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Caras areštuota
KARĖS PAVOJUS 

ARTINASI.

Prezidentas Wilsonas šaukia 
nepaprastą Su v. Valstijų 
kongreso posėdį.

WASHINGTON AS, kovo 
22. — Kares pavojus artinasi 
smarkiu tempu. Washing- 
tono ponai, matoma, neišve
ngiamu budu ritasi karės 
pragaro pakalnėn. Vakar 
buvo minėta, kad prez. Wil
sonas gal šauks nepaprastą 
Su v. Valstijų kongreso posė
di. šiandie tatai jau yra fa
ktas. Prez. Wilsonas pas 
kelbė sekamo turinio prokla
maciją.

Kadangi visuomenės in
teresai reikalauja, kad bu 
tų sušaukta Su v. Valstijų 
kongreso nepaprastas po
sėdis 12 vai. dienos, 2 d - ba
landžio, 1917, idant aplai 
kilis pranešimų dabartinio 
šalies kriziso klausimu, 
kurie turi but urnai išrišti.

Dabar, to delei, aš Wood
row Wilson, Su v. Ameri
kos Valstijų prezidentas, 
šiuo paskelbiu ir užreiš- 
kiu, jog nepaprastas atsi
tikimas reikalauja, idant 
Su v. Valstijų kongresas 
susirinktų nepaprašiau 
p o sėdi n k a p i t o- 
liume, mieste Washin
gtone, 2 balandžio, 1917, 
12 vai. dienos, ir kad iš vi
sų asmenų, kuriem reikės 
kalbamu laiku veikti kai
po kongreso nariam, šiuo 
reikalaujama, idant jie tu 
retų tatai o men ėję.

Išleista ir patvirtinta 
mano paties ranka pridėta 
Suvienytųjų Amerikos 
Valstijų antspauda dvide
šimt pirmą kovo mėnesio, 
metuose tūkstantis devvni 
šimtai septynioliktuose 
nuo Kristaus gimimo ir ši
mtas keturiosdešimtjs pir
mais metais nuo Su v. Val
stijų n e p r i k 1 a ūso m y b ės.

Vadinasi, posėdis įvyks ba
landžio 2 d. Ten prezidentas 
bandys įgyti tai, ko jam ne
suteikta prieš išsisk irsty
siant 64-tam kongresui. O 
gal ir daugiau.

Iš dabartinio dalykų sto
vio Washingtone galima 
spręsti iik vieną, būtent, kad 
viskas susideda karės šalini
nkų gerui- Valdžia visu 
smarkumu varo prisirengi 
mo darbą: užsakoma milži
niška daugybė amunicijos ir 
kitokių karės pabūklų, ver
buojama busimasai maistas 
kanuolėms — kareiviai ir o- 
ficieriai ir, apskritai, daro
ma visa, kas veda prie kru
vino susirėmimo.

Vakar šalies apgynimo ta
ryba paskyrė naują tuo tar

pu nebuvusį komitetą — “a- 
municijos komitetą?’ To ko
miteto uždavinys bus suras
ti tinkamiausių būdų — pa
gaminti aramijai ir laivynui 
j u od a u g i a u ir j u oge riaušių 
karės pabūklų — kanuolių, 
kulkosvaidžių, šautuvų, šovi
nių ir tt.

Be to, nors tai oficialiai 
dar nepatvirtinta, esą mano
ma padaryti finansinę sutar
tį su talkininkais, kas sutei
ktų jiems neapribotą kredi
tą Suvienytose Valstijose, 
būtent, kad gavus iš šios ša
lies juodaugiau visokių ka 
rėš pabūklų.

Manoma taipgi, kad bus a- 
tidaryta visos Suv. Valstijų 
prieplaukos talkininkų kari 
škiems laivams ir pasiųsta S. 
Va I s t i j ų k a rėš I a i v y n as da
bojimui šiaurinio ir pietinio 
Allan tiko ir dalies Ramiojo 
vandenynų. Tuo, vadinasi, 
butų suteikta didelė pagelba 
talkininkams kovoje prieš 
v o k i e e i ų s u b m a r i n a s.

Prie visa to, sekamai kon
greso sesijai rengiamasi pa
siūlyti visuotino kareiviavi
mo bilių, kuris neperėjo (ri
ta me kongrese. Tatai žada 
atlikti senatorius Chamber- 
lain, iš Oregon valstijos, ša
lia to, kongresui bus pasiūly
ta patvirtinti naują milžiniš
ką sumą neva apsigynimo 
reikalams — PENKIS ŠIM 
TUS MILIONŲ DOLERIŲ!

Karininkai nesnaudžia ir 
šalies viduje. žinomasai 
džingoistų vadas, buvęs Suv. 
Valstijų prezidentas Taftas, 
nesenai dar buvo paskelbęs 
(k i t i e m s p r įtariant) taikos 
lygos suvažiavimą, kuris tu
rėjo įvykti pradžioje gegu
žės mėnesio. Dabar ponas 
Taftas atšaukia tą komediją 
ir ragina savo “taikos šali
ninkus” remti prezidentą 
Wilsona.

Vadinasi, viskas daroma 
taip, kad ši šalis juogreičiau 
jsiristų karės pragaran.

KARĖ SU VOKIETIJA 
GALI KILTI J 48 VA 

LANDAS.

LO N DON AS, kovo 22. — 
A m s t e rd a m as buk aplai kęs 
iš Berlino telegramą, kad 
karė tarpe Vokeitijos ir Suv. 
Valstijų gali kilti į 48 valan
das.

Kiek tame teisybės, neži 
nia.

CARAS—BELAISVIS.

Naujoji valdžia įsakė pasta 
tyt po sargyba buvusį Ru
sijos carą Mikę II.

LONDONAS, kovo 22. — 
Pranešimai iš Londono sako, 
būtent, kad naujoji revoliu

cine Rusijos valdžia įsakiusi 
areštuoti buvusį carą ir pa
sodinti Carskoje Selo — pa
statant jį po saugia kariuo
menės sargyba. Ten jau ra
ndasi ir carienė. Tatai, kaip 
skelbia pranešimai, padary
ta tuo tikslu, kad nedavus 
progos kilti civilei karei. 
Mat, prie pirmos progos ca
ras galįs panorėt atgaut pra
laimėtą “iš dievo malonės” 
sostą ir pasiųst į Sibiro ty
rus dabartinius savo prieši
ninkus. Ar jis tečiaus tatai 
galėtų padaryti, t.y. ar ras
tų sau pritarėjų, žinoma, to 
negalima permatyti. Vis dėl
to laikinoji Rusijos valdžia 
rengiasi prie visko — ir esti 
atsargi.

Be to esą areštuota ir ru
sų sinodo galva — metropo
litas Rajef, žinomasai juo 
dašimeiu vadas Dr. Dubro- 
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vin, paskilbęs reakcionie
rius Markov ir buvęs minis 
(erių pirmininkas Kokovcev.

T a i p j a u pa n a i k i n t a vis a 
slaptoji Finlandijos policija. 
Daugelis tų buvusiųjų caro 
tarnų areštuota, kuomet jie 
bandė išbėgti švedijon.

žodžiu, naujoji valdžia da
ro general} šlavimą senųjų 
biurokratizmo atmatų.

APKARSTYS VĖLIAVO
MIS BAŽNYČIAS.

Vyskupas Samuel Fallows 
m a no, kad pątriotizmąs 
turi stovėt pirmoj vietoj, 
tikėjimas — antroj.

CHICAGO, kovo 22. — 
Reformatų episkopalų baž
nyčios galva, vyskupas Sa
muel Fallows, vakar užreiš- 
kė, jogei jis darysiąs visa, 
kad ant bažnyčių butų iškel
ta žvaigždėta vėliava. Sulig 
vyskupo Fallows’o, dabar e- 
są toks laikas, kuomet turi 
but panaudota visos įmonės 
sukėlimui žmonėse patriotiz
mo jausmų. Jisai, beto, ma
no, kad patriotizmas ir tikė
jimas turi eiti ranka už ran
kos, kad jie vienas be kito 
nėra galimi, tiksliau tariant, 
neturėtų pasisekimo. Dar 
daugiau, dvasiškasai tėvas 
mano, kad patriotizmas, me
ilė tėvynes turį stovėti pir

Petrogrado miesto centras. Kairėj — M. Rodzianko; dešinėj—caro brolis Mykolas.

moje vietoje. Todėl jis da
rysiąs visa, kad jo diecezijos 
bažnyčios pasipuoštų — fla- 
gėmis. Tuo tikslų vyskupas 
mano sušaukti savo diecezi
jos kunigus konferencijon, 
kad šis sumanymas butų juo- 
veikiausia įvykinta.

Apie kokį dabartinį laiką 
ir patriotizmą mano ponas 
vyskupas? Be abejo, apie 
'dabartinį “preparedness” 
kvaitulį.

Ir dar musų kunigai sako, 
kad jie neremią Valdžių ir vi
sa, kas su jomis surišta! Ne
senai vienas kunigėlis siūlė 
valdžiai savo bažnyčią — 
siūlė panaudoti ją kaipo re
krutų verbavimo įstaigą. Pa
laukime, neužilgie pamatysi
me, kad tą patį daro ir kiti 
jo “stono broliai”... Tuomet 
jie galės “pakasavot” penk
tąjį prisakymą.

RUSIJA GAVO POLITIŠ
KĄ LAISVŲ.

PETROGRADAS, kovo 
22. — Laikinoji Rusijos val
džia vakar paskęlbė visuoti
ną politišką laisvę visienjs 
R u s i j o s g y v e n t o j a m S. Pas
kelbime tarp kita sakoma: 
“Atsižvelgiant i visuotiną 
reikalavimą sugrąžinti ša
liai išpieštą laisVę, varde is- 
toriškų jos teisių ir payžmė- 
jirno pilnutėlės naujosios 
tvarkos pergales, paremtos 
'teisingumo,ir lysvės pama
tu, šiuo mes paskelbiame vi
suotiną politišką laisvę.”

Laikinoji valdžia, be to, 
paskelbė kitą proklamaciją, 
užtikrinančią Finlandijai pi
lną laisvę ir paliuosuojančią 
visus politikos prasikaltėlius 
Finlandijoje.

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
PETROGRADE.

“Mirtis musų priešams!” .
PETROGRADAS, kovo 

22. — Pereitą panedėlį Pet
rogrado miesto salėje buvo 
surengta milžiniškas darbi
ninkų susirinkimas. Salė 
buvo papuošta daugybe rau
donų vėlukų su įvairiais pa
rašais. Ant vieno jų buvęs 
sekamas parašas: “Mirtis 
musų priešams — senajai

ministerijai!” Minia, mato
ma, jau perdaug buvo įvar
ginta senosios despotų val
džios, jeigu susirinkime ga
lėjo pasirodyti vėlukas su to
kiu parašu.

Susirinkime tarp kita išė
jo kalbėti žinomasai darbie- 
čių vadas ir dabartinis teisių 
ministeris Korenski. Minia 
pasitiko jį triukšmingais de
lnų plojimais. Pirmi žodžiai, 
kuriuos Korenski pasakė, 
buvo: turiu aš jūsų pasitikė
jimą, ar ne?” Minia atsakė 
triukšmingais aplodismen - 
tais. Tada Korenskis tęsė: 
“Klausykitės. Naujosios 
Rusijos laisvė pastatyta ant 
teisingumo prie kiekvieno 
žmogaus. Tie ministerial, 
kurių daugelis šiąnakt sėdi 
Petro ir Povilo tvirtovėje, 
pasodinta varde to teisingu
mo, o ne keršto. Kiek tatai 
mano spėkos leis, jiems ne
bus padaryta nieko blogo: 
jie gaus teisingą atlyginimą 
už savo darbus.”

Pabaigus Korenskiui savo 
kalbą minia palydėjo jį gria
usmingais delnų plojimais.

PRIPAŽINO NAUJĄ
VALDŽIĄ.

Francija galutinai pripažino 
naują Rusijos valdžią.

PARYŽIUS, kovo 22. — 
Naujasai Franci jos ministe- 
rių kaį ineto pirmininkas A. 
Ribot vakar oficialiai paske
lbė, jogei Frąncijos valdžia 
pilnai pripažinusi naująją 
Rusijos revoliucinę valdžią 
ir žadanti remti ją.

Savo pranešime A. Ribot 
išreiškia viltį, jogei nauja
jai Rusijos valdžiai pavyks 
atsiekti savo tikslo be toli
mesnio liejimo kraujo.

Bet kaip su kare? Ponas 
ministeris mano, kad ten tu
ri but liejama kraujas — iki 
“pilnos pergalės”!

IR SUV. VALSTIJOS PRI 
PAŽINS NAUJĄJĄ RU

SIJOS VALDŽIĄ.
WASHINGTONAS, kovo 

22. — Suv. Valstijų valdžia 
rengiasi pasiųst Petrogra- 
dui savo oficialj užreiškimą, 
pripažįstantį naująją Rusi
jos valdžią.

Vokietijanori taikos
Sukilimas Berline
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Rusijoj nauja revoliucija
VOKIETIJANORI Ižinus ant sosto kruvinąjį 

TAIKOS. “batiušką” — Mikę II.
--------  žinios sako, kad Rusijoje 

Sugrąžins Rusijai Lenkiją ir j neišvengiamai turės kilti 
Lietuvą. . kontrrevoliucija.

LONDONAS, kovo 22. — 
Žinios iš Haagos skelbia, 
kad Vokietija rengiasi pa
siūlyti talkininkams naujas 
prieinamesnes taikos sąly
gas. Kokios bus tos sąly
gos, dar nežinia. Kalbama 
betgi, kad Vokietija sugrą
žinanti Rusijai užkariautas 
Lenkiją ir Lietuvą. Girdi, 
po nuvertimo senosios Rusi
jos biurokratų valdžios Vo
kietijai nebėra išrokavimo 
liūosuoti tas pavergtas tau
tas. Visa, ko Vokietija rei- 
klausianti, tai kad toms ta
utoms butų suteikta savy- 
valda ir tt.

Kitos žinios tečiaus sako, 
kad taikinties Vokietiją ve
rčia jos pačios žmonės. Pa
sekmingoji Rusijos revoliu
cija padariusi stiprią intek- 
mę į Vokietijos liaudį. Svar
besniuose Vokietijos indus
trijos centruose, kaip Leip- 
zige, Dresdene, Muniche ir 
kitur kilo streikų ir šiaip su
mišimu. Šito tai valdžia la- v-
biausia ir bijanti.

