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MAISTO REIKMENŲ BOL TAFTAS VYKSTA I CIII- 
KOTAS TĘSIASI.

}New Yorko moters vis dar
tebetęsia maisto reikmenų jų prez.identaĮ^ Taftas vyk- 
boikotą, nežiūrint to, kad 
spekuliantai numušė kai- 
kuriems daiktams kainas.

— kaipo “pre-

oMbioi

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879. 

vA ' *

sstoat

PREZ. WILSONO ĮŠVEN
TINIMO KALBA.

Adresai

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 150U

Kėsintas! nužudyti prezi-i 
wison?

s/ , C

Wilsonas nebežino-- ar turi jis 
teisės apginkluot pirklibi- 

nius laivus
Gompersas šaukia uniją vadus 

konferencijon
Žada nubaust maisto spekuliantus

AREŠTUOTA SUOKALBI
NINKAI ANT WILSONO

Užtikta daug dinamito, bom
bų ir kitokios sprogstan
čios medžiagos taipgi.

HOBOKEN, kovo 6. — 
Slaptoji policija užtiko Com 
merciaJ viešbutyje daug di
namito, keliolika bombų etc.

Vienas areštuotuju 

gtasi užmušti prezidentą Wi- 
Isoną. Suokalbis tečiaus bu
vęs mestas.

Tarp kitų areštuotas tū
las Kali). Jisai buk prisipa- 

9

nginie ir Kingslando kalas 
trofos įvykinime.

Policija giriasi medžio
jus Kalifą jau nuo keleto sa-

Koleb, vokietis

» Nežino, ar turi jisai teisę ap
ginkluoti Suv. Valstijų lai
vus be kongreso leidimo.

WASHINGTONAS, kovo 
6. — Prezidentas Wilsonas 
kreipėsi į valdžios juristus 
užklausimu, ar turi jisai le- 
gališką teisę apginkluoti šios 
šalies pirklybinius laivus be 
specialiu kongreso leidimo.

Gregory, tikimasi, suteiks 
paaiškinimus Wilsonui tame 
klausime į 24 valandas.

Demokratų partijos sena
to nariai susirenka šiandie 
10:30 vai. ryte. Čia vienas 
svarbiausių klausimų bus 
klausimas išradimo būdų, 

mazu-obstrukcijom senato 
mos, kuri sumano del ko nors 
nepraleisti didžiumos nuta-

Tieutra-
liteto” biliumi.

liantus ir geležinkelių baro-
APIPLešė BANKĄ.

Darbe
Koresp.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS ” I

Paskilbo žinia, kad žino
moji vokiečių submarina De
utschland sugrįžo Vokieti
jon. Submarina buvusi ne-

prirodymų yra. Bet 
me linkę tikėt, kad 
varnui nekerta a-

prirodymų,,

met gavo žinią, jogei Suvien. 
Valstijos pertraukę diploma
tinius ryšius su Vokietija. 
Tada — Deutschland grįžo 
atgal į Vokietiją.

lių kombinacijų”
PARK HILL, kovo 6. — 

Du apsimaskavusiu plėšiku 
įsiveržė j First State banką. 
Pasiėmę $1000 plėšikai pa
bėgo.

eJU, 
mes esą 
varnas 

ateityj reikia išrasti budus,kies...

rbuojasi augščiau minėtu 
klausimu sulig prezidento 
Wilsono rcnkalavimu. Wil
sonas, kurio pienus priešin
gi kariškom jo užmačiom 
dvylika pacifistų senatorių 
suardė nedėlioj, sako, jog

idant maža grupa žmonių 
negalėtų suparaly žuoti kaip

ŠAUKIA KONFE-

unijų va

klausimui diskusuoti.

zidentą, Gompersą, sušaukti 
110 įvairių darbo unijų, su
sivienijusių su A. D. F., pre- 

klausima.
<L-

Gomper-
f

P’l

momentą.

Jie privalo tiesiai pasakyti, 
kokią poziciją jie užims ap
gynime šios šalies ir tt.

BAUS” MAISTO SPEKU
LIANTUS.

tus, kurie daro suokalbių 
ir plėšia publiką keldami 

kainas maisto reikmenims.

CHICAGO, kovo 6 .— Ap
skričio prokuroras, Charles

dymų, jogei daugelis žymes
niųjų maisto pirklių vakari
enėse valstijose daro slaptų 
sutarčių tikslu kelti maisto 
ir kitų reikmenų kainas. 
Sveikatos komisijonierius 
Robertson’as, beto, gavęs 
pranešimų, jogei keli vietos 
pirkliai rengiasi pakelti kai
nas bulvėms. Komisijonie-

bininkus busią pavartota 
kuoaštriaušių priemonių.

NEW YORKAS, kovo 6 d. 
Anti High Price Lyga ir 
kitos susivieniję moterų or
ganizacijos vis dar tebetę
sia boikotą. Spekuliantai 
jau numušė kai-kuriems dai
ktams kainas. Moters bet
gi tuo dar nepasitenkina. 
Lygos išleistasai atsišauki
mas sako, jogei tas speku
liantų triksas neapdumė 
joms akių. Nepažeboti mai
sto spekuliantai ryto gali 
dvigubai pakelti maisto rei
kmenų kainas. Moters rei- C- 
kalauja, kad dalykų tvarky
mą paimtų miesto valdžia.

Bet ji vis dar nieko pat
varaus nedaro.

LIBERIA! GRĘSIA 
BADAS.

Vakarines Afrikos negrų

Ateina žinių, kad mažiu- 

ria, arti bado, Tai dabarti
nės Europos karės pasekmė. 
Prieš karę tos respublikos 
pramonė buvo vokiečių r aru 
koše. Karė atkirto Vokie
tiją nuo Liberijos — ir šian- 

tybės ekonominių reikalų su
tvarkymui. Taip jau nori
ma gauti iš Suv. Valstijų o- 
ficierių vadovavimui valsty
bės parubežiniams pulkams, 
kad apsigynus nuo puslauki- 

mo.
BULGARIJA REMIA 

VOKIETIJĄ.

rianti Vokietijos jųrų po 
litikai; gręsia trūkimu di
plomatinių ryšių.

LONDONAS, kovo 6 d.— 
Žinios iš Šveicarijos skelbia, 
jogei Bulgarija rengiasi pa
siusti Suvienvtoms Valsti- 
joms notą, paremiančią vo
kiečių submarinų karę ir už- 
reiškiančią, būtent, kad Suv. 
Valstijų nedraugrngumas li
nkui Vokietijos skaitosi to
kiu jau nedraugingumu ir 
sulig jos, Bulgarijos.

Tos pačios žinios skelbia, 
jogei bulgarų valdžia palie
psianti savo ambasadoriaui 
Washingtone pareikalauti

DEUTSCHLAND SUGRĮ 
ŽO VOKIETIJON.

.sta į Chicagą 
paredness” apaštalas. Kovo 
29 d. laikys prakalbą už pri
sirengimą ir priverstiną kai
rei via vimą. Jį

Kažin, ar dąug darbinin
kuose rasis lengvatikių, ku
rie eis klausytų to džingois- 
to šukavimų, f

—fe—
UŽMUŠO KONSTITUCI

JOS PATAISOMO BILIŲ.
“<Kas buvo gera musų protė

viams — tijįri but gera ir 
mums, ma#o Wisconsino 
legislatorial.

't'

MADISON; — Wisconsi
no legislature užmušo Met- 
calfe’o pasiūlytą rezoliuciją, 
re i k ai a u j ančią pe rž i u r ė j i m o 
ir pataisymo^ tos valstijos 
konstitucijos. Panaši rezo
liucija buvo paduota ir sena-

—------------

REIKALAUJA 20,000 MO
TERŲ PRIE AMUNICIJOS 

DIRBIMO.

sako ponas

Mes priimame turtingas ir 
beturtes. Sveikatos stotvio 
nepaisom” 
amunicijos ministeris.

—-4- -------
— LON V aidžia
išleido atsišaukimą, reika
laujantį dar 20,000 moterų 
prie maunicijos dirbimo. Sa
vo atsišaukime valdžia 
karštais žodžiais ragina mo
teris eit amunicijos dirbtu-, 
vėsna. Priimama visokios
— turtingos ir beturtės, sve
ikos ir šiek tiek pajiegian- 
čios dirbti.

Anglijos amunicijos dirb
tuvėse dabar didelėje didžiu- 
unoje dirba moterįs.

VAKAR BUVO PREZI
DENTO WILSONO ĮŠVE
NTIMAS ANTRAM PRE

ZIDENTAVIMO TER 
MINUI.

WASHINGTONAS, kovo 
6. — Vakar prez. Wilsonas 
ir vice-prez. Marshal tapo į- 
švęsti antram prezidentavi
mo terminui. Wilsonas užė
mė kėdę 12:45 vai. dienos, gi 
vice-prez. Marshal — 12:03.

Suprantama, kad įšventi
nimo ceremonijose neapsiei
ta be šukavimo, be išreiški
mo savo patriotiškų jausmų 
ir tt. ir tt. Suprantama, 
kad tūkstantinės minios mė
gstančių visoias iškilmes 
žmonių dalyvavo. Supran
tama, be to, kad neapsieita, 
be kariuomenės parodavimo

SUĖMĖ KUBOS REVO- 
LIUCIJONIERIŲ VADĄ.

HAVANA, Kovo 6 d. — At
eina žinių, kad valdžios ka
riuomenė suėmus vieną Ku
bos revoliucijonierių vadą, 
Rodriguez, sukėlusį kareivių 
maištą Columbia lageryj. 
Rodriguez buvo sužeistas 
mušyj su valdžios kariuome
ne ir pateko nęlaisvėn.

WASHINGTONAS, kovo 
6. — Vakar prez. Wilsonas 
tapo įšvęstas anatram termi
nui. žinia, prez. pasakė tam 
tikrą kalbą. Kadangi ji yra 
'pusėtinai ilgai, tai talpinti 
jos ištisai negalima. Juola- 
biausia, kad, iš kitos pusės, 
jisai nieko ypatingai naujo 
nepasakė. Well, Wilsonas 
užreiškė, kad Suv. Valstijos 
pergyveno jo prezidentavi
mo metu šios šalies gyveni
me, ypač ekonomiškame, iš- 
tikro didelių perversmių; 
kad S. Valstijos pasirodžiu
sios, taip sakyti, visam pa
sauliui ir t.t.

Paskui prez. Wilsonas ap
sistojo ant Suv. Valstijų gin
klavimosi klausimo. Čia ji
sai užreiškė, kad jisai tvirtai 
stovįs už ginkluotą neutra
litetą, nes to reikalaująs vi
sas šios šalies reikalų bėgis

Dar toliau, Wilsonas kal
bėjo apie taiką, apie tai, kas 

palaikymui. žinoma, neuž
miršo užreikšti, jog jūrės tu
ri būti liuosos.

kad salies ginklavimas turi 
būti aprubežiuotas iki to
kiam laipsniui, kokis yra rei- 

naminio saugumo palaiky
mui.

Na, o užbaigdamas, pre
zidentas Wilsonas pasisakė 
esąs žmonių tarnas etc. etc.

PASKANDINO 22 TAL
KININKŲ LAIVU.

BERLINAS, kovo 6. — 
Vokietijos admiraltija pas
kelbė, kad dvi vos sugrįžę 
bazon submarines paskandi
nę 22 talkininkų laivu 64,- 
500 tonų intalpos. Su pas
kandintais laivais talkinin
kai neteko: 88,000 tonų gra
natų, 3,100 grudų, 3000 tonų 
sėmenų, apie 15,000 tonų an
glių, 2,500 tonų įvairių ka
rės pabūklų, 3000 tonų įvai
rių siuntinių, 3,400 tonų me
džio materiolo, 1,200 tonų 
geležies rudos ir, 1,800 tonų 
riešutų.

DARBININKAI TAIKOSI 
BE STREIKO.

NEW YORK. — Samdy
tojų Susivienijimas išdir
bančių brangiųjų kailių tai
kosi su International Fur 
Workers unija. Svarbiau
siais sutarties punktais yra 
48 valandos darbo į savaitę 
ir pakėlimas užmokesnio ne
mažiau kaip 10 nuošimčių. 
Algos paskirstytos sekamai: 
kirpėjo nedėlinė mokestis 
turės but nuo $17 iki $29. 
$25 iki $35. Operatoriam nuo

Samdytojų susivienijimas 
turi viso 139 dirbtuves. Jo
se dirbančių skaitlius siekia 
5000 žm. Koresp.

First Lithuanian PattJL in Amerte*

NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

Atsakymas kunigui Ežers- 
kiui del jo išsisukinėjimų.

Skaičiau kunigų Organe 
Ciceros klebono, kun. Ežers- 
kio, pasiteisinimą del tų “už
mirštųjų” $50.00, kuriuos aš 
buvau jam davęs pasiųsti 
Lietuvon per Tautos Fondą. 
Mane labai stebina, kad ta
sai žmogus, nusidėjęs prieš 
visuomenę ir prieš mane, drį 
sta dar man prikaišioti “ne
dorumą.”

Kun. Ežerskis laikė savo 
“safe’e” daugiau kaip per 
pusę metų mano auką, pa
skirtą sušelpimui badaujan
čiųjų brolių Lietuvoje. Tąja 
mano auka gal ne viena naš
lė ir našlaitis butų apginti 
nuo bado mirties. Bet per 
kunigo kaltę pašalpa buvo 
atitraukta nuo jų. Ar tai y-

KOVA PRIEŠ KALĖ 
JIMUS.

Priešinasi įvedimui kalėji
muose dirbtuvių.

WASHINGTON, D. C. -

1 1 m et v pi voyu vin ul

kuris reikalavo paskirti tam 
tikros pinigų sumos įrengi
mui dirbtuvių kalėjimuose. 
Manyta įrengti audinyčią 
Atlanta,
Kam, namų rakandų dirb- 

Del pirmosios buvo

Leavenworth

tros — $202,500, arba sykiu 
$285,000. Galutinam įrengi
mui tų dirbtuvių ir supirki
mui medžiagų reikalauta da 
$315,000. Taigi viso pasida
ro $445,000. Delei to kilo 
karštų ginčų. Buvo priro
dyta, kad tokios dirbtuvės 
veda konkurenciją prieš lai
svus fabrikantus ir tt.

NUSTATYS POPIEROS 
KAINĄ.

Federalė pirklybos komisija 
priėmė popieros fabrikam jliais 
tų pasiūlymą. Ų

WASHINGTONAS, kovo 
6. — Federalė pirklybos ko
misija priėmė popieros fab
rikantų pasiūlymą nustatyt 
laikraštinės popieros kainas 
>ant $2.50 už 100 svarų. Tasai 
kainų nustatymas turės but 
pildomas bėgiu sekamų šešių 
mėnesių.

