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SAKĖ, KAD APELIUOSIĄ

žinoma

PRUSEIKA

i nors tose 
žandarai, 

nepraneša.

NENORI IŠKLAUSYT 
TAIKOS ŠALININKŲ. 

Prezidentas Wilsonas esąs

Valdžios atsisako išduoti so 
cialistų delegatams pas 

portus. \

GAL ATIDĖS STOCKHOI 
MO KONFERENCIJĄ.

kur 
skubiai 

armi-

SULAUŽĖ RUSŲ LINIJĄ 
40 MYLIŲ FRONTE. 

Suėmė 7,500 belaisvių ir 180 
kanuolių; rusai dar tebe
sitraukia.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
RYGOS UŽLAJOJ.

POPIEŽIUS RENGIA 
NAUJĄ NOTĄ.

ŠIANDIE
Drg. L. 
kalbės Kcnsingtone — 
L.S.S. 137-tai kuopai.

Kiekvienas kensing- 
tonietis privalo atvykt 
pasiklausyt d. L. Pru- 
seikos prakalbų;

KARĖ PASIBAIGS APIE 
NAUJUS METUS.

Kitose rytinio karės fron- 
ito vietose esą palyginamai 
ramu. . <

Monarchistų pienas 
nenusisekė.

SERBIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ POPIEŽIŲ.

ITALAI VAROSI f 
PRIEKI.

WASHINGTON, rugs. 7 
— Ir vėl pradeda eiti gan
dai, buk prezidentas Wilso
nas kalbėsiąs apie karės tik
slus. Manoma, kad tatai jis 
atliks, tur but, prieš išsiskir- 
stant kongresui.

K YNU A MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ.

WASHINGTON, rugs. 7. 
Vakar čia atsilankė Liau- 

ss Tarybos Įgaliotinis,

NORĖJO AREštUOT 
KERENSKĮ

BERLINE SIAUČIA
> DŽIOVA.

Vokiečiu laivynas Finlan 
dijos užlajoj?

imai, rusų 
imtai pasi
ni ant jos

Z e i t u n g išspausdino ga
utą iš Lugano, Šveicarijos, 
žinią, kur sakoma, jogei esą 
tikrų žinių, kad popiežius 
Benediktas XV rengiąs nau
ją notą kariaujančioms val
stybėms.

Suėmė 700 belaisvių; Monte 
Gabriele dar nepaimtas; 
austrai gabenasi naujos 
kariuomenės italų fron-

Savo notoje jis ignoruoja 
Serbiją.

ildžios žandarai krėtė 
“Arbeiter Zeitung,“ “So- 
cial-Demokraten” ir “Ra- 
dnicka Straža“ laikraščių 
redakcijas.

BERLIN AS, rugs. 7. — O- 
ificialis Berlino pranešimas 
iSako, kad nuo pradžios da
bartinio ofensivo Rygos fro
nte, į vokiečių rankas pateko 
7,500 belaisvių ir 180 kanuo
lių. Vokiečiams, be to, teko 
idaug ir kitokio karės gro-

WASHINGTON, rugs. 7. 
— Pranešama, kad Alasko- 
je tapo surastas didžiausias 
pasaulyje vulkanas. Jisai 
užimąs apie šimtą ketvirtai
nių mylių. :

rove 
be to, vis^i ne- 

meRsevfkus,'5' ku- 
socialdemokra- 

dau-

Felegramos sako, kad vokie
čių armija, o renegatas 
Russelis tikrina, kad tai 
Suv. Valst. senatorių dar-

PETROGRADAS, rugs. 7 
— Monarchistų areštai vis 
dar tęsiasi. Iki šiol jau esą 
areštuota keletas didžiųjų 
kunigaikščių ir visas būrys 
įvairaus plauko juodašim
čių, dariusių pasikėsinimą 
sukelti kontrrevoliuciją.

Sužinota, kad suokalbinin- 
kai-juodašimčiai pirmiausia 
rengėsi pasigaut į savo ran
kas ministerių pirmininką 
Kerenskį, o paskui “imt už 
keteros“ ir kitiems. Tik, dė- 
ja, jie patįs dabar pateko bė
don.

KOPENHAGEN, rugs. 7; 
— Vokiečių konservatorių I 
vadas reichstage, B. Heyde-' 
brandas ir vėl užsimanė pa
pranašauti. Jisai tikrina,

Susirgimų skaičius pašoko 
56 duos.

NEW YORK, rugs. 7.— 
Nesenai vienas vietos exem
ption board’ų paliuosavo 
nuo tarnavimo kariuomenė
je H. E. Francis’ą. Paliuo- 
savimo priežastis buvo ma
žas svarumas, ūgis ir netu
rėjimas pilietybės popierų.; 
Daktaras atkartotinai tikri
no, jogei Francis nebus ima
mas kariuomenėn. Bet koks 
buvo pastarojo nusistebėji
mas, kuomet jis tapo pašau
kta naujųjų rekrutų paro
dom

Francis antru kartu pa
davė apeliaciją, 
čia paliuosuoti jį nuo tarna
vimo kariuomenėn kaipo 
svetimšalį.

ferencija Stockholme, kuri 
turėtų prasidėti poryt, t.y. 
nedėlioję, veikiausia bus ati
dėta. Kol kas yra 
kad konferencijon galės at
vykti tik Rusijos, Vokieti- 
įjos, Austrijos, Bulgarijos ir 
neutralių valstybių socialis
tų atstovai.
- Pienuojamoji antra Cim- 
merwaldo konferencija irgi 

^neįvyks — delei tos pačios 
priežasties.

rugs, 
žinių, 

ir Austrijos 
sudraskyt 

Sulig gautų 
pasiimsianti 
5 dalį, o visa 
Austro-Ven-

sekimo — pamatysime

tijos susivienijimo konvenci
ja. Konvencijos pirminin
ku išrinkta paskilbusis atža
gareivis, Amerikos Darbo

PETROGRADAS, rugs. 7 
— Pusiau oficialis Petro
grado pranešimas sako, kad 
Rygos užlajon vakar atvyko 
didelė vokiečių kariškų lai- 

kad

■Naujasis Lietuvių Mokslo D raugystės namas Pittsbur 
gh’e, Pa. (žr. korespondenciją).

NICE, Francija, rugs. 7 
1— Eclaireur de Nice prane 
ša, kad Serbijos 
pirmininkas ir užsienio rei
kalų ministeris, M. P. Pa- 
schitch, neužilgio rengiasi 
pasiųst popiežiui Benediktui 

■ protestą užtai, kad jis savo 
notoje į kariaujančias ir ne- 
utrales valstybes ignoravęs 
Serbiją, neskaitęs ją lygia 
(suk kitomis kariaujančiomis 
'valstijomis. )(.

Sangajaus pranešimą 
sakoma, kad Kynij 
mobilizuoja dalį savo 
jos, Monogolijoje, ki 
mano pasiųsti į Rusijos fron 
ta. Viso, tur but, busią pa 

įpie penkiolika tuks

Radikalis s<x 
mon 
Gom persą

■pasimatyti su prez. Wilsonu. 
Prez. Wilsono sekretorius 
Tumulty tečiaus “paaiški
no“ jam, būtent, kad prezi- 

KOGKADAb, rugs. 7 dentas esąs “perdaug užim- 
•gramos praneša, kad tas“ ir todėl negalįs pasima- 
atsibuvusiuose Petro- tyti su Liaudies Tarybos į- 
miesto valdžios rinki-galiotiniu.

[vokiečiai nebandytų išsodin
ti savo kariuomenę kur nors 
užpakalyj rusų linijos.

LOS ANGELES; Cal., 
rūgs. 7. — čia gauta žinių, 
kad Californijos užlajoj, va
kar apsivertė Mexikos val
džios laivas, vežės 200 karei
vių iš Point Isbela į La Boi- 
sa. Laivas buvo statytas 
tik plaukiojimui upėse. Ka
reiviu likimas nežinomas, c
Manoma tečiaus, kad maža 
arba nei vienas iš jų neišli-

CHICAGO, rugs. 7.—Val
džios žandarai veikia. Va- 
jkar, kaip skelbia džingų 
.spaudą, jie šeimyninkavę 
ikaip tinkami socialistų par
tijos raštinėje. Nei vienas, 
apart policijos, nebuvo įlei
džiama į raštinę. Žandarai, 
šako, tikisi surast kokių 
nors prirodymų, kad sociali
stų partija, beje, jos vadai 
veikia apmokami vokiečių 
^valdžios pinigais.

Laukiama visos eilės nau
jų užpuolimų ir areštų. ..

ZURICH, Šveicarija 
7. — čia aplaikyta 
kad Vokietijos 
valdžios tariasi 
Rusų Lenkiją, 
žinių, Vokietija 
dešimtą Lenkijo 
kita turės tekti 
grijai.

žinia dar nep

,muel Gompersas. Kuomet 
tapo paskelbta balsavimo 
^pasekmės, nuo kėdės pašoko 
' “buvęs“ “radikalia socialis
tas“ Simons ir triukšmingai 
pasveikino poną Gompersą. 
Užtai paskui jam tapo su
teikta “džiabas“: jisai 
išrinkta rezoliucijų komisi-

KOPENHAGEN, rugs. \ 
.— Sulig valdžios paskelbtu 
skaitmenų, už kovo, balan 
įdžio ir gegužės mėnesius 
džiovininku skaičius Berli- 

C'

ne pašoko iki 56 nuoš., paly
ginus tai su tokiomis jai 
(skaitmenimis, paskelbtomis 
dar 1916 metais.

Laukiama vokiečių užpuoli 
mo ant Revelio ir Kron 
štadto.

po svetainėj įvyko L.S.S. 
234 kuopos prakalbos. Kal
bėjo “Laisvės“ redaktorius, 
d. L. Pruseika — apie Rusi
jos revoliuciją.

Kaip ir visuomet, d. Pru- 
seikos prakalba pilnai pa
tenkino atsilankiusius.

Žmonių buvo apie pora 
šimtų.

Po prakalbos vietinėn soc.

Taipjau liko parduota ne- j 
maža ir kitokios literatūros | 
bei užrašyta “Naujoji Gady
nė,“ “Laisvė“ ir “Naujie
nos.“ Tūlų knygų rengėjai, 
sako, pristygę.

Turiu pasakyti, kad tai be
rods pirmas toks atsitiki
mas ant Town of Lake, kur 
prakalbos davė tokių puikių 
pasekmių. —J. Aceris.

sesi nauji nariai.
t Kiekvienas atsilankiusių
jų gavo dovanai sekamas 
knygutes: “Kaip kunigai rū
pinasi darbininkais 
nigai ir revoliucija;

ROMA, rugs. 7. — Nevei
zint atkaklaus austrų prie- 
išinimosi, italų* kariuomenė 
yis dar varosi į priekį. Ofi- 
icialis italų karės ofiso pra
nešimas sako, kad vakar iš- 

'tiko visa eilė susirėmimų į 
šiaurryčius nuo užimtos aus
trų tvirtovės Gorizia. Mušis 

Į dar tebesitęsia. Iki šiol ita
lai’ spėjo suimti virš penkis 
jšimtus austrų kareivių.

Tokie jau atkaklus mūšiai 
vakar ėjo ir Garso lygumo- Juokitės 
se. Austrų pulkai keliatą įr Darbas.
kartų nepasekmingai ataka 

vio italų pozicijas. Austrai 
čia neteko 200 belaisviu.

-A. dress:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL^irsJOIS 

TELEPHONE C ANU. 1500

CHICAGO, rugs. 7.—Kra
tos nesi^auja. Pereitą nak
tį federalės valdžios žanda
rai užpuolė dar trijų laikraš
čių redakcijas — “Arbeiter 
Zeitung,“ vokiečių socialis
tų dienraštį, “Social-Demo- 
kraten” ir slavokų socialistų 
federacijos organą “Radnic-!;VU 
ka Straža.“ Be to, žandarai 
apsilankė ir vienoje knygų 
spaustuvėje ant 
Clark gatvės.

Ar laimėjo ką 
vietose valdžios 
džingų spauda i 
Sakoma tik tiek, kad jos esą 
apstatyta saugia sargyba.

►kietija pasiiihsianti vieną 
dešimtą dali, visa kita 
teks Austrijai.

je ponas Russell teikėsi už- 
reikšti, būtent, kad “Rygą 
paėmė Suv. Valstijų senato
riai La Follette, Gronna ir 
Stone. Kada kaizeris išleis 
tos pergalės paskelbimą, 
jis turės neužmiršt pagirt 
minėtus tris vyrus.“ Aiš
kiau tariant, tie trįs senato- 
iriai yra tikrieji Rygos puo
limo kaltininkai, 
jie mat priešinasi 
mingam karės vedimui“: ba
lsavo prieš karės deklaraci
ją, konskripciją ir dabar 
■reikalauja, kad butų apkra
uti karės mokesčiais didieji 
šios šalies patriotai — amu
nicijos fabrikininkai ir kiti, 
jikur daro 
pelnų.

Renegatas Russelis, be to, 
baisiai nekenčia Liaudies 
Tarybos ir majoro Thomp- 
.s^no, kuris įęido įvykti Ta
rybos konvencijai Chicago- 
je. Pasak jo, minėti sena
toriai, Liaudies Taryba ir i 
■majoras Thompsonas veikia į 
už pailginimą dabartinės 
karės, taigi skerdimą Ame
rikos kareivių daugiau nei i 
patįs kaizerio kareiviai.

IaJInDOiN, rugs. i. — is 
HeLsingforso pranešama, 
kad Finlandijos užlajon va
kar pasirodžiusi didelė vo
kiečių kariškų laivų eskad
ra. Manoma todėl, kad vo
kiečiai rengiasi užpulti ant 
2-jų rusų kariško laivyno ba- 
7ių — Revelio ir Kronštadto.

Rusų traukimąsi 
fronte vis dar tęsiasi 
kur, sako pran 
armija nebando 
priešinti giliant 
priešui.

NAUJIENOS
THE UTHUANIAN DAILY NEWS

Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1H79.
I................... ..................................................... J I ■ j 1 II 1 ... ............ ............................

štumos dar austrų rankose. 
\Apie jų puolimą tečiaus nie
kas jau neabejoja.

Austrai gabenasi vis dau- 
giau kariuomenės iš Rusijos 
fronto. Ypač daug naujų 
pulkų sutraukta Carso lygu
mose.

.........................  m o-*-.-. ...................................................... ....... ;

NATIONAL EDITION

MINNEAPOLIS, Minn., 
rugs. 7. — Minneapolise da
bar atsibuna t.v. Darbo ir 
Demokratijos Susivienijimo 
konvencija, kur tarp kitų 
renegatų randasi ir Chas; 
Russellis, buvęs Rooto komi
sijos narys. Vakarykštėje 

muose pergalėtojais išėjo t. tos neva konvencijos sesi’jo- 
v. “bolševikų“ frakcija ir 
soc. revoliucionieriai. Pav., 
už pirmųjų kandidatus pa
duota 174,000 balsų, antrųjų
— 182,000. Konstituciniai 
demokratai gavę tik 101,000 
balsų. “Bolševikai“ taigi iš
rinkę 70 atstovus, soc.-rev.
— 73 ir konst, dem. 44. Kiek 
gavo balsų “menševikai“, t. 
y. cheidzės grupė, telegra-

(Augščiaus pa
duotoji žinia yra labai neaiš
ki. Petrogrado miesto rin
kimai buvo apie trejetas mė
nesių atgal. Kodėl jie turė
jo but padaryti vėl dabar? 
P i r mes n i u ose r i n k i m u o se
“bolševikai“ buvo gavę tik 
apie ketvirtdalį socialistinių 
balsų; nesuprantama, kokiu 
budu jie galėjo dabar, į taip 
trumpą laiką, pavirsti kone 
stipriausia socialistų 
Telegrama, 
mirti *hpei “ 
rie Rusijos 
tijoje šiandie turi dau 
giau pasekėjų, negu ‘ 
vi kai.“ Red.).

Rusų traukimąsi vis dar 
(tebesitęsia. Sulig oficialio 
.Petrogrado valdžios prane
šimo, bėgiu pastarųjų dvie
jų dienų vokiečiai veik galu
tinai sulaužė rusų liniją 40 

ministerių mylių fronte šiaurryčiuose 
muo Rygos. Rusų pulkai 
jau persikėlė per Melupe li
pę ir traukiasi šiaurryčių 

i linkui.
Traukiasi rusai ir kitose 

' Rygos-Dvinsko fronto vie-

CHICAGO, rugs. 6. — Be 
Chicagos, federalės valdžios 
žandarai vakar darė kratas 
■dar sekamuose miestuose.