Ir reikia tam tikėti.

BERLINE SUKILIMAS.

AMSTERDAM, kovo 22. 
—žinios iš Amsterdamo ske
lbia, kad Vokietijos sostinė
je, Berline, kilo maištas. Vai 
džia nebepajiegia numalšin
ti sukilėlių. Siunčiama iš 
rytinio karės fronto kariuo
menės, kad sulaužius žmonių 
pasipriešinimą valdžiai.

Tokių jau žinių ateina ir 
iš kitų vietų.

Kaizerio sostas svyruoja...

RUSIJOJ NAUJA RE
VOLIUCIJA.

Popai, činovninkai ir tam
sus fanatikai norį sugrą
žinti ant sosto “batiušką” 
cara. 
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BERLINAS, kovo 22. — 
Iš Švedijos sostinės Stock- 
hohlmo ateina neaiškių žinių 
apie naują, šį syk caro’ber- 
nų sukeltą, revoliuciją Rusi
joje. Taip, daugelyje pieti
nės Rusijos miestų, k. a. Rie
ve, Odessoj, Stevastopolyj ir 
Rostove einą smarkus mū
šiai tarpe kariuomenės iš 
vienos ir senosios biurokratų 
šaikos — popų, činovninkų 
ir jų sukurstytų tamsių žmo
nelių — iš kitos. Popai kur
stą žmones prieš naująją Ru
sijos valdžią, jie tikrina žmo
nėms, kad revoliucija Petro
grade buvo sukelta svetim
taučiais, parsidavėliais ir tt. 
Daroma viskas, kad sugrą-

STUMIA ATGAI.
VOKIEČIUS.

Vokiečiai vis dar traukiasi; 
talkininkai paėmė dar 40 
miestelių.

LONDONAS, kovo 22. — 
Vokiečių armijos Erancijoje 
vis dar traukiasi. Londonas 
ir Paryžius skelbia naujų 
laimėjimų. Fra n cu z ų-anglų 
kariuomenės paėmė dar 40 
kaimu ir miesteliu. Nežiu- c

rint biauraus oro talkininkų 
kariuomenės nuolat gula ant 
besitraukiančio priešininko?'

Be to skelbiama, kad vo
kiečiai busią priversti apleis
ti visą Arras apygardą ir da
lį Belgijos teritorijos.' Jei 
jau darą reikiamų prisiren
gimų, būtent, kad pasitrau
kiant neturėtų daug nuosto
lių ir kad juomažiau tektų 
priešininkui. Lens ir Donai 
apielinkėje atkartotinai gi- 
dima didelių ekspliozijų. Vi
sa tai liudija, kad priešinin
kas rengiasi prie ko nors ne
paprasto.

Smarkus mūšiai eina ir 
Verduno fronte, čia fran- 
euzai padarę keliatą pasek- 
mnigų užpuolimų ant vokie- 

įčių pozicijų. •
Champagne fronte vokie

čių užpuolimai atmušta.

KAREIVIAI SVEIKINA 
NAUJĄJĄ VALDŽIĄ.

LONDONAS, kovo 22. — 
Rusų kariuomenė, kaip skel
bia pranešimai iš Londono, 
entuziastiškai pasitikę pra
nešimus apie revoliuciją. Ka
reiviai surengę keliatą dide
lių demonstracijų, kur nešta 
raudoni revoliuciniai vėlo
kai ir dainuota marsalietė.

Visi, matoma, nebekente 
supuvusios biurokratų val
džios.

SIŪLO CARUI “DŽIABĄ"

Jis betgi vertas nedaugiau* 
kaip... Charlie Chaplin.

NEW YORKAS, kovo 22. 
— Louis J. Selznick, žino
mas krutamųjų paveikslų iš- 
dirbėjas, pasiuntė buvusiam 
Rusijos carui telegramą, pa
siūlydamas jam džiabą su 
dešimt tūkstančių rublių ne- 
dėline alga — atvykti Ame- 

mikon ir pasirodyti filmose 
kaipo karžygis... “užpakalyj 
sosto.”

Kaip jus manote, geras 
džiabas, a?

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “NAUJIENAS.”
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NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Paskutines caro valandos. su generolo Ivanovo trauki
niu. Gen. Ivanovas nanasa-

Kaip caras Nikalojus sužino
jo, kad jis nebe caras.

La i k r ašč i o U t r o R ossi i,, 
Maskvoj, korespondentas pa 
duoda šitokią istoriją apie 
paskutines valandas caro 
Mikalojaus, kaipo neapribo
to Rusijos Viešpačio.

Kovo 14 dieną, naktį, Mas- 
kvos-Petrogrado geležinke
lio linijos stotin Višera (125 
mylios nuo Petrogrado) at
vyko du traukiniu. Viena
me traukinyj buvo caro svi
ta, antrame ■— patsai caras 
su savo palydovais —• baro
nu Frederiksu, vice-admira- 
lu Nilovu, generolu Žabeliu 
ir kitais. Caras važiavo i 
Carskoje Solo. Jį šaukė iš 
fronto susirupinusi carienė.

Atsitikimai slėpta nuo caro.

• Nė viena telegrama, ku
rias valstybės durnos pirmi
ninkas siuntė carui, praneš
damas apie įvykusią revoliu
ciją, caro nepasiekė. Mat ar
timieji setngėsi visa ką nuo 
jo užslėpti. Generolas Žabe
lis labai priešinosi tam, kad 
nuo caro viskas slepiama, ir 
jis pagaliaus pasakė, kad jei
gu kiti bijosi carui teisybę 
pasakyti, kas atsitiko, tai jis 
pasakysiąs.

Caras miegojo traukiny], 
kada apie antrą valandą na
kties jį išbudino. Apsiren
gęs jis greitai nuėjo į valgo
mąjį vagoną ir, susirūpinęs, 
ėmė kvosti admirolą Nilovą, 
reikalaudamas, kad jam pa
sakytų atvirai, kas dedasi 
Petrograde. Nilovas betgi 
stengėsi ji nuraminti, pasa
kodamas, kad buk nieko 
svarbaus neatsitikę. Girdi, 
tik gauja studentų, valkatų 
ir jaunųjų kareivių buvę a 
pipuolę durnos rumus, bet 
keletas kariuomenės skyrių 
pašaukta ir tie veikiai su 
riaušininkais a ps i d i r b šią.

Tuo tarpu vagonan įėjo 
caro traukinio komendantas 
Vajeikov, telegramą rankoj 
laikydamas, ir pranešė, kad, 
girdi, į Carskoje Selo keliau
ja apie 700 Šv. Jurgio kava
lerijos kareivių, norėdami 
suteikti carui kryžių. Juos 
vedąs generolas Ivanov, ir 
jie esą dabar sekamoj stotyj 
Dno.

— Jųsų didenybe, — kai 
bėjo Vojeikovas, — reikia 
tik jums atvykti į Carskoje 
Selo, pasirodyti jo garnizo
nui, ir visa kariuomenė bus 
su jumis. Tuomet tik eiti ' 
dumon, ir tie riaušininkai, 
jaunieji kareiviai, bus be
matant suvaldvti. v

[ Carui atidengiama tiesa.

Kuomet Vojeikov taip pa
sakojo carui, generolas Ža
belis nebeiškentęs sušuko:

— Melas, jųsų didenybe, 
viskas tai melas! Jus ap- 
ga u (I i n ė j a. štai te legramos, 
skaitykite. O čia ve įsaky
mas: “Imperatoriaus trauki
niui, Višeroj: Leiskite trau
kinį ne į Carskoje Selo, bet į 
Petrogradą.”

Caras nublanko ir, atsi
stojęs, sušuko.

— Ką tai reiškia? Revo- v
liuciją? Ar Grekovas (kurs 
buvo pasirašęs po telegra
ma, įsakančia traukinį leisti 
Petrogradan) yra Petrogra
do komendantu?

Generolas Žabelis atvirai 
jam paaiškino:

— šešiasdešimt tūkstan
čių kariuomenės, su visais 
savo viršininkais, stojo lai
kinos revoliucijonierių įstei
gtos valdžios pusėje. Nau
joji valdžia paskelbė jau, 
kad jųsų didenybė esi paša
lintas nuo sosto. Toliau va
žiuoti nebegalima.

Caras taip išsigando, kad 
nebesižinojo ką daryti. Pa
galios sušuko:

— Kodėl jus man pirmiau 
nieko apie tai nesakėte? Ko
dėl pranešate man dabar, 
kada jau visa kas pabaigta?

Kiek ]) a t y 1 ė j ę s, a m ž i n a i 
nusiminęs, jis pridūrė:

— Tebūnie ir taip! Man 
visitiek. Jei jau taip žmo
nės nori, aš atsisakysiu nuo 
sosto. Aš važiuosiu į Liva- 
diją (caro šeimynos rūmai 
Krime, ant Juodųjų jūrių 
kranto), ir tenai sau gyven
siu.

Traukinys keliavo toliau 
stoties Bologoje linkui. At
vykus Dno stotin gauta te
legrama, kad Carskoje Selo 
stovintis garnizonas taipjau 
sukilo, perėjo revoliucijonie
rių pusėn, ir kad carienė at
sišaukus dumon, melsdama 
pagelbos ir apsaugos.

Išklausęs telegramos ca
ras dar labiau nusiminė.

— Jeigu taip, tai aš važių
jų Maskvon. Man Mrosovs- 
kis (Maskvos garnizono ko
me n da n tas) j >asa kodavo,
kad jeigu kada kas atsitiktų, 
tai Maskva visados mane gi
ntu, c

Betgi atvykus . Bologoje 
gauta vėl telegramą, kad Ma 
skvoj tai]) jau įvykęs sukili
mas ir kad visas garnizonas 
prisidėjęs prie revoliucijo
nierių.

Caro traukinys grižo at
gal į Dno. čia jis susitiko

kojo carui, kas atsitiko, ir 
davė tokį carui patarimą:

•— Jūsų didenybei dabar 
nebelieka nieko kita daryti, 
kaip tik imti ir atidaryti vo
kiečiams Dauguvos frontą. 
Vokiečiai žinos, kaip tą ka- 
naliją suvaldyti.

To patarimo betgi caras 
nepaklausė. Jis atsakė gen. 
Ivanovui, kad tai negalimas, 
esą, daiktas, beto, jis neno
rįs būti savo šalies išdavi-

Caras verkia.
Taip atsakęs Ivanovui ca

ras susmuko ir pradėjo ver 
kti.

—Jeigu tik aš žinočiau, 
kad mano žmona ir vaikai

moja pavojus, aš važiuočiau

Ii tegul valdo mano brolis 
Mykolas. Jį ir žmonės my
li. Aš išsižadėsiu sosto, nu
važiuosiu atgal j frontą, kad 
su kareiviais atsisveikinus, o 
paskui tegul jie sau daro ką 
nori. Aš niekam skersai ke
lio nestovėsiu.

Buvo gana šalta. Nežiū
rint to, caras nuolatos šluo
stės prakaitą nuo kaktos ir 
betiksliai akimis klaidžiojo.

nys ėjo toliau.

žeinaitčs:

Kam, ir už ką?
Bulvinis,

niuno atneštas: Bulvini šaukė iV i-

Vedamas linus Bulviuis-vis a-

greičiau

Kam, ir už

Dabar paėmęs popierj, varly-

duonos ir pieno

įmaišė pieną, srubtele-

Kišdamas popierj 
ančio pamanė:

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

nepakando, 
už

Bet jam
nė žemė, nė vaikai, 
nelabai tesutiko...

Pasiėmęs kepurę, 
išėjo.

Kieme vaikučiu

pimui ant vartų bėga.
Mažulėliai! liksit siračiu- 

kai! Kas užaugins? sako 
mintis Bulviniui, ašaros akyse

Teatras ir Balius
SU PAMARGINIMU rengiamas

L. D. Literatūros Dr-jos 45 kp. su pagelba LSS. 22 kp
Sulos draugijos nariai 4 aktų tragediją

“ K ON T R A-B2A N D N IN K A I”
Sub., Kovo-March 24, 1917
M. MELDAŽIO SVETAINbJ, 2242 W. 23rd Place.

................ ......... .     ■■■■win —im 

MOLDERIŲ STREIKAS.

.D.

Kluone gužutis paršniokštęs,

ja pasėtuosius Dirvos

nai.

nu žingsniu akėčiose eina. Ber-

• prašneko Bulvinis:

lik gražiai pakraščius ir

kai tartum suprato už juos už
sistojai)!, ausis pastate, išmin-

Kiną Bulvinis toliau, dairyda- 
mos po dirvas: avižos, žirniai:

šiai auga: Miežiai taipgi lankiai

ja ... netrukus 
Dobilai žie-

Bulvinis padūmojo.
Ganyklose karvės, riebios, 

kaip tešlos, tešmens dideli, išsi

krūvelėmis avis pil-

no marguoja.
Buliukas, pamatęs svetimų, 

žmogų, ėmė baubti, įsirėžęs kel
mą raulioti:

Bulvinas. Krūptelėjęs piemuo 
pašoko. Buliukas, pažinęs š(4- 
myninko baisų, papurtino tik 
galvų nusiramino.

Dabok, vaikeli, nuo rugių, 
piemeniui tarė: aure j(iu tvo-

- Ogi tas valiukas žaliukas, 
besišėliodamas [kliudė ragus ir 
nukreipė... teisinosi piemuo.

i A XZ T? DTVIZI? ? f KAI tie KitalYn | 
| Advokatas j
■ 619 Fourth St., (viršuj Super į

I SIOUX CITY, IA. i « • VA Pasekmingai vedu visokius X 
y reikalus, kaip kriminališkuose ■ 
X taip ir civiliškuose teismuose. X 
w Išdirbu visokius dokumentus A 
J ir popieras. Užlaikau patar- y 
9 navimo ofisrp J

EAST CHICAGO. — čia 
sustreikavo Green Eninee- 
ring (?) Foundry kompani
jos darbininkai-molderiai. 
/Reikalauja 8 vai. darbo die-

rai. Tik vienas negeistinas 
apsireiškimas — randasi lie
tuvių, kurie eina streiklau- 
žiauti net iš Indiana Har
bor... Reikėtų persergėti 
juos nuo tokio darbo.

Streikuojantieji yra uni- 
jistai — International Moul
ders Union nariai. Unijo 
duoda streikuojantiems pa
šalpos. — Norima čia suor
ganizuoti visus tos pramo
nės darbininkus.

PANAIKINTA KAR
TUVĖS.

