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Liaudies Tarybos Kon 
vencija Hudsone

PERSEKIOJA SOCIALIS
TŲ KALBĖTOJUS/

VOKIEČIAI VARO Į AP
KASUS BELAISVIUS.

REZIGNAVO LENKŲ
V APSTYBĖS TARYBA. ’

Nauja italų
Valdžios žandarai veikia

KONVENCIJA HUDSONE

Kitos žinios sako, kad mies
to majoras uždraudęs ją.

Minn.,
rugp
bos konvencija

<b įvykti Minneapoliso mieste^
Minnesotos 
įvyks Hudsone,

[New Yorko policija be ma 
Žiausios priežasties 
socialistų prakalbas 
reštuoja kalbėtojus.

valdžios žandarų padedama, 
vakar užpuolė socialistų par
tijos raštinę ir, užgriebusi 
daug literatūros bei šiaip do
kumentų, areštavo dd.: par
tijos sekretorių Charles T. 
Schencką, literatūros agen-

Liaudies Tary- tą Edvvardą Wannemacherj 
kuri turėjo ir William McLeod’ą.

I
Suminėtieji draugai areš- 

valstijoj, dabar Ituoti ir kaltinami už prasi- 
Wisconsino žengimą prieš t.v. šnipavi- 
2 d. Tatai mo bilių, siuntinėjant krasa 

vakar pranešė Liaudies Ta- Į cirkuliorių sekamu pavardi- 
rybos sekretorius, Louis

>

ardo

2!).—

Jšardė dvejas socialistų pra- 
įkalbas miesto gatvėse ir a- 
raeštavo kalbėtojus — drgę 
Fraser ir d. Levisoną. Pir
moji laikė prakalbą ant 106 
-tos gatvės, antrasai — ant 
Ludlow ir Grand gatvių ka
mpo. Pirmoje vietoje tūlas 
milicionierius užpuolė kalbė
toją už “įžeidimą” jo unifor
mos ir, kuomet kalbėtoja at
sisakė atsiprašyti 
darytą skriaudą, 
kalavo policijos

I .och ne r’is
yr 14- z. XT

bernatoriaus

jimu: “Lai gyvuoja Suvien. 
Valstijų konstitucija!” ir 
“Ginkite savo teises!”

Kartu su “maištininkais”
Į nelaisvėn tapo paimta nema- 

vėlai va-’ža literatūros ir šiaip įvai-

sako,

dokumentu.

enciją tame mies

areštuoti 
pastaroji 

mielai išpildė. Susirinkimas 
tapo išvaikytas.

Antroje vietoje vėl tūlas 
patriotingas pilietis sukėlė 
lermą ir pasišaukęs policiją 
paliepė areštuoti kalbėtoją 
už “išdavikišką kalbą.” Ir 
čia tas pats atsikartojo — 
policistas areštavo kalbėto
ją ir išvaikė susirinkusius.

Areštuotieji, suprantama, 
dabar bus teisiami kaipo 
“maištininkai” ir “išdavi
kai” — remianties dviejų pa
kvaišusių užsispyrėlių tvir
kinimu!

Suv. Valstijų kariuomenės stovykla; prirengia karei
vius siuntimui į Francijos frontą.

VILKINA ATSAKYMĄ 
POPIEŽIUI.

Vokietija norinti pasitei- 
raut su savo talkininkėmis.

AMSTERDAM, rugp. 31. 
— Vokietijos atsakymas vis 
dar nepasiųsta Vatikanan.

a p

Nepaklusniiosiiis muša iki 
mirties.

WASHING’rON, rugp. 31
Dar k:n(;) gauta žinių, 

kad vokiečiu karinė valdžia 
varanti belaisvius i mušiu 
liniją ir verčianti juos kasti 
apkasus ii’ atlikinėti kitus

belaisviai esą varomi

artilerijos

ti veik pusnuogiai ir pusba
džiai. I belaisvių sveikatos C-
stovį esą visai nepaisoma. 
Belaisvių miritngumas esą 
stačiog pasibaisėtinas. Gi 
už menkiausj prasižengimą 
užziųrėtojai be pasigailėji
mo muša savo aukas.

ŠAUDYS PABĖGĖLIUS.

Reikalauja, kad prie Ixmki~ 
jos butų prijungta ir

ž e i g e r praneša, kad po 
ilgų kivirčų pagalios rezig
navo t.v. Lenkų Valstybės *

DIDELIS G AISRAS 
KAZANIUJE.

Mieste paskelbta kares 
stovis.

| Vokieti ja norėją užpulti Ru
siją dar 1900 metais. TURKŲ ŠEIMYNINOVI-

MAS SERBIJOJE.

Vokietija nutarusi palaukti 
kokią nuomonę tuo Reikalu 
išreikš jo^*felk1i^1tes^. Tu
rkija, Austrija ir Bulgarija.

PETROGRADAS, 
31. — Iš Petrogrado prane
šama, kad pereitą panedėlį 
Kazaniuje kilo milžiniškas 
įgaisras, kuris nušlavęs visą 
trečdali miesto. Nuostoliai 
dideli Gaisre žuvo nema-

rugp.

ETROGRADAS, rugpj.
— Nagrinėjant buvusio

novo bylą paaiškėjo, būtent, 
kad Vokietija jau 1900 me 
tais norėjo užpulti Rusiją, 
apie tai caro valdžia buvusi 

tuolaikinio 
savo militario atašė Berli- 

fokių pat pienų Vokie- 
iariusi ir 1913 metais. 

, : . ,. - .. Visa tai rusu valdžia geraidvejų dienų mūšio austrų! . .
armija buvo priversta aplei-J tinkamaii 

atrėmimo 
mojimų.

pranešimų, kur sakoma 
gen. Cadorna pulkai dar ka- . _ • v. . me

Wa- j
naujų .

kad PainH)rmuota

kims daugybę amunicijos ir

kad italų kariuomenė bai
gianti apsupti svarbų austrų 
miestą Tolmino. Italų ar-

valandą, jeigu tik norėtų pa-

miestą nesugriautu. Jis no-
austrus pasi- 
arba visai ap-

Smarkus mūšiai.eina ties 
Panovizza mišku, Carso ly
gumose. Šioje vietoje ita
lai suėmė virš 300 nesužeis- 

a net rn-Vengrijos karei-
V1Ų.

Kailbni v c**, vw,

bombardavę Herma-

Užpuolime daylvavo ir

- ih

prisirengus prie

VOKIETIJA SIŪLĖ RUSI
JAI ATSKIRĄ TAIKĄ?

Keturi tūkstančiai apleidu
sių pozicijas kareivių bu
sią atiduota karės teismui 
ir sušaudyta.

L0ND0N, rugp. 31.—Ga
uta žinių, kad baigiant Mas
kvos suvažiavimą, premieras 
Kerenskis užreiškė, jogei 
bus atiduota karės teismui 
ir paskui sušaudyta virš ke
turi tūkstančiai kareivių, 
kurie arba tiesiog pabėgo 
Lš armijos ar liuosanoriai ap
leido pozicijas besiartinant 
prie jų vokiečiams.

Dešimt tuskstančių Serbijos 
mergelių išvežta į Kon
stantinopolio ir kitų Tur
kijos miestų haremas.

LONDON, rugp. 31. — 
Sulig Se r b i j os m in is terių 
pirmininko M. Paschich’o 
pranešimu, nuo vasario mė
nesio 1916 metu iki šiol iš

dešimt tūkstančių mergelių 
į Konstantinopolio ir kitų 
Turkijos ir Bulgarijos mies
tų haremus. Gabenama 
daugiausia 10—14 metų me
rgeles. Deportavimo dar
bas, sako Pashich’as, dar te
besitęsia.

KANCLERIS BE I GI JO J E

AMSTERDAM, rugp. 31. 
—Iš Berlino pranešama, kad 
Vokietijos kancleris Micha
elis vakar atvykęs Brusse- 

Jo atvykimo

— Berlino V o w a e r t s 
lišspausdino straipsnį, ku
riame sakoma, kad Vokieti
ja nesenai ir vėl siūliusi Ru
sijai atskirą taiką. Tą už-
reiškimą Vorwaerts lin, Belgijoje.
remia Rusijos premiero Ke- tikslas esąs surinkti žinių a- 
renskio kalba Maskvos su
važiavime, kur tarp kita 
“Rusijos diktatorius” prisi
minė’, kad “keliatą dienų at
gal” Vokietija dėjusi pasta
ngų atitraukt Rusiją nuo 
jos talkininkių.

Pusiau oficialis vokiečių 
valdžios organas. N o r ri

pie dalykų stovį Belgijoje. 
Kancleris laikęs ilgą konfe
renciją su kariškuoju Belgi
jos diktatorium, gen. Fal- 
kenhausen’u.

PADEGĖ RUSŲ AMUNI
CIJOS DIRBTUVĘ.

AREŠTAVO 24 INDUS
TRIALIST US.

SPOKANE, Wash., rugp.

tapo areštuota 24 neva in- 
i'dustrialistai, tik-ką atvykę! 
iš Troy, Montanos valst. Jie 
atiduota kariškai valdžiai ka 
ipo “belaisviai.” Už ką jie 
areštuota — 
/sako.

Kad. išvengus plėšimų ir 
suiručių, mieste tapo pas
kelbta karės stovis.

.NORĖJO UŽPULTI VO
KIETIJOS MIESTĄ.

Nepavyko.-

AMSTERDAM, rugp. 31.

telegramos ne-Į^ i a t t praneša, kad per-

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

PARYŽIUS, rugp. 31. 
Oficialis franeuzų karės 
fi'so pranešimas sako, kad 
;kronprinco pulkai vakar at- 
kartotinai atakavo franeu
zų pozicijas Verduno fron
te. Užpuolimai atmušta.

Champagne fronte fran
te franeuzai staigia ataka 
užpuolė vokiečių pozicijas ir 
suėmę tūlą skaitlių belais
vių ir kulkosvaidžių sugrįžo 
atgal į savo pozicijas.

eitą ‘ nedėldienį talkininkų 
orlaiviu skadronas bandė 
užpulti Frankfurtą ant Mai
no. Užpuolimas nepavyko. 
Puskelyj užpuolikus sulaikė 
vokiečiu kanuolės.

RUSŲ KARIUOMENĖ 
HELSINGFORSE.

Sergsti parlamento budin- 
ką; mieste ramu.

HELSINGFORS, rugpj. 
31. — Associated Press pra
neša, kad Finlandijos sosti
nė Helsingfors atiduota 
veik pilnon rusų kariuome
nės žinion. Visose gatvėse 
matyt būriai apsiginklavu
sių kareivių, gi parlamento 
budinkas apstatyta keliomis 
kareivių eilėmis. Bijomasi 
mat, kad paleistas Finlandi
jos parlamentas nebandytų 
susirinkti ir tęsti posėdžius. 
Mieste betgi kol-kas esą ra
mu.o-

IŠSIGANDO LARKINO.

Australijos valdžia sakosi, 
neleisianti tam maištinin
kui išlipti Australijos pa
kraščiuose.

ne Z’e i t u n g, užginčija 
[tai. Bet kadangi tas laikra
štis ir pirmiau taipjau už
ginčydavo visas valdžios pa
stangas, vedančias prie ats
kiros taikos su Rusija, ku- 

iijos so- rios paskui
raštinę; | esant teisingomis, 
literatu- jam nieks netiki.

Pridaryta nuostolių už 
lis milionus rublių.

ke-

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Paryžiaus laikraščių leidėjai 
irvėl pienuoja pakelti laik
raščių kainas. Sako, prie 
to juos verčia popieros sto
ka ir nsevietiškas spaudos 
reikmenų brangumas.

MELBOURNE, Australi
ja, rugp. 31. — Australijos 
premieras Hughes parlame
nto posėdyj vakar užreiškė, 
jogei Australijos valdžia 
nutarusi neįleisti į šalį žino
mąjį Anglijos darbininkų 
vadą, James Larkin’ą. Bijo
si mat, kad tas “maištinin
kas” nesukurstytų darbini
nkus prie streiko.

Sakoma, Larkinas jau ke
lyj į Australiją.

:: ORAS :d
J

___ _________________ -J

ros; rrjs
PHILADELPHIA, rugp.

— Pačtos vyriausybė,

PETROGRADAS, rugpj. 
31. — Nežinomi blogdariai 
vakar padegė didelę amuni
cijos dirbtuvę Ochtoje, neto- 

pasirodydavo Ii Petrogrado. Kilus eks-
tai dabar <pliozijai daug darbininkų 

tapo užmušta ir sužeista. 
------------ Materialių nuostolių gaiš- 

SKAITYK IR PLATINK (ras pridarė už kelis mil. rub- 
“NAUJIENAS.” J lių. Blogdariai nepagauta.

Chicagoj ir apielinkėse^— 
Giedra; truputį šilčiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 68 laipsniai; že
miausia — 62 1.

Saulė teka 5:14; leidžiasi

I MUSKEGON, rugp. 31.— 
Vakar čia metė darbą Con
tinental Motor kompanijos 
darbininkai. Reikalauja al- 
igų padidinimo ir geresnių 
darbo sąlygų dirbtuvėje. 
Kompanija tvirtina, kad tai 
I.W.W. agitatorių darbas. 
Jie esą sukurstę darbininkus 
prie streiko.

ger, Taryba rezignavusi dė
lto, kad: pirma, vokiečiai 
norėję busimoje lenkų armi
joje laikyti dalį savo karei
vių; antra, tai Vokiečių val
džios nutarimas išskirt is 
“Lenkų karalystės” Lietuvą. 
Taryba būtinai reikalavusi, 
.kad Vilnius butų atiduotas 
Lenkijos globai. Tuo tikslu 
buvo net telegrafuota kaize
riui Vilhelmui. Tečiaus be 
pasekmių. x

Vyriausioji reichstago ko
misija taipjau patvirtinu va
ldžios nutarimą, būtent, kad 
Lieutva ir Latvija turėtų sa- 
vo atskirą ^valdžią, nepri’- 
klausomą nuo “Lenkų kara- 

V

PASKANDINO ANGLIJOS 
LAIVĄ.

ATLANTIKO PRIEPLA
UKA, rugp. 31. — Gauta ži
nių, kad Atlantiko vande
nyne tapo paskandinta dide-, 
lis Anglijos laivas Virdi —

la buvo 112 žmonių, šeši jų 
žuvo kartu su laivu.

Laivas išplaukė iš Suv. 
Valstijų rugp. 12 d. Vežė 
Anglijon maisto ir karės pa
būklų.

VOKIEČIAI PRADEDA 
VEIKTI BELGIJOJ.

Bombarduoja anglų pozici
jas ties Nieuportu.

LONDON, rugp. 31. — O*- 
ficialis anglų karės ofiso 
pranešimas sako, kad vokie- \ 
čių artilerija vakar pradė
jusi bombarduoti anglų po
zicijas ties Nieuportu. Mu
šis tęsiasi.

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankroto.

' • r" , ■ " 'j

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs ; 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi todėl kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome, kad tie jų, kurie' gauna “Naujiem 
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusių skolų. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne
begalėsime duoti dienraščio į bargų nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes iš to mums dažnai pasidaro 
nuostolių. Prenumerata už “Naujienas” turės but 
visuomet užmokama iškalno.

Tikėdamiesi, kad gerb. “Naujienų” skaitytojai 
supras musų padėjimų ir laikysis šitų teisingų sąly
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingų ačių,'pa
siliekame su augšta pagarba

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, III.,

Rugp. 18, 1917.
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Kalba — Dr. A. Montvidas.
Lietuvių Kvartetas.
Dekleniacija — Poni P. Maliorienč.

Kviečiame visus kuoskaillingiausiai atsilankyti ir išgirsti labai 
įvairų programą. Tamstos atsilankymas bus kaipo prisidėjimas prie 
apšvietus, nes pelnas pikniko skiriamas steigiamajam viešam kny
gynui. Atsilankykite, o busite užganėdinti, nes piknikas yra ren
giamas spėkomis šešių draugijų. Kviečia visus KOMITETAS.

G. M. Chernaucko Darže,
Lyons, Ill.

Pirmas Piknikas su Programų
Northsidės Dr-ją Sąryšis Naudai Viešojo Knygyno

Guy De Maupassant.

IŠGELBĖTA.
L

Mažoji markizu de-Rennedon 
įbego į kambarį, lig kulka pra
mušdama stiklę, ir dar nieko 
nepasakius pradėjo kvatoti, kva
toti iki ašarų, lygiai tuip-pat 
kaip ji kvatojo menesį tam at
gal pasakodama savo draugei, 
kad ji atsidavė kitam, atsidavė 
viso tik vienų sykį ir tai su vie
natiniu tikslu, kad atkeršijus 
markizui, dėlto kad jis yra jau 
prdaug kvailas ir perdaug už- 
vydus.

Baronessa de-Granžeri nume
tė ant kanapos knygų, kurių 
skaitė ir žingeidžiai žiūrėdama 
į Anettę savo keliu prasijuokė.

Pagalios ji paklausė:
—Na, kų-gi tu dar pridirbai?
—O mano brangioji... mano 

brangioji... tas taip juokinga, 
taip juokinga.., e Įsivaizdink 
sau... aš išgelbėta.... išgelbė
ta... išgelbėta!

— Kaip išgelbėta?
-—Tai taip, išgelbėta.
—Nuo ko?
—Nuo savo vyro, mano bran

gioji! Išliuosuota, laisva, lais
va, laisva!

—Kaip laisva? Kame?
— Kame? Viskame: persky

ros. Taip, perskyros. Persky
ros dabar mano rankose.

—Tu persiskyrei ?
—Kol kas dar ne, paikše. Į 

tris valandas ne persis kirsi, Bet 
pas mane yra darodymai... da- 
rodymai, kad jis mane prigau- 
dinėja.. Jis sugautas ant vie
tos prasikaltimo... pamąstyk... 
ant vietos prasikaltimo...

Ak, papasakok tai. Reiš
kia, jis tave, prigaudinėjo?

—Taip... tai yra, ne... ir taip 
ir ne... Aš ištikrųjų nežinau. 
Bet pas mane yra darodymai, 
tai svarbiausia...

Iš kur gi tu juos gavai?
—Iš kur aš juos gavau? 

Klausyk. O, aš buvau nuspren
dusi, nusprendusi ir nenuolaidi. 
Paskutinius tris mėnesius jis 
pasidarė visai nebepakenčiamu: 
žiauriu, grubi jonišku, despotiš
ku, pagalios, paprastu niekšu. 
Aš pasakiau sau: tas negali taip 
tęstis: man reikalingos persky
ros. Bet kaip jas gauti? Pa
daryti tai nebuvo lengva. Iš- 
pradžių aš bandžiau padaryti 
taip, kad jis mane sumuštų. Bet 
jis to nedarė. Nuo ryto iki va
karui jis viskų dare man priešin
gai, versdavo mane išeiti, kada 
aš to nenorėdavau, arba pasilik
ti namie, kada aš norėdavau 
pietauti kur-nors valgykloj; per 
ištisų savaitę jis darė mano gy
venimų nepakenčiamu, ir visgi 
jis nemušė manęs.

Tada aš pasirūpinau patirti ar 
nėra pas jį meilužės. Pasirodė, 
yra; bet jis darydavo tūkstantį 
atsargumų, eidamas pas jų. Jų 
dviejų negalima buvo užklupti. 
Jsjjėk gi ką aš padariau?

—Negaliu.
—Žinoma, tu niekad nedasi- 

protėsi. Aš paprašiau savo bro

lį gauti man los ypatos fotogra
fių.

— Tavo vyro meilužės?
—Taip. Tas kainavo Žakui 

penkiolika luidorų už vakarų, 
nuo septintos valandos iki dvy
liktos, įskaitant ir pietus: po tris 
luidorus į valandų. Kaipo prie
dų jis gavo fotografijų.

—Aš manau, jis butų galėjęs 
gauti jų su pagelba kokio nors 
gudrumo... ne... ne... nebūda
mas priverstas kartu su tuo tu
rėti ir originalų.

—Bet juk ji graži. Tas nebu
vo nemalonu Žakui. Apart to 
man reikėjo patirti niekurias 
smulkmenas linkui jos ūgio, jos 
krutinės, veido varsos ir tūks
tantį daugiau smulkmenų.

— Aš tavęs nesuprantu.
—Tu tuo jaus suprasi. Kada 

aš patyriau viskų ko norėjau, aš 
nuėjau pas vienų... taip sakant... 
užsiimantį žmogų, na supranti, 
prie vieno iš tų žmonių, kurie 
veda visokius reikalus, suteik
dami pagelba ir prirengiant da
lykus, vienu žodžiu tu supran
ti...

-Taip, beveik. Ir tu jam pa
pasakojai ?

—Aš jam pasakiau rodydama 
fotografijų Klarissos (jų vadina 
Klarissa): “Gerbiamas tamsia, 
man reikalinga kambarinė, pa
naši štai į šių. Aš noriu, kad ji 
butų graži sava imi, elegantiška, 
puiki ir švari. Aš užmokėsiu 
jai kiek reikės. Jeigu dagi tas 
man kainuotų dešimt tuksian
čių frankų, vis viena. Reikalin
ga ji man bus nedaugiau trijų 
mėnesių.”

Jis padarė labai nustebintų 
veidų, tas ponas. Paskui pa
klausė: “Ar norite kad ji butų 
teisinga?”

z\š paraudau, bet atsakiau: 
“Taip... prasmėje teisingumo.”

Jis pridūrė: “0 kaslink doru
mo”? Aš nesirįžau atsakyti. 
Aš tik linktelėjau glava, kas tu
rėjo reikšti: ne. Paskui aš tuo
jau supratau, kad pas jį gali 
gimti baisus įtarimas ir suri
kau, nustojusi visiškos nuovo
kos: “Tai del mano vyro, kuris 
prigaudinėja mane... prigaudi- 
nėja iš šalies... o aš norėčiau... 
kad jis prigaudinėtų mano na
muose... suprantate... kad ji už
klupus.”

Tada tas ponas pradėjo kva
toti. Bet iš jo akių buvo ma
tyt, kad jis pajautė linkui ma
nęs pagarbų. Jis atrado mane 
labai drąsia. Aš pasirengusi 
ginčities, kad toje minutėje pas 
jį buvo noras paspausti mano 
rankų.