Pittsburghe, Clevelande 
(septyni areštuota), Lincol- 
ne (Nebr.), Detroite, San 
Francisco, Salt Lake 
(Mich.), Superior (Wi^.), 

Ku-’Minneapolise, Duluthe, Mil- 
iwaukej, Los Angeles, Fremo 

Nuosavybė į(Cal.), Stattie (Wash.), Por
tland (Me.), Omahoj, Tulsoj 
į(Okla.) ir Miami.

Sakoma, kad Detroito L 
įW.W. raštinėj rasta bomba. 
Žandarai betgi nei vieno ten 
neareštavę. Tatai busią pa
daryta šiandie ar ryto.

Žinios apie paėmimą Mon 
Gabriele tvirtumų pasi 

gsianti apie naujus metus, rodo yra neteisingos. Aug 
Pasak jo, kariaujančios val
stybės nepajiegs'tęsti ją iki 
sekamo pavasario.

Savu laiku Heydebrandas 
taipjau tikrino, kad vokiečių 
submarines sumuš ' Angliją 
į porą mėnesių. Bet jo pra
našavimas neišsipildė. Ar

Pėtnyčia, Rugsėjo (Sopt) 7

Entered

s Se?



Skaitytoju Balsai

no

Moralybes Išsivysimas

Chicago, Ill

PAŽINKIME PATĮS SAVE

[) A RB Ag
Didelis Iškilmingas Balius

Inžanga 25c porai

run

LSS. XI RAJONO 
REIKALUOSE.

šmeižia 
kad ne

patriotai 
prie 
va ;

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

man ro
mą, nes

LIETUVA, LENKIJA 
IR LATVIJA.

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

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

mgesnes lietuvių draugi- 
ytų tada 
armija ir

ŽMONĖS SU KEISTOMIS 
NUOMONĖMIS.

nes 
kuopa 

ąjungo- 
matvs v 

susivažiavimą 
r pasekmin- 
Krakaitis. .

ten vienybe
yra •/
tveriant Liet, Darb. Tarybą, at 
si rado žmonės su keistomis nuo 
monėmis 
busianti..

Kur tik ne pasiklausysi, į kurį 
laikraštį nepažiūrėsi 
ir mirga suirutės, vaidai 
niai 
svarbus klausim 
yra

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto* 
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Darb. Tarybos.
Tas žmogus, ku- 

k vies t juozapinę

negalėti
gan

zmo 
nes žiuri per siaurus akinius 
vienybės klausimą lietuvių J ar

naudotojus.
Nors veikalas yra sutaisytas lošimui 

bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte 
resinga; nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

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

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį m orą*

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c,

skaitytų sekamus žodžius; lab& 
pageidaujama, idant ir šiaip ar
timų kuopų nariai atkreiptų ati
dą ir, matydami reikalą, imtų 
aktyviai dalyvumą.

LSS. 116 kp. savo susirinkime, 
2 d. rugsėjo labai rimtai svarstė 
gyvąjį musų dienų klausimą:

“aš”, kad ne ‘aš 
man ir nereikia

ir Kovos štabe viešpatauja tokia 
pasibaisėtina ir nepakenčiama 
toliau betvarkė? Ką tai lemia 
ateičiai?

let taip elgiasi
kurie vos yra

Jie tai išdrįsta
šmeižti ypatus,

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

Kaina 50c.

mo, be skirtumo tikybos pažval
gų ir tt., ir vedamos rimtu ke- 

Ateityje jos gali atnešti di
nes kur sutarimas, 
o vienybė gyvenime 

eriausias draugas. Bet štai

bilių, siaurinau lįs darbininkų te 
sės; konfiskuojama darbininkiš 
ki ir socialistų laikraščiai ii 
šiaip siaurinama žmonių laisvė 
Valdžia ir kongresas 
dėlto, kad darbininkai

darė tatai ne rimtai, o norėda
mas pašiept Liet. Darb. Tarybą. 
Girdi, Taryba privalanti su savo 
kvietimais kreipties ne į socialis
tų, o į klerikalų organizacijas. 
Už tai korespondentas iš Rock- 
fordo ir “davė vėjo” tam žmo
gui, primindamas jam ir “klup- 
čiavimus bažnyčioje.” — Red.). 
Ir nemandagiai “duodamas vė
jo” jis net stebisi, kaip anas drį
sta duoti tokius patarimus 
kviesti vienyben), juk jis ne se
nai dar bažnyčioj “klupčiavęs”, 
ir kalbėjęs “susimilk ant musų, 
Viešpatie.” Stebėtis reikia. Tas 
žmogus matomai visą atidą ir 
svarbą atkreipia ne į dalyką, 
apie kurį kalba anas korespon
dentas, ne į vienybės reikalą, bet 
į ano privatinį dalyką, kuris nie
kuo nesiriša

Pastaruoju laiku tarp lietu
vių iškilo bruzdėjimas-tvėrimas 
įvairių Tarybų, 
lietuvių šiandie 
tai rimtai pagalvojus matosi ge
ras daiktas, kuomet tokios Tary
bos (butų geistina, kad iš viso 
butą tik viena lietuvių Taryba)

DR. H. S. WHITNEY
505 So. State Str., Kamp. Congress St., Chicago, III 
Pi'iemimo Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 2 dieną.

SPECIALUS LIGOS. Niežėjimas, de
cimas, suputimas, skaudėjimas šlapi
nimosi sąnario. Smarkus (čirškimai, 
vaistinės gyduolės retai pagelbsti, jos 
yra priežastimi sulaikymui šląpymo.

Mano gydymas prašalina visokj ap- 
siseiŠkimą ir išdydo j kelos dienas. 
Mano yra vienintelis būdas, kokį pri
valo vartoti.

Galiu išgydyti jus taip greitai ir 
lengvai, kad nusistebėsite. Aš sutei
ksiu jums pasekmes, kurių jus ješkote 
už mažiausią, mokostj.

TAS, KO JUS PAGEIDAUJATE. JEIGU 
TUOKART ATEIKITE DABAR IR

Genys margas, svietas da mar- 
gesnis — sako sena lietuvių pa
tarlė. Taigi, sulyg tos patarlės, 
šiandie mes sutinkame žmones 
su keistomis, margomis nuomo
nėmis ir susitarimo-vienybės 
klausime. Vienybe ekonomi
niame žmonių gyvenime, tai vie
nintelis įrankis kovoje už geres
nę ateitį, ir idant atsiekus to 
tikslo, tai žmonės įvairių tautų, 
be skirtumo pažvalgų, tikybos, 
spiečiasi į dideles organizacijas. 
S upra n tania, kad neorga niz uoti 
žmonės, arba paskirstę savo jie-

nnsionie- 
apšvietą” iš jų 
P. A. D.

“Klupčiavimas” bažnyčioje ir 
tt. tai yra grynai privatinis žmo
gaus dalykas, ir lodei ką jis čia 
turi bendro su vienybės klausi
mu — lai suprask tu žmogau, 
kad gudrus. Vėl-gi, juk čia tve
riama darbininkų Taryba vieny- 
bės-pasitarimo delei ir 11., juo- 
zapinėse ir jurginese draugystė
se priguli irgi darbininkai, ar 
ne? Taigi, kaip su jais pasielg
ti? Juk rodos, su visais butų 
geistina susitarti kokiu nors bil
du, kad prašalinus visokius vai
dus iš lietuvių tarpo, ar ne?

Pas mus šiandie randasi dau-

{IZzr išreikštas šiame skyriuje nuo 
numes Redakcija neatsako.]

Bet už ką, už ka mes turim oi- V v
ten, kur dabar mus nori
isti? Beržas.

Tos trįs tautos — lietuviai, 
lenkai ir latviai — yra kaimyniš
kos. Bet iki šiol labai mažai te
buvo kalbama apie jas. Kilus 
Europos karei betgi pradėjo len- 
ų ir lietuvių spaudoje skambė
ti ue tik tų trijų tautų vardai, 
bet jau net pradėta kalbėti, kaip 
atgaivinus ir padarius iš jų res-

Išgydymas Yra Jūsų Troškimu
Aš Negydysiu Jus Visai Kol Nepastebėsiu 

Kad Aš Galiu Jus Užganėdinti
ATMINKITE—-Kad aš gydau vyrą ligas nuo daug metą. Per

žiūrėkite mano rekordus, mano diplomus ir ateikite patįs. Užlai
kau vieną geriausiai įrengtą įstaigą del tyrinėjimo, su daugeliu ma
no diplomą ir, su mano patyrimu suteikiu pilną užtikrinimą—kokį 
daugiausiai gali reikalauti vyras.

Jokių ligų negydau per laiškus.
Dabar Skaitytojai, Jeigu Esate Nelaimingais, Negaišuokite Laiko, 

Pinigų Ir Sveikatos Ateityje.—Jeigu Praleisit Vi-eną Dieną,
Galite Susirgti Tokia Liga, Kad Niekas Jums Nepa

gelbės. Todėl Ateikite Pas Mane Tuojau 
ir veikiai pasigydykite.

“914” pageltas ■ “606”Dr. Ehrlich’o Pagarsėjusios Gyduoles vV Vr

Vartoja naujųusi 
dymą del kraujo ii 

soriaus Ehrlich’o (iš Vokietijos) 
pagerintas 606 
914 yra visai saugios ir be skausmo, 

ir pasekmingesnes negu 606 ir guli but 
suteikiamos ofise, be jokio skausmo ir 
nereikia visai pasiliuosuoti iš darbo ■ 
Tas gydymas yra daug geresnis už ki-l 
tus vartotus nuo tos baisios ligos. Ap-I 
sireiškimai pranyksta už kelių vaJan-l 
dų po priėmimo vaistų. Jeigu sirgotel 
tokia liga, nesivėluokite ateiti pas ma-l 

ne ir {gyti tą stebuklingą gydymą. ■

SULAIKYMAS ŠLAPYMO yra labai 
pa'vojinga ir skaudi liga ir gali užkenkt 
visai šlapinimosi sistemai. Aš gydau 
kiekvieną tok j atsitikimą pasekmingai 
sulig reikalo. Sulaikymas šlapumo yra 
labai sunkus išgydymui, težinus savo 
metodu pajiegiu išgydyti ir svarbes
nius atsitikimus. Aš neapskelbiu iš
gydymo, kadangi tas nėra užbaigiama. 
Kuomet gydymas yra užbaigtas visi 
šlapinimosi pravedimai yr visai sveiki.

BŪTI VISAI IŠGYDYTU, TAI YRA 
JUS NEATSILANKfiTE PAS MANE PIRMA 
AŠ IŠGYDYSIU JUS TIKRAI TAIP, KAIP JUS NORITE

Patarimas DYKAI

visur taip 
ir bar- 

Gema tad klausimas, ir 
Kodėl taip 

Bet tuoj gauni ir atsaky
tai paprastas “aš”. Taip 

dabar yra tarp Amerikos lietu
vių socialistų laikraščių.

Vienintelis mano troškimas 
Siame a t vėjuje yra tai, kad visi

Karės 
Mes čia 
liesti. 1 
greitai tapo pakeista 
Pirmiausia jie 
nuoliams 
suardė j
Vieni jų tikėjos pasiekti moks
lą, kiti pramokti amato ir tapti 
naudingais pasauliui žmonėmis. 
Bet ne, jau jiems parūpinta 
amatas: kiša jiems į rankas šau
tuvus ir šobles.

Neturėjom teisės balsuoti 
pirm karės paskelbimo, nebuvo 
klausta musų, ar mes jos norim, 
o dabar mus varo į karę.

Nebūtų mums taip skaudu ei
ti ir kariauti, jei kas užpultų 
Ameriką; nebūtų skaudu, jei 
reiktų stoti už savo darbininkiš
kus reikalus: už lygybę, už lais
vę, už panaikinimą alginės ver-

. TEISIU „
11 Dienomis ir vakarais teisių klesos. o 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- jį 

C Lėlišką laipsnj. Dykai orator i k a. 8 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai šiame mieste. , 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AtTG- 1 
8 STE8NĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 58 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 65U>

pasitaikius grįžti Lietuvon, ii 
gyventi laisvoje. Lietuvoje, ture 
ti susitarimą — tam reikia lie 
tuviams Tarybos.

ir geriausią gy- 
odos ligų. Profe 

914’ 
vieton senų gyduolių

Ii tik pažįstai!lįs socializmą ir 
pilnai pripažįstantįs S-gos prin
cipus ir taktiką. Jeigu jis įstos 
to nežinodamas, tai iš jo susi
lauksime tik “aš.”

Padėkime susiorganizuoja vi
sos paž 
jos į ALDT. Pasidai 
dešimt tūkstantinė 
reikalui užėjus užprotestuotų} 
— tai jau ne viena Sąjunga. Tai 
pasidarytų minia, kuri dar su
sivienijusi su panašia Taryba 
svetimtaučių, priverstų pagalvo
ti įstatimdavius; tada nebūtų 
taip kaip dabar, kokis Buruquis- 
tas ką pasakė, tai ir turi stotis 
jo žodis kimu.

Rodos, jos naudingumas taip 
aiškus, kad nebereikėtų nė aiš
kinti ir aš tikiu, kad kiekvienas

ir Latvija, bet ne su Lenkija... 
Poliaus pakalbėsime dauginus 
apie tą klausimą.

S. A. Dementis,

rėti į vienybės ir susitarimo 
klausimą rimtai, arba net jo 
svarbos nesupranta. Toki žmo
nės seka paskui Mockus, Rack u s 
ir jiems panašius 
rius”, ir semia 
“pamokslų.” -

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

Nepersenai vėl Naujienose pu
tėm i jau kaip vienas korespon
dentas (iš Rockford, 111.) duoda 
vėjo antram užtai, kam anas ra
šydamas laikraštyje patarė pa
kviesti juozapinę draugystę pri
sidėt prie Liet 
(Ne visai taip 
ris “patart

prdi, tokia Taryba 
‘bespalvė”. Ar gir- 

Sulyg tų žmonių nuo
mone, tai lietuviams darbinin
kams reikia tverti Tarybą tik iš 
“spalvuotų” žmonių ir su jais 
tartis (ir kaip jie atrodo?), “be
spalvių” gi nereikia priimt, nei
gi su jais tarties, kaipo su netin
kamais, kad jie ir norėtų vieny

čiu matosi, kad tie 
žiuri per siaurus

maisto papuolėm į spąstus.
Mums čia atvykus, pirmiau

sia tapome sugrusti į dirbtuves. 
Ten mus išnaudojo, kaip me
džiagiškai, taip ir sveikatos 
ž v i Igs ni u. Isb ly skoni,
tom. Daugelis be laiko 
žiavo į kapus.

niaukė Europos padangė, 
debesis užėjo ant jos. 
i Amerikoj išlikom nepa- 
Bet neilgam. Mus laisvė 

pančiais.
tapo uždėti jau- 

Suvaržė jų laisvę,

Tie žodžiai atsikartoja kas va 
landą mano mintyje. “Išgany 
mas” — žodis, kurį mano auk 
lėtoj a i nuolatos minėjo, gimi 
nes ir pažįstami nuolat juos at 
kartodavo.

Musų išganyi 
musų laiminga 
ten toli, toli, Amerikoj. Taip 
tikėjom mes. Ten mums ne
reiks nė caro saldolo mundieros 
dėvėti.

