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Washingtone neramu 
Rusija galjiks respublika 

Paskandino Jdel[ kares laivą
RENGIASI PRIE KARĖS.

WASHINGTONAS, kovo

21. — Washingtonas visu 
smarkumu rengiasi prie ka
rės. “Preparedness, prepa
redness ir preparedness”... 
Skiria m a pinigai, d a r o m a 
konferencijos ir rengiamasi 
prie netolimo s u s i r ė m i m o. 
Vakar prez. Wilsonas su sa
vo ministeriais pašventė da
ugiau nei porą valandų laiko 
diskusavimui to klausimo. 
Kas ten nutarta, valdžia, ži
noma, nesako. Aišku betgi, 
kad ji rengiasi.

Prez. Wilsonas nors ir ne
nori šaukt extra kongreso 
sesijos pirm balandžio 16 d., 
bet spėjama, kad jis bus pri
verstas tatai padaryti. Tuo
met, žinoma, bus padaryta 
paskutinis žingsnis — [taš
ke Ibta karė Vokietijai.

Manoma, kad valdžia [ta
ri atidos visus dar tinkamus 
1 a i v u s, kad reikale ap
gynus S u v. Valstijų pakraš
čius nuo vokiečių submavi- 
nų. Antroje pusėje Atlari- 
tiko tą patį turės padaryti 
talkininkai. rPuo budu bu
sią apsaugota pirklyba tarp 
šios šalies ir Europos.

Wilsonas, sakoma, jau e- 
sąs pasirengęs tarti paskuti
nį žodį dabartinio krizio 
klausimu. Neužilgio turėsi
me progos išgirsti jį.

RUSIJA GAL LIKS RES
PUBLIKA.

PETROGRADAS, kovo 21 
Oficialiuose rateliuose kal
bama, būtent, kad Rusija 
greičiau liks respublika nei 
monarch i j a. Na u j o j i R usi- 
jos respublika turėtų but 
panaši į Šveicarijos respub
liką. Tečiaus, jeigu žmonės 
norės monarchijos — jie tu
rės valdoną. Tik busimo 
Rusijos valdono gale busian
ti labai suvaryžta. Jis busiąs 
daugiau-mažiau — tiktai iš 
vardo valdonu.

Kitos žinios betgi skelbia 
priešingą. Sakoma, kad Ru
sijoje greitu laiku turės kil
ti civile karė. Daugelyj Ru
sijos valstybės užkampių, y- 
pačiai kaimuose, jaučiama 
stiprus pasipriešinimas nau
jai revoliucijonierių vald
žiai. Kaimiečiai einą iš kai
mo kaiman dainuodami “bo- 
že, caria chrani” ir kursty
dami vieni kitus stovėti už 
“batiušką” carą...

K ie k tu ose [) r a n eš i m u ose 
teisybes, sunku pasakyti. 
Bet kad iš tamsaus rusu kai- £ 
miečio viso galima laukti, 
tame nėra nieko stebėtina.

Be to, keliose vietose, se
nosios biurokratų valdžios 
atstovai atsisakę pasiduoti 
laikinosios revoliucinės val
džios įsakymams. Keli jų 
jau areštuota.

MR

PASKANDINO DIDELI
KARĖS LAIVA.

BERLIN AS, kovo 21.— 
Of icialis vokiečių admiralti- 
jos pranešimas sako, kad 
kovo 19 Viduržeminėje ju
roje vokiečių submarina pa- 

X-

s k a n d i n o d i del į Fra n ei j os 
karės laivą — 18,028 tonų 
intalpos. Laivas paskendęs 
į 45 minutes.

SIŪLO PAGELBĄ.

Vario karaliai siūlo valdžiai 
savo pagelbą.

WASHINGTONAS, kovo 
21. — Sako, valdžia gavusi 
vario fabrikantų pasiūlymą, 
būtent, kad jie esą prisiren
gę parūpinti Suv. Valstijų 
armijai ir laivynui 45,510,- 
000 svarų vario už truputį 
daugiau nei pusę rinkoje pa
rduodamos kainos. Rinko-' 
jei iki šiol svaras yra parda
vinėjama po 30-33 centų sva
rui. Vario fabrikantai žada 
parduoti valdžiai tik už 17c. 
sv.. Sako, kad tatai valdžiai 
sutaupytų apie $50,000,000 
kitiems prisirengimo reika
lams. Valdžia neatsakiusi 
tos mielaširdystės.

Bet iš kur toji mielaširdy- 
stė?

.ĮIEŠKO naujos 
PASKOLOS.

NEW YORKAS, kovo 21. 
— žinomasai Suv. Valstijų 
piniguočius J. P. Morganas 
praneša, kad Franci jos val
džia j ieškanti Suv. Valstijo
se naujos šimto milionų do
lerių paskolos.

ATMETĖ CARRANZOS 
NOTĄ.

WASHINGTONAS, kovo 
21. — Stlv. Valstijų valdžia 
atmetė žinomąją Mexikos 
prezidento Carranzos taikos 
notą, kurioje reikalaujama, 
kad visos neutralės šalįs už
draustų gabenti kariaujan
tiems visokių reikmenų.

Dabar “preparedness”, — 
apie taikos dalykus ne vieta 
ir ne laikas kalbėti.

GALAS ROMANOVŲ 
VIEŠPATAVIMUI.

Didysis kunigaikštis Nikolai 
Nikolajevič nebus paskir
tas vyriausiu Rusijos ar
mijų vadu.

PETROGRADAS, kovo 21. 
Iš Petrogrado pranešama, 
kad buvusio Rusijos caro dė
dė Nikolar Nikolajevič nebus 
paskirtas vyriausiuoju Rusi
jos armijų vadu. Naujoji 
valdžia taip nusprendusi at
sižvelgiant į žmonių ūpą. 
Žmonės mat nenori beturėti 

nieko bendra su kruvinąja 
Romanovų šeimyna. Kas 
bus paskirta vyriausiuoju a- 
rmijų vadu, kol kas nežinia. 
Taipgi nežinoma, ar did. ku
nigaikštis Nik. Nikolajevič 
bus prileista bent prie ko
kios komandos rusų armijo
je.

Beto Petrogrado gyvento
jai esą labai nepatenkinti, 
kad naujoji valdžia leidusi 
išvažiuoti kruvinamjam Mi
kei į Livadiją (Kryme). Kai- 
kurie spėja, kad nuverstasai 
despotas prie pirmos progos 
ir vėl bandysiąs atgauti sa
vo sostą. Tatai, žinoma, pri
vestų prie naujų kraujo pra
liejimų ir pastatytų pavojun 
spėtas iškovoti laisves.

DŪMOS KABINETAS PA
LIOVĖ VEIKĘS.

Rusų valstybes valdžia perė
jo į naujo ministerių kabi
neto raskas su kunigaikš
čiu Lvovu pryšakyj.

PETROGRAD, kovo 21.— 
Vakar oficialiai pranešta, 
kad valstybės reikalų tvar
kymas pavesta naujam mini
sterių kabinetui su kunigai
kščiu Lvovu pryšakyj. Tuo 
vadinasi, durnos išrinktasai 
komitetas, kuris tvarkė val
stybės reikalus laike revoliu
cijos, paliovė gyvavęs. Mi
nisterių kabinetas tvarkys 
valstybės reikalus iki tol, kol 
bus sušaukta suvažiavimas 
priėmimui naujos konstitu
cijos.

VOKIEBIŲ “BARBARIZ
MAS”

Vokečiai esą bjauriai sunai
kinę miestą Peronne.

PERONNE, kovo 21. — 
Vienas Amerikos laikraščių 
korespondentas aprašo su
naikinimą franeuzų miesto 
Peronne, kuomet vokiečiai 
buvo priversti apleisti jį. Ir 
kokių orgijų, tariant kores
pondento žodžiais, nepridarę 
tie barbarai vokiečiai! Jis 
sako: “ tūlos miesto 'dalįs, tie 
sa, buvo sugriauta kanuolių 
kulkomis, bet visur kitur y-' 
ra aiškių ženklų, būtent, kad 
vokiečiai varė sistematinį 
naikinimo darbą pirm aplei- 
siant miestą”. Koresponde
ntas sako, kad tie namai, kur 
išlikę nuo kanuolių ir ug
nies, viduje išnaikinti nuo 
viršaus iki apačios: Rakan
dai, sienos, langai ir tt. — vi
skas paversta į šipulių krū
vas. Viešbučių ir aludžių 
langai bei veidrodžiai išdau
žyta ištuštintomis reiniškojo 
vyno bonkomis ir tt. Be to 
puošnioji Peronne miesto 
gatvė, vedanti į geležinkelio 
stotį, biauriai sunaikinta. 
Vokiečiai čai iškirtę arba vi
sai pagadinę veik visus dai
lesniuosius medžius. Įkirti
mai liudiją, kad tas darbas 
buvęs atlikta keliomis die
nomis pirm pasitraukiant 
vokiečių armijoms. —Abel- 
nai, vokiečiai Peronne’j atli
kę biaurų naikinimo darbą.

Juk tam ir karė, krd nai
kinti šimtmečiais sutvertą 
žmonių kultūrą ir turtą. Bet 
prieš ją “humaniškasai“ ko
respondentas neturi nieko.

IŠLEIDO ATSIŠAUKIMĄ. JŲ PATRIOTIZMAS.

Laikinoji Rusijos valdžia iš
leido atsišaukimą jį žmones 
ir jūreivius; kviečia remt 
naująją valdžią.

PETROGRAD, kovo 21— 
Pagalios laikinoji Rusijos va 
Idžia išleido ątsišaukimą į 
žmones ir kariuomenę, kur 
kaltinama senoji Rusijos biu 
-rokratų valdžia už žmonių 
persekiojimą ir kėsinimąsi 
užgniaužti kiekvieną pasta
ngą prie geresnio valstybės, 
reikalą sutvarkymo. Atsi
šaukime tarp kita sakoma: 
“Piliečiai — Didelės svarbos 
darbas yra atlikta. Susivie
nijusi Rusijos liaudis paga
lios nuvertė seifeją priespa
udos tvarką. I^ąujoji Rusi
ja jau gimė. Sueita pervar
ta padėta pamatinis ‘ akrųuo 
tam darbui, kuris buvo va
roma per eiles metų.” To- 
liaus nurodomą^ kaip Rusi
jos biurokratai Ų-su nuvers
tuoju caru pryšakyj sulaužė 
duotą prižadą spalių 30 1905. 
žmonių pastangos ir reika- 
lavimas prideramų laisvių 

urios spėkos, pėgiu tų de
šimties metų cąro valstybė
je neliko nei šešėlio tų lais
vių, kuriomis buvo “apdova
nojus” savo “pylimus paval
dinius” sen^j^ .biurokratų 
valdžia. Tattąiį neišvengia
mu budu turej^privesti prie 
to, kad, kilus dabartinei ka
rei, tarpe žmonių ir valdžios 
truko paskutiniai ryšiai. 
Tuomet neliko kito išėjimo, 
kaip pašalinti tikrąją visa to 
kaltininkę — valdžią.

Tatai jau atlikta.

Naujoji valdžia kviečia ci
vilius gyventojus ir kariuo
menę remti ją ir kovoti prieš 
išlaukinį Rusijos priešą. At
sišaukime žadama kaip gali
ma greičiau sušaukti konsti- 
ucinį suvažiavimą ir įvesti 
tokių patvarkymų, kurie su
teiktų lygių teisių visiems 
valdstybės gyventojams — 
neskiriant lyties ir tikėjimo.

Atsišaukime, beje,-užtikri
nama laisvė visiems politi
kos prasikaltėliams, kuriuos 
caro budeliai įstūmė kalėji
mų urvuose.

Anglų kareiviai

Geležinkelių baronai nori 
pakalt mokesčius už važi

nėjimą geležinkeliais.

Vokietijoje revoliucija?
SPRINGFIELD, kovo 21. 

—Vakar buvo minėta apie 
•geležinkelių baronų nusilei
dimą savo darbininkams. Tą 
nusileidimą • kapitalistinė 
spauda išbubnijo kaipo pasi- 
aukavimą savo tėvynės la
bui ir tt.. Ve kaip jie “myli” 
tą savo tėvynę. Vakar Illi
nois valstijos legislaturai 
pasiūlyta bilius, kuriuo rei
kalaujama pakelti kainas už 
važiavimą geležinkeliais — 
nuo 2 centų iki 2.4c už mylią 
suaugusiems ir 2.2 vaikams. 
Perkantieji bilietus trūkyje 
turėtų mokėti po 3 centus 
nuo mylios. To reikalauja 
Illinois valstijos geležinkelių 
kompanijos.

Ve jums tų ponų patriotiz
mas!

CARAS VERKĘS...

LONDONAS, kovo 21. — 
Londonas teikėsi paskelbti 
pasauliui svarbią žinią bū
tent, kad Rusijos caras Mikė 
IT, atsisakant nuo sosto gra
udžiai verkęs...

Ar girdite, koks nelaimin
gas tas Mikė! Bet gal jis tei
ktųsi paklausti tų šimtų tuk- 
stnačių nelaimingų rusų val
stybės pavaldinių, kurių tė
vus, sūnūs ir dukteris jo ap
mokami budeliai įgrūdo ka
lėjimų urvuosna ir ten nu
daigojo, — kiek jie išliejo a- 
šarų ?

SOC. PARTIJOS SUVA 
ŽIAVIMAS.

CHICAGO, kovo 21.
Socialistų Partijos suvažia
vimas įvyks St. Louis’e — ta
rpe 8 ir 14 dd. balandžio. Su
važiavime, manoma, daly
vaus apie 224 delegatai.

ANGLIŲ BADAS 
ITALIJOJE.

BERNE, kovo 21. — Atei
na žinių, kad pastaruoju.lai
ku Italija pristygusi anglių. 
Tatai jau spėjo skaudžiai at
siliepti į Italijos armijos ve
ikimą ir maisto pristatymą.

PRESS HSSOC/HTION

STOCKHOLMAS. — Atei
na žinių, kad Maskvoje esą 
sudeginta visi slaptosios po
licijos rūmai. Viršininkas 
suareštuotas revoliucionie
riais.

Garsus korikas ir “malšin
tojas” Rennenkampf, ir bu- 
vusis karališkas sekretorius 
Kryžanovskis taipgi suareš
tuoti. . O Tverio gubernato
rius užmuštas.

Pertrauks submarinų karę
I •...... .. .... ■!......................-

Vokiečiai traukiasi
VOKIETIJOJE REVOLIU

CIJA?

NEW YORKAS, kovo 21. 
—Londono, New Yorko ir 
Chicagos finansistai vakar 

I ir vėl gavo pranešimų, tvirti
nančių, kad Vokietijoje kilu
si revoliucija. Chicagos pra
nešimas dargi sako, buk re- 
voliucijonieriai nužudę kai
zerį Wilhelmą.

Pranešimų, kad Vokieti
joje, Hamburge, kilo revoliu
cija, gavo ir Danijos laikra
ščiai.

Smulkesnių ir patvirtina
nčių tą gandą žinių stoka.— 
Jau trečia dien, kaip finansi- 
stų rateliuose eina gandai a- 
pie revoliuciją Vokietijoje.

PERTRAUKS SUfcMARI 
NŲ KARĘ.

LONDONAS, kovo 21. — 
Londonas skelbia, kad ten e- 
są gauta tikrų žinių, jogei 
vokiečių valdia besirengian
ti pertraukti submarinų ka
rę vienuolikai valandų. Mat 
atsidarius reichstago posė
džiams valdžia norinti pasi
gerinti atstovams—, kad iš
gavus užrubežinių reikalų 
biudžeto patvirtinimą.

VOKIEČIAI VIS DAR 
TRAUKIASI.

LONDONAS, kovo 21. — 
Oficialiai pranešimai iš Lo
ndono ir Paryžiaus skelbia 
tolimesnius talkininku lai- 
mėjimus Franci joje. Vakar 
talkininkai paėmė dar 14 
miestelių ir persikėlė per St. 
Quentin kanalą. Talkinin
kų armijos randasi tik ketu
rių ir pusės mylių atstume 
nuo gana svarbaus militariu 
žvilgsniu miesto St. Quen
tin.