Jis pasakė man: “Už savaitės 
aš prirengsiu jūsų reikalų. Jei
gu reikalas, galima bus pakeisti 
dalykų. Pasisekimų užtikrinu. 
Mokestis — po įgijimui rezulta
to. Ši fotografija turbut yra jū
sų vyro meilužės?” — “Taip 
tamsta”. — “Graži moteris.... 
su biskį dirbtinu liesumu. 0 
kokie kvepalai?” Aš nesupra
tau ir perklausiau: “Kaip — ko-

Puikus Piknikas
Rengia T. L. M. PAŠELPOS DRAUGIJA, įvyks 

PANEDĖLYJ, RUGSĖJO-SEPT. 3, (Labor Day) 
A. VASILIAUSKO DARŽE, 8132 S. Vincennes Ave
Pradžia 1 vai. do piety. Muzika iš VarŠavos. Inžanga 25c porai. 
J šį puikų pikniką užpraŠorn visus ir iŠ visų Chicagos dalių senus ir 
jaunus, didelius ir mahis- A'isiis. kas tik ^yvas. Kviečia Komitetą*.

FASARGA: Važiuoti galima bile kokiais karais iki Wentworth 
Avd, Wentworth avė. karais 80-tos iki tos vietos.

kie kvepalai?” Jis nusišypsojo: 
“O ponia, kvepalai labai svar
bus dalykas patraukime vyro, 
nes jie sužadina jame besęmo- 
ningus atsiminimus, pastumian
čias jį prie pasielgimo; kvepalai 
iššaukia neaiškų judėjimą sme
genyse, aptemdo ir sužadina jį, 
primindami apie pasiganėdini- 
mus. Gerai butų taipgi patirti, 
kų paprastai valgo jūsų vyras, 
pietaudamas su ta dama. Jus 
galėtumėt prirengti jam tuos pa
čius valgius tų vakarų, kada no
rite jį sugauti. O, mes jį pa
gausime, mes jį pagausime.”

Aš džiaugdamosi išėjau. Iš
tikrųjų aš atradau labai protin
gų žmogų.

II.
Už trijų dienų pas mane atėjo 

augs ta brunete, labai graži, ra
mi, bet kartu tvirta išvaizda, 
— ypatingas tylias gudrios ir 
patyrusios moteries. Prieš ma- 
ne ji laikėsi labai padoriai. Ne
žinodama tikrai kas ji tokia, aš 
pavadinau jų “mademoiselle”, 
ant ko ji man patėmijo: “jus 
galite mane paprastai vadinti 
Rože.” Mes pradėjome kalbė- 
ties.

—Juk jus žinote, Rože, kam 
jus čia pakviestos?

—Aš spėju, ponia.
—Gerai, mieloji., ir tas jus... 

tas jus neapsunkina?
—O, ponia, tai jau aštuntos 

perskiros, kurias aš rengiu: aš 
pripratau.

—Puikiai. Ar daug laiko ims 
atsiekimui pasekmių?

—Tas pilnai priguli nuo tem
peramento jūsų vyro. Išbuvus 
su ponu vienatvėj penkias minu
tes, aš pasakysiu tai pilnai.

—Jus jį tuojaus pamatysite, 
mano vaikeli. Bet perspėju, jis 
negražus.

—Tas man vistiek, ponia. Aš 
perskyriau jau tris, labai negra
žius. Bet aš meldžiu pasakyti, 
ar jus patyrėte apie kvepalus.

-Taip, Rože, kvepalai — ver
bena.

—Tuo geriau, madame, aš 
labai mylių ta kvapų.

— Ar nežinote dar, ar jūsų vy
ro meilužė dėvi šilkinius skal
binius?

—Ne, mieloji; ji dėvi batesti
nius su nėriniais.

—Reiškia, tai gana padori 
esybe, šilkiniai skalbiniai pra
deda perdaug išsiplatinti.

—Tas tikra tiesa, kų jus kal
bate.

— Reiškia, madame, aš pra
dėsiu pildyti savo pareigas.

Ir ji, ištikrųjų, tuojaus pasi- 
ime už dalyko, tarsi visų savo 
gyvenimų nieko kito nebūtų vei
kusi.

Už valandos po to sugrįžo 
mano vyras. Rožė dagi nepa
kėlė į jį akių, bet užtai mano 
vyras pažiurėjo į ją. Ji jau bu
vo labai pakvipus verbena. Už 
penkių minutų ji išėjo iš kam
bario.

Jis tuojau paklausė manęs: 
-—Kas toji mergaitė?
—Tai... tai mano nauja kam

barinė.
—Kur jus gavote?
—Man prisiuntė jų baronessa 

de-Granžeri su geriausiomis re
komendacijomis.

—Ji visai nebianri.
—Jus randate?
—Taip... del kambarinės, ži

noma.
Aš džiaugiaus. Aš jaučiau, 

kad jis jau kabinasi už meške
rės.

Tų patį vakarų Rožė man pa
sakė: “Dabar aš jau galiu priža
dėti, kad tas nesitęs daugiau 
dviejų savaičių. Jūsų vyras*ne- 
daro pasipriešinimų.”

—Ak, jus jau bandėt?
—Ne, madame, bet tas matyt 

iš pirmo žvilgsnio. Jis jau jau
čia norų pabučiuot mane, einant 
pro šalį.

—Jis nieko jums nesakė?
—Ne, madame. Jis tik pa

klausė manęs vardo... kad už- 
girdus skambumų mano balso.

—Puikiai, mano mieloji Ro
žė. Veikite kaip galima grei
čiau.

—Nesibijokite, madame. Aš 
priešinamos tik tiek, kiek reika
linga, kad nepažeminus sa
vęs.

Už savaitės mano vyras jau 
beveik neišeidavo iš namų. Vi
sų popietinį laikų jis slankiojo 
po kambarius; bet pačiu ypatin
giausiu tame dalyke buvo tai, 
kad jis jau nebekliudė man iš
eiti. O aš... praleisdavau visų 
laikų už namų... kad... duoti 
jam laisvę.

Devintų dienų, nurodydama 
mane, Rožė bailiai patėmijo:

—Nuo šįryt, ponia, viskas ga
tava.

Aš buvau kiek nustebinta, bis- 
kutelį, biskutelį dagi sujudinta, 
ne pačiu atsilikimu, bet greičiau 
tuo, kaip ji man apie jį prane
šė. Aš prašnibždėjau:

—Ir... ir... tas praėjo gerai,
—O, puikiai, madame. Jau 

trįs dienos jis skubino mane, bet 
aš nenorėjau veikti perdaug 
greitai. Praneškite man kada 
norėsite jį užklupti ant vietos 
prasikaltimo.

—Gerai, ųųęlojį... Štai...
kų... priskirsime ketvergę.

—Gerai ketvergę. Iki to lai
ko aš nė už kų nesutiksiu, kad 
turėjus jį savo rankose.

—Jus pasitikite, kad viskų pa
darysite gerai?

—O taip, madame, pilnai pa
sitikiu. Aš privesiu jūsų vyrų iki 
baltumos įkailinimo, kad nusi
leidus jam valandoje, kurių jus 
man paskirsite.

—Paskirsime penkių valandų, 
Rožė.

—Gerai, tegul bus penktų va
landų, madameL bet kokioj vie
toj ?

—Taip... mano miegamjame 
kambaryj.

—Gerai... jūsų miegamjame 
kambaryje.

Po to, tu jau supranti, mano 
brangioji, kų aš padaliau. Aš 
nuėjau pirmiausia pas savo tė
vų ir motinų, paskui pasišaukiau 
savo dėdę, prežidentų d’Overde- 
no ir Jeisėjų Raplc, mano vyro 
draugų. Aš neperspėjau jų apie 
tai, kų rengiuos jiems parodyti. 
Aš nuvedžiau juos visus ant ga
lų pirštų pas duris mano kam
bario. Aš išlaukiau iki penkios 
valandos, lygiai iki penktos va
landos... O, kaip plakė mano 
širdis. Aš pasišaukiau taipgi 
šveicorių, kad turėjus pašalinį 
liudytojų. O paskui... paskui, 
toje minulėje, kada laikrodis 
pradėjo mušti, trach — ir aš iki 
galui atidarau duris... Ak, ak, 
ak... viskas buvo kuogeriausia, 
kuogeriausia, mano brangioji. 
O kas per veidas, kas per vei
das.... jeigu tu butum mačius jo 
veidų. Jis nusigrįžo, kvailys. 
O, kaip jis buvo juokingas. Aš 
kvatojau, kvatojau. O tėvas, tas 
supyko, norėjo sumušti mano 
vyrų... šveicorius gi, kaipo iš
tikimas tarnas, pagelbėjo jam 
apsivilkti p r i e š m u s... 
prieš mus v i s u s. J i s 
sege jam petnešas — kaip tas 
viskas buvo juokinga. Kas lie
čiasi Rožės, ji elgėsi puikiai, pil
noje žodžio prasmėje puikiai. 
Ji verkė... puikiausia verkė. Tai 
labai brangi ypata. .Jeigu tau 
kada nors reikės, neužmiršk jos.

Na tai štai. Aš tuojaus ir at
ėjau tau papasakoti tų visų is
torijų. Tuojaus gi. Aš laisva. 
Tegyvuoja perskyros!

Ir ji pradėjo šokli salėj, tuo 
laiku, kada baronessa užsimąs
čiusi ir neužganėdintu veidu 
šcptelejo:

—Kode! gi tu manęs nepa
kvietei pažiūrėti į tai?

Vertė K. B-as.

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont- 
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

Atsakymai i klausimus.
C. S1l iš Des Moines, la. — 

Tai nėra liga, o normalis apsi
reiškimas, lodei jokio gydymo 
nereikia ir nesiduokite į šarlata
nų rankas. Daugelis jaunų vai
kinų nežino, kas tai yra ir ne
teisingi gydytojai iš to naudo
jasi,. Jokių vaisių nereikia.

Nežinomas iš Racine, Wis., 
klausia:

1. Kodėl vienai moteriai au
ga ant veido plaukai, o kitai ne
auga?

2. Ar galima sulaikyti jų au
gimų ir kaip? , \

3. Ar galėjo vaistai Derma- 
Royale užauginti juos, nes pir
ma nebuvo, o po vartojimo tų 
vaistų atsirado?

4. Kas daryt, kada burna 
niežti ir ar tai kenkia?

Atsakymai :
1. Pirmiausia reikia pasaky

ti, jog niekas nežino tikrai, ko
dėl vienai ypatai auga plaukai 
ant veido, o kitai ne. Visa žmo
gaus oda rodo, jog jis yra bu
vęs plaukuotas sutvėrimas, bet 
plaukai jam darė keblumų ir li
ko nereikalingi, lodei jie išny
ko. Net galvos plaukai eina 
prie išnykimo. Reikėtų stebė
tis, kodėl kiekviena moteris ir 
vyras nėra pilnai apžėlę, nes 
plaukų šaknis ir plaukučiai ran
dasi visoj odoj; bet žinant, kad 
evoliucija eina keliu pataikavi
mo tinkamiausiam ir tik tinka
miausi užsilieka, kuris prisitai
ko prie aplinkybių ir žinant, jog 
nereikalingos kimo dalįs nyksta, 
galima suprast, kodėl žmogus 
liko ncapžėlusiu pilnai ir kodėl 
moteris paprastai neturi plau
kų ant veido. Jų naminis dar
bas, švarumo ir parankamo 
reikalas turėt tinkamų veidų 
vaikų penėjimui ir kiliems tiks
lams užliko tik tai tos mo terį s, 
kurios turėjo mažiau plaukų ant 
veido. Su laiku molerįs visai 
neteko ūsų ir barzdų. Trumpai 
kalbant, tai yra evoliucijos mo
kslo argumentas.

Praktikos žvilgsniu, išrodo, 
kad gimties organų skystimai 
turi ryšį su ant veido plaukų 
augimu ir daugeliu kitų dalykų. 
Moterįs, turinčios plaukus ant 
veido, paprastai neturi daugelio 
moteriškumo žymių. Savo bal
su, pasielgimais ir kitkuo jos 
panašios į vyrus. Lytiškumas 
pas jais paprastai neištobulintas. 
Negalima daryt tokių pa lemi ji- 
mų apie visas, bet dfflžiu m a 
ūsuotų moterų yra tokiomis. 
Taip pat ir vyrai su menkais 
ūsais ir barzdom tankiai turi 
daug moteriškų ypatybių. Išro
do, kad yra atsitikusi klaida ly
ties susiformavime laike cm-

Farmos!Farmos!
šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farm^s— 

ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, lodei kad jus mieste 
gyvendami, ką uždirbate, tai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. 
Tokioj brangumo jys bėdavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia, .lie dabartiniu laiku pi
nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės 
j mane, nes aš turiu puikiu Farmų ant pardavimo. Gausite tei
singą patarnavimą ir patarimą.

JOSEPH PALECKIS
BOX 283 -:-D0GDEN, N. D.

brijoniškojo gyveninio arba yra 
klaida vidujinių syvų tekėjime, 
ypač iš tų gilių, kurios turi rei
kalų su veisimusi ir lyčių skir
tingumu. Tečiaus vis tai yra 
spėliojimai, reikalaujantįs pla
tesnių tiriu ėjimų.

2. Plaukų augimų galima tik 
išnaikinti, išraujant juos su 
elektrolysio pagelba. Augimo 
sustabdyti negalima. Paviršuti
nis išnaikinimas kokiais nors 
vaistais nėra išnaikinimu, tik 
nuėmimu ant tūlo laiko, o pas
kui ir vėl auga. Tos ponios, ku
rios rašo angliškuose laikraš
čiuose apie skaistumų, neretai 
net receptus duoda plaukų nuo 
veido išnaikinimui, bet jos pa
čios ndžino, jog niekus pliauš
kia. Plaukus prisieina naikinti 
po vienų su elektros pagelba, 
kuri nėra smagi.

3. Yra vaistų, kurie šiek- 
tiek stimuliuoja plaukų augimų, 
bet aš nežinau kas per makla- 
kienė yra tas Derina- Royale, 
nes tai nėra daktarų pripažintas 
vaisias, o yra kokis nors sumai 
šymas, kurį kas nors užpatenta
vo ir daro biznį. Reikėtų labo
ratorijoj ištirti, iš ko susideda 
ta maklakienė, nes tokių neva 
vaistų niekas ir suskaitliuot ne
begali ir jie neinteresuoja dak
tarų. Jūsų plaukai galėjo pasi
rodyt aiškiau, kaip labiau suau
gote arba kiek padidėt nuo ko
kio odos stimulanto.

4. Kada burna niežti, reikia 
išplaut gerai po kožno valgio ir 
išskaluot sodiumo bikarbonatu 
arba galima ir karbolinės rūg
šties soliucijų dviejų procentų 
vartbt. Bet geriausia eit pas 
gydytojų ir lai jis ištiria nieže-1 
jimo priežastį.

Niežėjimas nekenkia, o prie
žastis, kuri jį daro, gali kenkti.

Dr. A. Montvidas.

DEL P-no MARTAUS 
AUKŲ.

Paaiškinimas Antro S.L.A. Ap
skričio reikale surinktų aukų 

116 m. per p. Martų.
SLA. 185 kuopa (iš Indiana 

Harbor, Ind.) neištyrus dalykų 
paskelbė per “Naujienas,” buk 
surinktos aukos žuvo arba yra 
pavojuj.

Atsibuvusiame antro SLA. ap
skričio suvažiavime, rugpjūčio 
12, 1917, minėta kuopa persitik
rino, kad aukos nežuvo, bet yra 
pilnai išgautos iš buvusio per
eitų metų pirmininko Prano 
Kibarto ir jau išsiųstos š vedi j on 
švedų-Lietuvių komitetui, Jono 
Aukštuolio vardu. Pasiųsta $750. 
00 arba 2250 kronų.

Taipjau 185 kuopa savo atsi
šaukime užmetė kaltę p. A. Ber- 
žinskui, buk p. Beržinskas tuos 
pinigus laikęs ir daręs iš to biz
nį. Tie pinigai p. Beržinskui 
nebuvo priduoti; visa kaltė už
laikymo minėtų pinigų buvo p. 
Kiborto.

S. Kvietkauskas,
II SLA. apskr. sekr.

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING". 
Mes galime gauti jum$ atsakančią ir* ge

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
sit privatiftkas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taii>gi turim siuvinio ekyrių, kur mo
kinamo siūti rankoves ir ki&enius daryti ir 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA^ viriininka* 
Priešais City Hali

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

Į)ARBAS>
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną I) a r b a s, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“N A U J I E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, ID.
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Darbininkų žinios i 
plataus posviečio.
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600.000

.5,000 
ir Bo

su liko 
miesto 
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Lietuvių Muzikališkas AIDO Choi 
vans programe NAUJIENŲ Bendr 
pasigėrėti puikiu programų

Vokietijos 
išreiškiama 
toms salv-

iodišku leidi- v
siuntinėjimas
is pačios vy-

užpuolimas aid I. \\ 
nūs. N 
nesotos

po $L00 
pramonėj 
Kareiviai 
liniuku ii c 
susirinkimą Bostone, Mass

The Masses ir dar daugiau 
tuzinui jvairii 
niu sustabdė

UTAISYTAS 1S formulos- 
recepto; suteikto išmintin 
K11 Ėgypto zokoninku,

nELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus

Rus ir kulturiškus reikalus

metų. Didžiausias chorą 
bus įžymus kalbėtojai.
ivyks—

■as gyvuoja nuo 1910 
o vės Pikniko. Taipgi 

ši visų laukiama pramoga

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymų. ' 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti pat? mora-

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

Clemenceau 
rrant'i joj pači l’ištus 
niūkūs, kurie hm 
ganizuoli 'Tarybą 
sijos darbininku

tone laikos demonstracijų 
žmonių, kurioje dalyvavo 
stono miesto mayoras., npgyni 
nmi demonstrantu nuo užpuoli

1 m c d o s o. s>a 11 r ra n eis- i
co pradėta teismas ponios Bena 
Mooney, kuri buvo kaltinama 
suokalbyje' mesti bombas laike 
preparedness pa rodos.

Liepos I. Arešl uola 13

Moksleivius, Politiškus Kanki 
remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kunigų ir jų pakalikų 
kauta prieš visą, kas lik ; 
žangaus. Ir nei negalim 
ties, kad kunigai kuomet 
permainytu savo pažiūras,

Palaidojo nabašninką vielinis 
U. M. W. lokalus.

Lai buna jam lengva šios ša
lies žemele.

knisa. Sustabdyt 
riausybes. Buvo 
teismą, kad išga>

užginama puc- 
sulaikyIi ,siun- 
isc10 k rasa.

Ponia Bena 
. Apkaltinime)

paskyrė Komitetus (lanojimui tų 
dirbtuvių, kuriose siuvama uni
formos, kad but pildoma unijos 
reikalavimai.

20,000 minia suliko Busijos 
kon

kalbėjo kunigas Pelrai- 
kalba bene buvo tiktai 

kliudymo kokiu v V
partijų, ir lodei

Pastarasis 
irkuolis už- 
11d stalo, kur

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

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

Partijos advokatai susirinko į 
Washington!), kad užprotestuoti 
prieš pačios viršininką už nele- 
gališką sulaikymą sočia I is t i šk ų 
la i k ra šči ų si un 1 i n e j i m o.

ok esancos seseris.
Treti vakaru atsilankiau ve

lkant

iznycioj. \ adinas, 1 
jažnyčios mazgai trūksta, ne Iii 
cad teismo sumegslieji. Pers 
Arų priežasljs buvusios tokios 
noteriške turčius koki lai arti

rjMONIŲ 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.

> s L Algos pakelti 
i savaite rubsiuvvsle: C 4.

New Yorko mieste 
užpuolė ant laikos ša 
socialistu; suardo ji

urs i keletą minučių pri- 
id dusia yra tikrai. 1 o- 
>ta vaizdelis iš Amerikos

Visada žiba juol 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių,
Švenljackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų slorukių gaspadinių pikČerius, 
Tikiclų į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

kas. Kunigas tarp kitko u z reiš
kė, kad socialistai, laisvamaniai 
ir tautininkai negali ne pasiro
dyti prieš tą skaitlių narių, kurį 
turi kunigai. Ir, girdi, katali
ku skaitlius vis

puolė juodvoidžius, žud 
gino jų namus: daug t 
mušta Last St. Louis, ill

metams kalėji
mai) už laužymą priverstino 
ėmimo kariuomenėn įstatymo.

L i e p o s 10. Molcrįs, dir
bančios rubsiuvystčs pramonėj 

organi-

niekt 
tanu 

motina iveike vi

Lietuvių tarpe visuomenes ju
dėjimas čia kaip ir apmiręs. 
Tur-bul nuo vasaros karščių 
dar neįstengia atsipeikėti. 'Tik 
liek pastebėtina, kad girluoklybe 
nesumažėjo,' nors karščiai ir pa
sibaigė ir rodos troškulys turėjo 
paliauti kankinęs žmones. Mat 
žmonės, užgirdė, kad valdžia 
ketinanti sustabdyti išdirbiniu 

v C-
svaigalų, dabar ir skubinas atsi
gerti liek, kad butu sotus ilgam 
laikui. Žemės Dulkė.

Moka pomirtinių $150, $360, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

Kugpiucio JI, JJ ir aj meni 
. Petro ir Povilo svetainėj at 
>uvo minėlasai augščiąu sei 
as. Visus tris vakarus reng 
vieši susirinkimai? Progra

Jocius paėjo iš Kauno guber
nijos, buvo 53 metų amžiaus 
paliko nubudusius moterį ii 
kūdikius.

Ir jie daro visą, kad ėjus prie sa
vo tikslo, o visų pirnla shųigia- 
si aprėpti mokyklas — vielas

savo 
atgal į viduram- 
()t kokie šių die-

Lietuvių Gy ven i mas
Musų korespondentų pranešimai ----

mažėjąs.
Po to sekė draugysčių atstovų 

kalbos. Visi sveikino mokslei
vius, drožė spyčius sveikindami 
savo draugystes ir agituodami

streikas prieš firmą Adler, Mil
waukee, Wis., kuris buvo veda- 

W. of A. unijos.
o s 16. - Išrinktas

Kunigai supranta mokyklų 
reikšmę, užtai ir kabinasi jų vi
somis keturiomis. Bet kadangi 
mokyklos A rą tokios svarbios

lomos 
rėmėją, kurs, ^akoma, 
lavos moteriškės vyro 

teises, išduotas jam bažnyčioje'.

slrylkarių kompanija atleido 
darbo 12 darbininkų kaipo v 
dovų uni jos, kurie' priklausė pi 
Car Men’s I nion of Nenv Yen

įamame seime socialistai ir 
> progresyviai žmones buvo 
ip purvinami visus tris vilka

is to matėsi pasibaisėtina

dyli prižadus pake lti
Liepos I (S.

