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POPIERA BUS PIGESNĖ

Mirė generolas Funston

KANDINO SUBMARINE

tau

Panamos ka
Paskutinis kares dievo atsakymas

Klausimas apginklavimo Ame
rikos pirklibiniij laivu atidėtas

NEAPSIMOKKA UžPUO 
LIMAI ANT LONDONO.

TIKIMASI IŠVENGTI PER 
TRAUKIMO DIPLOMA-

ŠALIES GYVENTOJAI 
PRIEŠINGI KAREI.

A M ERIKOS AMBASADORIUS 
SAKOMA, IŠDAVINĖJĘS ANG 
LAMS VOKIEČIŲ PASLAPTIS

LONDONAS, vasario 20. 
—Pranešama apie žuvimą 
anglų laivo Valdes. Draug

Analai atčme iš vokiečių 6 my 
lias tranšėjų Somme fronte 
svarbiuose punktuose.

7 laivai 19,569 tonų i n tal
pos paskandinta vakar. Iš* 
viso gi jau paskandinta 129 
laivai 265,006 tonų intalpos

190,000 ŠNIPŲ SUV 
VALSTIJOSE.

PAVOGe LAIVĄ SU 
AMUNICIJA.

DAR DAUGIAU LAIMĖJIMŲ 
TURI TALKININKAI.

keistai nors pildysią polici
jos pareigas, bet dėvėsią pa
prastus rubus.

Tamsiomsioms šios šalies 
spėkoms dabar tai tik rugia
pjūtė. Gali jos reikalauti 
kariuomenės, gali reikalauti 
specialės policijos, etc. Užte
nka tik pagrąsinti pavojum 
vidurinio ar išlaukinio prie
šo, ir įbauginti, kapitalistiš- 
ksoios spaudos suklaiidnti 
piliečiai duos visą, kas tik iš 
jų reikalaujama.

pirmu sykiu streiką cukri 
nėse.

Oficialiai paskelbta, kad vie
na vokiečių submarina į 24 
valandas paskandinus net 
keturis priešų kariškuosius 
laivus. Vienas tų laivų bu* 
vęs pagelbinis kruizeris 20,* 
000 tonų intalpos, du taip
jau pagelbiniai kruizeriai po
13.600 tonų kiekvienas ir 
vienas transportinis laivas
4.600 tonų intalpos.

RŪPINT TALKININKAMS 
200,000 KAREIVIŲ.

MIGLA SUSTABDĖ 
VEIKIMĄ.

BERNE, Šveicarija, vasa* 
20. — Brazilijos pasiuntinyš 
Berline perspėjo vokiečių 
valdininkus, jog trįs Brazi
lijos laivai artinami prie ka
rės juostos, ir jeigu kas nors 
su jais atsitiktų, tai Brazili
jos valdžia atsakomybės rei
kalausianti iš Vokietijos.

BRAZILIJA GRŪMOJA 
VOKIEČIAMS.

Mes Philadelphijos cuk
raus fabrikų darbininkai 
nebepakęsdami aršiausių da
rbo išlygų — mažų algų ir 
ilgų darbo valandų—priversti 
buvom išeiti streikan, kuo
met musų teisingus reikala
vimus bosai atsisakė išpil-

rum vardu tapo išleista kar
štas atsišaukimas į Suv. Va** 
Istijų kongresmanus. AtsE* 
šaukime nurodoma, jog di- 
džiuma Amerikos gyventojų 
negeidžia karės, jog jie yra 
priešingi karei. Atsišauki
me perspėjama kongresma
nus, idant jie neįveltų ir ne
duotų kitiems įvelti šalies į 
Europos skerdynes.

Atsišaukimą nuvežė} ĄVa- 
shingtoną. Pasiuntiniams 
jisai tapo inteiktas, kad jie 
išdalytų jį kongresmanams. 
Kuomet jau veik visi atsi
šaukimai buvo išdalinti ir 
beliko tik kokia 40 neišda
lintų, staigu pasirodė kong
rese dabojanti tvarką poli
cija ir tuojaus išvaikė lauk 
dalijusius plakatus.

Vadinas, nė atstovams ne
valia padalinti atsišaukimų, 
priešingų karei. Tikrai, pir
kčiau negu caro bernų val
domoj Rusijoj.

CENZŪRA SUV. VAL*
STIJOSE.

priešinga valdančiųjų klesų 
reikalams, o stovi už darbo 
žmonių interesus.

CENZŪRA SUV. VALSTI 
J V KONGRESE.

GENEVA, vasario 20. — 
Jau senai nebebuvo užpuoli
mų ant Landono. Vokiečių 
orlaiviai nebeatlanko Lon
dono ne del to, kad anglai 
butų gerai įsitaisę apsigyni
mus nuo vokiečių užpuoli
mų, bet todėl kad, kaip vo
kiečiai patįs sako, užpuoli
mai neapsimoką; taip lygiai 
neapsimokėdavę užpuolimai

7 LAIVAI PASKANDINTA 
VAKAR.

Pasikėsinimas nužudyti rūsy 
ministerį

22 ŽMONĖS ŽUVO DRAUG 
SU AIVŲ.

SUV. VALSTIJOS PASIŲS 
SAVO KARIUOMENĘ.

KUBON.

PHILADELPHIJOS CU 
KERNINKŲ ATSIŠAU

KIMAS.

Chicago, III., Utarninkas, Vas.-Fcbr. 20, 1917

uostas naktimis bus uždarytas. 
Nė vienam laivui nebus leista 
įplaukti, ar išplaukti iš uostoSTATYS VALDŽIOS AMUNICI 

JOS DIRBTUBŲ ILLINOIS 
VALSTIJOJ.

Federates valdžios komsiija nu 
statys kainas fopieros, reika 
lingos laikraščių spausdini 
mui.

UŽSAKĖ PASTATYTI LAIVŲ 
Už $15,000,000.

DAUGIAU POLICIJOS 
REIKALAUJA; BIJO 

RIAUŠIŲ.

nemaži, bet laimėjimai taip di 
deli buk esą, kad apsimokėję.

Dalį užimtųjų pozicijų vokie 
čiai betgi atsigriebė.

ANNA. 111., vasario 20.- 
:>s agentai Savanna apie 

mano įgyti federalei va 
12,000 akeriu žemės, an

KLAUSIMAS APGINKLA
VIMO AMERIKOJ LAIVU 
A ATIDĖTAS.

JAU $3,500,000,000 SU
RINKTA ANGLŲ KARĖS 

FONDAN.

LONDONAS, vasario 20. 
—Jau virš pusketvirto mili- 
ardo surinkta anglų fondan, 
kurs tapo pavadintas fondu 
karės išlaimėjimui.

žmonės. Paskendo Valdes 
nuo vokiečiu submarines 

Ir

torpedos.

dvigubos mokesties, negu 
kad paprastu laiku.

Sausio 31 išėjome j strei
ką. Vėliaus prie streiko pri 
sidėjo visi mechanikai ir ki
tokie darbininkai; boto, prie 
streiko prisidėjo visi darbi 
įlinkai, dirbantis prie dokų, 
kurie nuo senai priklausė 
prie L W. W. Ir jie atsisa
kė dirbti kompanijom, kol 
streikas tęsis.

Visų trijų cukraus fabri
kų darbininkai išėjo j strei
ką; sustreikavo Spreckel’o, 
McKen ir Pennsylvanijos 
dirbtuvės; nepasiliko nė vie
no darbe. Visu f a b r i- 
kų darbas suparalyžiuotas. 
Order iii kompanijos turi da
ugybę, bet nėra darbininkų, 
kurie dirbtų. Ir matoma, 
kad streikas bus laimėtas, 
jeigu tik darbininkai nekla
usys kompanijų šnipų ir pro 
vokatoriu.

SANTA FI 
20. — Mirė 
Mcxikos gubernatorius Gabeza 
de Baca. Mirties priežastis dar 
neištirta.

WASHINGTONAS, vasario 
20. — Oficialiai pranešta, kad 
Suv. Valstijų valdžia rengiasi 
pasiųsti Mexikon 7,000 savo ka
reivių tvarkos įvykinimui, jei 
tenykštės valdžios kareiviai ne
įstengs užsmaugei revoliucijos.

Suv. Valstios ketina įsimaišy-

Miu

GALVESTON, Texas, va- 
sario 20. — Pranešta vald
žios agentams, kad Pensaco- 
laje prapuolęs nedidelis 50 
tonų intalpos laivelis Gala- 
tea. Nežinia kas jį pavogė. 
Laivelis buvęs priladuotas 
amunicijos. Vieni kalba, 
buk ginklai buvę skirti Ku
bos revoliucionieriams, kiti 
—buk vokiečių submarL 
noms, kurios buvę pasiro
džiusios apie tas kalbamas 
vietas.

WASHINGTON. — Val
džios atstovai turi gatavai 
prirengę bilių, kuriuo, jei tik 
Amerika įsiveltų karėn, no
rima pažeboti šios šalies 
spaudą. Suprantama, cen
zūra pažebos tą spaudą, ku*

PETROGRADAS, vasario 20. 
- - Du žmones su revolveriais 
rankose užpuolė ant Rusijos lai
vyno m i n is t orio 
jam einant į 
ciaus išliko 
pabėgo.

Kaip Philadelphijoj, taip 
ir Brooklyne darbininkai 
reikalauja tų pačių sąlygų. 
Mes išlaimėsime šitą strei
ką, jeigu visuomenė pagel
bės mums pini'giškai.

Mes atsišaukiame į visas 
lietuviškas draugijas ir or
ganizacijas prašymu nepa
sigailėti paremti musų šitoj 
kovoje, kurią mes vedame, 
idant gavus geresnį duonos 
kąsnį musų kūdikiams ir mo 
terims už musu sunku ir 

c 

darbą.
Musų streikas lygiai ir jų- 

sų streikas; musų laimėji
mas priklauso nuo jūsų. Mu
sų laimėjimas bus kartu ir 
jūsų laimėjimu. Mes prašo
me neklausyti kompanijų a- 
gentų. Mes kovojame vie
nas už visus, o visi už vieną. 
Skriauda vieno yra skriauda 
visų darbininkų!

Aukas meldžiame siusti 
žemiau nurordytu kasininko 
antrašu, o laiškais ir spau
dos susinėsimo reikalais mel
džiame kreipties į spaudos 
komisijos raštininką.

Kasininkas: K. Rutkaus
kas, 131 Tasker Str., Phila
delphia, Pa.

Raštininkas. J. Navickas, 
124 Greenwich Str., Phila
delphia, Pa.

Spaudos Komisija
Jonąs Navickas, 

K. Rutkausky, 
(Antspauda)

jam zmoma, jog 
Theodore Roose\ 
mobilizuoti armiją 
v vi'u. 
re su 
j isa i 
ka rimt ų 
karės va

Kad turėtu kiaule c
visa svieda išbadvlu 4. 4. «
karė, o da dumiu v
tu tiek', kiek Roosevellas c
tų, tai jis ir milioną 1 
gabentų Europon iš Suv. Valsti 
jų. Ant laimės gi karės dar nė 
ra, o ir žmonės nelaip kvaili 
kaip ponas pulkininkas malonė

BOSTON, vasario 20.— 
Policijos viršininkas paskel
bė, kad jisai prašysiąs duoti 
jam dar 240 specialės polici-

WASHINGTONAS, vasa
rio 20. — Devynioliktame 
Pen nsylva n i j os k o n g re si n i a - 
me distrikte rinkikams buvo 
paduota balsavimui klausi
mas — ar jie yra už, ar prieš 
karę.

Musų reikalavimia tokie:
1) Mes reikalaujame 9 va

landų darbo ir kad mokėtų 
už 10 valandų (pirm streiko 
dirbom 12 valandų).

2) Reikalaujame visiems 
darbininkams 5 centų priedo 
valandoj.

3) 45 minučių pietums.
4) Vakare, 15 minučių nu- 

siprausimui ir apsirėdymui.
5) Už viršlaikį (overtime) 

pusantros mokesties.

\nv\.\A, vasario 20. — Vie- 
nnoje, diplomatų rateliuose op
timistiškai žiūrima į santykius 
Austrijos su Suv. Valstijomis. 
Daugiau vilties išreiškiama, kad 
gal ir nereiks pertraukti diplo
matiškųjų ryšių tarp šių dviejų 
valstybių, 'taip net manąs buk 
ir Suv. Valstijų pasiuntinys Au
stei įui, I'rudcrick C. Penfield.

Streikininkų upas ligšiol 
geras. Visi laikosi išvien ir 
yra pasiryžę laimėti šį strei
ką. Visų trijų dirbtuvių da
rbininkai susirašė į I. W. W. 
uniją. Streikininkų skait
lius siekia 5,000 žmonių, tar
pe kurių lietuvių randasi a- 
pie 2,000.

Streike dalyvauja daugia
usia lietuvių, paskui lenkų, 
rusų, anglų ir kitų.

Policija, kaip paprastai, 
elgiasi žiauriausiai. Teis
mai ir policija palaiko bosų 
ir kompanijų pusę. Pikietuo 
tojai areštuojami kasdiena. 
Nemažai todėl priseina pa
dengti lėšų.

Mes pinigų neturime, o 
pinigiška pašalpa yra labai 
reikalinga, idant išlaimėjus

B<įt kažin kokiu 
cs valdžia im- 
įu kas pabandytų

i pulkininkas 
lt ketinąs su- 

200,000 
jėi kiltų SRvy Valstijų ka- 
Vokietija. Su tąja armija 
•alsui nuvyktų Europon ir 

a sulig talkininkų 
enais ir lt. ir lt. 

ragus, lai 
kad kiltu v 

mt svieto bu
ll o rė- 

ireivių iš-

a [įginkluoti 
pirklybinius 

kitai}) tariant 
— ar stumti šalį į karės gel
mes, ar ne.

Atidėjęs, kaip pranešama, 
savo nuosprendį preziden
tas, idant apsižiūrėti, pasi
stengti užtėmyti, kaip žiuri 
šalies gyventojai į karę.

lybos taryba rengiasi numažin
ti kainas popierbs, vartojamos 
laikraščių spausdinimui. šiuo 
laiku tokios popiėros svaras kaš
tuodavo ])o 5 sii puse ir šešis 
centus. Gi taryba ketina nusta
tyti jos kainą ant 2 ar 3 centų 
svarą augščiiuisia.

Idžiai
kurios buvo pastatytos milžiniš 
kos valdžios dirbtuvės išdirbi 
nėjimui amunicijos.

MELBOURNE, vasario 20. ■ 
Australijos ministerija suorga 
nizuotoji W'illiam’o M. llughe 
s'u, rezignavo. Hughcs’ui pave 
sta suorganizuoti naują kabinę

WASHINGTOiNAS, vasa 
rio 20. — Prezidentas Wil 
sonas koliai kas atidėjo į ša 
lį klausimą, : 
S’uv. Valstijų

Jtojai ne 
nori kares

WILMINGTON, Del., vasario •4
20. Cunardo) linija užsakė 
Ilarean and Hollingsworth lai
vui statymo firniai pastatyti nau
jų laiviį už $1^.000,000. l ai 
pirmą sykį SWfempanija ga
vo užsakymo iš anglų firmos ir 
dar toki milžiniška.

WASHING IJONAS, vasario

(irigorovič’o 
Ministeris te- 

gyvas. Užpuolikai

BERLIN AS, vasario 20. — 
l'irštos miglos vakariniame fro
nte, kaip praneša vokiečių šta
bas, sustabdę laikinai armijų 
veikimą. ■ bėgti nuo

NAUJIENOS,1840 SOUTH HALSTEO STREET
CFUCACiO. II ,1 ,INO(S

TELEPHCKE CANAL ĮSOS

LONDONAS, vasario 20
Anglų k ♦ 
mos 
paskutinių dienų anglų laimėj i 
mų Francijoj, Sonunc fronte 
aplinkui Miraumont. Jie sako 
kad šitie laimėjimai turi nepa
prastai didelę svarbą.

Anglai užėmė 6 kortuotas my
lias vokiečių tranšėjų, yįjatinga.: 
svarbių strtegišku žvilgsniu.

1000 vokiečiu suimta nelaisvėn

Ir ką-gt — is S H) tik S0 at
sirado tokių, kurie nori ka
rės su Vokietija. Visi kiti, 
būtent 796 pasirodė priešin
gi karei.