Valstijos senatas panaikino 
mirties bausmę Illinois va
lstijoj.

SPRINGFIELD, kovo 22. 
— Vakar Illinois valstijos 
senato butas 32 prieš 11 bal
sų priėmė Stephen D. Kana- 
days bilių, kuriuo Illinois va
lstijoj panaikinama mirties 
bausmė pirmo laipsnio kri- 
minaliams prasikaltėliams.

Tuo, vadinasi, ta senovės 
barbarizmo liekana bus ga
lima padėti į muzejų.

PASKANDINO DU VO
KIEČIŲ SKRAIDUOLIU.

'NEW YORK AS, kovo 22. 
Ateina žinių, kad anglų ka
rės laivai paskandinę du vo
kiečių skraiduoliu pietinia
me Atlantike.-

---- ------------------ ---------------— . .. -.. ................... 1--------------------------i

S Dr. A. L Yuška S
Gydytojas ir Chirurgas IL, 

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, 111.

Ketvergas, Kovo 22, 1917. , -J— . ------- ----- : r 1
Pradžia 7 v. vak. Inžanga 35c ypatai. Ant šokių—25c J|

Kviečiame visus atsilankyti, nes pats veikalas 
yra indomus, kadangi perstato lietuvių praeiti, kaip 
lietuviams reikėjo gabenties lietuviškas knygas iš 
Prūsų ir tt. Taipgi kalbės gerai visiems žinomas

K U N . M. X. MOCKUS
Taigi, seni ir jauni, atsilankykite ant šio vaka

ro, nes katras neateisi!, tas graudinsitės.
Kviečia KOMITETAS.

DU TEATRAI!
NEDELIOJE, KOVO-MARCH 25 d., 1917 m.

lio State Street, Wilmerding, Pa.
Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai ant šito vakaro, lodei, kad 

čia bus statoma scenoj drama: “KERŠTINGA MEILĖ” ir komedija - 
“BUKTAI”. Apart to jaunuomenė sulos vaizdeli ir dabartinio žmonijos 
gyvenimo. Grieš Vaikų Orkestrą ir Ims monologų ir deklamacijų ir da 
kitokių pam argi niurnų.

S. t eatrališkos Kuopos Komitetas.

$1000 už DYKA
Milžiniškas susirinkimas įvyks kovo 23 d. 1917 m. 

po num. 10501 Michigan avė., Roseland, Ill. Susirin
kimo tikslas — atidarymas naujos šakos (spulkos) 
po vardu “Briute”. Kalbės vien geriausi kalbėtojai, 
kurie išaiškins Draugijos tikslą ii’ kai]) sutaupyti pi
nigus į trumpą laiką. Kurie norite tapti turtingais 
j trumpą laiką, turite būtinai atsilankyti. Susirin
kimas atsidarys lygiai 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS,

Pasinaudokite su Proga!
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas, 

bet negali del lo, kad yra reikalinga turėti pusėtinų kapitalų. 
Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusi 
pirkti farmų stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuola, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra klampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmų gali gaut darbų prie kompanijos farmų 
arba klampių bile kokių dienų metuose. Fanuos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo. Gali
me duot geriausj paliudijimų nuo lietuviškų farnicrių.

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE BIVEB, WIS.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rusėjo ■— 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telefonas Yards 1546.

*

L o K1 s t
Lictuvių Legenda.

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

1840 S Halsted St., . Chicago, Ill.

owowwwwwowot

paglostyti, bet bijodamas susi-

Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų

Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.
J”
Chicago, Ill.1840 S Halsted St., .

Sėdėkit mimic, aš toliu...

ima rinkdama žoles pasikuk
čiodama verkia. Bulviniui net 
apmaudas pašoko, čia jis no
rėtu nusiraminti, čia visi ver

... zo.v .vv ,

kur kerčioje žlembia... kita — 
daržų ašaromis laisto... Kvai
los! nebūtų bobos... bene ką
pagelbės?... Klebonas paša Suv. Valstijų jūreiviai prirengia kanuolg ant laivo Penn-

1 • I 1 • • v 1 ♦ I

sylvania — drlaivių šaudym ui.

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.

i Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St, Chicago, Ill.
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Si yra Jusų proga dabar!
Musu korespondentų pranešimai

jo argumentas ir toks

garbina žydų Dievą, kad ka-

Visi žino, kad dabar Afrikoj

kuomet popiežių

čiausio laipsnio. Jis da pri-

Chicago, Illinois
beždžiones ir kitokius gyvuli ūsų oponentas (Michel -

nebus tokios klesos, katraiBet parodykit, ką jus turit
vra didžiausis laisvamanis ir

Didžiausias šios die-1usmingas delnų plojimas ir

ma visuomet
mų padarė...

sonas išrado elektrišką švie

gi jis padarė žmonėms
kur yra Afrika.” (Plojimas)

ęs, tai žmonės galėtų kitaip
Kalba katalikas Raina-

giai neužginčijo jis ir to, kad

to, kaip visuomene nutars.diskusijų,

. ( Publi-

už miršo Kalbėjo 15 minutų, bet nie-

vo nėra... Tokiam bepročiui

ūžia: vieni bus, kad greitu laiku pra-
alizmą kalba soči- inaivis- venimą galės sau pasidaryt,

Kas gi gali dabar nu-

socialistu mokslas ištiesu v- u < C

draudžiama.

nori.

universitetukams iinke

nekritikuosiąs, nes joje nėra

lis darbininku visai

nėms

Chicago, Ill.
2,000 metu, arti 2,000 metuv- ' ' C

šiandien toie

eta neg

tai kiek dar tuksiančiu metu c c

bininkams tuomet nieko ne-

Kad prie to ne prieitų, soci-

resnės bus mašinos, kuo da
ugiau jos gamins tavorų, tuo 
tankiau atsikartos tos beda-

laiko atsakvmui katalikams, t"
Kalba Michelsonas. Jis sa-

su mergina Rosa Vannoza 
penkis vaikus, kad savo prie-

Korespondencija iš
Lowell, Mass.

darbininkams gali 
badu mirti. Jis ti

mo, kuomet visuomenė nu
balsuoja panaikint juos.

atlygint bus atlyginta. Jei
gu visuomenė atlygins kam

Socializmas dL 
skusuojamas su- 

. sirinkimuose; di- 
skusuojamas spa-

gerint darbo žmonių gyveni
mą.

Atsakymui dabar sociali-

1

but gerai. Juk ir dabar A- 
merikoje niekas saliunams ir

Adas. Jis nieko neatsakė 
int to užmetimo, kad katali-

sutvarkyta, kad karės nebus 
galimas, nes be privatinės 
nuosavybės joms nebus nei

negu visa katalikų bažnyčia 
su savo vienuoliais.

kiečių pulkininkas Koose- 
veltas buvo nuvažiavęs Afri-

tik studentai, da jauni, o mu
sų oponentai jau išsilavinę 
kalbėtojai, pagarsėję socia-

ma algos uz Keiiasdesimts 
metu?

e) Musų oponentas bijosi,

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE 9 ryto iki 8 vak.

NEDĖLIOM 9:30 iki 1 po piet.
popiežius Jonas VIII buvo 
moteris ir susidėjus su vie
nu savo tarnų pagimdė kū
diki. Jisai nieko neatsakė 
ant to užmetimo, kad popie-

gijos studentus 
no punkto. “M 

’tai mums čia p

mokslus ėję Lie- 
s lengva kalbėt,

su keliais katalikais ploja.)

Kalba socialistas Michel
sonas.

1840 S. Halsted St.,

Kalba katalikas Mėšlis.
Dabar klerikalai turi 1.0

Labai gali but, kad prie soci
alizmo net ir rubežiai tarp 
valstybių bus panaikinti. 
Taigi prie socializmo ne 
žmonių būdas bus keičia-

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 

Daisied Sir., 2-ras augštas

plojimas.) Tiesa,

vau, bet aš žinau kur ji yra, 
kokie žmonės, ir aš galiu te-

Prof. Doctor Boyd 
Specialistas

219 SOI TH DEARBORN STREET,

talistas. Kapitalistais mes 
vadiname tokią žmonių kle- 
są, kur gyvena iš svetimo 
triūso. Socialistiškoj gi tva
rkoj išnaudoti kitą žmogų

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;

kunigai. Bet jis ir vėl apsi
riko. Visi jo argumentai

limas daiktas, kad prie soci
alizmo persikeistų jų būdas?

ra dangus? Ir tik stebėties 
reikia, kad katalikų kolegi
jos s t u d e n t a s, u ž k 1 a u s t a s

mums laimę danguje. Bet 
kada mes paklausiam, kur

prieš socializmą likos sumu
šti ir išjuokti. Tuo tarpu gi 
socialistų argumento jis ne- 
sumušė nei vieno. Jis nega-

Ka ta Ii kai dabar turi 15 
minutu laiko atsakvmui so- u •/

cialistams. Kalba p. Rama-

savo laiki’ .ščiuose rašo. Bet

gint... (Publika pasileidžia 
juokais. Kalbėtojas visai 
susimaišo.) Nesijuokit!.. 
Toliaus iis klausia, ar gali

ti tikėjimą. Toliaus jis ir 
save pateisina, sakydamas, 
or... _ _ z!..

del savo kolonijų. Keletas

LOU;.;:
■■■■■■■V*-”'

ž n y č i a ž e m i š k u g y v e n imu

OiWijillilOfll

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Diskusijos socialistų 

su klerikalais.

vyno taurėms susimaišius jis 
pats išgėrė vienam kardino
lui prirengtus nuodus ir nuo 
to mirė. Neužginčijo p. Ra
manauskas ir to socialistų 
nurodymo, kad bažnyčia vi
sur ir visuomet stoja ne dar
bininkų pusėj, bet gina vie- 

mas t ik pasigyrė, kad socia
listai “negalėjo atsakyti į 
klausimus,” kūrins jisai pir
moj savo kalboj pastatęs. Mi
chelsonas nusijuokęs ant to 
pastebėjo: “Palauk, palauk, 
tamsta, da gausi atsakymą-” 
Ramanauskas ant to: “O 
matot, kaip jiems karšta! 

iAt

Geležinkelių darbininkų vadai ir samdytojų atstovai, kurie figūravo prašalintame
tai mums atsakoma: O ar tu
buvai Afrikoj? (Plojimas ir
juokai.) Ir šitokį atsakymą streike. Viršuj—W. Stone, mašinistų unijos vadas; W.Wilson, Darbo sekretorius 
duoda net kolegijos studen- W. Garter — pečkur. un. pre z. Apačioj—komp. atstovai.

kas kritikuoti. rJis tik atsa
kysiąs į tuos klausimus, j ku
riuos, kaip gyrėsi p. Rama
nauskas, socialistai negalė- i 
je nieko atsakyti. Pirmoj 
kalboų nebuvo į juos atsaky
ta todėl, kad neliko laiko at
sakymui. Todėl tegul pasi
klauso p. Ramanauskas da- 

nentas nepažįsta ekonomi
nio determinizmo; jisai neži
no tos paprastos tiesos, kad 
visos dabartinės karės vra •/
vedamos del užgriebimų na-

b) Te liaus musų oponen
tas nori žinoti, ar socialistai 
už atimtą nuosavybę atly
gins, ar ne. J šitą klausimą 
buvo jau augščiau atsakyta 
ir atkartoti nėra reikalo. Ga
lima tik tiek pridurti, kad

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 melu aš padariau šį mano specialį 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausiu mašinų ir turiu savo ofise stebėtinų 
rinkinį mašinų, kurios parode ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote y ilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

A'_ vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes Į trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taij) jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
j sveikai:].

...... , .. pareigų kuomet ji)K paimsite mano gydymą ir atminkit,
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai piiimnųs ir lengvai priimami. Del parankamo mano ligonių aš turiu 

.i sus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ii* šla- 
* užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa- 
’ . . ; ypališkai ir aš užkviečiu atsilankyti į

Nebūk suvadžiotas!
Alininkile, kuomet jus pamalysile mime raštinėje, 

jus nevadysile paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusį vardą, kad kiekviena \ pala atsišauktų su užsi- 
tikėjiinu ir pasisaky tų man savo keblumus savo pri
gimtoji* kalboje, paskiau aš padarysiu pilna egzami- 
naciją, vartodamas savo galingą X-Bay mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ai* jus galite būti tikrai iš 
gydytas.

Jus nesuagišile nuo darbo arba nuo savo paprastų 

savo laboratoriją ir Vaisių skyrių, čia aš suteikiu vi 
pimą. Aš ne spėlioji!, bet surandu jųsų tikrą ligą ir 
sekines i kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas 
mano puikiai įrengtą ofisą luojaus. Pasikalbėjimas irpalarimai dykai.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyry ir mo
tery negauna pagclbos. Ko
dėl? Delio, kad tuksiančiai 
kenčia nuo stučkines kirmč' 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokiu pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus linkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nuslojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, Jakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrys skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir lt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkines kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaisių del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodų, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir
mėlės j keičią valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Al(*ik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI

ah’stai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- g 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. X

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- I 
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- J 
kia jis suprasti. Reikia apie ji pasiskaityti. f

. y 
Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- ž 

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

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. J
!ių daugiau darbininkų sam- 
dyt, kuomet socialistai su
trumpins darbo dieną. (Pu- | A'tspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis

ir norim, nes dabartinės va- t 8’a papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle-

f ) Niekas nesako, kad prie 
socializmo gaus užmokestį 
tik tie, kurie dirbs kasyklo
se, arba fabrikuose; kiekvie
nas žmogus, kuris tik atlie
ka draugijai naudingą dar
bą ar patarnavimą, gaus at- 

ninkai už savo patarnavimą 
gaus atlyginimą. Tas, rodos, 
ir be paaiškinimų turėtų but 
kiekvienam aišku.

g) Kas paskirstys žmo
nėms darbus? Klausimas vi
sai neaiškus ir, žinoma, pai-

“Dabar mes pastatysime 
savo oponentams klausimą”, 
sako Michelsonas. “Mes ži
nom, kad Amerikoj tankiai 
užeina bedarbės, kurios pa
prastai traukiasi po pusant
rų metų ir daugiau. Jos pą- 
eina nuo to, kad dirbant su 
mašinomis, produktų prida
roma daugiau, negu žmonės 
gali sunaudoti. Ir kuo ge

nos klausimas yra |

Socializmas Į

kad bedarbė niekad nepasi
baigs. Prie visų darbų bus 
pritaikytos mašinos, toms 
mašinoms prižiūrėti užteks 
kelių žmonių, o visi kiti vai
kščios gatvėmis be darbo ir 

visuomenės rankas darbo į- 
rankių. Katalikai su tuo.ne
sutinka. Taigi tegul jie 
mums pasako, koki jie 

užimti visi, kurie X 
t i k visuomenės X 
klausimais inte- j 
resuojasi. O kas r 
gi jais nesiintere- I 
suoja, kam jie ne- J 
rupi ? Nebent tik f 
tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- I 
ritai nieko nežino į 
ir nieko nenori ži- i 

pieną užtikrinimui žmonėms 
darbo? Tegul jie mums pa

ką jie mano daryti, 
kad apsaugojus nuo to pavo
jaus, koks jiems gręsia atė
mus mašinoms iš jų darbą?” 
(Smarkus plojimas.)

ką atsakyti.