Vardrųim, Mississippi vals. ka 
bėjo prieš uždraudimą siuntine 
Ii socialisliškus laikraščius pae'

iriuomenę. 
sma rkuolis 

Bymo Irusio palaikytojas 
drožė, kas, girdi, tave* lok

Kur žmogaus dvasia įsaukleja- 
• pirmieji proto švisterė- 

Įimai nukreipiama linkamon 
kunigams pusėn.

moKyKios laip- 
ga, idant butų 
škos, kad ncal-

1900 ]
KASPAft 

preaidentas
OTTO K A SPA ft 

vice prezidentas
WILLIAM OETTINC

prez. Getting Bros
CHARLESKBUPKA

Hce-prezidenta^
PADĖJIMAS
PER vingis

dalykas ir jis tapo paliuosuolas 
Gi smarkuolis dabar vaikšto pe 
saliumrš ir giriasi, kad, ol ve

aziaiKyii savų 
turėtų bent tverti 

mgijėles ir jose skiepy
ti jiems savo idėjas, savo klesos 
troškimus iš pat mažens, kuo
met vaikų protas yra daug pa
lankesnis visam, kas yra augs
ią ir prakilnu; kad jau iš ma
žens vaikai išmoktų save gerbti. 
Tuomet ne*bebutų kunigams vie
tos su savo dora.

1.4 1 e* p os j. A('W i ori<( 
ve> sustreikavę 5,(100 masinis i
re'ikalaudami pakėlime) algų

ir, m eg 
nut rauk Ii

<č stalo gedumbę. Sal 
as ])a reikalu vo užme 
likta tape) policija. Kadan 
H'parlyvis” nemokėjo ang 
i gerai kalbeli, lai smarkuo 
pavyko įduoti ji i policisli

Bugpiučio 23 d. lapo mirtinai 
sužeistas Vincas Jocius Taik)r 
Mining (’o. kasykloj No. 3. Ant 
velionio užgriuvę) akmuo, po 
kuriuo jis išbuvo apie*, valandą 
laiko. Kada draiveris atėjo 
traukli karą, lai ir radę) nelai- 

ijj vaitojant. Jocius lapo 
nugabe ntas į ligoninę, 
na rugį), mirė.

Liaudie's Taryba p; 
jimus didžiumai 
Be'ii'hstago, kur 
pritarimas taikai 
goms, kurias Rusijos darbiniu- 
kai buvo padavė'.

e' p (S s 30. Valstijos ael- 
tas Webb (California) su- 
perkratinėt i iš naujo Tlio- 
I. Moeme.y bylą.

(' p o s 31. Darbininkų 
ba, Ne'w Yorko mieste su

kę 1 e d e 'i n o n s I ra ei j ą i š r e' i šk i m u i 
protesto prieš persekiojimus 
(la rbi n i n k i šk u 111 ik ra šči 11.

lion (re'ikalaujanl laikraščiui 
Mašscs), kuriuo 
los viršininkaim
Ii liejimą to laiki

L i (' p o s 25
Mooue'v išteisiu t.
suokalbis buv<
Chamber of Commerce

Pirmą vakarą, uždangai pasi
kėlus, buvo matyti sėdinčius ant 
scenos bažnytinių ir kaikurių 
tautiškų draugijų atstovus. Jie' 

priėmimui

į DATRIJOTIZMASI 
t ® Pačėdmnas turi but f 
į pasargos žodis |J I0WA STATE ©
| SAVINGS BANK @ 
Į Kapitalas ir Perviršis— | 
| $120,000.00. ?
f S. E. Cor. Fourth and f 
I Jackson Sts. t 
I SIOUX CITY, IA. |

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDALYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

tingioje ir tikroje Buikoje. .28 metus teisingai vedamoje
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) de&oiitę 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE,, kampaw IS gatves.

V. F. M ASH EK 
prez. Filsen Lumber (Jo.

J. PESHEL
, sekr. Turk Mnfg Co. 

OTTO KU BIN
Wilce Co. pres. Alli’S 

JOZF.F StKYTA [Brewing Co
kelerius.

ėmimą kariuomenėn. Būrelio 
tarpe' buvo ir vienas taip vadi
namas ‘’bepartvvis”, tai yra vai-

li mušeikos, nusiimdyti vario 
kasyklų savininkų, išvarė 3,500 
1. \V. W. narių ir jų simpalizuo- 
lojų iš miesto Bisbee', Arizona.

Taipgi prasidėjo streikas rub- 
siuviu Louisville, K v.

S T Y SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

jpf z. Nat Uty Bank

Panedėly j, R u gsė j o=S ep

Apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu AV 
nuo gėlimo pilvo ir įarnu, ger- Vę 

tfvJ skaudėjūffio, dusulio, palvos \Ų 
tikavdėjimo, nustojimo* apdilo, 

jį | Šalčio galvoj?, cct., ect., Šutai- Vi 
fjĮU somas išdirbOju labai pagarsėjusio j|

PAIK-EXPELLEflM)-, f 
seno ir ištikimo draugo fieimy- S 
nos, naudojamo visame pašau 3 
lyje per pusę šimtmečior;3cc ' i 
už bonkutę visose aptiekose, 2 
arba galite užsisakyti tiesiai iJ 3 

< ffl’. Al), KTCHTEB |
h—Mt tiWitgtor SVfft, 0CM L

19. Atsibuvo 
Amerikos Dėmė
tos tarybos kon- 
ngcte's, Galit or.

neapy-, žiavimą. Buvo prakalbų, žais
mių, dainų ir diskusijos. Vis
kas pavyko puikiai. Daug išva
žiavimo pasisekimu pagelbėję 
elraugai dckalbieežiai, kuriems ii 
tariame' širdinga ačiū. C. L.

skrybelių dirbėjai
Loewe' kompanija
nuo pardavime) aukcijono I
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NAUJIENOS
Mth»m D&Hy Hews

Bet Darbininkų ir Karei-

lliturij Dienrašti* Amirikoįt
NAUJIENŲ BENDROVE inc. 

išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojoms kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei .................................  12c
Mėnesiui........................... ..50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Amčjams išanksto užsimokėjus:

Metams..................................$6.00
Pusei metą ......................... $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e> pačtu:

JWetams .......................... $5.00
Pusei metu......................... $3.00
Trltns mėnesiams ..

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

$7.00
$8.00

First Lithuanian Daily ia Amsrica
Published Daily Except Sunday

• V
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week .............................
One month ......................... 50c

To parts of citv not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year...................
Six months ............

United States, outside
by mail:

One year...................
Six months...............
Three months..........

Canada, one year ...
Other foreign countries 
Money must be send by 
ncy Order, in advance.

$8.00

of Chicago,

$5.00
$3.00

........ $7.00
.... $8.00 

Postai Mo

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

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

Redakcijos Straipsniai ||

Kelias prie 
taikos.

Wilsonas tada be abejo už-

Giesmes mainyti jis jau

kiečiai kaizerio nenuversią, 
ar bent kol jie nepaimsiu val

kim, apie neutrales šalis. 
Dar nesenai jis protestavo 
prieš Anglijos pasirįžimą ir

kaizerį Wilsonas, mat, gal ir 
paliktų, nes jam tik jo val-

Šitaip sakydamas, Wilso
nas statosi Vokietijos revo
liucionierių.

Vokietijos kaizeris buvo to
kiu pat Rusijos revoliucio
nierių, kokiu dabar statosi 
Wilsonas Vokietijai.

Nes kaizeris kariavo prieš 
Rusijos valdžią. Tik kaize-

Vokietiją, o kartu ir į badau
jančią Lenkiją ir Lietuvą. 
Anglijos vykinamą neutra
lių šalių blokadą jis buvo pa
smerkęs kaip “nelegalę ir 
smerktiną” iš pamatų. Da- 
bar-gi jis sulig Anglijos no
ro “sodina ant duonos ir van
dens” Šveicariją, Hollandiją 
ir Skandinavijos neutrales 
šalis.

dabar jo notos vis išeina an-
džią ne dėlto kad ji buvo blo
ga, sauvališka ir kraugerin-

buvo priešo valdžia, ir jis 
proklamacijomis, kurias mė
tė iš orlaivių, kurstė nepasi
tenkinimą rusų 
tik tam, kad 
priešą.

Kada Rusijos 
nuvertė carą, kaizeris nesi
liovė kariavęs prieš Rusiją.

kareiviuose 
susilpninus

aršesniu priešu.
Wilsonas dabar kariauja 

prieš Vokietijos valdžią, ir 
sako, kad ji esanti ir šiokia 
tokia. Taip, ji yra ir šiokia 
ir tokia. Bet juk Wilsonas 
paskelbė jai karę ne del to, 
kad ji buvo ir yra bloga Vo
kietijos žmonėms. Jis skel
bė jai karę del to, kad ji vi
sokių netikusių dalykų pa
dariusi Amerikai. Taigi jis 
kariauja su ja dėlto, kad ji 
yra jo priešas. Ir jis savo 
atsakymu į popiežiaus notą, 
kurį ketina išmėtyti iš orlai
vių tarp Vokietijos kareivių, 
nori tik susilpninti priešą. 
Tai tik karės įmonė.

Kad Vokietijos darbinin
kai tuojaus imtų ir nuverstų 
kaizerį, Wilsonas dar juk ne
siliautų kariavęs prieš Vo
kietiją, jeigu Vokietijos res- 

---- -^publika griežtai reikalautų, 
kad Anglija, Belgija ir Fran- 
cija sugrąžintų jai visas už
griebtas kolonijas, arba jei
gu ji norėtų, kad Elzas-Lo- 
toringijos žmonės patįs nu
balsuotų savo likimą, arba ji 
manytų apie Belgiją kaip ki
taip negu kad Anglija nori, 
arba jeigu ji neatsisakytų 
nuo intekmęs artimuose ry- 

, tuose, > .

si revoliucija ar pamatinė
valdžios permaina negalės vių atstovų Taryba baisiai 
išlemti visatines taikos. Ly
giai kaip vienoj Rusijoj įvy
kusi revoliucija taikos nepa
darė, nors ją ir priartino.

paskui ir Vokietija, atsisa
kius nuo aneksijų ir kontri
bucijų iš savo pusės, negalės 
leisti, kad kiti aneksijomis ir 
kontribucijomis pasipelnytų.

Užtikrinimui pastovios vi- 
satinos taikos reikia visati
nes dabartinių valdžių per
mainos, kurią įvykinti turi 
kiekvienos šalies susipratu- 
sioji ir susiorganizavusioji 
demokratija. Ką darė Rusi
jos darbininkai, ką daro Vo
kietijos susiprarusieji darbi
ninkai ir demokratija, tą tu
ri daryti ir kitų šalių demo
kratijos. Visi sykiu turi 
spirti kiekvienas savo val
džią, kad darytų demokra
tiška taika, ir mesti valdžia 
lauk, jeigu ji nenori to dary
ti. Toks yra vienutinis ke
lias prie taikos. Nors ir il
gas, jis visgi yra trumpiau
sias. Ir tuo trumpesnis jis 
darysis, kuo daugiaus susi
pras ir kuo tvirčiau susior
ganizuos kiekvienos šalies 
demokratija. •

Amerikoj taikos baromet
ru yra ne Wilsono kalbos ar 
notos, bet Socialistų Partija 
ir Liaudies Taryba. Ant kiek 
daugiaus naujų sąnarių pri
sirašo prie Socialistų Parti
jos ir ant kiek daugiaus 
draugijų prisideda prie Lia
udies Tarybos, ant tiek yra 
arčiaus prie taikos.

Kol-kas taika dar 
toli.

Dalykų stovis 
Rusijoj. -

Tame, kad ir kaizeris ir i 
Wilsonas darėsi ir darosi 
svetimų sau šalių revoliucio- ' 
nieriais, yra, žinoma, tik 
ženklas, kad pamato revoliu- ' 
cijai yra kiekvienoj šalyj.

Gali būti, kad be didesnės 
ar mažesnės revoliucijos 
kiekvienoj šalyj taika nega
lės įvykti.

Vokietija gal bus pirmuti
nė, kurioj įvyks sekanti re
voliucija ar bent radikalė 
tvarkos ir valdžios permai
na. Vokietijai to labai rei
kia, nes jos junkeriai ir im
perialistai, kurie dabartinę 
jos valdžią sudaro, yra ar
šiausi žmonių ir demokrati
nės taikos priešai. Prieš 
juos Vokietijos darbininkai 
kovojo visomis pastangomis 
visą laiką. Neįstengę jų ap
galėti per ilgaus metus, dabar 
Jie turi prieš savim uždavinį 
apgalėti juos ir nuversti jų 

'‘valdžią į keletą mėnesių, 
nors jie ir jų valdžia karės 
metu yra galingiausi. Už
davinys tavi baisiai sunkus. 
Jeigu nebūtų įvykusi Rusi
jos revoliucija, beveik nega
lima butų tikėti, kad tokį už
davinį galima butų išrišti 
taip urnai. Rusijos revoliu
cija padrąsina tikėti ir to
kiais stebuklais.

Bet kartu su Vokietijos 
darbininkais tokio pat sieki
nio turi atsiekti ir Anglijos 
darbininkai, ir Francijos 
darbininkai, ir Amerikos 
darbininkai. Nes ir prie ši
tų šalių valdžių stovi imperi
alistai su užgriebimo ir pel
no nepasotinamais norais.

v Vien tik Vokietijoj įvyku-

gana

Rusija didžiausias pastan
gas dėjo ir deda, kad užbai
gus xkarę ir įvykinus visuo
tiną taiką. Bet jos pastan
gos iki šiol nuėjo perniek. 
Kelią prie taikos laiko pa
stojusios ne tik Vokietijos, 
bet ir Anglijos ir Franci jos 
ir Amerikos valdžios.

Rusija todėl priversta dar 
kariauti, nors karėje yra jai 
didžiausias pavojus, pavojus 
jos laisvei ir pačiam buvi
mui.

Dalykai, kurie dabar de
dasi Rusijoj, yra labai liūd
ni.

nepatiko Anglijos valdžiai. 
Anglijos valdžia ir jos laik
raščiai begėdiškai bjaurojo 
Rusijos Kareivių ir Darbi
ninkų Atstovų Tarybą ir 
spyrė Rusijos valdžią įma
nomais budais, kad pasiliuo- 
suotų nuo Tarybos kontro
lės. Rusijos Kadetai neabe
jotinai buvo Anglijos val
džios įnagiais. UžsipuldLmi 
ant Darbininkų Tarybos ir 
laikinosios valdžios, įkvėpi
mą jie sėmė iš Anglijos at- 
žagareiviškų laikraščių. Tu
rėjo būti ir kitokių spyrimč 
judų iš Anglijos pusės. Apie 
juos mes galėsime gal suži
noti tik vėliaus.

Anglijos ir kadetų spiria
ma laikinoji valdžia turėjo 
nusileisti. Steigiamojo susi
rinkimo sušaukimą ji atidė
jo nežinoma iki kokio laiko. 
O vietoj steigiamojo susirin
kimo ji sušaukė nepaprastą 
nacionalį seimą, į kurį dau
giausia kadetiško elemento 
galėjo patekti, nes rinkimai 
į tą seimą buvo taip tyčia 
pritaikyti, arba ir visai jų 
nebuvo.

Nepaprasto nacionalio sei
mo šaukimo tikslas buvo 
dvejopas; viena, laikinoji 
valdžia norėjo užsipelnyti 
prielankumą kadetų ir kitų 
dešiniųjų duodama jiems 
progos išsikalbėti ir išklau
syti valdžios pranešimų apie 
jos sunkius uždavinius; an
tra, nacionalis seimas turėjo 
nustelbti Darbininkų ir Ka
reivių Tarybą, taip kad Ang
lijos valdžia butų patenkin-

Šalis nuteriota. žmonės 
miestuose vargiai turi ko 
valgyti. Geležinkeliai užim
ti tarnavimu karei ir negali 
privežti užtektinai maisto 
miestams. Sako, kad greit 
nebebusią galima privežti 
maisto ir amunicijos į fron
tą. Tąsyk kareiviai atgrįšia 
durtuvus ant šalies.

Iš antros pusės, norint ka
rę tęsti, valdžiai reikia grie- 
bties despotiškų įmonių, kuo 
negalima patenkinti žmonių. 
Dabartinė laikinoji valdžia, 
nors pusiau - socialistiška, 
jau ne vienur prasilenkė su 
•žmonių norais. Nes ant lai
kinosios valdžios uždėta na
šta sunkesnė, negu ji ar by 
kokia kita valdžia sviete ga
lėtų panešti. Jai juk prisei- 
na žiūrėti ir to, ko nori jos 
aliantai, ir to, ko nori Rusi
jos žmonės, ir rasti išėjimą, 
ir tvarkyti nesutvarkomus1 
dalykus karei besitęsiant.

Po smūgiais iš visų pusių 
valdžia pakrypo ne ten kur 
buvo laukta, kad ji pakryp-

Temis ir įskiepyti, savan gyveni- 
man prakilnius jausmus bei pa
pročius? Ar visi džiaugiasi ir ♦
gėrėjasi gyvenimu? Anaiptol 
ne visi. Ne visi turėjo laimę už
gimti apdovanotais normalia 
sveikata kūno ir proto. Ne visi 
turėjo kam vadovauti teisingai 
jų gyvenimo ankstyvoje jaunys
tėje ir ne visi pradėjo'gyvenimą 
teisingai. Ne visi pažįsta vertę 
žmogiškumo, ir ne visi turėjo

Ir viena ir kita seimo reik
šmė yra negera, šito seimo 
sušaukimas buvo smūgis Ru
sijos darbininkams ir paliu
dijimas, kad pirmoji Revo- 
Jiucijos banga susmuko.

Tečiau tai nereiškia, kad 
revoliucijos banga negalėtų 
vėl augštai iškilti. Nepa
prastas seimas, atsiekęs tam 
kartui savo tikslų, ar jų iT 
neatsiekęs, turės išsiskirsty
ti, ir po to laikinoji valdžia 
visvien turės palikti Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybos 
kontrolėj, kol pagalios bus 
sušauktas Rusijos įsteigia
masis susirinkimas.

O Anglijos valdžia geriaus 
galės atkreipti savo domą į 
Anglijos Darbininkų ir Ka
reivių atstovų Tarybą, kuri 
ten jau organizuojasi.

• Iki šiol ji buvo beveik pil
noj kontrolėje Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos. 
Ir tai buvo sveika ir valdžiau 
ir šalies laisvei.

Poni P. Balickiene pasakė 
rlu žodi teisybės moterims.

das. Aš manyčiau, kad 
nuodėmės šeimyniškame

dides-
nenu-nes negu moters. Kad 

skriausti nei vienos pusės rei
kėtų padalinti grieką maždaug

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako, j

Aš IRGI SU SAVO TRIGRAŠIU.

nemis taisyklėmis. Daugybės 
žmonių tapo pagan Ii žiauraus 
gyvenimo pirmiau, negu jie spė
jo apsidairyti. Ne visi tu
rėjo progos būti gerai išauklė
tais ir įgyti mokslą. Kaip gi 
žmogus uždribdamas 50 arba 60 
dolerių į mėnesį, nekalbant apie 
tuos, kurie nei tiek neuždirba, i
gali išauklėti penketą arba še-

čiai? Tūli žmonės tvirtina, kad 
tai “easy”, bet aš netikiu. Jei
gu auklėti vaikus tik lodei, kad 
nuo 10 metų atidavus juos į 
dirbtuves, kur tampa atimta iš

gyvenimo — tai mes tai negali
me vadinti auklėjimu. “Lai dir
ba dienomis ir mokinasi vaka-

sakys gudruolis. Taip, gal but 
tu atsiekei savo mierį tokiu 
budu, bet tai dar negali išduoti 
nuosprendį kitiems. Ar jus ži
note, kaip daug jaunuolio jiegos 
išsėmė kasdieninis darbas,—bet

gi jaunuolis apart kasdienines

vo protų, neduodamas kunui pa- 
ilsio, linksmumų — jis tirpina

je lokių atsilikimų, vaisiai yra 
neverti pastangų ir jaunuolis at-

Skurdus

kūno ir proto, sunaikina jo svci-

Aš širdyje tikiu, kad kiekvie-

tarti žemiau paduotą metodą vi- 
sieių.s tiems, kurie mano apsi
vesti arba yra vedę ir nori žino
ti priežastį laimingo bei nelai
mingo gyvenimo; ta metodą nė
ra patentuota, taigi kiekvienas 
be baimes gali ja naudoties.

Pirmiau negu apsivedus kiek
vienas turi paklaust savęs ne 
ką suteiks man šeimyniškas gy
venimas, bet — ką aš galiu su
dėti ant žonybinio aukuro? Ką 
aš galiu suteikti šeimyniškam 
gyvenimui? Pirmiau negu kal- 

ą, reikia pasižiūrėti į 
užklausti: “Ar aš esu

savo visokius pasikalbėjimus. 
Tie visi pasikalbėjimai, kuriuos 
vedama, yra tokio turinio, ma
nau, jokis dvasiškas tėvelis 
galėtu perleisti per cenzūrą, 
tokiuose pasikalbėjimuose daž
niausia užeini taip vadinamus 
tikruosius katalikus, kuriems 
Dievas ir velnias visada ant 
minties.. Butų dar ne taip bai
su, bet kad jie apie abelną gy
venimą nieko nė nemislija, laik
raščių bemaž neskaito, nei vie
nokiu nei kitokiu. Vaikai ma- 

C €

ži pratinami prie gėrimo to rau
gai o, kurį jie patįs taip bega
lo jau megia. Pasiūlius užsira- 
šyl laikraštį, gauni iškoliot vi
sokiais bedievio parmazono 
vardais. Žinoma, randasi to
kių, kurie užsirašo, nors Jiems 
nerupi skaitymas.

Iš laikraščių agentūros nega
lima but gyvenimo padaryds nes 
perdaug ima laiko iki žmogų 
pertikrini, kad jam reikalinga 
skaityti laikraštis. Didžiuma

Petnyčia, Rugp. 31, 1917.

savo ir

lūs? Ar mano sąžinė taip gry
na?”'

Pasibriežk sau ant popieros 
dešimti paikučių ir padalink 
kiekvieną iš jų j 100 dalių, arba 
paženklink kiekvieną iš tų ženk
lų 100 procentų. Paskui užvar
dink juos taip; t- sveikata ir vik
rumas; 2) dora ir prakilnus ide
alai; 3) mandagus ir geraširdin- 
gas ūpas linkui kitų; 4) valia, 
susilaikvmas ir kantrybė; 5)

veninio audras; 6) pastovumas 
ir darbštumas; 7) išmintis, ga-

dirbtuvėje, kontoroje arba na
mie; 8) prigimti palinkimai ir 
šeimynos (tėvų, brolių ir savo)

vinimas.

džiai termometro (gradusnin-

nori žinoti, ar daug juokų ir 
šiaip visokių “fonių” turi laik
raštis. Jeigu daug tai dar gali
ma gaut skaitytojų; vienas pa
vyzdžiui, geras katalikas užklau
sė, ar turiu Šakę arba “KarJ~” 
sako: “Aš esu priešingas 
laikraščiui, bet noriu matyti, 
tie cicilikai lenais rašo.” Taip 
žmonės savo gyvenime dar ma
žai mato. žvalgas.