Tatai, žinoma, paliečia tik 
tuos, kurie pirks popierą tie
siog iš dirbtuvės ir nemažiau 
vieno vagono. Kiti visi tu
rės mokėti brangiau.

PADIDINO DARBININ- 
KAMS ALGAS.

OSHKOSH.—Paine Lum
ber kompanija pranešė pa
didinanti savo darbininkams 
algas. Kompanija skelbia, 
kad tatai jai duosią $70,000 
extra išlaidu. c

LAIMĖJO $5,000 Už RANKOS 
SULAUŽYMĄ.

IIUN1SVILLE. — Mason 
Butner laimėjo bylą prieš Hunt
sville Knighting Mill.

’ jam sulaužyta ranka.

ra ne nusidėjimas? Kiekvie
nas padorus žmogus, šitaip 
pasielgęs, turėtų mušties į 
krutinę ir apgailėti savo 
nuodėmę, bet ne farizdžkai 
teisinties ir niekinti savo ar
timą, kuris tą jo nuodėmę 
nurodė.

Kun. Ežerskis to, matyt, 
nesupranta. Jam svarbu, 
kad tik jisai paliktų baltas 
visuomenės akyse, o jei kas 
nukentėjo nuo jo “užmirši- . 
mo”, tai kas jam galvoje? I- 
dant save geru pastačius 
žmonių akyse, jisai dargi ne
sidrovi užsipulti ant manęs, 
kuris su geriausiais norais 
aukavo savo sunkiai uždirb
tus pinigus ir su didžiausiu 
užsitikėjimu inteikė juos į 
kunigo rankas.

(Seka ant 4 pusi).
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NENORI GIRDĖT APIE 
ATNAUJINIMĄ SAN

TYKIŲ.

Francijos socialistų partijos 
Nacionalė Taryba priėmė 
r ezol i u c i j ą, s merkiančią 
mažumos taktiką.

Po ilgų ir karštų diskusijų 
Franci jos socialistų parti
jos Nacionalė Taryba priėmė 
rezoliuciją smerkiančią ma
žumos taktiką, kuri stovi už 
atnaujinimą santykių su Vo
kietijos ir kitų centralių val
stybių socialistais. Rezoliu
cijoje sakoma, jogei nei vie
nas mažumos narys neturįs 
teises įeit partijos valdybon 
iki neišsižadėtų sų smerkti
nų (!) pažiūrų.
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VOKIEČIŲ ATAKOS VER
DUNO FRONTE NEPA

VYKO.

• -iJ

PARYŽIUS, kovo 6 d.— 
Francuzų oficialia praneši
mas sako, kad vokiečiai ata
kavę francuzų liniją Verdu- 
no Fronte, atmušti su dide- 

s nuostoliais užpuoli- • 
kams. Tik vienoje vietoje 
vokiečiams pavyko užimti 
dalį tranšėjų. - •
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VOKIEČIAI AIŠKINA 
PASITRAUKIMĄ.

BERLINAS, kovo 6 d. — 
Vokiečiai aiškina savo pasi
traukimą Somme fronte kai
po strategišką išrokavimą. 
Pasitraukdami j stipresnes 
pozicijas tuo pačiu laiku jie 
esą pastatė savo priešą atvi- - 
ron vokiečių kanuolių ugnin 
Ancre upės pelkėse.

.J
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VISI WILSONO SENIEJI
MINISTERIAI PASILIE

KA SAVO VIETOSE.

WASHINGTON AS, kovo 
6. — Prezidentas Wilsonas 
užėmęs prezidento kėdę nau* 
jam terminui, išnaujo užtvi
rtino visus savo ministerias 
tom pačiom vietom, kurias 
jie užėmė pirm prezidentavfcT 
mo termino.



Atsakymas Lietuviui Liuteronui

atsiimti

Išgydyti

vie

Metelionis

Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS”, didi lietuviu dienrašti
NAUJIENOS
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Moralybes Išsivysimas
Sulietuvino

1840 So. Halsted St

r is jos savo 
bučiau žino- 
. Liuteronas

“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro 
fcsionalai.
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giau skirtingumo tarp bib
liją, tuo aiškiau žmones turi 
matvti 
nors

prasta pasaka, 1 
rios kitos pasak( 
dos, aš nepaisiau 
traukas iš tokio
CIO

o yra senovišku legendų rin 
kiny s, kuri 
naip, kita kiek 
susitvarko. Iš

tunas ar penkias mylias tą 
dieną, kankinami troškulio 
ir dagi sirguliuodami nuo 
vyno”...

nesąmonių yra narna
ma - 

v ienos 
itsakvmas a.

užmė

to kitoj visai 
* tik verte- 
o jos buvo 
tikę j i m iš

sektos reikalą.Juk ir da

čiai darbininkų išeina

Dr. A. L Yuška g
Gydytojas ir Chirurgas ES

jog b ibi i j 
tvarkyta tokioj gadynėj, ka
da jie menkai ką žinojo ir

IEKVIENĄ dieną, kada tukstan 
fabrikų, 

1^1 juos pasitinka vaikai, pardavinė- 
jantįs “NAUJIENAS". Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS”.

jai i kitas kalbas. Kitos bi
blijos esančios be vertės. Liti 
teronai nepripažįstą. Vulga- 
tos, Rymo katalikai nepripa
žįsta Liuterio vertimo, kitos 
krikščionybės šakos vėlgi tu
ri kiek savotiškesnę bibliją. 
Vienose biblijose apie praga-

moralistu, reikia nuodugniai žinoti 
lybes išsivystymą.

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

darkymu, kaip 
kos kantiškos.
nesigyniau, jog
nors filologas K .
vcrsti iš įvairiu u 4.-
e iriasi n. Liet. I

EVESKIO 
^MOKYKLA

čia rali U mokti Ančių kalbos nco pradlfiM. 
ligi augščiausial, teipgl Lietuvių, Vokiečių; 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augši. 
Matematikos, istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystts.DaifiaraSčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted St.,Chi(W

vienokios, kad jos-šiek-tiel 
skiriasi viena nuo kitos, kac 
kas vienoj yra 
nėra, rodo, jog ne 
jas darė klaidas, < 
sutaisytos pa.u’al 
kos 
bar kaip kada da galime

Da mano kritika neužsi 
baigė, o jau p. Liet. Liut. ne 
beiškenčia: jis vėl giriasi tu

“NAUJIENAS” skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

dalykus. Žinoma, p. Liet. 
Liut. gins savo tavorą, bet 
taip pat daro katalikai ir ki-

ypata, o tik jo
tarnauja man

visi
;mi,

man mano 
geriausio 

Tame pa

ir ėmiau is- 
“šventraš- 

mka pasisu- 
mano nepaisymas 

davė progos p. Liet. Liut. be 
laiko išsišokt, bet išėjo ant 
gero laisvamanybei ir tikė
jimo kritikams. Pats p. L.

j u, p. L. L., o ne jūsų pasigy 
rimo, jog vokiškai ar lotini 
škai mokate skaityti.

Tai buvo taip-pat klaidinga 
žmogus, kaip ir daugelis ki 
tų, buvo išauklėtas tam tik 
ros g 
kėjimiškas fanatizmas siau
tė plačiai. Ir tvirtint, jog jo 
verstoji biblija yra geresnė, 
tikresnė, mokslui nepriešin- 
ga, yra tiesiog tvirtint tą pa

šokimas, buk aš apkaltinęs 
jį, jog “kokis protestonų dva 
siškis arba kunigas esąs pri- 
gelbėjęs arba prigelbąs su
rinkti medžiagą” jo straips
niui. Meldžiamasis, da sykį 
perskaityk mano straipsnį 
ir paduok ištrauką, kur aš 
tai]) sakiau. Jeigu jau gi
riatės moką lotyniškai skai
tyt, tai lietuviškai turėtų bu

i lengviau. Juk ten aš kal
bu, kad dvasiškija turi pa
gaminus gana medžiagos sa
vęs apsigynimui ir jog p. L. 
L. gali pasinaudoti ja, o man 
prisieina pačiam rinkti. Žmo

Ant kaltininko

. Taip ir p. L. 
nei iš to išpuo

la ir rėkia, buk aš jį apkalti
nęs, jog jam kas kitas strai
psnį padeda rašyti. Tokio 
apkaltinimo nedariau ir rei
kalo nėra, nes nors visi liu
teronų kunigai jam padėtų, 
nors kokis profesorius liute
ronų jam parašytų, aš nebū
čiau priešingas, nes ypata 
man nesvarbi, o svarbu, ar ji 
stato tinkamus ir nesumuša- 
mus argumentus. Jis net 
dešimtinę man siūlo, kad pri 
rodyčiau tai, ko nesakiau. 
Ar tik neprisisapnavo p. L. 
L. ir ar tik jis nesijaučia 
kaltas, kad be apkaltinimo 
lenda su $10 ir prašo pri ro
dyt? Matyt, ir tos dešim
tinės mėtosi pas jį.

Kaij) neužilgo skaitytojai 
matys, tilps laiškas nuo vie
nos liuterono seminarijos 
prezidento, kuris aiškiai pa
sako, jog liuteronų bažny
čia nereikalauja, kad para
pijoms mokėtų skaityti ir 
rašyti, o atsimenate, kaip p. 
L. L. prisispyręs tikrino, jog 
nepriima nė į parapiją, kol 
neišmoksta skaityti. Bet a- 
pie tai bus daugiau, kada tas 
laiškas tilps ir ištraukos iš 
L. L. straipsnio.

Mylėčiau, kad jis turėtų 
kantrybės laukt, kol aš už
baigsiu savo staripsnj. Tuo
met lai sau rašys, ir kriti
kuos, nes tai jo biznis, kurį 
aš užgavau, ir man gal nebus 
reikalo atsakyt. Būdamas 
darbininkas aš neturiu laiko 
tiek daug rašyt, nes man iš 
to jokio pelno nėra. Žmogus 
užinteresuotas tikėjimu, iš 
jo gyvenantis turi naudą iš 
apgynimo savo tikėjimo. 
Gaila, kad likau j sutrukdy
tas, bet toliau vėl j^esiu kriti
ką, kuri nieko bendro neturi 
su p. L. L 
straipsnis 

kaipo pretekstas tūliems iš 
puldinėjimams, kurie Intere

tik iš liuteronu išleistos bib c
Ii jos, bučiau užganėdinęs j 
pilnai, nes tokių pat biauru 
m u ir v
žiau ir joje. Gaila, kad 
no straipsnis nėra Iii 
biblijos kritika 
i daugelį p. Liet. Liut. i 
t i n ė j i m ų. P r i eš i n ga m
tikime, o ypač jei jis man ap
mokėtų už rašymą, aš per 
koki pusmetį galėčiau daryt 
ištraukų iš biblijos, kurios 
yra ir kvailos ir begėdiškos, 
ir priešmoksliškos ir priešin
gos, ir galėčiau aiškiai pa
rodyt, jog jos tokios yra. Aš 
galiu remtis 
nu išleistąja 
gerokai ir rėmiaus, ir jei du 
čiau žinojęs p. Liet. Liut. no 
ra, bučiau užganėdinęs ji n 
jo paties geriausios biblijoj- 
nonsensais. Juk jų ir prive 
džiau gana. Bet žinodamas 

žmonių su

suvarė velnius į kiaules 
ir nuskandino ir kitus daly
kus galima Įvairiais žodžiais 
apipiešti, o mintis liks ta pa
ti. Todėl, p. L. L. lai nesika
binėja prie žodžių ir sakinių, 
o lai parodo, jog biblijoj tų 
dalykų visai nėra, t. y. tų 
kvailysčių 
perduoti bile kokiais žod
žiais, kad tik ta pati mintis 
išeitų. Skaittojai to nuo jo 
reikalauja, o ne prie žodžių 
ir sakiniu kabinėtis, nes mes 
ne filologiją diskusuijame, o 
krikščionybės ir ypatingai 
liuteranizmo pamatus ar jie 
geri, praktiški ir ar sutinka 
su mokslu. To aš reikalau-

viena sek
nors

vienos puses
). Liet. Liut. 

kad nesirėmiau vien tik jc 
paminėtąja biblija, iš kitos- 
publika turės progos išgirst 
kaip daro “monkey bosi
nes” ivairiu sektu krikščio v <, C
uis w “dievo žodžio”. Taig

< *-7

ritikuodamas mano di A
imus biblijos nonsensų
s tair geiJžia i u tik i

Aš noriu vy
ru, kurie bu
vo gydyti be 
pasekmių — 

v\ rų. k u r i e 
reikalauja gy
dymo ir nesi
rūpino gydy- 
ties ateidami 
kite, nereikia

teris parašęs prieš savo ves 
tuyes laišką, kuriame s. 
ma. “Kad mano tėvai ir 
geri draugai butų link 

.meldžiu pasiųsti 
lėšomis bačką 
Torgaus alaus”.
čiame magazine yra ištrau 
ka iš užrašu vieno šveicarie v
ČKJ, kurie turėjo artimų ry 
šių su Liuteriu ir, beabejo- 
nės7 pasiliko liuteronu, kui 
matosi pasikalbėjimas Liu
terio su kitais ir sakoma 
jog Liuteris gėręs 
tiems fundijęs. J 
pašaukęs, kada ai 
do. Net, popiežių 
apie Liuterio pa 
mūs, pasakęs, jo. 
darbas “yra girti 
kuris pamatytų klaidingumą 
savo elgimosi, kada išsiblai
vytų.”

Galima apie Liuterį pasa
kyt daug ko gero ir blogo.

“Naująją Lietuvą
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga-- 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale 

sime įveikti savo priešininkus, 
lui—geriausias įrankis. Todėl 
kite, kuo galite! Kas raštais, k 
rimais!

“Naujosios Lietuvos“ kaina Amerikoje:
Metams 9 rubliai; pusei metų rub

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicagoj gyvenantiems žmo
nėms. Žemiau paduodame 
tu laišku saraša.

Laiškus
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 11401 - So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja

Marė Jurgelionienė.

