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Rasines riaušes Houstone
Nustatė kietųjų an

žinomu

Įgulos likimas nežinomas

ATSISAKO KARIAUTI

ANGLAI TURI DAUGIAU 
LAIMĖJIMŲ BELGIJOJ.

t panaudoti
kad neleidus

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį šalčiau.

Augščiausia temperatūrancija r 
negrę, 
neo'ra*

Webb 
bombar 

iffin. kac

Pirmas Steigiamojo Susirin 
kimo posėdis įvyks gruo 
džio 11 d.

Centrales valstybes, tur but 
sutiks su popieiaus pasiu 
lymu.

VOKIETIJAI STOKA 
DARBININKŲ.

mano- 
kuogrei 

Vadinasi

03
»>:•: iį:

Kerenskis žač
visas įmones
susirinkti Finlandijos lan 
dtagui.

VHDeS STOCKHOLM© 
KONFERENCIJĄ.

SKAITYK IR PLATINK
4<N.A UJIFNAS ”• • •

Rezignavo vienas “lenkų 
legiono” regimentas.

ATIDĖJO STEIGIAMĄJĮ 
SUSIRINKIMĄ.

gen.-gubernatoriui pavarto
ti visų įmonių, jeigu butų 
bandoma atidaryti paleisto
jo landtago posėdžius. Be 
to, ir Petrogrado spauda da
ro atkartotinų atakų prieš 
Finlandijos socialistus. Sta- 
čiog sakoma, kad tęsiant pa
keistojo landtago posėdžius 
Finlandija sužiniai laužytų 
savo konstitucines teises ir 
tuo duotų Rusijai suprasti, 
jogei Finlandijos konstituci
ja jau negyvuoja. ■

PETROGRADAS, rugpj. 
24. — Telegrama iš Petro
grado praneša, Had laikino
ji valdžia atidėjo Steigiamą
jį Susirinkimą iki gruodžio 
mėn. š. m. Sulig naujuoju 
patvarkymu/ atstovų rinki
mas turės atsibūti lapkričio 
25 d., o pirmas Steigiamojo 
Susirinkimo posėdis įvyks 
gruodžio 11 d.

UŽPUOLĖ suv. valst 
KONSULĄ. -

0XMAN0 BYLA SEKA 
MĄ SAVAITĘ.

LONDON, rugp. 24.z — 
Telegrama iš Londono pra
neša, kad kilęs Salonikuose,

šaukia iš Šveicarijos merge 
les prie ūkio darbų.

FAMSIOSIOS SPĖKOS 
NERIMSTA.

Protestuoja prieš dolerinių 
patriotų pastangas; ragi
na steigti Darbininkų Ta- 
rybą.
BOSTON. — Pereitą ne- 

dėldienj Bostono darbinin
kai surengė didelį pritesto 
mitingą t.v. Commons’e, tik
slu užprotestuoti prieš sau- 
valį šios šalies kapitalistų 
šeimyninkavimą, besisiekia- 
ntį prie visiško patrempimo 
darbininkų teisių, jų organi
zacijų ir tt.

Bostono darbininkai ene-

PASKANDINO DIDELĮ 
LAIVĄ.

Minia išvaikiusi “maiš 
tininkus.”

HOUSTON, Tex., rugp. 24 
— Ir vėl naujos riaušės. Te
legrafas praneša, kad nedi
deliame Texas valstijos mie
stelyje, Houstone, kur ran
dasi Suv. Valstijų kariuome
nės stovykla, vakar ištiko 
kruvinas susirėmimas neg- 
rų-kareiviy su miestelio po
licija ir baltaisiais karei-

BERNE, Šveicarija, rugp. 
24. — Vokietijos valdžia iš
leido oficiali atsišaukimą į 
gyvenančias Šveicarijoje vo- 
kietes-mergeles, kviečiant 
jas grįžti atgal Vokietijon 
prie ūkio darbų. Tos gi, 
kur nesenai sugrįžo Vokie
tijon vakacijoms, nebeišlei
džiamos grįžti atgal j Švei
cariją.

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, rugp. 24— 
Gauta pranešimų, kad vo
kiečių submarina paskandi
nusi didelį — 10,435 tonų į- 
talpos — laivą Devonian.

Įgulos likimas nežinomas.

Kareiviai naikiną 
šovinius.

vaikšto ne- 
butent, apie 

svarbaus Baltijos 
- Rygos, t.v. rakto

SKANDALAS VOKIEČIŲ 
ARMIJOJE.

DETROITO SOCIALISTŲ 
PERGALĖ.

Vokiečiai, tur but, jau paė 
mė Rygą, ar bent — apsu 
po ją; Washingtonas tyli

j on valdžiai. Pa v., Finlandi- 
j os general-gubernatorius 
Stakovič buvo pakvietęs dL 
Munnerį sudaryt ministeri
ją. šis griežtai atsisakė nuo 
to. Tuomet Stakovič krei
pėsi j senųjų finų partijos 
vadv, prof. Ingmaną. Kaip 
telegramos praneša, ir pas
tarasis neturi pasisekimo, 
kadangi socialistai atsisako 
dalyvauti jo ministerijoj. O 
vienos senosios partijos už
pildyti tą spragą negali, nes 
žino, kad didelė didžiuma 
F in ] an d i j os gyventojų eina 
su socialistais.

Nežiūrint visa to, Keren-

KOPENHAGEN, rugp. 
24. — Čia gauta7 žinių, kad 
šiomis dienomis rezignavo 
visas pirrpasis “lenkų legijo- 
no” regimentas. Austrų ar
mijos komandierius įsakė 
pasiųsti rezignavusius Gali
cijos gilumon, kur jie bus iš
skirstyta. Austrijos paval
diniai bus paimta austrų ar- 
mijon, kiti — pristatyti prie 
įvairių darbų.

L11N, rugp. 24. — ve- 
valstybės vis dar ne- 
į popiežiaus Benedi- 
notą. Andais Vo- 
kancleris užreiškė 

igo komisijos posė- 
i Vokietija nenorin- 
yti į popiežiaus notą 
2gu pasitars su savo 
įkėmis — Austro- 
ja, Turkija ir Bulga-

LONDON, rugp. 24. — 0- 
ficialis Londono pranešimas 
sako, kad anglų kariuomenė 
vakąr atėmusi .4^. keli as ei
les vokiečių apkasų Lens ir 
Ypres frontuose. Vokiečių 
kontratakos visur atmušta.

FRANCUZŲ KARĖS 
STOVYKLA. — Pas tulus 
suimtus belaisvėn vokiečių 
kareivius rasta oficialis val
džios atsišaukimas į kariuo
menę. Atsišaukime grumo- 
jama sunkiomis bausmėmis 
visiems tiems, kur sužiniai 
naikins šovinius pasipelny
mo tikslu.

Dalykas yra toks. Ka
dangi Vokietijoj dabar yra 
didelė metalo stoka, tai ka
rės ministerija paskyrė ka
reiviams premijų už sugrą
žintus patronus ir kitus me
talinius daiktus. Tuo tarpu 
kareiviai, kad sudarius juo* 
didesnį tuščių patronų skai
čių ir laimėjus pirmą premi
ją, pradėjo naikinti ir nesu
naudotus šovinius.

Susektą, kad tuo budu ta
po sunaikinta didelė daugy
bė šovinių.

R us i j os re a kc i on ie r i a i nep a 
tenkinti “socialistų šeimy 
ninkaviinu”; skilimu gru 

' moja.
PETROGRADAS, -rugp. 

24. — Santykiai tarpe Rusi
jos ir Finlandijos darosi vis 
opesni. Kuomet laikinoji 
valdžia neleido susirinkt Fi
nlandijos landtagui, sociali*

SUĖMĖ 16,000 BELAISVIŲ
ROMA, rugp. 24. — Pas- 

kutniai pranešimai sako, 
kad bėgiu pastarųjų trijų 
dienų italai suėmė virš še
šiolikos tūkstančių nesužeis- 
itų austrų kareivių.

Italų veržimąsi esą dar ne
sulaikytas.

WASHINGTON, rugp. 24 
— Pagalios prez. Wilsonas 
vakar nustatė ir kietųjų an
glių kainas. Iki šiol — per
kant iš kasyklų — už kietą
sias anglis buvo ipokama po

Sulig 
prezidento patvarkymu — 
dabar bus mokama po $5.00,

San Francisco kapitalistų 
bernas turės atsakyti už 
kreivą prisieką.
SAN FRANCISCO.—San 

Francisco kapitalistų ber
nas, didysis melagis 0xma- 
nas, ačiū kurio liudijimams 
tapo pasmerkta Warren Bil
lings ir Thomas Mooney, tu
rės atsakyti už savo melus, 
telegrafas praneša, kad se
kamą savaitę, būtent rugp. 
27 d., prasidės to melagio by-

STOCKHOLM, rugp. 24.- 
Pranešama’ kad tarptauti
nė socialistų konferencija, 
kuri turėtų prasidėti rugsė
jo 9 d., veikiausia ir vėl tu
rės būti atidėta neapribo
tam laikui. Mat pirm negu 
įvyks minėtoji Stockholmo 
konferencija, jos sumanyto
jai, Rusijos socialistai, norį 
dar pasitarti apie tulus klau
simus su savo draugais — 
talkininkų vlastybių sociali
stais. Tuo tikslu Londone 
turės įvykti t.v. “prirengia
moji konferencija”.

BOSTONO DARBININKŲ 
BALSAS.

mdamies vie- 
nugirstu gan

du bei atskirų asmenų išsi
reiškimais. Visa, kas iki 
šiol yra tikrai žinoma — iš 
oficialių Petrogrado prane
šimų—, tai tas, kad vokie
čiai ištiesų pradėjo ofensivą 
Rygos fronte. Vakarykšti 
Petrogrado pranešimai pri
pažįsta, kad dviejose vieto
se — ties Aa upe ir Kam- 
mern — jie buvo priversti 
pasitraukti prieš vokiečių 
armiją. Tai ir visa. Dau
giau nieko tikra nežinoma. 
Visa paremta spėliojimais, 
apie kurių teisingumą ar ne
teisingumą sunku spręsti — 
bent šioje valandoje.

moterį
smogė jam savo buože. Ka
reiviui pagelbon atėjo dar 
keli negrai kareiviai ir įvy
ko susirėmimas. Kuomet iš 
miestelio atvyko daugiau 
policijos, detektivų ir baltų
jų kareivių, prasidėjo šau- 
dymąsi. Pasekmėje to, keli 
tapo nušauta, o daug sun
kiau ar lengviau sužeista. 
Pirmosios žinios sako, kad 
nušautųjų tarpe randasi vie
nas detektivas ir vienas ka
reivis.

Telegramos sako, kad ria
ušėse dalyvavo ir civiliai gy
ventojai.

rizonos rudos kasėjų perse
kiojimą, jų deportavimą, nu-] 
■žudymą I.W.W. organizato
riaus Little’o, ir panašius 
kapitalistų samdinių-mušei- 
kų darbus. Nurodoma, kad 
toks neapribotas kapitalis
tų šeimyninkavmias gręsia 
dideliu pavojum netik dar
bininkų organizacijoms, bet 
visoms konstitucija garan
tuotoms šios šalies piliečių 
laisvėms.

Bostoniečiai ragina šios 
šalies darbininkus visomis 
išgalėmis priešinties doleri
nių patriotų-kapitalistų už
mačioms — organizuą^ant ir 
stiprinant Darbininkų Tary-

RUSIJAI REIKALINGA 
VAGONŲ.

MASKVA, rugp. 24. — S. 
Valstijų geležinkelių komi- 
sionierius, John F. Stevens, 
kuris dabar randasi Maskvo
je, praneša iš ten sekamą.— 
Rusijai tuo tarpu būtinai 
reikalinga dar apie 40,000 
naujų vagonų ir 2500 garve
žių. Be reikalingo vagonų 
ir garvežių skaičiaus ji var
giai kada nors galės tinka
mai aprūpinti savo milžiniš-

Kadangi Austro-Vengriu 
jau senai išreiškė norą at 
siekti “garbingos taikos” 
tai nėra abejonės, kad ji pil 
nai pritars popiežiaus notai 
Bulgarija ir Turkija, 
ma, taipjau nori 
čiausios taikos, 
jeigu tos trįs valstybės pri
tars popiežiaus notai, Vo
kietija, kaipo jų talkininkė, 
negalės priešinties didžiu
mos valiai. Laukiąma todėl, 
kad centra] ių valstybių at
sakymas turės but prielan
kus popieiaus pasiūlymui.

ODESSA, rugp. 23. — As
sociated Press praneša, kad 
t.v. “bolševikai” vakar čih 
buvo surengę didelę demon
straciją 
strantai buk užpuolę Suv. 
Valstijų konsulą Ray. Tūlas 
besarmatis, girdi, numušęs 
konsului kepurę už tai, kad 
jis nepasiskubinęs nusiimti 
ją, kuomet pasirodė demon
strantai. Tūli dargi užreiš- 
kę, kad jie sušaudysią visus 
tuos, kur nenusiims kepurių 
prieš demonstrantus. Kilus 
suirutei betgi įsimaišė pub
lika ir išvaikė tuos chuliga
nus. /

Associated Press, tur but, 
skaito visai žioplais šios ša
lies laikraščių skaitytojus, 
jeigu ji turi drąsos pakišti 
jiems tokią makalienę.

Sa& Francisco suokalbiui 
nkai daro visa, kad išgelbė 
jus savo berną Oxmaną. Va 
Istijos prokuroras 
kurį atkartotinai 
davo teisėjas C 
jis paliuosuotų T. Mooney, 
kaipo neteisingai nuteistą, 
tariant “per klaidą,” vis dėl
to reikalavimo neišpildė. 
Vietoj paliuosuoti neteisin
gai nuteistąjį darbininkų 
vadą, jis, sako, norįs nagri-

Moonev bvla išnauio.

Reikia tečiaus pastebėti, 
kad kaip vakar taip ir šian
die paduotosios žinios yra 
neaiškios, supainiotos. Ži
nių agentūros ir specialiai

WASHINGTON, rugp. 24 
— Ryga, tur but, jau paim
lu,, ar bent — visiškai apsup
ta vokiečiais. Tokių žinių 
gauta šiąnakt iš Washing- 
tono. Nors valstybės depa
rtamentas, sako telegrama, 
griežtai užginčija, buk jis 
esąs aplaikęs kokių nors ži
nių apie tai, tečiaus diploma
tų rateliuose 
ramus į 
puolimą 
miesto - 
į rusų « 
Arba, geriausiame

se, vis dėlto ten jaučia- 
nemenkas sujudimas — 

te b i telegrąmos. Valsty- 
se k r eterius Kanring vu- 

’ laikęs ilgą konferenciją 
(arės ir iždo sekretoriais, 
Raker iii ir McAdoo. Pra-

PETROGRADAS,r rugp. 
24. — Besiartinant “šalie 
saugumo” susirinkimui Mas 
kvoje, reakcinįa 
pradeda šiaušties 
vo tikrąjį veidą, 
mos praneša, kac 
de susidarė grup 
kur aštriai kritiki 
įtinę valdžią, kaipo pasu 
dancią socialistų įtekme

Dalykai susidėjo šiaip. 
Netoli kareivių stovyklos po- 

andė areštuoti tūlą 
Stovįs ant sargybos' t 

kareivis užsistojo už

Mil

tai nesą Rusijos valdžia, bet 
Petrogrado. Dar daugiau. 
Kunigaikštis Trubeckoi, kri
tikuodamas laikinąją val
džią, tarp kita ve kaip nugie
dojo. Girdi, .revoliucijos lai
mėjimai pateko į tų žmonių 
rankas (vadinasi, socialis
tų), kur apie nieką kitą ir 
nemano, kaip apiplėšimą tu
rtingųjų Rusijos piliečių.

Kas gi yra tie žmonės, kur 
taip nepatenkinti Petrogra
do valdžia? Ogi Miliukovas, 
Gučkovas, Rodzianko, Šin- 
garevas, Maklakovas ir ki
ti. Konstitucinių demo
kratų šulai, pirmieji “revo
liucionieriai,” kuriuos svie
tas garbino, kaipo sutrfuš- 
kintojus caro sosto.

Tie ponai dabar atvirai 
grasiną,;kad, jęįgtį Maskvos, 
susirinkimas nepatenkins, jų 
■užsispyrimo, turės įvykti at
viras konfliktas, kova su so
cialistais.

Visi suminėti asmens jau 
nuvyko Maskvon. Vakar 
jie laikę specialę konferen
ciją, kur svarstyta kokiuo 
budu kovojus prieš “raudo
nąjį pavojų”, ypačiai tą, kur 
susispietęs Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryboje.

Ar pavyks reakcionie
riams paimti viršų Maskvos 
susirinkime, tai dar pama
tysime. Susirinkimas, kaip 
jau buvo pranešta, atsibus 
25 ir 26 dd. šio mėn.

Nepasisekė įstumti kalėji- 
man socialistų laikraščio 
platintojus.
DETROIT. — Detroito so

cialistai laimėjo didelę per
galę. Nesenai penki vietos 
draugai buvo areštuoti ir ap
kaltinti suoklabyj prieš pa
rinkamo kariuomenėn ėmi
mo įstatymą — už dalinimą 
žmonėms tos valstijos socia
listų laikraštį, “The Michi
gan Socialist.” Laikraštyje 
mat buvo išspausdinta strai
psnis, kuriame kritikuota 
parinktino kariuofnenėn ė- 
mimo įstatymas kaipo lau
žąs šios šalies konstituciją 

! ir tt. Federalės valdžios ža
ndarai taigi prisikabino prie 
laikraščio dalintojų ir pa
traukė juos tiesom • f

Šiomis dienomis buvo na
grinėjama tų penkių “kons- 
piratorių” byla. Jos pasek
mė yra tokia: “Not guilty!”, 
— nekalti. Vadinasi, žanda-

Graikijoje, gaisras pridaręs rai negalėjo prirodyt jų pra- 
už 15 miliardų dolerių nuos- sižengimo ir prisaikintieji

teisėjai paliuosavo kaltina- vakar buvo 78 laipsniai 
muosius
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valdo.
1 Mron ei ė Bal i ck ienė.

guodojimosi ir išdidumo; ji tur 
jį padaryt kareiviu narsiu už sa
vo teises ir per tai savo ir Lie
tuvos teises. Vyras moteriškei

2i. nr;

Petronėle Balickienė.

ne-

Pradžia 9:30 valandą ryte

pirmąją suli-

pirmąjį suli-antrą,

trečią;

to but tą kitą pusę

R*

Duok šian peilį! — suriko vi
soms pagramdoms gyvato: —

sitiko, ten vėl kitaip stojos, etc. 
Apie šią jų metodą mergina, 
kuri pas Bukšnius pečių šluosto,

Pradžia 9 va), ryta 
Gros gera muzikė.

Aplamai, mus moters drau
gaut savo vyrams mažai tereli

tik kriminalą daro.
Dar — sakys moteriškė — 

vyras girtuoklis, nėr su juo ro
dos. ■ v

Amerika tur daug “keisi?”,
Ale anei vieną teisų.
Pavyzdžiai ar “keisai” neda

ro teisės, jie tik illiustruoja tei
sės a plain urną. Lengviau dc-

vieną išaiškinti. Kada pažvel
giame į painią mašiną, pilną ra-

Kadangi vyras jai padavė peilį, 
traukė:—Riogso, ir gramozdas, 
tas — ! Čia visa eilė nespausdi-

dės, 
ša.”

Naminiame gyvenime mus 
oters labai šiurkščios. Esu

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Laimė Zenatvėj
Protingame Moraliame 

Išsilaikyme?

Dar trįs klausimai nardo 
kurias sritis musų laudžio — 
moters ir vyro teisės, atsiskyri
mai, gimimo kontrolės.

Aplamai apie juos tylis, bet 
kaikurie žmonės, nesusipratę ir 
ištvirkę, skelbia juos po vėliava 
progreso, metant ujas į šalį pa
dorių žmonių. Tas man duoda 
drąsos rimtai juos perkratinėti.