Nėra abejonės, kad ir ki
tų distriktų piliečiai taipjau 
yra priešingi

SAN ANTONIO, vasario 
20. — Generolas Funston, 
viršininkas Suv. Valstijų ek
spedicijos, pasiųstos Mexi
kon, mirė vakar St. Antho
ny viešbutyj, 9:15 vai.
/ Funston žaidė su kokiu tai 
vaikiščių, kaip staigu susir
go ir netrukus mirt

Mirė nuo 
mo.

WASHINGTONAS, vas. 20.— 
Senatorius Overman (iš North 
Carolina) vakar paskelbė, kad 
jisai turįs tikrų žinių, jog Suv. 
Valstijose esama į 100,000 svei- 
mom valstybėm tarnaujančių 
š n i p ų.

HALIEAN, * asario 20. Bu
vęs vokiečių p: siuntinys Su vien. 
Va 181 i Dv tor f f ~ da*-
bar randasi Halifax'!', kur ang
lų činovnmkai ekzaminuoja, ar 
nėra kontrabandos laive, kuriuo 
1 >eriistorIT važiuoja. Egzami- 
Dusimas eina prie galo. Kon
trabandos nesuramdama. Visos 
popiėros ir šiaip viskas pas grįž
tančius namo vokiečėius randa-

LONDONAS, vas. 20. An
glijos chemikai, sakoma, išra
dę budus, paslėpti savo laivus 
nuo submarinų. Kuomet ant 
lai\’ų užpuola submarina, lai lai
vai paleidžia j keletą minučių 
tiek durnų, kad jie paslepia lai
vą, ir subuiarinos komanda ne
bežino kur taikyti torpedą. Du
rnai apsiaučia laivą keletą valan
dų. Ir laivas į tą laiką gali pa- 

submarinos.

• >e U v ra rito ar p) sta no emovn m 
l.ų žinios, anglui [>alyrę apie lo 
rdo Cascmriiio suokalbi ir su
c ■ i m
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DAR PINIGŲ R E IK A L AU 
JA ŠALIES “AI'GINIMO” 

REIKALAMAS.
WASHINGTONAS.- 

stovų butan įnešta daui 
bilių, kur reikalaujama 
naujų pinigų šalies “augini
mo” reikalams. Tarpe kit
ko reikalaujama $4,716,500 
apsaugojimui 
nalo.

NEW YORK.AS, vasario 20.-- 
Keturias dešimtis minučių tose- 

Ir %-

si mušis tarp franeuzų pasažie- 
riuio laivo ir užpuolusios jį vo
kiečiu subuiarinos. s Laiva €
Guyne buvo nebetoli nuo uosto, 
kuomet laivo kapitonas pastebė
jo prisiartinimą subuiarinos. Iš 
subuiarinos šauta Į laivą vieną 
svkj, kita ir dar trečia. Bet ne- 
palaikyta. Franeuzų laivo ar
tileristai iš savo pusės taipjau 
ėmė šaudyti. Pirmas jų suvis 
nepasiekė tikslo. Antrasis bet
gi užgavo submarina.

Ir prasidėjo submarinos ko
va, kova už gyvastį. Vokiečiai, 
matyt, bandė dar išsigelbėti. Bet 
pusvalandžiui jiems taip beko
vojant jurų gulinės prarijo sub
marina. Franeuzų laivo ko
manda mano, jog submarina 
paskendus.

AMSTERDAM, vas. 20. - 
Grafas Reventlow Berline išei 
nančiame laikraštyje Tages Zei 
lung užmeta buvusiam k.uv. Vai 
stijų pasiuntiniui, Ge rardui, kae 
jis išdavinejęs anglams kaiku 
rias paslaptis, kurieis turėjo \iei

I H*LL* 1 dUT
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Mano dėdė kunigas
(Tąsa iš num.
Laiškas dėdei

Nežinau kokiu 
jpoole j mano kambarį laikraštis 
‘’Draugas". Bevartydamas lai
kraštį užtikau savo dėdės k u ui-

po figūruojančios ypatus kokia
me tai komitete.

Nors nesitikėjau iš jo nieko 
gauti. Vienok man buvo svar
ini su juo susirašinėti ir patirt 
jo gerąsias puses. Todėl, nieko 
nelaukęs, sėdau prie stalo ir pa
rašiau jam sekamo turinio lai-

“Gerb. Kunige, dėde:
Šiuo pranešu tamstai, kad 

aš tamstos giminaitis Vincas, 
sūnūs Jono to ir to. atvykau 
Amerikon ir noriu su tamsta 
pasikalbėti per laiškus, o gal 
bus galima ir vpatiškai susiei-

Malonėkite parašyti ir man 
laišką. Norėčiau žinoti, kaip 
pas tamstas eina darbai, ko
kie darbai, ir ar galima darbo 
gauti* Tikiuosi, kad gerb. ku
nigas, dėdė, nusišalinsi labai 
toli nuo saw artimo giminai
čio ir atlankysi mane nors 
laišku. Nieko ypatingo aš 
nereikalauju iš tamstos. Vien 
norėčiau pasidalinti su dėde

turn mane paliuosouti nuo šio 
sunkaus darbo, kurį aš dabar 
tiirbu. Norėčiau gauti leng
vesnį dai’bą, nes dabartinį 
darbą nusitikiu, kad ilgai ga
lėsiu vilkti.

Tiek šiuo kartu. Lauksiu

Laišką nunešiau į pačtą ir 
laukiu atsakymo. Laukiu vie
ną dieną, laukiu kitą: laukiu sa
vaitę — vis nėra. Praslinko net 
šeši mėnesiai laiko 
kaino turinio laiški

ounau: (ravės tavo lai
šku užklausiau jūsų vielinio 
klebono, ar tu priguli prie pa
rapijos ir ar lankai bažnyčią. 

Gavau atsakymą, kad tu ne
priguli prie parapijos ir vieti
nis klebonas neturi tavo pa
vardės velykinės išpažinties 
knygose. Taigi, aš ir abejoju, 
ar tu tikrai esi tas, kuo man 
prisistotai-

Jeigu nori pasirodyti, kad 
esi mano suims, turi paliudyti 
vietinis tavo klebonas. Iš ta
vo laiško galima suprasti, kad 
tu virsti, o gal jau ir išvirtęs 
į bedievį. Nes nenori sunkiai 
dirbti. Ar tu nežinai, kad esi
irtas nuo paties uievo 
dirbti ir nemurmėti. Žinot
kad ponai buvo ir ūks ponais 
Darbininkai kaip buvo, taip ii 
liks darbininkais.

in' kunigų organizacija, neg 
Rusijos šnipų.

Maniau nieko neberašyti, vii 
įšyli kilokinok sumaniau 

turinio laišku, i.
nu sekančiai:

"t ierg. k unige, dėde :
Labai nustebau iš 

laiško- liktai iš to, 
nepriguliu į parapiją 
likau velykinės, 
prie bedievių, 
paklausi manės

heat 
tai priskaitė 

Tuo tarpu ne 
gerbiama 

uždirbu ir a

kis dolerius už velykine 
žintį, arba užsimokėti 
pijinę duoklę.

Man juo tolyn, juo k 
eina Amerikos kunigų 
elgimas. Pasirotįo, ka

išganytas vien dėlto, kad ne
turi pinigų. Galbūt aš klystu, 

vienok ką širdis jaučia, lupos 
kalba, nepaisant kaip tamsta 
manu pamanysi ir kuo mane 
pavadinsi.

Taip-pat nenoriu tikėti, kad 
taip Dievas butų paskyręs: 
vienus turčiais, kitus vergais. 
Pagal šitokį išvedimą išeina, 
kad ir Dirvas butu labai ne-

bu. Kad pamatytum, gerbia
mas dėde, kaip mes dirbame, 
tai tamstos plaukai atsistotų 

Mes paišini, kaip 
pečiaus, kuris

maišome n
up pienas geležų 
r baisesne peklą 

mduo

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIOGEPOBTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

STATE

>th ST., Netoli Morgan St 
alas ir Perviršis $300,000.00. 

Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 

Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau-

pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato 
mis iki 9 vaL vakare. Kalbama Lietuviškai
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity!

Kaip sau nori taip manyk, 
gerbiamas kunige, vienok aš 
tikiu, kad Dievas nėra taip 
neteisingas, kaip tamsta jį sa
vo laiške parodai.

Tai tiek šiandie. Jeigu, 
gerbiamas kunigu, nuturi ką 
geresnio man pasakyti, tai 

nieko ir nesakvk.

N A U H E N O S, Chicago, Ill.,
Kunigas atsiduso, pradėjo 

barškinti pirštais į stalą, perbū-l 
go akimis sienas ir tarė:

ir susitaupė, lai jam ir turi pri
klausyti. O jus, socialistai, kaip 
tik priešingai: norite, atimti iš 
to, kas turi, o atiduoti tam, kas 
neturi ir tingi tureli."

O, tai tamsta nori kalbėt a- 
pie privatišką nuosavybę? 
klausiau aš.

Praslinko apie šešiolika mū 
nešiu laiko kol gavau sekantį ii 
paskutinį atsakymą, kuris susi 
dėjo tik iš šių žodžių: “Tu be

nąs, kas tai per gaivalas Senas 
Vincas ir pertraukiąs visas ko
respondencijas “su tokiu žmo
gum, koks tu kad esi!"

Dabar manau, kad kaitylo- 
jui atsibodo skaityti. Pasakoji
mo dar geras galiukas, bet kad 
mano dėdė, kunigas, pertraukė 
korespondencijas su manim, tai 
reikia palaukti truputį. Dėdė 
kunigas,kaip sakiau turi daly
vauti visame pasakojime. Tai
gi duokime jam kiek pasilsėti 
ir valandai užleiskimc šio vai
zdelio uždangą.

iicrai, sūnau., gerai. Aors 
man tai sunku, ale stengsiuosi 
j ieškoti vienos paklydusios.

Dabar dėde, eisime vakarie
nės, o po vakarienės tai ir pasi
kalbėsime.

Vakarieniauiįami kalbėjomės 
apie įvairius dalykus. Kalbėjo
me apie Lietuvą, jos vargus, apie 
Ameriką ir kitus pasviečius. 
Visoj kalboj kunigas stengėsi 
mane pertikrinti, kad karės, dvi 
žmonių klesi, buvo, yra ir liūs. 
'Tam aš ir nesipriešinau, kas ma
no dėdę labai džiugino, ir jis juo 
tolvn, Ino darėsi linksmesnis.
Pavalgę perejome i kita kam
barį, užsirūkėme po cigarą ir 
jis pradėjo:

Mat, sūnau, kataliku bažny
čia, tai viso doro ir prakilnaus 

o, kunigas, 
žmones dva-

mm

Dūdė kunigas važiuoja pas 
mane.

Praslinko šešeri metai, ir nuo 
dėdės kunigo nebebuvau 

> jokios žinios. Aš užmir- 
lį. Bet jis neužmiršo ma- 
Jis norėjo susieiti su ma

nors prieš mirtį. Kas jį 
spyrė susitikti su manimi,

iš nežinau. Savo laiške, kurį aš 
jįavau paskutiniu laiku per kitą 
c-patą, jis tik sakosi, kad norįs 
dvažiuot.i pas mane ir ar galįs 
ai padaryti.

šioje, suramina, paguodžia, pa
mokslai pamokina žmones do
ros, sustiprina tautišką ryšį, su
žadina meilę artimo ir pakelia 
sielą. Išpažintis atitraukia 
žmones nuo viso pikta: nuo va
gystės, paleistuvystės, žmogžu-

tašu *:• <8* -i W 1

Didels Balius Užgavėnių Vakare
ant North West Side

dabartiniu laiku 
riomis dilba, 
dus žmonių pi 
nos. Pamislyk til 
tų, jeigu dabar
šnekamės, ateitų Kas nors ir 
pareikalautų puses musų turto? 
A r tu atiduotum ?

Bažnyčia, ypač 
visomis kelu- 

kad lik ncprilei- 
ie los baisios die- 

itsitik-
kuoinet mudu

Bei, gerDiuniiis kunige, leisi 
mm paklausti vieno dalyko.

Galima, gal 
.Jeigu mudu 

okį prileidimą 
?ę kito žmogaus turtą ir jis bu
ll daug stipresnis už mudu iš

ėjęs pareikalautų 
savo daiktų. Kaip tamsta ma
nai, ar mudu atiduotuva. ar ne?

privatine nuosavybe. Privati
nes nuosavybes ponas yra va
gis, kuris pavogė visuomenės 
turtus ir pasisavino. Kunigas 
gi tą vagystę vadini "teisingai 
sulaupotais turtais." Kad pa
rodžius, kaip jie yra teisingai 
sutaupoti, aš turiu užduoti kelis 
klausimus:

po dėdė, kodel-gi negalėtų atv 
žinoti ir pasimatyti su savo t 
minaičių ir pasikalbėti apie įv; 
rius dalvkus. Prižadėjau p r iii

kunigas, tą ir tą dieną atvažiuo
jąs pas mane. Pasikalbėjome 
su savo žmona. Ji pataisė sve
čiui lovą, aš užmušiau gaiduką, 
ir laukiame.

t’ž lango sukriokė automobi
lius ir apsistojo. Mergaitė pri
bėgo prie lango, prasiskleidė 
korlina, išskėtė rankutes ir su

kuriais remdamosi 
žmonija išsilaiko nuo viso pik
ta. 'Trumpai ir aiškiai.

Bažnyčia tai bažnyčia, 
pradėjau aš. Bet ką girdime 
kunigų pamoksluose? Nieko 
kita, kaip tik keikimus, niekini
mus socialistu. Kurstymus 
žmonių prieš kitaip manančius 
tuos pačius žmones. Kiek aš
esu klausęs paiy^ikslų, tai nei
vieiio neradau, kad nebūtų ku
rstoma žmones prieš “bedie
vius", kad nebūtų liepiama nuo
lankiai dirbti ir nejieškoli didės 
nių algų. Dievas, velnias, o ant 
galo vis doleris.

Išpažintis, ko atsiekia iš
pažintis? Didžiausis vagys, 
žmogžuda, girtuoklis ir paleis
tuvis, pildydamas visas tas ne
dorybes, meldžiasi, kad jam 
Dievas padėtų, kad tik prieš mir-

Ar teisingai maisto Irusias 
taupo kapitalą, pirkdamas nuo 
farmerio visos vasaros kruvina 
darbą pav. bulves, mokėda
mas jam už bušeli viena doleri, 
o žmonėms parduoda tą patį 
bulvių bušelį po tris ir (langiaus 
dolerius?

Ar teisingai Irusias elgiasi 
mokėdamas farmeriui už jautį 
augintą per kelis metus, dovy

Niekas ir nidiepia tau jį 
lėti, pastebėjo molina.

Atidariau duris, įleidau į 
bą, padėjau nusivilkti plo 
drūčiai pasisveikinome, pe 
čiau savo moterį, dukterį ir pa 
sodinau prie stalo.

Na. eik šian, mažvte, pasi

dvi tas visas biaurybes, tas 
skriaudas, kurias jis padare ki
tiems žmonėms, kunigo ausyj.

nūs vaikus, ar mergaites beklan 
sinedanri taip vadinamų “nečy 
statos griekų”, išmokina palei

urn

Ar eii pas jį, papi: pri-
kišus lupas prie mano ausies su
šnabždėjo mergaitė.

Kodui ne? Eik, pasikalbėk. 
Mergaitė nedrąsiai prislinko

Gal buvo kada laikai, kad 
kunigai buvo reikalingi žmo
nėms; gal kuomet žmonės bu
vo dar necivilizuoti, kuomet jų 
protus tamsa denigė ir jie nepa
žinojo nei tiesos nei doros - 
gal tada ir kunigai buvo 
ningesni ir mokytesni už 

d but. Bet dabar, 
norintis but € 

nijos vadpvais, bet jau 
ke kelis šimtus melu nuo

Ar teisingai žinių 
ginsi, žvejui, kuris ’ 
dienas jurose, mokėdamas po 
3 5 centus už svarą, o nuo 
žmonių atlupa po nuo 15 iki 30 
centų už tą patį svarą?

Ar teisingai anglių (rustas el
giasi, mokėdamas mainieriui, 
tam, kuris dirba kaip jautis ir 
gyvastį stato pavujui, po <30 cen
tų už toną anglies, o nuo žmo
nių atlupo po 10-12 dolerių?