I, ILS. /vS 
“kritikuot 
mus, bet ž 
da aplenks tuos, kurie yru iš 
jo biblijos imti. Ta jo giria
moji biiJija ir neva Kuršai
čio peržiūrėtoji biblija taip 
nat pasizvni lietuvių kalbos 

y katalikiš- 
Aš niekad 
esu kokis

kalbų, kaip 
, bet aš no

rėjau tūlas biblijos ištraukas 
perduot kai]) galint lengve
snėj kalboj. Bet juk čia ei
na klausimas ne apie atski
rus žodžius ii
nti, kuri yra išreiškiama. Da 
leiskime ,apie tai, kaip Die
vas

)as mane. Atmin- 
nlūkėti nė dolerio 

iki aš parodysiu pasekmes ir ku
riu bile vienas iš musu pageidau-

f Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių jį
£ darbo žmonių laikrašti i

gales matyt n
im pilnai leidžiu 

mano privedi
mu, kad jis su gė-

jpsniui, kaip ir seniau gyrė- 
Slį kada da ir nežinojo, ką aš 
rašysiu. Kur jis neturės 
gatavos kritikos, kad gali 
pliekti bile ką, visai nežiūrė
damas kitos pusės argumen
tų. Žinoma, nuo jo ir tikė
tis daugiau negaliu, nes savo 
pirmesniame straipsny j pa
rode kaip jis argumentuoja. 
Skaitytojai gali atrasti ten 
man prikaišiojimų, buk aš 
saliunuose tūlus dalykus tik 
girdėjęs, nors mane žinanti 
žmonės žino visai negeriant 
svaiginančių gėrimų ir nesi
lankant po saliunus. Išrodo, 
jog p. Liet. Liut. pats yra ge
rai apsipažinęs su sa Huną is, 
jei taip žino, kas ten kalba
ma. Gal ir jis pagal savo 
mokytojąLiuteri daro. Juk 
Juk i rtas traukė vokiška a- 
lų ir vyną. Gal todėl ir jo 
išverstoji biblija yra geres
nė p. Liet. Liut., negu kitos.

Kad jau užsiminiau apie 
Liuterį, tai nors kelis žod
žius daugiau apie ji reikia 
pasakyti. Turiu jo trumpą 
biografiją, radau apie jį žo
dynuose, bet čia paduosiu ši
tą, kas teko man pastebėti 
nedėliniam magazine, kuris 
išėjo vasario 25, 1917 m. ir 
vadinasi St. Louis Post-Dis
patch. Tai yra kapitalistiš
kas laikraštis ir prieš tikė
jimus nekalbantis, o juos už
stojantis. Jame labai trum
poj formoj aprašoma Liute
ris ir privedamos kelios iš
traukos iš jo paties raštų ar 
laiškų. Vienoj vietoj Liute
ris pasakoja apie savo kelio
nę i Rymą ir sako: “Kada 
mes pabudome, musų galvos 
buvo pilnos garų, tai]) kad

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia 
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(i;i\'cnis Seim 1 122 S I hilslcd 
(iobiulas Aldonas 31<S West .)3 Sir 
(irablauskis Juozapas 1137 S Wood s 
(irikitniis l'on\ 72 1 West 1<S SI 
(iusaiiskis M H>2<3 S. Wood sir 
lakubailis Joseph I5Ū I Painia sir 
I a lezewska Paulina P.1.5 Casalporl av 
lazdowski Stanislaw <SJ2 West 33 SI 
Jeruseviez Kazimieras 711 West 19 pl 
lokubaitis Anna 8.30 W .33 Place 
lonutis John 33 1 I Auburn avc 
loz.upailis 1-' A 3001 S. Halsted 
I udzental is Maria 7018 S. l-'il th avc 
lurbikas Jonas 933 West 33 street 
lurokas I'ranciszk us 917 W 33 Sir 
luzonis Boleslavas 177)3 Wabansia or 

Wabash Avenue.

priesginumų, ir priesmoksn- 
škų dalykų, ir tiesiog begė
dišku išsireiškimu. Visos C 4.
biblijos kalba apie tai, kai]) 
Dievas tvėrė dane'u ir žeme 
per 6 dienas iš nieko, visos 
jos kalba apie Kristaus vel
nių varinėjimą, apie jo ke
liones vandeniu, apie nusi- 
piovirną daiktų, kurie pikti
na ir 11 
ir tą bibliją, kurią p 
Liut. tai]) giria. Priv

"ĄP 9 9 6 B R R R P m
-- ------------------- ta H R R R
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MUZIKOS MOKYKLA.
MOKINU mišrus vyrų, mo

terų ir vaikų chorus. DUODU 
privatiškas lekcijas dainavi
mo, piano, smuikos, vargonų 
ir mandolinų.

STASYS TURSKIS, Mok.
1531 Milwaukee avė., 2-os lub.

jo. Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus. Stricturą, Varicocele, per 20 
metų.

Aš vartoju vėliausias Naujas 
Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos metodos ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 va), vak. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Ncatidėliok galėdamas išsigydyti 
—jums neatleistina.

Pasitarimas dvkai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN -

D R. GILL
422 SO. STATE STREET 

PPll'.S SllKSEL COOPER & CO.

Aleksiunas Karolis 2334 S. Oakley ; 
\ neb i re wich Silvester 17)11 S Her

mitage avė.
\ uga i t i s J 1000 S Paulina Street 
Anužis Ignacas 3218 Illinois (m rl 
Bacc\icz Konstancija 1708 S Jctfci

SOll

Baimins Govcls 23 19 S ()akle\ Avė 
Balczunas Polly 3900 (dodis avė 
Ballrimienė Marianna 1018 S t nion 

avriiue.
Balluschnik Joseph 2312 i.cavill Si. 
Banewilz Mariana 327)2 S Halsted 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
BeniulikoviIz Wladyslaw 137) — Ho

seland
Bernotas Jan .3327 S Morgan st r 
Bendik George 1122 S Halsted 
Bitowl b’rank 010 S Street 
Blumas Edward .3212 Auburn Avc 
Bocziunas I) 172 State street 
Brencius Tony 208 Kast 117) Sired 
Brincvicz Vincas 327)2 S Halsted 
Burba Auna ?
Butatos Juliau 1208 Chicago Avc 
Caslis Geovicus 2127) West 17) Place 
(’.arabo Williams 1210 Hasting Str 
Conrad Wm. 921 West 33 Sired 
Czcbalas Doni 938 West 33 street 
Dangiala Stanislav 070 W 18 St 
Daralins William 3118 Kensington a 
Dereszkewicz Alex 72 1 Eda Str 
Dromsutovicz Boleslaw 3212 S Hal

sted str
Elzbergas Vladas 5259 S Halsted si 1 
]?iJi|iaizty Ig'n.'ic 2130 AV 23 Place 
Foinuska Helena 1517 Wentworth a 
Galdikai Aleksai 308 Kensington av 
Gaulszis K 715 Milwaukee ave 
Geczias Johann Juslini av. S Chicago 
Girzot I'eliks 1535 S Marshfield ave 
Gordon E 1 110 S. rrumbnll ave 
Girdzijauskas Izidor 3252 S Halsted
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ROCKFORD, IIJ kiekvienam

Aprūpink Save Aprūpink
Savo Ateitį

tiru
m i

Kas Išganys Liaudį?

žinomu

Kazimieras Gugis

Garsinkis ‘Naujienose^
Miesto Ofisas:

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

Tel. Central 4411

rungus 
kimi M 
kr net

Skaitytojų 
Balsai.

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Ch

ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai b« 
skausmo ir aupital 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, k rautu vi, 
<520 Evanston av

turi nesu 
karei viii, 4

nieko ne
šimiems

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

alima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
Taipgi parduodu namus ir lotus Chica-

Resolution
We citizens oi' . . i 

muss meutin

la ccxl upon the 
goods. inunit ions 
to all oi the bei i-

iepis ir sek re 
sekretorius, 

redak toriams

Onnl/nn ooimdo

draugijai Iii
Vasario *2 

taiįvėj buvo

zone except
Rcsol ved 

resolutions 
deni oi' tilt' 
senators I rom this slab 
tilt* congressman Irom Ibis

prauskas. Si. Šepikas. Iv. Gesti 
nas, A. \ ('gula. G. Meškinis 
po ’5()c; J. Oriirikaitis 30c: V 
Linkaiti’. .1. Margis 
N. Vaitekūnas, I). 
Lipas. K. Gubausk 
marskis, 1. Bundok

ulzius, M. Lukauskai- 
25c. Su smulkiomis ♦

tikomis viso surinkta $9.00, 
Dundu-

nilzinišku laivynu. Su ji 
Iba ji kėsinosi suvaryti Vo 
įa i ožio nuga. Betgi tik n •

alinamas.
Ibėjimas kas- 

iink socialistišku laikraščiu san- 
butu

ri didelį laivyną, kuriuo ji gal 
daug blėdės atnešti vokiečiams 
Teeinu

kad tas si įsives prie zero. Iš vie 
uos puses, Amerika šiek tiul 
stačiau p iroms talkininkus, be 
iš kitos nusės, vokiečiu * 4
Ims liuosesnes jie ne

K unigijos
Tikyba, I<
Amžių Be
Tikyba, Popiežiai. Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių B ūgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų

g 613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St j

J CHICAGO, ILL. t
Į Q j Q Į 04-0 I HQ | 1 O 101 O K

Vasario 22 d. LMPS. 13 lq 
Iraugišką vakarienę.

uni

racmieciai taip i 
ėmė kun. Mocki 
kalbu ramiai i €
. iant kelis lanatil

Knyga padalinta į skyrius:
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky 
ba Išganys Liaudį'
P r* i e t a r i š k o j o T i k ė

isano 1 I ir 2.) (t. v lotine 1-iu 
Ii u Draugija, buvo su 

prakalbas. Laiboji 
v. Mockus, kuris paša

l'uriu pasakyti, kad kum Moc
kaus prakalbi! turinys tarp raci- 
niučių pasiliks ilgam laikui ir 
atneš daug naudos darbininkų 
judėjime. žvalgas.

buvo pcrkar.šla nuo 
k alkos. 'kit* smuki 
svetainės bjauriai

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

BOSTON DENTISTS
135 Siute St., Kampas Adams. 

Viri Peacock's. oriel “The Fair" krautuvą

Pertraukoj, panelė O. 1 urane 
kiute padainavo tris liet, daine 
les, už ką jai publika ačiavo ai) 
lodismen ta is. Prie kp. prisira 
še keli n.ui)i nariai.

Raulinaitis.

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
nuosavią ūkę (farma). 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 nėiš- 
dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. 
Pirkti g 
pinigais 
goję; išmainau i farmas, arba farmas i namus

imui d. Kapsu
Ko rezoliucija uz kurią balsavi 
\ isi. išskirus Mielielsona, Smul €
storiui ir Baulinaitį; kuomet Mi 
chclsonas perskaitė 
mintą rezoliuciją. 
Smelstorius. Prūsei!
kas. patardami priimti ir tą, ki 
ri i r tapo priimta vienbalsiai 
Nutarė rezoliucijų kopijas p; 
siusti visiems socialistu laikr;

nybcj p'isiroue visai Kas Kita. 
\nglijos laivynas neatnešė lau
kiamos naudos. Pasirodė, kad 
šioj karėj povandeniniai laivai 
’ošia daug svarbesnę rolę, negu 
milžiniški kariški laivai. Vadi
nasi, Amerikos laivynas nelabai

ai tlieir own risk.
that copies of these 

be sent to the presi- 
l nili'd States, to the 

mil Io

linkimi' dabar kitą daleidimą. 
Padėkime, Suv. Valstijos sius 
savo kareivius vakaru frontam 
Aišku kiekvienam, kad dabarti
niu laiku talkininkai 
lyginamai daugiau 
betgi nežiūrint to, jie 

Išeina, kad. 
šioj karėj loši 
Karės įrankiai nulemia 
O tuo atžvilgiu \’oki<‘- 

pasididžiuoti.
žodžiu sakant, ar šiaip imsi

me ar taip, bei Suv. Valstijų pri
sidėjimas talkininkų pusėj nega
li užduoti didelio smūgio vokic- 

dajktas,

tam tikra komitetą kuris nuėjo 
pas Bačkų, kviesdamas jį de- 
baluosna su M. X. Mockum, tos 
dienos vakaru. O pranešus abie
jų prakalbų publikai, debatams

kai b 
, neriui io j pi 
Žmonių bu v

knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

yra zmo- 
uigiausiųjų 

ipdrausti ka- 
dabar siekia daugiau 

<aip penkis milijonus dolerių.
Laupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 

vakarais nuo 6 
itdaras specia

lu! lietuviams butų paranku ateiti su 
nes šiai]) dienos laikuįsruiksti savo nuomones po pu

se valandos visiems trims, o 
paskui visi gidės kalbėti po pen
kias minutes. Pirmas kalbėjo 
drg. Michelsonas, antras - - V. 
Kapsukas. Jis pradėdamas savo 
kalbi! pasakė, kad jam esą in- 
domi drg. Miuhulsono kalba, ir 
pradėjo nurodinėti. Jąją betgi 
uždavė didelį smūgį “Keleiviui." 
Trečias kalbėjo drg. Prusuika. 
Jo kalba pasirodė maž-daug su
tinkanti su Kapsuko. Drg. J. 
B. Smelstorius buvo perstatytas 
kaipo redaktorius, bet jis pasi
sakė kalbėsiąs kailio sąjungie- 
tis. Smelstorius. pradedams 
kalbėti užreiškė, kad nesutinkąs c 

su drg. Michelsono išsireiškimu, 
bet sėlinus smarkiai sušuko ant 
Kapsuko, buk jis mindžiojus de
mokratiškumu. Tuomet drg.

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

Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai 
mas kaipo vienas tvirčiausių jų ii 
bankų. Žmonių pasidėti pinigai 
pitalu ir perviršiu

issomblcd this . .
.... 1917, vigor

ously protest against this count
ry becoming involved in win 
with Germany or any other na
tion.

priežasčių atsisuki' slot 
tuosna. Mat vyrukas 
kad bus suvarvins i ožio *■ 4

Racino žvalgas

The agitation for war is sole
ly in the interest of munition 
makers and food and supply 
speculators. By deliberately 
using the European war in or
der to make money for its alrea
dy gorged capitalists, the I'nited 
Stall's has become 
lice in wholesale 
this country w'ure to go to war 
under the present circumstances 
it would be fighting for the pri- 
vilegc of continuing to make 
money out of the great trage
dy of Europe. In other words.

s apgailestauja, kad Bock- 
> jaunimas, lošdamas Br. 
šo dramą, visiškai nearliš- 
trodė. Taip tai taip, bet p. 
pirmiau negu kritikuoti lo- 
, reikia pažvelgti j aplin- 
>. Juk didžiuma lošėjų, da 

i kartą buvo ant scenos. 
Valento

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $1.00 
LAIKE KOVO MĖNESIO

MO v;r6uneb .............................. $3.00 iki 14.Ot
Bridge work  .......................... $3.00 iki $4.6'

Specialistas Dantų Traukime

Kaip jau buvo minėta “\au- 
iienose", 25 d. vas. čia kalbėjo 
Kum Mockus. Norėdami suar
dyti laisvamanių prakalbas, re- 

fana tikėliai parsikx ietė 
I uoin

Vasario 24 d. čia tapo algai 
vintą lietuvių korporacijos krau 
luvė ir pradėtas biznis. Krautu 
\ ės vedėju yra p. K. Statkus, ku 
l is pasiryžus unurgingai darbui) 
ties, l ik but gura, kad žmonų: 
palaikytų korporaciją, nes til 
luomui but geras pasisukimas.