Dabar leisdamasi į tuos klau
simus turiu iš anksto pasakyti, 
kad aš "neisiu keliais Amerikos 
rašytojų. Amerikos rašytojai, 
dirbdami sulig kontraktu, tur 
prirašyti savo špaltas. Jie sau
gojusi klausimo pamatų, nes iš
rijus jį jiems temos pritruktų, 
ir užtai tenkinas telkimu pavyz- 

tarnių, ji gal papaprastam žmo
gui, iš šnekėjimo valgančiam 
duoną, patarnaut šimtais atsi
likimų, bet rimtas inžinierius, 
nežiūrint kaip ji paini, supran
ta ją kaip išsitobulinimą vienos 
brinš ta n ges ir, kada jis mašiną 
išpiešinėja padarymui, tur min
tyj tik brinštangės teises. Pa
vyzdžiui, toks puikus mechaniz
mas, kaip laikrodžio, yra kombi
nacija modifikacijų brinštan- 
ges ir pendulio, paprastai vadi
namo mostykla. Pažinus brinš- 
tangės ir pendulio teises lengva

Moteriš-

paragrafų užsilaikymo, viso ko-

viską galima buvo pasakyti: Pa-

Racijos, kokios painybės, savo 
pamatuose jos yra prastos ir aiš
kios, tik reik jas sau rimtai iš
reikšt. Užtat mes šiandie ne- 
gaišuosim painybių atsitikimuo
se, bet stačiai gilinsimės į jų pa
matus. Tą padaryti esu žadė
jus, ir stojus į tą dirvą nuo jos 
nesitrauksiu.

Kada mes dirstelsim į santai
ką vyro ir moters, išvysime tarp 

moters galva, moteriškė vėl vy
ro galva, ir taip toliau.

Bet nesvarbu yra but kito 
gaiva ; visa svarba tame, kad but 
savo galva: arba, anot Juozo 
Andriušaičio “Piemens”: — 

Jxuigva ganyt, banda, tave;
Sunku ganyt tiktai save: 

Vajolal...
Visos teisės tarp moters ir vyro, 
visi paragrafai ir kodeksai yra 
Šlykštus šposas. Jie iš jų visų 
šventybių, viso grožio gyvenimo 
daro mėšlyną viduryje rinkos

Žmo- 
teisių 
netur

valkatų pasišipa tavim ui. 
nes čia reikalą u jantįs 
tampa gyvuliais, kurie 
supratimo, anei onoro, anei kuo
sos noro, anei valdymosi.

Teises tarp vyro ir moters pa
darė gražias ir malonias pati 
gamta. Moteriškė patraukia 
vyrą prie savęs savo gražumu, 
doromis, švelnumu elgimosi. 
Ta jiega ji tur vyrą prie savęs 
rišt ir valdyt. Tik tos teisės mo
teriškei tetinka. Kultūringa, 
pilna onoro moteriškė jokių 
lutų teisių nenor. Moters, ku-

- 

3-čias Iškilmingas Piknikas 
Rengia
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GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE
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Įžanga 25c. porai.
Kviečia visus Komitetas.

rios griebiasi jiegos teisių, prie
vartos, tampa vulgariškos, že
minančios save.

Vyrai vėl patraukia moteriš
kę pastovumu ir intelektuale jie
ga. Nėr moteriškes, kuri klau
sant vyro drąsaus pastovumu, 
liuoso mandagumu, tvirto inte
lektuale jiega nesijaustų juo ma
lonėta, rišta. Jei toks vyras ne
išsižadės savo vyriškų dorybių, 

kęs malonėk
Dar man pasakys kas, kad to

mis teisėmis elgtis gyvenime ne
praktiška. Tai tik taip išrodo. 
Gyvenime visas žmogiškumas 
rodos nepraktiškas, tik gyvuliš
koji jiega čia rodos turinti ma
tomą vertę. Bet giliau pažvel
gus rasim, kad tas yra priešin
gai, kad tik žmogiškumas lene-

Paimkime moterį ir vyrą, gy
venančius sulyg teisių kodeksų. 
Abu išsišiepę viens kitą daboja, 
kad viens kito neperžengtų tei
sių. Namai jų apleisti, vaikai iš
tvirkę, nėr laiko prižiūrėt. Vy
rui prasižengus, moteriškė bė
ga į teismą. Teisėjas kiša jį ka
lėj i man. Namai per tai da la
biau kenčia, vyrą gi kalėjime 
pilnu kriminalistu daro. Sugrį
žus, viskas eina aštriau. O kaip

jiedu butų prieš viens kitą len- 
kęsi, nepersisekiodami dirbę! 
Namai jų but Švarus, prižiūrė
ti, vaikai dorus. Gal but, kad 
čia but buvę skriausmas vienos 
ar kitos pusės, bet namams but 
tas nekenkęs, vaikų negadinęs, 
ir gražus pavyzdys vieno ar ki

auksėjau ar 
kriminalas

Ar jau visas išbandėt? Ar 
bandėt gerai nors vieną? Gal 
jį tik ujote ir puodų drūtumą 
ant jo galvos bandėt? Ujos čia 
negelbsti, jau jis ir taip išsilijęs. 
Čra ne homeopatijos /“keisas.” 
Čia reikia bandyt antidotus. 
Kada jis išsipagirios, varvinkit 
į jo apakusią širdį lašus gražu
mo, jo protui tverki t malonų 
orą laimingo jūsų namų gyveni
nio, drąugus gi j p savimi užsto
ki t. Yr lai sunki, bet naši me-

Ačiū tau, brangus. Išsišnekus 
ta moteriškė sakė: Aš protestuo
ju prieš karę, tą žmonių piaudy- 
nę, kankinimą... Ir man rodės, 
kad, nors karė yra pekla, bet 
visgi ji vyrui palengvinimą tei
kė iš nagų taip žiaurios moters 
ištrukus. Bet ji, rodos, užvydė- 
dama jam ir tos progos pasi- 

nesakant jau nieko apie francu- 
zes, belges, švedės — daug augš- 
čiau stovi. Jei nueisite į vaka
rines mokyklas piešimo, litera
tūros, iškalbos, muzikos, teplio- 
rystčs, etc., rasite ten pilna žy
daičių ir italių mokinantis tų 
visų mokslų — joms ir noro ir 
laiko užtenka, nors dienomis jos 
prie to paties darbo su lietuvė
mis dirba. Bet lietuvės sakos 

“neturinčios laiko.” Bet jei 
dirstelsit į jų gyvenimą, išvysit, 
kad jos tur laiko per ištisus va
karus uities su vyrais, landyl po 
visus moving picture shows, ar
ba ištvirkimo mokyklon jų ra
gint nercik. žydaites ir itales 
samdo amerikietės sufražistės, 
kad jos eitų avigalviams ameri
kiečiams kalt galvon reikalą su- 
fražizmo. Jos agituoja tarp 
amerikiečių, ne tarp žydų ir ita
lų. Žiopla lietuvė, išvydus taip 
žydes ir itales delei lengvesnio 
duonos kąsnio tarp amerikiečių 
dirbant — darban užmokesnio, 
nes ištekėjusios ar netekėjusios 
jos tarp savo tautų tos agitaci
jos neveda — dui agituot sufra- 
žizmą tarp lietuvių, darant save 
paike šposininke. Ji baigus mo
kyklą ištvirkimo, užmiršo savo 
doras, o suprast nieko nauja ne
išmoko. Ji, kaip akla, argumen
tuoja tą, su kuo pas mus nieks 
nesipriešina. Pas mus sufražiz- 
mas amžiais yra išdirbtas. Mus 
Gražinos, mus Živilės, etc., va
dais kariuomenių buvo, ir taip 
dideliais, kaip Orleano mergelė 
Joanna D’Arc. Mus vaidelytės 
saldžiau giedojo negu pakiliau
sia Safo, poetė graikų. Ir mus 
moters, apakusius ištvirkimu, 
vietoj, kad pamokinus kitus inųs 
istorijos, inųs būdų, papročių, 
kultūros, mus minties, klykau
ja nesavais balsais vulgariškus

Mųs lietuvių moterų progre
sui ne ištvirkimą reikia studi
juoti, bet tvarką ir susipratimą. 
Mes ir mus vyrai šnekame apie 
laisvę, apie žmoniškumą, ale tas 
viskas neskamba mus lupose 
tikrai; to žmoniškumo, tos lais
ves nėra musų širdyse. Mes 
pripažįstam visiems teises, tik 
ne sau. Visi tur turėt laisvę, tur 
apie savę spręst, save išreikšt, 
lik ne mes; mes nepripažįstam 
sau jiegų mąstymo anei išsireiš
kimo, anei valdymosi. Mes 
esam vergai medžiagiški ir pa
tįs jungiamės į vergystę mora
lę ir dvasinę. Mes visur draps- 
tomės it purvas neturintis sa- 

ivlus nieks užtat neguodoja, ne
traktuoja, kaipo žmones, tik 
kaipo įrankį savo pasitarnavi- 
mui, savo užsivadavimui. Mes 
žemi names prieš visus ir visi 
mus trempia. Mes per šimtus 
metų tarnavom popiežiui, o jis 
nei vardo Lietuvos nežino, nors 
daug šneka apie turinčius savo 
frontą lenkus. Mes taip tarnau- 
sim visiems ir tarnais mirsim 
niekieno negirdėti, čia mums 
pažanga reikalinga. Čia susi- 
pratims mums reikalingas. Čia 

moterų veikimui, ir vaikų švie
timui. Kol mes. laisvės ir lygy
bės savo gyslose, savo kraujuo
se, savo esybėj neturėsim, tol 
vergais kitų busim.

Mus moterų labai retai kuri 
mokinasi, kad jos balsas malo
nus butų, kad jos juokas ant vei
do saldžiu skaistumu apsireikš
tu, kak jos eisena, kilnojimas 
rankų išdidžiais, gražiais butų, 
kad j oš mintis gryna ir padoru
mu drąsi butų; žodžiu, kad iš
rūdytų, it lietuvė, pilna kultūros 
ir moteriškė gero takto. Bet ji 
studijuoja visas pa gramdės 
žiaurumo, šiurkštumo, visas gy
vuliškas jiegas. Kad mus mo
ters mokytųs tiek padorumo, 
mandagumo ir prielankumo sa
vo gyvenime, santaikos na
muos, kiek jos gakščioja prieš 
karę ir skelbia taiką, mus lietu
viški namai rojus butų. Bet 
mus moters klykauja taikos 

pačios savo gyvenime elgias ko 
žiauriausia, laiko kaucijas pas 
lojalius išėmimui vvarantų ant 
galvų savo vyrų, it kardus Da
nį okleso. Čia jos jokios taikos 
nepripažįsta ir nenor girdėt. 
“Nenusileisi tam —, čia nespau- 
sdinams žodis —, ir viskas.” Di- 
vorsai joms šaka progreso ro
dos.

Peržvelkime čia trumpai tą 
pasekmę ištvirkimo: —-

Atsiskyrė, vyrui su kita susi- 
nešus.

jgį. ■ . X Programas ivairiądyaįriausuts, v ku- -
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Atsiskyrė, moteriai su kitu su- 
sinešus.

Pameta 
kęs.

Pameta 
kus.

Pameta 
pralobo.

Lojariai, del užpelno, pasime
timą kursto.

Visi tie “keisai” pats už save 
kalba, čia nėr nei vieno tikro, 
— atsiskyrimo del bevaikystes, 
kaip paskydus. Gojai skirias iš 
pasileidimo. Ir paskui varos 
agitacija už reikalą atsiskyrimo, 
už teises ypatiškos laisvės delei 
galų ištvirkimo. — Gyvuliškai 
elgsis — sako Kristijonas Done- 

loki ištvirkėliai galvijais tampa, 
parodo tas, Htąd jie rubežiudjasi 
ir varžosi teisėmis. Jie į žmo
gišką valdymąsi savęs netiki.

Pas mus iš visų pusių girdėt 
“moteriškes” taip sakant: Aš jo 
nemyliu, aš jo niekad nemylė
jau, aš esu ne iš meilės tekėjus; 
mane už jo tekėt vargas ir bė
dos privertė; aš dabar jį pa
mesiu...

Ir nėr abejonės, kad tas yra 
gerai pasakyta, kad mus užduo- 
čia yra tą suprast taip, kad ne
būt abejonės, ką tas reiškia.

Ilga ta jos pasaka štai ką rei
škia: Aš esu it šuo: kaip alkana 
buvau tai prie jo laižiausi; kaip 
dabar jis mane prišėrė, niurnu 
ant jo ir griaužiu jį, it šuo.

Tokia, “moteriškė”, “ne iš 
meilės tekėjus” yra kriminalis
te. Ji savo naudai sulaužė ir iš
ardė visą kito žmogaus gyveni
mą, it razbaininkas užpuldams 
žmogų jo kelionėje. Tokia mo
teriškė yra be sąžinės ir be ono
ro, ji savo jiegomis, su pakelta 
drąsiai kakta, nesirengė savo gy
veni mokkelionę pereit, bet ji lik 
j ieškojo progos kitus per jų iš- 
sitikėjimą skriaust ir kankint. Ji 
veidmainiškai, be onoro, prisie- 
ką susižiedavimo darė, delei 
kąsnio duonos užmušė draugą 
savo, sau užsidėjo žemiausios ir 
šlykščiausios vergystės jungą. 
Paskui savo draugo prieglaudą 
turint, iš jo uždarbio užlaikyda
ma namus atidarė jų duris pa
leistuvystei, bandymui pajieško- 
jimui “malonesnių” vyrų. Pra
keikta tokia vertelką ne iš mei-

Tokios tai ne iš meiles tekė
jusios pirmas gyvenime neužsi- 
ganėdijimas apsireiškia, kad ji 
vaikų nenor turėt. Ji aiškinasi 
visokiais išmistais, bet tik viens 
yra aiškus ir tikras. Ji naudo
damasi prieglauda vyro, per jo 
namą jieško sau kito ir mano, 
kad jai bevaikei esant tas kits 
greičiau ją išgabens.

Tokios tai “moters” su pagel- 
ba vyrų, tų apsileidusių ir iš
tvirkusių savo pribuišių, kurie 
“taiso žmoniją” skliausdami be
gėdiškai savo draugus labai daž

nai gyvendami iš jų sunkaus 
uždarbio delei užganėdijiinų sa
vo žemų užgaidų. yra įvedėjos 
kriminalio kontroliavimo gimi
mo, — daikto pavojingiausio ir 
šlykščiausio pasaulyj.

Idėja kontroliavimo gimimo 
yra pasekmė lytiškos manijos. 
Žmonės lytiškai išsinaikinę jau
nystėje papuola sadizmai!. Sa
distai toki tampa saūžudžiais, 
nes, kaip jie savo paliktuos laiš
kuos aiškinąs, nematą tikslo jo
kio gyventi. Rusijoj toki sadis
tai tveria draugystes mirties ir 
žudosi, jei jiems pasiseka, krū
vomis.

žmonijos. Pirmiaus moters ne
apkenčia vyrų, skelbia lyčių ko
vą, o laiko sau šunis, ar tarp sa
vęs gyvena. Vyrai gi neužken
čia moterų ir aplamai žmonių. 
Visos kančios morališkos ar fi
ziškos, užduotos žmonėms, pri
pildo juos džiaugsmu. Reginys 
gyvo kraujo su jiega manijos 
juos kvailina. Tokius “žmo
nes”, išvydus kur vieną vaiką 
ar jauną moteriškę, pristoja ly
tiška bisterija, jie plėšo vaikus, 
drasko moterims krutinės ir gy- 

“vatus, kad per tai lytiškai užsi
ganėdinus. Baisi tai istorija, 
bet, deja, kasdieniniai atsitiki-

R.) yra dienos tvarkoj. Nerons, 
pristotas tokia orgija, liepė už
degti visą Rymą. Apaštalai gi 
riperystės platin su gaivumu 
hydrų kriminalio naikinimo gi
mimo literatūrą. t

Gamtoj nėr kontrolės kitos, 
kaip, korrelacija — santaika.

kėsinsis. Sakoma, gema nesvei
ki. Reik gyvent dorai, o gims 
sveiki. Užmušim s nesveiko ne
uždarys šaltinių nesveikatos; tą 
padarys tik protingas m oralis 
gyvenimas. Sakoma, šeimynai 
esant vargingame padėjime iš
augini gerai negalima. Bet žy
dai ir italai, kurie, mes žinom, 
yra lygiai vargingame padėjime, 
tur šeimynas dideles, ir tai y r 
tos vargingos šeimynos, iš ku
rių išeina lojariai, daktarai, in
žinieriai. Mums ne vargas, bet 
ištvirkims, išsiujims iš viso su
pratimo, iš visų gyvenimo prie
dermių padaryt to neleidžia. Ir 
tai pas mus, kaip matėm, uite- 
na “ne iš meiles tekėjus”, del sa
vo užgaidų tikslo išardžius gy
venimą žmogaus-draugo drįsta 
sau laisves geidauti, nors jai 
privalu dvėst, kalinyje, žydės ir 
itales gelbsti savo vyrus, supran
ta jų padėjimą, kelia juose dva
sią kantrumo; pas mus gi lokiu 
uitena visai to nepaiso, ji lik it 
driežas ėda vyrą, kad jis perma- 
žą pnmeša “pėidę”. Tokia ver- 
telka mat nė nesupranta, kad jos 
vyras sunkiai dirba ant tos pei

ne it gavęs dykai “parne- 
Ir tokia tai susna dar rnė-

selando su iiaujausiotnis dainomis, 
vedamas J. Mcreckio, ir “Naujictivj

Jeigu diena pasitaikylų ir ūkanota, 
(jeign ir ličius su krušomis iš prasivė
rusių debesų pilių, vistiek važiuoki
te: užteks pasiūgės visiems ir pra
mogos eis kaip iš rago. Atminkite, 
kati tai bus “Naujienų”, Naujienų 
Bendroves, Naujienų Skaitytojų, Na
ujienų Draugų, Naujienų Rėmėją, 
žodžiu — Visų Naujieniečių Pikni
kas.

Inžanga 25 c.
Kaip važiuoti: Iš visų miesto dalių 
važiuokite iki Ogden Ave., nuo čia 
važiuokite iki 48 Avė.: nuo 48 avė. 
imkite Lyon karus iki upės. Ant 
upes kranto Pikniko daržas. 
Programe dalyvaus įžymiausi ChL. 
cages kalbėtojai, o taipgi įžymiausi 
Chicagos ii' apielinkės chorai, Chi
cagos Lietuviu Vyrų choras, taipgi 1 » . « 1 - * 1 • *

P-Hj Aldona Grušas

Didelis Iškilmingas Piknikas
Parengtas

LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS
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LEAFY GROVE, Willow Springs, Ill.
Pradžia 9 valandą ryte__  Lnžanga 25c porai.

Širdingai kviečiame atsilankyti senus ir jaunus, vaikinus ir 
.merginas ant musų Iškilmingo Pikniko, nes bus skanių gėrimų ir 
puikių užkandžių. Nepamirškit atsilankyti, nes tekis puikus pik
nikas retai kada pasitaikys Ghicagoje. Kviečia KOMITETAS.

Pastaba: Archer-Cicero karais iki sustos, paskuii j Rimkit 
low Spring arba Joliet karus iki daržo.

to tą pcidę, už pečių savo vyro 
pribuišus begėdiškai šerdama ir 
ant lojarių sau kraudama, idant 
jį pametus. Gerai, kam čia tuo 
vardu moteriškės save vadintis. 
Moteriškė tur sviete tiek vertės, 
kiek ji yra kaipo motina verta; 
jei ji kaipo motina y r be vertes, 
ji yra papras f s gatvės tavors.

Dabar, meldžiu leisti man pa
siteisinti. Aš nekaltinu moters. 
Aš apkaltinau vertelką, kuri 
moters vardą ^teršia. Meldžiu 
taipgi neužmesi man vienpusiš
kumo. Ir vyrai kalti ir apsilei
dę, bet dalyks moters juos pa

džias, kad jas vyrai skriaudžia, 
pavergti stengias. Kodėl juos 
lokius sau išaugino? Kodėl sa
vo ugnia, ašara karšta, neišdegi
no juose vergystės? Kodėl ne
įkvėpė į juos liek išdidumo, 
guodojimosi, kad jie vergais ne
būtų? Kad, jei juos kiti skriau
džia, persekioja, savo tiesą už
vesti neleidžia, savyvaldą savo 
įsteigti draudžia — kodėl jie bi
jos eiti kovot už savo teises, kai
po žmonių, kaipo lietuvių? Ko
dėl mus vyrai be jokios sarma
tos tą jungą nelaisvės tempia? 
Kodėl jie, it vergai, tik kitus se
ka, o iš savęs savai nieko ne- 
spiečia? Kodėl jie kartais kėsi
nąs namus tvarkyti, o savęs su
sitvarkyt neišdrįsta, bijos?

Tai mus, moterų, kaltė. Mo
teriškė, savo gražiu budu, vieš- 
patiška išvaizda, padorumu vis
ką su vyru gal padaryti. Ji tur

pATRIJOTIZMAS 
■ Pačėdumas turi but 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY. 1A.

Sulig įsigijimo GE
ROS Skrybėlės—Rude
nines stailės ir jųsų pa
čių ypatiškumo.