šitie visi, kunigo supratimu 
teisingai sutaupyti milijo
nai, yra niekas kitas, kaip tik 
suvogti, suplėšti iš žmonių, ir 
žmonės turi pilniausią teisę tuos 
milijonus atsiimti. Ir jeigu 
žmonės pareikalautų, tai jie, tie 
vagis, tie plėšikai, be jokio pasi
priešinimo, su nunertomis aki
mis, turi tą reikalavimą išpildy
ti atiduoti. Jeigu iie tai at-

zmo 
kuo
zmo 
itsili

Graži mergaite. Kai| 
augsi, busi stebėtinai graži 
tu myli kunigus?

Ne, nedrąsiai alsak

žarijos, žmonijai jų 
kia. Kunigai tai senovės 
na. Jus šakoti’, kad Dievas su
tvėrė tik du žmones; mokslas 
gi parodo, kad žmogus išsivys
tė iš žemesniųjų gyvūnų. Jus 
tikiti

Na, dabar matai 
<unige. Tamstos s 
)e pavirto į baisų suktybių 
cagysčiu sukuri."

Nugi Kardas kaip ateina tai 
daug jų ten yra

— Kardas SB1C1Z1

J) poterius ar moki?
—Ko jis klausia, papi? —■

nesuprasdama, paklausė manęs

tikėti, nes taip 
d saule sukasi 
jau ir pradinesaplink žemi

mokyklos v 
taip nėra.
biblija skelbia, kad Dievas sut 
veręs tik dangų ir žemę, o mok 
slas parodo, kad tokių žemių 
kaip mūsiške, yra devynios ga

Aa, gerai, (ha gal as kitaip 
supratau. 'Turiu prisipažinti, 
kad nežinojau nei kiek farme- 
rys gauna už bulves, nei kiek 
žvejys už žuvis, nei kiek anglia
kasys už anglis. Tas mums, 
kunigams, visai nerupi. Ir tas 
lai pasilieka taip. Bet kodėl so-

nu
sispjove, užsidegė įsnaujo, pa 
traukė kelis durnus ir tarė:

—Galbūt, kad bažnyčia per 
toli atsilikus civilizacijos 
Galbūt, kad bažnyčia irjpagadi

ja? Juk jiems, kaipo kovoto
jams prieš išnaudojimą, prieš 
sistemą, nereikėtų visai nosies 
kišti į religiją.

—Gerbiamas kunige. Socia
listai į tikėjimą ir nesikiša. Lai 
žmogus tiki, kaip jam patinka.
. - Kaipgi ne? O ką Kardas ra
šo apie kunigus? Ką rašo Kelei
vis ir kiti?

•—Labai man gaila, kad kuni
gas taip arti tematai. Nejaugi 
kunigas neatškiri ir to, kad ku

? UTARNINKE, VASARIO-FEB. 20tą, 1917 j 
? ATLAS SVETAINĖJE, 1 136-40 Emma Street. . į 
f Pradžia 8-tą vai. vakare. Tikietas 25c ypatai. Ž 
| Taigi, Lietuviai ir Lietuvaitės, nepamirškite at- 1 
i silankyti Į šį musų iškilminga Balių. Atminkite, jog i 
I tai yra paskutinis Vakaras prieš Gavėnę, ir jeigu jį | 
I praleisit neatsilankę, tai kada kita sulauksite, bus * 
| per ilgas laikas. O čia kuopuikiausias pasilinksmini- f 
? mas yra gvarantuojamas. Visus kviečia Komitetas. I 
| Muzika F. J. Jereck. {
i i i o i o i i on o i i i i o i o t

‘Užgavėnių Vakaras}
W T? ni'i iri <i W

K LIUBAS IJAUNŲ LIET. AMERIKOJE PASU
Utarninke, Vasario=Feb. 20,1917

mgas, lai ne tikėjimas ' Jeigu 
paremti tikėjimą ant kunigų, 
lai jau jo senai nebūtų, atsižvel
giant į kunigų elgimąsi. Jeigu 
Kardas rašo ką ant kunigu, lai 
dar nereiškia, kad jis rašo prieš 
tikėjimui. Nors, kaip pirmiau 

kad ir pats tikėjimas 
iekana, arba į- 
Tikėjimą pava- 
\ntra vertus,

isciai rašo apie kuni-

yra UK senovės 
protis žmonių, 
davo mokslas, 
jeigu laiki
gus, apie jų darbus, tai jie tam 
turi pamato. Kunigai savo in
teresais, savo kišenės ik'lci, iš
naudoja tamsesniuosius žmones 
ne liktai medžiagiškai, bet dar 
labiau dvasiškai ir doriškai.

Kunigas nubraukė prakaito 
lašus nuo savo kaktos, atsigėrė 
šalto vandens ir nerangiai pra
bilo:

Mano gyvenimo dienos jai 
suskaitytos. Kaip radau, taij 
paliksiu. Visą /Sayfr^gyvyniniu 
tarnavau Viešpačiui Dievui. Iš 
gyvenau pilnoj nekaltybėj, nie
ko nenuskriaudžiau. nepavo 
giau. Po mano galvos lai daro

Niuko nunuskriaudei sakai 
si, kunige? Kažin. Tamsta 
gindamas privatinę nuosavybę 
kaip minėjau: vagis-trustus, pa 
dejai jiems apvogti žmones 
Nuskriaudei žmones, trukdvda
mas jų pažangių sėjai 
kantą prieš tuos pačius 
vius, kurie kiek kitaip 
kurstei brolį prieš bn 
priiš sūnų, moterį prieš vyrą n 
tt. Kas del nekaltybės, tai at
leisk, kunige, už atvirumą ii
leisk man paklausti: kok 
stebuklu Tamsta buvai pa 
i Agotos Ragintos svirną 
kokiems tikslams laikėte

kaž-ka murmėdamas c
vaikščioti po kambarį.

Ar negalima gauti
nvs atgal? paklausi

Negaliu. Mano krūtinė dc 
ga, šiurpulys krečia, galva svai 
gsta ir ausyse ošia. Suprask, Ii 
atnaujinai mano seną žaizdą 
kuri mani1 vėl pradės, kaip kir 
minas, graušti, krimsti ir nai 

Mano sa

pasigriebė ploscių, 
nieko nesakęs, smn- 4-

luris lauk.
■ mėnulis ir lydėjo storą 

juodais rubais senį miestelio 
linkui.

Tai trecii! ir gal paskutinį sy
ki mačiau savo dėdę kunigą.

Naujienų Vakaro Rengėjų Ko
misija šiuo taria nuoširdų ačiū 
visiems vakaro programų daly
vavusiems artistams — daini
ninkėms ir dainininkams, muzi- 

borams kurie sve-
ciams suteikė tiek gražios pra
mogos. Ačiū taipjau ir publi
kai. kuri taip skaitlingai, —- a- 
piu pusantro tūkstančio žmonių?
- /buvo susirinkus Naujienų 
trijų metų sukaktuvių šventei 
švęsti. Ačiū!

Naujieną Vakaro Komisija.

Kiekxicno susipratusiu darbi
ninko yra pareiga tapti šios ša
lies piliečiu. Bet naujai vykdi- 
namas įstatymas apie privesti
na kareiviavimą stalo į pavojų 
visus S. V. piliečius. Taigi kįla 
klausimas, ar apsimoka šiais 
militarizmo laikais imtis antras

Atsakymas. Būtinai. Tik 
piliečiu esant galima balsas kel
ti ir kovoti prieš militariziną ša
lyj. kurioj žmogus gyvena. Pir
mosios popiiTos kad ir neduoda 

lės teisiu, bet karės 4 K
rstinam kareiviavi

mui įvedus, gali but karinome- 
kurie yra su- 

kad nori but 
ciais. \idinas, kurie

ES Tel. Canal 2118 ♦

1 Dr. A. L Yuska S
Gydytojas ir Chirurgai M

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25c.
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo. /

1840 S. Hate
AVIENOS
Street.
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Šiandien yra Sweetheart Diena

TOALETINIS MUILAS
tobulas toalėtinis muilas

Ai kirpk šį kuponą DABAR

į%WEETHEA!Q

ruonių, 
r narna

vensen 
000.00,

K uponai 
siunčiami 
pirkinio, 
žengimas

prisiųsta.
Sioux (Lily, la« 

ici in ‘kalbėsimo

r SQ^Įį

isingas vard;r 
;i\\la m kainai 
ieną šmotą - 
šmola SWEEI

resus apsireis 
formose, jeigi 
g atsieina m a

r virs G s-įvairiu lai c
eso rinko faktus ir ]

Silūrai i’
u re nei m c

kraščio redaktoriaus išeina
“ Kandau i 1 01G metu vasa 

rą San Krancisco iškilo mi! 
žiniski darbininku streiką: 
—tuomet streikavo laivu st; 
tvino darbininkai

n aras 
darbininku or 
prot estavinni 
kur t iii galint

v i ron i nei u 
gii priverčia I’AAAl 
ši KITON A.

'• f.. lU'iKt. III. Tamst 
Ibimo, taip kaip jis pai 
įnik rasi is negali spausdi

Kuomet nm 
binti nepatinka 
žmogų Rusijon 
danui tam prog 
tiškusius dės p

d. Išspausdinome kito mu 
kori s po m Iru to pranešimų.
Piunėlis I*., Detroit, Mich. — 
>pausdinoine anksčiau prisią 
i kito korespondento praneši-

mnan visam amžiui 
(ii Al ooney < 
istas mirtin

buvo pilnas 
šario <S d. tai 
apsuptas mi

niomis, žingeidaujančių bei 
protestuojančių prieš tokias 
kapitalistų priemones. Bet.

nes uz po- 
išnešimui 

v i šokiose gatvės 
po trisprindinč 

irdinimu:

kaip daro: žandaru 
numerį trepno valdžiai 1 
raščio, pasiėmęs k< 
rnikų, urmu Įšilau 
4 * n e b 1 a g o n a d e ž n o j o 
gaus. Pradeda kr 
jučiomis žandaras 
kia iš ančių pasiim 
štj ir brukdamas panosėn 
kratomojo sunk 
tu užlaikai sociali 
kraščius, tu ein

m c( r( inomių pradėta 
buck u lės “parapijai 
los*’.. Mat nemaža td 
buvo prisikolektavy iš 
ircimniiinku. c
: i s i. i r “1 )ievui ant gar- 
parapijonams ant svei- 

žolvnėlis.

didelius. Jie 
a savo letenu L 
sprando.

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, -Chicago, III

žmonių (tave priroc
Šančius bjaurius
’o Kunche primetamu 
ipkaltinimus.

•Jis, tas uolus darbininkuX 
vadovus, nuteistas mirtim, 
nežiūrint to

rortu ueieKtivas
siūlė Weinbergui
kad tik Weinbergas kalbėtų 
prieš Mooney. Jis nuteistas 
nežiūrint to, kad priparody- 
mai kaltintojų pusės liudi-

Aštuntą dieną vasario gy
nėjas Cochran kalbėjo išti
sas 4 valandas, be jokio pec- 
stojimo. Kuomet jis savo 
griausmingoj prakalboj pic

ine laipsnyje 
joje, tad ai 
kad ir šios š 
vienodais h

is;i rio II <1. svei 
pija surengė v;|k 
i “l\u m i nk rčl is

Kosėjai bu\ 
■I iš Kciisingtono

kapitalistiški 
akcijose išan 

ksto buvo priruošti tam tik 
ri “st raipsniai 
ros valandų 
veedikto 
“extrose 
mis raidėmis

Neatsisakyk Pamėginti Jį 
Paduok šį Kuponą ir 5c SAVO 
groserninkui ir gausi DU pilnos 
micros šmotu — vienas dykai. 
Mes užmokame pardavėjui už 
dykai duodamą šmotą, šis ku

oras kur tiktai pla-

je, lygiai Kuų 
kapitalistai iši 
puvusių sązin 
kovoie prieš d:

-Jis nuteistas mirtin del to 
kad kovojo del labo paverg 
tų miniu, o progą jo apkal
tinimui kapitalistai rado tei 

kur ir darbininku vado X
Billingsui. Moonev nu 
as mirtin, nežiūrint to 
Izrael Weinberg priro-

Konovei'skis lose koki ten mono
logą ar “dialogą*’ nieko (eciaus 
nesupratau. J uo ir užsibaigė 
tas slriošnas vakaras.

I! MIO lUAUl, KOVO! ] 
karnomis priemo- 
idėjimu ) 
džiamu

tu šunvbes.<. «
() susijungus galingom 

larbininkų minioms, ap 
]u i ndus gyvenimo dalyku 
-kova su kraugeriais bu 
.mwa ir rezultatai bus di

“t riiks-laikvs, bet Moone\ 
turi but nužudytas” — bum <
sufonnuluotas išanksto, ne
žiūrint nieko.

Pasirodė faktu tas tvirti-

savo priešus, tik 
šalyj kapitalistams 
reikia skaitvties su

•>

pu, su jų balsu, nu 
šiokiomis tokiomis

Inteik ši ku] 
-8 d. 1917 ir g a 
Foaletinio muilo 

sis paauka\imas apribimlas šienu kuponu št imsn.u 
)avardė ir ant rusus palos paimančius šį Rupumą Imi b 

šinomi liudiju, kad ;.s pir 
SWEETHEART muilo ir l.ivuu 
HEART muilo d\ kai.

procesas tai gaurus Kapita
listų sumoksiąs -- teisėjas 
Griffin pasakė: “pilnai jums 
pritariu, bet verdiktą turi 
išnešti “prisiekusieji.”

k imš S ibi - i 
uiareštuo-1 
s traukia-| 

irias spėja pasakyti pusę sa-;

ų išlaidas geriausio
nepaprastas pa=
kuponą. Jis yra

mis (su nuplsla viršutine 
bu. pampintos visos vii šn

SiūtiI \ lo.i.mi nej 
turi but tiesi;! 

dus mus d< ! i

kurioje mes- Sppop-(Tmo boi
miestų gatvė-į rios ir žuvo n<

keletas darbininkų vaikų
moterų., nes bomba ten

L

vo susprogdinta, kur bu-

Galutino grynumo 
parankiu kilnoti. Sweetheart

Piningas negaiis geriau pirkti.

zia, užtariančioji vnm 
talistu 'reikalus, pasiu 
tokiu aziatišku kovos

įmonių.
's faktas, kuriame kapi
stu žvėriškumas matosi

.Vv,j IViLET Soap

Proto Pobūdis ir Pajiega 
P a p r () č i () P a s i d a r y m a s. 
D ai'vmas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai i AugŠtc 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pč 
Padrasinimas. c

Kaina 15c.

Teigtas. Dabai’ 
kauti faktą t u r 
[žinoti kiekviena 
irbininkas, ir turi rimtai

mus ir i eieKin 
eile darbininku 4. 
bendra netimim

IUSV proga pamėginti
išdirbinio toalėtinį muilą. Nepraleisk 

šukavimas ant nepaprasto muilo. Žemiau 
geras pilnos mieros šmotas.

ninku taip mainėsi, kaip 
prokuroras norėjo. Nežiū
rint to, kad Nevr Yorko ad
vokatas Cochran, kuris jau-

k o\’o> budu. i >a r< •’ 1 ll:i>
(1 c j U š\’ ies< i'' p va si (h‘j(

kad tuksta
ė prirody

id kapitalist
emonės, kad
tabdžius., kad

Rusi joje. lydžiai sekiau.
kirbi n in li Jmi buvau minejm . k-s
-kleist o- !. . i kapitalistams buvo1 1 . • - .
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savo
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“Dievo 
apveizda
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vakaras.

KOVIEČIŲ 
“ARGUMENTAI

redakciją) 
jienų 
direkcija vi

Klausimai, kuriuos 
stato kare.

tai po- 
ideiškai nepri-

neskriausdami kits kito.
Tokia tvarka yra socializ 

m as.

NAUJIENOS
lUthuiwom Dafly New®

viešpataujančių klcsų karinių 
partijų valdymo rezultatas. Kad 
atsiekus taikos, būtinai reikia 
panaikinti tų partijų intekme, 
bet ne keliais slaptų diplomati
nių veikimų, o tik žmonių mi
nių veikimu j savo valdžias.
Tik iš tokios politic 
gali išaugti tikrieji

Vokiečių oppozicijos 
manifestas taikos 

reikalais.

suprast, kad kare pasidarius 
pati savaime, kaip kad daro
si žemės drebėjimai. Bet vis 
dėlto jisai reikalauja, kad

“Kova” da- 
Tai aiškiausia 

visuomenės 
‘Naujie-

i privati- 
ų redaktoriaus or- 
’ Fain! Dabar lauk- 
kad tų savo žodžių

Ve clelko paskutiniame savo 
straipsnyje “Naujienos” ir 
turėjo pamato pasakyt, kad 
“Kova” tik šūkauja, o savo 
argumentų nepasako.)

per išnešiotojus 12 
Pačtu siunčiant, 

pusei nie

kinti karę žmogiškomis prie 
Žastimis.