“NAUJIENOS”
1810 S. Halstcd Street, Chicago, Ill

Ugi j imai 
nepraustaburnį Bau 
pačiu laiku su rung 
bus" savo avelėms.

Kadangi Backus

Drg. Michelsonas papasakojo 
kelis anekdotus, iš kurių mote
rims nepatiko tas, kuriame kal
bama, iš ko sutverta moteris.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Svečiai iš kilų miestelių išvaži
nėjo namo anksčiau, o bostonie
čiai linksmai išsiskyrslė vėliaus.

Brocktono Reporteris.

kius, (ta aršiau p 
tusu į aprašymą ; 
rasti “Keleivio 

Vasario 25 i
iuvių svetainėje atsibuvo pra
kalbos. parengtos LSS. (j() kp. 
Kalbėjo drg. L. Prusuika apie 
dabartinu Suv. Valstijų politiką- 

u Vokietija, apie Eu- 
ir apie lietuvišką po- 
mtykius su socialis

tais ir kaip lietuvių “patriotai": 
(iabrys, Yčas ir Ko. “kovoja už 
I aut u vos liuosybęr"

Drg. L. Prusuika kalbėjo ge
rai. Publikos buvo pilna sve
tainė, apie 100 ir visi buvo labai 
natenkinti.

mkėsi kituose miestuose 
kalbomis, bet 

tsilanl 
>ai skaitlingai 
ockaus praka 1 

i, ir, matomai buvo labai 
meilinti. Labai pagirtina.

it douli'i be fighting 
maintenance of an 
w rong not a right.

We demand that no 
be declared without i 
dum vole of the puop

We demand that a com 
embargo be | 
shipment of all 
and olhurw ise, 
gcrunt counlries.

We demand that

50 ir vėl duo- 
Ponai komisi- 

os ir senosios valdybos nariai 
tinginsi perstatyti mane “Nau
ju nu" skaitvtojams kuojuodžia- 
sioju šviesoje. Na. ką tu su jais 
)adarysi... Aš visgi numanau 
dsakynėti į daromus man priu- 
■.aištus: tai butu bereikalingas

tuomet kalbėjo V. J. Dubundris 
L. Prusuika ir J. B. Smelstorius 
Po tam kalbėjo Antanas Liut 
kus, Baulinaiiis, A. M. Baluhiu 
nas. Surašąs likos pertrauktas 
Drg. Michelsonas reikalavo bal

mvažiavime dalyvavo siu Įnik- * 4.
■ašeių redaktoriai: d. V. Kapsu
lius, “Kovos" ir “Naujosios Ga
dynės", L. Prusuika, “Laisvės' 
ir 8. Michelsonas, “Keleivio.' 
• ■u Bostono draugų suvažiavimt 
dalyvavo draugai iš Brocktono 
Middlcboro, ('ambridge, Nor
wood, Hvde Park ir kitu vietų.

kritikavimas
B y m o j uodo- 

larbuliu. Nors

SO. BOSTON, MASS.
Bostono ir apielinkių liet

Soc. suvažiavimo.

RACINE, WIS.
Aukos L. š. bolidui, surinkti
d. vasario 1917 m. LSS. 1‘.

uopos prakalbose.
Aukavo šios vpatos: J. Sev

Nors musų vyciukai gyrėsi, kad 
ai miesto valdžios pagelba ne- 
iuos kun. Mockui kalbėti, bet 
<uomet Mockus atvažiavo, tai ir 

> itįs atėjo klausyt kalbos ir sė- 
lėjo kaii) šventi. Aišku, kad 
iic nuliu i spėkų pasipriešinimui.

Mockus paskutinėj sa- 
alboj labai karštais žo- 
Isisveikindamas publika

Kapsuku, pasakyti kelis žodžius 
Kapsukas kalbėjo apie L. S. S 
narni). Paskui (it) kuopos finai) 
sų sekrul(.-rius. drg. Kimštis itui

so ir norėjo priduoti 
linui ją. Pirmininkas 
te rezoliucijin Drg. 
nesutiko su drg. Michelsono

vieny 
karėm žmones jokios Kares ne
nori. jie nenori riti kitų žudyti 
ir piltiems žilti už kapilalstų ki
šenių. Tatai visur laikomi pro
testo prii š karę susirinkimai ir 
sunčiamos valdžiai lain tikros 
susirinkimo priimtos rezoliuci
jos. Lietuviai lą-pat daro, tik 
kad dažnai jiems sunku tinka
mai surašyti anglų kalba rezo
liucija, tai mes čia išspausdina
me rezoliucijos pavyzdį anglų 
kalba, kurią protestų rungėjai 
gali nusikopijuoti ir, su mitin
go pirmininko r sekretorėms 
parašais, siųsti prezidentui, savo 
vaisi i j os senatoriams ir sav<F di- 
striktu kongresmana ms.

ja nesibijo kariauti su >uv. \ai-
Ii joms. Amerika siunčia be

paliovus uolas, kad vokiečiai 
liautųsi skandine lat.us, kuriais

ie v croiiKos roiu) ir i . sa 
kiutė M arijonos rol. Veikai 
mdomus ir žingeidus pamatv 
tuoin, kad skvriasi nuo kitų pi 
statiniu savo stilium todėl, k;4.
tarpais, belošiant vra (laimioj

įsumi 
<o a ik v ujimas. Į 

n besuiuosius užmeti mus aš

Vasario 22 d. Lietuviu sve- 
4

tainej tapo sulosiąs triveiksmis 
veikalas ’’Apvesdinki! ir mane."

’ iiumčiu gėrimu visiškai nebu- 
vo. 8,usirinkusieji išpradžių a- 
liejojo, kad nesuvalgys visko, 
bet paskui pasigirdo balsai, kad 
I rūksta sūrio, kopusių, kendžių

važiuoja AmeriK 
l ėčiau, Vokietija 
lai domus. Kitais 
kant, ji nesibijo stoti į kare su 
Suv. Valstijoms.

Kodėl taip? Todėl kad Ame
rika nuka i’iaugiau galės užken
kti Vokietijai atvirai stodama i 
kare, kiek ji kunkė prisilaikyda
ma neutraliteto. Juk iki šiol ji
nai siuntė talkininkams amuni
ciją, valgomus daiktus ir remi“ 
juos visokiais budais. Tuo tar
pu vokiečiams amerikiečiai ne
suteikė mažiausios pagelbos.

Vadinasi, fa 
dalyvavo karėj

dot savu lai juodajai armijai, 
bet nereikia užmiršti darbinin
kams ir politiško darbo." Ragi
no. kad darbininkai turi prigu
lei prie Socialistų Partijos ir 
veikti jos naudai laiku balsavi
mu, paduot balsus už socialistų 
kandidatus ir tt. lik susispietę 
šitoj partijoj darbininkai galės 
atsiekti savo tikslą pagurinti

DUODAME DYKAI 
20 lietuvišką dainą, 1000 adatų ii 
alboiną.

[ Grafafonas tik 20 dol. su gva-
| rantija ant 10 metų, 'l ik 20 do-

j Prisiųskitc 3 dol. rankpinigių, 
l likusius užmokėsite prie atsiėmi- 

ni(>- Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, meeliani- 

i zmas grafafono geriausios kons- 
trukrijos, kurį galima užsukti 

) laike grajinimo. T inka rekordai 
įvairaus didžio. Baisa išduoda 

kuris girdėt balsiui ir aiš- 
ifCT* kini. _ Vietinių meldžiame alsi- 

lankyti į musų kraųluvę, kuri ;di- 
dmyvta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 

Ii vakaro ii* taip pat m'dėldicniais.
' Siunčiame dykai kalaliogų mu-

zikatiškų instrumentų ant parei- 
kalavimo. Adresuokite: 

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
Grand Str., New Yrork, N. Y., Dept. N........

Stale Bank of Chicago
A icnintclis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietui u klerku.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Veda v iso Ic i us r e i K ci l us, kaip /(rinunališkaose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Nainį; Ofisas:

3123 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

lykių; liet geriau 
pavadinti tą (Irau 
bejimą nedraugišku pasikalbėji
mu (?), lodei kad tame pasikal- 
liejimi' dalyvavo (\rg. V. Kapsu
kas, kuris, kaip as patyriau per 
antrą toki pasikalbėjimą 25 d. 
vas. moka tik be pamato ant 
kitų užsipuldinėti, 'kodui is tų 
dvejų pasikalbėjimu, galima sa
kyti, niekas ir neišėjo, lik vie
ton pagurinti viršminėtus santy- 

ablogino. Pla- 
įpie tai galima 

num. 9 ir 10.
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Žmonių 
nuopelnas.

tai imant, mažai U

sti ponams kapitalist 
kapitalistų tarnams.

ponų darbus. Pamate

litikieriai, žmonės ėmė pro 
testus kelti. ktai pasidžiaugti. Laivų ap- 

i ginklavimo klausimas dabar 
Ir štai to judėjimo rezul-'turės but kulkas atidėtas į 

šalį. Vadinasi, ir pavojus 
umaus susirėmimo su Vokie-resas pabaigė

tokių įgaliojimų, kuriais pa
siremdamas jisai butų galė
jęs įvelt Ameriką i Europos

Nesakome, kad karės pa
vojus jau visai praėjo. Bet 
laimė yra ir tas, kad šiandie

išvengti.

yra žmonių nuopelną

dalis to nuopelno priklauso 
ir lietuviams darbininkams,

karę.

ZT7 • 1Triksas 
nepasiseko.

Politikieriškas t r iksas, 
rį pavartojo karės šalininkai 
tikslu nugąsdinti kongresą,! 
nedavė pasekmių, 
sas išsiskirstė, 
prezidentui galio.- 
luot pirklybinius 
panaudot kitokias priemo-i dengia parapijonjs, 
nes Amerikos laivų apgyni
mui nuo vokiečiu submarinu. c v

Karininkų “biznį“ sugadi
no keletas senatorių, kurie

bas, jogei įstatymo sumany
mas, duodantis prezidentui 
minėtuosius įgaliojimus, ne
suspėta perbalsuoti.

Prie sutrukdymo kariniu- t/
kų pieno tečiaus prisidėjo ir 
žemesnio j i k on g res o d ai i s 
atstovų butas. Pastarasis 
kaip jau buvo rašyta “
jienose”, buvo priėmęs tokį 
įstatymo sumanymą, pagal 
kurį prezidentui leidžiama 
tik z pg i n k 1 u o t p irki yb i n i us 
laivus, bet neleidžiama var- 
tot “kitokių priemonių” ir 
taip-pat neleidžiama val
džios pinigais apdraust ga

First Lithuanian Daily in America
Published Daili) Except Sandai;

8V IHI

LITHUANIAN NEWS POU. CO. Inc.

l’erinR of Subscription

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ................................. $5.011

Six months ............................ $3.011
'three months ........................ $1.75
Canada, one year ................ $6.00

I European countries, t year .. $7.00

benančius amuniciją laivus.

iliojimą, tai
net

irma to

zmo suma
nymus. O tam dalykui vis- 

Grasinantis! viena jau tur but nebūtų už- 
išjudino juos! i ūkę laiko.

(kili tomi

Ten baisus akmeni-
apie

o,

laidota dar keletas ir kitų la
bai blogų įstatymų sumany
mų, taią) jų ir nelemtasai 
“cenzūros” bilius, grasinan
tis mažiausia 30 čia metų ka- 

ciją karės laiku.
Matoma, toms militaristų 

šunybėms dar ne visai pri
brendo laikas. Bet darbi
ninkai privalo delei to nepa- 
liaut kovoję prieš kare ir 

antsmili.

i

Seiles varva.

niekas nežino, net ne tie jų val
donai ar kompanijos, kurioms

Nau-

j dolerių nuostolių, seilės var
va, bežiūrint j “Naujienų”

žinoma, pa
kš kuriu

militarizma. K<
K-

;ai juk nenurims.

metus

—Greene in New York Eveninfl Telegram.

nęs tų $50.00. 
ir išrodote 
žmonėmis, bet visgi turėtu
mėte suprasti, jogei advoka-kutini doleri. Bet vis dėlto

ams butų daug smagiau 
tvo kišenėn susipilti.

pasisekimą. Jie, matoma, ir 
miegodami sa| 
“Naujienas”.

Paskutiniame savo neva 
“laikraščio“ numeryje jie ap
rašė vieną tokį sapną. 
,1 ! liV.. . .............  

redaktoriai leidėjai ir darbi
ninkai susirinko vidurmies- 
tyje puikiam hotelyje ir tais 
pinigais iškėlė puotą.

Kaip kunigams, tai, žmo

ma, tik ir sapnuojasi puikus 
koteliai ir puotos. Bet ar ne 
geriaus visgi butų, kad jie,

er

ėdam i

išminties ir žmoniško

žemė neatiduodama tiems var
guoliams, kurie kankinasi did
miesčiu drbluvėse? Delko 
jiems ik*.sutaisoma ūkės invun-

kur
d įs

Juk aš dirbsiu rankomis 
muskulais, smegen imis...

Nujuokiu!: manus. čia,

rašė i o nereikia; didžiuma jų 
nė skaityti nemoka. O žmo-

gali tenkinties tokioms žiop
loms nesąmonėmis, 
mis kunigai savo

jegamasciai,

te vardo, tada ir galėsite 
laukti jam pasisekimo. O da

i šmei-

Grinoriaus Sapnas
damas

l ik ne apie senąjį kon-

.Jam

('.Z i u.
4

linkon per Californiją, 
imas jos žaliuojančius

pusiu

aių kalnu, pasipuošusių balto
mis sniego kepurėmis.

priminė Sibiro tyrus, o tęsiantie- 
■ i iš Colorado’s kalnai vienus 

O;

tvoromis Grinorius purtosi. Aiškinasi nu

su g;

Dėdė Samas ramina poną prezidentą “sunkioje” valandoje.

os, kad- —Ar tamsta pirmiau kada
kvailais nors skuleisi pas mane?

Iš veido nebeprisimenu.

no diktavimą^ o pagal savo ,imo Inano widas mat S1’CT> 
išmanymą. Taigi jisai ir pa- sllK' ’’ 
darė ta klaida, rašydamas, . „
. 1 ‘ 1 eisejas panašesnis?...kad kun. Ežerskis manęs

tų ri svarbos, kokioje formo- 
įdvokatas rašė laišką.

“Naujienose’ ’ir aš 
tenai aiškiai sakau, kad aš 
klausiau Ežerskio, ar jisai 
nesutiktų pasiųsti pinigus. 
Jus tą matėte ir visgi tvirti
nate, kad aš kitaip sakęs. 
Vadinasi, esate melagiai ir 
begėdžiai.

Toliaus tie kunigų šlamš
to rašytojai prikiša man 
šmeižimą. Jus patįs, ponu

' N A U JI E N O į Chicago, UI.