Biaurus oras ir blogi ke
liai, kaip sako tie patįs pra
nešimai, betgi dalinai susta
bdė spartų talkininkų armi
jų žengimą į priekį. Be to 
ir vokiečiai pradeda rodyti 
daugiau pasipriešinimo.

Verduno fronte vokiečiai 
stipriai atakavo franeuzų 
pozicijas ties Numirėlių Ka
lva. Užpuolimai tečiaus at
mušta su dideliais nuosto
liais vokiečiams.

Karės kritikai sako, kad 
vokiečiai tuo pasitraukimu 
pastatę savę į pavojingą pa
dėjimą.

GRASINA RUSIJOS VAL
DŽIOS LIKIMU.

AMSTERDAM, kovo 21. 
Centraliniam socialdemo
kratų partijos organe “Vor- 
waerts’e” Vokietijos reichs
tago narys d. P. Sheideman- 
n’as smerkia kanclerio Beth- 
mann - Hollwego prižadus— 
suteikti Prūsijai daugiau 
laisvių po karės. Drg. Shei- 
demann nurodo į Rusiją, ku
ri irgi žadėjo savo žmonėms 
laisvių — po karės. Bet be
sitęsianti karė išsėmė jų ka
ntrybę — ir jie patįs pasirū
pino įsigyti tų laisvių. Jisai 
nurodinėja, kad tokio jau li
kimo gali susilaukt ir Vokie
tijos valdonai, jeigu jie nepa
siskubins išpildyt žmonių 
reikalavima.

STATYS NAUJŲ GELE
ŽINKELIU.

Naujoji Rusijos valdžia nu
tarė išleisti tris šimtus mi
lionų dolerių naujų gele
žinkelių pravedimui.

WASHINGTONAS, kovo 
21. — Rusijos ministerių ta
ryba nutarė bėgiu sekamų 10 
metų pravesti šalyje apie 60- 
000 mylių naujų geležinke
lių. Tatai valdžiai lęšuos a- 
pie $300,000,000. Bėgiu pir
mųjų penkių metų, t.y. 1917 
—1922 manoma pastatydin
ti 20,779 mylių. Kita 30,000 
mylių turės but pastatyta 
nuo 1922 iki 1927m.

REIKALAUJA PRIPAŽI
NTI NAUJĄJĄ RUSIJOS 

VALDŽIĄ.
WASHINGTONAS, kovo 

21. — Suv. Valstijų ambasa
dorius Petrograde atsiuntė 
savo valdžiai ilgą telegramą.
Ambasadorius ragina Wa-Z 
shingtoną pripažinti nau.r 
Rusijos valdžią. Jisai sako, 
kad toks Suv. Valstijų žing
snis žymiai sustiprintų re
voliucinę Rusijos valdžią ir 
/pakeltų armijos dvasią, kuri : 
dabar eina sykiu su naująja 
valdžia.

Ambasadorius be to tikri
na, kad naujosios valdžios ir 
Durnos pusėje stovi laivyno 
ir sausže'mio kariuomenės, 
todėl reikiamame momente, 
pavyzdžiui, jei senosios val
džios šalininkai bandytų at
gauti pralaimėtas pozicijas, 
bus galima padaryti tvarką.

LONDONAS. —Rusijos 
caro palociai Petrograde 
(Zimnij Dvorec) konfiskuo
ta revoliucionieriais ir pa
vesta beturčiu žmonių nuo- v- 7C
savybėm

Paskutinių “Durnos Ko
miteto Biuletenio” numeris, 
upildytas vien atsišauki
mais į darbininkus ir armiją.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”
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Sereda, Kovo 21, 1917.

Skaitytojų 
Balsai.
SOCIALISTAS ANT REPUB- 

LIKONŲ TIKIETO.

Iš East Chiępgo, Tini., tilpo 
“Naujienų” nr. 62 p. Ži turtelio 
žinute apie lai. jogri J. K. Mat- 
jukas pralaimėjo miesto rinki
muose. Korespondentas rado 
reikalingu duoti man vėjo už 
tai, kad aš pirma prigulėjau 
prie LSS., o dabar nominavaus 
ant republikonų tikielo. 

i •Pavelykite man plačiau pa
kalbėt i šiame klausime. Mano 
■supratimu, juo daugiau lietu
vių pateks į miesto valdybą, 
tuo geriau bus ir patiems lietu
viams socialistams. Kuopų ko- 
tnitetams juk reikia išsiimti vi
sokius leidimus iš miesto val
dybos. taigi turint ten savo 
tautos žmogų visada butų leng
viau tuos reikalus atlikti.

Toliau, p. ziturtčlis sako, kad 
j miesto valdybą reikia nomi
nuoti socialistus, kurie užtars 
darbininku reikalus. žinoma, c
socialistus galima nominuoti 
tik tokiose vietose, kur jų yra 
daug. Bte kas daryli tuose ma
žuose miesteliuose, kur jų visai 
nėra? Sakysime, ten atsirado 
užsigyvenęs lietuvis, kuris turi 
gerą intekme tarp vietos gy
ventojų. Jis galėtų būti išrink
tas mayoru, bet... jis yra socia
listas ir todėl negali būti nomi
nuojamas ant sve timo tikielo, o 
tik ant socialistų. Suprantamas 
daiktas, tuo nieks nebus atsiek
ta.

Imkime' dabar kita pavyzdi. 
Sakysime', neturinti intekmes 
tarp žmonių socialistai kokia
me nors miestuke' nominuoja 
savo kandidatą. Nereikia būti 
pranašu, kad [skalno pasakyti, 
jogui rinkimai bus pralaimėti, 
o tuo tarpu daug energijos ir 
pinigų yra bėrei kai ingai išei Iš
vejama. Norint Įgyti intekme 
tarp žmonių reikia bristi lokiais 
jau keliais, kaip ir jie tebebre- 
da.

Vadovų priviso daugybe“ ir 
visi šaukia: balsuokime už dar
bininkų partiją! Bet ar daug 
LSS. narių tarpe* yra balsuoto
jų? Nek lysių pasakęs, kad la
bai maža dalelė, Vyrai, pasto
kite pirma piliečiais, tuosyk ir 
aš nebeisiu su re'publikonais, 
jeigu matysiu jūsų rankose’ ga- 
lybę.

Aš priguliu prie' LSS. per vie
nuolika metų. Per tą laiką aš 
turėjau progos patirti, kad pa
vieniu būdamas negaliu iššokti 
augšeiau savo pilvo. Tas pri
vertė eiti mane1 i žmones ir tai- c

killties su jais. Jie’ mane' pa
rėmė ir aš gavau daugiau bal
sų negu tikėjaus. Man betruko 
tik 127 balsų, Vadinasi, kitais 
rinkimais, kuomet bus daugiau 
lietuvių piliečių, mano išrinki
mas bus daugiau užtikrintas.

Patariu ir kilų miestų lietu
viams slengties užimti miesto 
urėdus.

Nors ir sunagaudis, bile tik 
lietuvis.

Jos. K. Matjukas.

Nori žinoti.
M. M. Kovo 5 d. Armouro 

skerdyklose pavogė vieno dar
bininke) apvalką (plosčių) iš 
drapanų kambario. Ar galima 
reikalaut iš kompanijos atlygi
nimo?

Atsakymas: Jei kompanija 
turi tikrą sargą drapanoms da
boti, ji atsako, o jei neturi, (ai 
už pavogimą nealsavo.

Naujienų Skaitytojas: Aš dir
bu stock-yarduose apie' t mė
nesius. Apie' Kalėdas, sušilęs, 
išgėriau šalto vandens ir nuo 
to susirgau. Vaikščioti galiu, 
bet daktarai pripažino, kad 
krūtinė ir viduriai sugadinta. 
Nei valgyt, nei dirbti negaliu, o 
gyvent nebeturiu iš ko. Turiu 
toj pačioj kompanijoj inšiuren- 
są, bet ir to eta negavau. Ar ga
liu reikalaut, kad kompanija 
duotų tinkamą man darbą, kaip 
antai už sargą. Toks darbas 
man liktų, nes ir daktarai lie
pia daug vaikščioti. Kur reik
lų kreipties, ar j kompaniją, ar 
į miesto valdžią?

Atsakymas: Kreipkitės į gerą, 
sąžiningą advokatą, arba tiesiai 
i “Industrial Board,” City Hali, 
v v

Square namuose'. (dark gatv. 
tarp Washington ir Randolph 
galviu, aid trečiu lubu. C V €•
■ . .................... . 1 ■■ ...... I ■ ».»

PAcTŲ TAUPOMOSIOS 
KASOS.

Smarkus pakilimas depozitų 
pačių taupom uosiuose sky
riuose.

Sulig pačių departamento 
pranešimu, pačių laupomosios 
kasos įgyja vis didesnio popu- 
leriimo žmonėse, ypačiai atei
viuose. Vienu tik pereitu va
saroj mėnesiu pačių laupomo
siose’ kasose' žmonės pasidėjo 
daugiau kaip 5,000,000 dolerių. 
Iš viso los kasos turi dabar apie 
700 tuksiančių depozilorių, pa
sidėjusių Suv. Valstijų pačio 
taupomosiose' kasose daugiau 
kaip 121 milionų dolerių. Pa
čio departamentas pažymi, kad 
didelė didžiuma tų depozilorių, 
būtent, daugiau kaip 80 nuo
šimtis. priklausė) ateiviams.

Laiškai iš Lietuvos.
/

Chicagiečiams.

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicago j gyvenantiems žmo
nėms. žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

»■ > i — ...........—....  ' ..................—.........  — ..... ............................

f Kas Išganys Liaudį?
X Knyga padalinta į skyrius:
S Parašė ir išleido K. š e š t o kas.
X 1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky-
X ba Išganys Liaudį?
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 Amžių Bėgyje.
5 5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai
0 Vidurinių Amžių Bėgyje.
6 6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų
® Amžių Bėgyje.
® Kad giliaus supratus tikėjimo paslap-
® tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
y Kaina 50c.
Z “N A U J I E N O S”
s 1840 S Halsted St.,............... Chicago, Ill. .

ilSRADEJAI

kną ir patentuotą vaistą.

II. L. BLOCK, B. PI).
638 W. 181h SL, Ch

Telephone Canal 2139

LAIŠKAI Į LIETUVĄ
bet reikia juos surašyti vokiškai.

Vokiškai laiškus parašo ir nuro
do, kaip juos išsiąsli M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
III. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.
i. ~ _ ..Į..lMr;.e>įĮ Mlj..! r . If , >■ .............—

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140^ So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituoto ja

Marė Jurgelionienė.

milage avė.

Baltuschnik Joseph 2312 Leavitt SI. 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Benedikovitz Wladyslaw 135 — Bo-

Bernotas Jan 
Bocziunas b 
Burba Anna

Caslis Geovicus 2425 West 45 Place

Elzbergas Vladas 5259 S Halsted st

Girzot Feliks 4535 S Marshfield ave 
Gordon F 1116 S. Trumbull ave 
Golautas Antonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s 
Jalczewska Paulina 195 Casalport av 
Jazdowski Stanislaw 842 West 33 St 
Jerusevicz Kazimieras 711 West 19 pl 

Anna 830 W 33 PlaceJokubailis
Judzentatis Maria 7618 S. Fifth ave 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Sir 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Kasniauskis Toni 21547 Hermitage a 
Kenusaitis K 843 — 32 Place

S Halsted st 
Wood Street 
3249 Pierce ave 

Kroyer Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Lukasevieh Adolf 2812 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 1519 S Hermitage 

avenue

Kosulis eorge 3246

Masiulevicz Stanislav 1258 Holl Ave

Mazunas Endvikas 8821 Justin ave 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 
Mikalauska Domis-1358 S ePoria st 
Miliekis Anton 3252 — 54 S Halstcc
Micevicz Vincent 1122 S Halsted

Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Pamcdinlas Alexander 3344 Auburn 
Petrowsji Julius Melrose Park, 111. 
Pelrovski Mathias 1370 S^ Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted st 
Puiris Kasper 2013 Canalporl Ave 
Baezovski sieve 4620 — 22 South

Marshfield avenue
Baczunas Rosa 1534 Haddon ave

Stancikas Vincentas 4549 South Her
mitage ave

Slasiulis Wilhelm 4346 Hohore str 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, Ill.

North Chicago.
Salalis A 4600 S Paulina
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s
Siekis Anton 4614 5 Ave
Strolok C 731 West 16 str
Szievas Jonas 4554 So Rockwell st
Tahnund C-o B Tarszelski 4450 So. 

Wood str
Tarnijevski Bonifac 3144 Auburn av 
Unguraitis Anna G700 S Rockwell st 
Urbonas Juozapas 102 Mill street ;

MELIONUS DOLERIŲ žmones dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal but turite ftokj 
išradimą del užpatentavinio, gal norite “KĄ IŠRAŠU”, reikalaukite nuo musą dykai patarimu ir VEDĖJO IŠRADIMU , ką iš- 
ijj lUĮsfųssĮ uiuuOĮAjppi Į.iibį ‘į )OH piap?d z n (Iįujį .n psi? j su n k us i r modelius bandome ir egzaminuojame D^ KAI.

Rašykite lietuviškai, bent i katra musu ofisą. AMERICAN-EUROPEAN PATENT OFFICES (N5)
309 Broadway New York, N. Y. " 103 Barrister Bldg., ___ _ Washington, D. < .

w—win—   hi

Telefonas Canal 3787

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, | 
Ant antrų lubų.

HMMHMME—IMMHM■——RJ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

RUSSIAN
, TURKISH

WITH SA

><25*
" 75*
/20f

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonią turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie lai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitą ligą ir 
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos išmotos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurią slenka augštyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurią sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atveją įvyksta nervą suirimai, kraujaphidis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanią, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
f į *#* 1 ^32 Milwaukee Avenue
JL—c^, JL L X R X 1 riejimas nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
nedčliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietą.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Šokių Mokykla

Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So.

Chicago, Ill. Ateik vienintelę Šo
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios miums, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti nojuri savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime į trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
į pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, .šokiai alsibuna kas panedė-

temyk vietą. Muzika po vadovyste 
'F. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Bo
belis. Gyvenimo viela: 1918 S. Hals- 
ted St., Chicago, Ill. Lei. Canal 3922.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
O Butai«MU receptu* nu didžiauala atyda, 
M nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ai* 
M Amerikon daktarų. Tai vienatine lie- 
<3 tuviika aptieka Bostone ir Maaaachn- 
M aetta valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- 
įj kios tik paaaulyj yra vartojamo*. Ga- 
S& Ht reikalaut per laišku*, o ak priaių- j 

M siu per expreau.
Mr* ^Jbdm| m *m| mm 0g K. Sidlauskia

3 Aptiekorius k navininką* 
R SOUTH BOSTON, MASS.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant guli 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus-, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji most is išima pletmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siąst ir stampomis arba popierinį do-

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

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią

mažą kaina.
TWIN CITY DENTISTS 

virš JE. and \V. Clothing Store, 
SIOUX CITY, IA.

JUOZAS J. JU KNIS

kietą ir minkštą. Užkvicčiame vi
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin
kamus. Kainos prieinamos.

3357-59 Auburn ave., Chicago.

Vaitekaitis 5001 Marshfield avenue 
Zenberis Jonas 4502 So Paulina str 
Zipryte Stanislava 670 W 18 Street 
Žak Andro 3222- So Morgan str 
Zibarbos P 4570 Hermitage Ave 
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage 
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave 
Žukas Franz 212 West 47 Sir 
Zymantis John 112 West 31 Str

st

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “NAUJIENAS.”

N3 ,z,T.,*-/ T

I
DR. M. HERZMAN!

IŠ RUSIJOS £
Gerai lietuviams Žinomas per 16 m«- Q 

tų kaipo patyręs gydytoja*, chirur- T 
gas ir akušeris. X

Gydo aštrias ir chroniška* liga*, vy- D 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* X 
metodaa X-Ray ir kitokiu* elektro* X 
prietaisus. V

Ofisas ir laboratorija, 102S W. 18th A

St., netoli Fisk St. «r

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį}, ir V 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110 n

Gyvenimas, 3412 S. Halsted st iValandos: 8—0 ryte, tiktai. V

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėtimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagdbos del savo sveikata*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
teris ir Salutaras, Rėgulaatria, dėl moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
•e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* j:

iSALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENA8, PROF.