Kuomet atveža nau
jas Stetson skrybėles, 
mes praleidžiame ilgą 
laiką mieruodamies ir 
prisižiūrėdami kaip kie
kviena jų išrodo prie į- 
vairių ypatų veidų ir fi
gūrų.

Ką tai del jųsų reiš
kia puošniausia.

Čia yra dideles ver
tes dovana;—

jBigykite dvi arba tris skrybėles, 
apmainykite su minkfeta Stetson ant 
Stetson Velour arba Stetson Derby— 
natris* paveikslas dabar ir tuokart yra 
pasisrėrėjimas visiems.

BACK BROS
Michigan avė. ir 115 St

U KTU VIRBA

APTIEKA
rwc’pytw »« BtrAa.

»i ii* roe*pt*1 Uettvat 
Tai vtaaatfraf lia- 

IuvUMa a»tiaka kr NMMcb»-
iH'iti valHlkJ Gydaalhi iralH pat ka- 
IMm tik paaaalyj yra vartaiaaaaa. Qa- 
I*t r«ikal»u1 par UAAlraa, » ai iNriatf- 
ala pat •*pr«»a

K. Sldlauakla 
Apiiekortma ir MviRlRkM 

SOUTH BOSTON, MASS.

Lengvesni ir švaresnį darbą gili guli 
tik tuomet, laigu esi tinkamai Uksflivtofs.

LEVESKĮO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per UiAkus. D* u h) teta. 
pag«lbsti iAsilavinU ieufvial ir oi 
uimokea.nl Mokina Ančių kalbos 0d 
Ciausial Aritmetikos, KoyjfvodyoUM, 
kų raiymo, Lietuv. kalb. GratnaUkM 
Tokiu pat bodo fall 
SCHOOL HIGH S CH C 
SUS. D«1 lankaoiių 
ParolHnis komas. 1 
viSkal Gattatiems at 
d)as ateht. rr lai u irtus —■ mark, pmta&tf- 
muiaauni piliM APRAŠYMĄ retkalatkUM 
dalyko arba korto.
S.J.LemkU, 3311W. 61 PI,Olom

uimokea.nl
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

SIOUX CITY, I0WA. padėjimas

Nesutikimai tarp kun. M. Cibul
skio ir parapijonų.

užkabintų, kuomet aš esu na
mie. Pavojus yra, kuomet aš

Tai kun. M. Cibui, darė turbut 
gerais norais. Bet štai Suvieny

kietijai ir sulig prez. Wilsono 
proklamacijos į “Dėdės Šamo“ 
armiją bus imami ir svetimša-

lėtas lietuvių, jojo parapijos na
rių, grąšino užmušti manyda
mi jogei jisai yra kaltas tuo, 
kad jie tapo pašaukti kvoti-

popieras.

skio paraginimo žmonės pasi
juto kėblanie padėjime, nes mat 
žmogus kelių gyvasčių neturi, 
todėl gyvastis yra kiekvienam

Cibulskis aplaikė per išpažinti.
Delei išpažinties šventumo 

kunigas Ci bu Iškiš užreiškė, ne-

suteikė jam minėtas informaci-

Dauguina,

lu palengvinti “Dėdei Šamui” 
sudaryti armiją, kas nėra gali
mas daiktas, pradėjo jam išme-

kad jisai gavęs du perspėjimu, 
kad antrasis buvo duotas tele
fonu, apie 1 valandų dienos.

jojo ta agitacija, tai jie ir po šiai

Po to tarp kun. M. Cibulskio

pra nešėjo vardą, bet jam nepa
vykę sužinoti kalbamojo telefo
no numerio.

liaująs. Kiek laiko atgal kimi 
gas Cibulskis prašė jojo perkel 
ti jį delei kaikurių aplinkybii

Vyskupas kaltina socialistus.
Vyskupas Carrigan verčia 

kaltę už neužsiganėdinimą ir 
priešinimąsi darftui ant socialis-

sto žmones.

Yorke taip jau žymioj daly j yra, 
kaip vyskupas mano, kalti už

kalbėtų lietuviškai ir todėl ku
nigas Cibulskis pasiliks savo

Trim dienom

čių.

nėsiąs kunigo Cibulskio daly
kus, buk kaikuric jo parapijo
nų grąsinę jo gyvasčiai. Tasai 
agentas tyrinėsiąs ir plačiau.

re koks ten nepereinamas tar
pas. Bet dauguma parapijonų, 
kaip sakoma, stojo vargoninin
ko pusėje patardami kun. M. 
Cibulskiui pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba susitaikyti su va r-

grąsini rinus.

Kunigas Cibulskis mano, kad 
jojo palriotingieji pamokslai, Po pamaldų parapijonįs pro-

lečiaus

Cibulskio ir pavapi jonų inciden-

pranešė
I. G a r ringe n vakar 
kunigui Cibulskiui,

likų bažnyčios perdėtiniui, kad

kunigą.

kaikuriems

sai yra kaltas už ėmimą karino- 
menėn. Kunigas dar meta ne
prielankumo priežastį link jo

šai už sulaužymą socalistų orga
nizacijos, kuri buvo priešinga 
bažnyčiai ir valstybei.

biivo
savo

j, ant South 
Organizacija

Šimų link bažnyčios ir valsty
bės, aš buvau kaltas sulaužymo 
jos iki tūlam laipsniui, nors aš 
tikiu, tos organizacijos nariai

mus.
paeina i

žmonių.c

Kunigas Cibulskis sakosi im

tiki, liovusios

mu jojo gyvasčiai

mą su Cibulskio.

INDIANA HARBOR, IND.
Iš socialistu veikimo. c-

Kaip visur, taip ir pas mus 
s o c i a 1 i s t a i pradeda pu
riai nominavo kandidatus į mie-

Veda politinę

Kalbejo Mrs. Alletbc

republikonų

kapitalistų, ir kad jos ne darbi
ninkams tarnauja, o kapitalis-

kandidatus, kurie jiems tinka.

rupiją.

nių jojo <
grąsmimus jo gyvasčiai, kuni
gas Cibulskis ėmėsi kaikurių 
priemonių, idant kas nors nenu-

bininkai. Kodėl mes juos iš- 
renkam ? Todėl, kad miitms lie
pia tie patjs kapitalistu tarnai

dek tinęs ir pavažinėja aulomo-

mo už ištikimumą Amerikai. 
Žmonės sujudo, kuomet kaiku-

veikiausia praeisią kiek 
koliai pavyks surasti kil

parapijoj, anot Cibulskio, užims

randasi.

šias bažnyčioj ir šiandie, kaip ir
h-.—.,.— ..... . —. ....................,Mli f

parapijos ligonių,

ki! n igas. — Aš niekuomet nak
ties laiku nebuvau vienas klebo
nijos namuose.

Greitai neapleis parapijos.
bežiūrint kunigo Cibulskio

prašymo, pamatuotu

tuojaus perkelti kunigo Cibuls-

Vyskupas Garrigan uzrejškė 
šįryt, kad švento Kazimiero pa-
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

akloje Ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bank ©ja. 
nežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) degoiitg 

ir taupymo pądčjirnų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampaa 19 gatvėn.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ce.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co. 

OTTO KU BIN 
prez. Atlas 

[Brewing Ga

W. KASPAR 
prezidentas

DTTO KASPAR 
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. 

EH ARLES KRUPKA 
rice-prezidentas

PADfiJ/MAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE

Icc Co, vice-prez. T. Wilce Co.
JGZEF SIKYTA

k&sierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

. KALB21MA LIĘTUVISKAI

O kokios to pasekmės? 
visų-pirma tokios: jeigu

ir republikonų

9

jau kad gina lai gina musų rei
kalus, taip kad mes darbininkai 
nežinom nė kur dingti.

valdžia
visuomet ir gintų musų, t. y. 
darbininkų reikalus, ba sočialis-

darbininkams, o ne. kapitalis
tams, ne kokiems kraugeriams, 
kurie trokšta žmonių kraujo, 
kurie iš neapmokėto darbininkų

avė. ir First
Publikos susirinko apie 

500. Visi buvo užganėdinti, iš
skiriant •• socializmo priešus.

žodis lietuvių visuomenei.
Mes lietuviai, Indiana Harbor gy

so roii
Sutaisytas is fprmuios- 

recepto; suteikto i&nintin- 
gu Egypto zokoftinku,

•pareiškia esąs stebėtinai pasekmingu , 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito,

V I kalcio galvoje, ect., ect., Sutai- 
y! somas iždirbeju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- i
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse šimtmečio-)35cV 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AD. RICHTFH & OO. 
74—WJ Withiuto

iva irių miesto valdininkų rinki
mai. Žinokime už ką balsuoti/’ 
Balsavimai bus lapkričio mė
nesyj. JeigiL norime, kad mie
sto valdžia tikrai atstovautų

socialistus, darbininkų partijos 
kandidatus, nes tiktai jiems ru
pi pagerinimas darbininkų bu- 
vio. Neklausykime tų, kurie 
žada mums aukso kalnus laike

listai neprižada šiandie

sako: mes atstovausim darbi-

Taigi sekančiais rinkimais 
balsuokim už socialistų tikėtą.

mi remti darbininkų partijos 
nominuotus kandidatus, kurie

musų pačių, darbininkų.
Harboro Korespondentas.

KEWANEE, ILI
Atsakymas LSS. 204 kuopos 

nariams.

daugi nekurie nariai savo neap-4

204 kp. vaklyl/a, matom reika-

joj” pareikalavę atšaukimo ko
respondencijos, sakote: “Kadan-

ir

viešai papeikti juos.”

j ienų 177 mini., būtumėt jskai-

Vadinas ten n ė r a

Juk

tos kuopos valdybos veikimo 
yra didelis skirtumas. Jus to 
skirtumo nemfitėt, arba nesu
pratot, tai dello jums ir išėjo

Dabar lik klausimas belieka,

patį paliūdija ir centro sekreto-

ai

“Jūsų 204 kp.

rimus tiems, kurie reikalaus, 
kasi ink kareiviavimo, nėra joks 
prasižengimas (musų pabr.). 
Juk tuos patarimus ji ne prie-, 
varta bruks, bet duos tiems, ku
rie reikalaus.”

Taigi matote, kur dabar tie-

klauso. Mes, žinoma, jums pa
peikimų, ir dar viešų, nedarom, 
nes mes žinom, kad jus tą ne-

Mes ])atariam, draugai, kad vi
sados reikia dalykas ištirti ir 
suprasti, <> lik tada eiti prie ko
kio nors nuosprendžio.

Jeigu jus prįrodysit, kad inu7 
v

•- s J-.*'/'' G O/. •

Langham-High Clothes;
Kuomet jus pirksite vai

kui mokyklos siutų?—Da

Visi Vilnoniai, Staile ir Vertė
Nusipirk Juos Visus Del Rudens

MM ES užlaikėme*šiuos tris daiktus prieš saV£ 
111 sutaupymui rudeninio sandėlio del jūsų.

Jus reikalaujate visų vilnonių del ilgo 
dėvėjimo ir del jo laikymo išžiuros kokybės.

Jus reikalaujate paskutinės stailės; tai yra biz
nio ir draugijinis turtas.

Jus reikalaujate vertės; kiekvienas žmogus 
reikalauja savo pinigų vertės.

Hart Schaffnerio ir Marx’o ir kitų gerai pa
siutų drapanų, mes galime jums suteikti šiuos vi
sus tris daiktus; štai kodėl mes parduodame tiek 
daug jų: štai kode! jus galite juos įsigyti.

Jus čia atsiimsite savo pinigus atgal jeigu jus 
esate neužganėdintas. Užganėdinimas reiškia 
tiek pat mums kaip ir jums.

Tik Ka Atvesta.
Rudeniniai siutai ir overkotai. Stailės ir spa

lvos del parankumo kiekvieno.
Dabartiniu laiku yra proga sutaupyti pinigus 

musų dideliame pratuštinimo išpardavime. Mes 
iki šiol turime didelį sandėlį pasirinkimui už pi
giau negu nurodytos kainos.

Roselando Geriausias ir Didžiausias 
' Aprėdalų Namas

BACH BRO.S
Michigan avė ir U5-ta Gatvė

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Drapanų
Stetson Skrybėlės Florscheim Čeverykai

jūsų reikalavimus.

O dabar tai linkini taip ener
gingai kovoti su savo išnaudoto

žmonės.
Mes ateityje jokių atsakymų 

tame klausime per laikraštį ne-

vėmė todėl, kad visuomene ži-

V.

m e

f

V. Petraitis, Organizat.
M, Punis, Raštininkas, 
Pranas Rimkus, Fin. Rašt.

KEWANEE, ILL.
SS. 201 kuopa savo laikyta

rn ėnesi n iame susiri ūkinio

tarė bendromis spėkomis su. vie
los anglų socialistais surengti 
dideles prakalbas vienam gar
siausių kalbėtojų, buvusiam

Prakalbos rugsėjo t

dinga varduvių diena Virdžini
jos Valančiuniiites, kur besilink
sminant ir besikalbant apie įvai
rius darbininkiškus reikalus, ki
lo klausimas, ar nebūtų prakil
nus darbas sumetus po keletą 
centų pagelbėjimui surengti 
prakalbas anglams socialistams,

nes dar yra renkamos tam rei-

'Lokiu bud it tiki
ilivn j k j 1 < 11 v icioj

jei ir (langiaus lietuvių prisidės

wanec, III. vienas iš gabesniųjų

damas į Muskegon, Mich.
Meų, kewa n iečiai, labai apgai-

les tau j am netekę taip veiklaus 
ir del socializmo, del žmonijos 
geroves

W SANTOY KASYKLOS
REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASf 

jų moderninių, gerai įrengiu anglių kasyklų; id 
sąlygos, krutamųjų paveikslų teatras, kasėju ligų 
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3’A pčd. gryj 

už prikrovimą kambario anglimis. Kilos kaine 
liai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite
Buckeye Coal and Railway Co. Santoy, Perry ( 

Tikietus .pirkitčs iki Sayre, Ohio.

JŲ DEL DVIE- 
cales gyvenimo 
nbutis ir sutei- 
lų anglių. 543Ac 
s proporciona- 
Superintendent 
}o., Ohio.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .......... $52.813

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
*** truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą /
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

ja armija už žodžio laisvę. Au
kų jau surinkta per laisves žo

apie 20 dolerių.
A A

Kun. Ambrozaitis turi didelę 
»vą su savo parapijonais, o

ir dabar nekurie 
jos vadai laužo

Kewanees. Jurbarko Vincas.

KEWANEE, ILI

nę

Antano ir

Keleivį, v

mis spėkomis rengia prakalbas. 
Kalbėtojom yra pakviestas dg. 
G/ K. Kirkpatrick. Manoma,

bos, kokios kada-nors yra bu
vusios Kevvanėj. —■ L. M. R.

ROCKFORD, ILL.
šią vasarą tarp roekfordiečių

niai piknikai, kuriuos už vardija 
“draugiškais piknikais.” Netu
riu palinkimo smerkti panašių

pramogų kiekvienas, jei via

draugiškuose piknikuose” alsi-

fa Įima.
Ukėsų Kliubas.

/■j i\UM|/<l, uu ivjz.,

kuopa, Brolių Lietuvių
surengus Dram.

B. K. A. kuopa.
Visos draugijos narių skaičiu

mi neperstipriausiai stovi, tik

(lied. Dr-ste “Kanklės.” Apie f 
valanda vakaro susirinko pas 
kritoj vietoj svečiai. Susirinku 
šieji neilgai trukus pradėjo žais

susirinko pas
ai. Sūsirinku-

ti į ratą sustoję. Bet štai po va
landos laiko pikniko vedi 
vaikštinėdamas, pašnažda į

(Seka ant 8 pysi.).
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei .................................. 12c
Mėnesiui....................................50c
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Published Daily Except Sunday
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LITHUANIAN NEWS PŲB. CO. Inc.
Terms of Subscription:

Chicago—
By carriers:

One week ............................ 12c
One month . i.................... 50c

To parts of city not covered by our

šinga visokioms darbininkų 
organizacijoms, kurios eina 
ne ten, kur patentuotieji 

norėtų, tatai 
suprantama, 
ji užsigeidė

jos pačios žodžiu: 
visas tas

“patriotai 
pats iš savęs 
Bet kad dabar 
niekinti 
“paškudinti
draugijas, kur jau prisidėjo 
ir vis dar dedasi prie įsteig
tosios Chicagos Lietuvių 
Darbininku Tarybos, tai sa-

lų politika. Kitąsyk jisai, tiesa 
kovojo, bet tie laikai praėjo se 
nai. Per paskutinę dešimtį me 
tų buvusis “laisvamanių tėvas’ 
daug daugiau rėmė klerikalus 
negu kovoje, su jais. Ir dabar 
parvažiavęs Rusijon, jisai prita
rė dešiniosios seimo dalies, t. y 
k lerika lų, rezoliuci j ai.

Iš visų srovių geriausia šliu 
pui yra, žinoma, tautininkų sro 
ve. Pasakodamas apie jos dar

siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
tolėjams išanksto užsimokėjus:

Metams............................... $6.00
Pusei metų........................ $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-

$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00
. $8.00

puons

ateiviai, o 313 iš kiekvieno 1000 
buvo Amerikoj gimę ateivių 
(svetur gimusių) tėvų vaikai.

Tarp Naujosios Anglijos val
stijų tos, kuriose pramone la
biausia išsiplėtojus, turi dau
giausia gyventojų ateivių. Rho
de Islande mažiau kaip trįs dc- 
šimtdaliai gyventojų yra čia gi
mę iš čia gimusiųjų tėvų; dau
giau kaip vienas trečdalys yra 
čia gimę iš svetur gimusių tėvų, 
taigi iš ateivių, ir vienas trečda-

Skaitytoju Balsai
z išreikštas Šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

Nors su šiuo straipsneliu rei
kėtų kreipties į LSS. organą Ko
vą, bet kadangi pasiunčiau 
trumpą, straipsnelį į Kovą jau 
kokios trįs savaitės atgal ir jau

klauso šimtai ypatų, o Laikraštis 
nedaro sau jokio pelno, tai argi 
tatai nėra pasišventimas tų žmo 
nių, ką leidžia laikraštį — tų 
pačių sąjungiečių, kurie daugu
moj ir įeina j bendrovę,

žinoma, galima sakyti, kad 
toksai laikraštis priklauso ypa- 
toms, turinčioms serus. Betgi 
pati Kova kam priklauso? 
Taipgi ypatoms, tad Kovos 
sanprotavimui ir ji turėtų skai- 
tylios privatiniu laikraščiu. Ar

|e, pąčtu:
Metams ......................
Pusei metų................
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose.........
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

earners, oy man
paid in advance:

One year..............................$6.00 -
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year.......................  $5.00
Six months.......................... $3.00
Three months..................... 1.75

Canada, one year ................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Mono}’ must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.

vo kruciatą ji tikrai praloš.
Rėkaut kartu su Ameri

kos džingoistų geltonlapiais 
apie “patriotizmą” ir “mu
šimą kaizerio” ji drąsiai ga
li, bet šiuo atvejų ji susitin
ka ne su kaizeriu, o su orga
nizuota liaudimi, darbinin
kais.

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Apžvalga

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

DR. J. ŠLIUPAS 
PETRAPILYJE.

Redakcijos Straipsniai
“Santaros” 25-am num. iš

spausdinta Dr. J. šliupo prane
šimas, kurį jisai davė extra Lie

daug kalba apie “diplomatinius 
žingsnius.” O tie žingsniai tai 
vis kone vieno p. Šliupo atlikti. 
Jisai važinėjęs į Washington^, 
jisai skaitęs universitetuose lek
cijas apie lietuvius ir lt.

“Tuo darbu — sako šliupas 
— mes privertėme (!) Ame
rikos valdžią kelti lietuvių 
klausimą ir mus užtaranti. 
Kada fraucuzų Viviani ir ang
lų Balfouras atsilankė į Ame
riką ir kalbėjos su Wilsonu 
mažųjų tautų reikalais, tai Vi
viani ir Balfouras minėjo Bel
giją, Serbiją, Lenkiją, armė
nus, o apie lietuvius nei žodžio 
nepratarė, tą syk patsai Wil- 
sonas paklausė: — o ką gi jus 
manote apie lietuvius ir apie

lys yia ateiviai.
Paskutinysai gyventojų sura

šymas parodo, kad Naujoji Ang
lija turi viso 6,522,681 gyvento
jų. Iš to skaitliaus tik 3,613,419 
buvo gimę Suvienytose Valstijo
se iš čia gimusiųjų tėvų. Pus
antro miliono buvo svetur gimę, 
ateiviai. Vienoj tik Massachu
setts valstijoj iš truputį daugiau

846,820 buvo ateiviai. Tai yra, 
iš kiekvieno 100 gyventojų Ma
ssachusetts valstijoj 31 žmogus 
buvo ateivys. Rhode Islande iš 
kiekvieno šimto gyventojų 33 
ateiviai. Visa Rhode Island val
stija gali pasigirti tik 159,821 
amerikiečiais gymusiais iš čia 
gimusiųjų tėvų, prieš 178,025 gy-

trečiame Kovos numeryje buvo 
mano straipsneliui progos tilp
ti, o jis netilpo — reiškia jis per 
Kovos cenzūrą neperėjo.