Pastatytas klausimas iš
mušė iš klerikalų laivo dug
ną. Visas pamatas išslydo 
jiems iš po kojų, kuomet pri
siėjo ant galo pasakyti, ko
kiu budu jie mano išgelbėt 
darbininkus, jeigu jie atme
ta socializmą. Pasirodė, kad 
jie neturi jokio pieno, Prisw
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naiviu

visu teisiu
L. L

ant laimes,
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o tai dėlto, kad darbininkai

darbininkai paklupdė ant ke
lių ir savo samdytojus-kapi-
vtl 4 Ik ) V livp A L K f C v I 4 V K > 4 k vy 1 A L V k ' 

ir vyriausjjį teismą, kurie 
iuk vra darbininku priešu

Kare čia pat.
Prezidentas VVilsonas ant-

nos,

są — aišku. Wilsonas nori 
pastatyt prieš kongresą ka
rės apskelbimo klausimą.

kietijos submarines paskan-

su vienu kurių pražuvo

Vokietija papildė darbą, 
po kurio pagal Suv. Valstijų

bet darbininkams nėra reikalo

paskelbta, jeigu

griežlei i nepermainys 
politikos kurso. Wilsonp mi-

Tojo, kuomet

savo

ta Europoje.
Kaip' tik šiomis dienomis,

prisiartino prie Suv. Valsti
jų, iš Europos pasklido gan-

rengusi kreipties su taikos 
pasiūlymais prie talkininkų.

ne ?

kietija gali staigu atsisakyt 
nuo submarinų karės, duoda 
besiplėtojanti Rusijos revo
liucija: jeigu ji tuojaus api
mtų ir Vokietiją. Revoliu
cija Vokietijoje reikštų ka
res galą Europoje; tuomet 
nebūtu reikalo ir Amerikai

vojaus prašalinimui nema-

Vienok Amerikos darbi

liaut varę taikos darbą. Be

m o

paudimui.

šios šalies darbininkų judėji
mą. Taigi darbininkai no

tik mano vyras butų laimingas.
—Argi? Tai gauk nuo jo per-

Zkpžvalga
KAS PERDAUG
TAI PERDAUG.

ja nežino, ką ji darytų, karui 
ištikus; neturi nusistačius lak-

ba socialistuc

neeikvosias c
išdidiems

Kol

įlinkuose! tečiaus mažuma,

reikšmę I savo tikslams.
Jonas A. Poška.

Karo da nėra, 
prieš jo rengimą;

Tikru socialistu ka- c c

Toliaus rašytojas “duoda vė
jo” socialistų (Mėnraščiui “New

karan
žino-

0()(), lai valdžiai pardetų pa
kinkiai tirpti. Jeigu 1,000,000

socialistu

Amerikos darbininku minia c 

didžiausiu entuziazmu sveiki-

dvasia rezoliucijas. Panašaus 
entuziazmo darbininkai nero-

Gana panašią poziciją į 
“New York Gali” yra užėmu
sios ir lietuvių “Naujienos.”

Pabraižos

Visi rekordai sumušti.
vadinasi, kad ir “Naujienos” 
duoda patarimų “valdžiai pa
šaukus, ('iii karau.” Kadangi

klausime, 
vos” raišy

Ko-

Bet pažvelgsime

tų Anglijoje 500.000 socialistų,

beli; jeigu 1,000,000 vokiečių 
socialistų ir jų atstovai reichsla-

veikiausia” ji n<
“iz....... ”

mone, socialistai atsisakymu ('it
i kariuomenę arba “remi karę”

mas, kurio iki šiol dar niekas 
neprirodė. Istorijoj!' dar nebu

litikos pasekmėms.

prie visokių

su

alios sustabdyt net visos Eu-

žinome.

emę ją

gir
ines

mis pajiegomis. Mums butų

niia tas naujas žinias. Pusėti
nai naujas yra nuims ir tas “Ko- \

tarydavo tik “aidoblislai” ir 
v

anarchistai,” bet socializmo

kad lai vra nesąmones. Laik- c
rastis, kuris neša į minias soci-

tečiaus už visus

tiktai

sitokio dalyko dar tnr-but nėra

toriaus dalios!

iam iš Alabamos. Vienas iš-John El. Bankhead ir sūnūs 
rinkta senatan, kitas — kc

Skaitytojų 
Balsai.

REVOLIUCOJA AR BALSA
VIMAS?

Daug yra rašoma apie revo- 
icijas, o ypatingai pastaruo-

sugriauti

i'i suktis ir nešti mums ka nors c

randame išsitarimu, kurie šios c
šalies darbininkus irgi ragina

Balsavimas ir

čiasi.

rink imu.c

sau teisiu. Dar nebuvo revo- 
4.

liucijos kuri butų surengia vien
darbininku klesos. Prie revo-

nei

voliucijos. Jeigu sakome, šios 
šalies socialistai surengtų revo-

šalinti šios šalies valdininkus 
ar jie galėtų, užimti valdininkų 
vietas be balsavimo? 'Tas, be

šios

negu

darbininkų didžiumos, kurie su-

Pakol (kirbi n inkai ne-

Pakol darbininkai au

kariuomene

ai joj

lu ir mušeikų

Bet mažu revoliu-

jie nemano šaukti darbininkus

supras, kad jau didžiuma dar-

pamalas j

dla didžiuma darbininkų supras, 
kad vienintelis pasiliuosavimo

tada
jau tam tikslui revoliucijai nė
ra vielos. Didžiuma darbinin-

su tuo lu-

apginkluota kariuomenė. Tai 
čia ir pasirodo, kad darbininkai

SENA PASAKA.

gyvenimas kei

Kandidatais i aldermanus sie-

prietarų. Paimkime nors ir at
sitikimą su Maikiu. Rusijoj 
Maiklui giedojo “Rože, caria

tulikų kunigai; neatsiliko, žino-

susipratusių žmonių minia ir nu-

mes paviršiaus.

pcsi i žmones, kad melstųsi už

kad karė nieko bendra 
su malda.

u

<šlę. žinoma, nie- 
neišema. Juodasis

bažnyčia visuomet meldžiasi už

nai meldžiasi, o daugiau nieko

būti šauniu avių būryj. Įlin
dus j užkampį, kur niekas nc‘- 
mato lengva juk smarkauti. 
Bet nuo to juk niekam nei šilta

tą ant visados suprasti,

S. Šimkus.

NORI INFORMACIJŲ 
APIE ALASKĄ.

Aš norėčiau važiuoti į Alaską

nu”

tose galėtumei man paaiškinti 
ve ką: Kiek valandų dirba? Po 
kiek dienoje Kiek

nuoja nuo

Malonėkite

Chicagos? Kiek 
tų nuvažiuoti? 
ie visa tai man

pranešti laišku ar duoti 
macijų per “Naujienas”,

P. M.
Mieli.

Redakcijos Atsakymai
V. Raudezevičiui. 

laišku su visomis

rėme daugiau nebedėt į laikraš-

kilusių jūsų kuopoje. Kas del 
to “termino”, tai jisai ne musų

nentai, jį nukalė, rodos, 
vės” margų minčių ra:

“terminas” lapo nukaltas, buvo 
pasakyti visai ne tame sąryšy
je, kurį Tamsta nurodai.

Kareiviui, Cicero. Neapsimo
ka pasakoti visa, ką tasai meto
dologijos nepraustaburnis da

ragint juos prie revoliucijos.
Revoliuciją surengs kapitalistai, 

jkada jie pamatys, kad visa vai- .vatkoms pliauškia. Su jp pliau-

dn socialistu lietuviu:

P. Galskį,

be Rodriguezo ir Ken nedės,

manu.
4

(i aIškiš

Šiur.

socialistu; 
šiur.

kad sumuš vi-

veda tų \Vardų socialistų

Did:

kan-
war-

\var-

seniausioji ir

Rinkiinai dar tik už 
?jų savaičių, o musų

rinkinių kampaniją pavarė, 
tiek masinių susirinkimų suren-

kių ryšių su kitų kalbų socialis-

dė žmonėse, dagi bene du kar
tu kanmaniios komisijas rin-

darbais ir ant liaurų... visai už-

siu čia 
čiūčia

liūlia 
liūlia.

neapsižiūrėjimas.

Gerbiamasai Tėvynės redak
torius, p. K. Račkauskas, vis 
tik turėtų šiek liek labiau savo 
vardą gerbti. Kad jis kartais

darbą paveda iš bėdos, Sirvydo 
žinion, tai geriau butų, kad po 
editorialais “peržvalgose” jis

Ff X — —Ievynes

Šiaip juk žmonės, 
gali manyti, kad, 
pereitos savaitės 

ržvalgose” išspaus-

Reikia ir čia 
kam būti, Čali.

t

Račkausko

UžMUšO 1000 ŽMONIŲ.

LONDONAS, kovo 22. — 
Iš laikinosios Rumanijos so
stinės Jassy pranešama, kad 
vokiečiai iš orlaivių užmušę 
apie 1000 Bucharest© gyve
ntojų. Vieną dieną vokie
čiai savo orlaivių bombomis 
užmušę 300 žmonių.

‘NAUJIENAS

iFfeWUMM
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Korespondencijos
( Tąsa nuo 3-ėio pusi.)

pirtas prie sienos Į). Rama
nauskas pasakė, kad darbi-’ 
-ninkai turi tikėti i Kristų ir v c
pradėjo vėl aiškinti, kad so
cializmas negeras. Pirmi
ninkas jam pastebi: “Tams
ta ne į dalyką kalbi. Tamsta 
atsakvk i klausima.” Rama- </ L *■
nauskas sako: “Tas klausi
mas atsakytas jau tūkstan
tis devyni šimtai septynioli
ka metų atgal, kada ant že
mės užgimė Kristus.” Pub
lika pradėjo kvatoti. Rama
nauskas nervuojasi, kalba a- 
pie Kapsuko ginčus su soci
alistais, bet į klausimą neat
sako. Pirmininkas pastebi, 
kad jau pasibaigė 10 minutų 
ir p. Ramanauskas baigia sa
vo kalba, fe

Socialistas Žiurinskas no
ri da balso, bet musų oponen
tai griebia savo kepures ir, 
padavė savo priešininkams 
-diskusantams ranką, kuo- 
greičiausia nešasi laukan. 
Bes is k u b i n c1 a m i j i e pa 1 ie k a 
ant stalo savo laikrodėlį ir 
nelaukia nei už kelionę ally-, 
ginimo. Debatų pirminin- 
kas pasiėmė jų paliktą laik- 
jM)dėli ir ketino nusiųsti jiem 
kartu su kelionės lėšomis.

Žmonės paskui sakė, kad 
kunigas ir parapijonams bu
vo įsakęs tuojaus keltis ii* ei
ti pro duris, kad neprileidus 
prie balsavimo, nes iškal- 
no tikėjosi, kad katalikai bus 
sumušti ir balsuojant žmo
nės pripažins socialistams 
viršų. Todėl prie balsavimo 
ir nepriėjo, bet ir be balsavi
mo visi matė, kaip socialis
tų priešininkai buvo į dulkes 
sumušti. M. M. Plepis, 
South Boston, Mass.

EAST CHICAGO, IM).

“Naujienų" nr. 62 tilpo žinu
tė iš E. Chicago, Ind. apie mie
sto valdybos rinkinius, Taigi ir 
aš norėčiau tarti keletą žodžiu, C v
kasi in k minėtų rinkinių.

Tūlas Ziturtėlis sako, kad 
darbininkams reikia laikyties 
vienybės, tuomet galėsime pa
siųst į miesto valdyba žmones, 
kurie užtars musų reikalus.

Tas tiesa, reikia laikyties vie
nybes, bet tam reikalinga ir ap
švieti!, mokslas, žinojimas 
kas labiausia pasirodė praeities 
rinkimuose, kad daug lietuvių 
nežinojo kaip balsuoti.

Praeituose rinkimuose darbi
ninkai parodė, kad jie neatiduo
da savo balsų už alaus stiklą, 
arba cigarų.

Pa v., Jonės yra daktaru aplin
kinių dirbtuvių. Kompanijos 
žino, kad jis yra jų geras (Irau- 
Ras, taigi jos ir leido pinigus del 
agitacijos, kad {ik liktu nomi
nuotas mavoru, bet neliko no
minuotas, o už L. Mikormik 
niekas neleido pinigų del agita
cijos. Kapitalistai net iš dirb
tuvių nenorėjo leisti darbininkų 
balsuoti, kurie* sakė, kad už jį 
balsuos. Jis visgi liko nominuo
tas.

Dabar, kaslink lietuvių. Iš 
lietuvių du ėjo Į miesto valdy
ba, bet neliko nominuoti. Ko
dėl? Gal už juos niekas nebal
savo? Balsavo už juos ir lie
tuviai ir lenkai ir kiti, bet pasi
rodė, kad nežinodami kaip bal
suoti, pražudė savo balsus. 
Taigi, jeigu mes nors mažų 
liuoso laiko dali pašvęslumėm 
lavinimuisi moksle, bent, kad 
sužinojus kas mums, darbinin
kams yra reikalinga žinoti, o 
mažiau smuklėse stovėtume 
prie baro, tai mes darbininkai 
galėtume pasidžiaugti musų pa
čiu darbu. Tokiu keliu mes L 
pažengtume pirmyn, iš ko bu
tų naudu mums patiems. Bet, 
sakyti, kad \ isi prie baro stovi 
butų nuodėmė. Yra gan pa
žangios jaunuomenės tarp mu
su' vielos lietuviu. Kurie ren- K C

gia prakalbas, lošia teatrus. 
Labiausia lame darbe atsižymi 
LDLD. 70 kuopa.

Girdėjau. kad ir IMI). 127 
kuopa nutarė Įvesti' lavinimus 
skyrių, tai yra rengti paskaitas, 
prakalbas ir I. p.