Texas Taip, bet šilą skrybėlę mesk ■ Lietuvos žmones, kurie ken- 
galinl gročiau. Dabar i m o n(>‘,ilcjbomn xztiro'n Pači.

kur-ne-kur lentine trinkelė

grinoriaus domų į save atkrei
pė raudonasai akmuo, neva mo
lis, kuris puošia visą žemės pa
viršiu. 4.

Kansas labiau apgyventa

riame žmonės knibžda, kaip už-

Missouri ir Illi-
I1O1S.

Šios vai

apariamos kvietienos, raunami 
ir deginami kukurūzų kambliai

sias pievas bei dirvonus.

nelaimės

Beeinant šalygatvin. ameri
kietis kala grinoriui:

Klausyk, aš tau, kaipo ge
ram draugui, patariu: pirmiau-

kų į kuprą supuvusiu

bu rimtai.

Išbiauros
akmeniniais 
atsidurdavo

sprando ir į- 
manvs, kad

Tu nežinai, o 
riu ištikros širdies.

Roman, aš užmokėsiu; nes 
aikai mesdami į tave dti ir man

gausi nuo ko nors per sprandą.

naii-
už riesk

<am nesakyk ne 
ės, uos jeigu kam

vadins amžinu grinorium. fuli- 
šium ir tam panašiai. Kas tau

resni.

tu žmogumi, lai daryk.

berne, ir taip sugnybo ranką, 
kad grinorius pabudo, ir žiurė-

lionę, supuvusius obuolius ir a- 
|)ie gerumą tų žmonių, kurie 
jam. tokiam baisiam grinoriui,

K. N. N.

K. MANTVIDO ŽODIS.

Kun. Ežerskis nori, kad 
žmonės pateisintų jį, o ap
kaltintu mane. Gerai, tegul

STENGIAUSI SUŠELPTI 
nukentėjusius nuo karės bro 
liūs, o kunigas tą PAŠALPĄ 
SULAIKĖ. Tai katras-gi dab
bar mudviejų esava kaltas? 
Tegul žmonės pasako!

supranta, kad darbininkui 
žmogui yra šimtą kartų su
nkiau išsižadėt $50.00, negu 
tokiam “dvasiškam tėve
liui”, kuriam nė už šį, nė už 
tą plaukia pinigai i rankas iš 
visų pusių, bet aš tuo nesi-
didžiavau. Padaviau jam | prierašą, 
auką privatiškai, be jokių 
liudininku, ir net kvitos ne- 
reikalavau. Geidžiau, kad 
tik pinigai kuogreičiausiai 
pasiektų tuos nelaimingus

buvo žad 7

gų? Ar aš neturėjau teisės 
pasiskųsti visuomenei, kada 
patyriau, kad mano pinigai 

niuje? Ai1 nebuvo mano pa-

9

Juk žino visi gerai, 

nigams aukas del visokių ti
kslų, tūkstančiai tikinčiųjų

savo sunkiai uždirbtus cen- 
; m a.,mm” m

patarnaut
jiems.

? “užsime-
, kunigo

ič “ne
atsimena“,

nėm i r k t e 1 ė i es sa k o, V K
nig’ai.“jau pasiusti”

uzsimir-
simų as ir norėjau perser
gėti žmones. Kada jie žinos 
mano persergėjimą, tai jie

tų tenai, kur joms nereikia. 
Kunigai tuomet bus apsau
goti nuo atsakinėjimų į ne
smagius advokatų laiškus, o 
a. u k a u toj a m s nepriseis gai -

Tai tiek “doram” kun. E-

kunigų organo “Draugo” re
dakcijai.

Ji, išspausdinus kun. Eže- 
rskio laišką, pridėjo ilgą 

Ir ką jus mano

ne pabara “užsimi’ršusį” ku
nigą, bet išlieja kibirą 
mazgų ant manęs 
“Naujienų”? nią). - Palauk, Joniene, še dar 

kad I Ikvr:kg()* parnešk Mari-
;aš buk melavęs ir šmeižęs, op1? . _ 4 ...
tzXT ... ,, : , . . Joniene: A, ką čia, nereikia.
Naujienos buk norėjusios Seilllininkfs vaikas: _ Ne.

per nesąmones pliauškiate!
Ne aš meluoju, o jus me

luojate, kada jus pasakojate,

Utarninkas, Kovo 6, 1917.

Jiai, esate šmeižikai! Aš nė 
vieno neteisingo dalyko ne- 
pa rašiau apie kun. Ežerskį, 

. o tik padaviau gryną tiesą 
nuo pradžios iki galo. Aš net 
nevartojau aštriu žodžių 
prieš jį, nors man ii’ baisiai 
skaudėjo širdį, kad tapau 
tai]) apviltas ir dagi kunigo, 
tikėjimo ir doros mokytojo”!

“Naujienoms”-gi esmi dė-< 
kingas, kad davė vietos savo 
š] >a ] t ose mano a ]) ra šymut 
Žinojau, kad kunigų laikraš
tyje tiesos žodis neįsileidžia- 
mas. Nors tu buk geriausis 
katalikas, nors tu aukauk 
paskutini savo centą Dievo 
ir tėvynės labui, bet kaip tik 
nori parodyt negerą kunigo 
darbą, tai kunigų laikraščiai 
pasmerkia ir prakeikia tave. 
Štai delko aš ii’ kreipiausi su 
savo pasiskundimu į ‘‘Nau
jienas", ir dabar matau, kad 
tai]) ir pildosi, kai]) aš ma
niau: kunigų laikraštpalai- 
kis dergia ir niekina mane 
už tai, kad parodžiau žmo
nėms tiesa. Žmonės dabar 
dar syki persitikrins, kas per 
vieni yra tie “dvasiški” mul
kintojai.

Buvau pirma Įsitikėjęs į 
kunigus. Bet dabar tegul jie 
traukiasi nuo manęs su savo 
purvinu gešeftu ir su savo 
tokiais-pat purvinais šlamš
tais. Daugiau man jų nebe
reikia. K. Mantvidas.

NUOSTOLIAI LAISVĖS”

Brooklyn, N. Y.

vakare, užsidegė dirbtuvė 
tame name, kur randasi Lai
svės spaustuvė. Gaisras ki
lo ant ketvirtų lubų, kur ran
dasi kriaučių šapa. “Cais-* 
vės spaustuvė randasi ant 
pirmų lubų. Nors gaisras 
tuoj buvo užgesintas, bet 
vanduo, bėgdamas iš viršaus 
apačion, padarė nuostolių ir 
“Laisvei”. Vanduo pagadino 
šiek-tiek popieros. Pertai 
vienas “Laisvės” numeris 
nesuspėjo išeiti. Nuostoliai

J=U=O=K=A=I

duok, mama, ji jau du šmotu

Pas barzdaskytį.

Nesusipratimas.

tį pacijcntą): — Na kame gi ta 
jūsų sena bėda?

Pacijentas (rodydamas į pa
čią) : — Ji antai ten sėdi.



Greit devvnios.

III.

l amstai laiškas, pone!

pažiurėjo Į

KokioKokisi 9 Prieik arčiau.

išroka\ imus, nes arčiau jinai ne
bežinau.

tulas laikas vienas kito pažini
mui. Bet negalima ilgai tęsti, 
nes ilgą ješmą bedrožiant, šuo 
kepsnį nusineša. Kaip greit iš-

ti su
kilom

"dekoracijų” nieko daugiau ne
turi, tai tariamoji meile prany-

manęs geležinkelio stotyj. Mel
džiu atleidimo. Dalykas tame, 
mano aplinkybės persimainė, ir

Ii. Bet tu buk rainus— aš pra
nešiu tau apie tai, kada važiuo
siu. Burda stovo kupletų aš dar 
negavau. Nežinau kodėl: tur-

JAUNIMO ROMANTIŠKUMAS

VARKA.

i

rosi artimesni

z m o m u

■ 111 rusi n

žmo-

ai -

kabaldžiojan Ii
inkeiktas! To dar maža: tam

stus.

bet
draugijai.nuodys

Buk prakeiktas, išda-
\ ėjau! tas kiekvienam žino-

baimės toliau varė ardvmo dar-
’r vaikščiosi tu iš amžių i amžius i. €

mkiausia taip atsitinka,
ii

vieton

A. Averčenko.ir

rrpebcino.

n

1840 So. Ha’istecl St Chicago, Ill. tillIclS ?

(latvėj pasigirdo muzika—Gali sau prisistatyti, Mitia

V F

ažai žino ir lokiu

a už i mišri

a farmaceutu.

dėdamas pūvančiomis 
mis, mojavo po orą

tu manei mirtimi iš geros va
lios pasiliuosuosiąs nuo slegian-

a i

tinti darbo žmones, o ypač jau
nina — su tomis teisėmis.

kurios tareis rasias mirti 
dk.

ma. i ik šiai Kame visa neua: 
•nors kiekvienas tai permato ge-

venk, prakeiktasis! buk ir atei
nančioms kartoms liudijimu tos-bjauredamies, nusigrįžo nuo pa

sirodžiusio praiovo; Kilusiojo

kuone visiškai nuo liemens ati
trukusi. nusviro žemyn; varnai

jc; numirė ore paskutinis varpo 
balsas, ir 
nutilo.

tai, nėra 
daug

ka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 1 po piet. Subato- 

Kalbama Lietuviškai.

mas, ryto — akvariumas... 
Nuobodu, brolau *Selcstovai... 
Teisingai išsireiškė didysis psy- 
cliologas (logoi: nuobodu gyven
ti ant šio svieto, gerbiamieji!

sau, šienam 
susirinkime duoda

mus yra Įnešimas, kad paaukau-

Bct ant nelai- 
~s gerai žinančiu susirinkimu 

mažai randasi, 
geriausia

lasai gerumas už

eina kokius me
dalyvauja. Bet
nei iš to jis persimaino; meilė

susi
pažino vaikinas su mergina, 
tie dažnai s

Kurie mano daug zmą apie drau
gijų tvarką, kokis “žinovas", 
oapuoles i mažai nusimanančiu

draugiją savo Įrankiu. Bet jei-

ipleistl susi- 
prisieina lik

nuva
žiuok i Dolilechniškus kursus

Utarninkas, Kovo 6, 1917.

JaifflHBiSMB

nuni rai šiaurės

neparaudo saulėtekis.

vas!

u«"

a n I ras,

nuo
senovės nuskaustos ir sergančios

narnėk in i mo ir

ir mano vėlė n u u

NAUJIENOS, Chicago

kaip susirinkime
amžių am

siu i DIDYSIS VAISTYMIS BUKUS ANT DRICGEPORTO

| CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
Inos vaikinus, o ypač merginas, 
kurie mėgsta romansuoti. Su

. susirinkimu vedimas. Ne
atėjęs i susirinkimą nuil

labdaringam

v;m
sif.
£ STATE

žiovaudamas iš

BANK
■'jmSIk 1

BANK

Aina *• v 

n u i 
4

mm

smniinvma, kirk

viskas susimaišo ir iš-

Žinoma, t: 
baus.

nemalonus realis

n n1 g v vi

nes, kad lokis romanas nepa-

dingo.

butu
l

aš pasmerkiu roinansavima.

matymo tik pigios rūšies roma
nuose, gi tikrame gyvenime la

jeigu laikui bėgant pasirodytą.

melu 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St.,
nieko nerašiau.

mmas.
linksma

Ta.ip kad susigiminiavimas

mas tavęs neužgauna?

kiomis sąlygomis galima ten pa-

svnias.

negalima 
nik Modi"

ar

i is numetė laišką ir smagiai iš-

CHICAGO
Kapitalas 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 Išdirbysčių 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 3G už padėtus pinigus. Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus i visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų.

QARBAg
A’ta garsaus franeuzu rašyto-
Tai užimantis romanas, kuris

jas pamatys,
rojų, kur paskui visi linksmai

o. Halsted St., Chicago, Ilk

Lošadiatnikovas susiraukė. iš-

suvyniojo i telegramą ir išmetė 
per langą muzikantui. Paskui

Ar liuesas šiandie?
Užimtas iki kaklui.

liktoj kotelius de France, pu
sė antros — bankas, keturiose

Urzumcevas, o paskui -- o-

Dieve tu mano 1 Pcrept 
garsusis Čuguevo Pei

žinoma, aš momenta-

Kaip-gi! Prašo su 
eldšerių kurso programą

turbūt, labai nustebai

nikovas pasakė:
—žinai, tavo tas Perepdicinas 

pnu’cda man patikti, 
jaunikaitis.

9

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa 
atinį supratimą apie nuosavybės išsivv

sau šventikas sužinojo apie 
\iska ir išėjo didelis skandalas. 
Pas mus atsidarė naujas biosko- 
pas ta’ jau trecias. Atsimeni 
K i Ii kinius? Juos nesenai apra
šė. Labu dienu nuo Nikešos.< c

Jis vis dar pas mus tebegyvena.



no

Turgaus Žinios 11.00

Valgomieji produktai

1.08

nu

Naujienų agentai

Chicago, Ill

Paukščiai, išdarinėti

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Avė

Westville

versta

Kewanee

Chicago, III

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS

Livingston, 
E. St. Louis

I ,oins 
Bounds 
('bucks 
Plates

Komai
Kviečiai
Kūgiai
Miežiai

metų 
m t ai

Oleomargari *a*
Stalui ...........
Kepimui ,..

Kiaušiniai:—

Patents ................
Straights ...........
First ('dears ....
Prastosios rųšies

Žiemkenčių kviečių 
Patents ...........

Standard .............
First (dears .... 
Second clears . .

SIU. ,\| HI K( t
| h įžįstu m u. s
j.iu šnupso ii

mane is 
jog

Šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai ....,

no rojų u ją 
I kirs man 
net akiniai

J ančiai, parinktieji 
Kiek menkesni .. 
Mituliai 
Sotckers 
Veršiai, 
Karvės, 
Buliai

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1..........

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

Kultų motiejukų ... 
Dobilų, sulig rųšies .. 
Prerijų, sulig rųšies.

“N A U J I E N O S
1840 S. Halsted St

MICIGAN VALSTIJOJ: 
Grand Rapids, Mieli.: J. Žilinskas, 

452 W. Leonard St 
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 

Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 
Box 138

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

Na, sakyk ill 
k io didvyrio j i 
tos viltis.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliai!* Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-r* G AT VI.

Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais 
tvirtais audekliniais apdarais, $1.

Užsisakykite tuojau.

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, 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ
mas, ir j kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu
rės bematant savo burną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos.

I 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 knygos virše
lių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. 
Jono Šileikos. Tas paveikslas ant knygų viršelių 
spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.

Labai užsiėmę 
ko nei pasilse 
dirbu sunkiai ir

Bet kartais iii“

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BJECTOB BUILD  INK
Yf V. BU. Bmb 1*

Ohlcaro, m.
FBoim* Central kr «MB

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

Avįs:
Mitulės . . . .
Senės, geros

CHICAGO, Kovo 5, 101/.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

MOKYKIS SIUT M O TE RIMUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminiai daik
tus arba a prūdai us. Diplomas
kiekvienam, kuri ItteimokiMi 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname jos liut visoMuS 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Westen a?.
18^0 Wells gatvė.