žodžiu, ne žmonės padari 
karę, bet Dievas, Popie 
žiaus laikraštis, tiesa, nesą

/aKarai, pa- 
progresyvių 

keletoje Chicagos 
I “Naujienų" 

o draugų net iš 
kolonijų, kaip 
Ik. ir Detroit,

Gyvename 
šimtmetyje.

Devyniolika 
praėjo nuo to 
prasidėjo vadinamoji “krik
ščioniškoji era” (gadynė).

Šimtai metų jau sukako, 
kai]) krikščionybė užviešpa
tavo visose Europos šalyse

Rašydamos apie soc. laik
raščių santykius, “N a u j i e - 
nos” tarp kitko užsiminė a- 
pie tūlo “Kovos” bendradar
bio straipsnį, kuriame buvo 
pasakyta: “Ir todėl, draugai 
sąjungiečiai, kas nebūtų “Ko 
vos’’ redaktorius, musų už
davinys yra. rupinties, kad 
Sąjungos organas stovėtų vi 
suomei p ry šaky j, o ne užpa
kalyje, kai]) kad iki šiol; kad 
ne “Kova" sektu kitais laik- c-
naščiais, bet kiti soc. laikra
ščiai ja sektų.” Kada “Nau
jienos” parodė neišmintin
gumą tokio pasakymo, tai 
tas “Kovos” bendradarbis ė- 
mė dabar pasakot apie “Nau 
jienų" redaktoriaus “apeti
tus” ir tt. Na, ir kalbėk žmo
gus sti tokiais rašytojais!

kadangi jos padėjimas ver
čia ją prie to. Darbininkų 
klesai, kaipo skriaudžiamai, 
išnaudojamai klesai, yra 
svarbu, kad kuogreičiausia 
gautų galą šių dienų tvarka 
su jos karėmis ir kitomis

priežastis, kuri daro šitą 
pragarą žmonijos gyveni
me ?

Socialistai duoda atsaky
mą į šituos klausimus. Jie 
sako: Visuomenės gyvenimą 
valdo ekonominiai jos inte
resai (reikalai). Šiandie jie 
yra taip susidėję, kad vieni 
žmonės gyvena iš kitų žmo
nių skriaudos. Todėl ir kįla 
karės — viduryje kiekvienos 
šalies, ir tarpe atskirų šalių. 
Reikia panaikint žmogaus 
skriaudimą žmogum, tada 
tiktai pasibaigs brolžudiška 
kova žmonijoje, kitaip nie
kas negelbės. Reikia, vadi
nasi, ekonominius visuome-

baisenybėmis.
Dabartinės pasaulio sker

dynės stato šitą dalyką prieš 
kiekvieno žmogaus akis. Jei
gu pirma dar galima buvo 
užsigręžt nuo tų klausimų ir 
jais nesiinteresuot, tai šian
die jau r 
papratęs 
ri pasvarstyt rimtai 
jam stovėt 
sistema, ar

iriu m salt
Ir publikų 

kali) v 
irenka 
mus ai

Sime
“Naujienos 
niuose neminėjo apie “impe
rialistinių karų gadynę”, bet 
sako: pirma negu pasirodė 
’’Naujienų” straipsnis, ji, 
“Kova”, rašė apie tą “impe
rialistinių karų gadynę”, 
taigi, girdi, — “veikiausia 
perskaitęs tą straipsnelį, 
‘Nauj.’ Red. rašo savo strai
psnį apie Tėvynės gynimą’ ir 
jis ‘nemato’, kad mes apie 
dabartinę valandą, apie im
perialistinių karų gadynę 
kalbame!” Reiškia, jeigu 
“Naujienos” matė, kad “Ko
va” kalba apie ką-nors, tai 
ir sekančiuose “Naujienų” 
straipsniuose turi būtinai ei
ti kalba apie tą patį dalyką, 
nors tenai jo ir visai nebūtų 
minima!.. Can you beat it?

(Turime čia tečiaus paste
bėti, kad “Naujienos” jau ir 
pirmiau buvo porą kartų ra
šiusios apie “tėvynės gyni
mo” klausimą, ir “Kova” vis

“Kovos” redakcija mėgi
na pateisint savo nevykusį 
išsišokimą prieš “Naujie
nas” “tėvynės gynimo” klau- 

pripažįsta, kad 
savo straips-

Kaci Urrigaitis yra nusisam
dęs direkciją ir 800 suvir- 
šum šėrininkų tarnauti jam. 

a tatai pa- 
iečiams pa

ir jie

uij le
da r vis tebėra “Wilso- 
arbintojos” ? “Kova“ 

taip rašo. Tiktai kai]) čia 
yra su tąja “New Yorker 
Volkszeitung”, kuri pataikė 
beveik žodis žodin parašyti 
taip-pat apie Wilsono kalbą, 
kaip “Naujienos”? Visi “Ko
vos” autoritetai iki šiol skai
tė tą “N. Y. V.” geriausiu 
socialistu laikraščiu Ameri
koje. Gal jie dabar savo 
nuomonę permainė, arba gal 
mūsiškių “tikrųjų” vadas su 
jais dar nesuspėjo susižinot 
šituo klausimu?

Žmonių minios nepritaria ka
rei, todėl net ir gudresnioji mu
sų klerikalų dalis stoja prieš ją. 
Atviru karės priešu pasirodė 
esąs kun. Kemešio redaguoja- 
masai “Darbininkas.“ .Jisai ga
na nuosekliai sukritikuoja patai- 
kuniškai-veidmainiška “Lietu- 
vos“ noziei ja ir sako:

lai matome, kaip vienpu 
siškas, nepamatuotas prez 
Wilsono pasistatymas. Ma 
tome, jog karei priežasties ne

mu Rares padėjimo; 
ii’ susirinkimu laisve 4.

Ir lik tarptautinės kovos ke
liu galima laimėti taiką. Da
lia r, akivaizdoje naujo dalykų 
padėjimo, kilusio iš valstybes 
kanclerio užreiškimo ir Wilso
no įsimaišymo, mums labiau, 
ne kaip kada buvo, reikalingas 
solidarumas darbininkų tarp
tautinio socializmo partijų, ku
rios yra vienintelės taikos gy
nėjos. Ir jeigu išlaukinės jie- 
gos, kaip ir žinomųjų socialisti
nių didžiumų taktika viduj, iki 
šiam laikui dar trukdo tam so
lidarumui apsireikšti, tai tuo la
biau savo vidujinę vienybę turi 
juoaiškiausia išreikšti tie, kurie 
idėja niekados neišsižadėjo tarp
tautinio solidarumo ir jau iki 
tam laikui - kaip Zimmerwal- 
de ir Kinlalėj naudojos kiek
viena proga, kad tą solidarumu 
dar labiau pabriužus.

ui]) leido, jisai tau) sutv 
ė pasaulį, kad 1914 m. I 
opoje kiltų 
('lėta metu € L
varkė pasaulį, kad milionai 
monių butų išžudyta, kac 
liestai ir sodžiai butų pa- 
ersta griuvėsiais, kad išti 
os šalis butu sunaikintos ii 

«. 4.

uklotos pūvančiais lavo-

Dabar ir mažai 
alvot žmogus tu- 

už ką 
— u z siu dienų 
prieš ją?

Gyvename dvidešimtame 
šimtmetyje.

Jau daug metų suėjo, kaip 
tapo panaikintos vergijos ir 
baudžiavos.

Žmonės tapo laisvi. Ir da
bartinė visuomenės tvarka 
vadinasi laisvės, lygybės, ge
rovės ir mokslo tvarka.

Vienok sveikas protas sa
ko kiekvienam, kad karė y- 
ra pragaištingas dalykas. 
Sveikas protas rodo, kad 
žmonių žudymas veda visuo
menę į skurdą, kad karė di
dina žmonių pavergimą ir 
išnaudojimą.

Taigi ir mokslas turi pa
smerkt tą baisų kraujo lieji
mą. O vienok apšviesti žmo
nės, valstybių viršininkai, 
laikraščių redaktoriai, uni
versitetų profesoriai, rašy
tojai ir kalbėtojai visas savo 
s m age nų j iegas šuva r to j a 
tam, kad prirodžius,

Dar vienas patėmijimas. 
Garime spėti, kad karė baig
sis už kuktos mėnesių — po 
pavasarinių ii’ vasarinių mu
sių. Tas talkininkų nutarta 
konferencijoj Ryme. Talki
ninkai visi dar in temps savo 
pajėgas ir kartu visuose fron
tuose užatakuos vokiečius. 
Dabar Vokietija, kaip ana- 
konda, smaugia Angliją, tuo

O pažvelgkite. kas šiandie 
aledasi toje “krikščioniško
je” Europoje?

Vyriausis krikščionybės }- 
statymas liepia žmogui my
lėt savo artimą, kaip patį sa
ve. Ji liepia mylėt ir drau
džia užmušt. O tuo tarpu 
štai jau pustrečių metų šū
vi ršum tęsiasi negirdėtos, 
neregėtos pasaulio istorijoje 
skerdynės. Jau apie 7 mili
onai žmonių nužudyta ir ke
letą kartų tiek sužeista, rai
šu oč i a is pa versta.

Aišku, kad ne krikščiony
bės prisakymai valdo Euro
pą — tą Europą, kurioje gy
vena popiežius, kuri turi pri
sistačius šimtus tūkstančių 
katalikiškų, pravoslaviškų ir 
protestoniškų bažnyčių, ku
ri užlaiko tuksiančiu tilksta- 
nčius kunigų.

Tai kas-gi valdo Europą? 
Tai kodėl-gi Kristaus moks
lo skelbėja dvasiškija kaip 
su savo geriausiu prietelium 
gyveno (ir tebegyvena!) su 
tos Europos valdonais? Tai 
kam-gi kunigai per šimtus 
metų skelbė tą mokslą, kurio 
pasaulis — “krikščioniška- 

visai nepai-

jialaakomoji kaina 
dhieagoje — 

savaitėje
hieagoje metams $6.00

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
Fuse i metų................................$3.00
Trims mėnesiams ................ $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Kvropoje, metams .............. $7.00

terms of Subacription:
In Chicago, by carriers, per week. 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ................................. $5.00

Six mon t lis............................... $3.00
Three months .....................  $1.75
Canada, one year .......... $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Vatikano organas “Osser- 
vatore Romano” paskelbė 
straipsnį, kuriame protes
tuojama prieš tokias nuomo
nes, kad dabartinę karę pa
gimdžiusi kokia-nors “viena 
priežastis, asmeniška ar ko
lektyve, moralė ar materia
ls.” Popiežiaus laikraštis 
sako, kad karė pareina nuo 
“Dievo apveizdos”, lygiai 
kaip maras, badas arba že
mės drebėjimas. Jisai smer-

Kada “Kova” v 
skelbs, tai sąjun 
sidarys viskas “aišku 
tada supras, kodėl I 
organo vedėjams tai]) rupi 
“neprirašytus prie Sąjun
gos “Naujienų” šėrininkus 
sukelt prieš “Naujienų” re
dakcija: “klesu kova”!

]iil('rn;!C>oii;il;is, rcindn nuisis 
Si u Ilgu rlo. I\o])cnliagcno ir Ba
zelio kongresų rezoliucijomis, 
nusprendė. Lid jeigu ištiktų ku-

Nedėlioje įvykusi 
tas ir balius, trečių met in iii 
“Naujienų” sukaktuvių pa
minėjimui, buvo nepaprastai 
pasekmingi, 
lankė tokia 
nia, kad vos 
lėje Pilsen Audite 
je ir galerijoje, 
upas buvo puik 
suomet, kada ji 
“Naujienų” rengi 
vaikščiojimus.

Pereitais metais “Naujie
nų” baliuje buvo apie tūks
tantis žmonių, šįmet jų buvo 
apie pusantros tukstanties, 
nežiūrint, to kad tuo pačiu 
laiku susibėgo 
rengti įvairių 
drau 
miesto daliu

Mile ir Kiti l)-ko išvadžioji
mai visai nesutinka su tais ca
ro ir talkininkų garbinimais, 
kurių pirmiau būdavo pilnas ta
sai laikraštis. Jisai permainė 
savo frontą. Bet mainydamas C

jisai \ is dello parodė, kad moka 
suprast minių ūpą ir prie jo pri
sitaikyt. O tautininkai? Prieš 
karę neprotestuoja nė vienas jų 
laikraštis, o vienas jų net drįso 
peikti tokius protestus. Pasiro
do, kad neretai tautininkai pa
sistato žemiau už klerikalus. 
Jie stengiasi užimti tą vietą, ku
rią jiems paskyrė Kemėšis, 
pačiam dešiniamjam musu vi
suomenės sparne.

merika stos karėn prieš Vo
kietiją. lai stos visai <1(4 kilų 
dalvku. ne dello kad vokie čiai 

*■ c

laužo tautų teises jūrėse'.
Mes, jau nureidėme. jog 

Suv. Valstijų stojimui karėn 
turime būti priešingi, kaipo 
darbininkai, ir kaipo lietuviai. 
Dabar aiškiai matome, je>g 
privalesne' karei priešintis 
kaipo šios šalies piliečiai, nes 
kiekvieneis šalies tikras pat
riotiškas pilietis veiks prieš 
prisiartinančią, baisiausią ne
laimę karę, ir jei toji karė

Malonu yra mums “Nau
jienų” darbininkams, matyt 
tokį didelį ir nuolatos vis 
augantį visuomenės pritari
mą. Jisai rodo, kad musų 
darba vertina žmonės. Nors

tyt sugriautųjų triobų ir art 
išmintųjų laukų —- iki vėl at
eis panašus “žemės drebėji
mas.”

Tokia pamoka išeina iš tų 
popiežiaus organo aiškini
mų. Ji praskambėjo kaip 
lik tuo laiku, kada žmonės 
visame pasaulyje jau ima su
prasti tikrąsias karės prie
žastis ir ima kovoti su jomis. 
Kada kįla revoliucinio pasi
priešinimo banga —■ tada 
katalikų bažnyčios vyriau
sybė paleidžia į pasaulį ra
minantį obalsį: Pasiliaukite! 
Nekaltinkite niekieno, kada
ngi kalta yra “Dievo apvei-
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Pilimi tą uždusini išrišti tegali 
lik ueapveikiamasai tarptauti
nis proktari jalas.

Mums, vienok, anaiptol nega
li nerūpėti klausimas apie tau
tų laisvę ir ša va rank U ihą 
žuazinėj visuomenės draugijoj. 
Mes turime visa energija veik
ti taip, kad padėjimas, kurs bu
vo ligi karės, nepataptų, kaipo 
jos pasekmė, blogesnis. Mes 
protestuojami1 prieš visokį pa
keitimą šalių be sutikimo tų sa
li ii gyventojų. Ir pirmoj vie
toj Internacionalas, sulig savo 
kongresų tarimais, turi parei
kalauti tarptautinio sutarimo 
seniems tarp valstybių ginčams 
rišli keliu arbitracijos teismų ir 
visuotino ginklavimus apriboji
mo.

Besistcngimai kits kitą pra
lenkti ginkluotų karės spėkų di
dumu yra viena didžiausiųjų 
šios karės priežasčių. Pašalini
mas tos priežasties — tai pir
mutinė sąlyga karėms ateityj 
pašalinti. Atsižvelgiant į padė
jimą. kurs buvo iki kares, nu- 
rodytasai kelias duodii galimy
bės visoms be išėmimo kariau
jančioms šalims atsiekti geres
nio dalykų padėjimo. Tai, ko 
norima pasiekti, kaipo materia
li ų laimėjimų, keliais karinių 
kontribucijų, pasiekiama daug 
geresniu budu: kiekvienas kas 
metai sutausotas milijardas nuo 
sumažinimo išlaidų niilitari#- 
mui yra lygus 20 milijardą»kft- 
rinės kontribucijos procentų su
mai.