Apleidom todėl mes savo my
limą tėvynę, tėvus, brolius ir 
seseris ir draugas ir atkeliavom 
j tą laimingą šalį. Bet lygiai 
kaip tie paukščiai jieškodami

nėra 
negali 

kiek smarkiau pasipriešinti.
Gal tūlas pasakys, kad nori 

prieš lai protestuoti, gali rašy- 
ties prie Sąjungos, kam da ko
kios ten tarybos reikia. Aš štai 
ką turiu ant to pasakyti: visi ku
rie gali priklausyti prie tarybos, 
nė visi gali priklausyti prie Są
jungos, ir tai del daugelio daly
kų: vieniems gal neleidžia tur
tas, antriems sąžinė, o treti gal 
netikę ten priklausyti. Gal 
daugelis pasijuoks iš žodžio “ne
tikęs” ir pasakys, kad netikęs 
Sąjungai, tai nelikęs ir Tarybai. 
Ne! — Kodėl? štai kodėl; prie 
Tarybos gali priklausyti tie visi, 
kurie nėra priešingi Sąjungai, 

kalbamuoju, bet prie Sąjungos gali priklausy-

Musų kaimynai lenkai yra pa 
■yžę pasinaudoti^ tuo dalyku 
žudomąją jiems neprigulmy 

, bet lenkai (ne visi!
d.) nėra užganėdinti
nkija; jie dar nori kad ir Lie- 

iįvija butų prijung- 
“karalystės.” Jie 
lietuviai jau 300 

metų kaip yra padarę uniją-su- 
tartį, tai turi pildyti savo žodį. 
Ve kaip lenkų spauda kalba 
apie Lietuvą!

Nors lenkai nori, kad Lenki
ja butų didesnė negu dabar kad 
yra, bet jie nori t ui 
juras. Viena Lenki j 

yvuoti, jeigu ji 
tų neprigulmybę.

Mes darbininkai nesame prie
šingi lenkams darbininkams, 
bet mes mielai simpatizuotume 
Latvijai, o ne Lenkijai (kodėl? 
Bed.). Lenkija negavus Lietu
vos negalėtų į Baįtiko juras at
važiuoti. Norint pasiekti juras 
jai reikėtų brangiai mokėti toms 
valstijoms, katros leistų perva
žiuoti su prekėms iki jūrių... 
Rusija iš senų laikų seilę varvi
na žiūrėdama į Dardanelius, net 
Petras Didysis yra pasakęs, kad 
tas kelias turi priklausyti Rusi
jai, o ne Turkijai. Kilus Euro
pos karei tuoj Rusija puolė, kad 
gavus tą laisvą kelią į Adria tiko 
juras, liet žuvus caro valdžiai at
simainė visi planai.

abar nori ir lenkai 
reikalaudami, kad

‘ jųjų butų priskirta Lietu- 
sirba Latvija. Apie tą daly- 
lenkai vedė derybas su kai

zeriu Vilhelmu, bet derybos ne
davė geistinų lenkams pasek-

negali. Nesenai matėme faktą: 
gelžkelių tvirtai susiorganizavu
sieji savo spėkas darbininkai į 
vieną didelę grupą kaip tik pa- 
grąsino streiku jeigu nebus tuo- 
jaus išpildyti jų reikalavimai, tai 
šalis sudrebėjo; ir valdžia maty
dama streiko pavojų, pasiskubi
no juos (darbininkus) užganė
dinti išpildydama jų reikalavi
mus.

Lietuviai stiprių organizacijų 
iki šiol neturi. Bet kadir turėtų, 
jie vieni nedaug tegali atsiekti 
ekonominiame gyvenime čia 
Amerikoj be svetimtaučių. Te
čiaus gi, lietuviams reikia tarp 
savęs susitarimo, rimto susitari
mo, kad sušvelninus pažvalgų ir 
srovių santykius, ir kad progai

■ 8 B > (B ■ Užnuodytu Krauju, Silpnų■ į ĮB ■■ ■ Nervų,nuliūdę,Nerangus,V LB I Nubalusiu Veidu ir Indu
li IBI 1^11 busiomis Akimis

čia paaiškėjo keletas dalykė
lių. Sulyg paskutiniu Sąjungos 
tariniu Pildančiojo Kom. nariai 
negali užimti Sąjungoje alginių 
vietų. Šūkis senai sumindžio
jo tą visų sąjungiečių tarimą ir 
kaip vidurinių amžių carukas 
ant nedrąsaus cenzūruoto Kovo
je patėmijimo, mosteli savo ga
linga ranka, ir pasigirsta iš te
nai balsai, stebėtini savo turiniu, 
stebėtini savo nuoseklumu. 
Sąjungos konstitucija, na jau 
sergėk Viešpatie su tąja konsti
tucija — kad tik nors musų ai
niai ją pamatytų! Letargiškas 
Pild. Kom. miegas laikais, kuo
met draugų pulsas taip nenor- 
mališkai muša, laikais, kuomet 
kilo visoj rūstybėj karės klausi-' 
mas, kuomet neaptašytais įran-^ 
kiais redaktoriai kandžioja vie
nas antrą, ir ant galo, kuomet 
minios, ačiū despotiškam min
džiojimui šalies tiesų (ką daro 
kapitalizmas ir jo alginė tvar
ka), blaškosi ir kas momentas 
rizikuoja padaryti istorinės reik
šmės žingsnį, — tais laikais 
musų Pild. Kom. prakaite savo 
tarė pirmąjį žodį laike visos savo 
tarnystės. Ir da kodėl tarė? 
Kadangi A. L. D. T. sujudino 
minias, kadangi spiaudymas ant 
Grigaičio ir šiaip ant nepatinka
mų Kovos štabui ypatų nelemia 
daugiau nieko, apart skylimo 
Sąjungos, mes LSS. 116 kuopa, 
pasiryžo m e tai išvengti. Tam 
tikslui davėm įnešima XI vajo- 
nui, idant pradžioje spalio rnėn. 
butų šaukiama extra konferen
cija, kurioj galėsime palikti 
sakius savo darbo gyveninn 
pavienė ypata arb; 
neturi balso Kovoje 
je. Tikime, kad draugai 
tame svarbą 
padarys skaitlingu

sumanymą, nesistatydamas ant 
sumaniau, tai 
Bet, deja, ar 
Vieni rašo, 

vis tik dėlto, 
V’ Kili saves nepažįs- 
lemokantįs protauti 

klausosi to “aš” ir trukdo nors 
ir geriausiai sumanytą darbą; 
kad dar trukdytų nurodinėdami 
blogąsias puses sumanymo, lai 
dar butų gerai, bet to nėra — 
jie stveriasi tik šlykščiausių 
priemonių primesdami doleri
nes politikas, privatiškumus 
ir t. p.

Taip^elgiasi netik pažįstai!lįs 
save žmonės, 
daugiausia tie, 
pramokę rašyti 
užsipuldinėti ir 
kurios yra užsitarnavusios pa
garbą savo visuomeniniu veiki
mu. Atsiranda ir laikraščių, 
kurie tokiems raštams duoda 
vietos.

Draugai, pirmiausia, jeigu no
rime kišti nosį į politiką, išmo
kime pažinti patįs save, — išti- 
rinėkime gerai save, ar galėsi
me būti ištikimais ir pildyti sa
vo pareigas, ar galėsime užsilai
kyti, nestafydami pirmon vieton 
savo “aš.” — J. M. Stružas.Parengtas

Dr=stės Lietuvos Karaliaus Mindaugio

Subatoj, Rugsejo-Sept. 8,1917
M. Meldažio Svetainėje,

2242 W. 23rd Place
Pr a d ž i a 6 vai, vakare.

ioniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ii 
atsilankyti į musų puikų Balių, kur galėsite linksniai pra* 

isti laiką prie gražios muzikos. ^Kviečia visus KOMITETAS
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Amerikos
Musų korespondentų pranešimai

mažo kūdikio prole.PITTSBURGH, PA.

Petrauskas. kilus

u
v •
CIO

namo.
tams

eializmų. Bet ne, lo nenori*

ir

Vien L. M. D. komiteto na-

D. tikslu ir noru yra o

Minkštos skrybėlės ir kepurės vėliausių modelių ir
apie-

SI. Petrausko nuodėmes parašy-

Marškiniai Įvairios rųšies petrenų, rudeninių spalvų.datų į Įvairius miesto urėdus.

Naujienų Reporteris.

nelį j lųikraštį. Bet mes vis del-ROCKFORD, ILL.

Ar gi Sr rimtai pastebėjo?
Ar jam rūpėjoPublikos ant atidarymo atsi-

Bockfordo korespondentas pa
jamas.

Roselando Geriausias ir Didžiausias

kilodamaslai
.laiminio Batelio susirinkime bu-

)

ir M ar
Florsheim čeverykai

kanl, šmeižimus)savo name. m

Labdaringi L.M.D; darbai.
Tu-

ALDT. sekr.
sokius asmeniškus

Stetson

via m s 
seimus.

mai.
viu :c

Mokslo Draugija gyvuoja jau 17 
metų ir nelik dabar pasistatė 
naujų namų, bet yra atlikusi ir 
daugiau labdaringų darbų ir vi
suomet atsiliepusi ant viršesnio

diečiai žinome, kas 
šiandie.

ko-gi nori
Prieš I

Sulig pranešimo finansų raš- 
linko P. t riakio, Lietuvių c

ir “Aido” choras, vedamas p. J. 
Žiūrono. Abu choru padainavo

rius daugelyj miestų ir niekur 
nėra pripažinusi unijos, Tad ir 
stengiasi ir čia nepripažinti

bėlę,1 džiaugdamies naujuoju 
namu ir papasakodami kiek

leidimui ii

d drgas St. J. Petrauskas 
ra i. A. J. Kupreliškietis. 
(Bešališkumo delei įdėjome

iždininkas Karolius

1 T

Copyright Mart Schaffner & Mari

Drapanų ir Čeverykų Namas

Iškilmingas atidarimas Lietuvių 
Mokslo Draugystės naujojo 

namo.

dė dirbtuvės administracija nuo
1 d. rugsėjo. Tasai patvarky-'

Kada namas jau 
išrodo labai gra

sijos revoliucijai 1905 m., įvai
rių inieslų streikieriams, Lau-

Lietuvių Gyvenimas
_ a W • * ** J-ŲS čia rasite mandagų patarnavimą, kuris jums pa

tiks, jus rasite musų pardavėjas atsidavusius patar
navimui tokiu uolumu, kokis jums patinka; jus rasite, 

kad musų tavorai dar geresni, negu mes sakom apie juos.

Padaryta dideli prisirengimai su drapano= 
mis del vaikinų ir mokyklą lankantems vaik.

Musų surinkimas rudeninių stailių del vaikinų yra 
nepaprastai pilnas; čia yra keletas naujausių dalykų.

Puošnus siutai pasiūti Hart Schaffnerio and Marx 
ir kitų aukštos rųšies siuvėjų, naujausių spalvų, audimų.

Overkotai naujos karinės mados; šviesus lengvi mo
deliai del šaltų ir lietingų dienų.

Čeverykai naujos rudeninės stailės/juodi ir rudi, i- 
vairios rūšies skuros.

Keletas įvairumų kaklaraiščių ir pančiakų, 
daugybės keleto kitų žingeidžių dalykų.

Nelaukite iki jums reikės pirkti, ateikite bile kada ir 
apžiūrėkite. {

Michigan Ave.
Namas Hart Schaffnerio

‘5
Extra! Stebėtina naujiena!

ROGĖM X-RAY-v;

tuvų. Busijoš senoji valdžia 
paėmė jį į kariuomenę ir ten su 
juo žiūrini apsiėjo ir kankino. 
Kitokiu vardu V. U. nevadino, 
kaip “Suvalskij perebiešč 
Matydamas V. Urbonas, kad 
sunkios naštos

■y

o
OO ir kilimas tikros

WESTVILLE, ILL

INDIANA HARBOR, IND.

Sumanvla

iš rusu kariuomenės.nesnis.
mėne-

Bel
26 kp. draugai vaikščiodami tarp sim-

dan apie $26.00.

Band School of Socialism.

Darbininkų Tarybos, taipgi mi-

WAUKEGAN, ILL.

šis tas apie moteris darbininkes.

t dabar prisižiūrėki m drgo
'pritarimo, bet kad

jyr.

rinkime irgi jokio nebuvo. Tik 
vienų pirmininkas sustabdė už

įasi lošti
manoma

gub., Kalvarijos pav., Balkumi 
gmino, kaimo Bemeikių.

su-.
na-

ir

Jiškiečiui rupi ne liesų ginti, 
melų ir šmeižimų. Red.).

m s

klausimų.,kurie būtinai turi bu-

nežinąs

i duodas n u rod ym us, kur siun-

< 11 ( ) Į)( )

mažai i 
papuoš;

damas, kad viskas eina blogyn. 
Per pastaruosius kelis menesius

i, kuris Li
ra ši ne Ii iš

lizino, 
mo, skausmų ir kilų reumatišky ne

Ka-norsc

rinkimuose, nekurios draugijos gavo pašaukimų stoti kariuome
nėn. Du iš jų gavo paliuošavi-

tuksiančiai žmonių. Klausėsi ir

panorėtų
kalbėti, lai reikėtų susirinkimui

Yra čia ir šešios įvairios drau- €
gijos, kurios susirišę vienon vie
ton galėti) nemažai mivt'ikli. 
Bet jos apie lai nemano. Tin
kamiausia joms organizacija bu-

pranešiu visuomenei plačiau j

r i mis i o 
lizino i
• lang I. 
žmonių, I 
nito imisy 
mą. Kas

remna-

riai, ir lik du pasišalino iš kuo- 
t

pos ir lai vien dėlto, kad jų ne-
Tad nusiminti nėra

SPRJNGFIELD, ILI

mas reikalauja, kad visos mer- J 
gi uos ir moters, dirbančiose mi
nėtus darbus, nešiotų . kelines 
vieloj dresės. Kai kurios yra 
tuo susirūpinusios, nes nėra kur 
tinkamai pasirengti. Man ro
dos, kad reikės namie apsireng-

'Leko kalbėti su viena (kirbi

kiau, meskim darbų ir eikim į

’irdi. kas man iš to, aš užsihio-

galėsiu su vyrais susily- 
arbe. Mat toj pačioj Ša*

poj dirbantis vyrai

•'4

si i

a

nių ir d r;
š 1.01), bet tiktai per
mes parduosime juos po $‘2.75. Mes 
nereikalaujame nuo jusy atsiusti pi- 
.jiigy. Paimkite šmotelį popieros, iš- 
mieruokite savo pirštą ir atsiyskile 
jį mums s\kiu su pilim jusy adresu 
ir įys užmokėsite už jį lik tuokart, 
kuomet jums alsiys į namus. Kuo
met jys išnešiosite 30 dienu, jus at
rasite kaip 
del jusy ir 
neimi innėle

jeigu kariais jus juomi 
užganėdinti, jįjs galite 
mums ir mes atiduosi

me jums pinigus. Jeigu jps užsisa-

tina mmjienti. Kuomet jus žiūrite 
per ši apmatą, viskas bus permato
ma, lie vien lik apredalai, bebir ka
nas.
galite gauti nuo lo ž 
daug priimnumo ji.is 
X-Ra v. Neal įdėlioki Ir 
luoiaus reikalaudami 
žiedo ir aparato.

Tik pamislvkitr, kiek gero jus 
ledo ir kiek 
idile gauti su

magnetiško

m. 1

nekurioms

11

siunčia
Bet,

labai sunku pasiliuosuoti.
Leon V.

ri kitokiuL

Kad ir musų sųjungicciai tam 
priešinasi, lai jau nedovanotina.

bedėjusius darbininkus, jų mo
teris ir vaikus. Kvietė'darbinin
kus vien vi is ir drąsiai stoti ko-

V C-

WEST FRANKFORT, ILL.
išdirbinio. Darbas sunkus, vi
sai ne moterims, ir biaurus.

9

esi rėkavęs “Viešpatie, susimilk
ant musu”, nckad B. J. V. Dar

C- cipais ir uždaviniais, tečiaus jk
pei

Fair.”
1 šiemet

Hugs, m dienų persiskyrė su 
šiuo pasauliu tvirtas jaunas vv- Darbų čia visos dirba nuo št ii- 

ii (nuodaliai). Tuo bodu bo-

’ . -imi, ' , jL/ J

užmauna moteriai kelines, at-;L J 
ima iš vyrų darbų ir priverčįaęYj 
merginas ir moteris dirbti 'už 5

ra i gauna.

moli'rų iš viso apie 40. IMrbaįJ 
lietuves, slavokės, -švedės, lėlls >

kymu. (iirdėjauxyicnų-kitų kai* 
haul, kad reikia mesti darbas ir 
reikalauti atmainymo to patvąiSį?
kymo. žinoma, gerbiamos se* 
sules, čia tik rejkia susiorgan(rt 
žuoli visoms ir pasakyt bosams^ 
kad mes to nenorim. Be
. . a. ...