Taigi draugai, pasirūpinkim, 
kad ikunvti tuos nutarimus.

V v

Prie darbo draugai su pasišven
timu.

LDLD. 70 kuopa, kovo 12 d. 
laikytame susirinkime, nutarė 
po Velykų sulošti dramų “Du 
Broliu." Kovo 19 d. bus susi
rinkimas ir paskystimas rolių 
lošėjams. Taigi draugai nepa
mirškite atsilankyti ir atsivesti 
naujų nariu. F. J. Z.

( IN( INATI, OHIO.

Kovo II d. čia iškilo baisi au
dra žaibai, perkūnija.

t žimišln žmonių yra apie 3; 
sužeistu virš 50, iš kuriu 15 la- »• L
bai sunkiai. Jie nugabenti ligo
ninėm Sugadinta apie1 200 na
mų. Laukai išrodo tarsi po ka
rės: namai sugriauti, medžiai 
išv a rly I i.

Kovo 1 1 d. anglai socialistai 
surengė grandioziškas prakal
bas. Dalyvavo apie 6000 žmo
nių. Kalbėjo soc. partijos kon- 
gresmanas M. London. Išnešta 
rezoliucija prieš karę ir maisto 
brangumų.

Vielinės darbininkų uni jos iš
leido atsišaukimų į visuomenę, 
šaukdami protestuoti prieš biau 
rius kapitalistų ir militaristų 
pienus.

“Naujienų“ 61 nr. pasakyta, 
kad atgaivinta ISO L.S.S. kp., 
bet turi būti 181. Ir J. P. Ben- 
dokaitis paaukavo ne 100 rub
lių, bet 100 bulių (? Red.)

Lietuvis.
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Bankinis Paprotys!
YIU GEBĄS PAPBOTYS IB,j 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi- į 
nigų j banką, jus prarandate bra- Į 
ngią pagelba ir laiką. DABYK1T I 
TAI DABAB!
NORTHWESTERN NATIONAL BANK

y Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv.
SIOUX ( ITY, IA,

• Po valdžios priežufa.
Gen erai is Bank i įlinka vii n as.

Pelnas mokama anl laiko ir 
laupomųjų sanskailų.

Taupomasai skyrius atdaras 
Subatos vakarais.

klų iš 75 pėdų migščio. Jam la
po nulaužta ranka. .Jis randa
si li^onbutyje.

Dar nesenai tapo palaidotas 
vienas lietuvis iš Tom-Boy-Cold.

P. A. Shilaikis.

DIDYSIS CUKRAUS DARBINI
NKŲ STREIKAS PHILA- 

DELPHIJOJE.

Cukraus darbininkų kova su 
cukraus Irusiu eina kas diena 
aštryn. Kompanija laikosi kiek 
galėdama ir nori sulaužyti dar
bininkų vienybę; apstatė dirb
tuves policija iš visų pusių, kad 
sircikieriai negalėtų prieiti. Bet
gi tas nieko negelbsti: baisi ko
va eina kasdieni, nėra dienos, 
kad darbininkų kraujas nebūtų 
liejamas ant galvių. Kas dienia 
nekaltus darbininkus kemša iL 
kalėjimus. Strcikicriai pasi- 
švenle" kovoti su savo priešais 
toliai, kol bus laimėta. Strei- 
kicriai pikieluoja savo priešus 
per dienias ir naktis. Dar pir
ma toki baisi kova eina Pbila- 
delphijoje. kurioje* darbininkai 
kovoja už geresnĮ būvi, už ge
resnį duonos kąsnį, už geres
nes gyvenimo sąlygas lieja kra
ujui anl galvių. A. a. Martinas 
Pe’tk(‘\lėnus ir gyvastį padėjo, 
idant la kova butų laimėta; M. 
Petkovieniis, puldamas ane* že
mės suriko: “Tegul mano mirtis 
buna laimėjimu jūsų, draugai, 
kovos“, ir lie1 žodžiai įsmigo į 
darbininkų širdis, sulenkė jiems 
dauginus energijos, suteikė 
j ienos geresnę vienybę šitoje ko
voje*. Cukraus Irusias pasiun
tė minia policijos, idant la žiau
ri policijos ranka pergalėtų dar
bininkus. Netik ka cukraus 

L,

Irusias pasiuntė* policijų, bet ir 
pasiuntė drauge* apginkluotus 

streiklaužius, kurie drįsta šaudy 
ii į darbininkus taip, kaip ir 
policija kad šaudo.

Matot, darbininkai, kokia liuo- 
sybč šioje* šalyje; matot kaip 
policija “darbuojasi“ už kapi
talistų gerovę; jodo su arkliais 
anl žmonių, ne tik ant vyrų, bet 
ir ant jų šeimynų, o vienok ne
gali sutrupinti darbininkų spė
kų. Reikalauja taikos cukraus 
karalius; mat, pasirenk), per
sunkti sulaužyti tvirtas darbini
nkų susiorganizavimas.

Jonas Puschus.

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų. Žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Patarimai Dykai

senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Kiekviena v pala paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimllies keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

Be skausmo, be peilio

Speciale 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikai!- 
ški Gydy

mai.

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

A Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki t v. po pietų. Nc- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi PanedčJio, Seredos, 
Pelnyčius ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

MnaameMiaanHnm
ATEIKITE iSILPNI » a^JF RBtk SR ■ ATEIKITE 

NERVUOTI VF Kai S PAS MANE 
SERGANTI W B TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno j šį miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir lijęonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros masinos. Kiekvienas li
gonis nekviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Ątminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų lipas virš 30 metų. Aš i.šgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatideliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytu vyru-Tai mano reputacija |
Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, N E A PS1 LEISK IT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBeJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PAT ARIMAI yra UŽ- > 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi- * 
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas,

PROF. DOCTOR COATES kad aš gydau vyrus per 30 metų. Visi atsilan 
kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS.

Mano reikalavimai yra visiems pri 
einanti kaip turtingiems taip ir 

beturčiams. Ej 606-9K NUO
KRAUJO
LIGŲ

Aš

SC RANTON, PA.

šiomis dienomis čia pasimirė 
du lietuviai: Zigmantas Planga 
ir Jonas Strelauskis. Abudu bu
vo susipratę žmonės.

Po trijų melų savo miego, 
dabar vėl atsinaujino šv. Kazi
miero draugija iš 30 narių.

Linkėtina geros kloties.
Bačiu Juozas.

fe

TELLURIDE, COLO.

Kovo 12 d. čia lapo sužeis
tas vienas lietuvis — Jurgis Pū
sis. Nelaimingasis krito į kasy-

ROCKFORD, ILL.

Delei kivirčių ir polemikų

iš Širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ugaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiegžf.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnjjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas. »■

Kaina 15c. ~ ■

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, - Chicago, UI.

“Naujienos“ vėl gavo du ilgu 
polemiškų straipsnių iš LSS. 75 
kp. narių. Rašo F. Paškevi
čius, protestuodamas prieš V. 
Raudžiavičiaus “šmeižimus“, ir 
rašo A.J. Valentas, smerkdamas 
“neetiškas polemikas“.

Draugai, tokiais savo ginčais 
jus statote dienraščio redak
cijų į kebliausį padėjimų. Iš
spausdini vieną straipsnį, tuoj 
seka antras; išspausdini antrą 
straipsnį, seka ketvirtas, penk
tas ir lt. Kada-gi bus galas 
tiems ginčams? Špaltų špaltas 
pripildyti jais negalima, nes lai
kraščio uždavinys juk yra ne la
me, kad vaišinus skaitytojus 
smulkių kivirčių aprašimais.

Jeigu tose polemikose eitų 
kalba apie kokius indomius vi
suomenei klausimus, tai skaity
tojai iš jų galėtų pasimokini. 
Bet dabar ginčijamasi delei da
lykų, kurių platesnio j i publika 
visai ir suprasti negali. Vienas 
rašo: “Ar tu atmeni, ką tu pa
sakei tokiam ir tokiam kuopos 
susirinkime? Antras rašo: “Tu 
ir tavo kompanija tą ir tą dieną 
kuopos susirinkime pasielgėte 
taip ir taip”... Teisingumo šitų

žodžių ir faktų skaitytojai, ne
buvusieji kuopos susirinkimuo
se, patikrinti neturi progos. Tai 
kokį - -gi jie gali padaryti išve
dimą iš tų visų ginčų, - jeigu 
jie ir turėtų kantrybes juos sek
ti? Tiktai vienų: tų, būtent, 
kad socialistų ku joje eina peš
tynes. Ar šitokia nuomonę 
skleist apie savo organizacijų 
išpuola josios nariams?

Suprantama, “ylos maiše ne
paslėpsi“, kaip sako patarlė. Jei
gu ginčų yra, jie kokiu-nors bū
du išeina viešumon. Bet, viena, 
nėra reikalo į juos kreipti visos 
Amerikos domų; antra, jie rei
kėtų mažini, o ne didini. Tuos 
ginčus išrišti daug patogesnis 
kelias butų anl vielos, susirin
kime, negu spaudoje.

'Taigi mes tiems kivirčiams 
“Naujienų“ špaltas uždarome. 
Turėkite truputį kantrybės ir, 
kada praeis kiek laiko, patįs pa
matysite, kad jie yra neverti 
sudilusio dvylekio.

Drg. Buškevičiaus ir Valento 
straipsnius padedame į archivų, 
ir prašome jų, lygiai kaip ir ki
tų Rockfordo korespondentų, 
siuntinėt mums tokių žinių, ku
rios butų smagu ir naudinga 
skaityt ne vien jų autoriams ir 
keletui artimesnių jų draugų, 
bet ir kitiems žmonėms.

Redakcija.

MELROSE PARK, ILL.
Kovo 9 d. čia pasimirė Anta

nas štoikis. Priklausė D. L. K. 
Algirdo ir L. A. N. Kl. šv. Kri- 
kšt.

Minėtos draugijos jį iškilmin
gai palaidojo.

Narįys K. Algirdo.

ROCHESTER, N. Y.

Atskaita aukų, surinktų per 
A. Bulotos, Bulotienės ir žemai-

1917 m.
Aukos L. š. F. kovo 10, 1917: 

$6.00 aukavo Jurgis Mikitas; po 
$5.00 aukavo: J. Valia ir W. Le
kavičius; })o $2.00: A. Klišis iv 
A. Arlauskas; po $1.00: J. ir J.

kus, X. K. Armėnas, S. Indriū
nas, F. Manelis, M. Spaičis, J. 
Žalder, J. Totoris, W. Vitkaus
kas, W. Masis, K. Žagrakalis, P. 
Banelis, B. Duoba, K. Riebaus-

Širvinskas, .L Rakickas, A. ces- 
navičia, F. Tamošiūnas, Z. Jam 
kauskas, J. Bulotas, K. J. Vai-

toris, J. II. Žiiinskiutė, Jur. Auk
štikalnis, K. Simaitis, Gh. Barth, 
P. Rimkus, K. Žukauskas su

S. Vaivodienė, J. Višniauskas ir 
A. Duoba. Po 50c: A. Vaivo
dienė, S. Waliulis, J. Labeika,

trunienė, J. Kazlauskas, L. Kaz-

veda, J. Namcikus ir P. Baro
nas. Smulkių aukų surinkta 
$10.04. Sykiu, pirma vakarą 
surinkta $82.04.

Aukos surinktos L. s. F. ko
vo U d.!

OFISO

noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖL1OMS: 10 ryto iki 2

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.
v. po piet.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš SitKel Cooper & Co.

Dr. Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodas

Jei kiti neurali išgydyti, ateikite pas . 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologiška la- ■ 
boraterija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir t 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, ’ 
1'ik.ns specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe. 

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedčlioinis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po piety.

Vaišnora, J. Braknis ir E. Stro-

Aukštikalnis, J. Gintarinio ir J.
Višniauskas. Smulkiu aukų

abu vakaru 1

duota už $4.00. 
ro - - $109.96.

surinkta

J. ir J. Bagdonai 75c. A. B. 
Labeika 55c. Po 50c aukavo: 
A. česnaivčius, A. Ribokas, J. H. 
Žilinskiutė, J. Mikitas, W. Le
kavičius, P. Banelis, J. Drusci-

Po $5.00 F. Gikis. Po. $1.00:
M. Kalčįs, F. Baltakis, J. Drus
kis, N. Jurėnas su pačia, K. Si
maitis, A. Blažis, Pr. Kunčis, L. kis ir K. Kieliauskas. Smulkių

aukų surinkta $11.19. Sykiu 
“Žiburėliui” surinkta pirmų va
karų $16.49.

Aukos “Žiburėliui” surinktos 
kovo 11 diena:

K. J. Vaivoda $1.00. Po 50c: 
J. Druskis, M. Kalcis, F. Gikis, 
E. Slrolis, A. Arlauskas, P. Anu- 
škevicius, F. Kančis ir M. Tolo- 
ris. Smulkių aukų surinkta 
$5.51. Sykiu surinkta $10.54.

taria-

uikomis nušluostysite ašaras ne
vienam

kurį kenčia musų broliai Lie 
tuvoje. _ J. K. Chapas
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Ketvergas, Kovo 1917.

Atsakymas Lietuviui Liuteronui
*

rtina? Be to, tas summus 
episcopus per savo paskirtą 
kunigą nominuoja bažnyčios 

apmokamu darbu, laiko bra- valdybą, kuri ir savastį ir ki- 
ngumas ir žinojimas, jog da- tus reikalus valdo ir tvarko.

Liuteronų baž ny č i a

gurno nuo Rymo-katalikų 
klebonų, kurie irgi paskiria 
kandidatus į parapijos komi
tetus? Katalikai jau kovo
ja visur prieš tokią tvarką.

‘Laisvei’’ ir kitiems social i-

vertos

nojimą apie liuteronų tikė
jimo ir bažnyčių tvarką, nes 
jie paminėję, jog tūlų šalių

vienok
ma už Vokietiją, kurios kai
zeris visuomet su dievo pa- 
gelba kariauja. Aš nesiimu

visos viršutinės (kūniš
kos) pa jiegos ir prievartos 
vartojimo, pagal Kristaus 
žodžius Petrui sakytus, 
kada tas buvo išsitraukęs 
kardą: “įkišk savo kardą 
j makštį”. Jono 18, 11., ir 
Pilotui: “Mano karalystė 
ne esti iš šio svieto: kad 
mano karalystė iš šio svie
to butų, mano tarnai delei 
tos kariautų, kad nebū
čiau žydams paduotas; bet 
dabar mano karalystė ne 
esti iš čia.” Jono 18, 36. Iš 
kitos pusės Valstija (pa
saulinė valdžia) daro tie
sas draugijiniam gyveni- 

. mui, ir teisingai vartoja 
jų išpildymui kardą ir ki
tas kūniškas bausmes, 
kaip yra parašyta Rym. 
13, 4: “J,” t. y. pasaulinė 
valdžia, “ne noprasnai (ve 
Itui) kardą neša.”