■ w

Susitarimas klausimu apie nu
siginklavimą ir apie trečiųjų tei
smus duoda tą didžiausiųjų 
terialių garantijų nuo karių afc 
eityj sumą, kuri, pagalba tam 
(ikrų taikos sąlygų, galima dar 
atsiekti kapitalistinėj visuomet 
nej. Suprantamas dalykas* kad 
ištikimiausia ir tvir< 
šaulio taikos atrama 
litiškai stiprus, 
klausomasai prolctarijatas; jo 
veiklus dhlyvavilnas išlaukinėj 
politikoj, kuri turi but vedama 
viešai pilna visuomenes žinia.

Proletarijato jiega ir sava
rankumas, tiesumas ir aiškumas 
politikoj, vienybė viduj, tai>- 
tautinis sotidariškumas išlauk-*, 
teikia sandorą ir sustipriqi W

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Oppozicija reikalavo ne tai
kos tarybų kokia nebūk kaina, 
bet taijigi ir ne jiliko jiasiulymo 
laikos bu nurodymu artimiau- »■ c
šių jos sąlygų. Ko opjiozicija 
reikalauja, tai laikos tokiomis 
sąlygomis, kad nebūtų nei nu
galėtųjų, taigi taikos kilusios iš 
valstybių sutarimo, o ne iš 
prievartos.

Vok iečių socialdemokrati jos 
o|)|)ozicija jiastebi, jogei vieš
patijos kanclerio jiadarytame 
pereitų metų gruodžio 12 dieną 
užreiškimo yra simjitomų, ro
dančiu, kad valdančiuosiuose c 
sluogsniuose auga jau geidavi- 
mai laikyties. Bet pačiame 
budi', kai]) tas užreiškimas pa
daryta, oppozicija nemato (ų 
priemonių, kurios galėtų prie 
laikos nuvesti.

Vokicci ų sočia Idem o k ra l i jos 
mažuma išleido taikos- klausi
mu manifestą, kurį betgi pas
kelbė tik dalis partijos organu. 
Tą manifest;! parašė Kautskis, 
o socialdemokratijos mažumos 
konlcreneija sausio 7 d. š. m. 
vienbalsiai ji iiatvirtino.

jog vokiečių imperija šioj pa 
šaulio karėj esanti nugalėtoja 
O toks, būtent pasigyrimas įgy 
tais laimėjimais, lyginai kai]) ii 
nurodymas i busimus dar lai 
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mojimus, stalo klinčių prie tai 
kvmos. 'Poliaus, kancleris vi 
sai nutylėjo apie tai, kokiais tik
slais karė veikimą.

Iki šiam laikui nei viena h 
abiejų valstybių guuj)ių nefor
mulavo savo karinių tikslų, ku
rie antrajai pusei atidarytų ke
lią į taikos tarybas, šitas nedo
vanotinas užtylėjimas — tai

Aišku: ne mokslas 
pasaulį, ne žmonių laisvės ir 
gerovės principais paremta 
yra jo tvarka.

Tai kuo-gi? Kas yra toji

mė butų veikti taip, kad karė 
kuoveikiausia butų pabaigta. 
Tais tarimais vaduodalnos vo
kiečių socialdemokratijos opj)o- 
zicija be atlaidos kovojo prieš 
obalsį “kariauti iki galo“ ir nuo
latos reikalavo iš savo valdžios, 
kad ji tuojau užreikšlų apie tai, 
kad ji nori laikyties. Tą savo 
taikos proj)agandą oppozicija 
veda jau ne tik nuo (os valan
dos, kaii) valdžia leido tokia

Dievas yra galutinė tų vi 
su baisenybių priežastis. Be 
jeigu taip, tai kaizeris yr< 
nekaltas toje pasaulio uolai 
mojo. Caras yra i 
karaliai, ministerial 
matai
ir jų spauda yra nekalti. Vi
si tie, kurie prie karės ren
gė Europos šalis; visi tie, 
kurie prie karės kurstė ir 
kurie įstūmė į ją žmones,— 
visi jie nekalti.

Kaltų nėra. Vienintelis 
kaltininkas vra Dievas. O v
kadangi jisai gyvena augštai 
danguose, kurių negali pa
siekt nė geležinkeliais, nė or
laiviais, tai nėra ko traukti 
atsakomybėn. Po karės to
dėl žmonėms nepaliks nieko 
daugiau, kaip apraudot sa
vo nabašninkus, aptaisyt su-

Kas nežino, kad visų pa
saulio valdonų širdįs turėjo 
prisipildyti džiaugsmu, kuo
met jie išgirdo tuos Vatika
no žodžius. Bet vargiai ga
lima abejot, kad visai kito
kiais jausmais pasitiks juos 
žmonės.

Žmonės nepatikės tąja pa
saka apie “Dievo apveizdos” 
rolę karėje; jie nesiduos nu
raminti karės kaltininkų tei
sinimais. Jei ne pačios ka
rės laiku, tai netrukus po 
jos, jie paims į nag 
skriaudikus ir išnaudbtojus, 
iššaukusius šitą skerdyng.
Taip-pat ir tuos mulkintos nės Veikalus sutvarkyt taip,

Mes mrmome. kad dabar atė
jo laikas, kur visti kariaujan
čių jų šalių socialistų partijos tu
ri griežtai pastatyti savo val
džioms reikalavimus, idant jos 
aiškiai pasisakytų, kokiais tik- 
lais karė vedama; reikalavimus, 
kad tiu tikslai nei vienai nuken
tėjusiai šaliai nelemtų nei išnai
kinimo. nei gyvenimo sąlygų pa
bloginimo; reikalavimus, kad 
socialistai visur stotu kovon c 
prieš \ isas partijas, kurios gei
džia tęsti karę toliau.

Kaipo demokratinė taq>tautL 
nū partija, socialdemokratija 
pripažįsta kiekvienai tautai tei
ses spręsti apiu savo likimą. Te- 
ci.ui \(>kicciu socialdemokrati- <.
ne oppozicija neišsitiki nei vie
nai buržuazinei valdžiai tiek, 
kad ji galėtų pavesti kuriai- 
nors valstybei misiją ginklu

my is visų pusių diskrecii 
tuot tą darbą, kad pakirtu 
mums energiją ir pakenkti 
musų dienraščiui, bet pro 
taujanti visuomenė nebūvi 
suklaidinta. Ji su “Naujie 
nomis”! Todėl joks priešą 
nėra joms pavojingas.

Geriausias išėjimas Suv. Vals 
lijoms laikytis nuošaliai ir to 
del visų veikėjų už taiką y r; 
išmintingas, išganingas, šio 
vingus ir pat ri jo! iškas veiki 
nias.

! Ir dar vienas “tarptauti
niais klesų kovos pamatais 
paremtas pamatas” “Ko
vos” argumentas. Į nepado
rius “Kovos” kurstymus 
“Naujienų” leidėjų prieš jų 
redakciją, mes pastebėjome, 
kad “Kova” be reikalo savo 
šūvius laido, kadangi “Nau
jienų” redagavimas yra pa
vestas pilnai jų redaktoriaus 
atsakomybei 
bar atsako: 
parodo, koks 
laikraštis yra 
nos’.
nis 
ganas 
Sime, ž.

patvirtinimįui “Kova” seka
mam numeryje jo- 
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O man jurginai, o man 
O tos klejonės, ugninės. 
Juk tai per amžius bus

žvainos
mums perpus.

mingi esti.
Ir laukia graži Mildė slankiuji- 

mosi dienu pasibaigiant, kad visi 
žmones priims ją su džiaugsmu 
ir meile Į pirkias, kada .jos ne
bekeiks, kada jos nebesigėdės, 
kada ims ją mylėti ir gerbti, ka
da nustos piktą savo geiduliu.

Bot lyg šiol tebeklaidžioja po 
miškus ir kalnus, po minus ir 
juodas pirkaites, šiokį-toki pa
taikavimu terasdama neturčiu v 
širdvse. ir jos širdis kraujais an-

žvmės nebeliko.

ugnį. murvti.

neturčiu v

DARBININKAI, NELIEKIM 
KRAUJO Už PINIGUOČIŲ 

REIKALUS.

(lai ne vienam jau musų dar
bininkų ir čia, Amerikoj, stovi

kuria c.

dailios, 
man i man

mus’

MILD Ė.

mclsv osios Baiii jos

noves miškinės Lietuvos gvve- 
110 Milde, visų gražiausioji Lėk
tuvus deivė, valdone paties zai 
hų valdovo Perkūno. Vėliairyt 
našus jai degino Antakalnio baz

jlyveno Mildė jūrių <

t ■

Mildė

skaisčių spindulių, o 
gos jos draugės, leliji

ir dainas dainavo.

lyiiai, ją regėdami, baltas

O ji pati savo gražumo 
manė.

visados, iš vandens ant juros 
kranto į šimtamečius Lietuvos

ti pamojo: tinklais

Buvo toks gražus, jog jo gra
žumą sunku ir aprašyti. Juo
di plaukai krito lyg-pat pečių,

O

stiprytn' ir geiduliu.
Ir girdėjo Mildė, kaip 

baku niūniavo jis dainą, pilną 
ilgėjimus ir svajonės.

švclniu

asmens, kurs imtų dali jo siel
vartų ir džiaugsmų...

vonu ir

gintaru rūmuose

ta nė i us perk linus ir

Bet Perkūnui buvo ir to ma
ža. Sugriovė puikiuosius jos 
romus, o ją pačią išvarė iš van
denų i miškus ir girias, Įsakęs 
už nusidėjimą meilę po žmones 
nešioti.

Daugumas žmonių jos nesu-

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji-

naudotojus.

bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte-

ko įvyksta sukilimai.
Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

m
Chicago, Ill.1840 So. Halsted St.,

milioninėmis 
s aukomis.

ins is lavonų kainus, d 
nevalioja musu močiutės.

sidale žmogaus liūtas ir išplė
šia jų paskutinį sunu, ncsiklaus- 
damas, kokius skausmus per- 
kenlėjai laike gimdvmo, ir ar

skirianties su sūnum, ir tariant

Ae, jiems las ir nesisapnuoja. 
Nes pas juos žmogaus jausmai 
atbukę. 

4

Žinoma, valdonams tokie ka
ne

Bot

pasinaudot sve-

atimt jos kokį nors

du jaunikaičiui 
butum ištikimas valdonui.

vis turi but valdonui ištikimas,

kius pat niekam neprasikaltu-

motina ir

riuomenę per tris ar keturius 
midus mokinasi, kaip pasekmiu-

siausį žmonių draskuną

kimokų malšinimui,

vas. motina ar sesuo.

širdies gyslelė, kuomet peiveri 
su durtuvu skriaudžiamo dar
bininko krutinę? Juk tau ka-

lenkas.

lieki vilkams ir varnoms? Kiek

usių mo-

Tai tave, kareivi, valdonai

kapitalistai ir kunigai taip mo 
kino daryti ir tokiu likai dras
komi. Kiekvienas gali Įsivaiz
dinti kareivio darbus, ypač ka
rės laiku- Ir mums, Amerikos 
darbininkai, jeigu tylėsime gal 
neužilgo teks pamatyti tą baisią
ją sceną, t. y. karę, nes prezi
dentas VVilsonas su piniguočiais 
šaukia išsižioję iki ausų, kad 
reikia kariaut su Vokietija. To-
del, darbininkai, pabuskime, ga
na jau mums tų brolžudiškų 
skerdynių. Lai kila musu bal-

v 4 4. C

sas ir šaukia minias darbininku
4.

demonstracijas. Lai 
musų šauksmo garsą Wilsonas 

kad> mes, 
atimt to-darbininkai, nenorim 

kiems pat darbininkams ir pa-

dabartiniu laiku, kuomet viso
je i ų 
čia liuosnorius stot i karinome-

4

ne.
nes

i kii

nėra mažiausio reikalo žu- 
nckaltus žmones.
)del, darbininkai, liekimės

stiprina jo išminti, protavimą, 
troškimus ir jo pasielgimus...

k u rios

gero užmanymo-..

nors

ratinių, blogų troškimų, kurie

kaimynams, jo drau- 
pagalios ateičiai. Ko-

kis yra jo gyvenimas.

išlaukini

žmogaus svajonių, sprendžia
mi' apie jo gyvenimo tikslą... 
Jo svajones auga ir vystus sy-

mo pamatas.

resnio, prakilnesnio, idant jis

kuriuo

žos

rium. Nes jų kiekvienas prisi
laiko ir deda paskutines pajie-

nių tikslą. Viskas, ką žmogus 
nuveikia savo gyvenime, yra at- 
siekimas jo svajonių ir tuomet

abejoju, esi svajotoju. Bet 
klausimas: kokių svajonių sva-

apie didžius turtus ir trokšti tuš-

del savęs ir ateities tavo svajo
nes yra tuščios ir jos neišduos 
tokiu vaisiu. atnenč. ios neša

sviesa, brolybe ir lygybe, laisvi' 
ir tiesa tarp jų žydėtu, tuomet 
jie tavo vardą visados kartos, ir 
tu atrasi sau ramumą kapuose1...

J. K—nas.

musų glum

rinkimuose jaunimo beveik ne
simato. Paimsiu viena akvva 

4 v 4.

surengi

pamarginimai. Žmonių daug.
Bei vis tai surambėję vvrai ir

svetainėj

graino;

jaunimo

savo akims: jauni-

jaunimas, kai akis išdegęs, sku
binasi i svetainę. Tuosyk jis 
jaučiasi smagiai, taip sakant, 
namie.

daiktas, iš to 
nitu nesamo- 

c <

muga
Bid, ant nelaimės.

Įaummo nesurasi 
riu (’ienos laike.

Tom kur
nors
nei su z m li

ne mėgs t a
rimto veikimo, jam neapcina 
visuomenės klausimai. Pasi-

menkos
Žinoma, negalim 

visam jaunimui.
i įau, 
džiiima jaunimo panašiai elgia-

ja u m-

vo draugus lavinimus ir apšvie-

tam vvrm?

Aš moku jam už tai.

Keturis dolerius i diena.
€

akmenis
Kas išpjausiu akmenis?

$75.27
con of

■,. - ~ -.r**

i r dęito sioy j eikš prjik’hijyri tajiis
,4

The
Carbon Granules

ŽPAKALYJ perdavėjo diafragmos ją.są Bell 
telefono v ra mažas misinginis būgnas išda-

lies pripildylas sutrinta angį 
tu cukrum, šis mažas bugn 
toje telefone. Piešinys, pad 
dešinei, parodo vidurinę pu 

Veikimas sutrintos anglie 
garso nuo diafragmos ir siui 
riais palinkimais.

tu cukrum.
iešinys, padidintas, apskrityje po 
vidurinę pusę būgno.
intos anglies suteikia drebėjimo 
gmos ir siunčia ji per vielas jvai-

.leigu Idcfomis laikoma rankoje ir lengvai už
gaunama /< !))'. nlink kuomet jus kalbate, balsas at
simuša "labai toli", del to kad mažos kruopelės
būgne krin 
vas laikom, 
kruopelės
garsas

Atsargus mėj. 
parodė, kad II 
giausia pat am a 
h gaus paviršiu

a Į šalj nuo diafragmų. Jeigu pašto- 
augščiau lupu ir Į jj kalbama, mažos 

usikemša prieš diafragmą ir balso 
>upa ir darosi "neaiškiu” klausytojui, 
mėginimai ir moksliškas patėmijimas

Bell perdavėjas suteikia pasekmin- 
rnavima, kuoiml telefonas liekasi ant

Bell J e 1cphone 1
Official 100

ių gausi už ano

i r

mašinas ?
Pardaviau akmenis ir 

lūs pinigus nusipirkau masi-

uis?
Tu

norės pas mane dirbti, bet norės

DAR ŽODIS

furan.

IARKIUI.

n o rėdą -
mus atlaikyti savo poziciją, la
bai toli nuvažiavo nuo dalvko,

1st ikrų j u

jausmu klausime.