Konfiskavo mano rašinėlį. 
Nors, žinoma, nebuvo mano ten 
nieką tokio rašyta, kas pagirtų 
Kovos taktiką. Bet juk aš jau 
šešti metai priklausau prie L. S. 
S. ir regis turiu teisę išreikšti 
Sąjungos organe savo mintis. 
Aš apie tai paminėjau taipgi* 
Ale — nepraėjo ir gana.

Kaino gi priežastis? Bene ta
me, kad jis, t. y. mano straips
nelis buvo parašytas po obalsiu 
“visų šalių darbininkai vienyki
tės,” o Kovos redakcija šiuo 
momentu matyt laikosi obalsio:
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ne taip, draugai?
Už tai mes, sąjungiečiaL 

kurie esame Kovos palaikytojai, 
kenkia Kovos taktika, ir mes 
pasistengkime j negreičiausia pa
taisyti dalykų stovį Sąjungos 
centre, idant nebūtų bereikalo 
nžsipuldinėjama ant tų ypatų, 
kurios gal kelis sykius daugiau 
yra pasitarnavusios darbininkiš
kam judėjimui, negu dabarti
niai Kovos vedėjai. Fr. Zavist. 
Chicago. Ill.

Sveikatos Skyrius

Del areštavimo 
Germerio.

Kovo prieš 
Liaudies Tarybų.

Socialistui partijos nacio- 
nalis sekretorius, d. A. Ger- 
mėr, tapo antru kariu areš
tuotas už tą pačią kalbą, ku
rtą jis pasakė Liberty De
fense League surengtame 
masiniame susirinkime, rug
pjūčio 9 dieną. Pirmą kar
tą jis buvo areštuotas ten- 
pat ant pagrindų, kalbą be
laikant, betgi tuojau buvo 
paleistas, nes jo žodžiuose, 
už kuriuos detektivai buvo 
prie jo prisikabinę^ nerasta 
nieko “išdavikiško.”

Bet “laisvos” ir “demokra
tinės” šalies valdžios atsto
vai tuo buvo nepatenkinti, 
ir draugas Germeris tapo 
vėl areštuotas. Areštuotas

kus” žodžius. O federalis 
teisėjas Carpenter jo bylą 
atidavė į prisaikintųjų tei
sėjų (grand jury) rankas.

Už ką-gi socialistų parti
jos sekretorius kaltinamas, 
kokie buvo tie jo išdavikiški 
žodžiai?

Savo kalboj d. Germeris 
paminėjo apie 200,000 grabų, 
kuriuos, pasak laikraščių, 
valdžia užsakius. Tatai pa
minėdamas jis pasakė, jog 
jis abejojąs, ar į tuos grabus 
bus pakuojami multimilio- 
nieriaus Morgano deiman
tai, ar Rockefellerio aliejus, 
ar raugintos kiaulių kojos.

Kame gi čia turėtų but 
prasižengimas? Teisėjui 
Carpenteriui tyrinėjant da
lyką leit.pulkininkas Hamp
ton užreiškė, kad ligi šiai 

'dienai valdžia nesanti dar 
davus jokių užsakymų gra
bams. Betgi kaltinamasaijnusamdė už miesto trįsde- 
paminėdamas tatai savo kal
boj, ne iš savęs prasimanė; 
apie tai buvo minėta laikraš
čiuos. .

Visas dalykas čia betgi 
toks: socialistų partija ka
rei nepritaria. Savo pozici
ją karės klausimu ji nusta
tė St. Louiso konvencijoj, 
ir tos pozicijos laikosi. Par
tijos sekretorius yra veiklus 
žmogus, ir veikdamas parti
jos tarimų dvasioj jis, su
prantama, negali užsipelny
ti valdžios prilankumo.

Dabar, kada dalykas nuė
jo j grand juryę, partijos se
kretoriaus likimas priklau
sys nuo to, iš kokių elemen- 
Jy susidės prisaikintieji. 

*■. Ii- ji

Anierikos Liaudies Tary
ba, People’s Council, labai 
surūpino tuos sluogsnius, 
kurie geidžia karės “iki ga
lo.” Kad pradėjo organi- 
zuoties ta Liaudies Taryba, 
džingoistų organai tuojau 
pasiskubino apšaukti ją kai
po organizaciją, veikiančią 
kaizerio naudai, kad tomis 
insinuacijomis ją diskredi
tavus’ žmonių akyse. Bet 
veltui. Liaudies Taryba au
ga milžiniškai, patraukdama 
į savo eiles visas geriausias 
demokratines jiegas, ir štai 
pirmomis rugsėjo mėnesio 
dienomis ji šaukia konvenci
ją Minneapolise, Minn.

Ta konvencija ypatingai 
nemėgus dalykas karės šali
ninkams ir, kaip jau pasiro
do, dedamos pastangos, kad 
ją sutrukdžius. Konvenci
jos rengėjai buvo išanksto 
nusamdę jai vieną didžiulių 
Minneapoliso svetainių, Au
ditorium, bet štai vos ke
lioms dienoms beliekant iki 
suvažiavimo, tos svetainės 
savininkai praneša People’s 
Councilo sekretoriui, kad 
jie negalį leisti salės konven
cijai, ir atsiimą padarytą 
kontraktą. Pastangos gau- 

t ti kurią nors kitą miesto sa
lę buvo bergždžios: kiekvie
nos jų savininkai' atsisakė 
duoti. Matyt į salių savinin
kus padaryta spaudimas iš^ 
pusės sluogsnių, kuriems ta
sai didis žmonių taikos ju
dėjimas nenaudinga.

Konvencija betgi visvien 
įvyks. Konvencijos rengė
jai tuo jau pasirūpino. Jie

Paduosime kai-kurias charakte
ringas vietas iš to pranešimo.

“ ... Visų Amerikos piliečių 
vardu pirmų pirmiausia svei
kinu jus laisvosios gadynės

liečiąs, pasiliuosavusius nuo 
baisių žabangų ir retežių.”

avo įgaliojimą kalbėt “vi
su Amerikos piliečių varau. 
Jisai atstovauja ne tiktai ne vi
sus Amerikos piliečius, bet ir ne 
visus Amerikos lietuvius. Eu
ropon jį siuntė viena tiktai tau
tininkų “Sandara”;, nė klerika
lai, nė socialistai nėra-jam davę 
jokių įgaliojimų.

pasakojo apie Amerikos lietu
vių sroves. 

a socialistai 
savo politi

niame darbe (?) įsitikėję in
ternacionalu, lik jam vienam 
jie ir tarnauja. Seniau mes 
šimtus metu tania vom len- v
kams, paskum vėl šimtus me
tų rusams, o dabar musų so
cialistai tarnauja internacio
nalui. Tartum butume kokia 
minkšta tešla. Gana to. Ir 
aš musų ‘internacionalams’ 
nepritariu. Bukim patys kie
ti ir tuomet ieškokim pasau-

_ čia tai sena, amerikiečiams 
gerai žinoma, p. šliupo pasaka.

kartų yra prikaišiojęs socialis
tams “tarnavimą internaciona
lui”, bet ką tatai reiškia, jisai 
niekuomet nepaaiškino. Inter
nacionalas nėra joks ponas, ku
riam galėtų kas tarnauti; jisai 
yra niekas daugiau, kaip visų 
šalių darbininkų susivienijimas. 
Eiti išvien su kitų šalių darbo 
žmonėmis — argi tai. reiškia 
tarnaut jiems? Pritardami ki
tų šalių darbininkams, lietuviai 
darbininkai gauna pritarimo ir 
iš jų. Taigi lygint tarptautinę 
socialistų vienybę prie to jungo,

Rimka, kuris buvo kartu su

rybos posėdyje, turėjo šitoje 
vietoje truktelti už skverno 
išsikarščiavusį daktarą. “N.” 
Red.). Vyriausio ministerio 
Lansingo žodžiais, Wilsonas 
mano išnaudoti tą karę, kad 
ir Lietuvą paliuosavus (čia p^ 
Rimka ir vėl turėjo truktelt 
pasakotoją už skverno). Bet 
Wilsonas privačiai davė su
prasti lietuviams, kad ir pa

dai savo reikalavi- 
aiškiai statyti ir sa-

jų skaičius Rhode Islande 1910 
metais buvo 542,010.

Gyventojai Rhode Island val
stijoj daugiausia susispietę mie
stuose ir miesteliuose, ir su kiek
vienu dešimtmečiu vis labiau ir 
labiau jie į tuos centrus spie
čiasi. Tuose centruose ateivių 
gyventojų nuošimtis ir yra di
džiausias.

Cenzaus skaitlinės paduoda, iš 
kokių elementų susideda Massa-

° — Jus patys reika
lu es palaikysiu! —

ntus turi 
vo teises 
Rimkai).

. laukit, o
— šitokia Amerikos nuomo
nė (!’!)...

j
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Ar p. Rimka atliko sąžiningo 
žmogaus pareigą^ ir trukčiojo p.

sis imdavo perdaug “riesti” savo 
pranešime, laikraštis “Santara” 
nepasako. Bet mes manome, 
kad, jeigu buvusis “Ateities” re
daktorius tą pareigą atliko, tai 
“lietuv-latviškos respublikos”

sėdžio gerokai apląsytu surdutu, 
šiaip-gi, mes neįsivaizdiname,

turėti kokių kitų pasekmių. 
Kas nebūtų L. T. T-os nariai, 
bet jie vis tur-but nėra kūdikiai, 
ir jie galėjo suprast, kad p. šliu
po “pranešimas” daugeliu žvilg
snių yra panagesnis į pasaką 
apie geležinį7vilką, negu į tiesą.

Žmonių sugyvenimas
Prof.

Mes, amerikiečiai, kalbame 
tautybę (nacionalizmą), 

tartum tautybė butų toks daik
tas, kur gyvuos, kol saulė že
mei švies. /

—Je, šioj šaly neturi but jokių 
“j ungių (pav. amerikiečių-

apie

čių daugiau kaip 25 tuksiančius 
žmonių, gyventojai. Massachu
setts yra vyriausia Naujoj Ang
lijoj pramonės valstija. Faktai, 
kurių duoda los valstijos mies
tai, dera taipjau ir kitom dviem 
Naujosios Anglijos industrinėm 
valstijom. Jų gyventojų skai
čius siekia 2,155,482. Iš tos? 
skaitlinės 575,727, taigi beveik 
lygiai ketvirta dalis, yra baltvei- 
džiai čiagimiai, kurių tėvai taip
jau yra ča gimę; 796,093 čiagi- 
miai baltveidžiai iš svetur gimu
sių tėvų, ir 751,595 gryni atei
viai. Jeigu visų tų miestų gy
ventojų skaičių padalinus į aš-

tes.” Dabar visi aiškiai galime 
matyti, kurie dar neapako m, 
prie ko Kovos vedėjai priėjo.

Nesurasdami nieko bloga 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Taryboje Kovos viršininkai iš
metinėja, kodėl nebuvo jųjų pa
siklausta. Čia turiu pasakyti, 
kad juk ne visa ko jau būtinai 
reikia klausties pas augštesnią- 
ją valdžią, ar tai Dievo paskir
tą, ar lai pačių žmonių išrinktą. 
Juk apie visus dalykus, su ku
riais priseina susidurti, pas va
dus ncpasiklausi, nes, viena, pa
tįs vadai uždustų po klausimų 
našta, o antra, atskiri asmens ar

Atsakymai j klausimus.
Pasarga. — Nia u j ienų Sveikatos 

Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais Šio sky
riaus vedčjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 

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

St. J. S-tis iš Chicagos kiau

1. Ką reiškia žodis hygieniš- 
kai? Skaičiau daug sykių apie 
reikalą užsilaikyti hygieniškai, 
bid nežinau ką tai reiškia.

2. Kas daryt, kuomet akįs 
pūliuoja ir yru niežėjimas jose?

musių tėvų, trįs čia gimę iš sve-

ateiviai.
Šitie faktai nusako, kad Su

vienytosios Valstijos gali but 
geriausiu prirodymu kiekvie- 
na m, kad tarptauty.be yra visai 
galimas daiktas; kad įvairiausių

šimts penkis akrus lauko, 
kame bus pastatyta viena di
delė šėtra konvencijos posė
džiams laikyti ir keletas ma
žesnių — komisijų darbams.

Pono Balučio organas sa
vim nesitveria iš apmaudo, 
kad organizuojamoji Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba turi tokios didelės 
užuojautos ir pritarimo vi
suomenėj. Dėlto tai jis taip 
staigu pamėgo Kovą, kuri 
taipjau, kol-kas, prieš Tary
bą pučiasi, ir skrupulatingai 
rankioja iš jos visa, kas tik 
ten ką- prieš Tarybą nusi
čiaudėjo.

Kad Lietuva kabutėse prie

jos carizmas, yra Labai paika.
Apie klerikalus p. šliupas Pet-

“Klerikalų partijos vadai 
jums žinomi —• kunigai Ma- 
liauskis, Kemėšis, Bučys varo 
popiežiaus politiką. O popie
žius nori sudaryti Viduryje 
Europos stiprią Katalikiškų 
Valstybių sąjungą. Čia Aust-

Prie jų jie mano prikergti ir 
Lietuvą. Jie nori sudaryti

Jų nuomone, Lietuvoje netu
rės būti vietos šliupams, Gri- 
gaičiams, kurie kovoja su kle
rikalų politika...”
P-as šliupas daro sau neuž- 

peln 
jisai

t. p.). Mes turime but visi ame
rikiečiai ir tik amerikiečiai.

Nugi, ar ištikto taip?
Imkime, pavyzdžiui, Naująją 

Angliją.
Kai-kurie amerikiečiai mano, 

kad daugiausia “amerikonybes” 
Amerikoj paeina iš Naujosios 
Anglijos. Ištiktųjų gi dalykas 
yra toks, kad labai maža Nau
josios Anglijos amerikiečių te
gali pasigirti savo tikrą ameri- 
konybe. Didžiuma šiandie gy
venančių Naujoj Anglijoj žmo
nių tai ateiviai, arba sūnus ir 
dukters svetur gimusių žmonių,

šia tarp savęs sugyventi.
Tautybė yra tik atsitikimo da

lykas. Vyriausias dalykas yra 
tai, kad visi mes esame žmonės.

Kaipo žmonės, mes, kad ir 
įvairiausių tautų, sugebama gy
venti greta kils kito šiose Sih 
vienytose Valstijose. Kaipo 
žmonės, mes lygiu budu galėtu-, 
me k negražiausia šalia kits kito 
sugyventi visame plačiąjamc pa
saulyj, jeigu tik tie, kur dabar 
tą pasaulį valdo ir pagelba bau
ginimų ir kurstymu neapkan- 
tos vienų žmonių prieš kilus, 
naudojasi,*-r- jeigu tik jie pra
smegtų kur-nors ir paliktų 
žmonėms patiems savo reikalais 
rupiu ties; arba, dar geriau, jei
gu. tie musų, kur tikime, kad pa
saulyj gali but visuotina žmo
nių sandora ir brolybe, pasirū
pintume patįs tą visuotiną žmo-

ti Sąjungos vadams, rcil 
suprasti, kad jie nėra kokie 
valdonai, o tik sąjungiečių 
rinktieji tam tikram darbui 
likti žmonės.

O jeigu kartais Sąjungos vir
šininkams pritrūksta žinojimo, 
kaip pasielgti šiokiame ar kito
kiame atsitikime, tai jie priva
lėtų pasiklausti visų Sąjungos 
narių nuomonės — referendu
mo keliu, bet ne sauvaliauti. 
Elgianties gi taip, kaip kad el
giasi šiandie musų Sąjungos vir
šininkai pasirodo jų demokra
tiškumas visai prastas. Ir kaip
gi mes galime kovoti už demo
kratiškas valdymosi formas, jei
gu pas mus pačius —- tariant 
vaizdžiai — namie, t. y. musų 
pačių organizacijoj to demokra
tiškumo nesįmato.

Antras dalykas. Jeigu išlikro 
pasirodytų, kad musų LSS. di
džiuma pritaria tam Kovos va
dų dezorganizacijos darbui, tai 
mes, kurie frakcionizinui esame 
priešingi, būdami šalininkais 
obalsio “visų šalių darbininkai 
vienykimės”, žinotume, ką mes 
turime daryti: ar užsibarikada-

teli

Atsakymai:
Kur rašoma apie savo sveika

tą ir prašoma pasakyt ligą, tai 
praleidžiu, nes del ligos atspėji
mo reikia eit pas vietos dakta
rą. Meldžiu ir kitų tik klausi
mus duot.

1. žodis hygieniškas lietuviš
kai reiškia sveikas neliteriniam 
vertime. Bet jo prasmė yra 
kiek platesnė negu “sveikas”, 
nes lai reiškia, kaip priimta me
dicinoj suprast, viską tą, kas 
laiko kūną normaliskume ir ap
saugoja jį nuo ligų ir mirties. 
Pa v., kvėpuot tyru oru yra hy
gienes dalykas; maudytis, kad 
prašalinus nešvarumus, bakteri
jų išnaikinimas, nuo musių, uo
dų ir kitų parazitų ir ligų ne
šiotojų apsisaugojimas ir šimtai 
panašių dalykų yra hygienos 
dalimis.

tą komplimentą, kuome 
takosi kovojąs su klerika

Sulig paškutiniuoju gyvento
jų surašymu, mažiau kaip du 
peuktdaliai Naujosios Anglijos 
gyventojų buvo amerikiečiai 
gimę iš čia gimusiųjų tėvų; 277 
žmonės iš kiekvieno 1000 buvo

Ii

Redakcijos Atsakymai
Albinui Balčiūnui, Chgo. — 

Žinutės negalėsime suvartoti, 
nes nieko joje nepaduodania, 
apart pamokinimų, kurie yra 
bendri visiems. Kas link paliiH 
dijimo — kreipkitės tiesiog 
prie kuopos sekretoriaus.

kas sudėjus ir laukti paliepimų 
iš Sąjungos viršūnių, ar imties 
plačiojo darbo, skelbimo žmo
nių minioms “visu šalių darbi- C 4. / v

Nesvarbu, kas sumano kokį 
nors darbą varyti, bet svarbu 
suprasti, ar lasai užmanymas 
yra vertas parėmimo. Taiposgi 
iv kritikuoti reikia ne išeinant 
iš to punkto, prie kokios sroves 
to darbo užmanytojai priklau
so, bet ar užmanymas yra nau
dingas darbininkų klesai. O Ko
va, matyt, to visai nežiuivjo ir 
ažuot gvildenus rimtai naudin-

pavienes

kad pas

Liet. Darb. Taryba ėmė šaudy 
t i per savo špaltas į 
ypatas ir privatinius 
čius.

Čia turiu pastebėti.
mus pavienių yt>atų, leidžiančių 
sociaiistiškus laikraščius, nėra. 
Lodei ir pavojaus iš privatiŠkų 
laikraščių- negali būti. O bend
rovių leidžiamiems laikraščiams 
tik jau negalima prikaišioti pri- 
vatiškiuno. Jei bendrovė pri-

2. Turite uždegimą akių vo
kų ar kitų dalių. Eikite pas gy
dytoją ir l^i-jis suras uždegimo 
priežastį ir duos tinkamus pa
tarimus arba vaistus.

S. V. iš Westville, Ill. Eikite 
pas vietos gydytoją, nes akių li
gų yra daug ir iš jūsų laiško ne
galima suprast, kurią turite. 
Man rodos, kad akinių jums rei
kia.