Turgaus Žinios į
Valgomieji produktai. ?

CHICAGO, Kovo 21, 1917. 
žemiau paduodamos produktams

Sviestas:—
Extra Creamery

virst . .

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

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

Kiaušiniai:—

Maišyti ....
Check ..........
Purvinokai ..

Suris:
Twins .................
Daisies ................
Young American

šveicariškas ........
Limburgcr ............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)

’’ 4

Tik pagarsinimui mu
sų puikios degtinės ir 
brandos mes jums duosi
me dykai šj puikų degli-

Deering California Bran

dy didelė $4.00 vertė tik-

tai už $2.95. Pašauk Ca-

nal 1527 — ir mes prisiu

sime .jums šj special} pa

. —40 
38—39

%—34%
28—29

22—24
16—18 ,

30—31

25—26

.. . 23—24
.. 23%—24%

—26
. 26%

... 26% 
30—32
... 25
... 23%

vietas, kurios išrodo man ne- 
praleistinomis.

del vėl remiuosi gana kom- 
petentiško žodyno — Ency-

škinimu:

no tai geriau už ne-liutero- 
nus. Mums juk ir neintere-

kuomet žydelis

dijoj ir Norvegijoj turi už
likusi episkopatą. Visose 
jose karalius yra pripažin
tas esant summus episkopus 
arba augščiausis autorite
tas visuose ek-eziastiškuose 
dalykuose”. Gal Vokietijoj

nėto fakto. Todėl “Laisvė” 
ir kiti laikraščiai, kurie išsi
tarė, jog liuteronų bažnyčia 
ima savo galvomis karalius,

Aiškus dalykas, kad Ame
rikoj ji negali turėt reikalo 
su caru, kaizeriu, arba bent 
kokia pasauline valdžia, nes 
čia nėra nė caro, nė kaizerio, 
o šalies prezidentas gali bū
ti be tikėjimo arba bile ko
kio tikėjimo. Tik ne visai 
tiesa, kad ji neturi jokio rei
kalo su pasauline valdžia. 
Kodėl ji naudojasi privilegi
jomis (taksų nemokėjimu, 
biznio darymu nedėldieniais 
ir tt.) ir stengiasi da dau
giau jų gaut? Da keisčiau 
darosi skaitant, jog “Dievas 
mano palaikyti paviršutinę 
tvarką žmonių tarpe, kad 
pakajingai bei tykiai gyven-

. —20
. —22
. —22 
21—23 
13—16

Viščiukai ................
Antįs.......................
Žųsįs ........................

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Antįs .....................
Žąsįs .....................

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui .. 14%—15%
60—80 svarų ” 1

()0 svarų ” 
140—145 sv.; kaul.

Jautiena No.l No.2
Ribs, (svarui) .19 .Ti

įstaigomis žmonių protas ne
būtu gadinimas, mes girt ne

!’().

singi. šitie karaliai, būdami 
autoritetais, ir gali net liu
teronų poterius permainyt, 
jei tik atsirastų reikalas.

P-as L. L. mano išteisinti 
liut. bažnyčią ir tikėjimą, 
privesdamas šitokią ištrau-

vo baimėje ir “patogume”) 
su pagelba svietiškos vald
žios. Užgiriama ir ta svie
tiškoji valdžia, kuri buk “tei

Loins
Rounds 
Chucks 
Plates

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

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

Daržovės:—
Barščiai, statinė 
Kopusiai, did. gurb. 
Morkos, statinė .... 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintine ... 
Agurkai, dėžė..........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, tuz. rišulių 
Špinatai, statine .... 
Tomėtės, pintinė .... 
Gricščiai, statine ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė..........  3.00—7.00
Grapefruit, d. 46—96 St 2.50—3.50 
Apelsinai, dėžės 
Citrinai, dėžė .

siu žmonių turto vagim, bet
ronų bažnyčia, ypač Ame
rikoje, neturi jokio reikalo 
su kaizeriu, caru arba

jau kalbėjau straipsnio j) pa sekantis išsipažinimas. 
“Nors bažnyčia ir valstija 
yra Dievo surėdymas, vie
nok jos neturi būti sumai-

niekų ir apie didelį demok-

ką skaitome Encyclopaedia
Britanica:“ In each state the

nyčia ir valstija (valdžia) 
turi visai skirtus tikslus. 
Per bažnyčią Dievas mano

the suminus episcopus. fle 
appoints a minister of pub- I VI C v • V t -1 • A j

e r valstiją (pasaulinę

pildymui kardą ir kitas kū
niškas bausmes. Svietiška 
valdžia, mat, esanti irgi Die
vo sutverta, jos kardu žmo
nės turį būti laikomi Dievo 
baimėj. Juk ir Rymo-kata- 
likai nieko kvailesnio ir nie
ko valdžiai daugiau patai
kaujančio neskelbia. Žino
ma, liut. synodas aiškina, jog 
bažnyčia nevartoja prievar
tos (mat jai svietiški įstaty
mai draudžia, o šiaip ji var
totų), bet kam jai vartot, ka
da jau svietiškos valdžios 
kardas užgiriamas palaiky
mui žmonių “Dievo baimėj”. 
Taip juk ir daroma: svietiš
ka valdžia kūniškai kankina 
darbininkų klesą, o bažnyčia 
protiškai. Jos veikia sutar
ty).

n o m i na tęs the

žinoma,

gai bei tykiai gyventume, 
visoje nobažnystėje (Die
vo baimėje ir patogume.” 
1 Tim. 2, 2), Lygiu bud u, 
priemones, kurias bažny-

Lai p. L. L. nemano, kad 
aš tik liuteronizmą taip nu
žeminau. Mano nuomonė a- 
pie Rymo-katalikizmą ir tū
lus kitus tikėjimus yra da 
prastesne.

bet kaip matote, ne parapi-
Kazimieras G ūgis

arba pastor i, o suminus epi-
yra visai skirtos. Bažny
čia neprivalo vartoti jokių 
kitų priemonių kaip tiktai

ji neapkenčia, ypatingai,

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

1323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

eveskio m; 
SSN0KYMA

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
Ugi augščlausial, tcipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų (r Lenkų kalbų: Aritmetikos, Augfit 
Mafematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS 
Ekonomijos, Knygvcdystes.Dai ’JaraAClo, Lai
škų rašymo, Prekybos teistų tr tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI

3106 So. Halsted St..Chic$j

26—27 
22—23 
18—22 
15—19

%—16% 
16—17%
12—14

No.3

.13%

.11%

.12 .11% .9%

100 sv.:—
$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00
.. 2.30—2.65 
.. 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

. 3.00—5.00
. 3.00—4.50
. 4.00—5.00

2.50—3.50
3.25—4.00 
3.00—45.00 
. .20—.30Žemuoges, kvorta ..

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, II. and E.............. 9.08
Standard eane, smulkus .... 7.90
Burokų ,smulkus .-................. 7.70

Vasarių kviečių—

Prastosios rųšies ..
Žiemkenčių kviečių—

Patents .....................
Standard ................

Tamsieji
Ruginiai—

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

JL’OZAS J. JUKNLS
me

kietų ir minkštų. Užkviečiame vi
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin
kamus. Kainos prieinamos'.

3357-59 Auburn avė.,

Famous Straight Kentu
cky Deering Bye, 7 me
lų senumo, arba tyra Schreiber Brothers.

Wholesale & Retail Wines & Liquors
828 W. 14th St., Canal 1527.

sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit.

Temyk-Skaityk- Apgalvok
Mes padarom Pavasarinius Siutus arba Overkotus nuo $18.50 

augščiaus. Tik apgalvok: Siutai padaryti per expertus kriaučius 
pagal jųsų individuališkų mierų, nuo $18.50, $20.00, $22.50, $25.00, 
$30.00, $35.00 ir tt. Musų naujai suorganizuotas biznis duoda jums 
progų pasirinkt sau siutų arba overkotų iš suvirs dviejų tukstan-

daryt aprėdalus už tas pačias kainas kaip ir du metai atgal, todėl 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. Apart to mes per- 
taisom aprėdalus išėjusius iš mados Į vėliausias madas. Taipgi 
prosinam, valom ir kvarbuojam visokios rūšies drabužius.

Visų savo darbų gvarantuojam.
Tikėdamies jus matyt greitu laiku, Su pagarba

Bridgeporto Kriaučiai
3310 S. Halsted Street.

6789

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3 3O39 S. Halsted St., Chicago, III. >

. —10.00
........ 9.00
........ 8.80
... —8.00
5.75—6.00

........ 8.85
.... 8.70 
7.80—8.00 
.... 7.75

.. 8.25
Tamsieji ............................... —7.70

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Kovo 21. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 17,000; avių 
— 12,000; veršių — 2,500; kiaulių — 
35,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parinktieji .. 11.50—12.85
Kiek menkesni A........ 9.50—10.75
Mituliai ...................... 10.75—12.00
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.00
Veršiai, parinkliniai .. 8.00—40.75 
Karves, vidutiniškos .. 7.00—9.50 
Buliai ........................... 7.00—10.00

Kiaulės:
Sunkios (250-100 sv.)
Vidui. 200—250 ....
Lengvesnės ..............

15.00—415.30 
1 1.90—15.20 
14.65—15.10
11.00—12.50

Avįb:
Mitulės ....
Senės, geros
Avinai, geri 
Erai .......................... ... 1.3.00-

Gyvuliu rinka kitur

12.00—14.00 
9.00—12.00 

11.00—12.50 
14.85

merikos rinkas gyvulių, aplamai, bu
vo atgabenta sekamai:

Galvijų Kiaulių Avių
. 8,000

I—

Omaha . .. . 
E. St. Louis

Pittsburgh . . . 
Buffalo

Komai

5,200 
3,000 
2,800 

, 800

100

10,000 
9,500 

10,700 
7,500 

10,500 
2,500 
1,500 
1,000

10,000 
12,500 

1,500 
3,300 

500 
300 
500 

2,000

1.12—13 Vi

1.58—1.60 %

.. 60 %— 62%

Motiejukų, geriausias 16.50—17.50
Motiejukų No. 1.............15.00—16.00
” “ ’ ’ ~ “ 14.00—15.00

13.00—14.00
8.50—10.50

13,50—15.00
9.00—14.50

. 7.50—8.50
10.00—11.60 
. 8.50—9.50 

8.50—9.50
/. 9.50—10.00 
U.. 7.00—8.00 
... 7.00—8.00

Motiejukų No 2. ...
Mot. No. 3 maišytas 

Kultu motiejuku .. 
Dobilu, sulig rųšies . 
Prerijų, sulig rųšies

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai ....

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai .... 
Avižiniai .... t/

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
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, Ill.

I

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą paraše 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.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

L""1”"111 " 1 1 ■  ...............1,11111

ženklas Bankoš Saugumo.
Chicago Clearing House

Naryste.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

prie ChR 
po jos aU 
nuo laik< 

bent sykį j metus, Clearing HovM 
revizoriai nuodugniai ištiria sarSI 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VI* 
si pinigai yra suskaitomi/notos, bo*« 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos par-r 
žiuri n i mos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygai 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos vaa* 
te gali but knygose parodyta. Abejg* 
tina tvarka arba atsargumas, jrrg 
nedaleidžiamos. Jeigu banka dusUh 
ja savo Clearing House teisių, tag 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House aa« 
ria i s.

The Chicago Clearing House prttk 
žiūros užmanymas tapo įvestag 
pirm dešimt metų, ir nuo to laifc< 
nei viena Clearing House bankg 

nesubankrutijo., Reikalui esaa^ 
Clearing House bankos ateina vlg* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank priklMk* 
so prie Chicagos Clearing House* y* 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teišeini ir išduoda penkias pilnai a*-« 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieita* 
ra, yra reguliarinkai tyrinėjama ta 
kas metą išduoda penkias pilna* at
skaitas Bankinei Valdybai IHiooig 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yrg 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukag 
Mortgages. / Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.0*.

Sis bankas yra atsakančiausii Mg* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenklfe 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,0MJML

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomis |* 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ket vergais t* 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Bargenii
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertės 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po SIS 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti aatavi nuo SU M 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.5S H4 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamvfc* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir or*r« 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1 JbS iM 
$4.50. Vaikinams siutai nuo SLMI 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis tr ▼<« 
karais.

S. GORDON
141* S. Halsted SU Cidca«».

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. Kiekvieno 
gali juos turėti. $5 iki $20Ot. 

Moters ar merginos, ar ved* w 
pavicnios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockysrdg 

šapos ir dirbtuvės darbininku, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarome | * 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskola 
ant pianų, sankrovos jrenginraL 
arklių, vežimų, apdraudos pin
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba k* 
jus uždedate, mes norim darodyi 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų nl- 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY 
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augltM
Telephone Drover 211*. .

L ■ * ■"<* 

MOKYKIS SIUT MOTERIMU8I 
RUBUS.

Išmokiname piešimo* ktap*« 
mo formų siūti naminiu* dtalk* 
tu* arba aprčdalus. Diplomai 
kiekvienam, kur* ifaimoktaL 
Valandos dieną arba vakavaAl 
del jūsų parankamo. Ui VM 
išmokiname jus siu t visok*** 
drabužius.
DRESS MAKING COLLRGMg 

2336 Wo Madison g. Weaten* RJh 
1850 Wells gatvi.

SARA PATEK, MOKYTOJA
■■■■■■....... . "................-u. .. į-......J .....f , MK

JOSEPH C. WOLQN
LIETUVIS ADVOKATAI

Ruimas *02-904 National Ldf« BB*h* 
20 80. La Salk B L, Chlea**. OL

T«L Central 6*90-41*1. Atdarai »*■*• 
niuko, k«tv«rgo Ir • u bato* vakarai* Bag 
6 iki 8 vai. vakara, po munorta t 
HM MILWAUKKR AVK CMmM Hb

TaL Humbaldt *f.

■ , " ———— ............ - ■■ «i i r.