Čeponis, yra

na kasdien $75.27
o r k o m ilionieriaus Astor’o, kurs ke-sūnūs New

lėtą metų atgal žuvo draug su didžiuliu anglių laivu Ti

“Jau nuomonės Skyriuj’’! Tai 
įgika. Ką gi bendra turi 
asmuo su apkalbamuoju 

Kuomet aš 
ą reiškia

mano 
klausimu ?

simas, a ps va r a- 
pirmu 

no. Juk 
klausimu niekas tiek 

popierių nesugadino, kiek 
O vienok neįstengė net

iš vandens.
kokiu budu mano kritika ne

nuėjo niekais. Dabar Si. N. ra-

Reikia vilties, kąd

Be to, SI. N. sako, kad mano 
kiniški straipsniai suteikę

naudą jam šutei

Deja, man labai butų snuigit 
sužinoti, ką ix‘iškia “literatiškas 
šmeižikas”? Terminas skam* “ 
bus, bet koki jo prasme pate

Jis ten sūrinio

lomi. lėčiau, man
nia

J. J. Čeponis.

Amen. Daugiau šiame klau-

a~

EVESKIO MK 
MOKYMĄ 

čh kaH temokti Acrių kalbot nuetrMtoW’
HtJ aucičiauHal, lelpsl Lietuvių, .
Husų ir Lenkų kalbų; Arti (netikta, 
ila’finutikos, hterijat, Gec/rafijea, 
Ekccomijc-s, K n y g-v Myalls,DtilUr H j. /
į»kų i x<yrno, PrekybM teisių ir 
užbaigti 1’ UBLiC SCHOOL, HIGH SCB90C W 
P K E K Y B* KURSUS, v ISKAS
MA UE7UY1ŠKAL f s

P. ik-v "‘A

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

BE A M \STER OF GOOD t ENGUSI O
H vou don t know English Gff 

mar, your I nglish is jx>or. We h 
prepar<‘d a very practicel ENGU 
CH\MM \H COHBESPONDEW 
(,(H BSE, with all necessary Li 
namai) explanations, whii 
give you an excellent COWU 
the English language.

YOl’K SPAKE TIME — ' 
vve ask. If vou follow our 
lions \ou will soon be able to 
and write English correctly’S 
fluently which will be 
pride for yourself and i 
friends. Write for 
fore you forftet

Adas

ė
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Laiškai iš Lietuvos
Pajieškojimai giminių 

Amerikoj.

Redakcija gavo iŠ 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenau- 

giminėms ir

OS. Marijona Adomaitis, 
•mkėnu. jieško K. Adomaičio t l'

425. — Michalina Ancevičiute

- Povvlas Antaneviče, iš

hi?
t

jimų ir nesmagumu ir išmelinė- 
jimų. Kodėl ne susirinkti kokia

Jono Antanavičiaus (Lincoln MINTIES BLAIVUMAS

XT
*

pirn.lausam ms

rūmo

Į sargia priežiūra.. Laikas nuo laiko 
j bent s\kj j metus. Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 

£ ! bankų stovį ir bud:} jų vedimo. Vi-
I ; (ill'll /f. ii t < 1 1 v 1. • J i I ( k I > I 1

❖

si pinigai \ ra suskaitomi, notos, boli
dai. morlgagci ir kilos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai

| tiems Amerikoje 
t pažįstamiems, ž

Jį 'diname tuos giminių pajieškoji- 
B mus. Tie, kuriems tie laiškai 
» priklauso, kreipkitės j “ i'č\ y- 
į n€s” Redaktorių V. K. Račkaus-

k ienės

Bi no-

Pajieškoma Onos Lin-

poliu. mio Janovos, jieško An
tano Apanaičio (Kankakee, Ku

dima? Juk Bajone šiuo mo-i 
meniu yra liek, svarbių reikalų, 
ir labai svarbių,'o jus — kame?

Alex.

per knn.

įlėsi pinigų

Tai yra viena pui
kiausiu lietuviu c- c

kalba išleistu knv <- v
gų tiek turinio 
tiek technikos

a atsargumas, yra 
.Jeigu banka nusto- 

House teisių, tas

'Piktai Ivirčiausios ir saugiausios

Turgaus Žinios
8
v

i N, Y., nurodydami laiško nume
ti

ts rot m ty m ,X . ).), 
Ona Patrošonienė, iš

\ aU<siskm. nuo 4
Petro Petrošonio

Baso,
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Vas. 19. 1917. 
/taniau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

ngi Lietuvių dar
bininku literatū
ra vis dar netur-

r“ Gonkainių, nuo Baisogalos, jie 
L ko Bronislavo Zavadzkio (adr 
į so nėra) ir rašo: “Nerašyk j Ba; 
t 'domis gromatos, ba neateis "

I
S

t '•

£

Iįį!

nu re.
129,. — Ona Armin, iš Kybar- n i rikės moka brangiau: 

Sviestas:—
Extra Creamery ...

Pompenų, jieško Marijos Deks- 
liienes (Tolles ton, Imi., Box I): 
įrašo, jog molina serga ir rei-

396. — Petronėlė ( irtautas, iš 
Girinikų, nuo Vėžaičių, jieško 
Mykolo Girtauto (2 123 ('.lew
land avė., East St. Louis. III.) ir 
prašo pa šit Ip os.

397. — V. Turčinskis, iš (le

Boleslavo Turčinskio (Wilkes- 
Barre, Pa., 34 W. Stanton st.). 

398. — Benedikta Veršalovič, 
iš Dainavos, nuo Budniku, Vii-L 
niaus gub., jieško Konstanto 
Veršalovič (Pittsburgh. Pa., 
1816 Clinton str.) ; prašo pa-

399. — Feliksas Vid tinas, iš 
Sumeliškių jieško Stan. Vidurio

kio (318

riafmpolčs, jieško Antano Velič-

402. — Franc. V enckienė, iš 
Kelmės, jieško J. Venckaus 
(Mexico, Me., Box 275). Prašo 
pinigų-

403. — Marijona V enis, iš 
Blogoslavenstvo, jieško Jono Bi- 
JeviČius (Long Island City, N.

404. — Al. Antanevičienė, jie
ško Antano Kasulio (81 oalem 
str., Boston, Mass.).

405. — Liudvika Vitkauskie-

406. — Liudvika. Verketiene ir 
Veronika Einikiene, iš Stulgų 
kaimo, nuo Laugalių, jieško 
Juozo ir Kazim- Verkečių (Can-

Rudos, jieško sumins Antano

(lineikiu. nuo 4
Antano Saevvs-

Andrius Vaitkevičius, 
lių, nuo Mariampoles,

11 7. Mari joną Tulmynas, iš 
Kiberkštų. nuo Pajūrio, jieško 
Povylo Tulmyno (55 Herman 
sir.. Newark, N. J.). Rašo: “no-

rašo Jurgiui Ba- 
ira avė.. Shcbov-

esu me
M;ima mirė ir 

tronėlė mirė. Prušomc Lives
mus

. \ men.
Ona Hilbrecht, nuo

t. Nheboygan, v\ is.) ir rašo: 
Prašome pagelbėti, l evas mi-

Vinc. Žukauskas, iš
i. nuo Šiaulių. Pašuš-

V1O,

rui, 
C

miesto nėra).

nuo Zvžma-

Rev. M. L. Algase

3. Ona Ambrusienė, iš

(Buenos Ai-

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka ESTATE 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-

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig

liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

130. — Ona Armonaitiene, iš 
Vladislax ovo (Koenigsbergstra-

Nisson Aškevič (iš

J. Aškevič (Pitts-

Pa alina Aulinskiene,

j ieško Petro Radzevi-
čiaus.

A ntano
nuo saduvos, jiesKo 
Bag vilionio (Westville,

Ferdin. Bajoras, iš

. Baltrušaičio (313 South 
NV i Ikes-Barre. VISO

Balčiun-

kšnos, jieško P. Balčiūno (I)an-

Skaitytojų

mones Redakcija neatsako)

KAS PASIDARĖ SU VIII 
RAJONU.

i vr
kii t“j( i r

Valdybos nariai, organizato
rius ir sekretorius, pastebėję

ma

metai

butu išrinkta
4-

matydami, kad dar puse metų 
reikės užimti vielas, rezignavo

Cicero, sausio 7 d. š. m. Į jų 
siela organizatoriam išrinktas 
R. M. Kailis. sekretorium J-

suliko šilų draugų apsiėmimų Į

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

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

Kiaušiniai:—

Purvinieji

Suris:
Twins 
Daisies

Brick ........................
Paukščiai, gyvi:— 

Kalakutai (svarui)

Ąntįs

Paukščiai, išdarinėti

Veršiena ■

60—80 svarų
90—400 svarų 

k a ui.
No.l 

.18! 

.28

.Jani iena

Loins 
Bounds

100

...42
... 41%
35—38
32—33
28—29

22—24
16—18

45—46 
40—40% 
39__39i/2 
39—40 Va 
37—38 
36—37

33

24
24
24
24
36
24

14—23 
16—20

20—22
16—18

28—32 
20—21 
18—22
15—19

.... 14—16
No.2 No.3
> .18 .11*

ki aut iena, u z 
20—-40 svarų 
40—60 svarų 
60—100 svarų ...

BuJvcr, bušelis . ■.. ..
Saldžiosios, statinė

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka $3.50—5.00
Kalafiorai, dėžė ........... E27 1..72

$12.60—14.50 
12.50—13.5<' 
11.00—12.00

>^.40—2.60 
4.50—5.50

1.25—1.50

5.00—7.00
2.50— 3.00
2.50— 4.00

Cibuliai, 100 sv.......... 10.00—11.00
Stringbeans, did. gurb. 4.00—6.50
Tumelės, pintinė......... 2.50—4.00

Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. gurb.

Vaisiai, žali
Obuoliai, staline ........... 2.50—6.00
Grapefruit, d. 16—96 .ši 2.50 3.85

Citrinai, dėže

Žemuoges, kvort

Cukrus, už 100 sv.

3.00—3 2r

Piauslylas, H and E.................. S).08
Standard cane, smulkus .... 7.90 
Burokų, smulkus ................... 7.70

M I L T A I

9.80

8.30

Prastosios rųšies .... 5.50—5.80 

žiemkenčių kviečių—
.............. 8.20 
............... 8.00 
.. . 7.20—7.50 
... 6.00—6.50

Tamsieji ..............................
Gyvulių turgus.

CHICAGO, Vas. 19. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 26,000; avių 
—22,000; verčių —1,200: kiaulių — 
70.000. Paduodamos kainos:

Mituliai

*

dymą šito stambe 
snio veikalo, kur 

paprasčiausia, 
kiekvienam su
prantama kalba 
išdėstoma socia

lizmo mokslas, 
kiekvienas mąs- C- 

tąs darbininkas 
sutiks didžiausiu 
pasigėrėjimu.

J

Į Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
| parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo- 
1 nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver-

Aprašyti visą šios knygos vertę čia nei negali
ma. Pasakysime tik tiek, kad ji parašyta taip in
teresingai, jog pradėjus skaityt sunku ir beatsitrau
kti: skaitai kai kokią pasaką ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti 
socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi
manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo.

skaitys šitų knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ
mas, ir J kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti

rėš bematant savo burną užčiaupti.
Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin

kas neturėtų apsieiti be ši's .knygos.
Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties 

Blaivumas netiktai savo turiniu, bet ir technikos 
žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio 
pažiba. Stambios, aiškios raidės, daili spauda, ge
ra gryna popiera. Ypatingai puikus knvtros virše
liu paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. 
Jono Šileikos. T^s paveikslas ant knygų viršelių 
spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais 

tvirtais audekliniais apdarais, $1.

1840 So. Halsted St

*

*

4

O0 f ° T ° < ei uai-Liu a i
IR KITOS LYRIKOS EILES

Parašytos KI. Jurgelioniu (Kalėdų Kauke)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

The Chicago C learing House prie- 
ž’uros iizinun yinas lapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubank imt i jo., Bcikalui esant, 
Clearing House bankos ateina vie
ni) kitai su pagelba.

The American State Bank priklau
so prie Cbicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos

skalias j metus.
.Ii taipgi yra po valstijos priežiū

ra. yra rcguliariškai tyrinėjama ir 
kas meta išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

išmokami ant kiekvieno jiareikala- 
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukso

ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

I uviams.
Čia kalbama Lietuviškai i)' Lenkiš

kai.
Kapitalas ir perviršis; $600,000.00.

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

Vyrai

Aš noriu vy-

pasekmių

reikalauja g.\

vakare.

Išgydyti

pas mane. Atmin- 
mok.ūti nė dolerio 

iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau L ’/.nuodijimų krau-

ties ateidami 
kite, nereikia

rus. . 
metų.

Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos metodus ne- 
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no of iso valandos yru nuo 9 ry
to iki (S vai. vak. Nedaliomis nuo

•—jums neatleistina.

422 SO. STATE STREET 
PBIE.š SIEGEL COOPER & CO.

i Amerikos Lietuvio Mokykla į
9 Mokina Anglų kalbos 

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos

Stenografijos
” Type writing

Pirklybos teisių
” Abelnos historijos
” Suv. Vaisi, historijos
” Geografijos
” Pilictystčs

Politinės ekonomijos 
Dpilarašystės

Mokinimo Valandos:

Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietQ.
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

3360 Emerald Ave. Chicago.

$10 INDĖJ IMAS DANTIES $4.00 
LAIKE VASABIO MĖNESIO 

f 10 viršūnės .............   $8.00 iki
Bridue work .... .... $8.00 iki S4.M

Specialistas Dantų Traukimą

10.00—12.10 
9.00—10.00

10.50—11.15
. 7.00—.8.35 

. 7.00—9.00 
vidutiniškos .. 6.00—8.25

.1840 So. Hulsted St.,
Veršiai, parinkliniai

Buliai

Sunkios (250-100 s v.) 
Vidui. 200—250 .... 
Lengvesnės ...............
Paršai, geri ............... 10,00—10.90

(įtraukiau 16 dan
tų prie Boston® 
Dentistų visai b® 
ikausmo ir nukritai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė 
<520 Evanston

Mitulės

Erai .

K ’/iečiai 
B ugi a i

j 1.90—13.85
9.00—11.85

10.00—11.90
13.00—14.50

1.00—1.02
1.49—1.76

......... 1.47
1.00—1.30

58 Vo—59%

Moralybes Išsivysimas i BOSTON DENTISTS
135 State 8t., Kampo Adam*.

Viri I'eacock'n. nri^* "Th*. Ehir" kraotW®|
................. ...................... ........................ ...-................. ..

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

Knygelę parašė L. Krzywicki.
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių.

pati mora-
k JOSEPH C. WOLON
' LIETUVIS ADVOKATAS

Sulietuvino 
Kaina 25c.

Kuimii’ V02-904 Nailonu) Life BMSm 
2P So. La Salk St., Ohicmro, Iii 

lel Central 6890-fltH Atdara: Utar- 
ninko, ketverto Ir •ubato» vakarai* b«® 

iki H vai vakar*, po nnmerhi
MILWAUKEE AVA, EB.

t«] Humboldt M



N IOS

Komitetas

K .1 B Ii R is negy

Mok
atavi nuo $15 iki

Kazimieras Gugis

TURĖKITE

au

t*:*

KAS NE TAIP?KAS YRA TAIP,
NAUJIENOS

7'i r:

DIDELIS PROTESTO 
SUSIRINKIMAS.

Miesto OfisnH:

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

Tel. Central 4411

nuo- 
)I)U 

dainavi- 
vargony

bile kitu užtikrinimų. Mes 
arba ką 

mes norim darodyt

Eli Metkoff, 1649 Ballon, ap 
tiekomis, mirtinai sužeistas su 
siaurus automobiliui su gatve

išduoda 
aiš- 
itsi-

< Aš Hiivhu ap- 
DYKAI Galiu 

AJ m 
CHICAGO, ILL

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medi kali 
Aki (gydy

mai.

Aprūpink Save Aprūpink
Savo Ateitį

613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St 
CHICAGO, ILL.

IjiiSij Braiwinj Uargimai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas, pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertčs nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4,50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

Frank Feyton, buvusis kuni 
gas, nuleistas visam amžiui ka 
lėjiman. Nužudė savo numyle 
tinę, Abbie Mills.

pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar 
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy 
mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu 
rinčių daugiausia patyrimo.

Laike jo dvidešimties keturių metų prakti 
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą

Janies David Trudel ir Begi 
na Trudel, kurie išgyveno per 
siskvrusiu du metu, vėl apsivedė

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne
reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš
dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. 
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
goje; išmainau į farmas, arba farmas į namus.

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku.