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

eilioję ir tikroje įlankoje. ,28 metus teisingai vedamoje Ihink4fc. 
orležiurv Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clear in j) House) deposdh; 

ir taupymo padėjimų.

Manoma, kad 
nebus dideli, 

nes sudegė didelis budinkas, o

30 melu amžiaus Vincentas U r- 
bonus. ■ V. Urbonui staiga kas

siu geriausia gali išnaudoti dar
bininkes. Mat jds vargšės dir
ba, skubina, kaip įmanydamos.

ROCKFORD, ILI
su šnipais ir saugo -.skobus, bet

mirė. •

daugiau, negu du doleriu dieno
je, lai tuoj ir numuša algas.

atlikti. B o t ne t urėdą m os 
nizacijos mes taip jau 
kų laimėsim. Jei norim# laintBįį** 
Ii. lai reikia vienybes;
je'galvbė. K.

'3®

1900
W. KASPAR 

prezidentą?
£)TT 0 K A S fJ A R

vice- p re z i d e n t a
WILLI\M OETTLX

pre?.. Getting Bros
rHARLES KRL'PKA

r - president a*.
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

Ą KAPITALAS

BLUE ISLAND .AVE., knmp^r. gatvės.
V. F. MASH EK 

prez. Pilsen Lumber Cu
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnt£. Cn
OTTO KU BIN -

Wilce Co. prez. Atlas
(Brewing Gf,

na kaip įmanydamos. Redakcijos Alsa
Jį?

*

H. E. OTTB 
vire-pf z. Nut. City Bau 

GEO. C. WILCE 
k*e Co. vice-prez. T 

JOZEE SIKYTA 
ktosierius,

PERVIRŠIJA eS,0(<000.
KALIViMA; LIETU VIA&A*.

N-’'g' <A‘.‘ ■■ '"'"t

Simų ir Dukterų D r-jos susirin-

čiaus toje žinioje susirinkimas 
nevisai teisingai nušviečiamas.

4 Įėjo susi tarti sW vyčių is; ne.s mjc- 
kas pirinimt nefnatč ir nežino-

■

l&v? į ’'t-.

įC

ko nerašo. Norima tuo paro-
šioti akinius, kuriuos kompani
ja duoda. Akiniai buna dide
li, biaurus. Jeigu kuria^akįs 
pavargsta nuo tų akinių ir ji

■ • ŽMT.

P. J. SU, Bocktbrd, III. 
pseudonimo negalėjądolas su bažnytinėmis apeigo

mis ant šv. Kazimiero kapinių, 
CJucagoje. Laidotuvėmis užsi- 
ime velionio tikras brolis (iš 
AVilkes-Barrd, Pa.

Ii be bainfes važinėti gatveka- 
riajš.
važinėja ir idi su didele baime, 
fil'žin'odami ihls j ubš laukia. '

ši kompanija valdo i galveka- j Turiu priminti, kad V. U. bu-akįs, girdi, pasilsėtų.

Tečiaus mažai kas

. V . -, ,

mo ant kokios savaites -

*! iVilĮji.

mc, kadangi jame nėra njįQ| 
įdomaus visuomenei.

MuskeganieČiuL m
aiški. ' b" -t •įi®

' '•

Kįi««Į|

UiU1' iŽs’ji' ’1 „ •
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mums naujiena. Teisių

Uthuiffiindain DaiHy News
?lnn Liilurif Dienražtii Amtrikijt 

NAUJIENŲ BENDROVE tnc. 
išskiriant nedėldienius

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

Savaitei ...............................  l?c
Mėnesiui......... ......................50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
tolėjams išanksto užsimokėjus:

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
$5.00 
$3.00

|e» pačtu:
Metams ....................
Pusei metų ...............
Trims mėnesiams ..

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

$7.00
$8.00

First Lithuanian Daily it» Amarioa
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

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

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

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

United States, outside of Chicago, 
by mail:

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

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

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
RašytoiŲ ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj ranKraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Klejoja
Telegrama iš Minneapoliso, 

kur susirinko pora šimtų 
niekieno nerinktų “delega
tų” agituot už karę, prane
ša, kad Charles Edward

reporteriui:

su Vokietija, prezidentas už
davė smūgį tos šalies žmo
nėms, trokštantiems taikos. 
Nors Wilsono notoje meta
ma kaltė už karės tęsimą 
ant Vokietijos autokratų, 
bet juk kraują lies ir savo 
galvas guldys mušiu lau
kuose ne tie autokratai, o 
žmonės.

Minu. čia vienok jiems už
akyti seimą, pasire- L. S. SĄJUNGA

miant tuo, kad jų seimas turų IR SĄJUNGIEČIAI. 
mieriu sukelti tik suirutę tarp 
žmonių ir kad iš jo niekam 
negali būti nei naudos, nei

Netekę vietos Minneapolise, 
mėgino gauti vietų miestelyj 
Fargo, N. Dakotoj. Bet čia 
dar priešdieniu aukščiau vie
tiniai gyventojai išsivijo pa
cifistus iš savo miesto ir pra-

ta taip vadinama Liaudies Ta-

go. Tuomet mėginta trečią, 
Wisconsino valstiją — mies
telį Hudson. Iš čia tos tary-

pacifistai pradėjo kalbėti apie 
Chicagą. Bet Illinoiso guber- 
naaorius išleido paliepimą,

seimą bile kur valstijoj. Pra

kyla iš West Auditorium sa

1 pasiliko be 
amžini žydai, 

nežinantieji, kur keliauti, nei 
kur jų kelione užsibaigs.

vietos, tarsi tie

pagalbon Chicagos majoras, 
Thompson, pagarsejtįsis savo

taip ir
buvo trumpas, ir vieton

“Laisvė” paskutiniame 
numeryje smarkiai skalbia nu
garas tiems “Kovos” sukursty
tiems sąjungiečiams, kurie įsi- 
tyžo per LSS. “organo” špaltas 
ir kitur šmeižti “Naujienų” re
daktorių. Tarp kitko ji rašo:

Galima būti vienokios ar 
kitokios nuomonės apie to ar 
kito žmogaus veikimą. Gali
ma nesutikti su ta ar kita P.

savo

kaltinti P. G. prasižengimu 
Sąjungai — yra lai klejojimas 
nenormalio žmogaus, yra tai 
pikta fantazija nekulturiško 
aziato.. (Musų pabraukia.

išsireiškė apie tuos

“LaisvėsPaduodami šiluos 
išsireiškimus, mes lečiaus nore

ma.

vaišinus iš savaitės į savaitę, jie 
tokiais nebūtų pasidarę.

-Visos tos nepakenčiamos de
moralizacijos kaltininkai yra, 
vadinasi, pirmiausia L. S. S. lei
džiamojo laikraščio vedėjai.

Bet ne jie vieni. 3Las “Ko
vos” numeris parodo, kad “Ko
vos” šmeižimams ir jos raštams, 
demoralizuojantiems sąjungie- 
čius, pilnai pritaria L. S. S. Pil
domasis Komitetas.

gaištinga “Kovos” redaktoriųV 7 į,

darbą, tai Pildomasis Komitetas

ir iškoliojo ir apmelavo 22-ąją 
kuopą ir visą eilę kilų Socialistų 
ir socialistiniu laikraščiu. 4. 4.

L. S. S. Pildomasis Komite
tas savo “tarime” prikaišioja 
22-rai kuopai, kad ji buk norinti 
“uždarvt burna” “Kovos” redak-

ir susirinkimų laisvę ne blo- 
giaus, kaip kaizeris ar caras.

Žemiaus talpiname J. Spa
rgo’s laišką, kurį jis parašė 
S. S. M enk e n u i, vyriausi a m 
patriotiškos “Nacionalės 
Apsaugos Lygos” vadui, 
.protestuodamas prieš patri
otų pastangas neduoti Liau
dies Tarybai teisės susirink-

jų senatoriai La Follette, 
Gronna ir Stone. Kada 
zeris išleis tos pergalės 
skelbimą, tai jisai turės 
užmiršti pagirt šituos 
vyrus”.

Matoma, p. Russell’is 
visai klejoja. Bet jeigu to
kie klejotojai yra garsinami 
patriotų spaudoje, kaipo pa
vyzdingi šalies piliečiai, tai 
patriotų biznis yra labai pra
stas. Nuo jų pradės šalin- 
ties visi sveiko proto žmonės.

ne-

Kas tarnauja 
kaizeriui.

Kapitalistų spaudoje 
dame sekamą “Associated 
Press” telegramą:

“Wilsono nota gelbsti Vo
kietijos paskolai. Preziden
to Wilsono atsakymas po
piežiui pavartojama Vokie
tijoje propagandos tikslais 
sąryšyje su septintąja karės 
paskola, kuri tapo paskelbta 
rugsėjo mėnesio viduriui...”

Toliaus telegrama^aiškina, 
kokiu budu Wilsono nota pa
naudojama Vokietijos val
džios interesuose. Vokiečių 
spauda aiškina savo skaity
tojams, kad prezidentas sa
vo atsakymu įžeidė Vokieti
jos žmones. Ji ragina juos 
masiniais mitingais užpro- 
testuot prieš tą įžeidimą. 
Kuomet Wilsonas užreiškė, 
kad Amerika nesitaikysian- 
ti su Vokietija, kol pastaro
ji neatsikratysiantimuo savo 
kaizerio, tai Vokietijos laik
raščiai rašo dabar, kad Vo
kietija nesitaikysianti su S. 
Valstijoms, kol jos nepasi- 
liucsuosiančios nuo savo “su
puvusios ir plutokratiškos 
diktatorių valdžios.”

Nesvarbu čionai,
priekaištai yra teisingesni: 
Suv. Valstijų valdžios Vo
kietijai, ar Vokietijos laik
raščių Suv. Valstijoms. Bet 
reikia pripažinti, kad naują 
šovinizmo bangą Vokietijo
je iššaukė prezidentas Wil
sonas savo nevykusia, netei
singa ir negudria nota.

Atsisakydamas Jaikyties

ran-

kieno

/mas turėjo užgauti tautinę 
.vokiečių ambiciją, kadangi 
jame išreikšta tokia nuomo
nė, jogei vokiečiai nemoką 
susitvarkyt. Su didele sa
varanke tauta diplomatai 
taip nekalba. Net turkai ir 
chiniečiai jausdavo didelį 
pažeminimą, kada stipres
niosios valstybės apsieidavo 
su jais, kaipo su nesubren
dėliais, reikalaujančiais sve
timos globos.

Savo smarkaujančia kal
ba Suv. Valstijų preziden
tas patarnavo ne taikai, o 
Taikos priešams — kaip tik 
tiems priešams, kuriuos jo 
nota pasmerkė.

mėgino išaiškint, delko “lvovie
čiai” tail) atkakliai 
Lie t u v i ų I )a rbįninku
Prie tos progos ji prirašė neto
li dvejetą spalių apie “Naujie
nų” polemikos “nedraugišku
mą”, “pikius kandžiojimus” ir 
“aštrumus." Atsakydamas i tai

*- c

“Naujienų” redaktorius paskel
bė “Laisvėje” ilgą straipsnį, ku
riame parodė visą lų pri(ikaišlų 
neteisingumą.

Bet “Laisvė" nenutilo. Ažuot 
pripažinus, kad ji pasielgė ne
gerai, užsipuldama ant “Nau
jienų”, ji įdėjo dar ilgesnę lila-

vo tiktai, kad “Kova” netalpin
tų šmeižimų ir nekeltų suirutės 
sąjungiecių tarpe. P. K., to
liaus, prasimano, buk “Naujie
nos” pavadinusios juos ir dar
bininkus “bezgraniotnais”, 
kuomet, viena, “Naujienos" net

priešinasi
jos “pusiau-grainotnais” 
dino tiktai tuos “Kovos’ 
Tadarbius, kurie imasi kritikuot 
“Naujienas”, net nepajiegdami

bend-

galios, Pild. Kom. drįsta tvirtin-

ganizavime, vadovaujasi savo 
“asmens ambicija” ir savo “už
imtosios pozicijos tam tikrais iš- 
rokavimais”; ir jisai išvadžioja,

Apžvalga
ŠMEIŽIKAI.

Chicagos tautininkų organas 
tolyn vis šlykštesnis darosi. 
Juo a t kak liaus eina kova tarpe 
reakcijos ir demokratijos jiegų

atviriau stoja atžagareivių pu
sėje, tuo nešvariaus užsipuldinė-

vio judėjimo, tuo begėdiškiau

rod v t savo suodina veidą tas v € V
laikraštis gavę, kada Minneso- 
tos ir IIlinojaus carukai — gu
bernatoriai uždraudė Liaudies

ir kada tūli pakvaišę North Da- 
kotos ir Wisconsino miestelių

tininkų organas išvedė, jogei 
“liaudis” esanti priešinga minė
tajai Tarybai ir jogei Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
esanti įsteigta tuo tikslu, kad 
lietuviai užlaikytų visokius 
“darmojedus” ir duotųsi išnau
doti tiems, k||rie “visokius ge- 
šeftus varinėja po ‘darbininkų 
vardo’ skraiste.” žemiaus pa
duodame ištrauką iš to “tautiš
ko” laikraščio editorialo:

Liaudies Tarj 
susispietė dalis 
anarchistai, žut-but pacifistai, 
pro-vokiški agitatoriai ir vi
sokį kitokį gaivalai, Jurejo

rius pasiuntė iš Springfieldo 
kariuomenę į Chicagą ir pa
cifistai, laike kelių valandų 
Į) risi rėkę prieš Wilsoną ir 
valdžią, nusprendė, kad ge
riaus bus nelaukti, kol kariuo
mene su durtuvais salėje pasi-

nenuoramas, trukšmadarius 
ir šhlies priešininkus

Iš viršininėlo matyt; kad 
los taip vadinamos neva Liau
dies Tarybos, ne tik valdžia, 
bet ir patįs žmonės įvairiuose 
miestuose nenori ir nuo jų 
šalinasi. Milžiniška žmonių 
dalis žiuri į juos kaipo į fana
tikus, arba kaizerio bernus.

niją apie “Naujienų” “nuodė
mes”, prikisdama joms tarp kit
ko net ir “aroganciją”, norą 
“painiot dalykus” ir tt.

Kaipgi visa tatgi dabar išro
do? “Laisvė” pripažino, kad 
tie sąj ungiečiai, kurie neteisin
gai apkalba “Naujienų” redak
torių, yra verti didžiausio pa
smerkimo. Ir ji juos smerkia 
aštriausiais žodžiais — aštres
niais net, negu vartojo “Naujie
nos.”

idant apgynus savo biznį ir ga
lėjus įsisteigi dar “antrus na-

Tas šlykščias insinuacijas1 
mes, žinoma, nekritikuosirne.

O juk “Naujienos” gynėsi 
nuo šmeižikų. Jos buvo ata
kuojamos, ir todėl jos turėjo 
dauginus teisės vartot “aštru
mus” prieš savo užpuolikus.

“Laisvė”, be to, nurodo paly
ginamai mažesnį tų apkalbinė-

mus.
Žodžiu, tas Pild. K. “tarimas” 

tai yra pakartojimas ir užgyri- 
mas tų visų šmeižtų, kuriais 
“Kova” nuo senai demoralizuo
ja savo skaitytojus, 
tuomet yra Sąjungos n; 
dėjimas? Jeigu L. S. 
rašei o špaltas bjauroja melais 
ir šmeižtais visokie įsikarščia
vusieji “literatai”, tai jau yra 
blogas dalykas; bet jeigu tam 
dalykui pritaria ir juo pradeda 
užsiimt net organizacijos 
ninkai savo oficialiuose 
muose, tai pasidaro visai 
pakenčiama situacija.