P; Kaminskui. — Tokių daly
kų laikraštyj aiškint negalima, 
nes neetiška. Numečiau jūsų 
laišku. Tai vietos daktaro rei-

Atsakyta laiškais P. Veportui
Chicagos, P. Turkevičiui iš

Waterbury.
.   .1^.,.           ——> I—II—<

Chiperfield, vyriausias pri
žiūrėtojas ėmimo kariuomenėn 
reikalų perkeliamas iš Chicagos 
į kitą vietą. Majoras Chiper- 
field išvažiuodamas jiaskelbe, 
kad nors d ra f to reikalai da ne
užbaigti. bet skaitlius kareivių, 
reikalingų iš Chicagos, jau yra 
pilnas. Ketverge CJiicagoj jau 
buvo išegzaminuota ir rasta tin* 
kainais kariuomenėn vakar 
25.073 vyrai, tai yra tokie vy
rai. kurie nepadavė nė reikalavi
mų exemption. Gi tuo ta^m^iš 
Chicagos išviso reikalaujama 
tik vyrai.
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SUNKU PAMIRŠTI

Jaunuomenes Skyrius
MESK BAIMĘ I ŠALĮ

Mažytis

Į JAUNIMĄ

PO METŲ MOKINIMAS

SANKROVOS

mums

Laikus nerašiau

KITO NEMYLĖSIANTI

MERGELES RAUDA

ir vis

Iš LIETUVIŲ SOC. JAUN. LY
GOS I KUOPOS SUSIRINKIMO

Neturiu draugų neigi seselių, 
Negirdžiu niekad meilių žodelių 
Tad motin brangi, žalia girele, 
Pagelbėk savo vargo dukrelei.

Ir man jau neliko. 
Kas sviete mylėti. 
Vienai pasilikus 
Reik verkti, kentėti

Tarsi žmonijai
Didžiai praskaltau
Jogei mokyklai
Savi aukavau.

—Man brangų darželį
Štai sniegas užbėrė,
O mielų bernelį
Į karę išvarė.

Daros man nelinksmų 
Žiūrint į kitus.

—Nurimkie, brangioji 
Imk mane bernelį, 
Gi saule šiltoji • 
Atgaivįs darželį.

kaina Amerikoje: 
pusei metų 4% rub

Neužk tu, motin, žalia girelė 
Priglausk, nuramink savo dūk

Ko verki mergelė, 
Matau, neatšpėsiu. 
—Sakyk man, gulbelė, 
Gal kentėt padėsiu.

Šalimais draugų
Savo mylimų, 
Nors daug neramumų 
Kentėjau del jų.

žemo ūgio zmo 
giau atydžiai į jį 
rodė man jojo visa 
Išrodė tarytum jį ks 
laužęs, tarytum jis kų tik butų

Tikėk man, mergele 
Aš geras tau busiu, 
Kaip ryto aušrelė 
Vis tave raminsiu.

Tu darbo nedirbsi 
Už manęs išėjus,

Motery stailiški

Atmenu kaip man dainavai, 
Kuomet saulelė leidosi žemyn 
Tyku ir ramu buvo visur,

i S v e n g iraui 
skubėjimo.

Atminkite, 
jqs sutaupyki
te $2.05 pirk
dami kiekvie
ną >orą

Teliko tik vienas
Draugas iš šimtų,
Vardu Ya-nis, 
Su kuriuo gyvefiu

Mokinaus per dienas 
Ir naktis uoliai, 
Nuvargęs, išalkęs 
Sušalęs dažnai.

prie to, pasitu- 
Turėjau auksinių daiktų 

Sekės man taip-pat

Gentis visus
Tartum pamiršau

šių -54.00 vertės Oxfordu, kadangi išpardavi 
inas baigiasi pasibaigus laikui

—-Ak tu, nedėkinga 
Taip drįsti kalbėti? 
Ar tave aš galiu 
Kaip anų mylėti?

vargęs žmogus.
Bet jis nesijuokė 

suraukė antakius

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

per žolę, tarytum koks jaunas 
kačiukas.

Linksma buvo žiūrėti į tų vai
kų. Nenoroms jis vertė šypso- 
ties ir mane, kaip šypsojos jojo 
tėvai.

Mes visi buvom užimti vaiku.

Kol širdyje tavo ugnis liepsnoja 
Ir jauties dar turįs spėkų, dirbti 

dar gali
Imk dalgį į rankų lai digius ji

žmogus lėtu, liudnu balsu. 
Jaunas esi dar, gal turėsi ko pa 
simokinti.

Ir nelaukdamas mano atsaky 
mo nepažįstamasai tęsė:

—Jaunystės dienose, nors bu 
vau kuprius, bet iš veido atro 
džiau gražus 
rintis 
krautuvę

Visi $6 ver. 
padaryti su 

paprastu 
varstotu

Oxford ai — 
$3.45. Visi 
Haiti Buck 
Oxford 3.45

12th HL Tel KedtU 8101 
Pauliniu Tel Western IB 
151416 W. 12th St., •rti 
HL Louis Ave, tr 1115-17 
Ho. Paulina SL, arti 12tB 
BL, Chicago, I IL

gražiai
Jos aidas taip plaukė toli...
Ah, taip buvo malonu klau-

Oi neverk, negausk, motin 
girelė, 

Glausk tu prie savęs vargo 
mergelę.

Jis dagi 
Ir ve žmogus 

nusišluostė ašarų, bet jos vietoj 
pasirodė, kita, trečia, ir daugiau.

Žmogus verkė.
Neiškenčiau, užklausiau, ko 

jisai verkia, kuomet čia rodos 
juokties reikia.

Jis pažiurėjo į mane, bet nie
ko neatsakė

—Kode! ne, aušrine?
Ar tau aš netinku?
Ar mano tėvynė?
Ar pirštis nemoku?

Jis mųstė. Mųstė 
savo sunkias, mintis, mųstė ilgai.

Susigėdau. Pajutau, kaip ne
atsargiai norėjau įlist į svetimų 
sielų. Rengiaus jau bėgti šalin 
n uo nepažįs tanioj o...

—-Jeigu sutinki paklausyti, tai 
papasakosiu, — pratarė staigu

Padaryti su “Nu-Tex” Fibre padais ir kurkom 
Balto ir Palm Beach Audeklo.

Balto Palm
Beach Aud
eklo Exfords

Mudu tylėjom.
Priešais mus ant žolės sėdėjo 

vyras ir moteriškė. Netoli nuo 
jų žaidė mažas vaikelis, kurs 
nuolatos pribėgdavo tai 
motinos tai

Liepk medžiams savo šakeles 
nulenkt 

Žaliais lapeliais mane uždengt. 
Užspausk ant amžių man akeles 
Nors kartų paskutinį pabučiuok 

mano veidelius.
Saulutė.

Jie lenkia viršūnes miklias, 
Lengvutis vėjalis skrajoja 
Ir pina gražiausias dainas...

Manęs-gi nelinksmin labai,
Nors skambėtų per tamsias 

naktis.
Nors auksiniai butų jų balsai, 
Nes tavosios dainos nepamiršta 

širdis!...

Vienų gražių nedėlios dienų 
mudu su draugu nusitarei!! pa
traukti į piknikų. Nutarta ir 
padaryta. "

Mums įėjus į daržų, ten jau 
buvo pilna jaunimo; matėsi tc- 
čiaus nemažai ir senesnių. Už 
minulės kitos jau ir mes įsimai- 
šėm susirinkusiųjų sukuriu.

Piknikas buvo linksmas. Ro
dos nebuvo nė vieno žmogaus, 
kurs nebūtų linksminęs, kurs 
nebūtų žaidęs, juokavęs ar šiaip 
jau silkinėjėsįs. Iš šalies žiū
rint visas piknikas išrodė kokiu 
tai milžinišku skruzdynu.

Sušilau sūkuryj bebūdamas. 
Išbėgau iš jo, atsisėdau ant suo
lelio, medžių pavėsyj.

čia besėdint prie manęs pri
siartino jau pagyvenęs, sulinkęs, 

is. PažveL 
Keista pasi- 

išvaižda. 
butų au

na
kad
savas

gyvas, bet jau baisiai aplamdy
tas. Veidas jo buvo išbalęs 
akįs indubusios.

Nė nepasijutau, kaip prata
riau į jį: “Sėskis, sveikas.”

Jis linktelėjo galva ir atsise-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Vtemų Ir Stoginio Poplorot 

CARR BROS. WRECKING CO. 
1003-3080 S. Hatoted SU, Chicage. IM.

Man kas tai toks kalbėjo slaptai 
Gyvenk dar, nes jaunas visai, 
Ir braidyk po vargų tau skirtų, 
Gyvenk, kol išnyks amžinai.

prie 
prie tėvo kokiu 

nors svarbiu jojo nusimanymo 
reikalu. Kart kurtėmis jisai 
parvirsdavo tai ant vieno tai ant

Ir sykį norėjau jau mesti, 
Paliauti gyventi ir jau... 
Bet kažkas, prie to nedaleido
Ir vėl tai daryti bijau.

Tas svietas piktas netur man 
vietos;

Ten tik erškėčiai ir usnįs spig- 
lėtos.

Kur tik aš einu vis jie duria, 
bado

Ir visokias klutis man ant lako 
stato.

čia vasaros rytas puikus, 
Teka saulutė šviesi,
Aš girdžiu įvairius balsus 
Čia linksminas kuone visi

Ir štai šiandie linksminasi 
kaip jauni taip seni. O aš... aš... 
lyg visų nekenčiamas, niekam 
nereikalingas, sėdžiu nuošalyj ir 
verkiu atsimindamas dingusių 
laimę, linksmąsias dienas.

T. J. Zick.

Pastaruoju laiku Jaunuome
nės Skyriuj talpinama nemažai 
eilučių. Iš to matyt, kad mu
sų jaunuomenė mėgsta jas ra
šyti, nes jeigu jau tilpsta jų ne
mažai, tai juk tur-but atsiranda

Jaučiaus laimingiausiu pasau
lyj žmogum. Aš taip jų mylė
jau, taip ji buvo man brangi, 
kaip motinai josios kūdikis.

Praslinko, ne skriste praskri
do, pora metų. Mes susilaukėm 
sūnaus. Tai mes lyg kad paukš
čiai sau go jom savo sūnelį, va
landėlei neatsitraukdami nuo jo. 
Kuomet rytų eidavau į krautuvę, 
tai ir aš prašydavau jos, kad ji 
neatsitrauktų nė valandėlei nuo 
jo, kad jam nebūtų ilga, kad ne-

Mano krautuvėj tarnavo mer
gina. Tai buvo mergaitė iš ne
turtingos šeimynos. Jos skam
bantis balsas ir meilus veidelis 
žavėjo mane kasdien vis labiau 
ir labiau.

Vienų gražių dienų aš pagalios 
užklausiau, ar nesutiktų ji ište
kėti už manęs. Ji sutiko ir už 
poros savaičių jau buvo po ves-

Jaunuomenės Skyriuj butų 
pageidaujama dauginus poezi
jos, vaizdelių, apysakaičių ir 
šiaip trumpų straipsnelių. To 
mes, jaunuomenė, daugiausia 
pageidaujame, negu ilgų-nuobo- 
džių pasakojimų... Stasytis.

Daug kartų aš klausiau savęs;
Ar verta gyventi ilgai, 
Ir dirbt taip sunkiai kasdien 
O užmokesnis — tiktai vargai

Kambaryj mažame 
Skurdžiai gyvenau, 
Mažų lemputę 
Ilgai žibinau.

motinos, nė 
kreipiaus į kaimynus, 
ar jie nežino, kur ma

lu kvietė gyventi ilgai, 
Nematoma jiega, dvasia, 
Pamesti tas baisias mintis; 
fodel ir myliu ir gerbiu aŠ jų

lių rašo darbininkai ir darbinin- 
— žmonės, kuriems plimks- 
gana tolimaš draugas. Bet 
, antra vertus, ir eilės turi 

taisykles, ir tų taisyklių 
reikia prisilaikyt noroms-neno- 
roms. Kitaip bus ne eilės, o 
dievas žin kas.

Ale iš kur paremti supratimų 
apie eiliavimo taisykles? Var
ge, lietuvių kalba rašytų veika
lų apie tai kaip ir nėra. Kiek 
man žinoma, tai tik vien V. Ku
dirkos regis trečiame jojo raštų 
tome yra apie eilių rašymų kas 
ten tokio parašyta. Ir kadangi 
rašantiems eiles eiliavimo tai
syklės turi būti žinomos, tai pa
tartina jiems susipažinti su tuo, 
kų sako Kudirka. z

Labai gerai parašytų straipsne
lį apie eilių esmę nesenai užti
kau Viduno “Jaunime.” Many-

Draugai! Mes tik vienose 
Naujienose turime “Jaunuome
nės Skyrių’ 
tų parašyti 
m o, ir pas

damas, kad iš jo Jaunuomenės 
Skyriaus eilių rašytojai ir ra
šytojos turės ko pasimokinti, 
sekamame Jaunuomenės Sky
riuje aš ir paduosiu jį perspau
sdinti. Patariu draugams aty
džiai perskaityti. Jei kas nors 
tame straipsnelyj pasirodytų ku
riems nors draugų ar draugių 
nesuprantama, aš manau, kad 
Jaunuomenes Skyriaus vedėjas, 
ar aš pats, galėsiu paaiškinti.

Ne eiliuotojas.

Ir taip ji ramina mane, 
Ji sako, jog laimė tik tam: 
Kas laukia su vilčia šviesos.
Ne verksniui, ne bailiui piktam

Mokykloje ėda 
Vienok tas laimingas 
Kuris jojo sėdi.

A. Blsk

Prabėgo dienos, 
It balti debesiai;
Jau negrįž niekados,
Žuvo jos visai.

Lai skina plačiausįjj kelių
- , . laimingų.

Skambink varpais, pavargtieji 
lai kelias 

Lai laužo krūtinėj užšalusį ledų

Bet jų man negaila 
Drąsiai sau manau 
Jogei ne veltui 
Aš jas praleidau.

Seredos vakare Aušros svetai
nėj buvo L. S. Jaun. Lygos I kp. 
nepaprastas susirinkimas. Sva
rstytų įvairių neatidėtinų reika
lų. Nutarta dalyvauti Socialis
tų Presos piknike. Išrinkta pen
ki darbininkai —. keturi vaiki
nai ir viena mergina. Nutarta 
dalyvauti išvažiavime į Milwau
kee — mat Lyga aplaikė specia- 
lį užkvietimų. Toliaus, nutar
ta perkelti mėnesinius kuopos 
susirinkimus iš Mark White 
Square svetaines į Aušrų. Kuo
pa be to atrado reikalinga lai
kyti susirinkimus nebe vienų 
kartų mėnesyj, kaip iki šiol, bet 
du syk'. Dar nutarta, surengti 
debatai kuopos nariui J. Guba- 
vičiui su 1. W. W. laikraščio 
redaktorium p. Laukiu. Debatų 
surengimas pavesta kuopos ap
švietus komisijai.

“Naująją Lietuvą
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

“Naujosios Lietuvos
Metams 9 rubliai

Ir buvau aš tad lig vergas. 
Kuomet rylų atsikeldavau, tai 
buvau pasiryžęs nevalgyti pus
ryčių, kad tik jo iš miego nepa
žadinus.

Taip laikui bėgant tas musų 
kūdikis pradėjo vaikščioti, bė
gioti. Visų liuosų laikų praleis
davau prie jo.

Bet štai vienų vakarų parėjęs 
namo iš krautuves radau duris 
užrakintas 
ten nebuvo gyvos dvasios 
sulaukdamas 
kūdikio 
Klausiau 
no pati išėjo.

Ir jie man pasakė, kad mano 
pati, kūdikį nešdina, gerai man 
žinomo vaikino, mano draugo, 
lydima išėjo. Kur ji ėjo jie ne- 
žinų...

Nuo to laiko aš nemačiau sa
vo mylimos žmonos ir sūnaus. 
Netekau brangių ypatų, del ku
rių buvau pasiryžęs gyvastį ati- 
duoti. Nilo to laiko nemiela 
man niekas. Praradau visų sa
vo turtų, kų buvau sutaupęs. 
Kaip beprotis klajojau, ramios 
gyvenimui vietos surast nebe-

ši yra tikrai Jūsų paskutinė proga nusipir
kti porą arba dvi šių nacionalini pagarsėjo- 

. L- 
ryttlien va 

kare. Jeigu jus nepasinaudojote fcia puikia proga 
taupyti pinigus, mes pa- 

raginame jus ateiti ryt-
dien—-bet ateikite anksti -'JdOF'

/ 25c šilk, šniūrai*.
/ nupiginta iki ..19c 
/ 10c Gydyim. užtrinu 7c
/ 50c Maudynei šliurės, 
/ nupiginta iki ...... 39c 
1.09 Aulai nujHg. iki 59c 
10c va*aixM veitoke viduri

niai padai tiktai.......... 7c

tai sakoma, į gurbų.
Geras dalykas rašyti eiles, pa

girtinos rašytojų pastangos. 
Bet vienų reikalinga pastebėti: 
tilpstančios Jaunuomenės Sky
riuj eilės yra labai netobulos, 
neišlaiko jokio ritmo, stoka 
j o m 
jose

Bijai? Nesi tat vyras. Mesk 
baimę į šalį!

Ne verksniai ir bailiai sau laimę 
suranda

Nė maldos, ne skundas paleng-
> vina dalį.

Todėl tu žaibuotais, drąsiausiais 
suolais

Perskroski bedugnę tamsių ir 
karčių

Ir žemę valyki smarkiausiais 
vėjais.

Tulelis.

Dabar linksmas aš žiunu 
tolyn,

Man mintyj tik stovi ateitis. 
Nebaisios man dabar nė 

audros
Ir gimė galinga viltis. 

Mažytis.

rimo, m i n t į s 
išreikštos ne vaiz- 
i ir skambumo mažai. 

Trumpai kalbant, jos yra ne la
bai vykusios.

.......... .. .......... . ..............

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Nors sunkiai aš dirbau
Diena iš dienos,
Vienok-gi man linksma 
Kad dirbau del šviesos.

Sfioe
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

Čeverykai po$3.50 ir po $4.50, čia parduodami 
24 Sankrovos Chicagoje

SOUTHWEST SIDE: 
4731 S. Ashland Avė., 

Arti 47-to St.
14 S. Halsted St., 

Arti Madison St.
6317 S. Halsted St.

Tarp 63 ir Elevatoriaus st o. 
1605 W. 63-čias St„ 

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE: 

3866 Coltage Grove Ave., 
Arti 39-to St.

836 E. 63-čias SL,
Blk. E. Cottage Grove Ave. 

9139 Commercial AveM
Turp 91-o ir 92-ro St 

11333 Michigan Ave., 
(Roseland).

WEST SIDE.
3205 W. 12-tas

Kampas Kedzie Ave. 
3536 W. 26-tas St,

Arti Clifton Park Ave.
1221 Milwaukee Ave., 

. Arti Ashland Ave.
1647 W. Chicago Ave.,

Tarp Ashland av. ir Paulina

kokio ligšiol dar lietuvių kalba rietu 
rėjorne. Kiekvienas, kas tų veikalų skaitys, skai 
tys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių 
negales atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Pasiskubinkite ti 
veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis 
kite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

J. Sirutis, 1840 S. Halsted St., Chicago, UI

kuriame galime šį- 
š jaunimo gyveni- 
lųlinli savo įspū

džiais ir mintimis su draugais 
ir draugėmis. Todėl mes tų 
skyrių turime juo labiaus rem
ti/ idant jis butų įvairus ir in- 
domus — kad ir musų sesytės- 
lietuvaitės dauginus pradėtų ja
me dalyvauti su savo draugais- 
broliais jaunuoliais, pasidalin- 
damos savo gyvenimo vargais ir 
bėdomis, džiaugsmu ir laime, 
kuriuos jaunuoliai patiria, per
gyvena, praleidžia.

Man labai patiko Jaunuome
nės Skyrius 190 Naujienų nu7 
meryje, kuris buvo taip įvairus 
ir įdomus, kad kiekvienas ten 
tilpęs straipsnelis turėjo užinte- 
resuoti skaitytojų. Tadgi niek
čiau tų Jaun. Skyriaus vedėjų, 
kad ir ateityj jis vestų jį, t. y. 
skyrių gyvai, kad nebūtų talpi
nama ilgų straipsnių, kurie tę
siasi per kelis laikraščio nume
rius, nes tai labai yra 
skaitytojams neparanku skai

VIDURM1ESČ1O
107 W. Madison

Tarp Clark ir La Šalie.
328 S. State St., ,

Tarp Jackson ir Van Buren
72 W. Van Buren St.,

Tarp Clark ir Dearborn.
106 S. Clark St.,

Arti Monroe St.
12 N. Dearborn St.,

Tarp Washing!, ir Madison
NORTH SIDE:

3175 Lincoln Ave.,
Arti Belmont.

3241 N. Clark SL,
Tarp Belmont ir Aldine.

637 W. North Ave.,
Arti Larrabee.

NORTHWEST SIDE:
1583 Milwaukee Ave.,

Arti Robey St.
2738 W. North Ave.,

Arti California Ave.
2879 Milwaukee Ave.j

(Avondale).
Sankrovos Atdaros Vakarais del Palankumo Pirkėjų

257 Sankrovos 97 miestuose

Jau Atspausdinta 
ir galima gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Jūsų Paskutine Proga Sutaupyti S2.05 
OXFORDU IŠPARDAVIMAS 

Baigiasi Ryldieii

4.00 VALU
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Galėsi vaikščioti ,

Daugiau jau ant žemės 
Kito nemylėsiu.