........ ..............    -aa,,,,

Laiškas j Redakciją

Aš ilgai tėmijau demokratų ir 
republikonų spaudoje žinias 
apie poną Gompersą ir jo san
tykius su samdytojais. I sprū
džių aš maniau, kad tie “džiu
gu" laikraščiai plėšia šlovę ne
kalto žmogaus ir nori diskredi
tuoti jį akyse jo pavaldinių — 
federiečių. Bet juo labiau te- 
nujau, tuo labiau pradėjau per-

Ii ir kebli, kad jos negalima iš
rišti vienu-kitu straipsniu. 
Nuo išrišimo tos problemos pri
klauso netik gerbūvis vedusiųjų, 
netik laimė dabartinės gentkar- 
tės, bet ir sveikata, laimė, gerbū
vis sekančios gentkartės. Tiesa, 
daug yra rašoma ir daug patari
mų yra duodama, kaip išrišti 
ženybinį klausimą, čia kaip ir 
visur tik reikia žmogui pasis
kųsti —- patarimų gausi tiek ir 
tiek. Bet, deja, daugumas tų pa
tarimų esti taip siauri arba vien
pusiški, kad visa svarba to klau
simo pasilieka kaip ir nepaju
dinta. Tikrą ir. nuodugnų šito 
klausimo pažinimą gali išrišti 
kiekvienas sau tik nuodugniai 
susipažinęs su visomis gyveni
mo taisyklėmis. Bet ar visi gali 
tai atlikįi? Ar visi žino, kaip 
susipažinti su gyvenimo taisyk
lėmis? Ar visiems mokslas pri
einamas? Ar visi turėjo progos 
susipažinti su gyvenimo taisyk-

be užsiėmimo, be tikslo, geidžia 
būti doru žmogumi, tik nežino, 
kaip tai atsiekti. Jie neturėjo 
progos savo gyvenime. Taigi 
vietoje paniekos reikia išreikšti 
jiems užuojautą. Doros moky
tojai matuoja žmonių dorą ark
lių spėkomis, bet tuo pačiu lai
ku neduoda progos žmogui tap
ti doru. Reikia apgailestauti, 
kad musų doros mokytojai lan
kiai pasijunta bešoką ne savo 
maršą, tankiai jie atsiduria pa- 
sidėkojant doros mokslui, kur 
jie visiškai nė netaikė. Doros 
mokytojams vertėtų išsikrapšty
ti rąstgalį iš savo akies, o paskui 
krapštyti šapą iš akies savo kai
myno. Vieną dalyką negaliu su
prasti — kas kviečia tuos dori- 
ninkus? Duok žmogui progą 
pažinti gyvenimą, o apie dorą jis 
patsai pasirūpins.

Tiek to bėdos, bet grįškime 
prie augščiau minėto klausimo. 
Ženybinis klausimas yra užmes
tas it koks mažmožis, nesvarbus 
žmogaus gyvenime. Tik pride
rančiai išrišus šį klausimą gali
ma atsiekti laimę. Ta proble
ma talpina savyje virš desėtkos

Poni P. Balickiene suteikė ke
letą puikių ir pamokinančių 
straipsnių. Jų verte butų dar di
desnė, jeigu jie nebūtų parašy
ti su visa, moderniško rašėjo 
druska; skaitydamas tuos visus 
navalmis žodžius paprastas 
žmogelis nesupranta tikros min
ties straipsnyje išreikštos ir po 
ilgam spėliojimui ir mąstymui 
negali žmogus padaryti nei — 
“tail nor end out of it.”

bes pasakė poni P.
Naujienų nr. 202.
poni P. Balickiene aiškina ne-

Balickiene
Tik, deja,

ros mokytojų; teorija su prakti-

ti. Teoriškai dalykas gali būti 
puikus, o praktikoje visai ma
ža vaisių teatneštų. Mes visi 
esame žmones, ir mums pripra
sta daryt klaidas.

lies lentelių atskirai; paimk sa
ve nagan trumpai, bet nebūk 
vienpusis — neperdėk ir ne ne- 
dadek. Buk sau teisingas. 
Nuodugniai apsvarstęs vieną 
klausimą, pagal savo nuospren
dį paženklink ant lentelės kie
kybę tavyje randančios ypaty
bės: ar tai butų 10 nuošimtis ar 
50 nuoš. arba nei 1(H) nuošim
čių. Tokiu budu išryšęs tą de
šimtį klausimų ir paženklinęs 
ant popieros jų kiekybę, turi ga
tavą atsakymą į augščiau užduo
tą sau klausimą “ką aš galiu 
suteikti šeimyniškam gyveni
mui?”

Nuo tų tai skaitlinių prigu
lės tavo gerbūvis šeimyniškame 
gyvenime; jeigu

tiesą, kaip tas “tėvas” ėjo ranka 
rankon su samdytojais ir kaip 
tarnavo amunicijos fabrikan
tams, kad užbėgus už akių dar
bininkų streikams. Gahi-gale 
man pasisekė sudaryti sau “nuo
monę” apie tą darbininkų at-

matyti tokią nelemtą žinią, ku
ri nunešė pavėjui visas mano 
“nuomones” it šuva ant uode
gos. 27 dienoje rugpjūčio ran
du žinią “Tribune”, kur sako
ma, kad Gompersas su visiais 
kitais “darbininku* atstovais” 
specialiu “Red, White and Blue” 
traukiniu 3 dieną rugsėjo va
žiuosiąs j Minneapolis, darbi
ninkų konferencijon, kad užbe-

nors

F. A. Jancauskas.

Dienos nuotakiai
Bandvmas visokiu užsiemi- •z *■

mų, žmogui nieko nekenkia, ar
ba, jei ir kenkia, tai bent tiek, 
kad greičiau padeda nusibankru- 
tyti — kas jau ne su vienu atsi
tiko.

kurie buk susiorganizavę po 
vardu “People’s Council” laiky
sią tenai savo konferenciją. Jo 
tikslas esąs apsaugoti darbinin
kus, nes vokiečių šnipai norį 
juos suklaidinti.

Taigi dabar aš kaip ir ponas 
Tvarda nekas kabu ore tarp 
dangaus ir žemės ir nežinau, nė 
ką daryti, nė ką manyti. Teik
sitės išaiškinti man žemiau pa
duotus klausimus ir f>aliuosuoti 
mane iš to keblaus padėjimo, už 
ka aš busiu Jums labai dėkin- 
gas.

žiavau į mažesnius miestelius, 
kur gyvenimas yra atskirtas 
nuo didelio visuomeniško judė- *
jimo. Teko susipažinti su vie
tos prakilnesniais žmonėmis, 
kurie jau gerai pažinojo vietos 
gyventojus. Kadangi tokiuose 
miesteliuose daugybė žmonių 
užimti savo darbu per ištisas 
dienas, tai juos galima matyti 
tik vakarais. Bet lengviausia ir 
geriausia yra matyti juos su ba
loje ir nedėlioję. Žinoma, rei
kia vaikščioti namais nuo namo. 
Visgi įdomus gyvenimas, kurį 
pamatai eidamas per žmones. 
Žmonės kada jau gauna poilsio, 
kaip pavyzdžiui subatomis ir ne- 
deliomis, tai savo pailsį pralei
džia didžiausiame varge. Vieni 
iš darbo eidami užsuka į saliu- 
iius ir ten stovi 
gus praleidžia, 
prisivežę alaus,

nikos Darbo Federacijos prezi
dentu, arba dievas jį davė fede
racijai tuo pačiu laiku ir tokiu 
pat budu, kaip rusams kad su

iki savo pini* 
kiti namuose 
degtinės veda

2. Jeigu p. Gompersas 
pačių darbininkų išrinktas 
den prezidiumo, tai ar jis tapo 
išrinktas ant visuomet ir turi 
tiesą elgties sauvališkai? Jei ne, 
tai kodėl federiečiai nenušluos
to jam nosį? Juk sarmata turė
ti tokį prezidentą?

3. Kas yra ta Amerikos Dar-v

bo Federacija? Ar ji yra sut
verta apgynimui darbininkų rei
kalu. arba jų akių apdumimui?

Su pasitikėjimu tapti paliuo* 
suotu iš to nelemto padėjimo ir 
su tikra pagarba,
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Bet delko 
maisto bi-
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r didina 
žmonių.
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Aptylu ten šūviai...
Gęsta ir jo gyvenimo žvakė,
Suužė ir vėjas, 
Rods, gailaus ką pasakė.

reikia
protavimai
jurų švytu 
mų. rūkų, kurių širdyse deg 
nenustelbiama meilės šviesa, k

Bet nieks negirdėjo, 
Kaip vargšė ji meldės 
O vėjas beširdis 
Toliau sau kur beldės

Nors laukė rožytė, 
Bet žydėt negalėjo; 
Nes krumui keruotam 
Jos negailėjo...

Miegok saldžiai.
Naktis praein tyliai.
Jau lig dangaus pakilusi

O KĄ VEIKIA BIZNIS 
BIZNELIUKAS?

Ji meldė, kad vėjas 
Pakiltų stiprus, 
Ir to tankaus krūmo 
Praskleistų lapus.

nuogumas 
gyvulišku- 
runas.

Ji tuokart įstengtų 
Saulutę matyt, 
Ir kartas nuo karto 
Ją lietus galėtaplankyt

asi lieka
gal da

li usi-

Ten, toliau, jo draugas: 
—Pribaigkit, maldau j a. 
Jis kelias gelbėti, 
Bet jiega nematoma griauja

nebetinka tikrąjai 
draugijai. Vietoj

priešin- 
Visatos siekių, 
ten yra judėji- 
trynimas mate- 

Bet ar jau ne

istorinio žmogaus gyvenimo, ar 
neiŠmįrkdė jau tie rausvi-balti

kurs papeni 
alkaną!

kurs apden-

vis atrasime, 
, kad 
mažą

Mes matome, kas

Bet ar jau ne 
jau ne laikas bu-

Jau-
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Dept. 36
670 N. Carpenter Str, 

Chicago, Ill.

BĖGA MANO JAUNYSTĖS 
DIENOS.

Nesenai man teko išgirsti to
kius žodžius, kurie mane dau
giau nustebino, negu mano atsi
radimas pasaulyj, kadangi juos

Bėga mano jaunystės dienos, 
Kaip vanduo upelio sriaunaus 
Ir vargstu ir liūstu aš vienas 
Prispaustas likimo žiauraus.

Palaimintas tas, 
žmogų nuo

Ir, ant galo, palaimintas tas
kurs apšviečia tamsą.

žodžiai.
žodžiuose bus kuo daugiau 

poezijos, kuo augštesnis, gyveš^ 
uis, pilnesnis tas vidus bus, kurs 
žodžiais apsireiškia. Kuomet 
žmogus kalba iš širdies, girdėti 
jau iš balso. Vienok, kurio šir
dis maža tepajaučia, ta negal 
daug apreikšti. Ir nebus žo
džiuose girdėti daug širdingu
mo. O poezija teprasideda ap
sireikšti, kuomet širdingumas

Jis raitosi ant žemės 
Kulkos pervertas, 
Jai rankas iškėlęs...
Tai kniūpsčias vėl vartos

Tamsa viešpatavo 
Tarp krūmo tankaus, 
Už lapų jo tankių? 
Rožyte nematė dangaus

sinaudojęs tai spėka, viltvilyste, 
sugriebia sau šio žmogučio kąs
nį. O pirmamjam vėl reikia 
vargti, vėl eikvoti spėkas, gal but 
nematyti ' visai to pyrago dau
ginus. O delko? Dėlto, kad 
akyplėša be kiltų minčių, nesu- 
valdydamas protu savo gyvuliš
kų troškimų jįjį nutrempė, ir 
gal gyvenimą suardė ant visa-

Kiek sykių suvargus, bejiegė 
rengiaus atsisakyti nuo visa ko, 
atsisveikint, persiskirti. Bet už
teko tau tyliai pratarti į mane, 
pašaukti, ir aš vėl kėliaus ir vėl 
žengiau paskui tave.

Klastinga viltis, netikiu tavim 
daugiau. Tegul gyvena tie, kam 
tu ištikima buvai, o mane tu lik 
suvadžiojai, šaltoji žemelė bus 
ištikimesnė man draugė.

lėtų užsidegti ir liepsnoti garbe 
to tobuliausio j ieškinio jau ši m 
tų žmonių — aprėdyto, pavalgy

Bet nuolat ji laukė 
Laikų geresnių, 
Kentė-tikę josi 
Dienų gražesnių.

Tokio pasielgimo žmoniškoje 
draugijoje nieks nepateisina, iš
skyrus tik “kovos už būvį” teo
rija, kuri sako: stipresnis gyve
na, silpnesnis, tur mirti. Bet ta 
teori j t/ jau 
žmoniškai 
varžytynių toj draugijoj bujoja 
kooptavimas, vietoj -— stiprybė 
— galybė, ten viešpatauja — 

galybė. Tokia drau- 
nebuvoja. Bet 

kad ji ateis; 
jau kiltą
ją skelbia 

kiekvienas, kurs

O mirštant rožytė pasakė 
“Lai žydi
Tas krūmas besotis,
Kurs išplėšė man širdį!!!

. Mažytis

yra 
m trasis 

Prie jo reikia ir 
i. Pradedant su

Jau daug žuvo mano draugų 
Po sunkia vargų našta...
Dabar nejaučia vargų 
Juos slegia žemelė šalta.

Mūsą naujas ba
das garsinimo mu
są prekių duoda 
mums galę suteikti 
jums visai dykai e- 
lektrikinj budintoji) 
—■ laikrodi, sekly
čios supamąsias kė
des, sidabrinių indų 
setus, laikrodėlius 
ir l.t. Atsiųskit sa
vo vardą, pavardę 
ii’ adresą ir mes pri 
siusime jums smul
kesnius aprašymus.

COMPANY
Wilkinsburg, Pa.

Musų laiku labai daug lietu
vių stengiasi gaminti poezijos. 
Tečiau labai retai toji pastebia- 
ma lietuvių raštuose. Regima, 
tūliems nėra aišku, kas poezija 
yra ir po kokiomis sąlygomis ji 
tarpsta. Todėl nors mažumą 
apie tai reikia pakalbėti.

Poezija apreiškiama žodžiais. 
Tokiu jau budu ištariamos ir 
mintįs. Bet jos pačios nepasto- 
ja girdimos. Vien tik žodžiai. 
Iš jų tad mintįs nudiegiamos. 
Mintįs yra vidaus dalykas, kurs 
niekuomet negali pastoti pa
viršutiniu. Taip ir poezija yra 
vidaus dalyku. Tokia visuomet 
ir pasilieka. Tuo-tarpu užteks, 
kad ją vadinsime vidaus, arba 
širdies? sielos grožybe.

Kas tbs neturi, kas viduje ne
turi poezijos, negali jos apreikš
ti, negali poezijos ištarti. Ir vi
si bandymai bus tiktai žodžių 
rankiojimai ir sustatymai į ei
les, bet nebus poezijos ištarimas. 
Iš vidaus turi viskas pareiti. 
Nėra kito kelio. Ir nėra pavir
šutinės poezijos. Aiškiai reikia 
skirti tarp žodžio — jis pavir
šiaus dalykas — ir poezijos. Ji 
naudojasi žodžiais, bet ji nėra

pilna ir sunki, . kili gal sakytų 
“miglota.” Mat prie jo žodžių 
kybo veik visas pasaulis. O lai 
išvysti nelengva.

Bet vaizdingumas nėra poe
zija. Jis tėra jos žymis. O jei 
kas imlų sumanyti kokius vaiz
dus ir juos žodžiais pasakytų, 
toli dar neapreikštų poezijos. 
Poezija negaminama mąstymu. 
Sielos pilnumai? pi lįsdamas iš vi
daus gamina vaizdus ir apreiš
kia poeziją.

Antrasis poezijos žymis yra 
žodžiuose jaučiamasis judėji
mas. Vadinamas jis svetimu 
žodžiu rhytmu. Gal tiks tam 
užvaduoti musų žodis guvumas. 
Yra visokių rųšių guvumų kiek
viename poėmėlyj. čia minimi 
bus tik 2 pačiu paviršutiniu. Bet 
ir juodu turi kilti iš žmogaus 
sielos 
tebėti 
nori apsireikšti 
guvumą. Ir tasai 
gusiu budu, apsireiški 
priegaidės vaikščiojimu eilėmis.

Priegaidė, paveikslui, negali 
šokinėdama kilti tolyn, kuomet 
ištariama, kas labai prakilnaus. 
Antraip vėl, linksmumas neap- 
sireiškia rimtu žengimu. Kad 
koks poemas kalba apie galingą 
audrą, jis negali turėti guvumo, 
kaip štai šie žodeliai:

išskyrus negut garbini 
Mamono. Jis uždeda, duo 
, valgomųjų daiktų krautu 
Ar jus manot, kad ten pa: 

jį gan Ulinė t sveiko valgio misi 
pirkt? 
visados 
giau, ii 
O pigus daiktai yra 
tie, kurie mažiau ar 
tikę, sugedę, 
(jai tokią b r 
arba jūsų 
duokim

Išdigo rožytė, 
Tarp krūmo tankaus 
Ir liūdnai ji augo, 
Po kero plataus.

DALINAMAS DYKAI

THE BAKER SALES
Dept. F. ’ G. 741 Rebecca, Ave.,

būti sujieškomas. Reiniui ne- 
atsiranadnt, būtinai reikia grįž
ti į savo vidų ir bandyti visa, 
kas norėta apreikšti, kitais žo
džiais pasakyti. Taip pagalios 
tikrasis žodis ir pasitaikys.

Dar reikia pastebėti, kad 
mas visoks. 1 
tinka. Kad kas 
galingo, augsto 
mas apsiaurina 
del jis veikiau 
dalykėliams 
jį dažniausia 
daryti 
linksmoms dainelėms išpuošti.

Atsižvclgkime dar į viską 
Pdemui rašyti būtina sąlyga yrr 
gausi vidaus gyvybė ir 
sm u 1 k us j a u sm in gu m a s. 
minusias poezijos žymis 
sakinių vaizdingumas 
jųjų guvumas, 
reimą priskaityli 
reimu yra atbulas darbas. To 
kio nieks neturėtų daryti. To 
del ateityj reikia pirmiau rupiu 
ties vidaus gyvumu. Kas 
turi, neturi ir poezijos, 
omo parašyti negales.

ksleivis, nuo kurio aš jokiu bu
do jų nelaukiau. Esą, reikia 
kiekvienam moksleiviui pames
ti tarnavus, arba net mąsčius 
apie idealus-jieškojimus, nes už 
tai jokio už mokesnio nieks ne
gavo ir negauna. Visi moks
leiviai turi mokyties vien tik
tai tam, kad paskui padarius 
juo didesnį “biznį”, ir kad su
griebus iš pasaulinio lobių py

pei k mena 
darbą jie paima 
mokesnį, 
t i ? Ogi 
kai tuoja 
tęs, ir kurie, pasidėkojant tų biz
nierių patarnavimams, negauna 
pilnos vertes savo darbui.

Kuone tą patį reikia pasakyti 
apie visas profesijas, visus žmo
nes, ir atrasime, jog žmogus, 
kurs neatsižvelgdamas nė jokio 
kilto siekio, griebia sau kuodi- 
desnį kąsnį iš lobių pyrago, ne
painus tyda mas ar jam tikrai 
priguli tas kąsnis, ar ne, yra 
žmonijos išgama, kuris vieton 
•lengvinti skurdą, jį didina kiek
vienu savo pasielgimu, 
bių pyragas yra vienas 
sidaugina, nei nesimažina ir jc 
visiems užtenka. Žmogus atei 
na šin gyvcniinan; trusiasi, dir

kenčia mintįs, protas, vaidentu
vė! Lai ji raivosi, akstinų su
ramstyta, lai ji įieško Visatos 
tikslo, lai ji įieško nemirtingu
mo, Nirvanas! 
gana kunui, ar 
tų mums nors kiek jam painu* 
žinti kančių, idant jis savo šauk 
smais netrauktų musų vėl į gy 
vuliškumą? Taip jau laikas.

Bet koliai bus žmonių, be kil
ty j ieškinių, koliai žodis “svet* 
naudybė” bus neišdildomai iš
kultas jų akmeninėse širdyse 
koliai nepakanta, suktumas 
“biznis” varys juos dirbti — to
liai kūnas voliosis, lyg erškėty- 
nė, lige 
gramdys 
man.

kokį šmotelį iš jojo. Ir štai, 
kuomet jis jau nori ramiai pasi
imti savo tikru prakaitu įgytą 
dalelę, kits žmogus pasišauna, 
stačias akyplėša, begėdis, ir pa

gos suverčia maisto sandėlius į 
pelkes, kuomet kitur žmonės ne- 

Delko 
Mes 
kad 
vien 
savo

Viltie tu manoji,gyvenimo 
dabintoj a. Kaip ištikima, kaip 
atsidavus tau aš buvau. ' Kiek 
kartų tu mane apvylei, o vienok 
aš ėjau paskui tavęs, keliavau

Guvumas negali būti paren
kamas. Jis turi būti nujaučia* 
mas iš to, kas veržiasi apsireikš
ti. Ta vidaus gyvybė, kuri nori 
būti ištariama, neša su savimi 
savo guvumą. Tai reikia labai 
akylai pastebėti. Kuomet poe
tas priverstas guvumo jieškoti, 
tuomet dar ne laikas tarti, vi
daus gyvybė dar negana išaugu
si. O jai apmąstymu parenkant 
guvumą, tikrai neišeis poemas, 
bet žodžių rinkinys ir sutvarky
mas į kokias sustingusias eiles.

Guvumas arba rhylmas apsi
reiškia

turi beveik ko valgyti, 
lai daroma? Del “biznio 
girdim užmelinėjimus. 
Amerika pati įstojo į karę 
tik dėlto, kad išgelbėjus. 
piniguočių lobius (į ką aš, 
meniškai netikiu) 
kongrese ta i į) ilga 
liūs trinėsi, delko kiti biliai taip 
pat ten jodinėta nuo Kaipošiaus 
pas Ainošių, delko laivų statymo 
komisijoj įvyko skandalas, del
ko atsiranda žmonių, kurie už 
pinigus paliuosuoja vaikiną iš 
kariuomenės, ir tuo užkrauna 
kareivio naštą ant kito da bied- 
nes'nio, kurs gal neturi nė savo 
žipono, idant jį galėtų ginti? 
Delko, ar ne del “biznio”? O 
vis tai dedasi tokiu laiku, kuo
met visos žmonijos ateitis pri
guli nuo musų darbų.