Aišku, kad tie vyrai, kurie sė
di Sąjungos viršininkų vietose,

Koks-gi

virši
la r i- 

nebe-

apvertinti.
Bet reikia priduri, kad tas

liganiškai šmeižia Liaudies Ta
rybą, pereitą savaitę mėgino pa
teisint šnipavimą, kadangi, gir
di, jokia valdžia neapsieinanti 
be šnipų. Skaitytojai tur-but 
įspėja, kad jo vardas yra “Lie
tuva.”

yra, žinoma, nepagirtinas daly
kas. Bet juk “Kova” su savo 
šalininkais ne tiktai tą dalyką 
prikaišiojo “Naujienoms”* ir jų 
redaktoriui; jie apšaukė Grigai
tį net socializmo priešu! Jie

rėmime; jie koliojo jį “oportu
nistu” ir “social-patriotu.” 
pagalios, ėmė tvirtinti 
“Nauj ien ų” redaktorius

“MOTERIŠKAS” 
KUNIGAS?

ganė rašoma, kad kun. F. Kerne-

klerikalizmo pozicijas stiprinti 
Chicagon, vieton kun. Bučio, 
kuris del kokių tai priežasčių

“Draugč)” redakcijos. Kun. Ke
mešiui išlydė t juozapinė drau
gystė parengusi susirinkimą, 
kur buvę kalbėta apie visokius 
dalykus, tarp kitko ir ve apie

Dar reikia pridurti, 
šiame susirinkime buvo 
neŠtaTjog LDS. jįx* “Dari

kad 
pra- 

binin- 
ko” spaustuvės biznio prida- 
boj linui LDS. Centras pakvie
čia kiln. Pr. Juškaitė, p. Mo
tiejų žiobę ir p. Mikolą Venį, 
kurie sudarys Revizi jos Komi
siją.

kad 
norįs 

pasivažinėt darbininkų pinigais 
ir del biznio imsiąs garbint “tau
tos didvyrius.”

Apie “Naujienų” minčių 
kraipymus, kuriais “Kova” sis- 
temačiai užsiiminėjo, kad priro- 
džius, jogei musų dienraštis ir jo 
redaktorius esą ištiesų tokie, 
kaip ji ir jos bendardarbiai juos 
piešia, — jau nė kalbėt nereikia.

Jeigu prikaišiojimas Grigai
čiui prasižengimo Sąjungai yra 
“klejojimas nenormalio žmo
gaus” ir “pikta fantazija nekul- 
turiško aziato”, tai kokiais-gi 
žodžiais reikia pasmerkti šituos 
šmeižimus?!

Pirma mes buvome kelinę pa-

kutinį jos ilgą straipsnį apie 
“Naujienas.” Ddfbar to nedary
sime. šios pastabos išsemia 
klausimą, kiek jisai paliečia gin-

Iki šiol mes žinojome, kad 
moteriška lytis daugiausia tar
nauja kunigams, bet kad tos ly- 
ties atstoves jau ir kunigus ima

ves.
Kitaip yra su antrąja musų 

oponentų rusini.
Tie žmones, kuriems “Laisvė” 

davė “nenormaIiškų žmonių” ir 
“nekulturiškų aziatų” vardą,

pareigų. Jie suvylė sąjungie- 
čių užsitikėjimą.

Ir prie to dar jie atvirai laužo 
L. S. S. tvarką, kuri draudžia 
žmonėms, gaunantiems algą iš 
organizacijos, būti valdančiųjų

susideda iš 5 žmonių, ir tie 
žmonės įstatė vieną iš savo tar
po (Stalioraitį) į “Kovos” re
daktoriaus pagelbininkus, o ant
rą (Šukį) — į “Kovos” admi
nistratorius. k-Ir juodu, turėda-
m i apmokamus, “džiabus” Są
jungoje, nesitraukia iš P. K-o!

Tokie žmones, kurie leidžia 
“Kovai” demoralizuot sąjungie- 
čius ir kurie atvirai mindžioja 
po kojomis Sąjungos taisykles, 
neprivalo nė vieną dieną ilgiaus

kų ir vadovų vietose.

Kaizerio pasekėjų 
darbas.

J. Spargo, kurs kartu 
kitais “social-patriotais” 
stojo iš Socialistų Partijos, 
atsidūrė dabar vienoj kom
panijoj su amžinais darbi
ninkų priešais, amžinais lai
svės varžytojais. Jis žinojo 
geriaus negu kas kitas, kas 
jie tokie yra, tie jo nauji 
“draugai”, pas kuriuos jis 
nuėjo. Bet ir jam dar rei-

SU
iš-

Menkenas su savo draugais, 
^varžydami žodžio ir susirin
kimų laisvę, atlieka kaizerio 
darbą ir pačiam kaizeriui 
suteikia džiaugsmo ir malo
numo. Bet ar J. Spargo, ra
šydamas kaizerio pasekė
jams laiškus ir su jais išvien 
veikdamas, dar galėtų tikė- 
ties juos pertikrinti žodžiais, 
o ne kova? Po jo laiško nie
ko • neatsimainė. Laisvė A- 
merikoj su kiekviena diena 
vis daugiau varžoma. Ką- 
gi J. Spargo darys toliaus?

Beje, mes girdime jį kal
bant gompersinėj konvenci
joj Minneapolyj, kuri buvo 
tyčia surengta Liaudies Ta
pybos “atrėmimui”. Liau
dies Tarybos konvencija ten

Spargo’s draugų, o betgi jis 
Ten skaito reikalingu daryti 
tuos savo “atrėmimus” Liau
dies Tarybai, kuri jų negali 
girdėti ir atsakyti. Argi 
dar jis nesijaučia priverstas 
eiti į pagelbą žmonėms atga
vimui teisių,-“kurias jiems 
neteisotai atima Hohenzol- 
lerno autokratijos pamėg
džiotojai”?

J. Spargo laiškas.
Mano brangus Mr. 'Men-

Ar jus ištikro bandote su
stiprinti Liaudies Tarybą ir 
'padėti jiems įsigyti simpati
ją ir moralę ir pinigišką pa
ramą iš pusės dešimčių tūk
stančių susipratusių radika
lų, kurie dabar ištikimai re
mia nacionalį reikalą ir yra 
priešingi Liaudies Tarybai?

Aš žinau, kad daugelis 
žmonių, kaip ir aš pats, kurie 
ištikimai rėmė ir remia naci
ją šiame krizyje, ir smarkiai 
priešinas Liaudies Tarybai, 
yra priversti labai rimtai pa
svarstyti, ar musų pareiga 
dabar nėra tame, kad stojus 
apgynime tų demokratiškos 
valdžios pamatinių teisių, 
kurios dabar yra trempia
mos, kada atimama teisė su
sirinkti ir svarstyti šio lai
ko svarbiausius klausimus, 
Šioj karėj mes matėme pa
matinį demokratijos ir auto
kratijos susirėmimą, ir kad 
užtikrinus demokratijos per- 
.galę, mes parangųs buvom 
aukauti tiek kiek tik reikia. 
Pasiūlydami savo patarna
vimus nacijai, mes geidėme 
pasitarnauti demokratijos 
reikalui. Aišku, kad mes,' 
norėdami^ būti atvirus ir 
nuoseklus, negalime užmirš
ti demokratijos reikalo mu
sų pačių šalyj. Nuo musų 
negalima laukti, kad mes 
kovotume ir dėtume aukas 
už demokratiją svetur ir ty
lėtume, kada demokratijos 

priešai namie griauna visas 
demokratijos ir laisvės įstai
gas, kokias mes turime.

Tai yra gėda visai tautai, 
man rodos, kad organizuotu 
budu bandoma neduot Liau
dies tarybai atlaikyti savo 
mitingą. Aš pasakysiu atvi
rai, kad jeigu tokie dalykai 
\dar dėsis toliaus, aš jausiuos 
priverstas mesti tą darbą, ko 
kį aš dabar darau, ir kiek

Aišku, 
būti

asmeniškai ; Jįų aš dabar dara% ir kiek
runyti”, tai tokia žinia dar yra" yru sudemorallzuoti “Kovos”. * kfek “demokratiški” jie yra. įgalėdamas pagelbėti tiems

rias jiems neteisotai atima 
Hohenzolleripo^ autokratijos 
pamėgdžiotojai. Jeigu tam
sta ir tamstos draugai norė
jote susilpninti įspūdį prezi
dento Wilsono puikaus atsi
šaukimo į Vokietijos žmo
nes, ir taip darydami norė
jote suteikti džiaugsmo ir 
malonumo kaizeriui, jus ne
galėjote, man rodos, išrasti 
geresnio budo. Kokj-gi pa
vyzdį gali gauti Vokietijos 
žmonės, kurie grumiasi su ta 
autokratija, jeigu jie, atsi
grįžę į demokratišką Ameri
ką, randa, kad čia autokra
tija taip pat veikia, kaip ir 
jų pačių šalyj. Kokio gere
snio pateisinimo žmonių lai
svės varžymui galėtų Vokie
tijos biurokratai benorėti,

jiems paduodate.
Puikų ir pasekmingą smū

gi jus būtumėt padarę Liau
dies Tarybai, jeigu vietoj at
imti jiems susirinkimo tei
sę, jus būtumėt panaudoję 
savo organizacijos spėką tos 
teisės užtikrinimui. Jeigu 
visą savo organizacijos įtek
mę jus būtumėt atkreipę į 
Minneapolio piliečius ir Mi- 
nnesotos gubernatorių ir bu-

jie duotų Liaudies Tarybai 
susirinkti ir suteiktų apsau
gą jos kalbėtojams, tai Liau
dies Taryba butu netekusi 
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progos sujudinti Amerikos 
žmones stipriausiu budu. 
Butų buvę labai lengva su
rengti kontrdemonstracijas 
ir iškelti aikštėn visos jų 
propagandos menkumą. Už- 
gniauždami žodžio laisvę to
kiame klausime, jus tik suer- 
zinat gniaužiamuosius,
kas blogiausia, jus stumiat 
juos į slaptus požeminius 
urvus, kur jų propagandos 
nebegalima atremti, tuo tar
pu kada viešai varoma pro* 
paganda gali būti pasekmin
gai, atremiama. Aš žinau, 
kad šioj šalyj yra desimtįs 
tūkstančių vyrų ir moterų, 
kurie ištikimai norėtų tar
nauti kraštui šioj sunkioj 
valandoj, bet kurie net prieš 
savo valią yra priversti pri
pažinti, kad jų pirmutinė^Sa- 
reiga yra kovot už demokra-. 
tiją čia namie. Aš privers
tas esu atvirai tamstai pasa
kyti, kad mano giliu įsitiki
nimu tamsta ir tamstos dra
ugai, vesdami tą baisiai 
kvailių represijų politiką, 
darote daugiau pacifistų į- 
t e k m ė s sutvirtinimui ta r p 
darbininkų, negu visi Liau
dies Tarybos kalbėtojai ir a-

gir tarybai butų buvę leista 
susirinkti Minneapolyj, kaip 
buvo, planuota, tai Amerikos 
Susivienijimas del Darbo ir 
Demokratijos butų buvęs jai 
pilnu ir pasekmingu atsaky
mu. Dabar, nors ir kažin-

Tosios organizacijos užreiš- 
kimai, jų įtekmė bus labai 
sumažinta, nes liaudis žino, 
kad antrai pusei nebuvo 
duota progos.

Dar sykį aš prašau tam
stos, pone Menken, neloškite 
kaizerio žaismės ir neverski
te žmonių, kurių širdįs yra 
su mumis ir su krašto reika
lu, kad jie eitų ir remtų Lia
udies Tarybą. .

John Spargo
New York, Sept. 1.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 
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Našlaitė.

Motina

žemes

ore

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,

nie
Kei

o ant žemės ir pri- 
susirietosios masos

baisus 
nori gy 
tos jam

skau- 
Paėmiau 

inkovę, kad

išky naminių vaistų, šaknų, žievelių

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per express} arba per

prie savo masinos, pn* 
lėkė

Pirmos Kalėdos 
Amerikoje.

J po No 3103 S. Ilalsted St., Chicago, prižadam 
praeityj, labui savo prietelių Lietuvių ir labui Mokyk 

" J.
mokykla turėjo sunkų ir alsinanti* darbų, ir nekartų jos ve 

mums

Aš žr 
užmirš 

užmušiau ii

man paša- 
čia

mažas popierėlis nulėkė ant že
mės, jis greitai buvo pagautas 
godžių kareivių rankomis. Ma
žutė linksmybė išsiveržė iš šim-

pasargos žodis
IO W A STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Mot iii lupiai 
Motinžolės 
Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Mėtelės 
Našlikės 
Parstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pina vijų žiedai 
UamuniKcs 
Santai 
Šalavijai 
šaf ronai 
Senatai 
Valerijonų šaknis.

pačtą (parcel post)

bučiau laimin 
pėka nu 

Vaiden 
praeities

Pamažėliu didelės ašaros pra
dėjo riedėti per moteriškės 
skruostus. Kas buvo tas baisū
nas, kuris išskerdė žmones. Jos 
vaikas ir tas antrasis vaikas bu
vo vienodi, ir nebuvo jokio pik
tumo jų širdyse. Jie kentėjo — 
visas pasaulis kentėjo. Jos šalį 
badas užklupo: kūdikiai artimo-

nelemtas likimas 
to musų draugus 
padaryti.

Čia nurodžiau

tėvus ir prieš 
vakarų norė-

Pradėjo ir vėl pasakot. Bu
čiau, girdi, laimingesnė buvus 
jei nebūčiau atbudus, mano gy 
venimas taip kartus ir nemato- 
nūs

uoširdžiai užkviesdami Lietuvius ir Lietuvaites, norinčius pramokti kokio-nors moks’o 
tkyti į Mokyklos direkciją naujoje vietoje 

sąžiningai ateityj, kaip ir i _ _ 
gyventi ilgus metus tarp savo tautiečių 

kelių metų gyvavimo 
vienas kitą: “Ar pasiseks mums išdirbti šią mokyklą, kad butų verta žmonių pasiti- 

mokiniam, kurie platino šią mokyklą 
atosi musų senai geidiama pasekmė. Teko mums pasidarbuoti 
mokytojai šiosmokyklos jgijo gerą praktiką ir patyrimą, kuo pa-

Pasilsėti da ne laikas, 
Tai da tik kovos pradžia 
Nors jau dreba, bet da laikosi 
Biurokratinė valdžia.

jis atsigaivintų ir mes butume 
draugai. Aš žinau, jog jo kūnas 
turi būti brangus Jums. Aš pri- 
žiurėsiu jį ir paženklinsiu jo ka
pų mažu kryželiu. Po karės gal 
Jus norėsite atsiimti jį namo.

“Tiktai pirmu kartu aš esu 
beveik linksmas, kad mano mo
tina nebegyvena. Ji nebūtų ga
lėjusi iškentėti to, ką aš pada
riau. Man pačiam sunku ant 
širdies. Aš jaučiau, jog tai 
buvo mano užduotis. Da ir da
bar aš, matydamas Jūsų nebe
gyvą sūnų prieš save, laikau Jū
sų paveikslą savo rankose. Vis
kas išrodo klaidingai. Pasaulis 
yra tamsus. O, Motina! buk va
landėlei mano motina ir pasa
kyk man ką aš turiu, daryti!

Kaip katė prišoko ji prie manęs 
koliodama mane, kaip tik jai 
patiko. Ištraukė nelaimingą 
mergaitę iš lovos ir pagavus 
mane už rankos nutempė mane 
į koplyčią. Mat Kalėdų naktis 
buvo.

Kaip tokią naktį, žinoma, vi
si geri katalikai meldžiasi. Bet 
mano draugės ir mano pačios 
širdyje ne maldos, o pasibiaurė- 
jimo jausmas virė.

jo širdis perplyštų. Kodėl tokia 
kankynė turi būti? Ar ji sako 
papeikimą? Tenai buvo anglų 
tėvų vaikas, be motinos. Ji nė 
nemanė apie jį ir kitus jam pa
našius. Jos namai, jos sunai, 
jos tėviškė buvo gailėti jiems. 
Bet kiekviena gyvybė kaba ant 
kitos. Motinystė yra visą tai ap
imanti.

Staigu ji sužinojo, ką rašyti, 
ką jinai turi pasakyti tani siel-

Mums reikia tik laikyti at
mintyje tuos jo žodžius, kad ne 
laikas da mums jlsėties, kad tu
rime drąsiai kovoti, nors tų žo
džių autorius drgas Julius Jano
nis jau ilsisi.—

Nelemtas likimas išrovė iš 
musų tarpo da vieną gabią vei- 

ėlė ėmė žy- 
i ranka — 

buvo 
mė
šliu

mi tarė

Dagilis 
Dovi n d rok i s 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgelių žiedai 
Eglių uogos 
F ra neuzi šk a s medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žievė 
Kino žievė 
K rapai 
Krapai, valakiški

kad tėvams 
liu triūsu Janonis pabr 
naziją.