1709 So. Halsted St Tel. Canal 6417 Chicago, 111

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

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

Progresyvė Lietuvių
A P T I E K A

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba, per expresą.
A. KARTANAS,

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St. Chicago, 111 

Tel. Drover 8418.

EVESKIO 
SKMOKYKIA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradin&s 
ligi augšCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiaraSčio, Lak 
Škų rašymo. Prekybos teisių ir U. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.,ClM

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jąs esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jąs turite pra
stą atmini i, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
ką ir koją, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose^ gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsąs l inkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu-

tingumas; jeigu jąs jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jąs ture-, 
tumėte būti, jąs reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jąs pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jąs neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir Čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo

mo Jr stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa-

lio metą, gydyme vyrišką li
gą, kurios suteikia man daug

Mano sąžiniškas patarimas 
del jąs yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medilmlišką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jąs perilgai atidėlio
site, jąs busite vienas iš dau
gelio nelaimingąją, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jąs žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Ave., antras augstas, Chicago.

SANKROVOS ĮRENGIMAI
Pigiausia viela pirkti, del mėsinyčios, grosernės, ‘‘dry goods”, ciga

rą, saldainią sankrovą ii’ t L

AMERICAN STORE FIXTURE CO.
121-125 So. Halsted St., Chicago, 111.

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. Halsted Street, Chicago, Ill.

L O KIS
Lietuvių Legenda.

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista ^Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St., ............... Chicago, Ill.

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS” ' •

1840 So. Halsted St., -:- Chicago, Bl.
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Amerikos
Diskusijos socialistų 

su klerikalais.

gyvenimo nepagerins, jeigu 
iisai ir ivvktu kada nors.

gali įvykti, nes jo esą kelios 
rūšis: komunizmas, anarchi
zmas, nihilizmas, kolektiviz- 
mas, sindikalizmas, valstybi
nis socializmas, ir tt.

sena idėja ; ji gimė apie 1,700 
metų atgal ir visuomet ji bu
vo vis kitaip aiškinama: St. 
Simons aiškino ją vienaip,

Juk Lietuvoj jie val-

gaudinėja žmones. Taigi so
cializmas reiškia tokių žy
delių mokslą. Taigi žydas 
buvo socializmo tėvas ir vi-

rint žmonių būvio, nes jiems

Tą galima matyti iš sociali-

Jiems ne-

n inkai.

krėslas Dievas, ir popiera 
Dievas ir mes visi esame Die-

nes kuomet žmo-

laisva mei-v

V I L I l C t I 1 1 v L cl | k 7 1 J VVJ VI 1XAVVV. Į 

Vaikus jis iš tėvų atims iri 
atiduos juos į visuomenės i-

o kunigo

negalės

panaikinimo privatinės nuo-

tus. Katalikų tikėjimas tam 
yra griežtai priešingas. Nuo-.

Lietuviu Gyvenimas <. I f
Musų korespondentŲ pranešimai

savybė kiekvienam žmogui 
yra brangi, todėl pradėjus 
socialistams ją atiminėti, 
žmones pradėtų priešinties 
ir kiltų skerdynės.

8) Socializmui negalima 
tikėti, nes niekas da nepriro-

įvykti.
9) Prie socializmo įsivy

raus visokie politikieriai, 
bus didžiausios suktybės ir 
žmoni ų i š n a u d o jimas.

10) Taigi visas socialistų 
mokslas yra klaidingas, ne
turi jokio po savim pamato. 
Pamato neturi todėl, kad rū
pinasi tiktai šituo gyveni
mu, o šitas gyvenimas yra 
tik akie mirksnis. Žmogus 
ant’žemės yra tiktai svečias. 
Visa jo ateitis, visas jo gy-

sileidžia juokais; kelios mo-

darbininku 
4^

i rūpinasi

mokina be turtus krauti, ne 
savo pilvu rupinties, bet sie
kti augščiau. Tuo keliu ei
nant išnyks ant žemės nedo
rybė ir varžytinės, o įvyks 
meilė ir laimė. Tuo keliu vi
suomet vedė ir veda darbi
ninkus katalikų bažnyčia. Ir

piežiai. Ypač popiežius Ik
onas XIII parodęs aiškų dar
bininkams kelią prie laimės. 
Jisai savo enciklikoj i viso

klausimu:u
a) Jei dabar žmones nesu

tinka tarp savęs, kila ginčai

socializmo
persimainy-

b) Ar socialistai atimdami 
iš žmonių nuosavybe atly
gins jiems, ar ne?

cializmo principams, kad 
kiek žmogus uždirbs, tiek 
jam butų ir mokama? Juk 

’tuomet gabus žmogus grei-

d) Kiek prie socializmo 
bus’ mokama gatvių šlavi
kams ir kiek universitetų 
profesoriams?

tai ar nereikės tuomet

dart)in inkų?

mokestį gaus tik darbinin
kai, tai iš ko tuomet gyvens 
mokytojai, profesoriai, dak
tarai ir visi kiti', kurie jokio

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CfilCAGOJE.

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Batikoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
OTTO KASI’AR 

vice-prezidentas 
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros.
CHARLES KRlJPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

darbo nedirba ? Kas tuomet 
užlaikys valdžią?

g) Kas paskirstys žmo
nėms darbus?

h) Koks socializmo tiks
las?

Socialistų atsakymas.
J šituos klerikalų argu

mentus Michelsonas davė ši
tokį atsakymą:

Pirmutinis musų oponen
tų kalbėtojas papasakojo čia 
mums, kaip daug katalikų 
bažnyčia padarė žmonėms 
gero, kuomet ji turėjo galy-' 
bę. Ištiesų gi tie laikai, kuo
met katalikų bažnyčia vieš
patavo, yra žinomi kaipo ta
msiausi amžiai Europos is
torijoj. Jisai sako, kad Ino
centas III yra padaręs pa
sauliui daug gero. Bet jis 
nepasakė, kame tie jo geri 
darbai buvo. Iš istorijos mes 
žinom, kad popiežius Inocen
tas III sukėlė prieš rytų baž
nyčios krikščionis ketvirtą 
kryžeivių karę ir išžudė 
daug nekaltų žmonių. Tas 
pats Inocentas III pridarė 
labai daug nešvarių intrygų 
Anglijoj, Vokietijoj ir Fran- 
euzijoj. Negana to, Inocen
tas III įvedė Šventąją Inkvi
ziciją, nuo kurios paskui žu
vo tūkstančiai žmonių. Krau 
jo ir ašarų del to popiežiaus

padarė gero, mes nežinom 
ir to nenurodė nei musų opo
nentas. Toliaus jisai čia sa
kė, kad vienuoliai daug išra
dimų yra padarę ir už tai, 
sulyg jo nuomonės, čia taip
gi katalikų bažnyčios nuope
lnas. Jam rodos, kad jeigu

šaulyje nebūtų jokių išradi
mų. Bet mes žinom, kad E- 
disonas yra didžiausis lais
vamanis, o vienok jis vienas

nyčiu su visais savo vienuo
liais (smarkus delnų ploji
mas). Toliaus musų opone-

vienuolis įsteigęs astronomi
jos mokslą. Didžiausia ne
sąmonė! Astronomija buvo 
žinoma da senovės egyptė- 
nams, kuomet katalikų da ir

jimas). Mes žinom kad už 
astronomijos skelbimą po
piežius Klemensas VIII 1600 
metuose liepė ir Bruno šu

tį mokslą taipgi buvo popie
žiaus kunigų suimtas ir tei
siamas. Jam dovanojo gy
vastį tik dėlto, kad atsiklau-

švenčiausios paveikslą' pri
žadėjo daugiau neskelbti, jo-

popiežiai tuomet tikėjo, kad 
žemė yra plokščia, kaip di
delis pajus (juokai ir delnų

gi laisvo Galilėjaus nepalei
do. Jie mat bijojosi, kad jis

pradėtų skelbti, jog žemė su
kasi apie saulę. Todėl jie už
darė jį po žeme, kur jis be o- 
ro ir neteko regėjimo, ap
kurto ir mirė. Tai ve, kaip

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. maisto 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 galima 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 truputį.

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 tolijnesnių 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, pagelbęsim jums, ir rūpinsimės del jūsų pasisekimo. Mes užtikriname jų- 
- sų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai patėmykit šitą: Jeigu nelaimė atsitiktų 

jums numirti po nupirkimo ūkės 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.
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chizmą vadina socializmu, ir 
nihilizmą su juo maišo, kuo
met kiekvienas apsiskaitęs 
darbininkas jau žino, ;kad 
tarp šitų mokslų yra didžia
usis skirtumas. Bet jeigu 
jau ir taip butų, jeigu jau iš
tiesti socializmo butų ’kelia
tas rūšių, ir. jeigu dėlto so
cializmas butų jau negeras,

čionių tikėjimą, kurio yra ne 
kelintas, bet keliasdešimts 
rusiu? (Smarkus delnu

2) Tolimus musų oponen
tas mumsį čia.pranešė, kad 
socializme 
nka, nes

i čia.pranešė, kad 
1$ katalikams neti- 

‘socializmo tėvas 
Marxas buvo “žydelis.” Na, 
o kas gi buvo katalikų tikė
jimo tėvas? (Triukšmingas 
delnų plojimas ir juokai.) 
Kokios tautos buvo Kristus,

jimas.) Kas buvo Kristaus 
tėvas šventas Juozapas, jei 
ne žydelis? (Smarkus ploji
mas.) Kas buvo Maižius, ku
rio raštus katalikai skaito 
Dievo žodžiu? Taip-pat žy
delis! (Plojimas ir juokai; 
kunigų kolegijos studentai

lu.) Katalikai kalbėdami po
terius ir šiandien dar sako: 
<D A X tn/’iOlAnli'i ILaxtik? (o

vo, kursai išvedžiau tave iš 
Egypto, iš namų nevalios.” 
Pasakykit gi, kada lietuviai

plojimas.) Juk tai buvo žy
dai, kuriuos Maižius išvedė 
iš Faraono nelaisvės. Ar ne
aišku, kad tie “Dešimt Dievo 
p r i s a k y m ų ” b u v o ž y d a m s 
parašyti? Ar ne aišku, kad 
katalikai net ir kasdieninius 
savo poterius turi nuo' žydų 
pasiskolinę ? (Trikšmingas 
plojimas; teologijos studen
tai neturi kur akių dėt.)

3) Musų oponentas sako, 
kad daug socialistų vadovų 
yra ne darbininkų, todėl

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE | ry i v, . v • i • t• Didžiausias sios die-f

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklų. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netųr savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus | trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vertą, 7:45 vai. vakare.

Puiki Muzika .L Kclurakio.
Prof. J. Klowas Tel. Canal 7270 
Prof. Slazas, Tel. Canal 3922.
J. Ilrinevic’io Svet. 1843 So. Halsted 
St., priešais “Naujienų” Redakciją.

nos klausimas yra |

Socializmas!

netiki; antra, pats Haecke
lis niekad socialistas nėra 
buvęs, o trečia, jisai jokio 
panteizmo ir neskelbia; jis 
yra gamtininkas ir didelis 
toje srityje autoritetas, ku
rį pripažįsta visas mokslo 
pasaulis, todėl, jei socialistai 
ir remtųsi kame jo teorijo
mis, tai visgi ne p. Ramanau
skui jas kritikuoti. (Delnų 
plojimas.) Socialistai ne į 
panteizmą tiki, bet į materi
alizmą.

5) “Socialistai panaikins 
šeimyną”, sako p. Ramanau
skas. Labai prastas argu
mentas. Tas argumentas 
jau taip nuvalkiotas, kad rei
kia net stebėties, kaip musų 
oponentas nesisarmatijo su 
juo da ir pasirodyti. Kuogi 
jis parems savo tvirtinimą, 
kad socialistai išardys šei
myną? Jeigu jau kam rupi 
šeimynos apsaugojimas, tai 
tas visų pirmiausįa turėtų 
užprotestuoti prieš dabarti
nę tvarką, nes tik ji šeimy
nas ardo. Jus galit duoti 
šliubą kas vakaras, bet lai
minga šeimyna nebus, pakol 
ji nebus aprūpinta ekonomi
škai. O ekonomiškai darbi
ninkas negali but aprūpin
tas, kol nebus panaikintas iš
naudojimas.
mą gali panaikinti tiktai so
cializmas. Taigi socializmas 
tik ir gali padėt šeimynai ti
krąjį pamatą. (Plojimas).

6) “Prie socializmo 
panaikinta ypatos laisvė. 
Žmogus -negalės pasirinkti baugina

di- 
su- 
di-

Socializmu šiandie g 
užimti visi, kurie Ž 
t i k visuomenės Z 
klausimais inte- J 
resuojaši. O kas j 
gi jais nesiintere- ? 
suoja, kam jie ne- J 
rupi ? Nebent tik | 
tamsiausiam žmo • 
geliui, kurs apsk- į 
rifai nieko nežino ■ 
ir nieko nenori ži- i 
noti.

Socializmas 
skusuojamas 
sirinkimuose;
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausi vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikią apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

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

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

Pinigus siųskite adresu:

A
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i
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ninku gyvenimas. Na, o ka
talikų tikėjimo vadovai dide
li darbininkai? Ar popie
žius, kardinolai, vyskupai 
daug dirba? (Smarkus del
nų plojimas). O tečiaus jis 
sako, kad jie labai rūpinas 
darbininkų reikalais. Kurgi 
logika? (Denių plojimas.)

4) Ponas Ramanauskas 
užmeta socialistams, buk jie 
tiki į panteizmą, kurį prasi
manęs Haeckelis. Tai vėl 
didžiausis absurdas. Vieųa, 

 

socialistai į panteizmą visai

1840 S. H aisled St.,

— ——------------------- -— ............... -....  ------ f —

Chicago, Ill.

$ 
jsau darbo,” sako musų opo

nentas. Reiškia, socialistai 
kovoja prieš dabartinę siste
ma dėlto, kad įvedus nelais- 
vę. Paims žmogų už spran
do, pristatys prie darbo ir 
dirbk! Kur gi jau sensas?

bus (Plojimas.)
7) Ponas Ramanauskas 

, kad socialistai at-.

ims iš jus visus turtus. Klau
simas, kokius turtus iš dar
bininko galima atimti? Tur
būt pusę tuzino vaikų? (Plo
jimas ir juokai.)Panaikini
mas privatinės nuosavybės, 
kokio reikalauja socialistai, 
nereiškia, kad reikia atimti

tarnavus prie astronomijos 
pakėlimo (plojimas).

1) Antras musų oponentas 
pasakė, kad socializmas ne
geras, nes jo esą keliatas ru
siu. Tas tuojau parodo, kad 
jis socializmo nepažįsta, 
nors ir sakėsi dvi savaites jį 
studijavęs. Jis net ir anar-

išnaudoji-V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co

OTTO KUB1N 
prez. Atlm

[Brewing Co
GEO. C. WILCE

Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
. JOZEF SIKYTA 

kasierius.
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Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

centu savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje melams $6.00, pusei mo
ty $3.50.

Kitur, ne Ciheagojc, melams $5.00
Pusei metu ............
Trims mėnesiams . . .
Dviem mėnesiam . . .
Kanadoje, metams .
Europoje, melams .

$3.00
$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, Ill
Rašytoju ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ii’ 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 ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
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tyvumo priekaištus. Bet, 
pasigyrusi, kad ji nesirūpi
nanti partijomis ir tarnau
janti tiktai plačiosios visuo
menės reikalams, ji kiekvie- 
na kartą, lyg ant patyčių,

viau.
Prie to jos keisto nikio 

jau mes buvome pripratę. 
Vienok, kada mus pasiekė 
paskutinis S. L. A. organo 
numeris, tai visgi turėjome 
nusistebėti. Tokio atviro, 
tokio... drąsaus — jei nekal
bėt aštriau — pasityčioji
mo iš bešališkumo dar mes 
nesame matę jokiame laik- 

jų reikaluose.