Paimkim žmogų be jokių jieš- 
kiniu 
mą 
kini

rei-
• jis ne visam 
labai svarbaus, 
ištariama, rei- 
guvuiną. Te

tinka mažiems 
pasakyti, žmonės 
vartoja juokams 

patarlėms trumpinti,

Kas 
nam 
teiSIj 
inkaro 
visas 
mins, 
ir g_. 
gelnžtėm ir 
risk ės 
pasą J 
lenciūgėlio, 
no galo, c - .
Šiuos tris naudingus daiktus jųS 
galite gauti nuo musų dykai, 
jeigu jus užsisakysite vieną mu
sų naujos l ------
laikrodėl) 
pratimą, kas tai yra 
buklingas laikrodėlis, i 
Šysime jums trumpai: 
valandas ir minutes kaip ir visi 
kiti laikrodžiai 
nų vardus, 
vardą. 4) 
nėšio diena, 
šio atmainas 
ką ir nė minute nesi vėlino. 7) 
Tvirtu ir gražiu apdaru. 8) Tu- JPF 
ri 15 akmenų. 9) Gvarantuotas <T 
ant 25 metų. 10) Galite laikyti 
vandenyje per visą dieną ir jis nesustos ė- 
jęs Tai yra kas tokio nepaprasto. Kfts nu
sipirks S j laikrodėli, tai turės didelę naudą ir 
gerą atmint} ilgam laikui. Tiktai naudas- 
tykite kokis tai naudingas dalykas yra turė
ti panaėų laikrodėlj, nereikalinga kalendorius, 
tiktai pažvelgsi ir žinai, kelinta valanda, ko
kia diena, kokia diena savaitėj, kaip vadina
si mėnuo ir kokia mėnesio diena ir mėnesio 
atmainos. Jokioje kitoje sankrovoje negausi
te tų laikrodėlių, kaip tik pas mus. Jeigu už
sisakysite š| laikrodėlj, nereikalinga siųsti nė 
cento, paduokite tiktai savo atsakantį antra
šą. o mes tuojaUs atsiųsime paėta. Pinigus 
užmokėsite kuomet laikrodėli atneš j namus. 
Šis laikrodėlis kainuoja tiktai $7.96. Mes at
siųsime jums rašytą gvarantiją. Gyvenantie
ji Chicagoje arha arti tegul atsilanko pas 
mus ir pamato šiuos puikius laikrodžua-ka- 
lendorus. Kas tik pamatys šiuos laikrodė
lius, tas pirks. Tiktai per trumpą laiką 
mes pardavojame juos taip pigiai ir priedais 
duodame dvigubą retežėli, kompasą ir peliuką 
visai dykai.. Taigi rašykite reikalaudnmi šio 
stebėtino laikrodėlio kol dar nepabrango.

argtai, oi vargiai. Jis 
stengsis pirkti juopi- 
pa rd uoli j nebrangiau, 

daugiausia, 
daugiau ne- 

Ir štai jūsų pati 
/ 

angenybę 
ispadinė 

visus pietus 
iš tokio

biznieriaus. .Ji: 
kainas, nes turi 
sa, pildydamas

Ir aš gal už dienos už kitos 
Nejausiu tos sunkios naštos 
Ramiai ilsėsi uos šaltuose 

kapuose 
Plaus mane banga užmaršos.

F. J. Zirik.

so žėrėjimo plėve, 
moksleivis, kurs ii 
studijavo žmonijos 
metraščius 
gyvenimu garsiausių 
ginusių žmonių, suėjo 
su mokymu kilčiausių

teisumas 
gija dar piln 
žmonės ją jaučia 
jau ji buvo bandyta, 
širdęs vienutės dabai 
ir vykdo
dar tiki, kad svetnaudybė lai pir 
minusias ir tobuliausias žino 
gaus jieškinys, ir ant to įsitikri 
nimo veikia, tik atidėlioja atėji 
mą tos draugijos 
skurdą savo brolių

Jeigu kada nors reikėjo pa
sauliu j — tom pilkom vargs
tančiom miniom žmonių — mą
stytojų, tai dabar jų reikia šim
teriopai, net tūkstanteriopai. 
Bet ne tokių mąstytojų, kurie ką 
naujo naudingo atradę jį palai
ko sau, idant paskui galėtų 5 
dyti garbgodingai žmoniją 
kurie ne turi link žmonijos kar
štos meilės. Ne, o ne, tokie, lai 

negimsta! Bet pasauliuj 
galingų mąstytojų, kurių 

lėtų, nelyginant 
tarp nepermato-

Girdint tokį žmogų kalbant, 
jaučiama lig smagumas ir gro
žybe apsiaustų klausytoją. Bet 
kame ta grožybė, negalima pa
sakyti. Žiūrint į tai, kas sako- 
ųia^ berods pasidaro du dalyku 
aiškiu. O juodu turi būti ima
mu poezi jos žymiais.

Vienas ir svarbiausias dalykas 
yra tas, kad poetiški išsitarimai 
yra vaizdingi. Kas poeto sako
ma, yra tarsi regima. Paveiks-

Mds vargti kęsti turėsime 
sados. Kurie mokina 
gai, nesupranta 
Kur yra spėka, 
mas, ir ten yra 
rijos — kančia.
laikas panaikinti kūniškas kan
čias — badą, nuogumą? ligas? 
Ar ne gana kraujo ir ašarų jau

Rieda ašarėlė jam per veidelius. 
Leidžiasi saulelė, Sveikin

kalnelius.
Toks vaizdingumas būtinai 

reikalingas. Vienas jis teriša 
vidaus pilnybę prie žodžių. Be 
vaizdingumo jos nieks negalė
tų numanyti, žodžiai pasilik
tų tuščiais. Vaizdingumas tarsi 
sujungia paviršutinį pasaulį su 
jį gražinančia vidaus gyvybę. 
Kuo daugiau tos gyvybės, tuo 
daugiau ir vaizdingumo ir dau
giau poetiškumo. Vienas di
džiausiųjų pasaulio poetų, bū
tent Shakespeare 
nei sakinėlio be

ŠIS ELEKTKIKINIS BUDINTOJAS 
LAIKRODIS

Tūliems lai pasirodys netikėti 
na. Vienok yra 
Beimąs yra atgarsis 
joj eilėj skamba kaip-nors alsi 
liepdamas pirmiau ištartai ei 
Jei. Tuomi viena eilė reimu lai 
kinasi prie kitos. Paprasta 
koma reimą esant dviejų 
paskutiniųjų žodžių prisilygi- 
mas balse. Bei tai yra nukrypi
mas nuo to, ką relinas reiškia. 
Yra jis paskutinis guvumo bal
sas, kurs savo atgarsį randa dar 
kitoj eilėj. Todėl roimo žodžiai 
begali būti pašaliniai, bet turi 

būti viso sakinio svarbiausieji.
Ir ne reimo dėlei turi būti žo
džiai jieškomi, bet reiinas turi 
būti naudojamas žodžiams, min
čiai, visam sakiniui suteikti 
svarbumą.

Bet reimas vis dėlto nėra 
svarbus poezijos žymis. Yra 
jis paskiausias. Nors tūli jį sta
to priekin ir tiki esą parašę po
emą, kuomet jiems pasisek 
dį surasti, kurs prilygsta 
skambėjimu kitam jau i 
tam. Didžiuma musų ‘ 
mų” yra iš tokio manimo pa
dirbta. Ir tiesiog yra regima, su 
kiek vargo žodžiai surankioti ir 
į eiles suvaržyti, kad ir eilės ir 
žodžiai jau beveik aiškiai de
juoja. Daug veikiau tokie poe
tai numanyt išmoktų, kas poe
zija yra, o kiek verti jų “veika
lai”, kuomet bandytų be reimo 
rašyti, toliau ir be guvumo. Jei 
ir dar jaučiamas butų koks gra
žumas, tad, inajis, Jai rankioja 
žodžius, gal bus — nors pusgy
vis poemytis.

Kaip visas guvumas, taip ir

atsižvelgiant, ar kitas 
alkanas, ar ne. Taig 
bar suprasite, kodėl nuo 
stebėjimo mano vaidentuvėj 
ėmė visokį daiktai šokinėti iš sa
vo gamtiškų vietų. Jeigu pana
šias mintįs butų išreiškęs bile 
koks jaunuolis, kurs, šviesios 
valandos nematydamas, dirba, 
kamuojasi dirbtuvėj ir per tai 
negali plačiau žvilgterėt į šio 
pasaulio surėdymą, tai jam bu
tų atleistina. Jeigu tą .butų ta
ręs ir bile koks, pats kelią pra
simušęs biznierius, tai ir jam 
butų atleistina, kadangi jo ge
rieji jausmai atbuko gobšumo 
bandose, o akis a lįsi traukė auk- 

Bet jeigu 
us metus 
gyvenimo 

susipažino su 
naudin- 
kruvon 
dvasios 

vadovų, ir paskui galvoje laiko, 
buk nereikia idealų, o vien svet- 
naudiškio biznio, tai jau yra, 
kaip amerikonai sako, — “that’s 
the limit.” 'I ik aš netikiu, kad 
tasai moksleivis butų išties taip 
manęs: greičiausia jis lik juo
kavo. Bet kaip ten nebūtų, jis 
mane privertė viešai pagvilden
ti šį klausimą: ar verta sekti kil
tą idealą, neatsižvelgiant, kad 
jis mus murkdytų varge, kan
čiose, net mirtim grąsintų? 
Juk visi diskusuoja, vogrėja 
apie meilę, senatvę, apie ką, ma
no nuomone, nevertėtų nei žo
deliu aptarti, kadangi gamta ir 
be žmogiško liežuvio puikiai su 
tais klausimais apsidirba. Beto 
gal savo žodžiais sujudinsiu ge
rąsias stygas jaunuolių širdyse, 
kuriė, besiremdami ant laikraš
čių, nusmuko žemiau Lietuvos 
skerdžių (žinoma, ne visi), ka
lbingi pastarieji, karei užėjus, 
taip pat dirbo savo darbus, kaip 
pirma, nė kiek nesusmukdami, 
lyg prieš svieto pabaigą. Kat
ras tapo iššauktas, tas apsiver
kęs ėjo, o katras ne — tai triu- 
sesi, gelbėjo palikusias gyvanaš
les bei našlaičius. Nes jie buvo 
lietuviais, ir turėjo tvirtą, alaus 
bei sigarų, nesugadintą dvasią. 
Kas išmano, taip save lai ir 
gano.

Bet grįšime prie biznio. Kuo
met mano vaidentuvėje vėl vis
kas susitaisė ir nusiramino, bu
vau ketinęs šokti pakedenti virš- 
niinėlą moksleivį, bet užgirdau, 
kad jis per dvi paras temiego
jęs vos vieną valandą. Mano 
širdis atsileido. Ale kadangi 
man toji biznieriška mintis ne
davė ramumo, tai sumaniau iš
velėti ją ant popieros.

Dar niekuomet pasaulyje ne
buvo tokio aštraus trukumo 
žmonių, kurie sektų kiltus j ieš
kinius, ir juos vykdintų — sklei
stų kitų žmonių širdyse, kaip 

te laikotarpyje, ši karė, ku
ri pripildė musų narsių prabo
čių ainius, baisiausiu susmuki
mu, vien Lik iš to kilo, kad vo
kiečiai užsigeidė “biznio”, o an
glai nusprendė jiems tą “biznį” 
pagadinti 
darnai visoj biznieriškoj Amen 
ko j. Čia girdime, kad vertei

turite), 
nuperka, 
(žinoma, 

biznieriško” 
u plėšia Iris 

t to pilną tie- 
savo politišką 

ekonomiją. Iš tų pietų jums nė
ra daug naudos: kadangi nešvie- 
žias ar pagedęs maistas netenka 
pusės, kitkart daugiau savo sul
čių. Jus permokėjot savo pra
kaituotus skatikus, jųsuiegavot 
reikalingos kiekybės maisto, ir 
galų-gale jus susergat. Na čia 
prasideda visa eilė bėdų-bėde- 
lių: daktaras, bedarbė ir tt. ir tt. 
Atminkit, jus ne vieni jo maistą 
valgot, ir iš to pasidariusias pa
sekmes kenčiate, bet daugu
mas. Ir šitas tai daugumas (de
mokratiškoj šalyj) susipranta 
pravesti įstatymą, kurs užtik
rintų sveiką maistą. O kiek čia 
kaštų, kiek laiko, kiek naujų 
urėdų! Bet ar prigelbsti ką tas 
įstatymas? šešiosdešimtą nuo
šimtį blogumų gal prašalina. 
Bet ar tas biznierius be jieškinių 
neras keliuko apeiti įstatymą? 
Nejaugi jo gobši širdis pames 
sekus “biznio” politišką ekono
miją — pigini pirkti, brangiai 
parduoti, nežiūrint kiekybės pre
kių ar žmonių patogumo?

Ir jeigu paimsime bile kokį be 
j ieškinio biznierių 
jeigu gilokai pamąstysime 
jis draugijai neša labai 

patarnauja 
draugijai iŠsklaidydami gyveni
mo reik menas, bet už tą savąjį 

šimteriopą už- 
O iš kur šis turi kil
tų, kurie dirba, pra- 

■ sudaro prekių ver-

Tai reikia būtinai pas-. 
Ta vidaus gyvybė, kuri 

turi ypatingą 
nors sustin-

v •

O, tu mano brolyti! Kad iu 
žinotumei, kiek pasaulyj yra ne
laimingų žmonių vien tik todėl, 
kad jo nosis truputį ilgesnė, ne
gu jo kaimyno “Skaistuolio”, 
arba, kad jo veidas pailgas, o ne 
apvalas arba dėlei kitų tam pa
našių priežasčių. Paklausit bi* 
le vieno ar tai butų senas ar 

Į jaunas vyriškis arba moteriškė 
“Ar tu nori boti gražiu?” Tuo
met tai suprasi, kaip labai žino*

...

Pasigirdo šuoliai,
Dar jis galvą kėlė, —
Plėšrus vilkai
Meiliai pagelbėjo...

T u 1 e 1 i s
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Tamsi, klaiki naktis, 
Miglomis apsiausta mėlynė 
Bet vis da girdisi šūviai... 
Neužtekės aušrinė.

nors stebėtino 1 Kiekvift* 
duodame puikų dvigubą re- 

sykiu pftk«l>ėl| pavidale 
su kompasu, parodančiu 

svieto puses, k. a. žie- 
pietus, rytus ir vakarus 

duosime peiliuką su dviem 
paveikslu mote- 

naturalėje pozoj. Kojū
gali prisegti ties viduriu 

peiliuką Ri prie vie
lai k rodė I j prie kito.

nuo musų

štai lės kalendoriaus 
Kad turėtumėt su

kas tai yra tas ste- 
mes apra- 

: 1) Rodo

2) Parodo die- 
3) Parodo mėnesio 
Parodo kokio mė-

5) Parodo mėne-
6) Rodo gerai lai-

V
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ŽODIS JAUNUOMENEI

nu

Pražuvo
igyi pa

įcujjy pa 
yveniman 
gražumas

no gyvenimo 
kuomet vėliau.

Walt. Dima.
del?” suvartoti

pasiscmus nors

I j liuksinuinq, ta 
jus n orei ui but? 

priduoda

ar jaunuolę toliau 
myn.

TaiHINGJAUSlA IK GJCBIAUHIA 
UKTUVWKA

ki žandakaulį, nasrus dešinioji 
pusėn, tai su ranka stumk jį kai- 
rion pusėn 
ši n imas iš

i ne tame, kai 
būti “skaistuo 
kad daugelis i:

(įauginu, visą 
nias raumenis

Rankos pasipne- 
iks spėką nasrų 

raumenų ir tokiu budu jie išsi
vystys). , Atkartok tai dvyliką 
kartų arba daugiau.

kuomet ir ką kalbėti ir kaip už
silaikyti, z širdingas jo rankos 
paspaudimas kalba aiškiau, ne
gu žodžiai. Jo sieloje yra visos 
tos ypatybės, kurios pad 
žmogų žmogumi. Kaipo kalbė
tojas, toks žmogus gali pakreipti 
minia, kur nori.

pirmiau negu, ji ištarė žodį. Jei* 
gu jums yra pasitaikę jausti tą 
ypatingą įtekmę, kurią tūli žmo
nės padaro į kitus, tai jus žinote 
tą žmogaus ypatybę, kuri yru

Turiu pasakyti, kad tie para
ginimai nepasilieka be vaisių. 
Paskutiniais - laikais mokyklų 
suolus užima jau nebe vien taip 
vadinami “mokyti iš krajaus” ir 
turintįs pinigų, bet ir tie bemok
sliai bernai pradėjo lankyli mo
kyklas. Vienok da negana to, 
kad keletas ar keliolika bemok-

Kodel tas|vra daroma? Kodėl 
žmonės nori tapti gražiais? Ne
jaugi jie yra tokie dailės garbin
tojai?

Visai ne. Tos visos niekybių 
ceremonijos atsikartoja tik to
dėl. kad žmonės arba dauguma 
iš jų nori būti gražiais, idant at
kreipus kitų atidą į save, kad 
pritraukus kitus prie savęs, di
džiausi bėda

rą (lace powder; 
kuomet priseina 

skaistybės vande
nų” tai “Sekli tz brewery” pasi- *
lieka toli užpakalyje. Kiekvie
nas skaistuolis bei skaistuolė

žandu
žandų
kad ištempti-susiaurinti
mu

lai jus žinosi U 
su t įtikima skm 
riui:}, subrinki!* 
m:} svarus, s!o, 
austi 
P, a i 1

Nors 
praktikos 
kviesti į 
nuoiuonę. 
stebčsit, I 
slose. Jus vėl

sėklą, kad iš posėlio susilaukus 
juo geresnio derliaus. Musų 
jaunimas, tai busimas visuome
nės derlius. Nuo to, kokioj dir
voj jis bręs ir augs, priklausys 

geros ar bio- 
Skir- 

mas tik tas, kad javų derliumi

kad veido ^skaistumas yra pa
remtas ant skaistumo ir sveika
tos kūno, bet tikras žmogaus 
gražumas yra skaistume jo sie
los ir kimo.

Reikia pripažinti, kad lietu
vis ūkininkas J 
kuomet pasakė 
veidu barščius neužtrinsi.” u

F. Ą. Jančauskas

vikrumus ir sveikata. Jos auk 
sti atgula, anksti kelias, pralei 
tižia *daug laiko atvirame'* ore 
užsiima skirling 
mankštinimosi

Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jaulelčs keletas metų atgal, turėti tij patį mitrun 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus

Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, susliprin
spėkos protui ir kūnui, kuriais gali dietžiuoties. Metodos paremtos a

Nežiūrint kas atsisako jus gydyti
sekines teisingu gydymu.

Parodymas Gydymo 
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

7 /

X-RAY ir kitokios geriausios olcktrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepalėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 

noriu turėt

kin rašyti į Lietuvių Knygyną 
(751 Cyrus St., Valparaiso, 
Ind.), įdedant 2c krasos ženkle
lį. Arba galima kreipties tie
siog į mokyklos valdybą.

mems. 'patingai tas apsireiš
kia tarp moterų ir merginu. Aš 
ypatiškai pažinojau vieną mo
terį virš keturios dešimtis metu

Ii su ypata; kuri nebuvo taip 
stebėtinai skaisti, bet kuo la
biau su ja susiartinote, tuo la
biau mėgote ją.

Jus pamegote tą ypatų ne delei 
veido gražumo, bet del jos bu
do, jos sielos. Kasi 
mo vienos ypatos ai 
limo kitos šitame 
tiškus pritraukimas 
čiamas 
ypatos 
idant

tų." Nė vienas da neišdrįso 
mokyklos peikti, o jeigu ir 
ka — tai patylomis. Čia ofici
aliai pripažinta ir mokinama 
lįctuvių kalbos - rašybos, gra
matikos, literatūros;, lietuviai 
turi savo knygyną,/Kurį užlaiko 
Va 1 į ) a r: i is o U n i v e i's i l e t o Li e t u - 
vilk Literatiška ’Draugija. Ru-

K. B. —- “Sudieu, matuše, 
man reik karužei! traukti” eiles, 
turi daug trukumų, sunaudot 
negalėsim.

Jaunimas — ateilids žiedas, 
lis išduos lokius vaisius, kokio
je aplinkybėse bus išaugęs.

Ūkininkas visuomet stengiasi

bet. taip žinome, kad gel- 
beautifut-quick” reikmenų iš
dirbėjai daro pelningą biznį iš- 
dirbdajni visokias mostis čielais 
vagonais, pi 
statinėmis, 
prie visokių

moterų mano, kad del jų nėra iš 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ąr jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skąmtejinup sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užmmdijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
kasitarimai dykai.

i. » ; k

Pričųdmo valandos: 9 ryto iki 8 vakare;
NedeldieniaiH nuo 9 iki 12 dieną.

įpie kurią aš vėliau pa- 
i. Toks žmogus yra vi

sur gerbiamas, kiekvienas mėg
sta su juo kalbėties ir jam yra 
duris atviros tenai, kur kitiems 
nepasisekė pasiekti vartus. Ko
dėl tūli žmonės yra taip gerbia
mi, kuomet kiti yra visų neap
kenčiami? Kaip vieno taip ir 
kito siela kalba " pati už save. 
Pirmasis žmogus visuomet yra

uciaupimą ir 
į kartų arba 
i masažuoda-

važiuosiant kelionėn.
O kiek žmonių gyvena misi 

minime, kuomet visos pašiau 
gos tapti skaisčiu nueina nie 
kais.

29 So. La Salį 
'ei Central 68 
-n ninko, kefvvj

ti su žmonėmis, kurių norams 
jus negalėjote pasipriešinti ir 
darėte tai, ką jis jums nurodė, 
nors kartais ir nelabai mėgote, 
bet tik nedrįsote pasipriešinti. 
Kuo.mct tūla ypata prisiartino 
prie jūsų, ar jums yra pasitaikę

Laukiančiam Laimės 
netilps.