Laukti nepaliausiu.
T u l e 1 i s.

ATSIMINIMAI.

Tai buvo ramus pavasario ry

pro plaukiančius debesius šyp-

kilau. Išėjau ant oro. Puiku. 
Gamta, rodosi, pripildyta kuo 
tai maloniu, žavėjančiu žmo-

minusia, nes kaip tik
nelinks- 
rengiaus 
ta i į) my-

Masčiau.C

nepa-

DYKAI
Per trumpą laiką

nor stebėtino! Kickvie- ąA
duodame puikų dvigubą re- 
, s»ykiu pakabė! | pavidale 
o nu kompasu, parodančiu 

avieto puaei*. k. a. zie- 
miU’.. pietus, rytus ir vakarus 
ir duosime peiliuką <u dviem 
gęlsžtėm ir su pave.kslu mot®- 33
vilkė’* naturalėje pv'-oj. Kom- g-į
paša gali prisegti ties viduriu Sįį
k’muugelio, peiliuką gi prie vie- BSį
no galo, o laikrodėlį prie kito. ■ 
gilios tris n-milingus daiktus iųs

* galite gauti nuo musų dykai.
Jeigu jipi užsisakysite vieną mu- i 
sų naujos stailės kalendoriaus Mi
laikrodėlį. Kad turėtumėt su- 
pratimą, kas tai yra tas ste- S3
buklingas laikrodėlis, mea apra-

* šysime jums trumpai: 1) Rodo O
valandas ir minutes kaip ir visi #3
kiti laikrodžiai. 2) Parodo die- Sa
nų vardus. 3) Pamilo mėąesio

i- vardą. 4) Parodo kokio mė- //f 
s nėšio diena. 5) Parodo mene- BS 

•io atmainas. 6) Rodo gerai lai- įfv 
ką ir ne minute nesivėlina. 7 > Jnr 
Tvirtu ir gražiu apdaru 8) Tu- jfžr 
ri 15 akmenų. 9) Gvarantuotas ęj

ff ant metų. 10) Galite laikyti
4, vandenyje per visą dieną ir jis nesustos č- 
S jęs Tai yra kas tokio nepaprasto. Kas nu- 
K atpirks žį laikrodėlį, tai turės didelę naudą ir 

Serą atmintį ilgam laikui. Tiktai pamas-
* tykite kokis tai naudingas dalykas yra turė

ti panaių laikrodėlį, nereikalinga kalendorius,
f tiktai pažvelgsi ir žinai, kelinta valanda, ko

kia diena, kokia diena savaitėj, kaip vadina- 
ai mėnuo ir kokia mėnesio d ena ir mėnesio 

•* atmainos. Jokioje kitoje ankrovoje negausi
te tų laikrodėlių, kaip tik pas mus. Jeigu už- 
•isakjraite žj laikrodėlį, nereikalinga siųsti nė 
cento, paduokite tiktai savo atsakantį antra- 
Žą. o mes tuojaus atsiųsime pačta.

, užmokėsite kuomet laikrodėlį atneė į namus, 
f Sis laikrodėlis kainuoja tiktai $7.95.
s siusime jums rašytą gvarantiją. Gyvenantie
ji ji Chicagoje arba arti tegul atsilanko pas 

mus ir pamato žiuoi puikius laikrodžus-ka- 
lendoruA. Kas tik pamatys Šiuos laikrodė
liu*. tas pirks. Tiktai per trumpą laiką 
mes pąr.iavojame juo* taip pigiai ir priedais 
duodamo dvigubą retežėlį, kompasą ir peiluką 
visai dykai. Taigi rašykite reikalaudami 
Stebėtino laikroilėlio kol dar nepabrango.

Pinigus

Mes att

šio

mačiau kaip atsidūriau miške- 
lyj; kur liek daug malonaus lai
ko buvo praleista, kur tiek 
daug svajonių buvo svajota.

kia ramiai.

siaučia visais kraštais, ir kiek
vienas savu balsu, bet kartu vi-

tai nepaprastu himnu — himnu 
šviesai, himnu dienai, himnu

Leidaus tolyn, bet ėjau pa
mažu, pamažu.

ir nors ir sunkus buvo jojo dar-

sukau pakalnėn.
Epelis srovena. Laimingas 

jis. Niekas jo nekliudo, niekas

Atsisėdau.
mąstau. Mą

mano mintis. Sumanytum, ro
dos visą amžių sėdėtum ir žiurė-

traukė mano mintis.
-Bergždžios svajones

ra ramumo pasaulyj, gyvenimas

linksmino.

eitis?
Praslinko

Daug audri

manęs

gi man lemia al-

ne mažai

atsisveikinimo su juo neužmir-

Ar pamatysiu aš da jį kuomet 
nors? Ar toks jis da tebėra, 
kaip buvęs? Ilakietis.

G U L B Ė

kuomet aš jį pavadinau nu-

grazaus

čių turįs jau namie būti, o iki

mi mų. Man tiko tik persiskir-

Iki pasimatymo.
Laimingai, — p

Aš mie

Tvenkinį supę žali medžiai ir 
jauna, minkštute pieva. Jis bu
vo ilgas ir platus, jo krantus 
puošė tankios nendres ir aje
rai. Vakarinėj pusėj tvenkinio, 
ant kalnelio stovėjo dvarai 
lai išsimėtę 
mai

na- 
ii vandens gilumon žiu- 
ieš mane prie antros 

puses kranto pluduravo maža
ries mane prie

vai tele. Poliaus, ant pievos, po
keruotu ąžuolu dvi paneles sė
dėjo ir kažką ant popieros pai
šė; ten pat su šautuvu ant pe
čių vaikščiojo ponaitis ir bent 
trįs rudmargiai kur-tai bėgiojo.

Man buvo jauku ir malonu
žirneli į tvenkinio mažas, mėly-

kendau kokoj tai atsiminimų 
versmėj. Dažnai man užeida

kinio pusę, pas anas paneles, kū

pristatęs nuolatos į vandenį žiu
rėjo. Ir kuomet jis pamatyda
vo paviršiuje vandenio plau-

davo. Mane pradėjo baimė im
ti, kad kartais į vandenį atsi
mušus kulka ir man nepataiky-

Iš toli pamačiau atplaukian-

damos visai arti manęs priplau-

mėgau. Kad taip mudu susi-

liai pasikalbėti, 
belaisvė... Jos 
Mano siela tai

Žinau,

nesusiprantam viens kito. Aš ją 
kalbinu. Rods ir ji man ką tai

žinau.
Ji nuo manęs tolyn paplaukė.

Gulbė aukštelninka išvirto.
Kulka vandenin atsimušus jai

Ji jau negyva

perėjau namo.
Dabar aš dažnai atmenu bal

tąją gulbę, kurią kulka pervėrė.

Tulelis.

PRANEŠIMAS.

Gerbiamieji draugai. — Šiuo- 
mi pranešu, kad per vasasą iš-

kokios nors susirašinėjimus su 
manim, vėliau kaip 15 d. rug-

A. Bimbo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. R-tis. ■— Eilių suvartoti ne

dalykus, apie kuriuos Jaunuo
liu'nes Skyriaus skaitytojai jau 
senai dviejų nuomonių nebeturi.

Sodiečio vaikui. — Nepasakot 
savo apvsakoj nieko tokia, kas

KLAIDŲ PATAISYMAS.

turi būti:

“Kaip mes galime nesitikę! 
nelaimės, jeigu mes ignoruosi 
me paprasčiausius įstatymu: 
blogos sveikatos”, turi būti

lauksią nelaimės, jeigu mes ig
noruosime'paprasčiausius Įsiu

“Skailyk visokius patentuotų

la abejone, pasiklausk žinan
čio”, turi būti: Skaityk visokius
patentuotus vaisius, o jeigu kįla 
abejone pasiklausk draugo; blo
gas draugas, jeigu negali patar
ti porą arba trejetą “receptų.”

“Bile ką dirbant, dirbk nekaip
išvirkščiomis rankomis, bet 
nuoširdžiai”, turi būti: Bile ką 
dirbdamas dirbk kaip išvirkš
čiomis rankomis.

F. A. Jankauskas.

Laiškas iš Rusijos

Kokios kaip kada būva lai-

Jau keturi mėnesiai kaip ne- 
avau nuo Jūsų jokios žinios.

vą: štai ir vėl aš viena ir nėra 
nieko man artimo šiame pasau
lyj. Ale štai šiandie gavau Ju-

Teveli! pirm visko aš Jums
d lou iŠ. J olLl, iv <111

1916 metais jau yra gauti; tiktai

vau, kaip antai: negavau 50 rub. 
ir 973 rub. išsiusiu 11 vasarioC

tį, kad pinigai nepražus.
Nežinau ar galėsiu taip pada-

sesutėmis. O taip man norėtų-

Aš joms tankiai ra-

Ale mat vaikai reikalauja kitko, i 
netiktai laiškų. Aš manau bent 
ant ateinančių metų pasirūpiu-1

į tokią gimnaziją,

Delko aš kalbu, kad man va-

pirmiems mokslo 
užsidirbus pinigų,

mėnesiains
dėlto kad

a įsako visokią pašalpą — netik
tai kursistems, bet ir visoms 
gimnazistėms nuo 16 metų. Aš 
nusiunčiau prašymą į visuotiną 
žemiečių /Sąjungą, ale nežinau 
ar gauaiu ten darbo. Jeigu ai
sakys, tuomet pasirūpinsiu gauti 
vietą kur netolimai nuo Voro
nežo, arba pačiame Voroneže. 
Esu labai pavargus per šiuos

kai ir moraliai.

neš klesas.

linos Abidvi manės

ti n buvau, o ant Velykų nebe

žinute

Man kaip kada rodos, kad jei
gu aš parvažiuosiu namo, tai sa
vųjų nė vieno neberasiu...

Mačiau

Jus Galit Permainyti
Savo Kojas

ĮSIGYKITE NAUJAS KOJAS

ja, nuvargę arba pūslėtos, sukie
tėję, kankinamos nuotrinų ar
ba jeigu dega, tuokart yra visai 
neturinčios vertės. Jus galite 
greitai permainyti savo kojas. 
Jus galite įsigyti tokios rūšies 
kojas, kurios niekuomet nenu- 
vargs, neprakaituos, nepuslės, 
nesukietės, nedegs arba nesmir
dės. Vartokite PEDISIN, trin
kite juo rytais savo kojas ir IUE- 
DISIN stebėtinai permainys. 
Vartokite tiktai PEDISIN.

Užsisakykite šias gyduoles u- 
mai šiuo adresu: CLEVELAND 
DRUG STORE, 2812 East 79th 
Street, L. Cleveland, O.

Prašyk grosęrninko

h'

SCHULZE’S
BUTTER-NUT

BREAD 
SCHULZE’S

SCHULZE’S

T J

Parduoda visos grosernės

| JOSEPH C. WOL.ON f 
f LIETUVIS ADVOKATAS £ 
A Ruimas 002-904 National Life Bldg., ■ 
T 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 4

Tel. Central 6300-6891. Atdara: Utar- A 
■ ninko, ketverga ir subatos vakaraiw nuo ® 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: TT lie« MILWAUKEE AVE., Chicago, III. ft 
ft Tel. Humboldt 97. f

beveik pačią poziciją, apkasus.

liuciją, pačioje sostinėje — Pet-

buvo iškilmingos laidotuvės žu
vusių ant barikadų laike revo
liucijos! Juos palaidojo Marso 
lauke. Kiek demonstracijų bu-

raudonomis
vėliavomis,

Buvo kas tai ne
paprasto. Jautėsi džiaugsmas 
ir ramumas ant širdies ir drau
ge nesuprantamas liudėsis.

ną nuo dešimtos ryto iki dešim-

l ra ei ja, nuo organizacijos de- 
mokratų-liaudininkų. Kitų lie
tuvių organizacijų nebuvo de
monstracijoje matyti — nedaly
vavo. Po ta m pirma diena gegu-

vaikščiojimas. O laike revoliu
cijos, kada faraonai (taip vadi-

Marė Kačergiutė
^MMI

Union Watch 
Company

Dept. 36
670 N. Carpenter Str.

Chicago, Ill.

Aš dar labiau įsi-

gi.lelų savyje slėpti? Ka 
tvenkinio dugne gyvena? 
ten ko įvairaus randasi? 
ar man sužinoti... Tiek to.

Ponaitis priėjo arčiaus 
tvenkinio r šautuvą prie peties

Bet

. b    I ■ y

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $15, 
ii’ jie sugrįš, jei jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

BURKE BARBER SCHOOL
012 wOhdison Chicago, Ill.

VALPARAISO
UNIVERSITY

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

< JNIVERSITETAS įsteigtas tą minčia, kad kiękvie- 
nani jaunuoliui ir jaunuolei davus progos prieina

momis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio mokslo. 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, Augštesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonografija ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Dailė, Namą Mokslas, Vaistininkybė, 
Teises, Medicina ir Dentistika.

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $75 metams—keturios-dešimt aŠtuo- 
nios savaitės, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertainiui.

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President, 

arba OLIVER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

Didelis Bargenas
Parsiduos pieno išdirbystčs daiktai, 3 vežimai^ 1 

ledinis baksas, 28 kenai (blešinės) ir 2 fUoor-trucks 
Plovimui sviesto mašinos, vienas geras naujas boile
ris, gal but geras apšildymui nedidelio namo ir daug 
kitokių daiktų. Bus labai pigiai parduodama. Ne
tingėkite atsilankyti, nes turėsite gerą pasisekimą 
pirkime. Pardavimas prasidės 10 vai. ryto, rugpjū
čio 28 d.; nuo 8 vai. ryto galima bus matyti visi daik

tai. 3732 So/ Wallace Street, Chicago, Ill.

Vyrų Daktaras
Chroniškas, Nervų, Kraujo, 
Odos ir Privatiškas Vyrų Li

gas Išgydau Pastoviai
Aš vartoju vėliausią gydymą del aštrių ir chro

niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin įčiršklmas gydymui. Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toju Prof. EhrlicMo “914” Neo-Salvarsan, page
rintą “G06” tikra vokiška įgabenta gyduole; vie
nas j čirškimas jums pagelbės. Aš vartoju Anima! 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai. DR. X

xyciant Tiktai Vyrus
PAGELBA IR UŽGANfeDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMI AUS MINIMOSE LIGOSE SU PA
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
OsmotiŠka spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo, ir Kataro.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
Žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mų, Aš negydau vien apsireiškimų; aš 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n J ir chemišką kraujo bandymą, Šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pageiha. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas.

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!

Gydymo Valandos: w-v w t z-t w—5Nedėldieniais ir
9 ryto iki 4 po piet I J 1/ 14 I |<| Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 1]0 ryto iki 2 po piet.

Užnuodijinias Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 

, Aš vartoju naujausių gydymą pagelba 
Ičirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Khrlich’o “914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “6060 arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu, 
jums naudą.

Vienas gydymas suteikia

Daug Gyvasčių Pražuvo
? Kodėl jiims^nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas inetŲ atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą pafj linksmumą, tą
■ patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut but? 
X Mano moksliškos inetodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda
■ spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodus paremtos ;mt patyrimo ir mokslo gali lik lą padaryti.
! Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš Išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu.

| Darodymas Gydymo
X Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums
T X-RAY ir kitokios geriausios elektrikus mašinos, del
9 pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas
X peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos lankiai atranda

ligas nepatėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir
Z moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt
J progą gydyti tam tikras ligas.

8 Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos

J skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies
B plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu-
X garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijhną kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite
■ Pasitarimai dykai.
X Priėmimo valandos: 9
X Nedeldieniais nuo 9

šiandien

ryto iki 8 vakare 
iki 12. dieni}.

yra
kad aš jį

Kurio Jus Reikalaujate.
išlydžiau, tai jąs žinosite, kad aš tai padariau.
“ * sntrukiiną skuros, spuogus, rudas plelmas, žaizdas, išbė

rimu, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svarus, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akiu, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il
gai besitęsiančių ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergant j vyrą ir moterį pa
kviesti i savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jąsųi ligą išgydoma, jus nusi
stebėsi t, kaip greit jąs pajusit gydymo drebėjimą jysą gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

nosies ir gerklės ligas, arba kitokio u žsi sen ėjusią, ii-

Dr. Oakwood
1G45 W.. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO
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TURĖKITECHICAGOS ŽINIOS armos’Farmos!

DOGDEN, N. DBOX 283

Telefonas Canal 3737

Akošerka
0.000 tonu ledo sunaikinta

Chicago.
Kazimieras Gugis

T el. Armitage 984

Automobilistu nelaimes

Mušti

Telephone Yards SOO

No. 2

WISSIllnltt or*ic* uo'll al uO

5Y5TEH

Miesto Ofisas:
017 N. ioarborn St.

1111-13 Unity BMt, 
TeL Central 4411

-12%
No. 3

RUSIJOS IŠEIVIŲ PROTESTO 
u REZOLIUCIJA SENATE.

3.50— 5.50 
3.85—4.25
6.50— 7.50
2.25— 3.00
1.25— 2.25
1.50— 2.25 
3.00—3.50
2.25— 3.00 
... 12.90 
.... 9.50

9.00
■9.40

gy ir kitokių ligų veido

2121 N. WESTERN AV
CHICAGO, ILL.

2-ras augštas.
eną.

Toks pasielgimas yra laužy
mas vyresnybės duotų kepėjams 
instrukcijų, ir todėl taip daran
čios duonos kepyklos geriau pa
darys, jeigu prisilaikys vyresny
bės įsakymų ir nepriimines at-

Neatėję ant egzaminacijos pa 
šauktieji jaunuoliai bus paim
ti kariuomenėn. Gali būti 

pasodinti kalėjimam

KARIUOMENiĖN IMAMI
IAL

ŠTAI KUO MES GALIME 
PASIGIRTI.

25 iki $85, 
Kelnės nuo h 

mis siutai nuo

Milda Teatras 
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatds vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-ra GATViS

• užmuštas, 
ulomobilius, 

‘laime 
'atvės,

Ivos skaudfijimą, ne- 
, bet ateikite pas mana, 
ums rodą ir pririnksią 
t savo darbą g vara n tuo- 
patinu pinigus.
5K, akių specialistas, 

PETER A. MILLER, optician 
Tel. Canal 51'

2128 West 22-ra gatvė.

CHICAGO, Rugpjūčio 23, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2359 S. Leavitt HL
Valandos 4—6 Ir 7-—9 __

Tel. Canal 3877

TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ VERTES 
IŠRADIMAS

Dėlei panaikinimo pleiskanų, al- 
augimo nuslinkusių nuo galvos plau
kų, kaip ir del kitų odos ligų, o taip
gi delęi panaikinimo šlakų ir spuo- 
„ _.................. -1 r patari
mai dykai, tik malonėkit parašyt kas 
per priežastis. Adresuokite:

J. W. SAKUSKAS, 
Box 42 Sta. E. Cleveland, Ohio.

vimą. Kaina tik: 25c 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje. 
1840 So. Halsted St

. _ j Ant Platt’s Aptiekos
yto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

Dr. Povilas Žilvitis S
Lietuvis*. Gydytojas, Chirurgąai 1
3203 S Halsted SL, Chicago, į

Tel. Drover 7179, |

Mrs, A< Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PenusyIranijos Ilio»pUsidė>a Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavoMškaL

26 d 
tarpe 78 ir 79-tos ir So 
rive (Micevįčiaus dar 

vai. Bus užkali 
žaismės, lenktv

Stanley Kipinoski 1635 W 39 pi 
Adam Molis 3145 Auburn av 
Paul Petereit 3710 Donore st 
Edward J Veselka 3311 Hamilton av 
Anton Churas 700 W 35th st
Jacob Gelombicki 3454 S Morgan st 
John Pakshis 3401 S Halsted st 
Andrey Tomezhcwski 3723 Wood st 
John C. Wesollowski 3441 Emerald 
John Wyzkiewicz 1651 W 38th pl. 
Dominick Petrauskis 4447 S Washt. 
John Stoczkas 4438 Wood st

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

871/2C į mėnesį 
.... L75 į mėnesį 
2.62,/2 į mėnesį

3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

Sy2 % i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

šiuo pranešu ir patariu
ukes. Nusipirkę .ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl kad jus mieste 
gyvendami, ką uždirbate, tai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. 
Tokioj brangumo jus bėdavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi-.

%

nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės 
į mane, nes aš tuiju puikių Fanny ant pardavimo. Gausite tei
singą patarnavimą ir patarimą.