WALTER F. SOMMERE 
ADVOKATAS 

BBCTOB BUIUHNa
YV V. BlMirM 8L, B*M* IMHh

Chiearo, BL
Į Pfemw Central *1W Ir
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NAUJIENOS, Chicago, Ill.
uM—uini

Laiškai iš Lietuvos.
•WWK

CHICAGOS ŽINIOS
SIŠOVĖ LIETUVIS.

DARBININKUS.

MKUisime /

mes..

mu mes

valandų c

Tuo

t ataudų dienoj ir lai musu gas- 
padoriai nenori sutikti. Jie no-

lad kas mums

visuomenę, idant ji 
mus.

Mes norimi' viešai 
tas išlygas, kuriomis 
dirbti.

ne

su tinkame 
nuo gegužio

simo (išimant sukatas ir nedė- 
Idieiuus) nuo 5 vai. ryto iki G

Suimtomis nuo 5 vai. ryto

lino 5:30

Liužio 15 d. mes dirbsime pap
rastomis dienomis nuo 5 vai.

i r

gamzaei ja. grosermu ir

sime )11\ l.

HIS.

mano

ri :

lytis ir nea Ik r< ipia (lomos į li-

sisckusiu: žmonių

“Drauge

vyčiais. Suprantama, niekam 
nemalonus lokis vyčių šeiminiu-. 
kavinius. Čia yra tris srovės, o 
vienok jos nebando viena kilai

daro.

tų amžiaus. Pas jį

mi

K L AI DOS ATITAISYMAS.

j ienose”, kad Tananevičiaus šo
rus pas Beferee Vean dereies

Banko

VV. J. Campion, 803 Tomer

konvencijoj Cong- 
dalyvavo 600 inži- v

merui, c

$100.

ir Jos. Jurkas nubausti po $50

mė pilietiškus popierius.

(’.baries Edberg nusižudė Elo-

eiu gėrimu.

63rd,

svaiginan-

dokumentai.
VOS

nu-

mo priežastis-nežinoma.

Ira Doolittle bandė nusižudy-
Uazu. Nepavyko. Nusišovė.

Axel Jensen, 7 \V. Division 
areštuotas už flirtą vinių.

Chicagiečiams.

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

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. ILKH/o 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. Vizituotoja

Marė Jurgelioniene.

milage avė.

St.
gan

Baltuschnik Joseph 2312 Leavitt
Bartkevičius Mikolas 3119 S Mor
Bcnedikovitz Wladyslaw 135 — Ro-

Bernotas Jan 3327 S Morgan sir 
Bocziimas b 172 Slate street 
Burba Anna ?
Bulatus Juliau 1208 Chicago Ave

Carabo Williams 1210 Hasting Str

Elzbergas Vladas 5259 S Halsted st

Girzot Feliks 4535 S Marshfield ave 
Gordon F 1416 S. Trumbull ave 
Gotautas Antenas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s

Stanislaw 812 West 33 St 
Kazimieras 714 West 19 pi 
Anna 830 W 33 Place

Jazdowski 
Jerusevicz 
J ok ubai I is
Judzentatis Maria 7618 S. Fifth ave 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Kaslauskis Joseph 3257 Emerald av 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a

Naujienų agentai

Kurie užžiuri platinimų “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

W1SCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Park Si.
Racine, Wis.: Tony Vegeta, 

1029% Lach wood ave.
Racine, Wis.: John Margis. 

1005 Gideon Ct.
CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarringtoh, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis St.

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank St.

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 
286 Wallace St

av.

av.
av.

St.
St.

St.
st.

Koszulanis Stanislav 1112 Marsh
field Avenue »

S Halsted st 
Wood-Street 
3249 Pierce aveKroyer Aleksander

Kroycr Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Lawcdanski Witold 4624 Winchester 
Lukasevich Adolf 2812 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue

Mazunas Ludvikas <8821 Justin ave

Mikalausku Domis 1358 S ePoria st 
Milickis Anlon 3252 — 54 S Halsted 
Miceviez Vincent 1122 S Halsted

18-tos gatves Skyrius: P. Misiūnas, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S. Halsted si.

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Ave.

Brighton Park:
M. D. Scefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kcdzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth
F. Sandarga, 5418 S. Print ,^on

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Sky r.: A. Ambrozovičius, 

2337 S. Leavitt St.
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

Cicero, Ill. J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, Ilk: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St.
Springfield, Ill.: K. Lagunas, 

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Hl.: Mike Taruti,

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210. 
Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, Ill.: St. Mazremas,

Berber Shop, State 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 

801 — 8th 
So. Chicago, Ill.: Max Feldman,

8904 S. Houston Ave. 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave.
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 

1330—15th Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.; K. žukauski, 

123 St. Clair 
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: P. Kuprys, 
175 Ames St.

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St. 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St. 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St. 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St. 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St. 

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar
macy, 165 Elm St., Cor. Short

NeW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,

211 First St. 
Paterson, N. J.: A. Atkind,

273 River St.
Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 

64 Cleveland Ave.
Newark, N.J.: P. Lukšis,

314 Walnut St. 
Jersey City, N.J.: D. Pilka,

242 Wayne St. 
Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,

13 W. 23rd St. 
Cliffside, N. J.: K. SteponaviČe,

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main 

Box 139. 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis, 
650 W. Lombard 

Baltimore, Mil.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: t7. T. Martin, 

1209 S. 3rd St. 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

Portland, Orc.: Omara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ: 

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O

Spring Valley,
Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St.
St.
St.

Ave.
Ave.

Ave.

Ar esate Nervuotas
- - - - - - - - - - - - - - - Užkriestas

TO DAR NEBUVO
Turiu už garbę pranešti savo tautie

čiams, norintiems pirkti lotus, kad pirm, ne
gu pirksit kur kitur lotą, pamatykit mane. 
Aš jums paaiškinsiu kuoplačiausiai, kaip ir 
kur ir už kiek galima nupirkti lotus, kad 
nereiktų vėliau gailėties.

Daugelis musų lietuvių per nesuprati
mą ir per agentų prikalbinėjimą apsipirko, 
o dabar verkia.

Yra proga kiekvienam uždirbti gerus 
pinigus j trumpą laiką per daugelį metų. Aš 
pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi- 
papažinti su šituo bizniu ir esu pasirengęs 
kuoteisingiausiai patarnauti savo tautie
čiams.

Turim didžiausius plotus žemės, gra
žiausios vietos Chicagoj. Mes galim par
duot lotus daug pigiau ir ant daug geresnių 
išlygų, negu kita kokia nors kompanija, tu
rinti kelias dešimtis lotų. Todėl patariu 
savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės 
brangaus laiko, nes neilgai bus taip žemos 
kainos, — greitu laiku prisieis už tuos pa
čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin
kite laiko, bet šiandie kreipkitės į mane, o 
aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra 
auksinė proga padaryti pinigą.

FRANAS TVERIJONAS, 
3402 Auburn Ave.

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

Telephone Franklin 253.

606-914 Nuo 
Kraujo
Ligų

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE

Aš
Gydau

VYRUS
Nuo
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
įvairių keblumų tekė

jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūsles, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja 11-

1 nksmumo, energijos 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PUSLeS ir inkstų ligos, retas šlapinimasi— 

nr jus įa8 trukdo laike miego, ar
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
šlapinimosi negales gydau savo systematiš- 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

garnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 

' degimo arba sutrukusių gyslų
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymų.

EGZAMINACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie- 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Dr. Burgess
422 So. Slate St.

Priešais Siegel Cooper and Co.
_—........./ « .,.  ............. ______ ___ _ ___ ______ _—  

DR. M. HERZMAN |
5 IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 6 
X tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- T 
U gas ir akušeris. X
S Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy- Q 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* X
M metodas X-Ray ir kitokiu* elektros *
X prietaisus. M
X Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18th X 
M St., netoli Fisk St. ♦
X VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir g 
X 6—8 vakarais.
2 Gyvenimas, 3412 S. Halsted st į X Valandos: 8—9 ryte, tiktai. £

Telephone Canal 8110

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido.

wwwwwww w w w ww w

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musy sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpy laikų.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jys esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musy mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke šio menesio.

Petrenos daromos pagal Jusy 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile mady knygos.
Diplomai duodami mokiniams* 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PASEKMINGI

Salle St., Room118 N. La

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba kiesosi

AmeHcftnJchool 
oi Languages

KORESPONDENCIJINJ8 flKTRIUfl.— Kiekviena* rah Išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisyti 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranwus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan- 
kytie* t mokyklą ypatifikai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame grašiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntlmud 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų Mo
kyklą ypatiŠkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tari
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantieas* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL^,skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
——-— ------------- Dvi mokyklos: ^31 W. 18th 8t., ir 1741 W. ,47th 8L

Laiškus adresuokite American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicage, LL

DYKAI
St. cmcAeo.nxiHoitManzella.numirė K. Baur
St.

Ave.
siųst ir stampomis arba popierinį do-

Telefonas Canal >717
St.
St.

Gebhardt, 19 melų, no

Stancikas Vincentas -1519 South Ber iki 4

liti.

melu. III. St.
St.

SI.

%Slrolok (’. 731

B Tarszelski 1150 So.
Ill'll u-

.1 ie pasigarsino Pittsburgh,
Pittsburgh,

Clinton, Ind.: aius,
315 N. 8th St. M

Noreika Adalbert 520 Bunker str 
Pahisky Tony 3252 S Halsted st

Pctrowsji dalius Melrose Park, Ill.
Pelrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Piorailis Monika 3252 So Halsted st

Aa*rikMiI*a

Zibarbos P 4570 Hermitage Ave 
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage

kų mokslo. Kaipi dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi

Marshfield avenue
Baczunas Bosą 153-1 Haddon ave

lie si., nušovė savo pačių, o pas
kui puls nusišovė.

Sei meniški nesutikimai.

i pačiup
au lomobi-

Talniund C-o 
Wood sir

Tamijevski Bonifac 3144 Auburn av 
t ngmailis Anna 6700 S Rockwell si 
Urbonas Juozapas 102 Mill street 
Vailekaitis 5001 Marshfield avenue 
Zcnbcris Jonas 4502 So Paulina str

Slasiulis Wilhelm 4346 Honore str
Smith Peter 102 W Ohio Sir 
Spakowsky Kazimierz Pullman,

ini Manzella tardomas sa

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

2 TELEPHONE YARDS 2721 X
¥ DR. J. JONIKAITIS į 
X MEDIKAS IR CHIRURGAS t
r 3337 So. Morgan St., Chicago 6 
V Kertė 83-Čio Pi. ir Morgan St. T

buvusi na- K
nika ir nu-

lelephon. Tara* 1011

i, parapijonams, 
ai už nosies ve- 
Pranašas Izaokas,

“Aušros dieninė ir vakarinė 
Mokykla. 

Mokinimo valandos:
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto 

vai. po piety.
Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 

Moki uties galima:
1) Angly kalbos, rokundy

m.elikos) ir augštesnės matematikos,

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsyivaniios Hospitalėse 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.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flomi 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c, 
HALSTED ir £2-r» GATV*.

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E. 59 

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Ave.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

P O Box 407.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 

Liberty Ave and Grant St.
Kulpmont, Pa 
Pittsburgh, F

Dr. M.Stupnicki
8109 So. Morgas St* Chlcaga
VALANDOS: nuo • iki 11 ii-

I THE MAGIC SHOP.
I Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
" dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 

nori gauti Štukų katalogą, prisiųsk štampą 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP, .
P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

tykioj, 3001 S. Halsled SI. Chicago.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

ryto, nuo S iki f vakare.

“a.: Jos. Barauskas,
Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Ave.
Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes St.
Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton ave.
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson St.
MI CIG AN VALSTIJOJ: 

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas,
452 W. Leonard St

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 
Minden, W. Va.: F. Guinauskas, 

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 
5016 Baring Ave.

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Deodor St.

Gary, Indu V. Vaičilaitjs,

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

“ NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
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Pajieškojimai

I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Dr. W. YUSZKIEWICZ
Pardavimui

AKINIŲ

BARBAS
sines lovos, paveikslai

gUS

GYDO VISAS'LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

Drover 2463

1271
2064
1046
1510
2810

1644 
1886 
2612 
1217
1882 
1818

Specialistas moterlikų 
vyriškų Ir vaikų ligų

Alek 
r;11)i l< >s 
malonė

3ankea, «uly- 
rink bu bent 
tokio, % b v

Nuosavybes 
Išsivystimas

cert if i kata v
Dienos

ant vietos.

WEST BIDM
Milwaukee At.
Milwaukee At.
Milwaukee At.
W. Madinon St.
W. Madiaon Bi.

W. Ohleavo At. 
Blu« I«lan< At 
W. Nort* At. 
S. H*UWl St 
S. St
W. itth St.

NORTH-WEST SIDE
MASINIS SUSIRINKIMAS.

Is i b us masi

e. Stiklai Šlifuoti sulig jqsy akli tf 
abai vidutiniška kaina.

Ar norile pūtikli lokiais (Iran 
gaiš ir mokiniais, kuriu kili pra 

į 11 s u tin

ARBATA
Friimnlau-

«la, Gvaran- g f 
luotą, vnt/aflĮ 
0c partidu* ■’

SVIESTAS
Garinusio* .<■ 

■metonos, go- - ft 
mnii, negu /] J f 
cur jus gn-Hvl 
it gauti ..

G«rlau»Io« 
10c vc 

‘t€B, p*r»i- 
iuoda ui ..

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, įpio 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedCldi©- 
niais vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 087

PAMETĖ?
. po maskaradinio
S. kuopti balinus

'( PAS A R G A.—Draugijų t 
skelbiame be užmokėsi ies _ . 
uaai betgi turi but priduodami 
karo, laiškeliu arba telefonu, 
duoti tą pačią dieną, kada spausdi 
namas dienraštis, nebegali but įdėti 
—“Naujienų” adm.)

PARSIDUODA 2 fialų ant išmokė 
jimo puikus mūrinis namas ant di 
dėlio loto. Poniškas namas.