Iraipsnelį “Iš ma-
suvartosim gal

raumenis ų išsižiok taip 
žandų 

(raumenis). (1 ero
duodamas raumenim, 
pk burną. Atkartok 
i kartu arba daugiau, 
ak kaip lik gali, kad 
lumenis žandų, kurie 
> vienai ir kitai pusęi 

gerokai masažuok

Kaip lik
jam, antrojo “hang-tlic-dog-on” 
išžiūra pasako savo istoriją ir 
žmonės jo šalinas, pirmiau be
gu su juo susipažįsta. Tai nėra 
sausos teorijos, bet tas viskas 
y r a pa r e m t a gy ve n i m o pr a k t i k a.

Galima butų paduoti ir dau-

y>- %
DR. L. T. Rurjres*

Vyrus

žmogus, kuris tvirtintų neturįs 
laiko prižiūrėjimui savo kimo. 
Kuomet priderančiai užlaikysi 
kūną, visokie spuogai ir kilos 
odos ydos pranyks. Tik esant 
kunui sveikam, galima yra g ro

de t orkos
jos turi laiko ir pi- 

> gali užsilaikyti, o 
gal but ne viena

Kuria Jus Reikalaujate.
išlydžiau, lai jus žinosite, kad aš lai padariau. *

spuogus, rudas plčlmas, žaizdas, RbA- 
g,\slas. sulrukimą, išblyškimą, maž&jb 

imą, skausmą krūtinėje, akiu, 
irba kitokią uzsisc h ėjusių, il-

Kuomet prieini prie veido 
spalvos, tai net ik 
ar tai liesa

energiją, tą p; 
žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad 
a muskulus, nušviečia akis, padaro plastiškus žingsniu 
ni patyrimo ir mokslo gali lik tą padaryki.
iškiusiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva

del m a r. o dideles 
ml j v.\ rą ir moterį pa
jumi* savo geriausių 

gą iŠJvduma, jus misi- 
mo drebėjimą jųsų gy*

<lą apteps, bet protas matys jo 
esybę tikroje spalvoje.

Daugelis tų skaistuolių taip 
sunykę fiziškai? j6g jie yra la
biau panašus į vaikščiojantį la
voną, negu 
Ir kaip nori 
link, puošk, 
vis bus toks 
žmonių A.
kvbėse,

Šiandie jau vargiai rasi ypata, 
kuri butų priešinga šiems pa
matiniams ir rcikalingiausiams 
dalykams. Visur, prakalbose, 
laikraščiuose, susirinkimuose 
raginama, kad jaunimas mokin
ius!, kad geriau pažintu gyveni-

ki ariiuniau, u r r#c«pi*i Lietcvo* ta

trvl£>.* a*pth>fr<> ir Murieklh
(J jiftu t*«t l»-
f j tku ub yra tart •James. Ge-

re'lifclM’it per » cl jrrtalw-
r? jin 4xpre«>.

M A orius It
K SOUTH BOSTON. MLASS.

“maliavok”, 
pat lavonas.

gyvena lokiost
jog jų kišenius nepave- 

lija jiems n'audoties visokiomis 
puikybėmis ir te 
čia u vėlina va ik 
arba “pusbadžiai

kyli, sužinoti ir sužinojus pasa
kyti savo draugams darbinin
kams. Dar už mokyklos vartų 
randasi didelė minia tų nelai
mingų bernų, kurie irgi trokšta 
šį bei tą pasimokinti, o ant ne
laimes neturi drąsos apleisti su
rukusias, 
dirbtuves
rci k a l i n gi a us i ų žinių.

Taigi, mielas brolau ir sesu
lė, mano noras, mano troški
mas ir užduotis yra pasakyti tau, 
kad mestum tu tų baimę ir ap
leistu m sykį tą surukusią dirb
tuvę, nes ji neprapuls be tavęs, 
o nusitark tvirtai ir nepakeičia
mai eiti šį rudenį į mokyklą. 
Ir jau niekas tavęs nuo to be
įstengs sulaikyti. Dabar kaip 
lik laikas ir labai laikas tau, bro
lau ir sesute, padaryti tokį nuo

gu kilų moterų .sulyginant si 
jų užduotimis ir pavojais, ku 
riuos jos turi pereiti. Nors jus 
ir negalite naudoties tomis pui 
kybėmis ir patoguhiais, beLJ^ųs 
turite užtektinai laik 
kad palaikius

žmones geidzir 
liais”, bet tame 
jų nesupranta, 
ir kaip ją atsie

Maliavos ir. mostis žmogui 
grožybės nepriduoda, nei jo tik-

“Revoliucionieriaus Balsas” 
eilės neblogos... bet pasakykit, 
ar lai jūsų tvarinys? Jei jūsų 

sunaudosime, o jei ne* - tai 
praneškite, iš kur paimta.

Ašarutei. — “Oi los žydrios

dą, savo sielą, jo 
kalba už save, 
me, jo drapanos, jo eisena, j( 
užsilaikymas ii* kalba aiškiai pa 
sako visą istoriją.

Ar yra jums pasitaikę susidur

J. S. — Sakote, kad atsiųstoji 
Jaunuomenes Skyriun giesmė 
jau buvo tilpus kitur — tad ne- 
beapsiinoka talpinti jos antru

M. Balandžiui. — Eilių “Ap
leidus B...” nedėsime. Poežijos 
jose mažai, o idėjomis jos taip
gi neturtingos. Stoka jom be ta 
rimo, ritmo ir skambumo.

Aš vartoju vėliausią gydymą del aštrių ir chro
niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin jčirškimas gydymui. .Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuocyljimo Kraujo ir Odos I/gų. Aš var
toju Prof. Ehrlich’o “914” Neo-Salvarsan, page
rintų “606” tikra vokiška {gabenta gyduolė ; vie
nas {čirškimas jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Scrums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumų. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai.

Gydai* Tiktai
Npagelba ir užganedinimas ant viso gyvenimo? kuriuos aš su

teikiu TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYT) ŽEMI AUS MINIMOSE LIGOSE SU PA- 
GELBA MANO METODU, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEšKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmot iškas 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 mirti*.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo'' magikas atsitikime nervų ligos, krau

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

Užnuodijamas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 
Aš vartoju naujausių gydymų pagelba 

{čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “914*’ Neo-Salvarsan, pa
gerintas ”606’, 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, 
terklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 

uo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudų.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi

Jeigu tu, mielas, pavelytun 
man tarti žodį, lai aš sakyčiau 
kad tau, kaipo darbo žmogui 
yra viena parankiausiu ir pri 
cinamiausių mokyklų, kur tu iš 
moksi ne lik anglų kalbos, iš 
moksi išguldomų kitose mokyk 
lose dalykų,'bet ir lietuvių kai 
bos, lietuvių rašybos, susipažin 
si su lietuvių literatūra — y n 
Valparaiso universitetas.

Čia lietuviai moksleiviai ap

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios <nor« li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsim* jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų; aA 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n j ir chemišką kraujo bandymų, šlapi
mo ,seilių ir tt. ir. tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Ui 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimtf 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

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

Gydymo Valandos: < TO/7 C* Nedėldieniais ir
9 ryto iki 4 po piet I 1 Itr I Į I į j"'* Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 LUV. I J VJ IV Vi j0 ryto iki 2 po piet.

422 So. State Gatvė, Chicago, Ill. Prieš Siegel Cooper

do raumeiųs (musKulai;
buli išvystomi su pngelba
tikru masažu. Vienatinis L- C-
dingas daiktas, ką išrado 
vadinami “get-bdau t i fu l-t p i ick’ 
reikmenų išdirbėjai, tai yra ma 
sažai. Maukšlinimas arba ma

į žandus, o delnai butų po smak
ru. Taip laikant smakrą reikia 
išlengva žioties, o su rankom 
spausti smakrą viršun. Kuo
met smakras yi 
kaip galima it 
reikia spausti a
ką priešinau lies tam spaudi
mui (kuomet žiojiesi, spausk 
smakrą augštyn; kuomet spaudi 
smakrą augšlyn, mėgink žioties 
— arba spausti smakrą žemyn). 
Atkartok tą išsižiojimą 
čia u pimą dvyli!

kūnas. Visokie susivaržymai ir 
korsetai yra bereikalingi ir net 
kenksmingi. Patsai kūnas gali 
ir privalo palaikyli ša Ve be jo
kių “ramsčių.” Daugelis mote
rų dėvi korsetus dello, kad ki
los dėvi, arba dello kati tokia 
yra mada. Kita bijos, kad ne
palikus stora ir riebia. Jeigu 
kurios moterįs ir palieka riebios 
ir storos, tai ne todėl, kad jos 
korsetų nedėti, bei lodei, kad 
jos apleidžia savo kūną. Riebu
mas nieko daugiau nereiškia

saziavnnas (trinimas) nite ku
rios kūno dalies iššaukia apstin
gą kraujo priplakimą ton vieton 
ir lokiu budu raumenįs yra ge
rai maitinami ir auga vystosi, 

žandu įdubimai ir raukšlės U v .
gal bnlf ne vienam suteikė daug 
rūpesčio ir klapato. Daug yra 
skirtingų būdų bei masažų išvy
stymui veido raumenų, bet aš 
žemiau paduosiu Wm. A. Wood- 
bury’o metodą. Pirmiau negu 
vartojus tą metodą, reikia , pa
sirūpinti,>kad kūnas bu 
me padėjime. Esant 
kiam trukumui viskas 
veltui. Atmink, gera 
yra pamatas visko.

1. Sučiaupęs lupas, 
trinti (masažuoti) pirštų 

trindamas t

it vėjuje ly- 
yra nepalie- 

ikalinga, lead 
butų priešingų lyčių, 

pamėgus vieną, ar kitą, 
ilsi likimai, kuomet ypata 

sukelia neapykantą linkui savęs 
pirmiau, negu ji turėjo progos 
ištarti žodį.

žodžiai arba artimas susipaži
nimas nėra reikalingas, kad pa
žinti ypatos palinkimus. Kaip 
žmogus nesistengtų užslėpti sa
vo palinkimus savo tikrąjį bu- 

išvaizda aiškiai 
Jo veido reikš-

ffbu tokai. Atkartok 
tų arba daugiau.

Reikia priminti, kad masažuo
jant veido raumenis reikia trint 
iš žemo aukštyn ir iš priešakio 
užpakalin. Trinant raumenis 
žemyn gali tureli blogas pasek
mes: apatinė veido dalis galėtų 
liuli pilnesnė negu vidurinė. 
Taipgi reikia saugotis, kad ne
iššaukus raukšles netikusiu 
masažuvimu. Viršminėloji me
todą pagelbės išvystymui veido 
raumenų ir pripildys įpuolusius 
žandus, Abe 
dys veidą.

Apkalbėjus 
pamatinį principą kūno gražu
mo, reikia pereiti prie antrojo 
principo žmonių gražumo, tai 
yra, kad žmogus nėra gražesnis 
už savo' sietą. Vartodamas žo
dį siela aš nemanau “dūšią”, 
kaip kiti lai supranta; aš turiu 
omenėj žmogaus mintį-protą, jo 
užsilaikymą, pasielgimus, jo at- 
sinešimą linkui kitų žmonių ir 
linkui savę 
džiais sakant žmogaus būdą.

Kad liuli skaisčiu, kad pri
traukti kilus žmones linkių sa
vęs gražus veidas nėra reikalin
gas kaipo liutenybė. Daugelio 
skaistuolių, pasielgimai sunaiki
ną jo veido skaistumą ir jis at
rodo ir koks klaunas, juokdaris 
ir žmonės juo piktinasi ir neuž
kenčia. Kuomet negražus, ne
skaistūs žmogus žengia jo pė
domis lai jis tiesiog patupdo sa
ve beždžionės narvam Žmogaus 
būdas, žmogaus siela O iie vei
das pritraukia mus arba atslu- 
Inia nuo savęs. Ar jums yra 
pasitaikę palikt skaistų žmo
gų iš pažiūros, nuo kurio jus ša- 
linolės iš pirmo pasimatymo to
dėl, kad jo būdas buvo jums ne
pakenčiamas. Iš antros pasės,

yra mokyties ir įvesti į žmonių 
draugiją natijaš, geresnio surė
dymo idėjas, turi skelbti naują 
evangeliją. Bet kaip skelbti... 
kaip - - nes akląs aklą netoli ve
da? Patarlė sako: kalk ge 
kol karšta, kitaip tariant — 
kinkius. Atmink Kudirkos žo 
džius: “Kol jaunas, b broli, sėl 
pasėlio grūdus ir dirvos neap 
leiski!.,.” Mokinys.

I JOSEPH C. WOLON
X U) TUVIS ADVOKATAS

ai Li?ė 
ChienRro, III. 
L Atdara: 

pubatos vaka- 
p, po numerius 

1565 MILWAUKEE AVE., Chicago, IR.

grynas ir s ve
džiais sakant, jos užlaiko savo 
sveikatą augščiatįsiame laipsny
je, nes priešingai elgian 
turėtu trauklios iš savo €
kadangi joms truktų 
krutantieji paveikslai iš

‘apanos nepadaro žmogaus 
t negalima apseili ir be jų.
Kaip žmogus gali būti gražus 
gu jis yra “amžinas” ligonis' 

, negaliu tai suprasti. Kai 
ti gražiu visupirmiausia rei

Or. Oedk'wood
1645 W. 47TH ST„ NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

arba “nupališiuolų” jo o 
Daugelis .žmonių praleidžia 
są gyvenimą susikrimtime 

'y nmstmifiime tik todėl, kad 
. Į smakras yra kampuotas, o 

apvalas, arba kad viršutinė
Taip gerbiamieji, loji dirva, 

kur jaunimas gali išaugti ž m o- 
n ė m i s yra lavinimosi, mo- 
kinimosi, susipažinimas, jei jau 
ne su kuo kitu, tai nors su lie
tuvių kalba, rašyba, literatūra. 
Su Lietuvos istori ja, su skaitlia- 
vimu, geografija, anglų kalba, 
su abelna istorija. 'Litai duotų 
pradžią, paskatintų jaunuolį

; Kimo apleidimą ir įseiK- 
ipustytą medegą. Su pa- 
prideriančio munkštini- 
įs galite užlaikyti kūno 
daug gražesne, dailesne, 

■ sveikesne, negu su pagelba 
imsčio-korseto. Korsetas t<iip- 

i yra priežasčia daugelio mo- 
riškų ligų ir negalių. Jeigu ne=s 

tikite man, paklauskite prityru
sio sąžiningo daktaro, o ne ko
kio nors šundaktario, ir aš jums 
užtikrinu, kad jis tą patį pasa
kys. Jeigu jums rupi gražu
mas, lai suvartok tuos pinigus

ginimą, kenC 
pietų lik lod 
čev( rvkus už

Vyrų Daktaras
Chroniškas, Nervų, Kraujo, 
Odos ir Privatiškas Vyru Li- F Jj|

i u p i n a s i u k i n ink a s 
jaunimui savo ateitimi priseina 
rupinties pačiam, ir ypačiai tuo 
privalo rupinties jaunimas, kurs 
turi idealus, kurs mano, kad gy
venimas nėra vien žmonių ban

anu, kad žmogus yra taip gra- 
kaip jo siela-charaktcris ir 

(*haraktelio ypatybė pritraukia 
mus arba atstumia. Žinoma, 
yra apsilenki imu'su tuo išvedi
mu ir tie apsilenkhnai yra pa
mėgimas vienas kilo priešingų
jų lyčių ir pasipiktinimas vėliau. 
Tas paliečia labiau neprityrimą 
tų ypatų, negu klaidingumą šio 
išvedimo.

unuiĮus dakhu 
viena šert'; « • 
š suteiksiu

drąsiu jųsų Ii

as esu
, as noriu kitd 
savo efi

Jeigu ;i

clip ,’reit

***.■11. •

1
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Š2SSSCHICAGOS ŽINIOS NIEKO NĖRA PANAŠAUS JAM.

BRIGHTON PARK

Iš Keistučio Kliubo veikimo

m o ne

ROSELAND, ILI

mas

Laimingieji

ĮH MMHllMI tDD:

Daktaras

Pabėgo iš naujo kalėjimo
Mot

miK

Nešios uniformas

ęštas 
ieną

Waukegano apšvietus tarybi 
nusprendė, kad to miesto augš

Skoliname ant rakandą, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikti“

Chicagoj bus bulvių 
sandėliai.

Regi si n
Urs.. Intomna Shusho

apskričio teismuose, bet paskui 
delei senatvės pasitraukė. Buvo 
ir Cicero miešto advokatu.

kolektorius 
mžiaus, kai- 

$22.000

kitų užtikri
nimu.

kunigą M-ską. 
kad neatsitiktu ir 

un

Telef on y ko m pan i j 
inteike miestui $298,960, kaipo 
3 nuošimtį visų savo įplaukų už 
praėjusių pusę hietų.

kad
padaryti man praė 

susirinkinu

mo. ' „
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku
(tiki o,
mano
kiekvieną moterį 
dykai kiekvienai

w3 u; synth
C H H:AGO

2121 N. WESTERN A V, 
CHICAGO, DLL.

Louis Schultze, 4954 Ken- 
gali būti bile kada 

kariuomenėn. Tad

panaikinimo .šlakų ir 
kitokiu ligų veido, — t 

onėkit paras

Vakar 17 viešųjų mokyklų bu 
vo paskaitos apie sveikatų. Tat 
paskaitas rengė Chicagos Svci 
katos Dr-ja.

uniformų. Unifortna nekaŠ- 
tuosianti daugiau $5.00, o ji pa
skatinsianti bėdinąsias mergai
tes irgi eiti augŠtesneu mokyk-

Kalėjimas bu*- 
kalinio. Bet 
ir vienas kau 

Dickens. Tai

ŠIS DALYKAS stovi vieninte 
Litr visame sviete.

► TURKIS’

Bet tai tik projektas ir jo vy- 
kinimui gyvenimai! dar nieko 
nepradėta veikti.

galvos skaudėjimą, ne- 
, bet ateikite jpas maste, 
ums rodą ir pririnksi* 
: savo darbą gvarantuo-

■■■ SUSTOT KASYKLOS ■■■■■
REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASĖJŲ DEL DV4E- 

jų moderninių, gerai įrengtų anglių kasyklų; idealės gyvenimo 
sąlygos, krutamųjų paveikslų teatras, kasėju ligoninius ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3% pėd. grynų anglių. 54C2c 

už prikrovimą kambario anglimis. Kitos kainos proporciona- 
liai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite . Superintendent 
Buckeye Coal and Railway Co. Santoy, Perry Co., Ohio.

Tikiėtus pirkltCs iki Sayre, Ohio.

Milda Teatras
VODEVILIUS ir PAVEIKSLAI

VodeviliaiiH Permaina: 
Uanedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U X2-ra GATV®

Pasimirė West Suburban li- 
gonbutyj buvęs teisėjas Farliii 
Quigley Ball, 79 m. amžiaus. Jis

Bedievio kūnas
Ir viskas už

rik vienas para- 
. Moteriškė ne-

Turiu patyrimą moterų ligose 
Vaisingai patarnauju prie gimdy

Moters, jeigu norite gero už 
‘e savęs ir savo ku- 

atsišaukite į A. Shusho, nes 
patarnavimas užganėdins 

. Suteikiu rodą 
. Atsišaukite
Itcdrie Avmiie

ir todėl jis da augšČiau 
ėlė, da smarkiau ranko- 
galva mosikavo. O mo

rn t visos bažnyčios, 
is liepė za- 

noterį į 
įėjo, 

pasa-

Nusibankrutijo Auto Parts 
Co., 737 W. Jackson Blvd. Tur
tas siekia $150,000, kuomet sko
los siekia $200,000 ar $300,000.

daro 
viai ir po mirties grud 
šias tiesiog pragaran.

V iena moterėlė nenuleido akių 
nuo M-sko ir vis verkė. Ir juo 
d augi a u M-skas blaškėsi, 
juo daugiau savo rankas ir gal
vų kratė, tuo labiau toji mote
rėlė verkė. M-skui labai patiko,

1
 PIRMA NEUIJ PIRKS! (ĮAUK MUSU KAINAS

Arrt Limtg Hemą ir Stoginio Popleroa
CARR BROS. WRECKING CO.

MMM-3030 S. Halsted SU, " Chicago* iii.

rtus
uoj manoma statyti 
“Meilės Parodija.“ 
<lraugas Uktveris.

kai aš nueida 
Todėl ir nega 

mo susilaikyti.’

Melrose Park 
Harry Giles, 63 in 
t i n amas i ša ik vo j i mc 
miesto pinigų, paleist 
smo užsistačius 
jos. Jis atsisuki 
apie kaltinimų.

Mayoras Thompsonas atėmė 
laisnį saliunininkui Charles 
Epp, 6263 N. Clark St. už par
davimų gėrimų dviem karei
viam.

Reikalauja visuomeniškų 
laikraščių

Jeanette Raukiu iš Montana, 
vientainė moteris kongrese, lai
kydama Chicagoje lekcijų apie 
“Demokratiškumų Valdžioje,” 
ir nurodinėdama kaip privatiš- 
ki laikraščiai iškraipo žinias, 
pasiūlė plėtojimui demokratiš
kumo steigti visuomeniškus 
laikraščius, kad juos patįs žmo
nės valdytų per savo išrinktus 
atstovus.Vienok kuomet kunigas paju

to, kad moteriškė įspraudė jo 
rankon popierinę ir metęs trum
pų žvilgsnį, kad tai buvo net vi
sa dešimtinė, jo kalba staigu at
simainė. Jisai užreiške, kad už 
nabašninko dūšių busiu paskam
binta ir kad jo kūnas galėsiųs 
būti palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Kunigai tik liepė mo
teriškei laikyti liežuvį už dantų 
ir niekam nieko nepasakoti.

Už dienos-kitos įvyko laidotu- 
kilmingos, 

kadangi mat prie pirmiau duo
tos dešimtinės moteriškė pridėjo 
dar daugiau 
gavo šventų vieta 
si baigė gerai.
lis pasipainioj 
iškentė ir visiems išplepėjo apie 
tai, kaip už dešimtinę galima 
dangų nusipirkti.

Adomas Narbootas.

West Hammond pasibudavo- 
jo naujų kalėjimų, kuris kaštavo 
žmonėms $5,000. 
vo, bet nė vieno 
pagalios atsiradę 
linys — George 
buvo vakare. Bet kaip ant ry
tojaus gyventojai nusistebėjo, 
kada neberado savo kalėjime 
kalinio, o tik sienoje buvo išver
sta didele skyle, kurių kalinys 
padarė ir per jų pabėgo.