Ant pirmo puslapio tame 
“Tėvynės” numeryje agituo
jama už “vidurinės srovės” 
sumanymus leisti naujų lai 
kraščių. Ant antro puslapio 

ralio Komiteto (kuris’ yra 
taip-pat “vidurinės srovės” 
rankose) atsišaukimu. Tre
čiame puslapyje įlipusieji 

ktas aukas, kur L. Š. F. sky
riai veikė išvien su C. K-u. 
Kad išrišus tą klausimą R. 
K. direktorius sumanė pa
daryt konferenciją su L. Š. 
F-o atstovais, ir ji neužilgio

Antra, yra melas, kad L.

dus” daręs ant Švedų Komi
teto. Jokių skundų L. Š. F. 
nedarė (jo valdyboje, mat, 
ant laimės, tokių “švarių1’ 
ponų, kaip šliupas, nėra!)

ni keletą būdų siuntimo pi
nigų Lietuvon — tarp jų ir 
siuntimą per švedų Komite
tą — ir užklausė apie tai L. 
Š. F. nuomonės, tai šis pasa- 

ir kodėl jisai atmeta kitas, 
} jam netinkamas, propozici-

F-ą, “Tėvynės” redakcija tu
rėtų ištirt, ar teisingi yra tie

Pėvynės” užsipuolimas 
i. Š. F., dar daug šlvkš-

Socialistai ir 
kitos partijos.

ju išradimu apsisergėjimui nuo 
nuskendimo. Jojo išradimu

je, gali but visai teisingi, bet 
suprantama, kad tai nėra ar
gumentas už priėmimą re
publikonu kandidatūros. Jei
gu mano priešas yra blogas,

snį, paliečintį gana indomų 
klausima, v-

Straipsnio autorius pole
mizuoja su tais socialistais, 
kurie nupeikė jį už tai, kad 
jisai, nors būdamas socialis
tu, statė savo kandidatūrą 

kieto. P-as J. K. M. teisina 
savo tokį pasielgimą ir sa
vu keliu duoda vėjo savo kri
tikams.

P-o Matjuko priekaištai 
socialistams, kad jie nesiste
ngia patapti šios šalies pilie- 

nio autorius stato du dėsniu: 
viena,, kad lietuvis, išrinktas 

už buržuazinių partijų kan
didatus ir priimt valdiškas 
vietas arba kandidatūras Į 

piliečius socialistai ragina 
rinkimuose balsuot ne už 
“gerus žmones”, bet už par
tiją, kuri geriausia tarnauja 
jų reikalams.

Bet kaij) daryt tenai, kur 
socialistų partija yra dar 
taip silpna, kad nestato sa
vo kandidatu?

jiegų, tai ji galės ir rinki
muose dalyvauti.

Bet butų labai keistas par
tijos stiprinimo būdas, jeigu 
socialistai, koliai jų spėkos

likonus. Šituo budu jie au
gintų savo priešų, o ne savo 
jiegas. Taip veikdami, socia
listai niekuomet nesulauktų 
laiko, kada jie galės pasta
tyt savo tikieta rinkimuose. <7 v 

nai tik politinių “džiabų*”

j

utos socialistų ir vienijasi su
socialistams. Norint

mus is

maus
mums

rn u ose.

’šiai, kaip Šveicarijoje). Pre
zidento titulą tuomet nėšio- * I

; m galmia ne

ingsnio ima perg

įtrauk nuo

kimo programą ir pradėt ji
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mokratinės naujos 
respublikos formos.

siją valdys, iki susirinks 
konstituanta, laikinė minis-

imtas. Romanovų dinastija

žingsniais eina nuo

i os sali n i n k a m s, į ) a k v i e t u • 
siems buvusiojo caro dėdę, 
Nikalojų Nikolajevičą, pa

imt vy r i a u s i ą j ą k ari u o m e- 
nės komandą; ir tas despoto 
giminė negaus šitos vietos.

ją tikrai paliks įsteigiama
sis susirinkimas, kuris da
rys naują konstituciją. Mo
narchija sugriuvo amžinai.

Rusijos revoliucionieriai 
tečiaus pasirūpins, kad jos 
re sp u b I i k a b u t ų pa vy zd ž i u 
visam pasauliui. Jie kalba 
apie tai, kad respublikos pre
zidentas neturėtų jokių pri- <

• 1' • • v • • 1 . icentas neturėtų Jokių pn-l “Tėvynės” redakcija daug Zeeb,.„ggC kaIp0 karės gro- 
vilcgijų, panašių j monarchu kartų protestavo prieš par-‘bis.

Londono, nori in- 
i men t o renkamai

ma, 

imi skirtumai: bajorų privi
legijos, ūkininkų teisių su
varžomas ir tt. u

Turės but atskirta bažny
čia nuo valstybės ir turės 
but paimta į valstybės ran
kas bažnyčių ir klioštorių 
turtai. Po tų niekšyščių, ku
riomis pasižymėjo visokie 
R as putinai pask u t i n i u R o- 
rnanovų viešpatavimo laiku, 
Rusijos liaudis nedarys cere
monijų su savo dvasiškija.

Turės but pravesta šimtai 
da ir kitų reformų. Bet kad 
šalis galėtų tuo užsiimti be 
trukdymų, tai jai yra reika
linga TAIKA. Ir Rusijos 
demokratija žino tatai.

Ji jau reikalauja taikos. 
Tas matyt iš miglotų Londo
no telegramų, kurios pirma 
su džiaugsmu skelbė, kad 
atnaujintoji Rusija šoksian
ti su didesne energija mušti 
vokiečius, o dabar jau kalba 
apie “ekstremistus” (kraštu- 
tiniuosius) trukdančius val- 

baigimą.
Rusijos darbininkai geid- 

a b e j ones. Nors t ai k i n i n k ų 
kariškieji cenzoriai stengia
si šitą faktą paslėpti nuo pa

laikyt ją paslaptyje, kadan
gi ir kitose šalyse, ne vien 
Rusijoje, dabar diena iš die
nos skambės vis drąsiau tai-

Darbininkai nebeturės no
ro kariaut už savo tėvynes, 

jiems išganymą neša revo
liucija. Ir jie susivienys su 

savo šalyse sulaužius despo
tizmo galybę.

Revoliucija suteiks pasau
liui taiką ir laisvę.

Kur į i važiuoja?

ntralio Komiteto reklama- 
vimuiir L. Š. F-o šmeižimui.

u

L

Kur nori nuvažiuot su sa-

Jeigu jau ji pasiryžo a- 
gentaut “sandariečiams”, tai 
ji turėtų susilaikyt bent nuo 
melagingų užsipuldinėjimų 
ant įstaigų, neblogiau už 
“sandariečius” 
čių visuomenės 
nuo purvinimo

besirupinan- 
reikalais, ir 
visuomenės

“Tėvynės” priekaištai L. 
Š. F-ui yra melas nuo prad
žios iki galui. Viena, melas 
yra, kad šelpimo Fondas ne
duodąs atsakymo į Raud. 
Kryžiaus laiškus ir nenuro- 
dąs, kur siųsti pinigus. Nu
rodymai buvo duoti ir buvo 
atsakyta į kiekvieną tos į- 
staigos laišką! Visas keb
lumas su R. K. yra iki 
šiol tiktai tame, kad jo virši
ninkai negali išrišti klausi
mo apie tūlų kolonijų surin

mizuoti. žinai,
Dievo

KLAIDOS PATAISYMAS.

&

Kunigas

Vaikas:—Nežinau. O kur bu-

tavo tėvo nei motinos?
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7miestas.

/fax,

F. Gaudesiui, La Porte. —• 
Nedėsime. Geriau rakinėkite 
tik trumpus straipsnelius apie 
artimesnius ir geriau tamstai 
žinomus (dalykus. 
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PAGAVO NORVEGŲ 
LAIVĄ.

BERLINAS, kovo 21. — 
Vokiečių karės laivai paga
vo norvegų laivą Advance, 
vežusį iš Roterdamo Londo
nan apie 200 tonų maisto rei
kmenų. Laivas uždaryta 

p. Bulotą, kurioms ji davė 
vietos wavo špaltose.

vydą
sužiniai varo

X k. V « ,

sukursčius

resvvius t?

Sąjungiečiai padarė klaidą, 
p r a d ėd a m i s v a r s t y t n a u j o 
Susivienijimo steigimo klau- 

stumti juos tuo keikti, kad jie 
visai atsimestų |zo šitos or
ganizacijos.

Tautininkai, žinoma, šoki
nėtų iš džiaugsmo, jeigu 
jiems pavyktų išstumi iš S. 
L. A. socialistus. Bet pasta
rieji tur-but nebus taip pai
ki, ir matydami tuos “per
lus”, kuriais p. Račkauskas 
puošia “Tėvynę”, jie supras, 
kad ne nauji Susivienijimai 
reikia tverti, o kovot senoje 
organizacijoje prieš partyvi-

..............  į,, ,

Pilnas blaivininkas. 

O

naudingas lietuviams, ko
kios partijos jis nebūtų no
minuotas; antra, kad sočia-

Šituodu abu p. M. tvirtini

Lietuvių yra visokių.

lietuviams darbininkams da

kiti svetimtaučiai. Ta fak- c-
no, o so

cialistai žino ji geriau už ki
tus. Todėl socialistai stoja į 
organizaciją, vienijančią vi
su tautu darbininkus, o ne4^ 4? z
dedasi su savo tautos kuni
gais arba buržuazijos apgy-

Taigi socialistams negali 
but visviena, kokių pažvalgų 
žmogus pateks į valdišką 
vietą. Jeigu į tą vietą skver- 
bsis lietuvis, kuris yra prie
šingas darbininkų klesos rei
kalams, tai socialistai eis 
prieš jį ir rems darbininkų 
apgynėją svetimtautį.

Šituo žvilgsniu tečiaus so
cialistai nesiskiria nuo kitų 
partijų. Mes matome, kad 
ir tautininkai su klerikalais 
panašiai elgiasi. Jie visuo
met šunis karia ant savo tą

žmogus, kuris stato savo ka
ndidatūra ant republikonu 

bininkiškos pakraipos”, 

žmųgus, Bet tai bus klaida.

gų, progresyvesnių ir atža
garei vesnių žmonių, ir jeigu 
jau lemta yra but išrinktam r *
republikonu kandidatui, tai 
yra geriau, kad butų išrink
tas gabesnis, teisingesnis ir 
progresyvesnis žmogus. Bet 
ar, susipratusio darbininko 
nuomone, neturi but dar ši
mtą kartų svarbiau, kad bu
tų išrinktas ne republikonas, 
o socialistas?

žinoma, kad taip. Repu
blikonas, kadir geriausis, vi
sgi bus republikonu. O ta pa
rtija juk yra darbininkų iš
naudotojų partija. Jos iš
rinktas kandidatas, jeigu ji
sai nenorės palikti be jos pa
ramos, bus priverstas varyt 
išnaudojimo politiką kartu 
su visais kitais republiko- 
naiš. Ne jisai pakreips par
tiją į savo pusę, o partija pa
kreips jį. O jeigu jisai bus 
taip tvirtas, kad nenusilenks 
prieš partijos valią (kas esti 
labai retai), tai sekamuose 
rinkimuose ji ne tiktai kad 
nepriims jo kandidatųros, 
bet da ir kovos su juo aršiau, 
kaip su kitais priešais. Ir 
jis bus išmestas iš ofiso.

nauda? Ačiū prisidėjimui 
prie kapitalistiškos partijos, 
kandidatas bus netekęs užsi- 
tikėjimo pas savo pirmes- 
niuosius draugus; o už savo 
priešinimąsi tos partijos va
liai, jisai bus užtraukęs ant 
savęs ir jos neapykantą. Pa
ramos tada jisai nebeturės 
nė iš vienos, nė iš antros pu
sės; bus po jo “intekmės”. Ir 
tai geriausiame atsitikime.

neša dar blogesnių pasek
mių. geras žmogus, nuėjęs į 
blogą partiją politinių “džia- 
bų” jieškoti, pasiduoda jos 
politikai ir pavirsta, tokiu- 
pat darbininkų klesos prie
šu, kokiu yra visi jos politi
kieriai.

Todėl socialistai ir smer
kia tokią taktiką, kokios lai
kosi p. M. Jie draudžia savo 
organizacijos nariams (po 
bausme išmetimo) balsuot

jai vietų valdžios įstaigose, 
socialistai turi mest *i sali 4- 4.
svajones apie pasinaudoji
mą republikonu partijos fir
ma ir tuojaus imt organi

tuviai, ir “galicionai” ir kiti 
darbininkai, kurie šiandie

da jie socialistus rinks ir i 
miesto viršininkus. Ne so
cialistų išrinktas, viršininkas 
visviena negalėtų nuveikt 
nieko gero darbininkų kle-

i

jai prielankus.

Redakcijos Atsakymai
Gikoniečiui. Slapyvardžio 
pakanka. Redakcijos žiniai

dencijas metame gurbą n.
J. Kareivai, DeKalb. —

Redakcijos prieraše prie 
drg. M. Punio straipsnio, til- 
pusio vakarykščiame Jau
nuomenės Skyriuje, delei su
maišymo eilučių, bededant 
straipsnį į formą, vienoje 
vietoje pasidarė visai neaiš
ki prasmė. Tenai kalbama a- 
pie tai, kad norint teisingai 
suprast karės pobūdį, reikia 
žiūrėt ne jos tikslo, o “kokių 
istorinių aplinkybių vaisius 
yra karė.” Po šitų žodžių tu
ri sekt tokie sakiniai: “t. y. 
kada sprendi apie karę ne 
pagal jos menamus tikslus, 
o pagal jos ISTORINES 
PRIEŽASTIS. Kad perdaug 
neištęstume savo prierašo, 
mes čia tuo tarpu” ir tt.
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Korespondencijos

is darbininko $200, jeigu ka
tras turi tiek susitaupęs, nes 
be tu $200 visuomenė gali

prie socializmo įsivyarus vi
sokie politikieriai ir sukčiai, 
kad bus žmonių išnaudoji
mas. Tas reiškia, kad dabar 
nėra politikierių, nėra suk
tybių ir žmonių niekas neiš-

< r
VYRAI: PABUSKITE

Šalinkitės Operacijos Stalo.

et visuo-
tvarka gera ir kitokios uorei 

Taip gali kalbėti tik

ležinkelių, be fabrikų, be že- darbininkų reikalų apgynė-

turtus reiki;
ranku atimti.
tam, žinoma, 
del jie baugina žmones, kad 
panaikini m as p r i v a t i n ė s

privatinių; ren<ia bjauresnes
• . i • . • Į

Paip kalba!

uiaesnių suKtybių ir dides
nio išnaudojimo, kaip dabar 
yra9 šalis šiandien pasken
dus turtuose, kapitalistų 
spauda giriasi, kad tokio 
u.............n. j’

Išrišk Skeistu Klausimo DK. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aitrių ir Chroniškų Vyriškų Liirų.

bar mums čia papasakojo tų

musų oponentai.

v a k a r e Bostono gatvėm is 
vaikščiojo alkanų moterų ir 
vaiku paixxla su iškabomis: 
“We are hungry,” “Give us 
bread!" Ir tai tu žmonių

kaip katalikų bažnyčiai rupi i
*1 1 • • 1 • 1 1 • • • • •darbininkų reikalai, jeigti ji

reikalaudami

darbininku gina,

Visur ir visuomet

jančią k lesa, kti 
.spausti žmonės 
savo teisiu. Ji

ir kraujo praliejimo. Vald
žia visuomet eina su kapita
listais, visuomet gina žmo-

T TKININKAS, vartojintis Low Cloverleaf, Low 
U Corn King arba Low 20th Century skleistus 
yra ypata, kūrė dirba turtą. Jo žemė ejna auk- 
štin į prekė per regularišką užvaisinejimą su 
ikretimais. Jo javai auga geriaus ir išduoda 
didesni pelną. Iš visu sklaistu, pardavinėtu iki 
šiol, Low Cloverleaf, Low Corn King ir Low 20th 
Century yra daugiaus atsakantė dėl atlikimo 
darbo.

Kožnas ūkininkas, kuris žiną vertę giaru skle
istu visada pirks vienų iš tu plačei skeidemu mašinų. 
Tikrai sakont, ūkininkas pirgdamas Low Cloverleaf, 
Low Corn King ir Low 20th Century visada užčedys 
laiko ir padaris geresni darbo ir greičiaus, ir juos turi 
didesnio verti kaip kokies kitos.