I ->' 'M
Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

silaiko šitų valdžios įsakymų, 
bet vis dėlto yra nemaža tokių, 
kurie del savo nežinojimo arba 
nepaisymo priima iš sankrovi- 
ninkų neparduotų senų duonų

aučiai, sulig gerumu nuo 
; karvės 6./5—10.25; ver-

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

Be anksčiau paskelbtųjų Nau- 
j ienose vardų, dar šie lietuviai 
tapo priimti kariuomenėn ir ne
reikalauja, ar daf nepadavė rei
kalavimo, kad butų paliuosuoti 
nuo kareivi jos: '

tapo užmuš 
Michigan ii 
no automo

D-r A, A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

094cialiatM MetwriAni. Vyrtikfe VUk» 
ir Ttojj ehrmlfti lira.

VaUaodosi 10—-11 ryto, 4—B po ptotaL f—41 Mte 
karo. N•diliom 10—1 
3354 S. HALSTED

CHICAGO

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv^ 2-ras aug 

Telephone Drover 2116.

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Sb.usho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzle Avenue
CHICAGO, ILL.

30.000 tonų ledo sunaikinta, 
kuomet nuo žaibo užsidegė 
Consumers Company ledų san
dėlis, adresu E 126 St. ir Lake 
Calumet. Nuostolių gaisras pri
darė į $50.000.

F. G. Letz, 3239 Barry avė. 
Standard Oil kompanijos auto
mobilio šoferis, ir Peter Sand
ler, 2018 W. Division, važiavęs 
gatvekariu tapo sužeisti susidu- 

gatvekariuį su automobiliu 
Kogers gatvių.

Ridgela nd 
kuomet iš-

Washingtono valdžia išleido 
tokį patvarkymų, kuriuo įsako
ma duonos kepėjų įstaigoms ne
priimti atgal iš krautuvių ne
parduotos, senos duonos. Mat 
susekta, kad didelis nuošimtis 
neparduotos ir kepykloms grą
žinamos duonos sušeriama viš
toms ir kitokiems namų gyvu
liams. Tuo budu eikvojama 
daug miltų ir duonos gyvuliams, 
kuomet duona yra reikalinga, 
ypač šiuo karės melu, žmo
nėms.

Vienoj dirbtuvėj, kuri randa
si ant Randolph avė., koks tai 
kvailas aus t rijos pavaldinis iš
sitarė, kad prez. Wilsonas turė
tų būti užmuštas ir kad jisai at
liktų tatai už kokių $10.000. Tų 
jo žodžių užteko. Kelioms mi
nutėms vėliau, austrijokas sėdė
jo policijos nuovados šaltojoj. 
' Bet neužteko to. Apart su
imtojo slaptoji policija pradėjo 
kabiutie» prie kvailiojo austri- 
joko pažįstamų. ,

po su tokiais kariškoji valdžia 
ir elgsis,

Jeigu gi kas tyčiomis neitų 
egzaminuoties, tam priešinda
masis ir ignoruotų vietinių pa- 
liuosavimo tarybų pašausimus 
ir žinoma bus apie tų žmonių 
gyvenimo vietų, jie bus areštuo
jami ir laikomi kalėjime iki ne
bus pašaukti kariškosios val
džios stoti karuomenėn. Tada 
jie bus atiduoti kariškąja! val-

Minlis h charak
Minties pasek n n
Minties intekme
Mintis ir tikslas
Mil i Lis Lak torius n 11 veik i nu 
Svajones it idealai.
Itimtunias.,

Drg. Grigaitis išvažiavo 
į rytus.

Drg. P. Grigaitis vakar 
apleido Chicagą. Išvažiavo 
j rytines valstijas, kur lai
kys visą eilę prakalbų. Ji
sai dalyvaus ir Brooklyno 
bei jo apielinkės draugijų 
konferencijoje, kuri įvyks 
rugp. 26 d., Brooklyne.

Tai mat ką tai reiškia dabar 
plepėti niekus, žinoma, ir ąu- 
strijokas ir jo pažįstami galų 
gale gaus ramuma, nes juk 
kvailis tik galėjo tokius niekus 
taukšti, o ne tas, kurs ištiktųjų 
manytų kų bloga. Bet kiek tai 
vis nesmagumo iš tų niekų.

Atsargi bukite su savo žo
džiais.

rus
prie Clark

David f
avė., tapo sužeistas 
griuvo iš automobiliaus ant Mi 
chigan avė., ties 14 gatve.

be, kad gene ralio prokuroro 
nuosprendžiu, visi jaunuoliai, 
kurie buvo airbus pašaukti sto
ti į kariuoemnę, bet neatėjo ar 
neateitų paskirtu laiku pas dak
tarų ant egzaminacijos, skaity
sis paimtais kariuomenėn ir be 
egzaminacijos. Jų vardai bus 
priduoti d is t r ik tų taryboms, 
kaipo paimtų kariuomenėn. 
Jeigu jie tada laiku nepaduos 
reikalavimo paliuosuoti, jie nu
stos teises tokį reikalavimų pa
duoti, nors ir butų turėję ir 
svarbių priežastį.

Paskui distriktų tarybos pri
duos jų vardus savo valstijos ad
jutantams, kurie praneš kur ir 
kada jie turi stoti kariuomenėn. 
Tada jie papuola kariškosios 
valdžios globon ir jeigu nestos 
laiku pąskirtan pulkan, bus 
skaitomi kaipo dezertirai (pa-

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė

T. BIEŽIO

kad Rusijos pi liečiat pertrauktų 
ryšius su laisvąja Rusija ir iš
siimtų šios šalies pilietybės po- 
pieras. Pasirašo: A. Morozoff, 
pirmininkas, ir M. A. Stolar, se
kretorius.

Paduotoji augščiau protesto 
rezoliucija lapo pasiųsta Rusi
jos ambasadoriui Bachmetjevui, 
o taipgi socialistui kongresma- 
n u i Meyer London ir kongres- 
inamii W. Mason, o taipgi sena
toriui Thomas M. Hardwick.

Mes, sūnus dvidešimtojo šimt
mečio — šimtmečio išradimų, 
mašinerijos ir civilizacijos — 
štai kuo galime pasigirti prieš 
savo bočius.

Didelėmis ir puikiomis bažny
čiomis.

Karaliais, popiežiais, vysku
pais ir kitais valdininkais su vi
sa gauja klapčiukų ir pakalikų.

Mokyklomis.
Kalėjimais.
Bravorais ir karčiamomis.
Dirbtuvėmis ir išradimais.
Dirbtiniu maistu ir visokiais 

chemiškais elementais.
Nors musų bočiai negalėjoi 

naudoties visais tais civilizaci
jos parankumais, bet už tai 
jiems buvo nepažįstami:

Daktarai.
Ligonbučiai
Vaistinyčios su visokiais tenai 

esančiais nuodais.
Advokatai.
Pragaras,
Įvairios ligos.
Jiems truko net tokių ginklų, 

žudymui vienas kito, kokius 
mes šiandie turime; jie turėjo 
pasiganėdinti kardu ir vilyčia 
arba net lazda ir akmeniu.

Ar-gi mes negalime didžiuo- 
ties prieš juos?

—j F. A. Jančauskas.

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”. 
Mes gąlime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jus gau
sit privatiflkas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamles.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kiSenius daryti ir 
prosyti. —• Dienines ir vakarinis instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

. TEISIU M
H Dienomis ir vakarais teisių klesos. o 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- ję 

G kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 8 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai šiame mieste, „ 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- E 
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A

Prirengiu į Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. * Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W, Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5598

Veda visokius reikalus, kaip kriminališ&uose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus Ir popieras.

Namu Ofisas;
3121 S. HaliteJ Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Geriausia Krautuve 
de?l pirkimo ir taisymo visokią daik
tų, kaip tai: laikrodžiu, žiedu, lavor- 
vclių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvar an tuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo. šio laiko.

prirėš- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba gai 
laukite ilgai 
Aš duosiu j 
akinius. Ui 
ju arba sugj 

G. MILL1

Rusijos išeivių socialrstiškų 
organizacijų konferencija Chi- 
cagoj pasiuntė Washingtonan 
sekamo turinio telegramą: Mes, 
Husįįos socialistų organizacijų 
konferencija protestuojame 
prieš persekiojimus Rusijos pa
valdinių Suv. Valstijose ir pro- 
testuojame prieš ėmimą armi- 
jon Rusijos piliečių karės laiku, 
kadangi jiems nebuvo duota pi
liečių teisių taikos metu. Mes

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia ......

Jautiena • No. 1
Ribs ....................2;
Loins...................3:
Rounds ............. 11
Chucks ............... Ii

I
’elephoua Humboldt 12TIĮ,

M. S AHUD ML O,. | 
GtanwM RaauM Gydytoja* ir Cnhlrmray#*.. ||SpeciiiliatHs Moteriškų, Vyriškų fr W

Vaikiškų^ taipgi Chroniškų

OFISAS: 1579 Milwauk.^ A™. ||
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; j
Kampao North Avw., KamboryMUiU) iki 8 lr 7:80 iki 9

Kaip žinia, Wilsonas nesenai 
nustatė anglių kainas šioj šalyj, 

tos kainos nėra taip že
mos, nors ir jų prisilaikant ka
syklų savininkams palieka rie
bus pelnas. Kompanijtj atsto
vai rėkiu, kad valdžia žudanti 
jųjų biznį. Ir ne tik jųjų: esą 
valdžios reguliacija - tahpavo 
jus visai šaliai. Jei, girdi, su
mažės pelnai ant i 
mažiau bus iškasama

mglies, tai 
, o juk da

bar, karei tęsianties, reikia juo 
daugiausia anglies. Valdžia lo
dei, anot anglių kasyklų ponų, 
neprivalanti kišlies su savo re
gu lių vinių.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

išvažiavimą į paezerj rengia 
Vaikų Dienines Globos Draugi
ja nedėlioj, rugpiučio 
Vieta 
Short 
že). Pradžia 
tižiai, muzika 
nes su prizais ir 11.

širdingai vsus kviečiame aL 
silankyti. Pelnas eis užlaiky
mui Vaikų Dieninės Globos na
mo, 829 W. 33rd Place.

Jeigu lytų, tai pramoga atsi
bus Fellowship House, 831 W 
33rd Pl.

Marė Damijonaitis.

kx mo siutui u ox n kot 
$30 iki $50. (kibu) pms

Sviestas, Creamery extra ., 10- 
Prastesnis, sulig ryšies 3.3

Oleomargarinas, geriausias 27- 
Pigiausias...........................

Kiaušiniai, geriausi, tuz. .. 39- 
Prastesni, sulig ryšies . . 21- 

Sttris Amer., sulig rųšies 22’4- 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos . .

ir nuo 5 iki H;30 vak. NedWif*- 
mis vakarms ofisas uždarytum 

telephone Y^ids (MG.

Prlr«nJfj» ' vintotinkamu* akiniu*.. ««»»>-■*►■ 
nuoja ir patarimą* duoda dykai.
T8Š-Š& Mihrankaa Art, arti Chica** ava, S-afl 
luboa. VALANDOS: Nuo » Oryto Sd 
mL Nxiėltomia nuo 9 išryto Dd S p* aritaAą.

TaL Haywmrka* 24M.

Vyrišky Drapanų Darganai 
daryti anfr užw* 

i, vertės nuo 
Juoda po $15

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGV hOMOS 
Siieciališkai gydo ligas pilvo, 

odos, ligas, fcaizdua, reumatizmą, 
gerlžlča skaudėjimą ir paslaptinga“ 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums wall 
išgydė tukstančiua ligonių. Patarimas 

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto 
11100 IiLUE ISLAND AVE., kampss 19-tos

BflSBSI rial wl 9WR • W1 1 wB I w W

Cukrus, 100 svary ,
Javai

Kviečiai 2.25—2.28; komai 1.79— 
1.81; rugiai 1.74—1.76; miežiai 1.15—
I. 30; avižos .54—.50.

Sidles
Motiejuky 15.00—•22.00; dobi 1 y

14.00—18.00; paprastos ryšies 9.00—
II. 00.

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 23, atgaben

ta galvijų 5,500; veršių 1,000; kiau
lių 11,000; avių 7,000. Paduodamus 
kainos:
Galvijai
9.50—15
šiai 9.00—11.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 

18.75; paršai 13.00—15.00.
Avie nuo 9.00—15.00; Črai

Bulvės, statinė...........
Daržovės:

Barščiai 100 grįščiy 
Kopūstai, gurbas . . 
Morkos, 100 grįščiy 
Agurkai, gurbas . ..
Salotos, galv-., dėžė .... 2.00—2.75
Cibuliai, maišelis.......... 1.00—>1.25
Tomėtės, dėžė .................. 90—1.10
Grieščiai, dėžė...............

Vaisiai, žali: —
Obuoliai,; statinė ........ ..
Apelsinai, dėžė ..........
Citrinai, dėžė,...............
Avietės, 16 kvortų ....
Vyšnės, 16 kvortų ....
Serbentai, 16 kv..............
Mėlynės, 16 kv..............
Pyčės, buš. dėžė ...........

Miltai, kvietiniai geriausi
Ruginiai, baltieji ........

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas ym 
\ jįSife tuščias, kuomel 

K pranyksta refhji* ffipi Inas.
w Mes vartojam 

gerintą Ophthal-
''ĮL Cmometer. Ypati- 

nga donui atkrei-
• B piama į vaikus. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11 
dieną,
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.

A PIRK SAU v:
menis tiesiai
M<■ ■ l ’fa-i 'ii.liA' H

| Uvinthal Plumbing Supply C4
4- V Hl, Chxrjurft..
u Corner Marshfield. A*a 4
W Kuiban'iK lietux

1 1 OI

Nauji, d
$35 si i if nt
18 dolerių, I

Pilnus pusi) inkiim.s kailiu pamuš
tų o v cikutų. į

Visai mažai x-nrioti siutai ir owr- 
kotai, vertės nuo 
$5 ir augščiau.
$4.50. Va ik in 
iki $7.50.

Atdara kasdiene^ nedčliomis ir v«* 
karais.

S. G O R DON
1415 S., Hahteni SL» . €h|aųp»

REIKALAUJI AKINIŲ 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 'M' I lis
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų P?" 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

' m i: ra ,ii sm i- r r a fm z v 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
Ki<»5 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės 
Valandos: nuo 9 r;

DR G. M. GLASEI
Praktikuoja 25 metai 
(gyvenimas ir Ofisas
S Muii<n n Si. kerti >5 M.

Chicago, Ill.

Dr. M. Stapsicki | 
3109 So. Morgan SL, Chk<o« | 

VALANDOS: nuo S iki 11 hL i 

ryto, nuo 5 iki 3 vakare-

Sped ai ii s hi s iš
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ nt MOTERŲ.

JOS YRA 
plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą kraujo, 

galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
i. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikito 
padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
dykai.
iki, 8 vai. vakar'.*?. Nodelio: 

Mat.. v j r A u.} HsnkoM

gydo 
Vaizdus,

'T U K 
barakb
įseknic
eknie ;

s sky. V\iiS.ku ir VaUką 
'liip.ųi ChronH*Ų I-J4U 
OI ISO VAI.ANDOS:

A.5PECIALIST1UI
i S k ie YxrUku ir



NAUJIENOS, Chicago, HL

REIKIA DARBININKŲKorespondencijos Pranešimai

DR. W. YUSZKIEWICZSmulkus Skelbimai1’10

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI EPSTEIN
RAKANDAI

Str.

ATSKAITA

I MACBETH

Suma

Parašyta

Versta lietuvių kalbon

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras-

my lėtoj o knygynėlyje

Administracijoje.

N AM AI-žEMe

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
AMATŲ MOKYKLOS

RASTA—PAMESTA Angliškai-Lietuviškas

OELWEIN, IOWA REIKIA DARBININKŲ
Darbininkų judėjimas

29.00
16.50

17.02
10.50

2.80
2.00

$536.56
128.36

1.00
6.00

JUOS
Mel-

Darbi- 
. Škė

ma t

19.45 
3.00 

14.62 
23.25 
40.00

4.91
1.00 

10.27 
18.10 
16.00
2.50 

22.68 
< 2.50

Pranešimas L.S.S.
VIII Ra j. kuopoms

6.80
111.07

6.00
2.00

Suma
2.20
2.50
3.50

pramogų 
(langiaus 
Visus kviečiame

Dar- 
sugrįžo 

Kom

iu) 
išleisti 
kunigi 
kaip

RACINE, WIS

Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St,

A ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto 

jai prašomi pirkinių rei 
kalais eiti j tas sankro 
vas 
Naujienose

Per di
Nuo Finų Soc. Skyr 
Nuo Tarptaut. kone 
Per drgą Morozavą

kitiems išduoti, 
kite šitose Nau- 

o pamatysite, 
menkiausio- 

turėsite grei-

Galima gauti “Naujie-

kasdien skaito 
Jie turi 
J be jieš-

Room 1207- 
l Ofisas atdaras subalos vale 

nedėlioj iki 2 po pietų.

i, malo
nes gausite tam 

—V ai d y 1)a.

list Partijos ir svetimkalbių or
ganizacijų kuopoms tapo išsiun
tinėti pakvietimai, kad išrinktų 
delegatus į taip vadinamų ^Cau
cus

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

PAJIEŠKAU burdo prie mandagių 
žmonių. f...........................
pagamintų valgį 
tokių vietų netoli Halsted 
arba Canalport 
liepti šiuo ach

I parankamo. U 
ub «iut vi»okiwf

pa rupijoms 
nusikratyti nuo kirpėjų ir paau 
ginti savo vilnas. Varenis.

Tragedija 
penkiuose aktuose

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, syk}, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

ties kiekvieno scenos

Kedzie a v e.7 k 
visi malonės 

svarstymai valdybos veika- 
"—Kviečia Valdyba

SUBATOJE, rugpjūčio 18 d. pa
mečiau ant karų lotų deatas (doku
mentus). Lotai—Gary, Ind.* Kas ra
dote malonėkite sugrąžinti. Radybų 
duosiu $5.00. Kazimieras Povilaitis, 
3034 W 39lh St., Chicago.

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ava* 

Chicago, Ill.

narių susirinki 
kuriame bus renkami kan 

didatai į teisėjus sekančiam ru 
deniui.

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 
ir galintis užžiurėti spaustu
vę su 10-čia darbininkų.

Atsišaukite tiktai laišku, 
pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokią reko
mendaciją, kur paskutiniu 
laiku dirbote ir kiek į valan
dą norite užmokesnio.

ano 
aven- 

5 m. gva- 
$225 Vietrola su 
Ų už $60.00. šis 

jums apsimo- 
jųs gyve- 

I savaites. 
. Atsišau- 

1922 
arti 22-ros gal.,

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap-

m as i 
7:30 v
831 Wi 33rd pi. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes turime labai svar
bių reikalų apsvarstymui. Tie drau
gai, kurie esate išrinkti delegatais į 
socialistų partijos konvenciją 
įlėkite atsilankyti ■ ’ J * 
tikrus mandatus

MILŽINIŠKAS PROTESTO 
MITINGAS.

’jos Izdamavičiukės 
Raseinių pa v., 
cių kaimo. 2 
Philadelphijoj 
'jų žino malonės pranešti:

Marijona Tamašauskiene, 
833 W 33rd St. Chicago

PAS1NAUDOKIT PROGA 
v. Parsiduoda pigiai 2 arkliai ir 2 ve
žimai ir jeigu kas norite ir visų biz
ni gali pirkti. Kreipkitės j P. Maženis

. Kalbės KL. JURGELIONIS ir 
Morozov — rusiškai. Bus dau
giau kalbėtojų. Mitingo vieta 
West Side Auditoriume, kum
pas Tailor ir Racine gatvių. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
dykai. Mitingas rengiamas 
utarninke, 28 rugpiučio.

Nepamirškit atsilankyti.

Išrinktiems delega tams 
formalis man- 
(jeigu galima

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų 
ko įvairių progų. P 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką'nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių 
ir it., pasiskell 
jienų skiltyse 
kaip be vargo ir 
mis išlaidomis 
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

smkysiu, kad dailės draugijoj 
nariams butų padoru taip elg 
tis. Žinom

nei
itsikratyli nuo al- 

jeigu turi am
id cit į, geresni 

įkyląs ir 
atsiekti

geresniųjų kunigų.
pusėtinai 

nuvarginti jo pirm lakūnų kuni
gų, lodei šiam nebėra jokio pol

kų pelne, tai žinojo ir kaip
* vyskupas turėjo 
kitur iškelti. Dabar, 
dėti, žada atvažiuoti 
lis. jėzuitas. Tik var-

nera.
Bažnyčios reikalai. Bažnyčių, 

vietos lietuviai turi jau apie 16 
metų. Bažnyčia medinė, nors

r augsciau, vis 
savo kišenių.C

įimti iš darbi-
jųjų teises,

Skaitykit ir I’latinkit į SKAITYK IR PLATINK 
NAUJIENAS “NAUJIENAS.”