Moteris nuleido žemyn akis i 
Ik'

tarė: “Ašaras man dauginusi 
traukė tamstos šventablvv 

a *•

vėlė ir rankeles, kunigėl

15 metų Willard Munzer, 
2432 Easwood avė., nežinant tė
vams išvažiavo “po svietų van- 
dravoti.” Iš St. Louis parašė 
motinai atvirutę, kad tas mies
tas jam nepatinka ir jis gpįžtąs 

namo. Už kelių dienų

Keistučio Kliubas, kaip žinia, 
turi chorų. Mokytojom yra p. 
Turskis. Darbuojasi jis choro 
naudai atsidėjęs. Tad ir mes 
privalome mokinties kiek galė
dami.

-Ma

il Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lirhiyiųi I
g darbo žmonių laikraštį g

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ...  8714c į mėnesį
50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.621/2 i mėnesį

Pabalo iš piktumo ir lie- 
iš zakristijos 

paeini 
kos ir išstūmė laukan 
ykį į M-skų atsigrįžo 

Ir tureli

Chicagos skerdyklų baronai, 
ponai Armourai, rengia iškil
minga vakarienę atsisveikinda
mi su keturiolika savo tarnau
tojų, kurie įstojo į kariuomenę. 
Laimingi tie įstojusieji, kad ne 
kariuomene, tai gal niekuomet 
jiems nebūtų tekę pasėdėti su 
savo ponjiis prie vieno stalo.

12th St. Tel
FattUns. Te! We«leri» 1$ 
miMMS 121!h HL, arti 
St. LomLs A v<d. ir i 1 KM 7

Pnnlina SI., JHriI
Rf.į, U L

PEDISIN stovi vieninteliu visame 
sviete. Jis neturi sau lygaus todėl 
kad ligšiol nebuvo dar išrastos gy
duoles ,kuri panaikintų prakaitavi
mą 
trinų bei kojų nuovargio.

Ši vra tokios rūšies gyduole, ko
kia yra stebėtina PEDISIN.

Laike praeitos vasaros dauginus 
negu milionas dėžių buvo sunaudo
ta. Ir jeigu jus galėtumėte skaityti 
tūkstančių tuksiančius pa liūdi j imu 
nuo dėkingų PEDISINO vartotojų. 
Bet jus negalite pasakyti užtektinai 
dėkingi; žodžių sulig Pedisin. Pe- 
disin yra vienintelis vaistas, kuris 
yra būtinai reikalingas kiekvienam 
vyrui ir moterei. Pedisin suteikia 
vien tik gerą tiems, kurie jį vartoja.

Jus neprivalote vartoti to apmau
dingo kojų plovimo kas dieną, ir jus 
neturite atkreipti pusę los atidos į 
savo kojas, jei jus vartojate Pedį- 
sin. Delko kiekvienas žino, kokis 
keblumas yra su jųsų kojomis. Vi
skas ką jus turite daryti, tai reikia 
tik barstyti PediSinu kdjas rytais.

Jeigu jus norite turėti tvirtas ko
jas tuokart vartokite Pedisin. Bet 
ne ką kitą.

Didele šeimynine deže, kurios už
tenka keliems mėnesiams kainuoja 
Vieną dolerį. Užsisakykite jį seka
mu adresu:—CROWN PHARMACY, 
2814 E AST 79th STREET, L. CLEV
ELAND, OHIO.

Chicagos laisvamanių lekto
rius ir rašytojas Mangasariap 
kreipėsi laišku į mayorų Thom- 
psoaų, kad tasis pasitrauktų iš 
vietos ir “pradėtų naujų lapų,” 
arba pradėtų atvirų kovų su šia 
šalimi. Mat sulig to laisvama
niškojo patrioto, mayoras yra 
vokiečių šalininkas ir todėl esąs 
šios šalies pi’iešu.

šų, nors ir yra ypatų, kurios no
ri kliubo chorui užkenkti, bet 
draugai nenusigųskim, o dirb
kim da didesniu atsidėjimu, o 
pamatysim, kad visos mustj 
priešų užmačios išnyks, kaip 
durnai vėjo išvaikyti.

Draugai, gaila, kad atsiranda 
tarp musų tokių, kų pasiduoda 
visokiom kalbom. Jie sako: 
girdi, kų aš ten rasiu besimokin
damas, geriau pakaziruosiu. 
Draugai, gėda taip Šnekėti.

Keistučio Kliubo Dramos Sky- 
rengiasi prie lošimo. Sce- 

reikalėlį 
Mokina 
Kazys.

Nuo 10—12 pktu. ir 
Telephone Canal 811ft,
8412 S. 9tH*t
8—-3 ryto, tiktai.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti- 
kavHS) k<1) |Mi '! o;-p ii: Pili-
Liih lplii v»j. Pasek naujo prie
į' Mini ”, >iio t /d \Jei > mb/ visokiom
ligose moterims ir merginoms. Kalbu li< 
iuviskai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

WISSIG.

čius kratydavo•< 
vau jų pašerti. 
Įėjau nuo verk 
Ai, ai, kunigas 
šokt 
pe tuojaus moterį 
išmesti. Zakristijon 
jai už ra 
O ji da
si ir verkdama pasakė 
gi tu man tokių galvi 
lygiai, 1 
kumelei

“Naująją Lietuvą
Kiekvieno' 

vijomis jėgom i

T PI 111
U Dienomis ir vakarais teisių klesoe. <>
< Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- h;
C ksliškų laipsni. Dykai oraWrika. 3 y
A metų praktikos kursas. Ginžinusi 
G klesos kambariui šiame miesto.
O DIENOMIS IU VAKARAIS AUG- *'
S ŠTESNeS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia i Kolegijų, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrunipiaii- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 VZ. Jack- 
son Blvd. 'rel. Wab,

kai $12.00 vertės. S
Anglų, Rusų, Prancūzų ir ‘F 

4700 puslapių; 7000 gį
iliustracijų ; 4000 geogml iškų T 

14000 biografiškų aprašymų ; J? 
ištarimui ir parašymui žodžių, m 

žodynų dykai X 
mų katalogų. JK 
tus aprtiokeji HS

purtei ir kratei, tai man prisi
minė mano kumelėle, kuria dvi 
savaiti atgal karas suvažinėjo, ji

džiai mokyto kunigo prie kimu 
lės turėjo labai 
mes. Tuosyk 
prapuolė noras graudenti žmo
nes. Jis jei ir sakydavo pamok
slus, tai jaiL nebemosikuodavo 
rankomis, nebelinguodavo gal
va, o dėlto, ir žmonės nebeverk- 
<lavo. Didžiai mokyto kunigo 
garsumas dingo.

Antras vėl atsitikimas buvo tesniųjų mokyklų (high school)

nų. Užkvietė kunigų ligonio 
žmona, kad jos vyras gink Die
ve nepersiskirtų su šiuo pasau
liu be sakramentų. Kunigas at
silankė, bet ligonis neprisiėmė 
jo ir paliepė kunigui nešinties 
lauk. Kunigas išėjo. •

Tečiaus apie atsitikimų su li
goniu niekam nesakė nė žodžio 
nė šiaip pasikalbėjime, nė per 
pamokslų.

Praslinko kiek laiko. Mor
kūnas mirė. Jo žmona atėjo 
pas kunigų S-nų ir prašo pas
kambinti už mirusiojo dūšių.

Vaje tu mano: “Kai] 
dievio dusių skambint, no 
negalima”, griežtai užreiške 
nigas.

mos gale 
tam tiks 

visi j darbų. Pade 
kite, kno galite! Kas rašhiis, kas pinigais, kas pala 
rimais!

“Naujosios Lietuvo
Metams

1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO. 
Ant antrą lubą.

DR. M. HERZMAN 
ii RUSI JO*

Gerai lietuviams žinoma* per 16 mta 
tų kaipo patyręs srydytcfjas, cMrUHTM 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniikaa lisaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros geto ~ 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: J®21 W. 1Mb 
St. netoli Pisk

VALANDOS 
fi 8 vakarais. 
GYV’TNTMAS:

VALANDOSValdžios činovninkai, hesiru- 
pinantįs maisto dalykais, aprin
ko Chicagų vieta bulvėms su
krauti. Čia tų bulvių ketinama 
sukrauti bent 1,000,000 bušelių. 
Valdžia pardavinės jas taip pi
giai, kad tik išrinkus tuos pini
gus, kuriuos ji pat užmokėjo. 
O kadangi valdžios agentai su
pilk inės bulves po daug buše
lių išsyk ir tai iš pirmų rankų, 
tai manoma, kad jos apsieisian
čios palyginamai pigiai. Todėl 
tikimasi, kad šiemet Chicagoje 
bulvės bus pardavinėjamos po 
$1.50 už bušelį.

l ikimasis kad miestas pasko- 
lįs kiek pinigų, o paskui galima 
bus skolinti ant jau nupirktųjų 
bulvių. Sukrautos gi jos butų 
tuščiuose miesto sandėliuose.

Supirktosios bulvės butų pra
dėtos pardavinėti tik po naujų 
metu.

LOCAL LOAM
COMPANY

464 7 So. H a Well Street, 
K a m pas 47-tos 2-rnw a j

Telephone Drover 2116.

Žodynas 
Lotynų kalbų 
spalvuotų 
dalykų, 
taisykles 
Mes pasiusimi 
su 12 didelių įvahių 
Prisiųskite nuims 98 
mui siuntimo Ifš'J.

Lewin Nelson 
P O .Box 187, Bremerton, Wash

Il KSTA\V:H' DOLEHH. VLKTfeS 
IsH XDIM AS

Deivi panuikinimo pleiskamą. st
augimo imslinkusių nuo galvom plau
kų, kaip ir del kitų odos ligų, o taip
gi deki n«*)naikinimo šlakų ir 
gų ir 
m ai dykai, t 
per priežastis. Adresuokite:

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

n o darbo žmonių draugo 
remt.i aa/vųjį laikraštį.
a.i ir visas pajėgas įt<‘mp( 
priešininkus. O laikrašti? 

gen iausias įrankis. Tintel

džini mokytų 
Mat jis bijojo, 
jam taip, kaip kun. Ambrazai
čiui kad buvo išėję. Kunigas 
M-skas gerai prisirengė ir įsidrą
sino, na ir pradėjo misijas lai
kyti. Vieną dieną, kaip man te
ko būti ir matyti M-skas jau kad 
plūdo, tai plūdo pirmeivius, jų 
laikraščius ir mokslą, sakvda-V v
mas, kad teisingas 1 Movas visuo
met baudžia žmones už tokius 
dalykus, kuriuos daro pirmei- 

jų du-

! Kusiikos ir Turkiškos Manos

more avė 
pašauktas 
jis norėtų pamatyti savo 7 me
tų sūnų ir su juo išbūti kelias 
dienas. Jis yra su savo pačia 
persiskyręs ir jo pati gyvena Ra
cine, Wis. Tad Schultze krei
pėsi j Racine teismų, reikalau
damas, kad jo pati pavestų jam 
jo sūnų keliom dienom.

LSS. 137 kuopos laikytame 
susirinkime, antrašu 10900 So. 
Michigan avė. 8 liepos, 1917 m., 
man padavus aplikaciją, kad 
aš noriu įstoti į kalbamą kuopą, 
tapau skaudžiai įžeistas. Užė
jus kalbai apie priėmimą manęs 
į kuopą, tuoj imta nurodinėti 
kad aš priklausęs prie vyčių or
ganizacijos. Buvo pakeltas net 
klausimas perdiskusuoti, ar ga
lima mane priimti.

Šitoks draugų 
man pasirodę taip keistas, kad I 
net nežinojau, ką atsakyti. Ne
liek mane tie žodžiai pažemino 
ir įžeidė, kiek visų tų draugų 
nužiūrėjimas, neapykantoj pa>- 
laikymas.

Ir ką gi manė tas draugas ši
taip elgdamasis. Jogei aš iš jo 
ir Naujienų serą paėmiau. Bet 
dabar man už mano pasišventi
mą metama pažeminimas, ati
mama energija veikti kartu su 
jumis, dalyvauti jūsų paskaito
se, lavinimosi susirinkimuose. 
Dėlto, draugai ir draugės, nega
lėdamas mestų man apkaltini
mų pakęsti, aš reikalauju, kad 
sekamame kuopos susirinkime, 
kurs turi įvykti rugsėjo 9 dieną, 
butų duota dokumentalių priro
dymų, kada ir kiek laiko esu aš 
priklausęs prie vyčių organiza
cijos. Bet jeigu draugai nega
lėsit rimtai prirodyti daromų 
man užmetimų teisingumą, aš 
reikalauju, kad nepamatuoti 
priekaištai 
jusiam susirinkime, butų at
šaukti, ir kad tatai butų įrašyta 
į susirinkimo protokolą. Jeigu 
draugai to nepadtysit, man ne
liks nieko kita padaryti, kaip pa
sitraukti iš LSS. jr prigulėti tik 
prie partijos, kaipo pavieniui 
asmeniui.

Povilas Varnauskis,

fi’nkRmtM flRSMMh
d«uxL»» 

78CM Mihrauke* Ave,, sHl AW. 1M
VALANDOS: Niio f (Am® OS 

nuo ♦ Ultryt® Uii 1 ** yMRk 
T«l. Ha.ym*rk«t >434.

Dr. Ramser
ak!y srrxaaustai..

TURĖKITE

mis ir 
te ris veri

Po pamokslui M-sl 
kristijonui pašaukti tą 
zakristiją. Kuomet t 
jis prabilo: “Duktė mano 
kyšiu tau teisybę, jog tavo aša
ros labai mane sujudino. Ma
tau, kad mano pamokslas, pa
remtas ant rašto švento, padarė 
didelį įspūdį: taigi noriu tavęs 
paklausti, kurie mano žodžiai 
daugiausia tavo ašarų iširau-

REIKALAUJI AKINIŲ 
g Jeigu kenti galvos skaudėjimą, . f
K Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
i Jeigu Tau skauda akys,
t Jeigu skaitant raidės susibėga į kri’vą,
i Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
f Jeigu turi uždegimą akiu,
i) Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi
g. reikalingas akinių.
1 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aki 
I tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai §' t___ __
a akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
I , JA W IN J.. SMETAN..A 
! AKIŲ SPECIALISTAS
i TEMYKIT MANO UŽRAŠA.
I 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
f Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras a 
| Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 
I Tel. Canal 5335

Telephone Drover WWI

Dr. A. A. Roth
RU S AS (; 7 I. >YT( H AS ir (THRDWiM 

M o -I * t lik *, V y t iiik is, V«flNN| 
It via* rbrnnUkt 1 Ltt W
IT D jvio 4 I p© 4

Unrrm IO 1 jw;.
3364 S HALSTED ST... arti 3U WT,. 

CHICAGO. ILL

Keletą dienų atgal tujas lietu
vis vvraš iš Cicero atvažiavo v
ant Union avė. pas tūlas kūmu
tes pasiviešėti. Gėrimų netric 
ko. Bet dar jų truko. Tad mi
nėtas svečias nuėjo apačion sa
li unan, pasiėmė dar daugiau a- 
laus ir nešėsi pas kūmutes. Be
eidamas susitiko to paties namo 
gyventojo 5 metų vaiką, davė 
jam nikelį, paskui nusivedė ant 
trečio augšto ir jį išžagino. Tai 
buvo 12:30 v. dienos. Atlikęs 
savo darbą pabėgo, bet tuoj ta
po pagautas ir atiduotas polici
jai. Paleistas užstačius $2500 
kaucijos. Teismas bus rugs. 13 
d. 35 gatvės policijos stoties tei
sme.

Geriausia Krautuve 
del pirkinio ir taisymo visokių deik- 

: laikrodžių. Žiedų, levor- 
:>kių. Kas ką pirksit peš 
aš viską gvarantuofu — 
pirksit e, auksą ir gausit. 

Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

■"SSfeh Taipgi priren 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, ari 
laukite ilgi 
Aš duosiu 
akinius. I .
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akią Hperialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 51“ 
2128 West 22-ra gatvė*

Dr. S. Biežis
Gydytojau ir Chir»r*M 

Ofigaa 2359 S. Leavitt SA.
Valandos 4 4i lr 7—9

Teh Canal W77-

DR. G. M. GLASER
Praktikuoija 26 metui 
Gyvenimas ir Ofisas
S.‘ Morgan St kertė 11 •!. 

ChiraigOj Ill.
specialistas

rU. ųl Vyriškų ir ’falk'l 
C.tironiškų Lifų

OCISO VALANDOS:
rslo. Di’.o 1? iki 2 po rkMi 

mio 8 iki 8:30 v a k.. Nedėiie- 
įsas u t daryt**. 
'Yfiirds 07.

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ. $

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO8 IR NEISGYbOMOS jos yra I 
Specialtekai (rydo litras pilvo, plaučių, inkstų ir pusi?*, ufcnuodijim^ kraujo, ||

| odo«, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, Kosėjimą. Ii
I gerklfe skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite įH
I ftia ir persitikrinkite, ką jis jums grali padarytu Praktikuoja per daugeli metų Ir HI iiffydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. H
i OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak Vakatt. Nedelioms’iki 112 dieną* | 
I JUM JUJU; 1MI.AND AVI:., kumpus l’Mor »{/>«,. viUt.J ‘JVI |

IuIm 
ra i



DRAUGIJOSPARDAVIMUI
Pranešimai

Melrose Park, Ill

Pirm. Pagelb a've

RAKANDAI

kasos globėjos

0 r, A. R. Blumenthal

Smulkus Skelbimai 8th St

NAMAI-žEMe

AUTOMOBILIAI

RANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARDAVIMUI

AMATŲ MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
If aisled St

DR. W. YUSZKIEWICZ

mo

as

numeriu 138 Madison St

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

lietuvių-len- 
ą biznį. Tu- 

A įsišaukite 
. 11 aisled st

PARSIDUODA 
SAL1ŪNAS

over 
labai 
>0 iki 
$3.00

Turi but parduota iki pen 
ktai September io (Rūgščio) 
nes savininkus paima kariu 
mčnen.

Mask 
rengia

JOE PASK
1648 W. Van Buren S

Frank ir James svet., 23 ir Lake 
, 10 vai. ryte.—Draugai, nialonė-

i $525 pianu su 25 m. gva- 
$115 ir $225 Victrola su

1-08 kuopos Dramatiško 
i “Ant Dug-

REIKALAUJAME merginų sejonų 
siuvėjų.

Puiki proga padaryti pini
gus, nes visi žino, kad Town 
of Lake apielinkej girtuok
lių netrūksta. Del platesnių 
žinių |<reipkites šiuo adresu:

- - L.S.S. t k n. 
kalbas nedėlioj 
Mildos svet, a 
So. Halsted Street 
Redaktorius <1. 
čia me visuomene 
atsilankyt 
Visi bus 
Kvieėi

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

Mich., LSS. 246 kuopa

Dambrauskas, protokolų 
1227 S.

Mikelailis, finansų rašt,
1128 N

Makarcvičia, kasos globėjas

Melrose Park, III.—LSS. 43 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 2 
d., Frank ir James svet., 23 ir Lake 
sts., 10 vai. ryte.—Draugai, malonė
kite laiku susirinkti, mes turim daug 
svarbių reikalų. —A. J. Staškus, org.

Muskegon, Mich.—LSS. 246 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
rugsėjo 2 d. amerikonų soc. bute 
_______ —Visi draugai ir dra

PAJIEŠKAU DARBO prie ūkės už 
gaspadorių arba už managerį. Esu 
gerai apsipažinęs su tuo darbu ir 
gerai suprantu apie mašinas ir visų 
gaspadoriavimo darbo. Esu nevedęs 
ir atsakantis vyras, už tais kam yra 
toks vyras reikalingas, meldžiu at
siliepti šiuo adresu: John Kniukšta, 
S. Ilaroly, Box 28, Richmond, Ill.

REIKALAUJAMA: TŪKS
TANČIO ATEIVIŲ LĖIBERIŲ, 
KO N T R A K T O R I Ų DA
RBAN, INDIANA IR OHIO. 
DYKAI TRANSPORTACIJA, 
BUVEINE, VIRĖJAI IR TT. DA
RBAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 
RUBUS

nuo 9:30 ryto
ilgės malonėkite būtinai susirinkti 
nes
bus apkalbama
A. L. D. T.

So. Englewood 
extra susirinkimas įvyks rugp. 31 d 

-1_____ L, 8132 Vincenne!
Taigi draugai 

paskirtu laiku, nes turė- 
svarbių reikalu apsvars- 

—Valdyba.

gsėjo 2 d. Bus prakalbos ir kito- 
pamarglnimai. Visus lietuvius 

iečiame skaitlingai atsilankyti.
—Komitetas.

1579 Milwaukee Avė., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra 
shiilskio salėje, 18th SI., netoli Hal 
sted St., 7:30 vai. vakare.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJU BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

VI a d i š‘ 1 o v a s M a r k a u sk i s

pranešimų® skelbiam* 
ienai turi but priduoti 

‘ "U. 
kada spausdinamas 

t’ įdėti.—"Nauj.” Red.

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

THE FRED R. JONES
139 N. CLARK ST., CHI

CAGO, ARBA GARRETT, 
IND., ARBA CLEVELAND, O.

Al i DUODAMA randon 4 kamba 
riai už 9 dol. į mėnesį 
rnišiuotos; vanduo, gesas viduj. Pui
ki vieta tarp svetimtaučių, arti karų 
Atsišaukite pas savininką, J. Stra
vinsky, 6011 So. Peoria St., Chicago

ir tuokart tik- 
Daugelyje at- 

, kuomet nosies liga yra pra- 
ikiniai ilgiau nebereikalingi

Gyvenimas j 
kampas 36 8tt.

Drover 4974.
Ofisas aidams iki 10 *®1. ryto. 1—3 

po. pietų ir vakarais.

YPATINGA PROGA
DVIEM DARBSTIEM JAUNIEM VY
RAM, NORINTIEM MOKINTIES 
REAL ESTATE BIZNIO IR DARYTI 
DIDELIUS PINIGUS. DIDELE AT
EITIS TOKIEMS, KURIE TURI GA
BUMO IR PROGA TAPTI UMU LAI
KU MANAGERIAUS PAGELBININ- 
KU. ATSIŠAUKITE IR KLAUSKIT 
PONO A. TRINGALI PRIEŠ PIET 
NUO 9 IKI 13.
FRED’K II. BARTLETT arid CO., 

ADVERTISING DEPARTMENT
CO W. WASHINGTON ST., CHGO.

Sebastian Bros.
4601 So, Marshfield Ave 

Chicago, Ill.
s Keblumai
d.si liepia netikta i ant 

kitų ligų; josį atsiliepia ir 
akių keblumų. Todėl, pir- 

įsigijimo akinių, prilaikytų prie 
i akių, gerai butų apžiūrėti, ar

TURIU paaukaut $165 seklyčių* 
seti| vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankoa 
$800 Grojantis Pianas 1017 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, III.