Bet Janonis dirbo m 
Jis veikė kiek galėdam 
ninkiškame judėjime*, i 
po įmestas caro bernų 
mą ir buvo kankinamas ten, kol 
griu vo despotizmo sostas. Su
silaukė Rusijos žmonės saulės 
užtekėjimo, bet ji jau nešvietė 
draugui Juliui Janoniui. Jis 
žuvo ir ilsisi dabar ramiai. Mes 
gi palikome ir turime kovoti iki 
užmigsime amžinu miegu arba 
koltai viso pasaulio proletaria
tas susilauks laisvės ir lygybės.

Sušuko vargšė 
da. Ranka sutinus, 
žirkles 
priėjus prie žaizdos, kad nuplo 
vus ją.

Nepajutau, kaip mano kam 
bari n įėjo sesuo. Turbo t paša

nota mane muse. L z ką r Ogi 
už lai, kad tave vakar koplyčioj 
už rankoves pa tempia u.

Ka daugiau besakvti. Užteko

dviejų sparnuočių.
Per kėlės baisias minutes jie 

puolėsi viens ant kito. Tada 
lakūnas su baltos rožės sparnais

Kaip sunku yra jaunose die
nose skirties su savo draugais ir 
draugėmis jaunuoliais, bet tas 

priverčia prie 
ir drauges tai

no, gulėjus 
klaupė prie 
Apačioj suskaldytos geležies ir 
medžio, jis pajnalė vaikišką fi
gūrą, kuri išrodė rami ir nekru
tėjo. Jis atsargiai .ištraukė kū
ną laukan. Puikus, jaunas vo
kietis gulėjo prieš jį. Gili sky
le galvoje rodė smūgį, kuris su
teikė jam ūmią smertį. Vaikas 
buvo tiesu, švelnios išžiuros, pa- 
vydalas puikus ir švarus. Jo 
veidas su atvirais ir be baimės 
antakiais žiurėjo į jauną anglą. 
Akyse nesimatė nedorumo; jos 
buvo pilnas užgaunančio nusis
tebėjimo. Geltonplaukis vaiki
nas jautė nebegyvą širdį. Šmo
tas kartono dasilytėjo jo pirš
tų ir jis ištraukė jį iš ploščiaus 
kišenio. Tai buvo paveikslas 
— paveikslas motinos — mote
riškės žilais plaukais ir malo
niomis akimis — paveikslas mo
tinos, kurios veidas buvo pa
dengtas kantrybe kentėjimo. 
Apačioje paveikslo buvo parašy
ti žodžiai: “Meine Mutter” — 
Mano motina.

Aimanavimas užgavo jauną 
anglą. Jis jautriai, maloniai su
ėmė negyvą formą savo stiprio
mis rankomis, atsikėlė ir ėjo ne- 
sisergėdamas skersai atvirą mū
šio lauką, bet piktos kulkos ne
užgavo jo. Vyrai tranšėjose tą 
matė ir suprato. Užpakalyje 
linijų vaikinas padėjo savo naš
tą. Paėmęs popieros ir paišelį iš 
jo kišenio, pasistatęs prieš save 
mažą paveikslą, jis ėmė rašyti.

Pabaigęs rašyti, jis įdėjo laiš
ką ir paveikslą atsargiai užad- 
resuotan konvertan ir, eidamas 
skubiai 
sirengė lėkti. Greitai jis 
žemai ant priešo tranšėjų 
modamas ore, jis numetė savo 
metinį. Kanuolės kriokė, vie
nok šautuvų neatkreipė ant to
kios buklios figūros. Instikty- 
viškai vyrai žinojo, jog jo mie-

motinos širdies, bet 
kad čia gerai — taip- 
i, nes tai butų buvęs 

melas. Tokio gerumo aš 
kam nelinkėjau.

t ’ žs i i n ą s či a u, nežinojau 
rašyti. Ištikrųjų, motinėlė tikę 
jos mane labai laimingą esant 
Kaipgi, penkiolikos metų mer 
gaitė uždirbdavau net po 10 do 
lerių į mėnesį 
garbingoj vietoj, Švento Vincen
to ligonbutyj, po švento Domini- 
ko vienuolių seserų priežiūra. 
Tai jau paties Viešpaties buvo 
paskirta man tokia laimė sveti
moje šalyje.

Laiminga, o kaip laiminga aš 
buvau ištikrųjų. Kelurioliką

Musų jaunuoliams priseina 
visada kovoti su gyvenimo sun
kiomis aplinkybe 
pastoja mums kelią mus besi
stengiant atsiekti geresnį gyve
nimą. Kaikurie musų pasiekia, 
nors dažnai kovoje gerokai nu
kentėję patįs. Bet yra daug 
musų brolių ir sesučių, ką nepa- 
jiegia atsilaikyti ir įpuola į be
širdį gyveninio sukurį, iš kurio 
jau nebegali išeiti, pasiduoda 
iam, žūva.

Klausiu aš jos, kas ten yra 
—Nusinuodyti maniau — 

ko ji 
parašius tėvams 
ta atėmė iš manęs rašalus. Dė
žutės nesurado, turėjau paslė
pus...

Tariamės, kalbėjomės, kaip 
išsigelbėti.

Tai tokios buvo pirmos mano 
Kalėdos čia, Amerikoj.

Šiandie mudviejų gyvenime

Motina dirbanti 
nusilaužęs koją 
daugiau, kaip 
dirbti.

•Na ir prie ko dabar šaukties
— aimanavo vargše 
manau, kjip mane v< 
sos namus, užbaigsiu 
žiu, ir gana.

Nebežinojau nė ką 
nė kaip ją beraminti. 
čios likimas buvo ne geresnis, o 
ir jai pagalbos jokios negalėjau 
duoti.

Vargšei ėmė ašaros riedėti. 
Išsitraukė ji nosinę jas nušluo
styti. Išpuolė ant žemės maža 
popierinė dėžutė. Paėmiau ją, 
skaitau, o ant viršelio užrašvta:

sugulė, bet mes nemiegojom. 
Pirmą naktį peržengiau seserų 
isa C 
kiti 
kambaryje, kalbėjomės. Taria
mės, kaip išsigelbėti iš to praga
ro, kuriame mums prisėjo gy
venti ir dirbti. Nors mano 
draugė buvo ir amerikiete, bet 
jos neleisdavo išeiti į miestą, o 
aš viena nežinojau nė kur eiti.

Mąstėm, galvojom, bet nega
lėjom surasti būdų, kaip 
sukti, ištrukti iš to žiauraus Ii 
kimo rankų. Ir vėl 
kojo mano draugė, kaip ją 
tėvai atidavė, kol ji užaugsim 
Namie, girdi, da šeši šeimynoj.

o tėvas fabrike 
ir dabar jau 
metai negalįs

d vie j ų 
belaikę įnir

tį. Bet juk tuksiančiai kitų 
jaunuolių stovi ant to pačio pra
žūties kranto. Kas valandą 
juos gali tas pats likimas išlikti, 
ką ir minėtu du draugu.

— S. A. Dementis.

Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami tik Švieži vaistai.
Musų aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai nuo ,nuospaudų (corns). Nugydo nuospaudas j keli^ dienas. JKaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą j 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartuinynų. Vartojant šių trejanką reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu budu žmogus 
Įgauna didesni apetitų. Kaina 50c.

A. K. Tabletkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduolė nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c.

A. K. Pilules nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant siųs pilules užlaiko vidu
rius normališkaine padėjime. Dažnai pašalina galvos skaudėjimų, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidu
rių netvarkos. Vartojant siųs gyduoles Įgauni geresnį apetitų

Pas mus galima gauti visokių lietuv 
o daugiau randasi musų aptiekoje.

1. Alijošis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietes vuogos, džiovi n los
6. Aviečių lapai
7. Avietės, juodosios
8. Akmenėlis (pamačninkas)
9. Apviniai

10. Ąžuolo žievė
11. Apelsino uogos
12. Apelsino žiedai-
l«k Arbūzo grudai
14. Bobro mėsa
15. Bobro lašai
16. Bezdų žiedai
17. Bruknių lapai
18. Burokų sėklos
19. Babkų- uogos
20. Babkų lapai
21. Cinamonai
22. Ci tvarus

ir puolė išnaujo ant tvarinio, 
paženklinto milžiniškais juodais 
kryžiais. Nors jis nepalaikė į 
savo auką, vienok lenai ištiko 
triukšmingas griausmas ir ka
muotis durnų, kaip karštas 
kvėptelėjimas, išsiveržė iš lakū
no su geležiniais kryžiais. Jis 
sudrebėjo, pasileido, apsisuko ir 
krito 
jas, taipjau, visu smarkumu su 
kinėdainasi nusileido ant žemės 
Sudžiūvęs jaunas anglas iš 
iš žvembiančios mašinos 
kūnas drebėjo nuo

Šiuomi pranešame visiems savo dabartiniams, buvusiems ir busimiems mokiniams, kad delei ne
paliaujančio didinimosi skaitįįaiis mokinių Amerikoniškos Mokyklos, senoji mokyklos vieta—1741 
W. 47th St.,, Chicago—pasirodė permaža, ir todėl mokykla teko perkelti į 3101-3103 So.. Halsted St., 
Chicago, kur jinai telpa puikiose ruimose ir gana parankioj vietoj del visų musų dabartinių ir busi
mų mokinių, gyvenančių visose dalyse miesto. ' .

Taipgi, kadangi Amerikoniška Mokykla pjraeityj turėdavo ir turi dabar didelį skaitlių mokinių, 
kurie mokinasi netik Angliškos kalbos, bet ir įvairias mokslo šakas priklausiančias stačiai prie auk
što mokslo, arba rengiasi prie valstybinių kvotimų del įstojimo į kolegijas, universitetus, ar į ko
kias kitas mokyklas, jos vardas tapo permainytas iš “American School of Languages’’ į “American 
College Preparatory School

Taigi, 
šakų, atsil 
kad darbuosimės 
los, kuri trokšta

Laike savo 1 r
dėjai užklausė vienas kitų: “Ar pasiseks mums išdirbti šių 
kėjimo?” Bet AC1U plačiai Lietuvių visuomenei, prieteliam 
tarp savo draugų, nes jau aiškiai 
gana sunkiai, bet, bėgiu to laiko 
slnaudos daugiausiai musų mokiniai.

Čia mokinsime Angliškos kalbos nuo pat A. B. C. iki aukšto mokslo, naujausioms ir geriausio
mis metodomis. Taipgi ir Lietuvių, I^enkų, Francuzų, Vokiečių ir Lotynų kalbas.

Norinčius įstoti į Teisių, Medicinos arba Dentisterljos kolegijas, arba į kitas mokslo įstaigas, 
prirengsime prie “State Board Examination’’, kų tinkamai išlaikius, galima be jokio vargo įstot 
į bile kokių kolegijų.

Tiems, kurie nemano lankyti jokių kolegijų, bet nori įgyti aukštesnį mokslų del savo kasdieninių 
reikalų, suteikiame Grammar Schoolės ir High Schooles kursus. Visus viršminėtus kursus musų 
mokykloje galima užbaigti labai trumpu laiku, nes ši mokykla yra taip sutvarkyta, kad jinai gali su
teikti instrukcijas visose mokslo šakose pagal kiekvieno reikalavimų.

Direkcija dabar yra atdara, ir nuoširdžiai užkviečiame visus, kurie mano lankyti musų moky
klų, ateiti del įvairiu pasitarimų arba del prisirašymo prie mokslo dabar, nes pradėsime mokinti 

, 1317, L kurie prisirašys prie kursų prasidedančių toje dienoje, pasinaudos 
kiekvienas gali prisirašyti bile kada, vienok jei mokinys prisirašo ir pradeda mok-

tsidarc mano 
s. Kambarin 

draugė, su kuria 
artu dirbti.

to nedarydavo

nuo justi pasitraukti, nes mane 
privertė taip daryti tas nelem
tas kapitalistiškas surėdymas. 
Skerdynės pražudė mano tėvus, 
brolius, seseris, pražudė mano 
laimę, vienatinę mano meilę ir 
svajonę, kurią per ilgus metus 
mylėjau. Juo buvo Pranas Ur
bonas, kuris žuvo 2 d. birželio. 
Matydama tas baisias skerdynes, 
kuriose jau nūlionai žmonių žu
vo ir da turės žūti, ir mano mie
liausias brolis žuvo ir daugybė 
kitų draugų; bandžiau viską už
miršti, bet negalėjau nieku bil
du; tai kas man viena lieka, ei
ti ant amžių atsilsėti, sitas yra 

likimas; kožnas gyvis 
venti ir džiaugties gam- 
suteiktomis dovanomis.

niai perleido laiškelį į užpakali
nes eiles, ir jis greitai atliko sa
vo užduotį.

Dvidešimt-keturiomis valan
domis vėliau, motina, su išbalu
siu veidu ir drebančiomis ranko
mis, paėmė baltą šmotelį popie
ros. Jos neregiančios akįs žiu
rėjo į šypso j antį žemvaizdį. 
Tarp žaliuojančių laukų vasa
ros šilumoje, saulės žibėjimas 
užskleidė žėrintį Rheiną, vienok 
ji nematė nieko. Jos kudikis- 
vaikas buvo miręs. Mintįs apie 
jį užtvino ją. Ji jautė vėl kūdi
kio šiltą kūną, prisiglaudusį 
prie jos, ir traukiančias plonas 
rankutes nuo jos krutinės. Ji 
matė, kaipo vaiko, jo karštą ne
kantrybę ir girdėjo jo bėgan
čius žingsnius prie durų ir šauk
smą: “motina.” Tai jau buvo 
senai praėję, bet ta žibanti dva
sia da nebuvo užgesus. Trečias 
ir paskutinis jos suims tapo iš
plėštas. Jos akįs nupuolė ant 
parašytų žodžių, kurie išlėto da
vė savo reikškimą. Tas vaikas, 
kuris rašė, malė grožybę jos 
sunąus ir laikė jo brangų kū
nelį ant savo rankų 
buvo perverta skausmu 
ką jis rašė:

Rugp. (Sept.) 17, 1917, ir tie 
daug, žinoma, I „__ . . . .___ ________
slų vėliau negu kiti, su kuriais jis kiesoj mokinasi, pasikelia šiokie, tokie keblumai. Todėl pataria
me prisirašyti tuojaus ir pradėti rudeninius kursu® Sept. 17. Mokiname dienomis ir vakarais. Di
rekcijos valandos: Prastadienfais, nuo 8 ryto iki 12 pietų. Nuo 1 po pietų iki 5. Nuo 7 iki 10 vak.

Su tikra pagarba,
B. T. WAITCHES, Sekr.

3103 S. Halsted StM Chicago, Ill.

LIETUVIS APTIEKORIUS
3201 So. Halsted St., Chicago, I!L Telefonas Drover 9053

Pasiskundžiau, girdi, ne
senai tėvams, kaip man čia sun
ku — tėvai pasipiktino manim. 
Sako nenorį manęs pripažinti 
savo vaiku, sako, tai viskas, ką 
tu mums rašai, melagystė, ir 
kaip, girdi, aš drįstu taip meluo
ti ant seserų, ant 
čių. Didžiausias, 
kaitimas ir prieš 
patį Dievą. Aną 
jau nunešti į dėžutę laišką, ra
šytą tėvams. Sesuo Bemeta tur
būt suprato ką-nors, kad užbė
go man priešais, sulaikė, atėmė 
laišką ir perskaičius sudraskė. 
Ir pasakė, kad mane išsiusią į 
pataisos mokyklą. Po to, porai 
dienų praslinkus, šiandie sesuo 
Bemeta sutikus mane ant laiptų 
pas tumė taip smarkiai, kad aš 
perpuoliau ant akmeninių laip
tu, ir ve, žiūrėk, koki mano

‘JTai yra Jūsų sūnūs 
nau, kad Jus negalėsit 
ti mane, nes 
Vienok aš noriu, kad Jus žinotu
mėt, jog jis nekentėjo. Pabaiga 
atėjo greitai. Jis turėjo būti la
bai geras. Jis turėjo "Jūsų pa
veikslą savo kišenių jo. Aš siun
čiu jį atgal Jums, nors aš norė
čiau jį turėti pats. Aš manau, 
kad aš esu priešas, bet aš nesi
jaučiu visai tokiu. Aš atidaviau 
savo gyvastį, kad jį sugražinus. 
Aš nemaniau apie jį arba Tave, 
kaij) aš jį nušoviau toje mašino
je. Jis buvo musų priešas ir 
šnipinėdavo musų padėjimą. 
Aš negalėjau daleisli jam su
grįžti atgal, kad jis praneštų ką 
jis sužino apie mus, nes lai rei
škia mirtį musų žmonėms. Tai 
buvo apiplėšimo tikslas. Jis 
turėjo nusileisti labai žemai, 
kad permačius mus, ir jis lai at
liko labai drąsiai. Jis beveik iš
sigelbėjo nuo manęs. Jis valdė 
savo mašiną stebėtinai gerai. 
Aš mąsčiau apie tai, kaip aš my
lėčiau lėkti draug su juo. Vie
nok jis buvo priešas ir lodei tu
rėjo likti sunaikintas. Aš šo
viau į jį ir vienoje sekundoje jo 
mašina 
trenkdama į ją suteikė jam mir
tiną smūgį. Jo veidas nerodo 
kentėjimą, tiktai susijudinimą; 
jo akįs yra žibančios ir be bai
mės. Aš žinau, Jus mylėjot jį. 
Mano motina mirė, kuomet da 
aš buvau mažas vaikas, vienok 
aš žinau, ką jinai jaustų, jeigu 
aš likčiau užmuštas. Moterįs 
neapkenčia karės. Dieve, kaip 
aš noriu, kad ji pasibaigtų. Ji 
yra slogutis. Aš jaučiu, jeigu 1 variuojančiam anglui

paėmiau plunksną, 
syti laišką į Lietuvą 
liūs, su kuriais tik septy 
nėšiai kaip per 
man rodės, kad jau septyni mc 
tai senai sukako.