J

Gavimas visu informacijų ape tuos mašinas 
yra didelius vertes del jusu. Parašikete kialeta žodžiu 
and paduota žemiaus adresa, o mes visai aiškei per- 
tikrisime jus kodėl užsimoka pirkti Low Cloverleaf, 
Low Corn King arba Low 20th Century skleist us.

International Harvester Company of America 
(incorporated)

, CHICAGO •: USA.
f Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne Plano ll

Kazimieras Gugis
negalima atimti. žmonių išnaudojimas, tai rei

me kaipo į viešą vagystę 
Mes žinom, kad visi turtai \

arba turėti nevisai

nų plojimas.)

jie juos atsiims, da musų oponentai pasakys, 
koki jie turi pieną darbinin-

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.

Namų Ofisas: 
3323 S0. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

atsiima

žmonėms prisieina pavarto-

ntiosavybės pa-

pasakė. Tą klausimą išrišęs 
popiežius Leonas XTTI. Dar
bininkai turį laikyties prie 
katalikų bažnyčios ir gaivin
ti Kristaus mokslą. Reikia 
melsties, nes: tik su Dievo

tali'stai visuomenei pasiprie-
Gerai, jeigu tik tokiu

luoto susirėmimo. Bet kad 
tokio susirėmimo išvengus, 
socialistai visupirmiausia 
reikalauja visuotino balsavi
mo. Turėdami balsavimo 
teisę, susipratę darbininkai 
gali išrinkti savo valdžią ir 
gali panaikinti privatinę nuo 
savybę įstatymų keliu.

8) “Socializmui negalima 
tikėti, nes niekas da nepriro
dė, kad tokia tvarka galėtų 
įvykti,” sako p. Ramanaus- 

Jkas. Prirodyt tas nesunku
ir tas jau senai prirodyta. 
Bet jeigu tas ir nebūtų pri
rodyta ir jeigu dėlto jau so
cializmui nebūtų galima ti
kėti, tai kaipgi tuomet gali
ma tikėti, kad numirę mes 
gyvensime, kad yra dangus? 
Juk šito irgi niekas da ne- 
prirodė. Ar gali musų opo
nentai prirodyt, kad yra da
ngus, kur keliauja numirę 
žmonės? (Griausmingas 
-delnų plojimas.)

9) Toliaus jie sako, kad
»■....... .......................................................................................

mes, socialistai, tam neprie- 
šingi. Mums nerupi savo i- 
deją brukti, mums rupi tik 
palengvinti darbininkų gy
venimą. Mes norim tokios 
tvarkos, kad žmonių niekas 
negalėtų išnaudoti privati
nei savo naudai, kad niekas 
jų neskriaustų, kad lengviau 
butų gyventi. Ir jeigu šven
tas tėvas savo enciklikoj į vi
so pasaulio darbininkus už
tikrina, kad visa tai galima 
atsiekti su bažnyčios pagel- 
ba ir jeigu šių debatų musų 
oponentai tam tiki, tai gerai, 
pabandykim eiti tokiu keliu 
prie laimės. Užmirškim da
bar, kad mes buvom sociali
stai ar kitokie. Įsivaizdinki
me, kad visi mes esame geri 
katalikai ir prigulim prie šv. 
Juozapo Sąjungos. Rytoj 
nuėję dirbtuvėn pasakykim 
bosui, kad jis pridėtų mums 
algos, nes mes esam katali
kai. (Delnų plojimas ir juo-

is širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augštesnįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.
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kai.) Ar manot, kad jis ir 
pridės? Jis atsakys, kad tas 
jam visai nesvarbu, kas jus 
esat. Jus padarykit dau
giau darbo, tai tuomet gal 
jis ir pakeltų jums mokesti, 
bet kad daug poterių kalbat, 
tai jam naudos iš to nėra.

kų traukti privatinei savo 
naudai pelną. Darbo laiką 
tuomet galima taip reguliuo
ti, kad tokių bedarbių, ko
kios dabar yra neišvengia
mos, visai nebūtų. O jeigu 
jau technika tiek išsivysty
tų, kad reikėtų daryti pro-

Bet mes vistiek bukim kata <dukcijoj pertraukas, tai tos
likai ir klausykim, ką sako 
mums bažnyčia. Tuo tarpu 
užeina didelė bedarbė. Už
sidaro fabrikai. Vaikai mu
sų alkani, namuose šalta, nė
ra kuro, nėra maisto. Var
gas spaudžia mus didžiausis, 
bet mes bukim tvirti katali
kai ir tikėkim, kad Dievas 
visuomet žmogui padeda. 
Melskimės. Eikim bažnyčion 
ir prašykim augščiausiojo, 
kad jis susimylėtų ant alka
nų musų vaikučių. Melski
mės ištisą parą ir parėję na
mo pažiūrėkime į “aisbaksį”, 
(Smarkus delnų plojimas ir 
juokai.) Jis kaip buvo tuš
čias, taip ir bus. Dievas nie
ko neduos. O valgyt norisi 
vistiek, nors mes ir katali
kai. (Plojimas.) Tai kas gi 
tuomet mums lieka daryt? 
Nieko daugiau, kaip tik mir
ti badu. Tai ve prie ko mes 
prieiname, kuomet"mes ban
dome eiti bažnyčios nurodo
mu keliu. Tai ve kiek mes 
naudos turime iš tikėjimo. O 
pabandykime dabar eiti so
cializmo keliu. Įsivaizdinki
me, kad rinkimams atėjus 
visi mes balsuojame už so
cialistų kandidatus ir išren- 
kam visą valdžią iš darbinin
kų partijos, šita valdžia, 
pildydama socialistų progra
mą, išleidžia įstatymą, ku
riuo visi geležinkeliai, fab
rikai, kasyklos, žodžiu — vi
sa pramonė ir pirklyba pai
mama į visuomenės rankas.

pertraukos darbininkams ga 
lėtų but tik vakacijomis, o 
ne baisiomis bedarbėmis, 
kaip tai yra dabar, nes pa
kol bus pridirbtų tavorų, 
darbininkai ir nedirbdami 
tuomet galės jais naudoties. 
Kaip matote, socialistai turi 
pienų darbininkų gyvenimui 
pagerint ir tas pienas yra j- 
vykdomas. Tuo tarpu tikė
jimas liepia mums tik kentė
ti ir laukti laimės po mirties. 
Taigi spręskit patįs, katras 
neša daugiau naudos: socia
lizmas ar tikėjimas. (Socia
listai smarkiai ploja.)

(Bus daugiau.)

BRIDGEVILLE, PA.

kasyklose.

tiko baisi expliozija Hendcrso

dersonjicllėjc, Pa.
Žmonių kasykloje tuomet bu

vo apie 200. Kompanijos ma- 
nadžeriiu ramino, kad tai men
ka expliozija, girdji, didelės ir

nų užlaikymu. “
Po pirmos expliozi jos sekė 

antra ir puolantieji iš l()0 pėdų 
augšsio akmeniukai ir anglių 

sluoksniai triuškino darbinia
kus.

Darbininkų šeimynos, sužino
jusios apie nelaimę bėgo prie 
kasyklų, šimtai moterų ir ma
žų kūdikių stovėjo prie kasyk-

išnaudojimas, išnyksta toji 
klesa, kuri gali iš darbinin-

me .pavydale ištrauks iš po že 
mes jų maitintojus: tėvus, vy 
rus, f 1 ■ 5 '■ • O’; ■

mo. Paskutinėje prakalboje, laikytoje Dr. John M.’T. Einney, 
įžymaus autoriteto Philadelphijos. jis Ivirlina, kad didelis nuo- 
šimliszdaktariškų operacijų yra ženklu nepasisekimo ir visai ne
reikalingu. Keyes, galimi jž\miausias autoritetas šioje šalyje, 
sako: “Yra tik viena sąlyga reikalauti operacijos, ir tas yra sto
ka visų kitų gydymų.” Daug daktarų iki šiol tvirtina, kad vienin
telis būdas išgydymui lulų ligų mano speciališkumu yra peilio 
vartojimas.' Aš duosiu jums darodymą. kurs pertikrins kiekvie
ną teisėją ir prisiekusiųjų teismą, kad aš prašalinu priežastis 
nuo chirurgų peilio ir dargi už mažesnę negu jiaprasto ligon- 
bučio mokestį. Aš galiu tiek daug jums suteikti. Per kelias die
nas tiktai aš duosiu jums dykai Phizišką ir X-Ray examinaciją,

—
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pie vedimą iki jus galutinai pasveiksite.
Daugelyj valstijų liesos reikalauja

išėmimą pavelijimo, Illinois, be abejo, greil turės tas pačias liesas.

Užnuodijimas
gydoma ant visados išlikimu ,turinčiu ypatingą veikmę kraujo gy
dymui, gyduolių. Jos veikia tiesiai ant kraujo celių, panaikina 

-čįįrffial nuodus ir sugrąžina vidurinius organus Į no-

Patinę ar pasididinę gjslos 
SILPNI KKAUJO SUDYNAI, prasta cirkulia
cija, širdies plakimas, rųgštis pilve, silpna 
atmintis, žemas gyvumas—lėta ('irkuliaeija.

VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI 
VAISTAI. Ar jus kentėsite. ilgiau nuo tų negaliu ar atsiduosilv j jo 
rankas ir buk ant visados išgydytas tiesioginiu budu ir kuogreieiau.

Silpni, nervuoti vyrai S;
tingumo, pabauda nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatssite. kaip 
greit tikra gyduole tikroje vieloje ir laike atliks darbą. Prašalinsi 
imstojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, sustiprins ir sušvelnins 
svarbiausius organus, priklatisaneius žmoniškumui. . I
InLrQfn PlielAc UEUMA'rOS KLIŪTIS anlvisados išgydoma j .3(1 dienu, jeigu nėra kilų susidėp- 

I my. šios ligos sislematiškai ir galavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują v'.i-
lančiom gyduolėms.
Ačfrnc lirrnc I ŽNUODINFOS m - SU'riNlygiičs. gauna kasdien atidą ir yra pastovinčiai išgydo- 

llĮ'US* mos j keletą dienu, šios ligos,jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Pro
tingam žodžio pakanka. ATEIK DĖL PAS1 KALBĖSIMO UžDYKA.

Dr. Hodgcn's pilnai įrengta laboratorija ir N-Itay egzaminacija ištirs ir parodys tikrą stovį vidurinių 
organų. Nėra spėliojimiE. Dykai X-Kay egzaminacija.

Metodos išmėgintos ir pagerintos, kaipo geriausios g\d\imii ligų ir silpnumų \patingai del vyrų. Jus gy- 
dydamies pas jj pamatykite jį ypališkai ir jg\site naudą jo daug melų patyrimo. Jus žinote su kuo jus tu
rite reikalą. Pigiausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IP GEHIAUSIAS JNIIENGI- 
MAS OELŠO Iii LABAPATOPIJOS aprūpinimui 911 ar|)a pagerinto 606. Jus galite tureli “Paslėptą plūgą” 
ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai panaikinami. Neatidėliokit. Ateikite šiandien.

.Moksliškiausią iiv vėliausią metodą suteikianti OI L Pagerintas 606 Be ilgą gurno vamzdžių, kaip senu 
budu. Be skausmo, pavojaus arba gaišinimo nuo darbo laiko.
•p*13 t iąt S°‘ ^ear’)Orn St., Crilly Building, antras augštas, kambarys 208-209.
IzflXa JL. W • ilvULlILiiO kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago. III.

VALANDOS: 0 r\lo iki <S vakaro. Ularninkais ir ket ver gaiš nuo 9 r\ Io iki 5 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
.—   _ , ; ’T-, '.'^7“;—r,

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:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

Kuomet ištraukė 7 darbinin
kų lavonus iš po griuvėsių, men

nebus. Bet... ištraukė 12 lavonų

Jatkovich, J. Rozam, M. J u ko
ne, J. Molis, H. Lasock, D. Gos
sett, .L Gossett, II. Gossett 
Mitchell, P. Mitchell, G. Sama-
11a, J. Paden, J. Miller, W. Os- 
kowski.

Smulkmenas pranešiu vėliau. 
‘N.” Koresp.

, J.

BINGHAMTON, N. Y.

Kovo 7 čia atsilanko svečiai 
iš Lietuvos: A. Bulota, AI Balo

kų nukentėjusioms nuo ka
rės žmonėms. Susirinko apie 
300 ypatų. Aukų surinkta ne-

siškas tėvelis perspėjo savo pa
rapijomis, kad neduotu pinigų 
tam tikslui. Tai matote, kaip 
Cupi jam badu mirštantįs žmo
nes. Ištikrujų, jam rupi, kad 
tik jų kišeniai but pilni. Musų 
kunigėlis nori, kad tik parapi- 
jonai daugiaus pinigų sudėtu 
del bažnyčios ir, kad tik jam bu
tu puikus pragyvenymas.

šiuom sykiu surinkta aukų: 
L.š.F. $71.93; “žiburėliui” $20

tų už atvirutes.
Sąrisys lietuviškų draugijų, 

prie kurio priguli 5 pirmeiviš-

į Tik Per Gavenę! Pasinaudokite Proga!
Tik laike gavėlios, tiems, kurie esate 
ėmę paveikslus pas mus, norėdami 
užsisakyt daugiaus arba pasidaryti 
didelius, ateikit, o mes padarysime to
kius pat už visai pigią kainą. Mes už- 
laikom negatyvas (prabas) nuo 1913 
metų. Nufotografuojam nuo senų ir 
padarom didelius paveikslus.

P. CONRAD, Fotografistas
3130 S. Halsted St., Chicago, 111. prie Mildos teatro, Tel Drover 6369

RACINE, WIS
Rengia

prakalbas, teatrus ir balius L. 
š. F. naudai ir siuntinėja kolek
torius per stubas tam tikslui.

Ką nuveikė musų klerikalai 
su tautininkais? Kur 
rode‘su savo darbais? 
niekur, tiktai visokiais

Jau ir raciniečiai įsidrąsino 
sumanė parengt balių ant 24 d. 
kovo, t. y. gavėnios laiku 
deda įeit į madų paČiuoties ga
vėnioj ;turbut manė, kad kas

MJi

budais

St. Džima Sekr...

DETROIT, MICH.

kis paragino susirinkusius pa
aukauti kiek nors badąujantiem 
lietuviam Europoje. Aukavo: 
Z. Liutvinas, R. Musteikis, B. 
Rėpi s ir Statkevičius po $1.00; 
Pctrimienė 75c.; D. Mustaikis ir 
M. Mustaikicne po 50c. J. Nar-

po 25c. Viso $10.50. Aukos

P. Dapkus.
Aukas $10.50, priėmiau.

T. F. Dundulis

Pas Racinc’o katalikus pra-

venios laiku, ir stebėtina, kad 
pasiganėdina civiliais šliiibais. 
štai pavyzdžiui vienas karštas 
katalikas ir da šv. Kazimiero

Well, kad nesibijo gavėnioj

šliubu tai sakyčiau, vyras uz
Prietarų priešas.

EAST CHICAGO, IND.

“N.” 61 numeryje mano ap-* 
rašyme prakalbų įsiskverbė tū
los klaidos: vieton A. Binkaftu-
rtbuti A. Bimba; vieton V. An 
driliauskas — V. Andrulevičius 
vieton P. Jurulaitė — P. Girų
laite. Kunigo Tarnas.

SS

■ ® 
J



NAUJIENOS, Chicago, HL Sereda, Kovo 21,1917. -

SVEIKATOS SKYRIUS
Naujienų skai-

tytojus kviečiame kuoplačiausia
navinui. Be įvairiu straipsnelių.
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar lokių daktariškų patarimų.

ŠIRDIES LIGOS.

riti. Ats. 1. Pociai visuomet kalba

širdis silpna. Tada paciantas 
užsiganėdina daktaro “mokslin
gumu” ir su mielu noru geria

Kartais žmogus užgimti su su

oro arba tinkamo

yra labai sudėtinas organas, tai

Medicinos

žinoma ut' vardai neh 
Mes tik aplamai galime ; 
dies suirimus pakalbėti.

suirimai paeina

tinkamo maisto; su 
bas, dulkūs, įvairus

siminimas; alkoholius;

oras, ger 
vt-ni mas.

ra m us

nes

Dr. A. J.