MASINIS MITINGAS.
Pėlnylioj, kovo 23 d., 8 vai 
karo, West Side Auditorių

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 

firankos. 
pirmą, pa

siūlymą; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

PARSIDUODA pigiai groscrnė ii 
bučernč. Greitu laiku atsišaukite: 

Joc Szkleinik.
2118 22 Lake Si., Melrose Park, 111

REIKALINGAS 
kuris supranta ah 
bą. Darbas nuolatinis 
valandos. Mokestis ge 
kite tuojaus.
1632 S. Ashland Avė.,

EXTRA NAUJIENŲ BEN 
DROVĖS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

L1KTUVISKA8 AKIŲ GYDYTOJAI 
turi »kaud»nčia« arba ailpnu akis, » 

atailankykite pm MUUM

atvės Ant Platt’s Aptiekei 2-ras aarHaSt ■ 
i ryto iki S va. Ned&iomis nuo I nito iki 12 dieai 1

TcL Canal 5335» I
W7 9 tvfWVM WlilTWVWwWIy M " K* * t *** <vvWwnTMv

Susirinkimai! bus įleidžia 
tik pilni Naujieną Bendro 
dalininkai. Todėl kiekvie

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

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

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

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

► PIRK SAU visas Plumbavoji- t 
į, mui reikmenis tiesiaUuž “who- ♦ 

lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

Ii LEV1NTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., i

•* 1637 W. Division st., Chicago, T 
h Cor. Marshfield Ave. y

Kalbama lietuviškai. 1

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

REIKALAUJAMA 
terių, 
iki $16 
janitorių, $65 
restoranus prie 
mokestis, 
gų plovėjų 
ninku 
šapęf 
mokestis, 
runą, prie

Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuAdijimą kraujo, b4o*, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, r«rkllą 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 41a Iv 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Hrr« 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakarą. NedėliomU Iki 11 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas ISHob gat., viHuj Banko*. TcL Canal

Senas Rusa* Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriikų, Vyriokų ir Vai

kiokų, taipgi .Chronilkų Ligų.
OFISAS: 157# Milwaukee Ava., 

Kampas North Avc., Kambarys 10 S 
VALANDOS: 8:80 iki 10 Hryto;

1:80 iki 8 ir 7:86 iki » vakaro.

Draugijų pranešimus

iš va-

RE1KALAUJAMA merginų del va 
lynio ir abelno darbo.

Presbyterian Hospital, 
1753 W. Congress St., Chicago, Ill

RE IK A LAU J AM A vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite:

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti —- 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju i kitą miestą. Kam reikalin
ga nepraleiskite progos 
šile nusipirkę. 
3123 Emerald Ave

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison RU Chicagd, III.

REIKALAUJAMA pardavėjų.
Chicagos didžiausia organizacija 

r e i k a 1 a u j a c n e r g i n gų ir 
veiklių pardavėjų. Galima uždirbti 
$50 arba daugiau į savaitę. Atsišau
kite tarp 5—8 po piet. Kambarys 
819—38 So. Dearborn SI. ir klauski
te pono (k O. White.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje kitur.

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

Parsiduoda groserne lietuvių 
ir slavų apgyventoj vietoj. Gera vie
ta bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Liejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Ilalsted St., Chicago.

Ofisna Ir GyrcMimcRt
1600 S. Ilalsted St., kamp J6 st
G i»a« atdarai iki II vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4174

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald avė., arti 29- 
tos gatvės. Cementinis bcizmentas 
skalbykla, karšto vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Bandos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, 111 

Tel. McKinley 3543.

ccTiies. un
ti ant šiaip gyvenamo namo 
mažos propurles.

J oze f Tvardowski
1218 So. Artesian avė.

SANKROVOS ant raudos: 1836 
1838 So. Ilalsted gatve. Dvi sankvo 
vos. Dera vieta del bile biznio. Iš 
taisysime pagal norą randauninko.

Tclcl onuokit Midway 5797. 
Chicago, 111.

Tel. Drover 7842

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA

Tttlandoi: dig • ryto fid 9 
Nedaliomis p&fal cat&rEn&

4712 So. Ashland Av®, 
arti 47-tos latvis,

Prirenk c vie ienų tinka muc akiniu*, eoaalai 
nuoja ir patarimui duoda lykai.
786-88 Milwaukee Avi., arti Chicare Av*. B-Hi 
luboi. VAb ANDOS' Nuo V iJryto Iki vak*t 
rui. Nidėliomii nuo • ii r y to iki > >c ptoH*

Tel. Haymarket 1484.

NORTH
416 W. DiviaM
7 2® W. North AV
1641 Lincoln Av,
1244 Lincoln Ay,
8418 N. Clark

podraug ir didele svetainė, kurioj 
visos vii'linės draugijos rengia ba
lius ir laiko savo susirinkimus, o 
vasaros melu čia visuomet buna ren
giami bažnytiniai fėrai.

Pardavimo priežastis — vesdamas 
tą bizni per šešioliką metų savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirki malonėkjlc atsišaukti šiuo 
adresu:

REIKALINGAS barberis ant visa 
dos, arba lik vakarais, suimtomis ii 
nedūliomis. Užmokestis gera. Alsi 
šaukite šiuo adresu:

M. f. 3116 Auburn Ave. Chicago

REIKALAUJAMA pusininko su 
keletu šimtų dolerių prie uzdamu 
(wholesale) daromo pelno. Mokes
tis mėnesine nuo pradžios siekia 25 
dolerius.
2558 Blue Island Ave., Chicago, III.

už barlemk 
darbo, .leig 
duriu n i nk(

11resu :

EIcktriŠkn Diagnoza Ir Gydymai 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenota Mcdcga Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros rLv.

Wood
Čiu bus k;d- 

•liosu kalbose: lietuviu, € 
lenk u.

2 saliu no por- 
ir $15, 1 lunch man, $15 
pečkurių, 32c į valandą, 2 

darbininkų į lietelį ir 
įvairių darbų. Gera 

('rokerio, $3 į dieną; lan- 
kuopų pielininkų, darbi- 

dirbti viduje, vyrų į mašin- 
vyro prie boll mašinos. Gera 

Moterų į hotelį ir reslo- 
įvairių darbų. Gera mo- 

Merginų prie įvairaus len
gvo dirbtuvės darbo. 1-mos ir 2-ros 
virėjos. Gera mokestis.

South Park EmpL Agency. 
1193 So. Ilalsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South, West ir North pu
sėje. (Kalbama lenkiškai.)

PARDUOSIME arba išmainysime 
už grynus pinigus arba ant išmokėji
mo 3745 Lowe avė., dviejų augštų 
6 kambarių namas, toiletas ir gazas. 
Platai pasirandavoja už $336 į met.

37 19 Lowe avė., 5 kambarių name
lis. Bandos $180. Kaina $1400. $300 
iki $500 įmokėti. Likusius taip pat 
kaip rendą.

B EI KALINGAS geras barzdasku 
lis. Darbas pastovus. Geram dar 
bininkui gera mokestis. Atsišauki

MOKY KITĖS
Mechaniškos DenIisterijos —- $25.00 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje; 
pasekniingiaiisia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
(tanių neturtingiems žmonoms pa
daroma pigiai. Rašykite del.speci- 
alio katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry', 506 So. Wa
bash ave., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA PARDAVĖJU:
Mes mokame nuo $25 iki $50.00 j 

savaitę žmonėms dirbantiems kele
tą valandų vakarais ir nedėldieniais 
Turi but intekmingas ir turėti dide
lę pažintį su lietuviais. Atsišaukite 
laišku tuojaus j “Naujienų” ofisą, 
pažymėdami N 101,

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

F. Juodis,
928 W. 33rd St., Chicago, IB.

REIKALINGA sena moteris del 
pridabojimo 1-mi melų vaiko. Gali 
bul ir ženola, be vaikų. Gera vie
ta del gero žmogaus. Atsišaukite 
grėdui. K. Jamonlas, “Naujienų” ()- 
fisas, 1810 So. Daisied St., Chicago.

pasiim li 
istraeijai.
ka bus paskelbt

’ajieškau Onos Manaikienės, gy- 
io pirmiau Brooklyne po nr. 189 
IP1 So 9th St.. Room 12. 'Turiu 
ubu reikalą. Meldžiu atsišaukti, 
)a žimmtjs ja malonėkite pranešt.

Anelė Poška i t ė,

.reikalingas akini®.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turl II met® JIĮh 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapij 
akiniai padaromi belaukiant

lJOHISF j. SMETANA
Aldui S pe čia. lis tas
TCMYKIT MANO UŽRAŠĄ.

1SO1 SOUTH ASHLAND AVE
Kampas 18-tos
Valandos: nuo

Ketverto viibui 
uis susirinkiiuiis 
souiulistus l()-lo 
rinkimus Įvyks . 
tiuliui Allhinue,

Nariai Cook County Real Estate Tarybos 
A. PETRAl'lLS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ii 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted

PRANEŠIMAS LYGOS MAN 
DOLINV ORKESTROS 

MOKINIAMS.

PARSIDUODA
Šerai po šit) ant išmokėjimo Did
žiausios Lietuvių Uarmerių žemės 
Korporacijos Amerikoj. 'Taipgi tu
rim visokių farmų ant jiardavimo 
pigiai.
UNITED LAND A INVES TMENT Co 

127 N. Dearborn SI., Room 8(18,

Phone: Yard* 481t

Ur. A.R. Blumenthal

- laikrodininkas, 
meiai savo dar- 

trumpos 
Atsišau-

Dr. Rarnser
AKIU 8PKC1ALIKTA1

8101
BOUTH BTDH 

SOU Wentworth 
8427 B. Halnt*4 
472* B. Aeblani

Robert H. II a w e, s(> 
tijos kaii(H(l;il;is ;in 
(liniuko.

hijieškau draugų. Petro Taulerio 
Mikalogikių sodžiaus, Jono Cris

is Jonavos sod., abu Kauno g., 
indravos pav.. Suvainiškiu pa- 

Jie palis ar kas juos žino 
atsišaukti šiuo adresu: 

Jonas Kalnietis.
I lalslcd St., Chicago, III.

2 mašinistų
I prie siuvamųjų mašinų
I prie siuvamųjų mašinų taisymo
1 prie automobilių taisymo
2 (lai l.\ (lžii.1

1 (apstojo
I prie rakandų apmušimo
I laikrodininko
I fotografisto
1 prie Gordon lyderio
2 dažų dirbtuvėj
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. 'Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip l t metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimtinėjimui, mokinties įvairių a- 
matu etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

Ku
galvos skaudėjimą

Dr. W. Yuszkiewicz
1158 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 8 ryto iki • vakare.
Nedėliotu b nuo I ryto iki 1 pe piet*.

REIKALAUJU kriaučiau prie siu 
vimo kostumeriškų vyrams rūbų 
Darbas ant visados. Gera mokestis 
Atsišaukite tuojaus pa

CHARLES STENGAL
? st., arti 17th Ave
Melrose Park, 111.

lin. Kauno gub., Panevėžio pav., Ra 
oixgalos parap. ir valsčiaus, Dauk 
šėnu kaimo. Pirmiau g\ varno Broo 
k I v ne. Kas žinote malonėk i I e pra

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kaina.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, JA.

Telephone Drover 1655

Dr. A. A. ROTH

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz

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

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bpeclalistaa M o t vijiką, Vyrliką, Valką 

ir viaą chraniiką lirą.
Valandom: 10—11 ryto, 4—( po piatą, T—1 va
kar*. Nadėliomia 10—1 po pietą.

3354 S. Halstad St. irti 34 St. Chicago

PAKSIDlT)I)A minias ir gro 
sc-rnė; gerame padėjime del bu 

norėtu mainy

BEI K ALAU.) AM A mįslės su šeimy 
nu apsig’v vent i Sycamore, III. ir duo 
ti valgį ir kambarį merginoms, dir 
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gan 
ti 12 merginų kaipo kvalierankas 
Adresas:
(’hieago I.iisultiled Wire A Mfg. Co., 

SvcamoTe, III.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted StrerL 
TcL Drover 7179

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

GYVENIMAS: 3341 So. Union Ava 
TeL Yards 587.

L. BLACKMAN
1103-5, 69 W. Washing

(’hieago

PARS!DUODA puikioje vietoje sa
liomis, apgyventa lietuvių ir kitų 
tautų. 'Tai puikiausia vieta del biz
nio: Saldinas, Svetaine ir Daržas del 
piknikų. 'Taigi kam v ra reikalingas 
toksai puikus biznis, tai nepraleiski
te progos. 'Tokia retenybe atsitin
ka labai retai. Pardavimo priežastis 
yra tokia: Savininkas perka farmą 
ir v ra priverstas parduoti šį biznį. 
Vieta — Englewood.

A. Vasiliauskas, 
8134 So. Vincennes Ave. (’hieago, 111.

RANDA — Parsiramlavoja 6 kam 
bariai. Gera vieta del daktaro, anl 
aptiekus viršaus, po num.:
3337 S. Morgan St., Chicago

sinis milingas. Mitinga rengia 
rusu socialistą skyrius sąryšyj 
su paskutiniais nuotikiais Ru
sijoj. Bus kalbama ajiie Rusi
jos respublika. 'Tarp kita ko 
kalbės Harmer anglu kalba ir 
N. Buebarin rusu kalba. Bus 
kalbos taipgi ir kitose kalbose. 
Be to, bus muzika ir dainos.

ris supranta savą darbą. Geis
tina, kad kalbėtu lenkiškai. Dar
bas nuolatinis valandos trumpos 
ir gera užmokestis. Kreipkitės: 
13 19 S. Harmil age Ave. Chicago

..  —I , Į „„„..

Pranešimai

BUIKAI INGAS bnrzdaskulis, dar 
has (1 i e 11 <»111 i s ir vakarais. Gera mo 
keslis. Malonėki h' atsišaukti grei 
lai. James Pupelis,
till So. 19 Gi.. Cicero, III.

i 'hone 2316 (acero.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 
B Gyvenimas yra tuščia* 

kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer, 
Ypatinga doma atkrei
piama į vaikus.

Valandoa: Nuo * ryto iki * vakare; □sdKBih 
tnii nuo 10 iki 12 dianą.

4449 8. ASHLAND AVH.. 47

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa 
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir G proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų an 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo 
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau 

dar daugiau pinigų. Greitas ir manda- 
patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN ami COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

North La Salle Street, Chicago
Telephone Main <1845.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

ii).. Ihisci n i u p;iv., rrzvilKi 
os. Reinių sodos. Pr;iš;m p;ii 
urs :rš ir v;iik;ii sergmu. I\;i 
prjiiicšil, l:is gausit š5.(H).

B. Rajori n iciiė,
U,hieago, tl

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akli
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga j kruv< 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimi akiy,

gim ir kiti nt-ką guli nui iiuei 
ti, kmkingi mažus skuitlius mo 
kiniu ;ilim;i rnergi ia rcguliariš

b * ..
v

1 '/f • Į
vol