Apie drgo J. Miškinio arešt 
vinių rašo ir Racino anglų lai 
raščiai

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU!
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo tor 
mų, sinti naminius daiktus arba ap 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kan 
išsimokins. Valandos dieną arbi 
vakarais del jus 
$10 išmokiname 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat, Western av» 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

PARSIDUODA nauja Vietrola si 
rekordais. Atsišaukite 3317 So. Au 
burn Avė., pirmas augštas. Chicago

Saliunai nedeliomis čia buna 
uždaryti ir todėl, rodos, nors tų 
dienų žmoneliai galėtų išsipagi
rioti. Bet kur tau jie iškęs ne
varę slapto biznio? Tik nevisa- 
da jiems tasai slaptas biznis ge
rai vyksta. Štai rugpiučio 19 
dienų vienas biznierių parsine-

Cleveland, Ohio.-—LMPSA. 24 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimų rug
sėjo 9 d. 1917, po n r. 6006 SI. Clair 
avė., N.E. 2 vai. po pietų.—Gerb. 
draugės malonėsit atvykti pažymėtu 
laiku. Yra daug svarbių reikalų ta
rimui, k. t. apie padidinimą organo 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši
ninkių nominacijos, ir kiti reikalai. 
Taipgi kviečiame Clevelando mote-' 
ris ir merginas prisirašyti prie L. Mv 
P. S. A. 24 kp. B. V. Jakštienė, sekr.

Pajieškau pusbrolių ir pusseserių 
Antano, Kazimiero ir Veronikos Vo- 
lotkiukių ir Monikos Mandrauckiu- 
kės—Budvilienes, Kajetono Mand- 
raucko, Klemenso Tarabeizos; visi 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Jie patįs tegul atsišaukia, arba kas 
žinote praneškite jųjų antrašus.

Monika Sirisiukė-Petrauckienė, 
416 E. 501h pl., Chicago, HI.

ne
! pram. Skyriaus 

lavinties scenoje, te-

Didelį Draugišką Išvažiavimą ren
gia LSS. VIII rajonas. Išvažiavimas 
Įvyks nedėlioj, rugpjūčio 26 d. 1917. 
Išvažiavimo viela—Jefferson miš
kuose (žilvitiniuose). Bus pulkus 
programas: kalbės, dainuos ir tt. 
Kalbės įžymus Chicagos kalbėtojai. 
Programų laikas 3 v. pt> pietų.

—Komitetas.

kai laimės pilnai, bet atsitiko 
kas kita. Streikui prasidėjus 
atvyko du organizatoriai, matyt 
kompanijos papirkti, kurie ir 

Federation 
of Railroad Workers unijų į 
tris dalis: atskėlė dalį katilų 
dirbėjų, dalį mašinistų ir dalį 
kalvių. Na, ir išsklydo darbi
ninkai, kaip žydo bites.

Kompanijai gi to tik ir reikė
jo. Darbininkų laimėjimas ka
bojo kaip ant siūlo. Rodėsi, ve 
tuoj ims kompanijos ir užsileis, 
ale, kaip jau minėjau, atsitiko 
kitaip.

Kaip girdėti, tai ir keli lietuviš
kieji biznieriai yra kaltinami už 
dalyvavimų užpuolime aut juod- 
veidžių 3 dienų liepos.

Visuomeniškas gyvenimas ap
miręs. Visuomeniško judėjimo 
East St. Louis lietuvių tarpe 
kaip ir nesimato. Lietuviai čia 
dą ilgiausia visai tamsus ir pusė
tinai mėgsta girtuokliauti. Biz
nių, kitokių kaip saliunai, tarp

LSJL. lavinimosi susirinkimas at
sibus nedėlioj rugpučio 26 d., 10 v 
ryte, Mark White Square svet, Hal 
steel ir 31 st. —Rengiami debatai te- 
mdje “Ar naudingas politinis veiki
mas?” —Visi draugai ir drauges ma
to n ėk it c alsi] a n k y t i k u osk a i 11 i n gi a u • 
šiai paskirtu laiku. —Komitetas

Streikas Chicago (heat West 
wn gelezjnkelio komj 
darbininkų jau užsibaigė 
bininkai pasidavė ir 
dirbti. Maža kų laimėj 
panija atsisakė pripažinti unijų, 
nors sutiko leisti darbininkams 
turėti unijas, organizacijas, ir 
laikyti mitingus. Taipgi algas 
pakėlė nuo 5c iki 9c į valandų. 
Be to da kompanija priversta 
buvo priimti atgal ir negeistinus 
jai darbininkus.

Suorganizuoti į unijų darbi
ninkus pavyko labai greitai ir 
buvo jau manyta, kad darbinin-

REJKALAUJAME 2 pečkurių ir pa- 
gelbininky, 30—35c į valandą ; svėrė
jų, 4>5, darbininko į hotelį, garo 
iritaikytojų pagelbininko, be paty
rimų, leiberių, 30c į valandą, maši
nistų pagelbininkų, 30crį valandą, 
vyrų į išsiuntinėjimo kambarį, pa
naktinių, 3 jamtoriy, automobilių 
taisytoų, da'ilydžių, garo pritaikytų
jų, tapytojų 
statytojų 
šėpų dir'bėjų, V • „ 41 • •nycios. 
tina 
loraną

busiami vakarai.—“Bi- 
šiame sezone sekamus 

pabaigoj e rugsėjo—pu i kų 
mėn.—“šienapjūtę”; 
Miko P e t r a li

po Kalėdų— 
Apve- 

Velykų—De- 
” sukaktuvės, 
naujausias ir 

Vestuvės” vie-

savo draugus nuo 
vieliniai darbininkai 
na i, tik sėdėjo ir

ši organizacija 
can Federation 
Workers laikos , 
visokių statomų jai klinčių.

Mainelis

Tegul ne viena Chicagos kuo 
pa nepraleidžia progos daly vau 
Ii nominavime kandidatų į lei

Pėtnyčioje, rngpj. 24 d. 7:30 v. vak. 
M. Meldažio svel., 2242 W. 23rd pi. 
įvyks extra susirinkimas Dr-stės L. 
Brolių ir Seserų Am. Dramatiškai- 
Muzikališko Skyriaus. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ąnt šio susirin
kimo ir atsivesti savo draugus bei 
drauges prisirašymui prie Dramatiš
ko Skyriaus. Bus dalinamos roles 
lošimams rengiamuose 20 d. rugsėjo 
ir 18 d. lapkričio vakaruose.

Taipgi kviečiami lyUsilankyfi 
priklausantieji prie 
Kas turi norą f * 
gul atsilanko Meldažio mažojon sve
tainėn viršminėtoj deinojt Rengėjui

kreipė. Na ir kam gali but ko 
kia iš to nauda, jei draugijų pra 
mogose panašus dalykai dedas’. 
Pramogomis to pavadint negali 
nia. Pirmiaus kalbamoji (Irau 
gija surengdavo pavyzdingų pa 
silinksminimų. Butų gera, ka( 
ir ateityj ji rūpintųs veikti taip

alaus ir degtines ir vare niznj. 
Tečiaus viena moteriške, kurios 
vyras baigė visų savo savaitinį 
uždarbį to biznieriaus šluboj 
pragerti, pranešė policijai. Po
licijos vežimui atvažiavus, tapo 
susodinti jin saliunininkas ir 
kostumieriai, degtine ir kiti gė
rimai, pridėta bonkų alaus su 
ledu ir visa tatai tapo nugaben- 

Kostumie- 
užsimo- 

d ir lais

va vo irgi.
Atkreipiu atydų lietuvių (Irau 

gijų ir kuopų, esančių kaip Eas 
Cliicagoi, taip ir Indiana llar

savo dukters Apalioni- 
Kauno gub., 

Eržvilko parap., Ba
lnotai atgal gyveno

26 d 
svel., 1638 N. Halsted St. Ja
me turi teisių dalyvauti ir lietu
vių socialistų kuopos. Kiekvie
na kuopa turi teisę pasiųsti vie
nų delegatų nuo kiekvienos de
šimties arba didesnės dalies jos 
narių 
turi but įteikt

E.D.L.D. 19 kuopos nariai, kurie 
dar negavot knygos: “Karė, Kodc- 
lei?” galite gauti pas mane. Taipgi, 
kurie norėsit gauti Biliūno Biogra
fijų, apdarytą, malonėsit užsimokėt 
už apdarus 25c ekstra kaip galint 
greičiau, nes knyga tuoj bus išsiun
tinėta kuopoms. Nariai, kurie nė
ra užsimokėję už 1917 m., knygos 
“B. B.” negalės gauti, todėl pasisku
binkite. F. Žavintas, 3116 S. Hal
sted St., Chicago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaul sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kamb 
rakandus, 2 puikių divonų, d 
port, taipgi $525 pianu 
rancija už $115 ir i 
brangiais rekordais 
yra retas pigumas ir 
kės patirti nežiūrint kur 
nat. Viskas vartota vos 9 
Parsiduos taipgi po vieną, 
kito tuojaus. Gyvenimo viet 
So. Kedzie a ve 
Chicago, UL

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-nias flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

IŠMOKYSIU PROl'ESIJĄ DOVANAI 
Reikalauju apsukrių vyrų, norin

čių išmokt smagiausių ir pelningiau
sią profesiją. Man nerupi tamstos 
dabartinis darbas nei patyrimas. 
Jeigu tamsta nori 
ginęs vergijos pančių: 
biciją įsigyti geresnę 
gyvenimą; jeigu esi gyvas, i 
nori gyvenime ką geresnio 
•—tai tamsia man reikalingas. A: 
išmokysiu Jus naują smagiausią ii 
pelningiausią profesiją DOVANAI 
Atvažiuok pasikalbėti arba rašyk lai 
šką tuojau: J. ILGAUDAS, 
110 So. Dearborn St 
Chicago 
iki 9; i

PARDUODU beveik naujus rakan
dus del 4 ruimų. Seklyčios setas tik
tai metai dėvėtas, už kurį buvo mo
kėta $45.00, graniafonas, laikrodžiai 
—viskas beveik nauja — už labai 
prieinamą kainą parsiduoda. 
Kalctkicnė 3301 S. Halsted si., Chigo

Brighton Park Lietuvių Korpora
cijos mitingas įvyks nedėlioj, rugs 
26, 1 vai. po pietų, Liberty Hali svet.. 
3925 S. - ‘ '
Draugai 
nes bus 
Jais.

“Birutes” 
rule” rengia 
vakarus 
halių;
lapkričio mėn 
s k o K o n c 
“Sugrįžo”; prieš Užgavėnes 
zdinkit ir mane”; po 
šimtmetinės “Birutės 
scenolje bus statoma 
puikiausias veikalas “ 
name didžiųjų mieste 
tos ir dienos*vakarų bus pagarsiu 
tos kiek vėliau. —J. Ilgaudas,

“Birutes” pirm.

PajtVškau savo seserų Zofijos i' 
Barboros, 6 metai algai gyveno Phi 
Jadelphijoj. Paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Briškių parap., Pabal 
vių dvaro. Jų j)ačių meldžiu alsi 
šaukti arba kas kitas praneškite ji 
adresą, turiu svarbų reikalą.

Juozapas Yetas,

4.85 
3.00 

$128.36.

Tai todėl ir atsišaukiu aš 
įus, kad kiekviena lietuvių kolo 
sijos draugija ir kuopa prisidė 
tų prie A. L. D. T. Čiadasietis.

tančius dolerių, o skolų ant jos, 
kaip kalbama, šiandie jau yra 
užtraukta bene $17.500. Per 
tuos 16 metų buvo šeši kunigai, 
kurie ne tik kirpo,-"ale, galima 
sakyti, skuto savo avelių vilnas. 
Kiekvienas tų kunigėlių padarė 
šiai parapijai nemažai gero. 
Vieni skolų užtraukę pabėgo, ki
ti transportavo atgal į Rusiją 
lietuvaites merginas, kurios ne
norėjo jųjų “išpažinties.” O 
vėl buvo ir tokių geradarių, ku

re kliubus ir statė svotai-

Dr. H. R. KRASNOW
Chirorffiju ir Veneriikov Lire*

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dlerui;
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėliom —• 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phon® Canal SM

Pajieškau draugo Leono Rodauc- 
ko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių parap., .Vinikių sodžiaus. 
Metai daugiau gyveno Kensingtone, 
III. Dabar nežinau kur. Kas žino
te, praneškite jojo adresą.

Antanas Tamošiūnas, 
2358 S. Oakley avė. Chicago

EXTRA MAINAS
Išmainau mūrinį namą ant loto, 

barzdaskulyklos, arba automohi- 
liaus. Namas North West dalyje, 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų lini
jų. Norintįs įgyti pigiai gerą na
mą, atsišaukite laišku ar ypališkai 
vakarais pas

V. Ascillą,
1649 Girard st.. Chicago, Ill.

Per drgą Karovsk į 
Per drgą Fa briką 
Per drgą Lekavičių 
Per drgų SI ola r j

Geistina, kad šeimyninkč 
todėl kas turite 

18tos g. 
avė., meldžiu atsi- 

esu.
J. Šlakui is,

670 W. 18lh st., Chicago, Ill.

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškę, vyrišką. Ir valktį ligę
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 
po pietų ir vakarais.

Pajieškau savo brolių Pranciškaus 
ir Antano Abraham. Aš palikau 
7 melai atgal Bridgeport Conn, 
džių atsišauki i šiuo adresu: 

Victor Abraham
Troop, 13 Cavalry, Fort Riley,

cijų, kuri jau ir dabar, da tveri- 
mosi laiku padarė nemaža gero 
veikdama išvien su kitomis tau
tomis. A. L. D. T. galės daug kq 
nuveikti musų, dariiininkų, rei- 
Italuose. Am. Liet. Darb. Ta
ryba ypač yra mums reikalingu 
dabartiniame musų kritiškame 
padėjime, ypač kuomet kareivi-

“NAUJIENOS” **
1840 S. Halsted st., Chicago

T. M. 1). 127 kuopos paskuti 
niame susirinkime visi vienbal 
šiai nutarė prisidėti prie Ameri 
Los Lietuvių Darbininku Tary 
bos ir išrinko du delegatus į at 

susirinki

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
sį savo f reniams 
tų prie jo kompanijos, nes jis 
turįs šio to pasirūpinęs. Ir ne
maža dalis piknikiečių, palikę 
.merginas ir visų žaidimų, nuėjo 
.yaišin ties.

Ir kada visa kompanijų pasi
vaišino, tai pagrįžę prie būrio 
genaus nebemokėjo žaisti, kaip

Nuo dg. Kcmežienės už 
ženklelius

Per drgų K. už likietus
Per drgų Lekavičių 

ženkliukus
Per drgą Chino i
Per drgų Lekaviči 

ženklelius

"''f’-”1'H

sur. Manojo jie gatve 
kitų kompanijų savastį

Ma i neria i 
visose kasyklose 
darbininkai dar nesusitaikė.

S. Sturon

(maliorių), hiahmų 
suvirintoų, skerspjūvių, 

, janitoriims prie baž- 
jų tekintojų, janitorių, geis- 

ų)ysenių, $65, porterių į 
į, dailydžių prie varstoto 

MOTERŲ REIKALAUJAMĄ: Mergi
nų nuo 15 metų ir senesnių, mote
rų ant trumpų valandų darbo, die
nomis ir naktimis, į skalbyklą, $2.10 
į dieną. Taipgi prie įvairių darbų 
į hotehus ir restoranus.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South,- West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Per- lain tikrus lapelius, išlei
stus Tarptaulinės Konferencijos 
aukų Rusijos revoliucijai ir ko
vai už laisvę ir demokralybę šio
je' šalvie surinkta:

St. Charles, Ill. S.L.A. 177 kuopa 
rengia nedėlioję, rugpj. 26, draugi
šką išvažiavimą į mišką tarp St.

Genevos. Bus įvairių 
prakalbos, diskusijos ir 
įvairių pasilinksminimų.

Komitetas.

REIKALINGAS šviesus ir svarus 
kambarys su maudyne prie lietuviš
kos šeimynos Bridgeporto ar West
sides apiclinkėj. Vedusi pora, abu
du eina dirbti. Atsišaukite tuojaus

Pajieškau Jono Kiseliausko ir O- 
nos Kiseliauskaitės; paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Karsakiškio 
parapijos, kaimo Pagcgalos. Jie pa
tįs, ar kas juos žinot, malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkingas.

Jonas Nakvosas, 
2850 W. 40 st., Chicago, 111.

cut ji erne saukti: ua 
daugiau kalbėk.” Kal- 
ir apie karę. N u rod i ne
šios šalies kariuome nei 

nereikalinga ('iii į PTancijų.
Valdžia matyt bijojo kalba

mos demonstracijos. Nes jau 
pirm keleto dienų buvo įsakyta 
ginklų krautuvių savininkams ir 
užveizdoms nepardavinėti gink
lus. Na ir kareiviai dabojo vi- 

iriu ir

IŠMAINAU namą ant mažesnio ai 
ha į biznį, lietuvių apielinkėj.

F. Konopka
1924 N. Paulina st

Naujai susitverusi Adomo ir Jievoą 
~ ašalpinė Draugija 

laikys savo susirinkimą Subatoj, ru
gpjūčio 25 d. K vai. vak. Joe Jozitis 
svet., 4 100 S. Washtenaw Avė. Kvie
čiame vyrus ir merginas prisirašyti 
prie šios laisvos draugijose įstoji
mas dabartiniu laiku tildai 50c, mė
nesinė mokestis 25c; laike ligos mo
kama $5.00 į savaitę.

KkvicČia visus —Komitetas.

Nedėliojo, 2:30 popiet čia bu
vo surengta darbininkų demon
stracijos. Kokių penkių tūks
tančių minia maršavo miesto 
gatvėmis. Dalyvavo visos mai- 
merių ir bučerių organizacijos. 
Paskui demonstrantai susirinko 
Bund Parke, čia laikyta pra- 

,* kitų kalbėjo ir 
L kurs pasakė, 
esąs su darbiniu- L 
vienas darbiniu- 

ų orgunizatorių gerokai užkir- 
> galvckarių kompanijos virši- 
inkains. Miniai loji kalba taip

Viso įplaukų
Išlaidos bus paskelbtos Nau

jienose vėliau.
A. Kemėža^ iždininkas

LIETU VISKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kbb tari ak n u darna® arba ailpna* akla, Mf 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave. j

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
9 ryto iki 1 po piat.

oas vis augsciau i 
dar nepripildo 
Jie yra pasiryžę c 
ninku paskutines

hor, Ind., kad ir jos savo susi
rinkimuose apsvarstytų ta ne
paprastai svarbų klausimą, ir 
kad būtinai prisidėtų taipgi.

Jau tris suviršum metai mi- 4.
lionai žmonių skerdžia vieni ki
tus, ir dar nematyt galo toms 
skerdynėms. Miliūnai žmonių 
kenčia neapsakomą skurdą ir 
badą del neišpasakyto brangu
mo maisto ir kitų gyvenimo 
reikmenų. Besočiai kapitalistai 
kelia gyvenimo reikmenų kai-

Si kompanija mokėjo 
ninkams labai mažai, 
ninku ji reikalavo šimtais 
bų negalėjo taipgi gauti, 
labai patogiu laiku kilo streikas. 
Už pralaimėjimą todėl kalti pa
tįs darbininkai, kad nemokėjo 
laikyties. Vien lik svetimšaliai 
ką ir vedė ir palaike streiką: jie 

jie atkalbinėjo 
darbo. O 

ameriko- 
čiulpė tabaką.
, lai yra Ameri- 

of Railroad 
gerai, nežiūrint

ne
gulima užtai kaltinti, ji, kaipo 
tokia, neužsiima svaigalų plati
nimu; kaltas yra pikniko vede- 
•jas, kuris sauvališkai elgias ir 
visai draugijai daro nesmagu
mo. Negana to, laike vakarie
nės tie prisivaišinę vyrukai taip 
nemandagiai
Uties daržovių žievėmis, jog ke
lioms merginoms drabužius ta i 
sudirbo, kad jau gana 
buvo prašyti, kad nusiramintu

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams linomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, papai naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisą* ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 
f. 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

ta į nuovadą 
riains”, matyti, reikės 
keti, o saliunininkas g; 
nio neteks.

Atsiųstoj Naujienoms 
iškarpoj atkartojama veik tas 
pats, kas jau buvo pranešta ank
sčiau korespondencijose iš Ra
cine,

■r-1* « ■