Klausimai ir Atsakymai.
.1. Kr. iš Indiana Harbor, Ind 
klausia:

i i •>

Atsakymai:
ui r-

tuokliavimo.
ir nuo

ligų; nuo didelio nusiminimo 
arba dažnų, staigių džiaugsmų.

ramus

Jonas B. iš Milmaukee, Wis., 
rašo:

nervui; nusigandus nervų'

klausia:

prirengia žmogų prie

5. Jei žmogus turėjo sifilį, bu-

viena plaučių

1. Daug priklauso nuo dirbtu
ves ventiliacijos, nuo dulkių ir

2.5 melu.

priklauso nuo gyvenimo 
Lybių, kūno stiprumo ir

S. F. B. iš So. Omaha, 
klausia:

Nebr.,

Ar yra kokių gyduolių nuo 
nusilpnėjimo vyriškumo?”

priklauso nuo priežasčių, kurios 
pa gi imk" nusilpnėjimų, nuo a- 
belnos kūno sveikatos, nuo am
žiaus ir taip tolinus. Ir gyduo-

gyvenimo.

prie asmens. Aplamai kalbant,

gyveni nias.

B-kas iš DeKalb, Ill.,

garsumo? Kas dary-

dul-

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

o ro
Sutaisytas iš\ formuioa- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs- stebėtinai pasekmingu AL 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- rfAl žr/ės skaudėjimo, dusulio, galvos Wqf skaudėjimo, nuslojimo apetito, ill ■ I Šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- Bf

MROC PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose. 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

e F. AI). RICHTEK & co.
14—80 Washiigtoa Street, New nork, ts

plaučius naikina — tas labai ga-

2. Tas paeina nuo tų

tamis-

bti. Buk daugiau tyrame ore

Dirbk ten, kur nėra garų ir dul
kių; geriausia — ant lauko.

Pa. N-nų skaitytojas iš Maha- 
noy City, Pa., klausia:

L Ar galima kada nors pas-

Astakymia

it’ jei nėra 
imu ligos ar

sunkus, jei vedamas tikromis 
vėžėmis. Didžiausia rolę lošia 
tinkami patarimai, gyvenimas

ne; 1-

Cibuliai, pipirai, ka-

žinoma, neper-

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Angliškai-Lietiiviškas

Turgaus Žinios L. . . «
|As Isgydau Visokias 
| Akių Ligas. į

Valgomieji produktai. .
CHICAGO, Kovo 20, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) * 
perkant; iš sankrovų pe 
niūkęs moka brangiau:
Sviestas

Extra Creamery
Extra First ....

Talpina savyje reika- 9 
lingiausius, kasdie var- A 
tojamus, žodžius. La- S •JM 
bai parafiki knygutė ne- £ 
žiotis ir kiekviename | 
reikale pasinaudoti. g 

Kaina 50c paprastu | 
ir 75c geru skuriniu ap- | 
daru. a

Galima gauti “NAU- į 
JIENŲ” Administraci- | 
joje, 1840 S. Halsted St., j 
Chicago, Ill. ;

Amerikos Lietuvių Mokykla 
Mokina 

» 
n 
>>

Anglų kalbos

Aritmctikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Vaisi, historijos 
Geografijos 
Pilietystčs 
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
5 Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų, 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30
g 3360 Emerald Ave. Chicago.

... —40 
. 38—39 
34 %—37

Ladles ...........
Oleo margarinas:

Stalui .............
Kepimui ....

Kiaušiniai:—

Maišyti .................
Check .....................
Purvinukai ..........

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

Paukščiai. »yvi:—
Kalakutai (svarui) 
Vištos .....................
Viščiukai ..............

28—29

22—24
16—18

29—30
... 26%
25—26

... 23—24
.. 23%—24%

. —26
... 26%
... 26%
... 26% 
30—32

23%

—20

16
Antįs ................................... 21—<
Žąsįs ................................... 13—

Paukščiai, išdarinėti:—*
Kalakutai (svarui) .... 26—!
Vištos ............................... 22—!
Antįs ............................... 18—:

27

22 
15—19

—21%

Žąsįs
VerSiena :•* >

50—60 svarų, svarui .. 14%—15% 
60—80 svarų ” “ ......
90—100 svarų ” 
140—145 sv.; kaul.

Jautiena No.l
Ribs, (.svarui) .19

.27 

.15 

.14%

15 %—16%
16—17%

No.2
.17
.21

.11%

No.3
.11 %
.13%

100 sv.:—
112.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00

Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už
20—40 svarų ...........
40—60 svanj .............
60—100 svarų ........ .

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

Daržovės:—
Barščiai, statinė 
Kopūstai, did. gurb. 
Morkos, statinė .... 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintine ... 
Agurkai, dėžė..........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, tuz. rišulių 
Špinatai, statinė .... 
To mėtės, pintinė ....
Grieščiąi, statine ^...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine .......... 3.00—7.00
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—-3.^0 
Apelsinai, dėžes .......... 2.50—3.50
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas.......... 3.00—5.00
žemuogės, kvorta .............. 20—.30

Cukrus, už 10Q sv.:—
Pjaustytas, H. and E.............. 9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90 
Burokų ,smulkus .................. 7.70

1.50—2.40

3.50— 6.00
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— 9.00

5.00 8.00

j 3.00—5.00 
t 3.00—4.50 
; 4.00—5.00

Vasarių kviečių—
—10.00 
. . 9.00 
. . 8.80 
—8.00 

Prastosios rųšies.......... 5.75—6.00
Žiemkenčių kviečių— 

Paten Is

Patents

Tamsieji
Ruginiai—

............ 8.85
............ 8.70
.. 7.80—8.00

7.70Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Kovo 20. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 2.500; avių 
—< 6.000; veršių — 1,000; kiaulių — 
<8,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parintkieji .. 11.00—12.65
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.65
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.0(
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.0( 
Karvės, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ..........................  7.00—10.00

Kiaules:
Sunkios (250-100
Vidui. 200—250

15.00—15.20
14.90—15.20
14.65—15.10
H.00—12.50

.. 12.00—14.00 

... 9.00—12.00 
... n.00—12.50 
... 13.00—14.85

Avjs:
Mitulės ....
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai............

Gyvulių rinka kitur
Kovo 20 į sekamas vyriausias A- 

merikos rinkas gyvulių, aplamai, bu
vo atgabenta sekamai: 
l— Galvijų

4,000 
3.200 
1,200 
2,000 
. 800 
. .600

y Omaha ...
E. St. Louis 
St. Joseph .

Pittsburgh 
Buffalo ..

Komai .., 
Kviečiai ..

Mi ežia i

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės.
Turiu daug pagyrimo iš viso pasaulio už mano pasekmjngą gy-

Išgydžiau tuksiančius nesveikų akių. Tvirtinu ir turiu 985 da- 
rodymus, kaip pasekmingai aš gydau. Rašykite smulkmenas.

«
Pienius nuo akių nugydau be chloroformos. Užimąs ausyse, 

tekėjimas ir kurtumas išgydomas pasekmingai.
Visos nosies ligas prašalinu be skausmo. Taipgi pasekmingai 

gydau ausis, nosį, akis ir gerklę.
Atsisauknnas manim gydytų chicagiečių:
Dr. John Habenicht, 3814 W. 26 gatvė, Chicago, čekiškas dak

taras atsiliepia: “Turiu sūnų, kurio akis gydžiau Amerikoje ir Eu
ropoje ir tik daktaras Carter išgydė. Visiems patariu irydyties 
pas Dr. Carter’j.”

Ponas Hanuš nuo 530 So. Harding avė. SI. šalova nuo 2605 So. 
Trumbull avė. SI. M. Lechnerova, 2348 So. MUtard avė. P. šinde- 
larovi, 1715 String gatvė. Ponas A. Morava (gyd.) 2900 W. 25 gatvė.

F. 0. Carter M. D.,
Akių Specialistas

19 metų ant State gatvės. — žinomas visiems.
120 S(k STATE GATVE, CHICAGO, ILLINOIS.

Kalbu lietuviškai. Ateikite anksti, kol dar nepervelu.
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedėliom nuo 10 iki 12 dieną.

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidcšjmts Metų.
Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi- 

matykit su juo tuojaus.
Jis Rydo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išgydė kuomet Ritos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiš- 
kas ligas, kaip tai Užnuodijimą Kraujo, Štricturą, Pulia- 
vimą, Žudymą, Švaros, Nutekėjimą, Nustojimą spėkos, He- 
morrhoidus, Silpną Pūslę, Inkstą Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikra Importuotą £?/!£> Q1 A 
Prof. Ehrlich’o OUQ-U14:

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroges, Serums, .Bacterins ir 
do pozityviškas pasekmes be atitraukimo nuo jysų užsiėmimo. 
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio j Sveikatą, Stiprumą 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kam p. Congress,
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDALIOMIS nuo 10 iki 2

tt., kurie paro-

su Dr. Whitney 
ir Laimę. Pasi-

Chicago, Ill.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
-TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

7,000 
4,500 
2,700 
4,500 
4,500 
1,000 
1,000 

£00

10,000
10,500

700
5,300

500

100
1.400

. 1.06—1.08 
. 1.43—1.78 
1.59—1.59% 
. 1.12—1.32 
.58%—.59%

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

Mot. No. 3 maišytas 
Kultų motiejukų . 
Dobilų, sulig rųšies

15.00—16.00
14.00—15.00
13.00—14.00

8.50—10.50
13.50—15.00
9.00—14.50

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
t

Knygą parašė garsus publicistas Arthur
M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

TURINYS:
1. 'Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House i 

Narystė.
Bankos, priklausančios prie Chl* 

cagos Clearing House yra po jos Irtk 
sargia priežiūra. ' L ai kas nuo laik< 
bent sykį j metus, Clearing Homm| 
revizoriai nuodugniai ištiria sav< 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, boM< 
dai, mortgage] ir kitos apsaugos parn 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygog 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos var* 
te gali but knygose parodyta. Abeją* 
tina tvarka arba atsargumas, jrrg 
nedaleidžiamos. Jeigu banka milte*

yra ženklas, jos abejotino stovio.
Tiktai tvirčiausios ir saugiausioj 

bankos gali but Clearing House na* 
ria i s.

The Chicago Clearing House prte* 
žiūros užmanymas tapo įvesteg 
pirm dešimt melų, ir nuo to l*ik< 
nei viena Clearing House bankf 

nesubankrutijo., Reikalui esąn& 
Clearing House bankos ateina vK* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prlkladk 
so prie Chicagos Clearing House, jm 
ra po jos priežiūra, naudojasi jog 
teišeini ir išduoda penkias pilnas ai* 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieita* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama te 
kas metą išduoda penkias pilnas at* 
skaitąs Bankinei Valdybai Illinotg 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šiotje bankoje jrrg 
išmokami ant kiekvieno pa reikalai 
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukag 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortfla* 
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis L1A< 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkti* 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,00t.0g.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK. 

Kampas Blue Island Ave., Loomis It 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, K et vergais ig 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant kImh 

kymo siutai ir overkotai, vertėt 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po Iii 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo III M 
$35 siutai ir overkotai, nuo I7.il iM 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamll-i 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir orais 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir ausčiau. Kelnės nuo $1.M iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, n ed filio mis ir 
karais.

S. GORDON
1411 8. Halsted 8L, Chlca*a.

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.01.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stocky ardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma I I 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolg 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba kg 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums'kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko 
turite veikli su mumis. Mes kvie
čiamo jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras angštef
Telephone Drover 211&,

.... .... ... .... ................................ ....4—-• 
MOKYKIS SIUT MOTERI1KUS 

RUSUS.
Išmokiname piešimo, kfrgft* 

m o formų siūti naminiu! daile** 
tus arba aprėdai us. Diplomai 
kiekvienam, kurs Išaimoktafe 
Valandos dieną arba vakaralg 
del jūsų parankamo. Ui |11 
išmokiname jus slut visokia* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGE 

2336 W< Madison g, Weotem 
1850 Wells gatvfc 

SARA PATEK, MOKYTOJU*

JOSEPH C. WOLON
LIKTU VIS ADVOKATAS

luIniM *02-904 National LH« BMMa 
29 Ho. I>a Baile BU OMeara, DL

TeL Central 88904881. Atdarai Tta*) 
n Ink o, ketverge* ir eubatoe vakarai* *41 
• iki 8 va), vakare, po rrnmeuie >
IMI MILWAUKKB AVM, CiUn, M

TaL HumbaMt ff.

Chicago, XU.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BKCTOB BUILDINl
THE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

8.00

10.00-
. 8.50

8.50—9.50
9.50—10.00 

. 7.00—8.00 

. 7.00

Packing ...........
šiaudai, ruginiai

Kvietiniai ,,
Avižiniai .... *

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... j 
Avižiniai ...,

7.50—8.50
11.00 
-9.50

BOX 309, HOLBROOK. MASS

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

1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill.
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ICAGOS ŽINIOS
kulauja, kad biznieriai neken
ktų vienas kitam.

Bet ka išloštų iš lo publika?
Kai bus geresni santykiai 

tarp biznierių, lai jie vieni ki
tą prižiūrės, kad žmonių ne-

.John Tonslrko. 810 
ponler, sužeistas gal vakariu.

J. Tananevičiaus ban 
ko reikalai.

Vakarykščiame pranešimi' a- 
pie J. Tananevičiaus subankru- 
tijusio banko reikalų likvidavi
mų įsiskverbė pora klaidų. Vie
na. ‘’Kataliko” spaustuves se
rai ne tik neparduota panedė- 
lyje, bet jie pasiliko neparduoti 
ir utarninke, tai yra vakar.

't'oliaus, panedelyj parduota 
vos v ienos kokios tai kompa
nijas serai. Ne labai geresni 
dalykai atsitiko ir vakar, hulenl 
utarninke. Ir ši svki visos eiles c * *
kompanijų serų niekas nė pir- 
kti nepirko, niekas nė nenorė
jo dolerio siūlyti. O šorai bu
vo brangus po 56 ir po 100 
doleriu. A

Kodėl gi taipjau niekas tų se
ru nevertino?. Well, atsakv- C v
mas gali būti tik toks, kad tie 
serai priklausė neištikimom 
kompanijom, arba jau net mi
rusiom. Reiškia, buvusieji ba
nko vedėjai, varydami savo biz
nį, vertėsi, daro operacijas ge
rai neapsirokav c, neapsižiurė- 
ię, ar saugus yra bizniai, kurių 
brangias poĮiicras bankas Įsigį- 
ja. Rezultatai gi tokio biznio 
neapsižiūrėjimo gana liūdni — 
niekas nenori serų pirkti. Vadi
nas, bankas pinigus išmokėjo 
pirkdamas juos, o išrinkti už 
juos pinigų negalima.

Gal, tiesa, kaltė buvo ai- toji 
aplinkybė, kad norinčiųjų pir
kti serus žmonių susirinko la- L
bai mažai ne daugiau kaip 
kokia dešimts. Vienok abejoti
na, kad nevertinimas seru butu € C.
buvęs vien dėlei tokios priežas
ties. Nes štai, pavyzdžiui, 1 t 
Eldgin Motor ('.ar Company še- - 
ių vertės po $10 kiekvienas par
duota net po $10.25. Vadinas, 
nupirkta brangiau, negu jų ver
tė buvo. Mat, biznieriai yra 
gudrus, jie žino, už ką galima 
mokėti pinigus, o už ką ne.

Dar vienas indomus atsitiki
mas turėjo vielą: Referee pa
siūlijo pardavimui regis 9 se
rus Metropolitan S.talc Banko 
(lai yra to banko, kuri valdo 
Bronza). Šerų verte $100.

Kas perka Metropolitan 
State Banko serus? užklau
sė referee.

Aš atsiliepė banko at
stovas, p-nas Bronza.

- Kiek duosite? tęsė to
liau referee.

Po du doleriu už seru k 
atsakė Bronza.

Kiek ? Tik po du doleri u už 
$100 vertes savo banko Šerą? 
Ir tiek jus siūlote už savo ban
ko Šerus lai ką gi yru vertas 
jūsų bankas, jei jus palis tik 
po du doleriu siūlote už savo 
banko 100 dolerių vertės popie- 
ras? susarmatijo referee.