Norėjau pasidalinti s n jais vi 
sais įspūdžiais, papasakoti api 
mano lairnngą gyvenimą Ame 
rikoj. Ne 
neužgavus 
ir pasigirti

•pcireičkia stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iareu, per- 
klėt ttkaudijimo, dv^nlie, galvos 
skaudėjimo, nustoji mo apetito, 

■ I ialčio palvoje, ect., eot., Sutai- 
eoRiaa ičdirbėju labai pagarsėjusia

cSl PAIN-EXPELLERffl- 
irrrl seno ir ištikimo draugo Žeimy- 

nos> naudojamo visame pssau
I Vie pef P'W ftimtineCio—iagc 

^'£.7^1 Už bonkutę visose a pliekose, 
■J-TI arba galite užsisakyti tiesiai ii 
^^| |< F. All. RICHTER A CO.

u-ffi WMUaKtM «aar tat

valandų dienoj dirbau, arba ir galvio 
ilgiau. O liuosu laiku neturėjau 
tiesos nė pasikidbėti su kitomis 
darbininkėmis arba užeiti pas 
draugę į kambarį, kad nors ke
letą žodelių pratarus, kad nors 
pasiskundus, padejavus.

Padėjau plunksna ir nebemąs- 
čiau apie rašymą daugiau. O 
lauke baisus vėjo šėlimas, lietus 
su ledi 
langus 
vėjas palangiais to vienuolių ap
gyvento rūstaus namo. Baugu.

Mintįs ima klaidžioti. Kalė
dų naktis. Prisimena kitokios 
Kalėdų naktįs ten toli, tarp sa- 
vųjų. Kaip gi 
ga, jeigu kokia nors 
neštų mane dabar te 
tuvė piešia vaizdus 
kūdikystės dienų, kaip laukda 
vom 
tęs ir dienas ir net valandas, kad 
gausim skanių pyragaičių, o jei
gu geri busim — ir dovanų iš 
tėvelių. Laimingos dienos...

Nuo pat jau
ni jau p rise j o 
pas svetimus, 
eibėj us. Dide- 

gim-

oro
ŪTATSyTAS H fermulos- 
recepto; suteikto iSmintia 
gu Egypto zokoninku,

Tik staiga 
kambario d 
įbėgo mano 
priseidavo 
kuomet ji 
kuomet kojos neįkeldavo 
štai išrodė ji. Apsiverkus, išba
lus kaip drobė; paėjo į vidurį 
kambario, lyg norėjo ką tai pa
sakyt, bet jau balsas netarnavo, 
ir sukrito ant žemes.

Nusigandau, surikau: 
tau!”

Nebeži no jau ką daryti, 
už kokios poros minučių 
peikėjau, suradau vandens, pra
dėjau gelbėti savo nelaimingąją 
drauee. Atgaivinau, paguldžiau

&ėją. Ką tik kaip g 
dėti ji, kaip juodoj 
mirtis nuskynė ją; 
draugė L. Vaitkaitė, vos 21 
tų amžiaus. Ji neišlaikė 
kios gyveninio kovos 
užbaigti savo dienas.

Kiekvieną prigimtis traukia 
gyventi, naudoties gamtos gro
žybėmis. Buvo brangus gyveni
mas ir L. Vaitkaitei, bet jos šir
dis jau nebegalėjo toliaus pa
kelti. ^tai ii rašo: “Aš turiu

bą. Nors ir labai buvau pavar
gus, bet atėjus savo kambarin, 
kurs buvo koks šimto pėdų at
stume ligonbučio, ilgame ir 
siaurame name, ketvirtame 
augšte, atsisėdau prie stalelio ir 

Maniau ra- 
i, pas tėve- 

ni me
rui u, nors

Padangės melsvai žibėjo. 
Oras buvo ramus. Vasaros ši
luma glamonėjo žemę. Paukš
telio čiulbėjimas nepertraukė 
tos tylos. Bitelės neskraidė apie 
žolynus. Žemė buvo išardyta ir 
nuoga. Giliose, tamsiose duo
bėse šimtai neramių vyrų gulė
jo, klūpojo arba stovėjo. s 

žemė skambėjo gyva tyla. 
Bet Įniks nuo laiko galingas 
griausmas pertraukdavo įtemp
tą tylą. Kaikuriose vietose že
mė išs jaudavo šmotus purvų, 
kareivio 
skudurus jo šinielės ir 
gaus kūno dalis.

Pranyko tyla ir užėjo viesu
lą, kuomet didelis sparnuotas 
baisūnas padangėmis atlėkė 
skubiai nuo šiaurių. Jis per
skrido žemai per tranšėjas, su
kinėjas, nardė ir apsistojo vir
šuj anglų linijos. Jis išrodė mil
žinu, kurs ot ve tuoj puls ant 
žemės, pagaus savo auką ir tada 
pranyks. Bet jam Įkalbant 
ramiai, kitas žvengiantis baisu 
nas 
viršui savo konkurento ir siek- 
daiposi puolė žemyn. Didžio
sios kanuolės pradėjo aptilti. 
Tranšėjose “nykštukų” akįs žiu
rėjo į padanges. Bežadįs įtem
pimas sugniaužė žemę. Tiktai 
saule ir tylė«
damos apie įšėlusį mūšį tų tų krūtinių. Noringi pasiunti- tik aš dasilytėčiau Jūsų vaiko, Greitai jos ranka paraše

Ir ve mes aplaikėme da nese
nai žinią iš Rusijos apie mirtį 
jauno musų dienų poeto, drau
go Juliaus Janonio (Vaidilos 
Ainio). Ką tik mes pradėjom 
gerėties jojo gabumais, džiaug
ties, kad vis daugiau turime lo
kių draugų, kurie padeda žadinti 
miegančiąją liaudį — ir pasiro
dė liūdna žinia, kad mes jau ne
lietu rime jo savo eilėse, jis jau 
žuvo, ilsisi amžinu atsilsiu.

Kaip kitų darbininkų vaikų, 
taip ir drgo J 
nebuvo lengv 
nystės dienų

■ •MM*.
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priežastis, su kuriomis . rašė jas 
maloniai nenorėjo susitikti ir 
atvirai joms, toms priežastims 
pažiūrėti į veidą.

Rirmiausia turiu pasakyti dr-

inusu sunai v
baisūno, jot

toju Animal 
rąžins jums 
• Egzaminą-

Nepažinodamas sveikatos už- 
laikymo taisyklių ir nežinoda
mas kūno išvystymo metodų, aš 
turėjau daug klapato: skaičiau 
kiekvieną straipsnį, kiekvieną 
lapeli, kiekvienai knyga, kur tik

imtose
kyli šį tąi iš mano nuotikių.

Nors mokykloje 4iŠ turėjau 
progos išmokti visus tuos keis
tus vardus kaulu ir raumenų sa
vo kūno, nors turėjau progą su-

Jiftoniai važiuoja tolimas 
iš visų šios šalies kraštų.

v o užgautą y 
ateinant tave 
mažą vaikų, 
(hryto blogo 
darus gera.

>is ve km i
Hydrocele 

<ų, Pųslės,

kai vieni) didžiausių ofisų 
įrengimų visame sviete.

Mano moderniškas ofisą?

nuskriaudžia patįs save, kad til 
ką nors (langiaus paaukavus sa 
vo draugams. Taip uoliai dar 
buodamies, jie užmiršta, aplei 
džia svarbiausį ir rcikalingiau 
sį dalyką, svarbiausį įrankį gy

Linksma yra matyt jaunuo
menę dirbant, linksma yra ma
tyt jaunuomenę spiečiautis į 
draugijėlės, kliubus ir ratelius. 
Jie bruzda, darbuojasi kiek 
jiems jų silpnos jiegos pavėlina, 
pašvenčia visą liuesą laiką tam 
darbui; daugelis iš jų nei nepa-

r m o 
uklin

savo rasiniais
Skyrių.

Bet brangus draugai ir drau
ges! Ar jau mes palideję savo 
draugus J Fra nei jos tyrlaukius, 
tam kares dievaičiui ant dides
nes garbes ir nuleisim rankas,

ko patirti, Jaun. Sk. rašytojai 
yra neapmokami, o tai neduoda 
progos pašvęsti tam da>bui dau
giau laiko, nes mes gerai žinom, 
kad mes esam verčiami aplinky
bių užsidirbti kasdieninį p)*agy

dimą daug b ran
ger ų norų rašyti, 
ua atsiminti, kad 

musų jaunimas yra priverstas

sipažinti su žmogaus kunti taip, 
kad aš galėjau permatyti žmo
gaus kūną taip aiškiai kaip 
“ant delno”, bet tuo pačiu lai
ku nežinojau paprasčiausių tai
syklių kūno užlaikymo — taigi 
aš buvau netikusiu kapitonu sa
vo gyvenimo laivo; jis plauke 
kur vejas pute arba kur vande- 

šrove trauke; aš gyvenau 
, kaip šimtai tūkstančių 
•nių kasdien gyvena. Žino

ma, aš nesupratau savo klaidos, 
kol ant uolos neužvažiavau; tik 
čia pasijutau 
Tiesa, aš lovį
bet aiškiai pamačiau, kad mano 
mašinerija reikalauja geroko 
“patepimo” ir kad man yra rei
kalingas vadovas, kelio rodyto
jas. Aš nežinojau, kas man bu
vo, bet aš žinojau, kad taip ne
turėtų būti. Kaip ir kiekvienas 
žmogus, aš kreipiaus į daktarus.

Mano 
keliones 
kad galėtų moksliškai pasigydyt sa' 
vo ligas.

e r ūmą. As 
prie manęs 

nusiminusį del pa- 
, kuomet tu manei

buvo rašoma apie įgijimą svei
katos be daktaro pagelbos; mė
ginau kiekvieną patarimą ir ku
rie4 duodavo šiokias tokias pa
sekmes, laikiausi jų. Reikėjo 
praleisti daii 
daugi mano drau

Draugas Garbukas- sako, kad 
melai tam atgal 
daugiau rašoma 
tilpdavo, daug j 
tuo laiku Janu 
dviejuose mųneriuose, t. y. pet- 
u ta minko ir petnyčios.

Ką dg. Garbukas pasako, tai 
tiesa, kurios, manau, nei vienas

“Aš niekuomet nesergu, bet tų 
jausmų gi nepažįstų” —- gal bū
ti tars ne vienas.

yclevua. Tildai
ANT tflSO G 

ŽF.MIAUS
BUT ŽVAIGŽDĮ 

losi 

mot

siunčia b. D 
pasaulį. Dauge 

,'je atsilikimų esti jau pervėlu 
mm gamta, nei daktarai, nei ma 
ilcai negali jiems suteikti lai k;

nas verkia, ten l 
si. kur vienas ko 
kitas linksminosi 
gyvenimas buvo nepakenčiama 
našta, lenai kitas atranda šalti
nį linksmybes, kur vienas žings
niu slenka, ten kitas risčia joja, 
vienam negalimu, kitam esti su-

savo nozmystei.
Jančauskas

(Bus daugiau).

ir Kaip-gi čia jaunimas gal 
būti linksmas, rupinties ateitim 
užsiimti 
klausimais, kuomet jis stovi ant 
gyvenimo ir mirties slenksčio. 
Jojo mintis jau kur tai toli, toli 
už vandenyno, kur tai ITanci- 
jos tyrlaukiuose, tarp tų nelai
mingų kareivių ir “levynes gy
nėjų”, kur til 
skurdas, alkis, 
viešpatauja.

Jau ne sykį man prisėjo susi
tikti su.Chicagos ir kilų miestų 
lietuvių jaunimu ir pirmiausiai 
nuo jųjų išgirsdavau apie karę, 
apie prievartą kareiviauti, kai]) 
valdžia nežmoniškai elgiasi ir 
apie baisias galimas laukti kares 
pasekmes.

Tai-gi mums šiandie aišku, 
kur ir kai]) stovi musų jaunimas 
ir kur “išnyko” musų gabus ir 
taij) labai pageidaujami rasojai, 
ką motai tam atgal užpildydavo 

Naujienose Jaun.

nesmagumų, ka
li juokėsi i? 

manės, o namiškiai tiesiog prie 
šiuos tiems mano “kvailiems iš 
mislams”; aš stengiaus pertik
rinti juos teisingume tų metodų 
bet galite suprasti kiek man pa
sisekė pertikrinti juos, kadang 
jie buvo vaistu garbinloiais

savo sveikatos, lai- 
ir pinigai praleisti su gydyto- 
kurie negali pagelbėt yra pra- 
niekais. Eikite kur galima 

išgydymų chroniš- 
Aš pasakysiu kokia yra 

. Nesirūpinkite, ateikite 
tuo 

visas šias 
Nedarykit mė- 

, kuomet ban- 
šlapymo, 
apžiurč- 

jųsų padėjimą.
širdies, kepe- 

ligas, reumati- 
, užkietėjimą, galvos 
svaigimą, nervuotumą, 

gyslą, sutruk imą, žaiz- 
Hgas, akių, ausų, nosies 
ligas, ir visas chroniškas 

ios nai-

jaunimas yr 
rvtmc

navoą.
Greit

jau ii lavoną arba tiesiog pana
šus į skolotoną. Drūtas, storas 
pilvas ir “lašiniai” nėra šaltiniu 
sveikatos laip^pat kai]) ir “vien 
kaulai ii* oda/’ Sveikam žmo
gui yra reikalingi dry ii išvysty-

reiškia, kad esi sveikas. Milio 
nas ir puse žmonių Suv. Valsti 
jose guli lovoj kas dieną, o kiel 
milionu randasi lokiu “vaikščio

vienas žmogus negali
veikliai

Verta Skaitymo 
negaišuok it laiko, bet ateikit pasi
tarti su manimi. Jeigu leisit ligai 
užsitęsti, vėliau reikės ilgo laiko iš
gydymui. Dabar yra laikas pasi
tarti su specialistu, kuris suteiks 
jums geriausią patarimą.

rios apkabindavo musų krūtis, 
buvo tokios saldžios, tokios ma
lonios, kad mes užmiršome šim
tus kitų tokių kūdikių ištiesusių 
rankas prie musų. Vienok že
me neužmiršta — ji motina vi
sų. Ir dabar mano širdis skau- 
da iš gailesčio. Aš trokštu pa
imti tave i savo rankas ir pri

imta po žodžiu jaunimas 
ikinus ir mergaites dar liepa 
inkusius sau gyvenimo take

ipžiurejęs mane užreiškė, kad 
iš galįs gyventi ir kad pavojaus 
neesą. Patarė pasirinkti geres
ni valgi, ir saugotis dirbtinio bei 

Apart to, jis 
“sure death” 

icpe už kelių dienų 
Praslinko viena die- 
aš laij) puikiai jau
niau norėjosi bėgti 

pabučiuoti jį.

mes randame visuose gyvenimo 
veiklumo sprogsmuose, šilam 
lipi elementui yra lemta skinti 
kelią į ąteilį, kovoti už žmoni
jos grebuvį, sėli prakilnius jau
smus žmoni jos sielon, kurių vai
sins rinks netik sekančios geni-

vakarus 
l dviem 

paveikslu rnote- 
pozoj. Koni- 

i ties viduriu

ge r lauš p ir 
gausiausi šaltinį pasilinksmini
mo — jei užmiršta savo sveika- 

Mieli draugai! Aš geisčiau, 
kad galėčiau išreikšti keliuose 
žodžiuose, ką reiškia žmogui dru

energija žmogus 
vveiųma esant vertu v C-

Kas yra skurdas 
nam, esti turtu kitam, kur

Jaun. Skyrių 
įerų raštų, nors 
. Sk. buvo net

yra del gero 
beturčiams, taip ir turtingiems, įren- 

vėliausiu ir moksliškiau*

Aš ypatįškai suteikiu savo vaistus, ir užlaikau taipgi didelį sandelį EuropeiŠkų vaistų.
Kad jus ir nesergate arba neaikankinat jus padarysite didelį gerą pasakydami savo draugui

žingeid us N urody m ai
Neapleiskite 

ka« 
in is, 
leisti 
rasti pagelbą 
kų ligų, 
jųsų liga 
ir gaukite mano patarimą 
pačiu laiku patyrsite 
stebėtinas mašinas, 
ginimų su savo liga 
dymas kraujo, analyzas 
X-Ray arba mikroskopinis 
jimas suras tikr 

Aš gydau vidurių 
nų, inkstų ir pūslės 
zmą, dusulį 
skausmus, 
raudonąją 
das, odos 
ir gerklės 
ilgai užsitęsusias ligas, ku 
kiną sveikatą ir stiprumą

Del mano didelės praktikos mano 
kainos yra nebrangios, kaip darbo

Daug betvarkių galima išg;
Patirkite mano nuomonę pries

Static Machine. Ši
mas priimu us naiidolies ir daug ligonių ei

Heraeus Sauline Lempa (Alpine Sun Lamp), šis įtaisymas 
dymui žaizdų, padarytų šoviniais.