SARA PaTEK, MOKYTOJA*

.00— 10.00 
>.00—7.00

kilai
The Americ 

so prie Chica 
ra po jos 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieUu- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas meta išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai IllinoŽB 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje b an k oje ym 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.06.

Tai yra viena pui- | 
kiaušių lietuvių | 
kalba išleistų kny 
gų tiek turinio X 
tiek technikos ? 
žvilgsniu. Kada- į 
ngi Lietuvių dar- 0 
bininkų literatu- g 
ra vis dar netur- į 
tinga, tai pasiro- J 
dymą šito stambe J 
snio veikalo, kur | 

paprasčiausia, a 
kiekvienam su- j 
prantama kalba J 
išdėstoma sočia- j 

lizino mokslas, J 
kiekvienas mąs- J 
tąs darbininkas ■ 
sutiks didžiausiu X 
pasigėrėjimu. |

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., LoobIi Ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Pancdčliais, K et vergais ir; 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

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

Gyvulių turgus

10.00—11.00
. 8.50—9.50

8.50—9.50

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti am ulsa- 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo S3.SB 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

žinau, Kaip kam, be 
mane Ur “brudui" neinleresuo 
ja. .Jei laiko yra lai geriau pa 
vaikščioti. lain... Bevaikšėio

prie Chi- 
po jos at~ 
nuo laiko 

aring House 
ištiria savo

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

16.50— 17.50
15.00—16.00
14.00—15.00
13.00—14.00
8.50—10.50

13.50— 15.00
9.00—14.50

. 7.50—8.50

jaut sueini draugu, l asyk smu 
gu. Užeini į karčiamą pasilsiu 
Ii rojaus skystimėliu gerklę 
luste nepajunti, kaip diena pra 
•ina kita ateina...

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

Citrinai, dėžė ................
Ananasai, gurbas ...........
Žemuogės, kvorta ........

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

Burokų, smulkus .........
MILTAI

Vasarių kviečių—

6.00—8.00
3.00—4.50
5.00—0.00

$12.uu—14.50 
12.50—13.50 
ĮLOK -12.00

Daržovės:—
Barščiai, staline . . 
Kopusiai, did. guri) 
Morkos, stalinė 
Kalafiorai, dėžė . . 
Salierai, pintinė . .

11.90—13.75
9.00—12.00 

11.00—12.50 
13.00—11.50

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.

Ž IU I Viltu € t
( ui s p; ulinė
•"“si duoti

jut? t uoj Į tikri n- 
tvergą nuėjau pas 
žmones. Ižlundi-

irejau namo
Pasibeldžiau. Nieku

Paskui lindau per langų 
užkrito ant manys. Ga 

iš miego nesuprato ka 
as girdi, griausti

CHICAGO, kovo 5. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 13,000; avių 
—16,000; veršių — 1,200; kiaulių — 
40,000. Paduodamos kainos:

**®*®*®*
| A,X“ |HH mane W

IO WA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

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

2510 Correctionville Rd
OREON VALSTIJOJ: 

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

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

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo
nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver
tė A. Lalis.

husk u — ar nėra 
dreev giminaitis 
jui Andreevui, 
sūnūs, Petin, labai interesuojasi 
tuo klausimu. Tavo Nikeša Ge- 
buraebim.”

technikumą nei į fe 
sus, bet lik baigė 
šimtą rubliu, kuriuos prisiimti 
tėvai.

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

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas,

‘ 3231 S. Halsted St. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Avė.

... 10.00 
9.00—9.35 
8.35—8.60
7.75— 8.10
5.75— 6.00

Sviestas:—
Extra Creanier\
Extra hirst . . .
First .................
Seconds .............

8.50— 8.95 
7.80—<8.20
7.50— 7.75
6.25—6.75

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

is širdies
Knygelė parašyta James A 1 1 e i 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augštesnįjj Gyvenimą
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmes.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

minutes.
Paskola ant rakandų — j 2 va- i 

landas. ]
Mes taipgi suteikiame paskolą 

ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kilų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko Jvs f 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ui- < 
manymu, patirti, kad mes patvir- ] 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Ba n k os, priklausančios 
cages Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, ( 
revizoriai nuodugniai 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. Vir
si pinigai a ra suskaitomi, notos. bo»- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per
žiūrimoms ir patikrinamos; pinigai, 
kituos bankuose patikrinti ir knygoB 
ištirtos. 'Piktai tikra apsaugos vctm 
t ė gali but knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, Utf 
j ra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios* ir saugiausiiMl 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie- 
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esanflU 
Clearing House bankos ateina via* 
na kitai su pagelba.

m State Bank priklaVH 
os Clearing House, y- 

priežiūra, naudojasi Jos

Kiaulės:
Sunkios (25 
Vidui. 209- 
I .engvesnės 
Paršai, geri

t A | A?ius f 
1AI ;By’ ! Ifi! dysiu A

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior
Cleveland, O.: A. Valenton, 

2120 St. Clair 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co. 
Liberty Ave and Grant St 

Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave 
J. Katkus,

2204 Forbes St
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

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

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

Beturčiai taipgi ateina pas 
visų kraštų, dėlto kad jie patyrė 
aš esmi expertas specialistas, 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaisuok ir žiu 
rėk kuomet jųsų sveikata ir stiprumas 
nyksta, kuomet jus turite ją savo ran
kose. Jeigu jus atsilankysite pas ma
ne į laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatų j trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokestį del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodoniis ir už pigausių 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas 
dykai

Prof. Dr. Coates
430 So. State St., 2-ras augštas. 
Pries Siegel Cooper and Co.

MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 
' Montello, Mass.: P. Kuprys,

175 Ames St. 
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

i 35 Arthur St.
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,

15 Millbury St. 
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames St. 
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,

101 Oak St. 
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur St. 
Lawrence, Mass.: Lithuanian! Phar

macy, 165 Elm St., Cor. Short 
NeW JERSEY VALSTIJOJ: 

Elizabeth, N. J.: I). Bočkus,
211 First St. 

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River St.

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Ave. 

Newark, N.J.: P. Lukšte,
314 Walnut St.

Jersey City, N.J.: D. Pilka,
242 Wayne St.

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd St. 

Cliffside, N. J.: K. Steponavičc,
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ: 
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,

145 E. Main St. 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

235 E. Main St.
Box

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudsin

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis, 

650 W. Lombard 
J Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 

437 S. Paca

TURĖKITE
PINIGŲ

Jus gable juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

eiti neužsinioka — pinigams pei
lis. Geriausia eiti į tokius na- 

ispadorius ir jauna 
mėgsta išsitraukti 

en lai Dievas gvvc-

Brighton Park:
M. D. Sector, 2132 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3818 S. Albany Ave 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av
I'. Sandauga, 5118 S. Princeton av 

Kcnsiiigtono, Rosclando ir Burnsi-

10.00—12.15 
9.00—10.00 

10.50—11.35 
and Feeders .. 7.00—8.35 
parinktiniai .. 7.00—9.00 
vidutiniškos .. 6.00—8.25 
. .......................... 6.75—9.00

m s...
Kylą melą išsiblaiviau. Blogi 

popieriai.. Langas akiniai ii 
saliunas kaštavo -12. Tai tau ir 
balius. Ir taip blogai ir taip ne-

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So

I JOSEPH C. WOLON
• LIKTUVIB ADVOKATAS
* Ruimu V02-SKI4 Natloxud Ufa
■ 29 So. La Salk Ohieava. BL
Q T«l. Cent r h) UW4H1. Atdara: UtHK 
M ninko, k*tv«rjfo ir Rubato* vakaralg M* 
R 6 iki 8 vai. vakar*, po irumwria:
Q ĮSU MILWAUKKS AVB^ M,
A T*l. Humbaldl Vt.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring Ave.
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 

3814 Deodor St. 
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Station
Gary, Ind.: Tolleston Sta.: 

G. Gallagher. 1111 Roosevelt Str.
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis. 
809 Park St. 

Racine, Wis.: Tony Vegcla, 
1029V2 Lacbwood ave. 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis St. 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

j 775 Bank St 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 

/1 286 Wallace St

Praslinko ištisi tris mėnesiai 
Kartą sulestovas ir I 
kovas užvažiavo pus

—“Brangus lliušu”. per
skaitė jis. Nuo visu siunčiu 
labas dienas. Bašuu tuu lai aš. 
Nikeša... Balandžiui;, turiu di
delį reikalą: užvažiuok i kokią 
nors krautuve ir sužinot;, kiukK 
kainuoja fotografiškas 
tas. Jeigu nebrangiai 
uždėtu mokesčiu. Dai 
uias — prisiųsk luz.im 
Kią su Petrapilės reginiais 
bai indomu. Kokis

Skyrius: S. Misiūnas, 
149 E. 107th St.

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, Ill.: (’has Kochones, 

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

1716 Matheny Avc. 
Mike Taruti, 

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

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

140 Moen Ave.
II. : St. Mazremas, 

Barber Shop, State St.
III. J. Miloszeviče, 

801 — 8th St.
So. Chicago, III.: Max Feldman, 

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

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

720 W. 120 St.
Put ramen tas, 

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

1330—15th Ave.
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St.
K. Valančiunas, 

506 E. 7 St.
W. Petraitis, 

210 W. Wash St. 
.: K. E. eBrtulis, 
11.: žičkus, 
459 Collinsville 

Springfield, Ill.: K. Stočkus, 
1530 Sangamon

E. St. Louis, III.: K. žukauski 
123 St. Clair Ave

l ik vienus nupu togu mus 
gyvenant greit žmogus ii 
cišeninę džiovą. Prustui.

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

Kaina 50c.

ysi : urunesi 
tik Leonid An 
musu Nikoli) 
pirkliui? Ji

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ........... 3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—3.50 
Anelsinai. dėžės ........... 2.50—3.2d

.25—4.00 
3.00 4.50

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-(os gtv., 2-ras augMas 
Telephone Drover 2116.

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

Bulves, bušelis . . . . 
Saldžiosios, gurbą1

Salotos, gale., gurbą 
Cibuliai, 100 svarų 
Žal. pipirai, pi utine 
Ridikėliai, luz. riši 
.špinatai, statinė . . 
Tumelės, pintine . . 
Grieščiai, statinė . .

Veršiena:—
59 Iii) svarų. 
GI)-— 80 svaru 
91) 101) sv;ii’ų
110-115 sv.;

- Aui) ko : : I lesioj, 

m persislulyti...
Perenelicinus puInu
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KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

linui.

LMI

Sol. L. 
n ('tikusiu 
sbingtoną

\DAMS EXPRESS KOMPANI 
JOS IŠSISUKINĖJIMAI.

Kasparas ir r.
'Tokiu budu 

$5.00.

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

KAIP GI ČIA BUS SU
MIESTO RINKIMŲ 

KAMPANIJA?

Nauj ienų 
rašydamas i 
kad LMPSA.

6137 So. HalsteTSt., 
1968-70 Milwaukee Ave

nuo
lėktinai prisirengusiais, kad su 
s i rėmus
kando dantis ir skubiai ruošėsi 

ir vokie-

jancią
aukų del karės nukeli tėjusiems 
lietuviams
vo sekami draugai
I). Nemunis

Jis negydo ligoniu 
ryti gero diagnoze n 
egzaminuos

5 kuopos organizato
P. Stiklytė-Raudiene

Kc'turi piktadariai įsilaužė 
Jack’o kavinę, 2025 W. Madison 
pašovė du besipriešinančiu žmo 
gu ir, laimėję $81, pasišalino.

gandai, kad jie žada 
Esą jie išpildys be- 
darbininku reikala-

Sakoni 
to dalyj nuo ežero 
nes pradėjo sirgti lyphoidu

siaurinėj įmes
mdens žmo

tų labiau plėlolies, rengiamas šis 
vietos verslininkų tridie nis do
lerinių kainų bazaras.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

> oKieliją ir josios 
dagalio.s prelegen
tui šios šalies po

li g u m ą, prie 
susirinki inuosi

15-tos iki 49-tos 
didelių pirklybinių įstaigų, de 
parlamenlinių sankrovų, ręsto 
rimų, teatrų ir U., beveik toly 
giu, kokiu randasi miesto ccn

Buvo varduvės. Susirinko 
keli draugai: linksminos, kalbė
jos. Prisiminta ir apie badau- 

Lietuva. Įnešta parinkti

Visi sutiko. Auka- 
Mazuris,

I. Bar laši imas, A.
Yonaitis po $1. 
viso suaukaula

PREKIŲ PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS.

• j. \ icnoK paslaruo- 
vokiečiai vis daugiau 

kolonijų Afrikoj, 
is svar- 
didesnę

Clarence Darrow 
unijos advokatas, reikalauja, 
kad teisėjo Bal(|\vino uždraudi 
mas pikietuoti dirbtuves butų 
atmainytas.

Nuo pradžios streiko policija 
areštavo apie 1,000 rubsiuvių.

Pastarieji apsireiškimai rodo, 
jog “bosams” jau įkirėjo strei
kas. Ein 
taikiu ties

Du apsiginklavusiu vyru inė- 
io j Merriaman and Co. ofisą, 
kambarys 131z, Fort Dearborn 
bldg., 130 W. Monroe, ir apiplė
šė kasierę Josephine Grasley. 
Atėmė iš jos $150.

Bo. išleidęs už $3,500 
čekių. Pabėgo j Wa- 

Pagautas ten.

reikalaujanti gere 
Boss, turinčiu (lau
kei uriy metų pra- 
sveikatą.

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI
NĄ CI J A 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki EIcktro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

Roscoe Smith, 14 metų, Ho- 
oplstop, Ilk, j ieško Chicagoj sa
vo molinos. Susipykęs su tėvu 
pabėgo nuo jo.

elienim* lova 
kųs įkamšai i 
daryta pilno 
dirbta baltai 
Martin, dide

ga jiems buvo 
ve kam: Galici- 

priegiaudą twoliu- 
ioniškieji Ukrainos elementai, 
s ten paskui jie skleisdavo ne

su valdžia 
išdraskyti

brangiau, būtent 
kvoterį, po pusantro dolerio ir 
po dolerį septynias dešimts pen
kis centus.

Šituo, taip sakant, foru, South 
Asblando biznieriai nori labiau 
užinlercsuoti tos miesto dalies 
žmones vietos biznio įstaigomis, 
vielos pirkylba.

Gero Tikro a 
tas ir tvirtais 
skuros sed\n 
kimštas, spec

jau nuo 
kurkijoj, 

imi ša

si įsi k irt ima i; 
priešo iš rinkų 
valstybė su jo 
• r laivvnu.