Bronza taipjau susigėdo.
Aš duodu po $ lt) už kiek

vieną atsiliepė Bronza.
Well, pam islyki t, ką j ųs 

sakot, pons Bronza: už Stati' 
bako serus, vertus 100 doleriu, v ’ 
jus siūlote po 10 dolerių. Juk 
tai rodo, kad jus palis nieko 
nevertinate savo banko. No, 
ne: tokį banka turėtumėte už- 

C v
daryti, jei popierų verte taip 
žemai nupuolė. ,

Susirinkusieji juokiasi.
Po lo pasiūlyta .pirkti 3,900 

Tunanevicz Publishing Compa
ny šėrų (arba “Kataliko” spau
stuvės šėrai). Kiekvieno Šero 
nominale vertė buvo po $25. 
Vienas žmogus pasiūlijo po $1 
už šėrę. Referee susarmatijo 
jį ir paskui užklausė receiverio 
advokato, kiek, jo nuomone, 
“Kataliko” spaustuvė, namas ir 
visi įrengimai kaštuoja.

Tasai atsakė, kad apie $35,- 
000.

Tada referee pastalė reikala
vimą: už 3,900 šėrų jisai parei
kalavo $10,000. Vienok pirkė
jų neatsirado.

I no baigėsi pardavimas.
Referee nuosprendis išneštas 

sekamas: receiverio advokatas 
(reiškia, ir reccivcris) tapo įga
liotas pardavinėti Šerus už liek, 
kiek kas mokės.

Vadinas, jei kas norėtų pirk
ti Tananevičiaus šėrų, tai turi 
atsilankyti pas receiverį ir ten 
nusipirkti “Kataliko” tečiaus 
šorai ir Metropolitan Staje Ban
ko serai uždrausta parduoti. Tų 
serų pardavimas paskirta 4 d. 
balandžio (aprilio) aukciono 
keliu (t.y. per licitaciją). N.

skriauslų. Paskui, jie be abe
jo stengsis žiūrėti, kad real-cs- 
tale biznieriai žinotų teises, kad 
pažinių anglų kalbą etc., idant 
išlikrųjų žmonėms patarnautų, 
o ne užkenktų, kaip neretai at
sitinka.

O kaiĮ) lai atsiekti?

PASIKALBĖJIMAI SU MUSŲ 
BIZNIERIAIS.

Pora savaičių atgal turėjau 
progą dalyvauti susirinkime 
Bridgeporto real-estato biznie
rių, kur tartasi apie pagerinimų 
santykių tarp atskirų asmenų, 
užsiimančių real-estate bizniu, 
o taipgi apie įsteigimą vieno 
bendro ofiso.

't uomet buvo nutarta, kad į 
dvi savaiti reikalinga apdirbti 
menamosios (įraugijos įstatai 
smulkiai. Sumaniau patirti, ar 
pasivarė kiek nors pirmyn jų 
organizavimosi darbas. Atsi
lankiau visupirma pas p. Pet
raitį (jo ofisas randasi 751 W. 
35 s t r.).

Ar turėjot praėjusio panedė- 
lio vakarą susirinkimą įsteigi
mui bendro keleto biznierių o- 
fiso? ■

Petraitis: - Ne.
- Kodėl?
Petr.: — Užmanytojai lo pie

no, kurie buvo paskirti smul
kesniam jo apdirbimui, susirin
kimo nešaukė. Matyt, kad jie 
dar neapdirbo projekto.

- Gal kada kitą dieną susi
rinkimą sušauks?

- - Nežinau.
O kaip jus patįs žiūrite į 

sumanymą įsteigti bendrą kele
to real-estate biznierių ofisą?

Mano nuomone, tasai už
manymas neįvykdomas, o pas
kui, jis ’nereikalingas, bent da
bar, šiuo laiku.

O ką, ar negeistina butų 
kokių pagerinimų santykių tar
pe atskirų real-estate biznierių?

Kaip-gi, būtinai reikia. Iš 
to išloštų kaip palis biznieriai, 
taip žmones, kosi u m ieriai.

Kokie pagerinimai reika
lingi?

Nieko (Vingiau nereikia, 
kaip tik to, kad visi real-estate 
biznieriai, darydami biznį, pri
silaikytų taisyklių, kurias yra 
išdirbės Cook Conn tv Real Es- 

4. *■

late Board. Tos taisyklės rei-

Tam tikslui reikalinga, kad 
rcal-eslale biznieriai turėtų or
ganizacijų. Tokios organizaci
jos narių tikslu privalėtų būti 
tarnauti žmonėms. Ir į pelnų 
iš savo biznio jie turėtų žiūrėti 
kaip į atlyginimų už naudingų 
ne noras pasipelnyti, bet pa
tarnavimų.

'Tokia organizacija galėtų su
teikti žmonėms labai daug nau
dos. Ir, kiek man žinoma, real 
estate' biznieriai jau rūpinasi 
josios įsteigimu. N.

Pasikalbėjimas su Šliku.
P-nų šlika pagavau ant gat

ves, bebėgant kur lai biznio rei
kalais. «

Kaip-gi su sumanytuoju 
bendru visų Bridgeporto real- 
esta te biznierių ofisu — ar tu
rėjot panedelyj susirinkimų?

Nieko nežinau, aš dirbu ki
tur, hulenl II. O. Stone Co., 
76 W. Monroe sir., o prie su
manytojų nepriklausau. Ir su
sirinkime buvau lik kaipo sve
čias.

P-nas šlikas kalba smarkiai. 
Matyt taiko neturi.

—Ale palaukit, kaip jus žiū
rit į kalbamų sumanymų?

—-Nei k o, nič nieko neišeis. 
Jie nieku bildu nesusitaikys. 
Kad kų atsieks besitardami, tai 
gal lik tų, kad užmegs draugiš- 
kesnius santykius tarp savęs. Ir
gana.

- Et jau, kų čia įsteigsi! Da
bar, dirbdami atskirai, nesusi
taiko, o suėję vienai) ofisan lai 
pasipjautų.

Kaipgi, žinoma,

kitaip elgtųs su žmonėmis, kad 
nežiūrėtų vien į tai, kaip koslu- 
mierį “apdirbus.”

beklausydamas, o ir jūsų laik-

rias tikiuosi šiomis dienomis iš-
..i: • .........” .. i...: i..»

su

saliune lošti kortomis.

9

I Moralybes Išsivysimas Francisco.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

J ' “NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

I .'-r'

Leo. Hildebrand atvežtas iš 
St. Louis. Sakoma, kad jis da
lyvavęs užmušime Thos. Dillon.

5 jos

w.Edward Becker, 1922 
North avė., ir Frank Grouse, 
1129 Drummond Pl., nubaus
ta po $20. Susipešė su karei
viais.

i
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TO DAR NEBUVO |

Turiu už garbę pranešti savo tautie- x

čiams, norintiems pirkti lotus, kad pirm, ne- X 
gu pirksit kur kitur lotą, pamatykit mane.

Aš jums paaiškinsiu kuoplačiausiai, kaip ir X 
kur ir už kiek galima nupirkti lotus, kad 0 
nereiktų vėliau gailėties. ž

Daugelis musų lietuvių per nesuprati- ž 
mą ir per agentų prikalbinėjimą apsipirko, ®

” o dabar verkia. &

Yra proga kiekvienam uždirbti gerus <3?

pinigus į trumpą laiką per daugelį metų. Aš 
pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi- 
papažinti su šituo bizniu ir esu pasįrengęs x 
xuoteisingiausiai patarnauti savo tdutie- 3? 
čiams.

Turim didžiausius plotus žemės, gra- 
žiausios vietos Chicagoj. Mes galim par- 0 
duot lotus daug pigiau ir ant daug geresnių & 

® išlygų, negu kita kokia nors kompanija, tu- ž 
rinti kelias dešimtis lotų. Todėl patariu

I
savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės & 
brangaus laiko, nes neilgai bus taip žemos 0 
kainos, — greitu laiku prisieis už tuos pa- 
čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin- 9

kite laiko, bet šiandie kreipkitės į mane, o 9

aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra 9

auksinė proga padaryti pinigą. T

FRANAS TVERIJONAS, 1

3402 Auburn Avc.

With WILLIAM D. MURDOCK and CO., T 
17 N. La Salle St., Rm. 400, Chicago, III. X 

Telephone Franklin 253. X

® w w w ww® w ®®®®®®®®®®®®

an infamous 
wrong — not a right.

We demand that no war shall 
he declared without a referen
dum vote of the people.

We demand that a complete 
embargo be placed upon the 
shipment of all goods, munitions 
and otherwise, to all of the heli- 
ger ent countries.

We demand that American 
citizens and American ships be 
warned to keep out of the war, 
zone except at their own risk.

Resolved that copies of these 
resolutions be sent to the presi
dent of the United States, to the 
senators from this state, and to 
the congressman from this dis
trict.

Chairman

N. Car- ) maintenance of

Mary Kelly patraukė savo 
švogerį teisman. Sako, kad jis 
savo nepasekmingame biznyj 
išeikvojęs jos $15,000.

William Norton, 1651 W. 
Jackson blvd., ir kiti sunkiai 
sužeisti kolizijoj ga t vakario su 
automobiliu.

Jos. Liapos, 6 17 S. Dearborn, 
pralošė dviem Židikams $300.

Amanda Kopka, 16 meti], n- 
reštuola. Flirtavo su dviem 
vaikinais.

Frank Gentry, 17 melų, 212 
W. 42nd PI., ir Harry Jacobs, 
16 melų, 231 Root, areštuoti. 
Važiavo vogtu automobiliu.

Siųskite protesto 
prieš karę rezo

liucijas.

Pavojus vis didinasi, kad Su
vienytosios Valstijos gali įsivelti 
karėn. Žmonės jokios karės ne
nori, jie nenori eiti kitų žudyti 
ir patiems žūti už kapitalstų ki
šenių. Tatai visur laikomi pro
testo prieš karę susirinkimai ir 
sunčiamos valdžiai tam tikros 
susirinkimo priimtos rezoliuci
jos. Lietuviai ta-pat daro, tik 
kad dažnai jiems sunku tinka
mai surašyti anglų kalba rezo
liucija, tai mes čia išspausdina
me rezoliucijos pavyzdį anglų 
kalba, kurių protestų rengėjai 
gali nusikopijuoti ir, su mitin
go pirmininko r sekretoriaus 
parašais, siųsti prezidentui, savo 
valstijos senatoriams ir savo di- 
striktų kongresmanams.

Resolution.
1 t

We cilizi/hs of.....................   in
mass meelu.weassembled this . .. 
day of . . ........... .  1917, vigor
ously protest against this count
ry becoming involved in war 
with Germany or any other na
tion.

The agitation for war is sole
ly in the interest of munition V 
makers and food and supply 
speculators. By deliberately 
using the European war in or
der to make money for its alrea
dy gorged capitalists, the United
States has become an accomp
lice in wholesale murder. If 
this country were to go to war 
under th^ present circumstances 
it would be fighting for the pri
vilege of continuing to make 
money out of the great trage
dy of Europe. In other words, 
it dould be fighting for the

a

Secretary.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir S2-ra GATV*.

t ........ ... ..............N ..!*■ I 11.111 .11, J" '■* .... ' j

IT^iTpsTEiiH
GYDYTOJASirCHIHVRGAS i
Specialistas moterlikij, 4 

vyriškų Ir valkų ligų i
Oflaa* Ir Grr*»ii*ia*>

1600 S. Halsted St, kamp 10 at 4
Ofisą* atdara* iki lt vai. ryta, 1—S V 
po piet ir vakarai*. J

Telephone Drover 4974

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymą* 
Specialifika medic|na nuo 

uKnuodijimo kraujo
Vandenota Mcdcga Slaptom Ligom 

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

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak

X TELEPHONE YARDS 2721 J
I DR. J. JONIKAITIS | 
£ MEDIKAS IR CHIRURGAS J
•r 3337 So. Morgan St., Chicago o 
¥ Kertė 88-čio PI. ir Morgan St. T
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PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpy laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktiškų patyrimų kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
ši u vi mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bi
le laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigių kainą lai
ke šio mėnesio.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

Telephone Yards *0M

Dr. MLStupnicki
1109 So. Morgan St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 9 iki 11 14- 
ryto, nuo 5 iki 1 vakare.
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E* K0RE8P0NDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekviena* «ah Bmoktl 
MMjANGLIŠKAI labai srreitai savo namuose iŠ lekcijų sutaiiytt 

gjypHČ tam tikslui, fcis kursas yra labai paramois kiekvienu*, 
gi kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan-
■ kyties i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun- 
I čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
R DYKAI. Rašyk laišką tuojau*; indek dvi markes prisiunthnul
■ KATALOGO.
M K LESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musų
B kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina- 
I me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tarl-
■ me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksli
■ greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti**** 
R turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL t skyrius.
B Viską* aiškinama Lietuviškai

ESI Dvi mokyklos: 731 W. I8th 8t., ir 1741 W. 47th 8t.
Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th 8t., Chicaga, IX
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flM.OO X-Ray EXAMINACIJA
J»- šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui. '

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudinio, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir i 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— j 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Nemokėk man
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokčkit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenattiraiišką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų,' ar dar
gi pačią gyvastį. ,
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. ,

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Vyrai ir Moters
Kurie sergate, kenčiate ir nusimi- 
pasinaudokit šia didele auka. Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 

už $1.00,

ne,
tai
ir daktarišką examinaciją
daug expertų ima nuo $5.00 iki $10.00.

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkčje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau

mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsii'augėjimą gazų, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose^ nustojimą apeti
to, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą^ 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedeliomis: 9 ryto iki pietų.

DR.C. R LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK-----  
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Pranešimai
'(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieni), kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)
I ■ 1

Pranešimas.

susirinkimam
Sekret. S. J. Gelumbauskas.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.
DNMRQU OWNDUMI

Reikalavimai

Naujienų Bendroves Direk
torių posėdis Įvyks seredoj, 21 d. 
kovo, Naujienų redakcijoj, pra
džia lygiai 8 valanda vakare. 
Visi direktoriai būtinai privalo 
dalivauti posedy j ir atvykti lai
ku.

. P. čereska,
Naujienų B-vės suk r.

EXTRA NAUJIENŲ BEN- 
DROVĖS DALININKU 

SUSIRINKIMAS.

Extra visuotinas Naujienų 
B-vės dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, ‘>142 So. Hal
sted st. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to. Susirinkimai) bus įleidžia- v
mi tik pilni Naujienų Bendro
vės dalininkai. Todėl kiekvie
nas narys būtinai privalo atvy
kti laiku, ir pasiimti savo 
certifikata registracijai.

Dienos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. cereška,
Naujienų B-vės sekret.

DETROITIEčIU ŽINIAI-

Kiekvienas, kuris nori už
sirašyti dienrašti “Naujie
nas” arba turi kokių del 
“Naujienų reikalų, galite 
kreipties i Pr. Jačioni, 
201 Cardoni Ave., Detroit, 
Mich. “N-u” užžiur.

U

KAS PAMETĖ?
Ko\a > 17 d. po muska radi n io 

231 ii* I LES. kuopų baliaus 
Pulaskio svetainėje atrasta: 1 
kardas ir 2 šalikai. Pamutusiu- 
ji atsišaukite šiuo adresu : v

.J. Pabaisku,
H 129 Wallace st..

Chicago, III.

BRIGHTON PARK.
ESS. 17 1 kuopa rengia pro

testo mitingą prieš karę. Kal- 
lx’s ’'Naujienų“ redaktorius P. 
t irigaitis. Vieta 1 .iburty 
Hali, Kėdžių avie, kampas 39lh 
PI. Pradžia 7 vai. vakaro, ko
vo 21 d.

K\ ieuia I.SS. 174 kuopa

Lietuviškų grosernių ir bu- 
ėerniu darbininku extra susi- k K
rinkimas Įvyks seredoj, kovo 
21 d., 8 vai. vakaro, černausko 
svetainėj, 1900 Union avė.

K o m itetas.

RAC INE, VVTS.
LDLD. 65-los kuopos susirinki
mas dtsibus kovo 21 d., 7:30 v. 
vakaro, socialistų svetainėj, 500 
Monument Square ir kampas 5- 
tos gatvės.