8. G o R I) O N
1415 8. Ilalnied SU Chicuu. III

Piktadariai iškraustė Hazel
Kaufman namus, 1624 Highland 

ingakme-

“Augščiausias teismas pripa 
žino tokius uždraudimus nele 
gališkais 
Darrow

R. L. Pitte, privatiškas ban- 
kierius, nežinia kur dingo 
Draugai spėja, kad jis bus nusi
žudęs.

Ačiū tam uždraudimui, buvo 
areštuota apie pora dešimčių 
merginų, kurios pikietavo dirb
tuves. Advokatas William A. 
Cunnca pareikalavo, kad tuoj 
butų perkraustyta areštuotųjų 
byla. Teisėjas Samuel Trude 
pripažino, jog merginos nenusi
dėjo prieš įstatymus ir paleido

Earl Albert, 14 metų, 2911 W 
Madison, nusišovė. Motina ne 
išleidusi jų į vaikų susirinkimų

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKIŲ 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi 
mo formų siūti naminius daili 
tus arba aprėdai us. Diplomai)
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dienų arba vakarait- 
del jūsų parankamo. Už 
išmokiname jus sint visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK. MOKYTOJI*

M ESI ROFF, 
nr

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Suimtoji 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c. ;

subatos vakarais ir nedaliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c 
MALRTED 3«-r» GATV#

John Koavatiz, 2718 Jefferson, 
Mary Marka, 1059 W. Congress, 
ir jos duktė Christina sužeisti 
susidūrus automobiliui su gat- 
vekariu.

mo apsirgo. Jos vyras dabar 
žada zakristijonų skųsti, nes vi
si žino g(Tai, kad viršuiinėta 
moteris veda dora gyveninių ir 
tinkamai auklėja savo vaikus.

M. A. Daugėla.

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

VINCENTAS PIKELIS
Pranešame šitą smutną žinią 

visiems giminėms ir pažįsta
miems, kad pelnyčio], vasario 
16 d. pasimirė a. a. Vincentas 
Pikelis, 52 metų amžiaus. Jis 
prigulėjo prie šių draugysčių: 
Dovido Karaliaus ir Liet. Pa- 
šelpinio Keistučio Kliubo. Pa
ėjo iš Kauno gub., šaulių pav., 
parapijos Joniškos, kaimo Šim
kūnų. Laidotuvės atsibus utar- 
ninke, vasario 20-tą dieną, 1917 
m. 8 valandą iš ryto. Pamal
dos atsibus šv. Jurgio bažny
čioje, o iš ten bus laidojamas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai meldžiame visus 
gimines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Su nuliūdimų pasilieka mo
teris Elena ir duktė Rozalija.

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
rius J. F. Badžius, 668 W. 18lh

būti prašalint 
mu, Ištyrini* 
skauda akis. J 
va sopa, jei b

irence N 
jai neat 

sizvcignami į tai po senovei iš 
davinėja tuos uždraudimus. Tie 
sa. mes galime apeliuoti į augs 
čiausią šalies teismų, bet kol a 

pasieks tų įstaigų p ra 
porų melą. Tuosyl 
tikimasi, jau bus užsi

Uirina* dMftinnslus 
\|Ul įfcfH «erinusius kirpimo— 

( FfW9£} imuį designing ir siuvimo aky
li WKHb 1 Hub, kur me® sw^iksimo 

wDir/W’l® •'^**4 praktiftk^ patyrimui kuo
lely met Jus mokysitės.
Wimslw H*Wsi Elektra varomos mašl- 

H allll nOtt musų siuvimo sky-
Vr ' ‘M Iii /••! **iuosa
H Jla lin ulkvlečiami

■ If flKtaO aplankyti ir pamatyti 
_ musų mokyklų bile lai

ku — dienų ir vakarai* ir gauti spaoialUkai 
oigių kaina laike šio mėnesio.

Petrano* daromos pagal Jųsų. mišrų — bll* 
stailė* arba dydžio, iš bilw madų knygo*.

Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. W. KAHNICKA. prlnclp.lw, 

118 N. La Salle St. Kambary® 416-417 
Prieš City Hall

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individu 
Nuosavybė, Atlyginimas už rizik u/ z <v L)

kas darbas, Žmogaus prigimtis ir
mdasi

Subatoj, vasario 10 
stijonas nusamdė kelt 
kad išvalytų bažnyčių 
iMttrauke į salinu a. 
(Kanapackiui ir Sarau 
valant bažnyčia, atėjo

MUZIKOS MOKYKLA
MOKINU mišrus vyrų, 

terų ir vaikų chorus, 
privatiškas lekcijas 
mo, piano, smuikos, 
ir mandolinų,

ST ASYS TURSKIS
1531 Milwaukee avė., 2-os lub

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

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Sęredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

J. J. Barbons išsireiškė, kad 
Chicago) ačiū alkoholiui papil
doma 55 n uos. visų piktadarys- 

nuoš. bepročių yra jo

Sain Goldberg, 3560 Grand 
)lvd., areštuotas už užpuolimų 
uit policisto.

Subatoj teisėjas Jesse A. Bal
dwin išdavė “injunction” prieš 
rubsiuvių uni jos streikininkus. 
Streikininkams uždraudžiama 
pikietuoti dirbtuves; sekti strei
klaužius ir įkalbinėti, kad jie 
mestų darbų; rinklios prie dirb
tuvių, kur darbininkai streikuo-

mdaryta ir gerai nu 
Viršus 42 colių sker 
ištiesiama iki 6 pėdų 
žymėtina vertė, tik p<

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS GAIDOS, SKAMBINIMUI H 
VIMUI, COLUMBIA ARTISTŲ. J

čia yra jųsų mylimiausios dainos 
dainuojama Jųsų prigimtoje kai- f
boję. Pagelbsti jums atsimint jų- 
sų tėvynę.
Columbia Grafonolos ankaintio- pbv
tos nuo

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisai:

1323 S. Halstcd St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTJEKORIUB AN7 Bh)JM.EFORTO

VYRAMS IR

v ve:.
v ' ... i

Seredoje, vasario 21 d., LSS. 
22-ra kuopa renjuti didelį masinį 
susirinkimų protestui prieš ka
rę M. Meldažio svetainėj—2242 
W. 23rd PI. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius d. P. Grigaitis ir 
med. studentas A. Montvidas. 
Lietuviai darbininkai, kuriems 
toji baisi žmonijos n e- 
1 a im ė, karė grasina 
atnešti jupdaugiausia pra
gaišties — atvykite į šį susirin
kimą ir išreiškite kuogriež- 
čiausią protestų prieš paplėšailų- 
kapitalistų pastangas įvelti šią 
šalį į karę su Vokietija.

Pradžia lygiai 730 vai. vaka-

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.

CNTIEMS PASINAUDOT PROGA.
<iab gridafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
kurie kreipsis pas mus.

k»s tuos pii 
Senių.

Punedčlyj 
visi vaikai susirinko <parapiji- 
nen mokyklon, Zakristijonas ė- 
mė mušti Kanapackų. Mažes
nysis jo brolis parbėgo namo ir 
pasakė motinai, kąd zakristijo
nas muša Stasiuku už kokius tai 
pinigus. Kanapaekiene tuoj nu- 
ejo mokyklon ir pareikalavo iš 
zakristijono pasiaiškinimo. Pas
tarasis pasakė, kad jos vaikas 
pavogęs $45; be to. jis dar biau- 
riai ėmė p. K-nę kolioti. Mote
riškė supykus pagriebė savo vai
ką už plaukų ir pradėjo mušti, 
reikalaudama, kad vaikas pri
sipažintų. Vaikas sal<ė., kad ji 
galinti užmušti jįs, vienok jis 
nežinąs jokių pinigų.

Utarninke Kanapaekiene su
žinojo, kad pinigus išėmęs kitas 
vaikas M. ir kad jo motina M- 
nė jau sugrąžinus 
syk Kana pick ie nė 
kleboną pasiskųsti, 
tik išbarė: ji esanti 
kia, ir ko dar pykšt; 
vo tarno.

Tokis pasielgimai 
pe į moterį, kad ji i

Šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame mėnes- 

syje Musų Mokykloje.
r** . Hunų diistemn ir ypatU-
vT) P į/ KfUr mokinimas padary* 

Ju* iinovu u trumpa l»i-

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

8 X Grafafonas tik 20 dol. su gva-
I rantija ant 10 metų. Tik 20 do-
! Icrių.

Prisiųsldte 3 dol. rankpinigių, 
i likusius užmokėsite prie atsiėmi- 

mo* Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani- 

1 zmas grafafono geriausios kons- 
trukcijos, kurį galima užsukti

įvairaus dydžio. Bals
""ji i į JįfaįiMi m ---- čystą, kuris girdėt balsiai ir

kiai. Vietinių meldžiame 
lankyti į musų krautuvę, kuri ati- 

šile daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai
vakaro ir taip pat nedėldieniais 
Siunčiame dykai kataliogą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
310 Grand Štr., New York, N. Y., Dept. N........

Hptiekoj, kur kiel 
kiniai uidyką. A 
narn gvarantuoja 
nam gerai prirei 

spėria* Optikas, 
Z j Jei Jub Hergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas 
W tlekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu pat 
A padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GEP 
V draugas imonių 8. M. M I si 1<( i J f , 3149 S’1 Miiiii.A’< l-l

( ĄĄ Q>i m> iQi

gyvas sidabras — kruta, j u 
visur jo pilna. Vienas va 
<<berevizuojant” žakirst i 
čiuką, rado ten JĮ>45. J 
kad ir švrenluobo nagai 
linkę, na o apie parpasta žmo

) /\i j<jįjį
Akiniai aukso rm^uose nuo >:■ (K> ir »a 
gščiau. Sidabro rėmuose i><u> JJ.00 Ir 
augščiau. Pritaikome akinius utdylu- 
Atminkit: Galvos sopėjimu-, nervišku
mas, akių skaudėjimas, uivilkima* ir 

ligų, kuri* gali 
likinių i i itaiky- 
,, jei peršti *r 
udoT»oe. »al- 
jait jei ak i* sil- 
lioškok pagelboe 
r. jo įtaikoma a-

I ad tn<-> kofc- 
niu* >r kiejiki*-

B3 O I O t W ! Ofc I ! ifB I O t 04-0 I O FOl I t Ofc 1

Didele verte ant rakandu I

- W W HFTWT a V <IFW- 9 V. [fiffllL * ifflfci * gMMfci Ą

Patarimai Dykai I
Vyrai ir Moters į

Pasitark su Dr. ROSS, i
ištikimu gydytoju. Z

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- X 
damas į rankas naujų ir nepatyrusių A
daktarų. Mums malonu patarti šie X
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 2
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra ■" J 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- X
jąs specialistas Chicagoje.

ligonių per krasą. Jokia dak- |
taras negali padaryti gero diagnozę ir užrašyt « 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa- I
matys ligonius savo akimis. j

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių | 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross. ! 

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, I

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ai 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 5 
minutes,

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vėžinių, apdraudos pail
siu ir 
nepaisome ką jus turite 
jus uždedate 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

ML LOAN

šunes, atgabenti iš Alaskos, tarnauja dabar karės fron- 
te, Francijoj. «■*■* i

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampan 47-tos gtv., 2-ran augštas
Telephone Drover 2116.gjjfU t Į v...

Atdara Uta i ii i uko,

K H vergo ir Sn halos

vakarais.

T., 426 S. WABASH



N' A U J IE NOS, Chicago, lit

Reikalavimairanesimai

RACINE, WLS
ARBATARYŽIAI

Ida*

HOI

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

DYKAI

mogon

run

In. W. VIISZKIEWICZ

CICERO, I LI

elektros

18th

Telephone Yards KOSI

1106

RI’IKALAUJI AKINIŲ

ĮjARBAg,
Telephone Drover 9693

Pardavimui
Specialistas iš

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS-

1871
2054
1045
1510
2810

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir valkų ligų

tnerlcAB ‘.icKocJ
«4 Languages

na motor 
rbams dir

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą paraše garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c i 
po 30c .. • • «*Mi •**» <kWM»

WEST SI D R
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
W. Madison 8L 
W. Madiaou 8L

3 fintai, 
jo, ren- 
murinis

Keistute
3251 Linu*

Ketvergi)
8 valandą. Yards 2716

£ TELEPHONE YARDS 2721 J

Ohtearo Ar 
Blue lala nA Ar 
W. Norta A v. 
8. H*ta<«d St 
B. P>wted St 
W. ttth 8t

Partijos, utamjnke, vasario 20, 
8 vai. vakare, Kosciuszkos Mo
kyklos salėje, Holt ir Cleaver st., 
arti Blackhawk.

Kalbėtojai sekau t įs: /Ydolph 
Germcr angliškai, National See.

skaudėjimą i 
p< r.- it il< rink it 
tuki*tanėiuH ligonių

gero namo 
pas 

Zacharevičių.

DR. J. JONIKAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

REIKALAUJAMA 
prie abelno darbo i 
kęst is $27 j mėnesį

GerlAUikM 
rųlier, 10c ve 
•tėe, p*r»L 
iuode ui ..

RUBSIUVIŲ DIDELIS 
: SUSIRINKIMAS.

PARSIDUODA I 
volkeisis verias 200 
doleriu už 85 dol. 
Sowkeisai 4 po de
šimts pėdu ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtės 300 dol. už 100

ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

1644' w
1886
2612
1217
1882
1818

RASTI L. M. P. S. VAKARO
BILETAL

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

Br.J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 

hm skambi jlriUut *hura»9, taakaii K

VAKARAS NAUDAI DEL 
KfiS NUKETĖJUSIŲ 

LIETUVOJ.

kimas. Kalbėtojais 
cob Panhen (iš New 
Sidney Hillman, J.
berg ir kiti generališkos ta 
rybos nariai.

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

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

* 3337 So. Morgan St., Chicago 
Kertė 83-čio PL ir Morgan St.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba” 
Atsakymas Haeekeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas” 
Spencer’io Individualizmas. 
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

Juškos; Su 
p? virio 

^antidiškių kai 
Kas jį žino

mai!, busiu dė-

Telephone Humboldt 1278 M

M. S ARU J) H. b. a 
Senas. Rusa* Gydytojus ir Chirurgą*. M 
Specialistas Moteriškų, Vyriokų ir Vai m 

kiškų, taipgi Chroniškų Linų. M
OFISAS: 1572 Milwaukee Ave., M

Kampan North Ave., Kambary* 101. M 
VALANDOS! R:80 iki 10 ilryto; M

1:80 iki 8 ir 7:80 iki O vakare. ;y

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” sowkei.su.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už lai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti ramia. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite i laikrodžių 
štorą — P. Millerio, 2256 W. 22 Si., 
Chicago, III.

Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta B 
Jeigu

spektakliui
Dugnuose-’ 
valdyba gali juos atsiimti 
K. Jamon to, Nauji.

Dr. M.Stupnickl
810S So. Morta* St, Clileag©. 
VALANDOS: nuo » iki 11 li
pyto, nuo fi> iki 8 vakare.

Elektriška Diagnoza Ir Gydymą*
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vmrfeaeti modega slaptam Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampa.

Boyne Ave., viri aptieko.

[ PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS • 
I Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplcros ■ 
į CARR BROS. WRECKING CO. | 
| 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III. I

(PA8AKGA^Ihr«v«lH pratartam*
W aimokeetie*. PnutaHmai betgi tari tart 
•tlAnodaml Hi vaXaro. hatarrlta arba tatahMM*'

Of inn* Ir Gyvenimai!

3600 S. Halsted St., kamp st
Ofisas atdaras iki lt vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarai..

Telephone Drover 074

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai, tirštai lietuvių, lenkų apgyven- 
toj vietoj. Jeigu norite gero saldi
no už pigią kainą, atsišaukite šiuo 
adresu: 1701 S. Ruble St.

pn^laptingn-
ka jis jum

J. I’.....
OFISO VALANDOS: nuo 10 lyto Iki

190Q BLUE ISLAND AVE., kampa. 19-t«* gat.

CHIRURGAS 
Habited 8trc«t.
r 7179

• • pi am a į vaikus.
Valandos: Nuo W ryto iki lt vakare; a«4tl!»- 
mis nuo 10 iki 12 dieni*.

4049 8. ASHLAND AV*,. kampu 47 BL

PIRK SAU visas Plnmbavojl- T 
mui reikmenis tiesiai už ‘Svho- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
m e visiems. T

LEV1NTHAL PLUMBING * 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicago, I 
Cor. Marshfield Ave. ♦

Kalbama lietuviškai. 1

REIKALINGAS atsakantis buce- 
i is. 'I’uri kalbėti lietuviškai, angli
škai ir lenkiškai. Geram žmogui ge
ra užmokestis. Atsišaukite luojaus. 
1835 Wabansia Ave., Chicago, III

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

“VIELKA POLONIJA”
1449 W. Division St.. Chicago.

dermanas 15 wardo; Peter Gals- 
kis, Lietuviškai, kandidatas į al- 
dermanus 16 wardo; A. Jasinski 
lenkiškai. Ateikite anksti.