Louis Smith, janilorius, 3662 
Wabash avė., nukrito nuo an
trų lubų. Pasveiks.

P. Bucharin parodė, kad pas 
kaliniu laiku rusai viešiu pripa
žįsta, jog jie nori gauti Konstan- 
Iinopolį. Be to žinoma, kad ji(

.smili) Ashland Avenues san- 
kros minkai plote nuo 15-tos iki 
19-tos*gatvių, susitarę paskyrė 
Iris dienas, būtent, kovo 8, 9 ir 
10, kuriomis žada pardavinėti 
žmonėms prekes papigintomis 
kainomis. Busią tai taip vadi
namos Dolerio Dienos. Tomis 
dienomis visi saiikrbvų - langai

tam jie organizuojasi 
laiko, valdybas ir org 
renkasi, duokles moka, kad po 
visa to geriau miegojus?

Tiesa, amerikonų ir kitų kal
bų socialistai šiek tiek juda, vei
kia, ar bent p ra (įėjo veikli. Y- 
patingai tai pažymu kaikuriose 
atskirose' miesto vantose. Bet 
lie tuvių kolonijose, dagi tose,

3948-50 West 12th St 
426 S. Wabash Ave.,

vietas apginklavus, galima drą
siai ponauti visu Balkanų pu- 
siausaliu, nes užkariauti, atim
ti iš rusų ir miestą ir apielinkes 
veik nebūtų galima. Aplinkui 

atsilikusios valstybės: Turkl
iu. Bulgarija, Graikija. Serbija

lis apsirgo ausų lig 
važiuoti ligonbulin ant tūlo lai
ko. Tokiu bildu, kaip girdėjau 
nuo daktaro, d. Dundulis dia 
tuoj negalės išvažiuoti j Phila- 
delphiją pi 
riauti.

Kacu Kompanija liko apskųsta 
ji nukreiipė visą dalyką į vyriau 
sį klerką, o pati vėl sausa...

Dirbtiniu c
Nelson suko.
naikinti bylą 
bausti nekaltą žmogų.

Vadinasi, ir čia su įstatymais 
Žinoma, 

kada tei-

Imėjo prieš ji trauklios. Km 
seniau būdavo ITancuzu kom- c.
panijos. kur seniau ITancuzu la- 
vorai ant rinkų mirgėjo, lai pas
taruoju laiku vis dažniau, vis 
aiškiau ėmė 
lavorai. IT
nebegalėdamas atsilaikyti prieš 
vokiečių kapitalą galando kar
dą. rengės valstybės - armijos 
ir laivyno pagelba vyti kon
kurentą lauk. Ir ta proga atė

nei! buvo suKimsti muionai do
lerių. Bet pastaruoju laiku, t. 
y. keletu pastarųjų dešimtmečių 
Turkijoii ėmė skverbties vokiš
kasis kapitalas. Ir skverbėsi jis 
lokiu smarkumu, tokia spėka, 
kad franeuzų kapitalas ne lik 
kad negalėjo jo išmušti papras
ta konkurencija, alc dar patsai

Buvo ir kitokiu, rasi dar c
svarbesnių priežasčių, kurių dė
lei franeuzai stojo šion Įsu ropos 
karėm Francija pati užima tik 
kokią dešimtą dali to žemės [įlo
to. kokį užima jos kolonijos. 
Ypačiai daug kolonijų Francija 
trui. Afriki 
j u laiku ir 
ir daugiau 
taipjau įsų 
blausia, vis didesnę 
konkurenciją darė vokiečių ka- 

uzų kapitalui. Dar 
atgal kuone kilo 

ITancuzu

Begis, kuopa savo veikimo nie 
kuomet neslepia. Galop, išgir 
dus varpo skambinimą, reiki; 
sužinoti, kokioj bažnyčioj, o ne 
rašyti, kas užeina ant seilės 
Juk tuo kenkiama draugų vei

jiitalas franci
keletas melu v
karė tarp vokiečių
dvi Moroko. Bet tuomet frau 
ciizai, anglai ir rusai susilaiki 

irūs, nes mat nesijuto už

gi pigesnėmis kainomis ne kaip 
miesto centro sankrovose. To
dėl, kad patraukus labiau žmo
nes prie vielos biznio ir pramo

si! savo sikstetu 
vakare. Atidėjo^- 

int kito vakaro, kovo 24

Paskolinimo ir Budavoįimo Draugystė 
Lietuviško Pamato North West

ši draugija jau gyvuoja nuo pradžios 1910 metų. Tikslas jos 
yra pagelbėti lietuviams pirkime ii’ budavojime namų. Daugeliui 
yra pagelbėta ir daugeliui Ims galima pagelbėti tuose dalykuose. 
Mes skoliname pinigus ant pirmu mortgage. Mes kviečiame visus 
vietos lietuvius prigulėti, kurie dar nepriguli prie tokių draugijų. 
Pinigai įmokėti atneša gerus procentus ir pinigai visada užtikrinti.

Susirinkimai atsibuna kas Sereda bažnytinėj salėj 8 vai. va
kare, Wabansia ir N. Marshfield Ave.

Del platesniu žinių kreipkitės prie Sekretoriaus, J. Antonovičia, 
1719 Ellen St. VALDYBA.

eini. Ir jie ruoses. Kauke pr< 
kuri ir ištiko 1914 metais 

(Bus daugiau).

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

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

per krasą. Jokis daktaras negali pada- 
užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 

pamatys ligonius savo akimis.
Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra

štų pasigydyt pas Dr. Boss,
Kiekviena ypata paliesta nervą keblumais, vidurių ir ke

penų betvarke, inkstų, pustės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. 
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtIies 
klikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

I ■' r;i ncijos knpitid as 
se nui buvo Įsivyravęs 
Bulgarijoj ir kitose Bali 
Ivse. Nuo senai Balk anų vai» v
slvbių, ypač Turkijos, pramo

mciizu, voKie v
cių ir tl. Kapitalai susiduria 
Kiekvienos valstybės kapitelis 
tai nori, kad lik jų vienų tavo 
rai butų atsilikusiose pramonė'

butų tikra rugiapjūtė!
Bet į Balkanus tokiomis jau 

godžiomis akimis, kaip Hard ru
sai, žiurėjo Vokietija. Ir Vo
kietijos kapitalistams sapnavos 
tie palįs pyragai, ką ir Busijos. 
Laiškia Ihisijos kajiitalistų rei
kalai čia buvo griežtai priešin
io Vokieti jos kapitalistu reika-

šalies žmonių. \ icnol> 
lui beaugant, pramonei 
tinant, kapitalas įieško 
ku kur nors kitur, ten 
nėra kapitalizmus įs 
kur gyventojai perkas 
ktus, padirbtus tarp vadinamų 
pramoningųjų šalių kapitalistų. 
Pavyzdžiui, Anglijos kapitalis
tai gabena padirbtus Britanijoj 
tavoms į Indi)

Lektorius visų pirma nurodė, 
kad šiandie daugumoj šalių vi- 
duinį gyvenimą valdo stambio
ji pramonė, susijungus į taip 
vadinamus Irusius, sindikalus 
(4c. Tie Irusiai. Iii* sindokalai 
turi dar savo milžiniška centra-

Louis Finkelstein, 5332 Prai 
tie avė., apiplėštas. Atimta i: 
jo $200 vertės daiktų.

(kovo^ 4 d.) West Side Audito 
rhungalėję, skaitė lekciją žino 
,jmas rusą žurnalistas P. Bucha 
rin. Aiškino jis Europos karė: 
priežastis ir šios ša 
poltikos žingsnius, 
Suv. Valstijas tiesio 
bedugnės. Lekcija 
nepergiliausia, bet labai indomi. 
ypač indomi tiems, kurie netu 
ri progos 1 
dienos sekti visuomi'inni gyve 
iiimą. Tokiems žmonėms P 
Bucharino lekcija buvo nepap 

ii svarbi ir daug duodanti

>;i m' i ;i i midi i t) -

$1.49

Plėšikai apkrausiu Christian 
B. Wright’o namus, 1900 Calu
met avė. Pastarasis gyvena 
Kalifornijoj.

uos roiKlų Kuoplaciausia įsnau 
oli socialistų agitacijos ir rin 
imu kampanijos tikslams. Be 
ui šiol ar kas nors daryta' 
Kuopos, komitetai, darban 1

Ketvirtasis

menama kuopa neturi jokio 
choro, o lik tuonjli^kinį sikste- 
tą. Tai buvo surėkta tuo tik
slu, kad patiekus publikai ką 
nors indomesnio. pešios narės 
mokinosi, vargo, pačios mokė
jo už lekcijas.

Bet kada mes pakvietėme L. 
M.D. Aido moterų chorą, lai ga
vome trumpą ir aiškų atsaky-

Jci jusų sikstelas dalyvaus 
[irograme, tai mes nedalyvausi
mi' jūsų vakare.”

Mes, apsvarsčiusius tą dalyką, 
nusprendėme 
nejiasiroiĘ’ti 
mc jį 
diena c

Todėl dabar norėtųsi paklau 
sli Aidinčio, kokiu tikslu jsia 
primeta mums visai nesamą da

$6.25 Du dideli
Specialiai

norėjus uzgmauz 
"iiciiuoramu" lizd 4.

Bet svarbesnė i 
lis prieš Austriją 
gauti didesnių pelnų. Rusijos 
kapitalistai tikėjosi milžiniškų 
pelnų iš Galicijos aliejaus šalti
nų. kuruos pastaruoju 
imta išdirbinėti.

Nepalyginamai t r čia u s 
nesnė priežastis, kurios delei 
sai stojo šion karėm buvo 
ras gauti KonstantinpoIĮ ir Bos 
loro ir Dardanidiu sasiau <■ c
r a s. K o n s t a n t i n o p o 
lis ir \ isas Bosforas užima to

Adams Exjiri'ss kompanija li
ko patraukta atsakomybėn. Ji
nai \('rciusi merginas dirbti il
giau negu 10 valandų dienoj.

Tos rųšies apkaltinimas jau 
nebe pirmas. Bet komjianija 
\isada išeidavo sausa iš vandens. 
Girdi, musu namai nuo krašto 

c

ir mes nieko nežinome. Ne 
ten esą laikoma-. Jei kas nege
rai, lai imkite už kalniečių tos 
kompanijos agentams. Ir vis
kas kuopuikiausia nusisekdavo.

Panašiai atsitiko ir šį kartą.

AuKos siunčiamos per N; 
jienas" L. š. Fondui.

C. Mazuris

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EK0RIU8 ANT BRIDGEPORTO 

SUAUGIEMS
Akinini aukso rimuose nuo |3.00 ir •»- 
Kėčiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 
augSČiau. Pritaikome akinius uidyk%. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* Ir 
tt. yra vaisii*lĮi jvairių ligų, kuria gali 
būti i^rašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei pcrMi ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, jei gal- 
va sopa, jei blogai matai, jei akjs ail- 

!f psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelboa 
n aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
IJ kiniai uždyką. Atmink kad mes kot- 
0 nam gvarantuojana akinius ir kienkia- 

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

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau aj>- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ eeu 
draugas žmonių 8. M. MESIROFF, 3149 8(1. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Ištikrųjų, kniji gi bus? Li- 
rinkimii beliko tik vienas 

Socialistų parti
ja visur turi pastačiusi savo 
I andidalus į Įvairias valdiškas 
įstaigas, Ivgiai kaip ir kapitalis- 
mės partijos. Bi t kuomet pas
tarosios nradėjo savo kampani
ją dar toli [iries “primarius” 
pačius primarius jos pavartojo 
>avo agitacijai - ~ tai-socialistuo- 
se visa

“M. D. Keyes ir pati” ir “t 
rance Green ir jiati” išguit 
Congress hotelio už nedorą 
gimusi. Visi areštuoti.

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

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jas žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
ši uvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš Citv Hali.

Lemi Melnu areštuotas. Pas 
jį rasta $100 vertės brangakme
niu.

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 y. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėlioinis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subalos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Draugai, ką-gi jus manote? 
Ko laukiate? Ar ir [lasiteukin- 
Gtc tuo “dideliu darbu”, kad no
minavote savo kandidatus? O 
toliau tesižino?

Laiko nebedaug. Kuopos lū
kėtų kuoveikiausia pradėti rinki
mų kampaniją, ni'i valandai il
giau nebealidėliojant. Ypač da
bar. žmonių ūpo pakilimo lai
ku. socialistų kampanijos agita
cija gali turėti didelio pasiseki- 

rcnganii protestų

hnę organizaciją. vadinamą 
valstybe. ši. valstybė būdama 
bendra visos šalies kajiitalislų 
organizacijų yra nepaprastai ga
linga, ypač tuo. kad ji turi ar
miją ir laivyną.

Bile kokios šalies kapitalistai 
stengiasi visųpirma turėti savo

P. Bucharinas savo lot 
palietė inaž-daug sekamus 
lykus: 1 šių dienu vab •z 4.
šių dienų karės, 
stybinė politika; 
sija įsivėlė k arė n 
lė karėn ITanciu;

bus įstatyti prekėmis,b _ 
mumis už $1, nors paprasi 
kios prekės iiarsidii&da
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Pranešimai
*• afa»okMtle*. PraneMm&l b«t«i tari bat 
Briinodani U r a karo, lalMalLa arba telefoną, 

tą pačLs dieną, kada apauedlnarnc* 
•temraftl*. nebe call bat įdėti. ‘'Naajteaą"

NAUJA “N.” STOTIS.
Kad laika skaitymui laikraš

čių galėtume sunaudoti karais

stotis sekančiose vietose:

m pas)
Halsted ir 12 st. (prie 

st, Storo,.

PRANEŠIMAS.

įsruigeporto Naujienų sto
tis Įicrsikclė po numeriu 3346 S. 
Halsted st. Turėdami kokius 
reikalus kreipkitės prie J. Jo- 
i ubausko, Bridgeporto “N.” a-

PHOT EST U OK IM E PRIEŠ

Liet.
musu t

Moterų
t

mitinga
1036

< rubaviciu.
marinui m u.

tas nuims rengiu, 
n as ir i o sėbrai

( ii lllllllls.

nėra

liu
nėra minus

musų b;ds;is sudrebi im despo
tus! Tegu! musu kovu bus uu-

kuopos mėnesinis susirinkimas 
Meldažio svetainėje 22 1*2 \V.

PRANEŠIMAS.
Visiems drmigams, kurie

Muomi pranešu, kati nuo dabar

1M0 S. Hoisted SI.

ir draugės, nt pamiršk i te atšilau-

Vieta IJuosybės svet., 1822
WabaiLSLi avė. Valdyba.