Draugai, kuriems rupi LDLD. 
reikalai, malonėkite atsilankyti

.............. —.......    —.............    I

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

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

V. Mankus.

MASINIS MITINGAS.
Pėtnylioj, kovo 23 d., 8 vai. 

vakaro*, West Side, Auditoriu
mi' ('Taylor ir Bucine) įvyks ma 
sinis mitingas. Milingą rengia 
rusų socialistų skyrius sąryšyj 
su paskutiniais nuotikiais Ru
sijoj. Bus kalbama apie Rusi
jos respubliką. Tarp kita ko 
kalbės Harmer anglų kalba ir 
N. Bucharin rusu kalba. Bus v
kalbos taipgi ir kitose kalbose. 
Bu to, bus muzika ir dainos.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

prie raknndų apmušimo 
laikrodininko

elektrmėmi

ne a-Taipjau daugelio darbininkų i 
matininkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbininkų prie ivairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjiniui, niokinties įvairių a- 
matu etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų

Randai

R.WDA — Barsi randu veja 6 kam
bariai. Gera viela del daktaro, ant 
aptiekus viršaus, po num.:
33.37 S. Morgan SI., B Chicago.

_   . _ . T" T  J,------------------------------------. ■■ ..Ui.. ■ ■ ■■■—»■■■ ■■■V

SAXKBOVOS ant ramios: 1831) - 
ĮS3S So. Halsted gatvė. Dvi sankro
vos. (iera vieta del bile biznio. Iš- 
lais\sime pagal norų randauninko.

l’elct'onuokil Midway 5797. 
Chicago, III.

Pajieškojiniai

Pajieškau draugu. Petro Taulcrio 
iš Mikalogikiu sodžiaus, Jono Griš- 
kciio iš Jonavos sod., abu Kauno g., 
Aleksandra vos pav.. Suvainiškiu pa
rapijos. Jie palįs ar kas juos žino 
malones atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Kalnietis.
'SU) So. Halsted St,, Chicago, III.

PA ! ! EšKAl' bardo. Esu jaunas 
vaikinas. Kilimą noriu vienas sau 
laiksli. Geistina prie bevaikes šei- 
m\nos ir blaivios. Prašau atsiliepi.

I •'. G o 11 i a n i s,
S33 \V. 33 PI., Chicago. III.

PAJIEŠKAU CIGARMEI KERIU 
gero v\ro, kuris galeli) atlikt visą 
barba prie cigaru. Darbas ant vi
sados.
K. M. M.. 33 1.5 S. Morgan st., Chicago

Pajieškau Onos Manaikienės, gy
viam pirmiau Brooklyne po nr. 1(8!) 
-191 So 9th Si., Room 12. Turiu 

svarbu reikalą. Meldžiu atsišaukti, 
arba žinantis ją malonėkite pranešt.

Anelė Poškai t e, 
151 I 18 GI., Cicero, 111.

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę. E- 
su gerai apsipažinęs s'u bučernės da
rbu. Kalbu angliškai, lenkiškai, ru
siškai ir lietuviškai. Kam reikalin
gas bučiau, malonėkite greitu laiku 
alsišaukli. J. Jankauskas, 
1/11) So. t nion Ave., Chicago,
u------------------------------------------- ------- -------- ,

Pajieškau savo pusbrolio, Pranci
škaus Poškaus, Kauno g., Telšių pav. 
turbūt Varnių valsčiaus, Janapolės 
parap. Kuldobio viensėdijos. Apie 13 
metų kaip Amerikoje; taipgi ir jo 
dvi seseris. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba žinančių juos pranešti. 
Busiu dėkinga.

EI z bilda Te k ars k is-Galiauskicnė. 
1571)12 Harvey, Ill.

PAJI Eš K A C DARBO už bartende- 
rj. Esu patyręs prie to darbo. Jeigu 
kam reikalinga tokio darbininko, 
meldžiu alsišaukli po adresu:
1821 W’abansia avė Chicago.

'Tel. Humboldt 9313
Pajieškau vyro L. J. Bajorino, Ka

imo gub., Raseinių pav., Eržvilkio 
parapijos, Balnių sodos. Prašau par
grįžti, nes aš ir vaikai sergain. Kas 
pirmas praneši!, tas gausit $5.00.

P. Bajoriųienė, 
2178 Blue Island Ave., Chicago, 111.

ARBA
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 paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

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

BEIKALIXGAS baibciys, kti- 
ris silpnintu savą darbą. Geis
tina. kad kalbėtu lenkiškai. Dar-

REIKALINGA sena moteris del 
pridahojimo 1-nų melų vaiko. Gali

gero žmogaus. Atsisaukde 
. K. Jamonlas, “Naujienų” O- 
1810 So. Halsted SI., Chicago.

REIKALAUJU kriaučių ir mergi
nų finišerkų prie moteriško darbo.

L. Kaspciš,
3117 So* Wentworth live. Chicago.

Restaurant,

RI'I KALAl’J AMA merginų dirbti 
prie popierų sandėlio. Patyrimas

Chicago, 111.

has dienomis ir vakarais. Gera mo

9 (3., (’ieero, HI. 
Pilone 2316 Cicero.

R EI KALINGAS —laikrodininkas, 
kin is supranta atsakančiai savo dar
bą. Darbas

kite tuojaus.

I rumpos

BĮ f KALAUJAMA 10 gerų vyrų di
rbti į serai) iron vardus, 
kestis geriems žmonėms, 
tuojaus

Poliu Bros Scrap Iron
1628 Elston Ave., Chicago, III.

Gera mo- 
A įsišauk it

REIKALAUJAMA gero bučeriaus.
Pastovus darbas. Atsišaukite tuoj. 

Illinois Market Co.,
3132 So. Halsted St., Chicago,' Ill.

REIKALINGAS geras barzdasku- 
tis. Darbas pastovus. Geram dar
bininkui gera mokestis. Atsišauki
te į: J. Malelą,
3336 So. Halsted SI., Chicago, Ill.

•——-------------- I

RIHKALA UJAMA merginų del va
lymo ir abelno darbo.

• Presbyterian Hospital, 
1753 \V. (’ongress St., Chicago, 111.

<• _______

R1J K A L A U J A M A pardavėjų.
C.hicagos didžiausia organizacija 

r e i k a 1 a u j a e n e r g į n gų ir 
veiklių pardavėjų. Galima uždirbti 
$50 arba daugiau i savaitę. Atsišau
kite tarp 5—8 po piet. Kambarys 
849—38 So. Dearborn SI. ir klauski
te pono ('. O. White.

RIH K ALAUJAMA — Kompetenti- 
ško v\ro prie čeverykų, del vedimo 
čeverykų Departamento, suprantan
čio pirkimą ir pardavimą čeverykų, 
ir kuris galėtų parduoti bile lavo
ms departainentinej sankrovoj. Turi 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Reikalingas paliudijimas. 
Antrašas atsakymui: D. 651 Mil
waukee ave., Kenosha, Wis.,

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe- v 
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jj yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- f1 
ko Įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: '
“NAUJIENOS” ' į

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill. p
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Nuosavybes 
Išsivystimas

i

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

TURINYS: j
1. Bendralaikinės nuosavybės formos. •
2. Primityviškas komunizmas. į
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz-

,mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

ši knyga patartina būtinai perskaityti !
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa- i| 
matini supratimą apie nuosavybės išsivy- ill
stymą. Kaina 50c. ą

'-“NAUJIENOS”
1810 So. Halsted St., Chicago, Ill. |

REIKALAUJAMA vyrų | 
mokyties barberyStčs amato. 
Pigios kainos, leiigvi išmo
kėjimai, mokama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

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

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

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

Chicago. Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SL, Chicago. III.

REIKALAUJAMA našles su šeimy
na apsigyventi Sycamore, 111. ir duo
ti valgį ir kambarį merginoms, dir
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gau
ti 12 merginų kaipo kvatierankas.

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai štorc- 

lis cigarų, tabako, ice ('ream, saldai
nių ir II. prieš pa( mokyklą. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — savininkas perka namą.

A. Lawrence,
1811 So. Union Ave., Chicago, 111.

Sycamore, HI.

REIKALAUJ AMA pusininko su 
keletu šimtų dolerių prie uzdamu

lis mėnesinę nuo pradžios siekia 25 
dolerius.
2558 Blue Island Ave., Chicago, Hl.

dos, arba tik vakarais, suimtomis ir 
nedčliomis. Užmokestis gera. Atsi
šaukite šiuo adresu:

M. 'T. 3416 Auburn Ave. Chicago

Pardavimui

PARSIDUODA 
GREITU LAIKU

.podraug ir didelė svetaine, kurioj 
visos vielines draugijos rengia ba
lius ir laiko savo susirinkimus, o 
vasaros metu čia visuomet buna ren
giami bažnytiniai fėrai.-

tą bizni per šešioliką metų savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirkt malonėkite atsišaukti šiuo

Joe Yuk n as,
4837 W. 14th St., Cicero, Hl.

PARS!DUODA puikioje vietoje sa
li linas, apgyventa lietuvių ir kilų 
tautų. J ai puikiausia vieta del biz
nio: Saliunas, Svetainė ir Daržas del 
piknikų. Taigi kam yra reikalingas 
toksai puikus biznis, lai nepraleiski
te progos. Tokia retenybe atsitin-

ir yra priverstas parduoti šį biznį. 
Vieta — Englewood.

8131 So. Vincennes Ave. Chicago, III.

Parsiduoda Vargonai. Pardavimo 
priežastis—savininkas apleidžia Chi-

vakare antrašu:
711 \\r. 17th SI., pirmos lubos. Chgo

PARSIDUODA pirmtf mortgage 
bučernės ir grosernės inlaisai (fix
tures). Du metu vartoti, už pigią 
kainą. Taipgi ir naminiai rakan
dai 4 kambariams.

E\ Juodis, *
928 W. 33rd St.; ' Chicago, Ill.

DAN A

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c-ir 
po 30c ... _ t«~««

SVIESTAS
Geriausio* 

•metonos, ife- 
rssnii 
eur jn* Ka
lt gauti ..

n'gu43c
RYŽIAI

Geriausioc 
rųiios, lOo ve F |

P*rsi- 
fuod* ui ..

COCOA
G«r Išnašia . « 

lankės, suly- Į /į p 
[ink tu bent | jų 
tokin,

ARBATA I
Friimnlau- 

lia, G varan- g f) n 
luotą, vertės QI IL i 
0o pariidu* i V UI

!• po....

1171
201)4 
1046 
1510
2810

WEST BIDB
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madiaon St. 
W. Madiion St.

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W. Chienre At.
H)u» JbIiuxI Ay.
W. Nortfc Av.
B. Bt.
S. BL
W. ifth Bt.

1101 W. 12n4 BL
SOUTH BIDW 

1082 Wentworth 
1427 S. Hal«U4 
4721 B. A«bl»n4

NORTB BI>I 
4I« W. DlvfakiM

I 720 W. North Afi I
i 2646 Lincoln Av»
i 1244 Lincoln Afi
I 1411 N. Clark

PARSIDUODA pigiaį rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju 1 kitą miestą. Kam reikalin-

site nusipirkę.
Chicago, 111.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street.
Tel. Drover 7179 

VAI..ANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakar*. 

GYVENIMAS: 8341 So. U*ion Avo 
Te). Yards 537.

PARDUOSIME arba i.šmain\sime 
už gr\ nūs pinigus arba ant išmokėji
mo 3715 Lowe ave., dviejų augsių

Platai pasirandavoja už $336 j met.
3719 Love ave., 5 kambarių name

lis. Raudos $180. Kaina $1400. $300 
iki $500 įmokėti. Likusius taip pat

L. BKACKMAX 
1103-5, 6!) W.

Telefonas Drover 2163
Nariai Cook County Real Estate Taryh.
Nariai Chicagos Underwriters Tarybos.

PETRAT1S & CO.
REAL ESTATE AGENTŪRA

ant pirmų ir antru 
Parduoda ir maino

Apsaugoja turtą nuo ugnies. 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35th gatvė, kanip. Halsted.

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Benas Rniai Gydytojai k Ckirarsaa. 
Specialistae Moteriikq, Vyriikq ir Vai

kiokų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1578 Milwaukee Ava., 

Kampas North Ava., Kambarys St*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ii ryto;

1:80 iki 8 ir 7:80 iki • vakare.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir G proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS“STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
'Telephone Main 4845.

PARSIDUODA 2 fialų ant išmokė
jimo puikus mūrinis namas ant di
delio loto. Poniškas namas.
2057 W. Garfield Bulvard, Chicago.

PARSIDUODA
Šerai po $10 ant išmokėjimo Did
žiausios Lietuvių Farmcrių žemes 
Korporacijos Amerikoj. Taipgi tu
rini visokių farmų ant pardavimo 
pigiai.

Dearborn St., Room 808,

PIRK SAU visas Plnmbavojl- t 
niui reikmcDis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
nie visiems. 4

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., f

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučernč. Greitu laiku atsišaukite: 

Joc Szldeinik.
2118 22 Lake St.yMclro.se Park, Ill.

Beveik naujas mūrinis G ir 6 kam
barių fialai, Emerald ave., arti 29- 
tos gatves. Cementinis beiznientas, 
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 381h St., Chicago, Ill.

Tel. McKinley 3513.

Parsiduoda groserne lietuvių

la bučernei.
Jnejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Halsted St., Chicago.

TAKSAS
Bus parduoti kriaučių 

daiktai: stalai, mašinos ir 
tai' Kovo-March 22 d. 10 
174jį So. Halsted Si.,

dirbtuves 
kili daik- 
val ryto. 
Chicago. 

Pardavinės miesto valdžia.

• Tel. Drover 7641

Dr. C.Z. Vezelis
LIETUVVS DEHTISTA

Valandos: niso 9 ryto Iki K 
Nedaliomis pagal

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatves.

Telephone Drover ĮGIS

Dr.A ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai Moterlikj, Vyrliki, Vaiki 
Ir vis« cbroaiik* lln.

kar«. Nadėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas Ir Ofisas 

1149 S. Morgan St., kerte 12 it
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniški Ligi 
Ofiso valandos:

iki 9 rylo, nuo 12 iki 2 po pief 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards (187

Phon*: Yard* 4817 »

Dr. O. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

i yfflĮĮk Gyvenimas yra tuščias 
jH kuomet pranyksta re- 

/ gejimas.
ir Mes vartojame page-

pi am a j vaikus.
Valandos: Nuo C ryto iki * vakare; ao«114^ 
mis nuo 10 iki 12 dien*.

4449 8. ASHLAND kampas 4T BL

Dr. W. YUSZKIEWIcf

LIETUVIUKAS AKIŲ GYDYTOJAU 
turi «kaudančiiu arba • ii pinui akis, HKm 

galvo* »kaudėjimu, atsilankykite paa aaaM

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaokca Ava.

Vnlnndos: Nuo S ryto iki t vakar*.
Nedėliomū nuo I ryto iki 1 pa pWtt.

..į............... ! ....................................................... j....................... 4.,—

Dr. Ramsęr
AKIU 8PSCIALISTAA

Prirenka visiems tinkamus akinius, «<a*aBa 
nuoja ir patarimus duoda lykaL 
784-88 Milwaukee Ave^ arti Chicage Ava, 8-rfll 

VALANDOS' Nuo J ilryte Iki rak*
r ui. Nedaliomis nuo * ii ryto iki 1 pe 

Tel. Haymarket 1444.
t—

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos Mkaudcjim*,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iš ak lig,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga l krūvi,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau akauda akys skaitant arba siuva*!, jB»k*r| K 

.reikalingas ak!n4j.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II met* 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig aklg t| 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
.AJkivi SpecialiBteis
TEMYKIT MANO UŽRA5A.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-toa aatvės Ant PlatfB Aptiekei 2-ras aagMasi 
Valandos: nuo B ryto iki I va. Nedčliomis nuo I nito iki 12 Bis**,

DAKTARAS
Spuclallstis Iš

WISSIG,
seno krajius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YKA

Specialifikai gydo ligas pilvo, .plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimą kraujo, Ma*, 
ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, -kosėjimų, garkite 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateUrfta lia |» 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dau$M| mefij ir HgyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis Iki 11 iiaa*. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viriu j Banko*. TaL Caaal 8141

, j*

St.yMclro.se