Prirenka visiem, tinkama, nkinius, agsaMb 
nueja ir patarimu, duoda lykaL
784-88 Milwaukee Ave^ arti Chu».a A v*.
luboa. VALANDOS* Nuo 9 išryto Dd rakta 
rul. Nadiliomia nuo 9 iiryto iki > p* .M*.

Tai. Bay mark «t 2414.

PAJ IEŠKAI ' 
vo Piechnumo 
venų purap., 
pirm metų 
buvau 
neradau 
bų reik; 
mat\ Ii,

— už $50.
Vartoti vos 90 dienų.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė 
Chicago. Ill.

PAJlEšKAU Juozapo 
saikų gub.. Marijampolės 
Kvietkiškių gminos, F 
mo; gyvena Anglijoje 
te meldžiu pranešti i 
kinga. Jo sesuo

Marijona Juškaitė 
1329 Lincoln st., Chicago

2622 West 38th SI., 8-7-7 kumdia 
riti fialai, mūrinis pamatas, litmidy- 
nes. gezas, ištaisytos gatvės, geri 
randa, $576 kas metai. Kaina $4 100 
Anie Š1000 reikalaujama. 
McDOXXELL, 2630 W. 38th St.

2 j’LATAI PIGIAI.
8516 Givens CL, 2 fialų medinis na
mas ant konkretu pamato, 5 ir (> 
kambariai, 30 pėdų Jotas. Visi intai- 
svmai ir apmokėta. Randa $30 į 
įnėnesj. Tiktai $500 grynais pini
gais. Reguliare kaina $2500.

M. G. Plunnner,
8125 So. Halsted St., Chicago, Ill 

Phone. Steward 71Q7.

Nuo 10 
Telephone Cannl 3110 

3412 S. Halsted st 
9 ryte, tiktai.

BURKE BARBER SCHOO!
612 W. Mndiwon St, Chicago, IB.

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. dali uždirbti $8 į sa
vaitę iš pradžios. Už nedėlios laiko 
pradedama dirbti nuo šmotų. Pas
tovios operuotojos gali uždirbti nuo 
$1 iki $15 j savaitę.

Conlinental CanCo mpanv 
2201 So. Halsted St.,- Chicago, Ill.

Tel. Drover 700
i)r, (Z. Vezelis 

inims ui stut» 
Velandoi: nwo B ryto IU B VSB 

/<( dClionih įsiurbus
^712 So. A uhl*nd All.

aril 47-tos otvli.

VAIKINAS pajieško bordo. kad 
kambarys butų vienam arba dviem. 
Gerai mokėsiu. Malonėkite pranešti

EXTRA
Rakandai parsiduoda labai Jiigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų j 
kitą miestą. Ateikite vakare nuo (i 
iki 10. 1822 So. Halsted St., arti 18 
gatvės, Chicago; iš fronto, 3 lubos.

REIKALAUJU dviejų kriaučių 
prie siuvimo naujų ir taisymo senų. 
Atsišaukite greitai šiuo adresu; 
JOHN B. POTELIUNAS, Phone 1461 
10) Milwaukee Ave., Kenosha, Wis.

akarc
GYVENIMAS: 3341 So. Uaion Ava 

Tel. Yards 587.

I /. DYKA PARODAVIMAS SYSTE- 
MOS NEDALIOJE PO PIETŲ 

NUO 2 iki L
‘•COMMON SENSE CUTTING 

SYSTEM” mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tu modeliu su pilnomis i nst rūkei jo
mis. kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mici ij, išžiurų ir formų, at • 
spausta ant kiekvieno modelio mo
ks ties be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki s5. Prisidek prie musų de
šimts mokinių klesos dabar, sudary
tos po šio kiekvienas. Už visą $50 
kursą, užsirašyk, pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, luojaus.

Prof. L. YONSAV, 
Kambarys 80 1, 37 So. Wabash Ave., 

( hieago, lit.

REIKALAUJAMA vaikų j ofisą, 14 
metų amžiaus ir augščiau. Gera 
mokestis; 2 pečkurių pagelbininkų, 
$60 ir $65; automobilių plovėjų, $18; 
2 ofiso klerkų, mašinistų 50c. į va
landą; saliuno porterių; pcčkurlų, 
pageiilniijama apysenių; žmogaus 
prie elevatorio; punch ir drill press 
hand, boilerių plovėjų ir pagelbini- 
nko. MOTERŲ REIKALAUJAMA: 2 
moterų dirbti j virtuvę, trumpos va
landos; 2 stenografių, #15 ir $18; 2 
ofiso merginų, $8 ir $10, 3 typisčių;

Pajiisškaii Martino Rudžiaus. Mel 
džin atsišaukti, nes turiu labai svai 
bų reikalą.

Mikolas Rekstis,
Wood St., Chicago, 11

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kck turi įkandančiai arba allpoM aki*. M 
galva* skaudėjimu, atailaukykit* pa* *****

Dr. W. Yuszkiewicx 
1155 Milwaoka* At*.

Valandos: Nuo 9 ryto Ik! t vakar*.
Nsdėliomi* nuo B ryto iki 1 PO PitV

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ' ■

Phon*: Yard# 4817

®r. A.R. Blumenthal

Gartau^** 
Jauke*, eu]y> 
tin* tu bent 
tokia, *v

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistą* Moteriik^, VyrIJką, Valini 

ir visų chronišką lio-

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, T—0 va
karo. Nedėliomia 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Pajieškmi savo 
skiutes, paeina i 
jos, Raseinių pav 
raiėiu 1 
reikalų, 
lončkite

9r. G. 1, Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisą* 

3149 S. Morgan SL, kertė 32 «t. 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chroniški Ligę 
Ofiso valandos:

dviejų merginų 
• valymo. Mo- 

Kambarys ir 
Presbyterian Hospital. 
Congress Si., (’hieago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Bargenas tik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 randos— 

štoras ir pagyvenimas, 3247 Morgan 
st., arti 33-čios gatvės, lietuvių ir 
lenkų apygardoje. Priežastis par
davimo; užbaigimas J. M. Tanane- 
vičiaus bankrupt reikalų.

Dabar yra gera proga pasinaudo
ti šio pigaus ir

Reikale atsišaukite
J. W

savo brolio Stanislo- 
paeinančio iš Titu- 

Raseinių pav., kuris 
yveno Roseland, III. Aš 

įvažiavęs Į Roseland, bet jo 
7’uriu prie jo labai svar

bią ir norėčiau su juo pasi- 
ar susiras} ti. Jis pats, ar 
žino, malonėkite man pra- 

už ką busiu labai dėkingas.

PARSIDUODA
ii’ slavų apgyrentoj vieloj. Senai iš
dirbta vieta. Liejimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

APIE $200 grynais pinigais; liku
sius lengvais išmokėjimais, 6 kam
barių namelis, beizementas, vanduo, 
suros, gazas, ištaisvtos gatves, lotas 
25x150. $1100.00. McDONNELL,
2630 W. 36 si. Bargenas veik tuo- 
jaus. Atdara vakarais ir nede.lio- 
mis.

Lietinių Brolių draugijos su
sirinki nuts j vyks vasario 25 d. 
Winter sveiainej, 412 —- 6th st

Sekretorius

m v»u
M oi. 5 nu
li t u H-

» M. HERZMAN SŠ RUSIJOS . .
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyrę* gydytojas, chirur
gai ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
ri), moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025
St., netoli Fisk

V AI.ANDOS
G—8 vakarais.
G y veninius

Valandos : 8

Dr. A. I. EPSTEIN
GrOnOJASirlHIHimW

South Park Paupį. Agency.
4193 So. Halsted St.. 2-ros lubos 
Visi darbai South, West, ir North pu
sėje. (Kalbama lenkiškai) .*6

sesers, Zosės \ en- 
Š Katino guberni- 
. ir parapijos, Ba

linio. Turiu daug svarbių 
Ji pati ar kas ją žino ma- 
atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Venskus.
Lincoln Street, North Chi-

Pajieškau Zabelijos Valaekaitės, 
pirmiau gyveno Rockford, III., vė
liaus išvažiavo i Chicago, Ill. du
riu labai svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti, arba kas ją žinot malonė
kite pranešti, už, ką busiu labai dė
kinga. B. čiupai te,
P. O. Box 176 Rockford, III.

SOUTH SID* 
•081 Wentworth 
8427 R. Babtad 
4729 S. A*hl*u4

,~—***■■»— I III I Ii     11—*■**■■■■■ ' w ■ III . Irtf

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
del dviejų kambarių rakandai; krei
pkitės vakarais mio 5:30 vai., ant 
antrų lubų.
1329 N. Lincoln st

Naujienų Bendrovės dire
ktorių posėdis įvyks seredoj, 
vasario 21 d. “Naujienų” Re
dakcijoj. Pradžia 8 vaL va- 
karo. Visi direktoriai būti
nai privalo dalyvauti šiame 
posėdyje ir atvykti laiku. 
Daug svarbių reikalų randa
si apsvarstymui.

Dienos tvarka bus paskel
bta ant vietos.

; ’ P. č e r e š k a, 
į - Nauj. B-vės Sekr.

LSS. t-tos ir 23 t-tos kuopos 
inaskinis balius ivvks kovo 17 U W
<1, Pulaskio svetainėj, 1815 So.
Halsted st.

V. o*' Jos YRA
kraujo, oddt* 

■ i<’■)<’, fjima, rcrkUta 
O'H, nb iklto ii* it 
daugelį metų Ir

R vai. vakare. N ėdė J jomis iki 11 diMMk 
viriu) Banko*. TeL C«*al

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir

OFISAS: 310.3 So
Tcl. Drov

V ALANUOS: 'J
2 5 po piet’

Reikalaujama vyru ir vaikinų—$2 
iki ^75 j savaitę; viela mokykla mc 
chaniškos deni isterijos Amerikoje 
pasekmiilgiausia mokinimo sistema 
mokinama pavieniui; iš knygų ne 
mokinama: išmokinama Į 3 ir 6 me 
nesiūs, žiūrint kaip lanko mokyklą 
dienomis ar vakarais; lengvos saly 
gos; augščiausi paliudijimai, rašyki 
del s]>eeialio katalogo 28: Nationa 
S/bool oi' Mechanical Dentistry, 5()( 
So, Wabash avi*., Chicago.

KOBESPONDENCTJ1N18 SKYRIUS,— Kiekvienos t 
ANGLIŠKAI labai greitai eavo namuose ii lekcij’ 
ypai tarrt tikslui. Ala kursas yra labai paramrd* 1 
kuria nori greitai itmokti Anglų kalbos, bet neturi 
kyties i mokyklą jyiatiikai. Geresniam persitikrin 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaikkir.iinų K 
DYKAI. Raiyk laiik* tuojuus ; indek dvi niarl.es i 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t 
kyklų ypatiAkai, turime dienines ir vakarines klesai 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesos* 
me atskirų kuinų, autalsytų musų pačių del x>ra 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau supi 
turime GliANMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviikai
Dvi mokyklos: 7.31 W. I8th St., ir 1741 W. 47th 8t 

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 174.1 West 47th St., Chlc*|

8 Jeigu
* .reikalingas akinių.

I
 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiq. kuris Im i 11 

tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų *1 
^Kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

. H HSJ ,L SMETIVklNLAu

Alcit* Bpeci* li»t««

TEMYKIT MANO UŽKASA- 
not mi tysij j avė,

Kampas 18-tos gatves .Ant J’biRT Aptidoi 2-ra« a*i 
Valandoa: nuo u ryto iki 2 va. Nedėliomis nuo nito iki 12 d

Tcl. Canal 5335.

nkimas į vyks se natoj, vasario 
21 d., 8 vai. vakaro, ranioliiino 
Ir Gudgalio svetainėj, 
49th avė. arti 15 gatvėm

Draugai, būtinai m 
atvykti susirinkimai!, 
daug užsilikusių reikal

Org. A. K. lange

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forniČius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite: Win. Galeckas, 
3525 So. Union Ave., Chicago, 111.

Utarninke, 20 d. vasario 
Hod Carriers salėje, Harri
son ir Green St., 8 vai. vaka
re. ivvks rubsiuviu susirin-

REIKALlNfiAS geras barberis 
Darbas ant visados. Atsišauki! tuo- 
jaus. A. Janauskas, 
1563 Went worth Ave., Chicago, Ill

PARSIDUODA lotas 4Lm.o ii 
Maplewood 25x125; visi intaisymai 
$300.00.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta rc- 

jį gejimas.
, Mes vartojame page-

$j pintą Ophthalmometer

Iš PRIEŽASTIES neapsivedimo, 
parsiduoda 5 ruimų nesenai pirkti 
forničiai, vertės $300, už — $150. 
Kas pirks pirmiau 21 d. šio mėne
sio, gaus pigiau. Adresas:

Erank Bagdonas,
3312 S. Union Ave., Chicago.

Reikalauja darbininkų.
ValstijoB nemokamai* Darbo Biuram 

reikalauja daug darbininku 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu- 
•as, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

2 kurpių,
3 mašinistų
1 automobilių dirbtuvėj
1 prie spaustuvės darbų
10 prie karų taisymo
6 molderių
2 geležies dirbtuvei
1 dažų dlriduvčj
1 stiklo dirbtuvėj
1 skardžiaus
4 karu dirbtuvėj
1 prie Gordon fyderio
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

mat ninku kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaiky {skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pashmtinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

J SKYRIUJE reikalaujrt- 
ir merginų įvairiems da- 

tuvėse. skalbyklose, namų

Geriausio* 
unetonoa, ca
reen h, negi 
oir jus sa- 
it šauti ..

Dramatiško Batelio susirinki
mas ir “Kryžiaus” repeticijos 
ivvks utarninke, \asario 20 d., 
M. Meldažio sveiainej, 2212 \V.

Laisvos Jaunuomenes Choras 
rengia šeimyniška vakarėli, ku
ris įvyks kovo 3 (L, Mildos sve
tainėj. Visi, kūne nori daly
vauti minėtam vakarėlyje, pa
sirūpinkite tikietus iš kalno, nes 
prie durų tikietai nebus pardun
dami.

Praneši m us 
minėtam vak t 
J-*C. sekretoriui šiuo adresu: 1* 
Bajorinaite, 3301 S. Halsted SI

iNedelioj, .Naujienų vanarc 
Pilsen Auditoriume, rasta pluoš
tas biletų Liet. Mot. Progr. Sus. 
9 kuopos rengiamam kovo I d.

“Palocius b'.žero
Moteni 9 kuopos

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi 
i>mokti ų sutabyt* 

Kiel > j#naM, 
prog<» l*n- imui, C AT A LOG A 
urbianti j»«dl

WISSIG, I 
sena krajaus I

Užgavėnių vakare, utarnin
ke,vasario 20, Sv. Koko Drau
gystė rengia vakara-balių Mel
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
Place. Pradžia 7 vai. vak. Bi- 
letas 25 centai. Visas šio vaka
ro pelnas eis del kares nuken- 
tčjusiems lietuviams 
šelpti. Tikimės, kad 
užjausdama pakiliam 
skaitlingai atsilankys šion pra

PARSIDUODA — Halsted 
Bargenas, medinis namas ir : 
didelis tvartas, 25 pėdų ploč 
dos neša $504 j metus; — ;
1 fialų už pigią kainą, Halsted gat., 
arti 32*ros, randos $540 j metus, šie 
yra didžiausi pigumai ant Halsted 
gatvės. Patirkite.

Ę. K. Toeney, <
3108 Wallace st., Chicago, 111. I

REIKALINGAS kriaučius prit 
rišku mbit siuvimo. Darbas an 
sados. AI sišauk iIe luojaus.

E. Degymas,
832 W. 33i’d St., f Chicago

.................... I in ..................

D r; Ramsęr
AKIŲ gPMCIAUBTAi

NOBTB KD1 
< M W. IMvUirt* 
720 3S'. North AY«

J/uu-oIb At< 
IJixol* Av» 

8411 N. Olarib

sowkei.su
niarl.es