LIET. TEATEL DRAUGYSTĖS 
RŪTOS NAUJA ADMINIS

TRACIJA.
Pirmininkas — J. I). Dovei

ka; pirm, pa geibi ninkas — J. 
Burdulis; prot. raštininkas - J. 
Kancus; fin. rast. - - J. Sliazas; 
iždininkas Joe. M. cernaus-

vai ištaisytas del saliuno, ir 8 kihn-» 
bariai del pagyvenimo, antros durįs* 
nuo kampo, prieš pat McCormick 
dirbtuves. Alus $5.00 už bačką. 
Randa $35.00 j mėnesi. Kreipkitės į 

Jono Bagdžiuno Banką, If \ IZ I CU l\ 1
BANKELI

Savo susirinkimus ši drau-

tainėj, 1900 l'nion avė., kožno 
mėnesio pirma sereda. Seka-

svt tumėj, 2212 W. 23 PI. Visi 
lošėjui nepuinirškil utsilunkyti 
nuskirtu luiku. Valdyba.

Medora
Buren.
Kalbės

Pajieškojimai

kaimo.
nesti, ar

škau savo brolio Vinco Me- 
Kauno gub., ir pavieto. Rum- 
irap.. ir valsčiaus Dovainių. 
Kas žinote, malonėkite pra-

.33 I Beri i n ''t i'.,

imi.
21 ma

CUI \ i c n k iriu i o.

muilo dr;iii'-;u.

M is!t r

>aring . Imi.

\ vena (ją vau

valgiu

18 Iii

III.

cienc;

nu Meteliu

A. C. Rv. Ont. 
Gan a da.

PA.III'.šKAl’ KAMBARIO pas inte- 
\ natai. 
18-tos

vienai 
(leistina

ul). Raseinių pav. Gyveno t’ie- 
vare. Gyveno Hartford, Conn., 
15021 Main St. Ji pati tegul at-

siliepią ąrbą kris ją žinote malonė
kite pranešti jos adresą.

903 W 351 h St., III.

PA.J 1 l’.šKA( DARBO į mašinšapę. 
Dirbu ant screw mašinos. Kam rei-

, malo-
nėkite man pranešti.
J. K., 90.3 W. 35th S!., Chicago, III.

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe- M

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų.

Valstijos nemokamas Darbo Biuram 
reikalauja daug darbininku

Chicugoje ir kitur. Į
Valstijos nemokamas Darbo Biu-I 

ras. 526 So. Dearborn St., Chicago,! 
reikalauja:

siuvėjo 
tapytojo 
n\ol(leriu 
mechanikų 
automobilių dirbtuvėj

;>
1 dažų dirbtuvėj 
t dailydės. 1
Taipjau daugelio darbininkų ne 
atninkų kitokiems darbams. 
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

a-

įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

MOTERŲ SKYRIUJE reikalaut 
ma moterų ir merginu įvairiems d 
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, n 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

a- 
a- 

aniŲ

4

holelį darbininkų Įvairios rųšies,

I erių

i < ri i.i

2 perkuriu ir pagelbinin-

-ros virėjos, patarnau-

2-ros lubos.

jauno

mo

vienai

kambarį malonėkite pranešti

m o -

hm jam

St.

-<16: su commision galima 
20 i savaite, Geram žmo

Bl’.l KALAl’J AMA MOLDLBH/

luojuus, nėra streiko. Darbus piislo- 
vus. Aiigšėiausia mokestis. Darbi
ninkui mokinamu už molderius.

Paul Konlor

126 Sherman

BEIKALAl’JA kepėjo suprantan-

ksų kepimo.

Reikalaujama vyru ir vaikinų—$25

chaniškos dent isterijos Amerikoje 
pasekmingiausia mokinimo sistema 
mokinama pavieniui; iš knygų ne 
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me 
nesiūs, žiūrint kaip lanko mokyklą 
dienomis ar vakarais; lengvos saly 
gos; augšėiausi paliudijimai, rašyki

School of Mechanical Dentistry, 506

REIKALINGAS džiąnitorius, ge
rui nusimanąs apie boilerius ir yrą 
dirbęs prie lietuvlškos-rusiškos pir
ties ,ir kad kalbėtų lietuviškai, ru-

Darbas pastovus, gera rnokes- 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”

BE1KALACJAMA — moterų prie

tvarkymo skudurų. Pastovus dar

1250 W. 15 st.. (’hie a go.

naudotojus.
Nors veikalas yra sutaisytas lošimui,

U ■1 M

*

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

RE I KALA U J A MA vyrų 
mokyties barberystės amato 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui Ateikite arba ra
šykite

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison Nt- Chicago. (11.

MB

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimce, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
D

1810 S Halsted St., . Chicago, Ill.

REIKALAl’JU pmsininkės Į gerą 
biznj— merginos arba našles bevai
kės su $209. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisą No 4.

REIKALINGAS H ar 16 metų vai
kinas pagelbėti automobiliaus drai- 
veriui išvežioti duoną.

919 W. 34th St.
Phone Drover 1018

Pardavimui

Parsiduoda “Jewel storas“ ne
toli nuo Chicagos, puikioje, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Priežastis pa
rdavimo — savininkas turi apleist 
minėtą vietą del tūlų priežasčių. 
Informacijų klauskite pas:

M. Petrauską,

('.RIMTAI PARSIDl’ODA l'arma, 8(1 
akru žemės: 60 akrų apdirbta, kita-

bilais. Namas ir kiti budinkai geri. 
2 akrai sodo, laukas lygus ir žemė 
derlinga. 3 viorstai į miestą. Kai-
na

atIresu:

GBI’.ITAI PARSIDI (IDA 1 AlY\l.\.

i miestą. Našlė parduoda. 
sl/200. Pusę įmokei, kitus 
lengvų mokesčių. Kreipki
adresu: A. Arcikauskas,
R 2, Rox 15, I Aldington, Mich.

..i.............................  ♦ i m .'į ......................... i ................ .......

PARSIDl’ODA KARMA. (

dobilu.
(linkai

žiniai,

ir

Kaina 
ant

2
•> vežimui, 3 lengvi ve- 

is ir kilos mašinos.

1,2(10. Pusę įmokė! tuojąus. 
:mt lengvų išmokėjimų. \d

PARSIDl’ODA 5l) šėrų l'.lgin au
tomobilių Co. -S12.00 už šėrą. Atsi
šaukite į “N.“ Ofisą, 181(1 So. Hal-

giau, tikrai teisingos Įstaigos ap
garsinimai turėtų duoti pamoką ir 
sustiprinimą dvasios tiems, kurie

PABSIDl’ODA saliunas. (.era vie-

btuvės. Atsišauki
2518 blue Island

A ĮSIGYK musų nuosavybių su- A 

? rašą del pirkliavimo. J
J McDonnell, J
I 2630 W. 38 st., Chicago I

ŪKĖS.

Nukirsto miško su 2 aker. 
išdirbtos žemės. Namais, 
karvė, 2 kiaulės, 12 vištų la
bai lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali
te išsirinkti vietą prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia naują

SANBORN COMtPANY, 
e-o Lithuanian Colony direc.

Eagle River, Wis.

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

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

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

Chicago, tll

PĄRSIDUOua groserne lietuvių 
ir slavų apgyvento] vietoj. Senai iš
dirbta vietą. I n ėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 16^2 So. Halsted St.

i

COFFEEW
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c ... m

SVIESTAS
I Gcriaueioe
Smetonos, ge- - m
lre*ni*, negu A J D 
kur jo* ga-H-JU 
įit gauti ..

WEST BID®
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

w»
2064
1046 
IBIO 
2840

-

RYŽIAI
Gar i a tu i oa

rųliaa, HJc va I* | — 
parai- H-P

iuoda ui .. W2V

1644
1884
2612
1217
1882
1818

W. Qhlcaro Ay. 
III u* Lsla»4 A v. 
W. Nor’* Av.
B. H>U**d fit.
S. parted U L
W. ath BL

19c *■»Lb.

COCOA
G<t!*k*h» * ■ 

3anke», tūly- | n n 
Tknk »u bent J *TU 
tokia, *y

ARBATA /
Frilmnian- \ 

«(*, Gvaran«J|flA 
tuota, vrrUfcdĮjP 
Oe paraidne *ww 

i» po....

1101 W. >2n4 Ai.

BOUTB BID® 
4081 Wentworth 
4427 B. Halted 
4724 B. Aahlanl

NOKT® KM 
444 W. Divfaii*® 
720 W. North Atj 
2644 Linco!* 
4244 Lincoln At* 
4414 N. Olai*

1

PIRK SAU visas Plumbavoji- T 
niui reikmenis tiesiai už 44who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. 4

LEVINTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., į

1637 W. Diviaion at., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. y 
Kalbama lietuviškai. I

PARSIDl’ODA kriaučių krautu
vė, taipgi ii’ val\ ino ir prosijimo 
vieta. Atsišaukite į “Naujienų*’ o-

537 West 32nd gut. 6 kambarių 
mūrinis namelis; toiletas ir gesas vi-

ta gatvė; išmokėta: kaina vos *2.0(1(1, 
galima susitaikyti išmokėjimą. Del 
platesnių žinių kreipkitės Į

3108 Wallace si.,

PARSIDl’ODA pigiai groserne ir

III.

PARSIDl’ODA saliunas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyvento] vietoj prie 
didelių

nia per

dirbtuvių. Nedėliomis al- 
Laisnis š5fl() į metus; nioka-
3 svkius. Atsišaukite šiuo

PAILSI 1)1'ODA pigiai labai geras

šaukite pas: K. Janiūnais.
1810 So. Halsted SI., C

PARSIDl’ODA restoranus, gerui 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių

Pasinaudoki te šia proga! Venkite 
tubjaus. 1619 8. Halsted St. Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpcd*H*tnM Moteriiki, Vyriškų, Valka 
ir visų chroniikų liar**.

Valando*: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, T—8 
kure. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago
YB-

Ir. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisą* 

8149 S. Morgan SL, kertė «2 ut. 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišk® Ir Vaik® 

Taipgi Chronišką Lig® 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

Telephone Humboldt 1274

M. SAHUD M. D.
Hena* Rusa* Gydytąją* Ir Cklrurra*.
SpeciHltetaa Moterilkų, Vyrioku Ir V*d- 

kiilkų, talpai Ohronilku Li*ų
OFISAS: 157® Milwaukea Ava., 

Kiunpiw North Ava., Kambary* M04.
VALANDOS: 8:B0 ik! 10 iiryto; 

1:80 iki 8 ir 7:84 Iki t vakare.

Phon*: Yard* 4417

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.

' Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer

piama j vaikus. ‘ 
valandos: Nuo 0 ryto Iki t vakare; aeOHe- 
rnls nuo 10 iki 12 dien*.

4«49 8. ASHLAND A V®., kampa* 49 ■«.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Lrgo>

Elektriškn Diagnozn Ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenotn Nedega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros gtv.

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak

■m

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
ROBK8PONDENCUINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas gal: llmokt! 
ANGLIŠKAI labai greitai tavo namuose iŠ lekcijų *utai*yt® 
ypač tam tikslui, šia kursas yra labai paranKUs kiekviena*** 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytieji t mokyklą ypatiŠkai. Geresniam įversitikrinimui, *it»n- 
čiame grašiai iliustruotą, m daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk luiiką tuojaus ; iudek dx i markes pruiunthnai 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mu»ų aaa- 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
mo daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokalii 
greitam itmokinimui Anglų kalbos. Daugiau *uprantantie**» 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius, 

į Viską* aiškinama Lietus ivkai
 Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 174.1 West 47th St., Chicage, CL

32SEOESE1

/

§
A merkiu 'Jchocl 

<4 k&nguage*

A^erlkMl** 
Mz>»ykU

DYKAI
tmiet r.uxoil

1
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot R 
CARR BROS. WRECKING CO. ( 

J 3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, Iii,

*

1

g M

I
i

I

Telephone Yanh S03S

Dr.M.Stupnkkl
1101 So. Morgą® 8L, Chicago. 
VALANDOS: nuo S iki 11 iš
ryto, nuo S iki k vakare.

Dr. Povilas Žilvitis
LYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

011S AS: 3103 So. Halsted Street
T<J. Drover 7179

VAI ANDOS: 9-11 išryto;
2 3 po pietų ; 6 9 vakare.

GVYENiy.AS: 3341 So. Umlon Avė
Tel. Yards 537.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

5

*

3 
j

I Br. ft. I. EPSTEIN j 
f GYDYTOJASirCHIRSRGfiS ;
▼

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir vaiky ligų

Ofisą* ir Gyvenimas!
8G00 S. Halsted St., kamp 36 »t
Orisna atdaras iki 16 vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4574

$
* I >

I

4

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS į

Gerai lietuviams Žinomas tier 3C m*- o 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- T 
gas ir akušeris. JL

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- O 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias * 
metodas X-Ray ir kitokiu* 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1024
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12
Telephone Canal 8110

elektros

W. 18th

pietų, ir
G—8 vakarais
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Kr* tari (kandančias arba tllpnas akis, ®l 
galvo* (kaudčjimą, ateilankykit* pa* asa*) 

Dr. W. Yuszkiewica 
1165 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 vakar*. 
Ncdčliomi* nuo V ryto iki 1 po

Tel. Drover 7641

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA 

balandos: nuo I ryto iki I 
Nedaliomis falai iKUrin^ 

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-toi gaWM,

”’y * y     -     11     I ||»I

Dr. Ramsąr
AKIU 8BECLALHITA1

«ReV

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, ********** 
nuaja ir patarimu* duoda lykai.
784-88 Milwaukee Ava., arti Cklcag* A V*. |-r*| 
lubo*. VALANDOS* Nuo ® išryto iki 
ruL Nedėliomis nuo t iiryto iki 2 >• idetafc

Tai. Haymarket X4I4. ~
.................................. ........... ................................. ——    < ............... . ......... ............... . . . j..r  * Į* '.—

tiktai.

I
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REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon nkaudėjimy,
Jeigu nuolatos Tau aušaroa krinta ii aki®,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau skaudu akys, 
skaitant raidės susibėga j kruv<t »n —i
spauda rodosi Tau dviguba, .
turi uždegimu akių, 

tau skauda aky* skaitant arba dataBl, l«»kar| |®

? Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akiq, kuris turi II m«t®
J tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aki® |g 
f akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

TRMYKIT MANO UŽRAKA-
leoi SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Kampa* 18-toB ffatvėii Ant Platt’a Aptiekoa 2-ra» i 
VaUndon: nuo V ryto iki 5 va. Nedčliomis nuo 5 nito iki 12 

Tel. Canal 5335.

•* «a
i

DAKTARAS/
SpBclillstas Ir

WISSIG,
seno krajaus

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą kraujo, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, g«rkM* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* M* far 
persitikrinkite, ka jis jums gali padarytu Praktikuoja per daugeli metų ir ligydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

Y,«l^NI>OS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis Iki 12 diena. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kam®a* 19-to* gąL, viriuj Banko*. TeL Caaal 420
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