Ken- 
s įstojimas pagal Dr-stės 
30 metų amžiaus senumo 

~ ~ * ‘ $2.00;
$4.00. Tas j- 

bčgiu 1917 metų.

4Kalbės drg. T. L. Dundulis iš Chi
cago, III. Pertraukose bus įvairių 
paiuarginimų. Inžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

BARZDASKUČIAI kuriuo- 
menėje uždirba daug pinigu 
Mokykitės si ; 
ima vos keletą savaičių 
ko išmokti; visas kursas 
ir jie sugrįš, jei jus ei 
karę—iki pasibaigs.

Chicagos Lietuvių Draugijų Są
jungos susirinkimas įvyks pėtnyČioj, 
Fngp. 31 d., p. Meldažio svet. —- 2442 
W. 23rd PI. Pradžia 8 vai. vakaro.

Gerb. delegatai malonės atšilau 
kyti paskirtu laiku. Randasi daug 
svarbių reikalų. Valdyba.

PARDUODU kuogreičiausiai ir 
už kiek kas duos 3 kėdžių barzda- 
skutyklą ir visus^įrahkius. Vieta iš
dirbta per 7 metus. Užpakalyj kva- 
tiera ir reikalingi rakandai, elek
tros nfašinos. Priežastis pardavimo 
— esu paimtas į kariuomenę. Atsi
šaukite kuogreičiausiai.

Pranas Jakutis,
733 W. 141h Place., Chicago, Ill.

( 11 i c; i go,i < 
ligų nuo 
traškanti, 
gydytų kitų daktarų, i 
vilties.
Kreivos Akį* išgydomos mnu uydj- 

j<m be Chloroformo arba Skausmo
Jei jus kenčiate nuo galvos skap- 

kitų ncrViškų ligų, su- 
vaistus - 
c suteiki

TURI BUT GREITAI PARDUOTA 
kriaučių įstaiga, 4 mašinos. Daug 
darbo. Priežastis pardavimo—vy
ras ^paliko pačią, kuri negali vesti 
biznio. Parduos pigiai. Atsišaukite 
greitai: MRS. J. GIELIUS,

327 S. Kedzie Avė,, Chciago, III.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

\ J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indiana Avė

'. Manelis, pirmininko pagelb..

aitės po vyru Radavičiene Pa
š Kauno gub., Raseinių pav. i:

Pirma gyveno Pen
mainose. Ji<

REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj. 
Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriterio, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 
knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy-

Revoliucijos Rėmimo Soc. Konfe
rencijos delegatų atidai. Ateinant) 
nedėldienį įonferencijos susirinki
mo NEBUS. Apie sekamą susirin
kimą bus pranešta delegatams laiš
kais ir laikraščiuose. —Sekretorius.

R EI KALINGAS tudjau lietuvis mė 
sos pjaustytojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford 111 i

’elepbone Humboldt 1271.

M . S A H U D M. D.
Bens* Uosiui Gydytojas ir Chirurgam.

Specialistas Moteriškų. Vyrlikų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniikų Lirų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.

VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto;
. Kampas North Ava., K ambarys BH 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki B vakar*.

Teisybės Jieškotojų 5 kp. extra su
sirinkimas atsibus petnyčioj, rugp. 
31 d. 7.30 v. vak. Rub. Unijos svet., 
1579 Milwaukee avė.—Draugai, yra 
daug svarbių reikalų, todėl atsilan
kykite patįs ir naujų nariu atsives
kite. —A. Ripkevičia.

PASARGA.—Draugij 
ruimokeaties. Prane 
vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1606 

rtdooif pačią dieną 
ąnraitia. nebegali

ATIDUODAMA randon didelė, na
uja kampinė sankrova ir 4 kamba
riai, paranki groserniai ir bučerniai. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta apielinkė. Atsišaukite tuojaus 
tarp 1 ir 4 vai. dieną.
1437 So. Sangamon St., Chicago.

A. Vasiliausko svet. 
ave., 7:30 v. vakare 
imsiri likite 
«ime daug

GERESNĮ UŽPELNĄ 
Lengvesni daresni darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai ifisilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY 
BOS MOKYKLA per laifikus. nauju budu, 
pagelbsti iSsilavjrjti lengviai ir už mažų 
užmokesnj. Mokina'Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystčs, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Paribinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
viSkai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atčjus. Prisiuntus,2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kursą,
G.J.Leveskls, 3311 W.61 PI.Chicago

REIKALAUJAMA merginų dėti pa 
mašalą * į Švarku.9.

JOE PASK,
1648 W. Van Buren St., Chicago

PARDUODU* 2 pagyvenimų namą, 
—viršus mūrinis, aįiacią medine. Ba
ndos neša $21 į mėnesį. Gerame pa
dėjime. Lotas 25x125. Parsiduos 
už pigią kainą. Atsišaukite pas sav.

L šparkoviez,
2341 W. 23rd St., Chicago, Ill.

D-go Pruseikos prakalbos Subatoj, 
rugs. 1 d., Laisvės redaktorius d. 
Pruseika Kalbės LSS. 37 kuopos su- 
rengtame susirinkime Rashinskio 
svetainėj, 731 W. 18th St. Prakalbos 

• prasidės 7:30 vai. vakare. Inžanga 
10 centų. Kviečiame chicagiečius 

4 Jtuoskaittingiausiai susirinkti.
—Valdyba. v

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halstcd St., Chicago. 

Vincentas Danta, prot. raštininkas, 
2000 S. Halstcd St., Chicago.

SilVestras Dargis, fin. raštininkas,
638 W. 18 St., Chicago. 

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport avė., Chicago.

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 kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi 
rancija už $115 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites’. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gal., 
Chicago, 111

REIKALAUJU kriaučiaus padėt 
dirbti švarkus ir vyriškas kelnes. 
Gera proga išmokt gerai dirbti dar
bą. Visada gera -mokestis. Atsi- 
šaukit greitai. 612 Really Bldg., Ri
verside and Bernard Spokane, Wash.

ATIDUODAMA randon pigiai 120 
akerių ūke. Namai parduodama. 
West 79 st and Harlem ave., Phone 
Summit 405 Y 1.
Post Office Oak Pawn, Adolf Kobs.

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas iwteniky, nyrinu, Ir niki liti.
Ofisui* ir 

3600 S. IląlMed St 
Tek'} hone

J.L.S.L. r
Skyriaus pirma repeticia 
no” įvyks pi 
Aušros svet
Draugai ir draugės, norintieji lošti, 
malonėkite atsilankyti ir pasirinkti 
tinkamas roles. —Dram. Komitetas.

Pardavimui salinu as 
kų apielinkej. Daro gci 
riti parduoti del ligos, 
tuojaus adresu: 1721 S

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-mas fintas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

partnerio prie btv 
biznio; Pigiai 
bull vedęs ar 
laišku į 
st., pa žynį ėda

West Pullman.—LSS. 235 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 2 d. Naujienų stoty j, 720 W. 
120 st. PradžiaHygiai 2 vai. po pie
tų. — Draugai ir draugės, visi malo- 
nčknte atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim labai daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi ir naujai norim 
tjs prisidėti kuopon meldžiami atsi
lankyti. —S. Tilvikas, rašt.

North Sides Draugiją Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
rugp. 31 d. 7 :30 v. v., Viešojo Kny
gyno kambaryj, 1617 N. Robey St.— 
Malonėkite visi delegatai laiku pri- 
but, nes turim daug, svarbių reika
lų kas link piknik 
darymo knygyno. -

proz.,
355 E. Kensington Avc 

Juozapas Shimkus, vice prezidentas
10707 Wabash Avc 

Frank Ynrkus, prot. raštininkas,
355 E. Kensington avc 

Antanas Berlašins, fhi. raštininkas,
349 E. 115 St 

Antanas Enzhigclis, kasierius,
352 E. Kensington ave

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 1* 
si n gi on avi 
nutarimą:
$1.00; nuo 30 iki 35 melų 
nuo 35 iki 40 metų 
stojimas liktai

Pran. Miklumas, turtų raštininkas,
/ 1906 So. Union Avc

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Went worth ave

CIHCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis. turtų sekr. 
1604 North ave. 

Kazimieras Ccpukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o padalysite, 
kaip I>e vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

3 automobilius labai 
visi labai gerame padėjimą 
— 1915 automobilius, elektra 

Antras — 
Stevcnce sixs, elektra pra- 

sėdynių; ir trečias —

Melrose Park, Ill.—L. S. D. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čidi, mgp. 31 d., 7:30 v. vak. Frank 
ir James svet., 23 ave. ir Lake Str. 
Draugai, malonėsit laiku atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų aptarti.

—S. Januška, Org.

Teisybe 
Apie Akiy 
Keblumus 

aklų spe- 
Pažinkite 

irdą ir jo re- 
Kuomet 

iš išegs&a- 
jums ret

as 'jums pn-

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI!
Jums visiems gerai žinoma kiek daug 
išlaidų ima automobiliaus užlaiky
mas. Todėl, kad sumažinus tas iš
laidas, pirkitės ROBUS pas mane, o 
gaušite daug gigiau kaip kifur. Aš 
perku juos tiesiai iš dirbtuvės ir 
parduodu su mažu uždarbiu.

Galite gaut visokio dydžio. Ra
šykite laišką, o gausite užganėdinaiU 
lį atsakymą. Orderius siunčiu per 
Adams Expresą.

L CESNUTIS, 
134 Main St., Derby, Conn.

| Dr. Povilas Žilvitis 
s Lietinis Gydytojais, Chirurgiui
I 8203 S Halsted Chlcsge. 
f 'L l. Di over 7179.

LSJL. 3 kuopos lavinimos susirin 
Itimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 31 d. 
8 vai. v. Davis Square Parko svet 
Visa Town of Lake lietuvių jaunuo 
menė kviečiama atvykti kuoskait 
iingiausia. Inžanga dykai. Komitet

' DR-STfiS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St.

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St.

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St.

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne Si 
Bar. Gaušaite, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St.
Ant. Babelis, teisėjas,

313 Quince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis,

152 Main str.
Petras Milauskas, velaunešis, 

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas.

614 Market St.

PABDUODU karą, abia dclroia 
Limousenc, modelis 1914, septynių 
sėdynių. Turiu jiarduoti kad ir pi
giai, nes aš jį atėmiau už morgičius. 
Aš jokio biznio neturu, Igi noriu 
jiarduoti greitai.. Mano adresas:

J727 S. Union Ave (Bučerneje).

ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. TeatsiŠaukia tik
tai norintjs pastovaus darbo 

^NAUJIENOS”
1810 S. Halsted St., Chicago

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, rugsėjo-Sept. 2 d., 
7 vai. vak. Ant. Mikaločiaus svet., 
2112 — 137th. Visi kuopos nariai 
malonėkite būtinai atsilankyti ir at
sivesti naujų aplikantų prirašyti jirie 
kuopos. —J. S. Stripeikis, rašt.

Wisconsin valstijos L.S.S. kuopom. 
Draugai, kurie esat išrinkti delega
tais į IX rajono konferenciją, kuri 
prasidės nedėlioj rugsėjo 2 d. 1917 
University Settlement svetainėj, 861 
pirma /\ve.. Milwaukee, Wis. 10 v. 
iš ryto, malonėkite pribūti laiku.

P.S. Važiuojant iš Kenosha ir Ba
rine geriausiai imti Chicago-Milwau
kee E. R.Ri karus ir išlipti ant pir
mos stoties, 'fenais draugai pasitiks 
jumis.Po konferenci jos, nedėlios 
vakare, bus prakalbos toj pačioj sve
tainėj. Kviečiame visus atsilankyti. 
Pradžia 7 v. vak. Bukite laiku.

— F. Berzanskis, Org.

Cicero, III.—Petnyčioj, rugpjūčio 
31 (L įvyks viešas susirinkimas Ta- 
muiiuno ir Gudgalio sve., 1147 So. 
491 h ave.. Pradžia 7:30 vai. vakare.— 
Tikslas šio susirinkimo yrą sutverti 
Liet. Darbininkų Literatūros Drau- 
giojs kuopa Ciceroj. Kviečiami vi
si. —Komitetas.

Pajicškau savo pusbrolio Stepono 
Kryžiavlčiaus ir sesers Jozepos Kry
žių vič 
eina i 
Karklėnų miest 
nsylvanijos valstijoj 
patįs ar kas juos žino malonės atsi
šaukti. šiuo adresu.: Franciškus
Lileika, 958 W. 36 St., Chicago, Ill.

L.SJLL. 1 kuopos draugiškas atsi
sveikinimo vakarėlis atsibus rugsėjo 
1 dieną, subatos vakare, Mildos svet. 
?nt trečių lubų. Pradžia 8 vai. Inžan- 
Ma vyrams 50c, merginoms 35c. Mer
ginoms, priklausančioms prie Lygos, 
Įžanga dykai. —Vakarėlis rengiamas 
atsisveikinimui su tais draugais, kur 
imami kariuomenėn. Vakarėlio pro
gramas bus pritaikintas tikslui. Kal
bės d. Kl. Jurgelionis. 'Taipgi bus 
vakarienė. Kaip draugai taip ir sim
patizuojantis kviečiami dalyvauti.

—Rengimo Komitetas.

Išmokinam piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus ai'ba aprėda 
Jus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais del jųsų parankiimo. Už $10 iš 
m.okinam jus sint visokius drabužius 

DRESS MAKING COLLEGES,
2336 W. Madison gat., ’Western ave 

SAB/\ PA TEK, MOKYTOJA,
- 1850 Wells gat.

Liubinas, pirmininkas,
. 2129 W. 21 St 

Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 18th Street 

Tamkcvičia, nutar. raštininkas.

4KIŲ SPECIALISTAS
Akis

REIKALAU.JAME 2 patyrusių dry 
goods pardavėjų (merginų). Pasto
vus darbas ir labai gera mokestis.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641-43-45 So. Halsted Sts. Chicago.

PARDUODU dailius apinaujus ra
kandus už labai prieinamą kainą po 
numeriu 3403 S. Union ave., ant an
trų lubų iš užpakalio. K. KalelkirnC.

PARDUODI 
pigiai, 
Vienas 
pradedamas, 7 sėdynių 
1916 7 . . _ _____
dedamas, 5 sėdynių; ir trečias —-1916 
—vieno tono Ford trock’as, labai pa
rankus bučeriui. Matykite vakare 
po 6 vai. name po*numeriu: 

. 2615 W, 47 Str.,
arba Garage

1513 W 46th Str., Chicago.
J. Tel. Yards 7125.

Liet. Bučerių ir Gr. Darb. Susivie
nijimo Am. nepaprastas susirinki
mas bus nedėlioję, 2 rugsėjo 2 vai. 
po pietų, Mikalajūno svet1., 2334 So. 
Leavitt svet. šis susirinkimas ne
paprastas: jame bus svarstoma pro
jektas Susivienijimo konstitucijos.— 
Draugai, atsilankykite ir paduokite 
savo nuomones, nes tai bus pamatas 
ir sutvirtinimas musų draugijos — 
Susivienijimo. Paskui nerugokite,. 
kad kiti draugai padarė įstatus ne 
sulig jųsų noru, Didžiausia mums 
gėda draugai, kad mes per taip ilgą 
laiką nesusitvarkome. Juk mes skai
tomas susipratusiais ir nevienas var
tojame 3-4-5 kalbas ir raštą. “Leibc- 
riai” ir lie iškovoja sau geresnį gy
venimą, kodėl gi mes esame tail) 
nerangus? Kviečia Vienas iš narių.

S. G O R D O N 
Halstcd Si., ( hieafto

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas,
202 N. Hawland Ave. 

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Ave.

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland, Ave.
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Ilawland Ave.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras,

158 Main St.

rengia svarbias pra- 
rugsėjo 2 d. 7 v. v. 

n t trečiu lubų, 3138 
Kalbės Laisves 

PRŪSEI KA—Kvie- 
k uos k a i 11 i n gi a u s i a 

, nes bus ko paklausyti.— 
užganėdinti. Inžanga 10c. 

visus —Komitetas.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsedis,
2229 W. 22nd St.

Jona^ Petrauskas, pirmsedžio pag., 
664 W. 18th St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union Ave

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort Ave

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb.,

72 Ę 102nd St.
A F. Grybas, prot. raštininkas,

123 Ę 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102n d place 
F. Sbcdvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svitai 
nėjo, 341 Kensington ave.

REIKALĄ UJl 
Černčs ir grosęrnės 
parduosiu pusę* 
nevedęs, • Atsišaukite 
ofisą, 1840 S. Halsted 
m i numeriu 138.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
V1SKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Mi$čikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. BaHckienę, nut. raštininkė, 

3443 So. Union
K; PabcrelytC, finansų raštininkė 

1315 Girard
D. Gi rd Vainienė, iždininkė, 

3$55 So. Halsted
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted
A. Kubulicnė, kasos globėja.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI
NI OKI J U BO VALI) Y B A:

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUDO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

M. Žukas, vice-pirmininkas,
1608 W. Nori h j

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1019 N. Marshfield ;

Jur. Kalnine, iždininkas,
1965 Evergreen ;

G. Moldenhauer, daktaras-kvolčj
1554 W. Chicago avi

LLE’rUVlŲ MOTERŲ APSVILTOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA I917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd St.
M. Dundulienė, susinešim^ sekretorė 

1915 So. Halstcd SI.
P. Baliclcienė, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. ParŠiukaitė, Chicago, II.
A, Klimavičiūtė, Chicago, 111.
V. Jurkevičienė, Herrin, III.

Siunčiant į centrą mokestis 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst siisincšimų 
raštininkei.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W

A. Vilimaitis, pirmininkas,
3154 Daugins Blvd 

Karoblis, užrašų raštininkas,
807 S. Spaulding Ave 

Manillas, fin. raštininką,
802 Independence Blvd

dėjimo mb 
stokite ėmę 
gelbėti — 
j)age Ibą.

Nosie
Nosies ligos 

ausų ir 
ant daug 
m a [ 
jūsų 
nėra kartais nosies ligos. Jeigu t 
kis tini Imi padaryta 
lai rup'inties akimis, 
si lik imu 
šalinta,

. LMPS 94a kuopa pageidaujant pu- 
OrtrtaL antru kartu stato scenoje ro- 
Juantišką veikalą “Palocius ežero 
dugne”, gruodžio 9 dieną C.S.P.S. 
svetainėje, 1126 W. 18th St. Prašom 

Jtlfn organizacijų nerengti tą dienų 
vakarų, kad neužkenkus vieni 

? ■-«l4ielYU».r* —Komitetas.

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
‘ R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis.

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

Tik-ką atvažiavęs iš Argentinos 
paieškai! draugų ir pažįstamų Kau
no gub., Pandėlio vals., Gi neisiu so
džiaus. Prašau atsišaukti šiuo adr:

K. Gasiunas,
4 116 Hermitage Ave., Chicago, Ill.

Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra tuft* X 

dias, kada pranyksta A 
t regėjimas. V
i Mes vartojam page* X 
f rintą Ophthalmomet- ■ 

er. Ypatinga doma w 
• atkreipiama j vaikus. ♦

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nedėld. w 
nuo^lO iki 11 dienių J* 

Ashland Avenue, ■ 
Kampas 47 St.

f I elephonc Yards 4317

........ ...... ......... ........,i,...    Į , ,į„„, įįĮg.Hį

L. M. APšVIETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917m.

A, Misčikaitienė, pirmininkė, 
3500’ So. Emerald Ave.

M. Radzevičiūtė; nut* raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

E. Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place

E. Šalkauskienė, iždininkė,
3423 Šo. Halstcd St

O. Dobrovolskienė
A. Pabarškicnė

Kuomet jus tariatės s 
cialistu, bukite atsargus 
jį. suraskite jo gerą 
kordus — jojo patyrimą 
jus pasitarsite su manim, 
minuosiu jusi] akis ir 
kės mano patarnavimo 
sakysiu. Aš turiu

20 melų patyrimą
ir išgyilžiau. lukstaųčius 

v a l k i o, u žb 1 i m r k i m o v o k ų, 
kreivų akių ir tt. pirmiau

paliauta be

r. 0. Carter M. D. 
SPECIALISTAS

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
120 S. State StM 2 augs., 1-nos 
durjs j žiemius nuo The Fair, Chgo. 
Priėmimo valandos. Nuo 9 ryto iki 
5 po pietų. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dr. M. Stupnicki
<31(19 So. Mm pan Si., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

PARSIDUODA PIANAS
Labai pigiai parsiduoda pianas iš 

tos priežasties, kad man reikia 
išeiti į kariuomenę. Kreipki
tės šiuo adresu:

. Wm. Klovas,
5257 S. Princeton avc., Chicago

LIE rv VISK Aft AKIŲ LYDY I O.1 AS 
Kai turi islnudamas urbta fūlpnsa •

MHlvos f-bh^rkjiiuo, h!i<ar>kj nite

1155 M i hv a u k e e A v e.
VbIuokhu-: Nuo 9 ryto d.i 9 xakare.

vcm> 9 yvU» ii- > 1 po pi*L

Dr. H. R. XRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos 
Priėmimo valandos: 8 ik) 10 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedMdieniai® 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dien^.. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Vyriškų DrapanųBargenai 
•'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli gatavi mm $15 iki 
$35 siutai ii* overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamirš
iu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės mm $25 iki $85, 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1 
$4.50. Vai!iinams siutai mm 
iki $7.50.

Atdara k asdic b r, j i c d č 1 i o m i s 
karais.

JOFTwPTWrTwPTwFi

į TlU/m IH'Ni. VAROS

| DR. J
f Medikas ir Chirurgas 1
i 3315 S. Halsted SL, Chicago I

PIRK SAU vit-hs Plumbavojimui reik- 
B menia ui “wholes-ale” kainas.
X Me® parduosi)ne- visiems.

i Levinthal Plumbing Supply Co.,
4* W. Division St., Chicago,
B Corner Marshfield Ave,
W hsilb«i)r»H ) ici uvikk a i

A. C. W. A. LIETUVIŲ) SKYRIAUS 
. ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, Hl. 

— P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee Ave.

Raštininkas — G. Bložis, 
• / 3261 So. Halstcd st.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas, 
.Ofisas 1579 MilwauKce Avenue.

Iždinikas -*• G. Katilius, 
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny-

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KL1UBO 

VALDYBA:
M. Žukas, pirmininkas

1608 W. North avc.
Av Lankas, yicė-pirmiįlinkas,

1621 Girard st.
Jg, Dumblauskas, nut. raštininkas, 

2228 Coblentz St.
raštininkas,

1621 Girard St.
A. M. Kadžcvskis, iždininkas,

1928 Leavitt St.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket

vertą, kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 Wabansia ave;, kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

S >A A V
'■"•-J