Ji j ra rekamenduojama kelių didžiausių
Dr. Burnstęin (Petrograd) rekomenduoji _
Dr. Bach (Saxonia—Vokietija) rekomenduoja jų gydymui inkstų ir pustės kėblumų.. moterų ligoms 
užkietėjimui arterijų, mažakraujystės, podagros, širdies ligos, odos ligos, nosies ir gerklės keblumo. 
Wagner (Graz) rekomenduoja jų gydymui vidurių ir žarnų ligų, kepenų ir inkstų keblumų, moteriš
kų ligų, ir akių ligų.

Dabartiniu laiku yra liktai keletas šių lempų šiame krašte, ir man patarnavo laimė įsigyti vienų jų. Pa
sekmės suteikiamos šiųja lempa yra stebėtinos. Daugėlyj atsitikimų kur vaistai ir kilos metodos negelbė
jo šis gydymas suteikė pasekmes.

Jinkvbese mes reiusiin Jaunuo* <
inenės Skyrių Naujienose. * ■

Tiesa, priežastis (am yra* kad 
pateisinus nerašinėjinią į ty 
skyrių, bet musų viltis, jog mes 
išeisim pergalėtojais, turi mums 
šviesti musų taką, kuriuo mes 
esam pasirengę eiti ir ateityje.

Ka* norą stebėtino 
nam duodnme puiki) 
teiti], sykiu pakala 
inkaro su kompasu, 
viafts. svieto puses, 
tnius, pietus, rytus 
ii duosime peiliuką 
gelažlėm ir su 
riškė* naturalėje 
pasą gali prisegti 
lenciūgėlio, peiliuką gi prie vie
no galo, o laikrodėlį prie kito. « 
šiuos tris naudingus daiktus jųe. 
galite gauti nuo musų dykai, J 
jeigu jus užsisakysite vieną mu- 1 
»ų naujos stailės kalendoriaus 
laikrodėlj. Kad turėtumėt su
pratimą, kas tai yra tas ste
buklingas laikrodėlis, mes apra
šysime jums trumpai: l) Rodo 
valandas ir minutes kaip ir visi 
kiti laikrodžiai. 2) Parodo die
nų vardus. J) Parodo mėnesio 

dą. 4) Parodo kokio mė- 
io diena. »>) Parodo rnėne- 
atmainas. 6) Rodo gerai lai- 
ir nė minute nesivėlina. 7) 

irtu ir gražiu apdaru. 8) Tu- 
15 akmenų. 9) Gvarantuotas 

ant 2A metų. 10) Galite laikyti 
vandenyje per virtą dieną ir jis r 
ję-t Tai yra kas tokio nepaprasto. Kas nu 
sipirks šį laikrodėlį, tai turės didelę naudą ii 
gerą, atmintį ilgam laikui. Tiktai pamas 
tykiUf kokis tai naudingas dalykas yra ture 
ti panašų laikrodėlį, nereikalinga kalendorius 
tiktai pažvelgsi ir žinai, kelinta valanda, ko 
kia diena, kokia diena savaitėj, kaii 
si mėnuo ir kokia mėnesio diena ir 
atmainos. Jokioje kitoje sankrovoje 
te tų laikrodėlių, kaip tik pas mus. 
•išakysite šį laikrodėlį, nereikalinga 
cento, paduokite tiktai .savo atsakantį 
Ja. •» mes tuojaus atsiųsime pačta. 
užmokėsite kuomet laikrodėlį atneš į 
Ats laikcodėlis kainuoja tiktai $ 
siusime jums rašytą gvarantiją 
ji Chicagoje arba arti tegul 

>amato šiuos puikiu 
Kas tik pamaty;

brolis brolį turi 
skersti. Galbūt moterįs dau
ginus, negu vyrai paniekina šilą 
pasaulio karę. Mes nemanėme 
a])ie pasaulio v 
vaikus. Kūdikio

DR. L. T. Rurgess

Vyrus
YVENIMO, KURIUOS Aš SU

MINIMOSE LIGOSE SU PA
RODANČIA VISIEMS

ygmamai lengvu, kur vienam 
nivo neperlipamu tvora, kitam 
'sIi atviri variai, kur vienas pa
iko nelaimes, kitas atranda pa-

Nkujas būdas gydymui chroniškų 
jr nervų ligų parodė stebėtiną pa
sisekimą ir entuziazmą. Tūli ligo
niai nustebo ir užreiškė, kad jie 
niekuomet pirma nematė tokių grei
tų pasekmių. Daugelis praneša, 
kad jie žymiai pagerėjo po pirmo 
gydymo. Paimkit naują viltį, nenu
siminkit dargi jeigu ir kiti dakta
rai nepagelbėjo, aš noriu gydyti vi
sas šias

tas - bet jus
sti lik tuomet, kuomet jus su
si pažinsi te su ją, įgysite ją ir 
džiaugsitės jos gausiais vaisiais. 
Be sveikatos niekai yra raška- 

niekai yra pasilinksmini
mai, niekai yra viso pasaulio 
turtas — kas gi gero iš jų, jeigu 
žmogus negali jais džiaugties? 
Sveikata pakeičia nuliūdimą 
linksmybe, palengvina vargą, 
pripildo namus skurdžiaus ne
išsemiamu turtu, veja iš pasau
lio visas kančias ir dejavimus, 
palengvina kasdienines parei
gas, suteikia tvra ir gvva protą,

visi žmonės, gyvenantį: 
tyjv savo amžiaus, visi 
kuriems gyvenimas yri

nimo kova ne
i kuriems g> 

venimas neišdavė dar galutin 
ii nesprendžiu.

šilas žmonijos u lėni ('litas y r

iM'l as griežtai laikiaiiSiSavo su
manymo ir, kad užbėgus už akių 
tiems nesmagumams, mankšli- 
naus slaptai. Tokiu.budu aš ne
lik pergalėjau las negales laike 
dvii ji) melų, bet įgijau pilną su- 

i apie sveikatos užlaiky- 
pagerinau savo sveikatą 
g dabar man pasaulis at

rodo kitoje spalvoje ir aš galiu 
džiaugtis gyvenimo linksmybė
mis, kurias mano skrumnas- gy
venimas gali suteikti. Aš tikiu, 
kad man pasisekė išvystyti svei
katą savo kūno lik iki dešimtai 
daliai to laipsnio, iki kurio turė
tų būti išvystytas kūnas kiek vie
no žmogaus. Dabar kai]) ; 
matau žmogų susiraukusį 
šiepusį ir nosį nuleidusį, man 
prisimena los dienos, kuomet aš 
sėdėdavau daktaro ofise ir lauk
davau progos jam pasiskusti ar
ba, kuomel aš rytmetyje rengda- 
vaus darban.

Gydymas Gydo
tžiausiai suprantamų metodų gydymui 
tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis, 

lipo magikas atsitikime nervų ligos, krau- 
Zaizdu, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
Inkilą, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu-

Išp’ldr.u receptus su didžiausia atyds, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška apt seka Bostone ir Massachu- 

vOslib i. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per cxpresą.

jrdiuusim veikę tą šventą ir taip 
labtii pageidaujama darbą savo 
dar čia likusių draugų? Ar jau 
liausimos rasę ir ant galo skąitę 
mums ir musų leidžiamus rai
tus ir jau šiai]) laikraščius, o 
ypatingai N. Jaun. Skyriį, kurs 
yra nelyginant veidrodys, kurs 
savo atspindžiu rodo ant kiek 
musų lietuviška - pirmeiviška 
jaunuomenė yra jiažengus pir
myn progreso ir civilizacijos ke
liu? No ne, J. S. su Lietuvių. 
Moksleiviu Skyrium turi but ve- 
damas bendrai ir be pertraukos, 
be atvangos ir be įsiteisinimtt.

glausti tavo gaivą prie mano 
krutinės, kad tu atjaustumei per 
mane savo giminystę su visa žcr 
me. išplatink sapną vienybės ir 
meiles visam pasaulvi. Kada

ciaus 
daktaro of i sau
Bet keletą dienų praslinkus vi
duriai ir visas kūnas matomai 
apsiprato su vaisiais ir aš pradė
jau jaustis dar blogiau. Kuo la
biau augo mano neužsitikėji- 
mas daktaru, tuo tankiau jis lie
pė atsilankyti; žinoma, reikėda
vo mokėti už kiekvieną atsilan
kymą. Pasipiktinęs daktarais ir 
netekęs užsilikėjimo vaisiuose, 
aš tariau sau: “į rauk juos devy
ni paraliai, aš jieškosiu išėjimo 
kitokiu budu.”

SLAPTOS LIGOS.—Užnuodijimas Kraujo, Gonorrhoea, Strictura, Varicocele, Naktinis nuliėgimas, ir kitos slaptos ligos gydoma 
vėliausiomis pagerintomis metodomis. Ateikite pas mane su pilnu užsitikėjimu, aš užlaikysiu jųsų paslaptį ir Jums pagelbėsiu.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors*7 li
gos . turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. - A.i negydau vien apsireiškimų; aš 
vartoju tokius moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
nj ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .scilių ir tt. ir tokių budu persitik- 
rmurne tikru priežasčių jųsų negales. Už 
aj žiūrėjimą ir patarimą nieko 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas
Užsitęsimas pavojingas.

OZONE MAŠINA.
Mašina Yra Vartota Gydymui Nosies, Gerklės Ir Plaučių Ligų, 

žmonėms taip ir pasiturintiems.
Neduokite savo negalėms užsisenėt,

ras raudonas- kraujas.
Jų įgijimui yra reikalingas 

geras užsilaijųunas, ^ęguliariš- 
kas ir tinkamas inabkštyninios, 
priderantis ir sveikas maistas,* gui Garbukui, kad kiek man te

ras Išgydymas 
reikalaujate gydymosi

Kiekviena liga nemiega.

iandymų, Ncgaišinkit Laiko ir Pinigų
šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!

D R J HARLwkJaJ 10 ryto iki 2 po piet.

So. State Gatvė, Chicago, Ilk Prieš Siegel Cooper

vienas 
žmogus turėtų būti. Jeigu esi 
nerangus, jeigu esi nulindęs, su
vargęs, jeigu uesigėri gyvenimu, 
jeigu minlįs tamsios slegia ta
vo’sielą, jeigu gyvenimas atrodo 
be vi!lies, jeigu trūksta tau drą
sos, jeigu negali džiaugties gyve
nimo linksmybėmis-- tu sergi; 
blogiausiai yra ne todėl kad ser
gi, bet lodei kad visokie pjaus
tymai ir nuodinimai, visa dak
tarų karalyste su visais tenai 
randančiais vaisiais, jeigu nepa- 
aršins jūsų padėjimą -— lai nei 
kiek negelbės lokiuose atsitiki“ 

Pavelykite man paša-

pažįsta tą reikalingumą? Ar 
daugelis žmonių supranta svei
katos reikalingumą? Ar dauge
lis žmonių pažįsta kaip reikia 
užsilaikyti? Ar daugelis žmo
nių gėrėjas i gyvenimu? O vis 
labiausia, ar daugelio žmonių 
gyvenimas esli pasekmingas? 
Visai ne daugelis. Daugumas 
žmonių elgiasi tai]), kad rodos, 
jog žmogaus kūnas butų koks 
tai tobulas ratas, kurs vieną kar
tą sujudintas, gyvenimai) pastū
mėtas, suksis, dirbs, gyvens pat- 

nepaisant kaip jis 
ir koki medė

jo sukimosi — 
jo gyvenimo, bus suteikiama. 
Tai]) manydami žmonės ne paiso 
savo kūno reikalavimų, 
pranta jų ir nepermato 
gręsiančio pavojaus iki jų 
nizmas visiška 
m d lik išvydi 
kiasi pagelbos 
nelaimę jurose

pas mane, 
i laves —- Deine Mutter 
Molina.”

sisekimą lik jiasidekuojanl d ril
iai sveikatai ir neišsemiamai 
('uergijai, o ji su silpnu kimu ne- 
sidraugauja. Jeigu principai 
teisingo sveikatos užlaikynio 
rasių sau vielą žmpnėsc, lai pra
garas galbūt netaptu dangumi, 
bet Belzebubas visgi turėtų duo
ti jam kitą vardų. Kuomel 
žihogus jaučiasi ypa 
ku ir linksmu, kaip 
jauslius kas minutę 
landą, kiekvieną die 
į melus - jis jaučiasi turtingos 
niu ir laimingesnių už visus lur 
[uolius; jam rodos kad jo žvaig 
ždė nušvito ir visas pasaulis yr:

Jaunuomenė yra-gyviausias ir 
svarbiausias žmonijos elemen
tas. Nuo jaunuomenės jiriklau- 
so daugelis gyvenimo pasiseki
mų dabartyje ir gerbūvis visos 
sekančios kartos. Gal kurie su

mano 
sūnumi. Aš esu linksma, jog 
tavo rankos rūpinasi, prižiūri ki
tą vaiką. Gcriaus, kad tu palai
dojai jo žemišką kūną, o ne ki
tas kas. Jis buvo mano visų- 
jauniausis. Aš manau tu malei 
jo dailumą. Aš atjaučiu tavo 
širdies kančią, kuomet tu užmu
šei jį. Moterims brolyste yra 
tikruma, nes

Tokiu anlgalviu straipsnelyje 
Naujienų ur. 196 drg. A. Gar 
bukas, išmetinėja ir bara jauni 
mą už nerašymą į Jaunuome

VOKIŠKU vaistų
Neo-Salvarsan, pa
Salvarsan <h»l

Vengkite operacijų. '
dyli mano vėliausios mados metodomis ir mašinomis nevartojant peilio 
pasiduosianl operacijai.

> ra viena didžiausių mašinų ir varinėja elektrikų per visi 
tironiškomis ligomis praneša apie savo 

irtojamas dabar

jiems 
orga- 

iicsubireja; tuo- 
pavojų, jie šau- 
I laivas palikes

;ELBA Ik UZGANĖD1NIMAS 
TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI 
M INO METODU, PRIVALO

S, JIEAKANTIEMS GYDY 

Mano Nebūtas O:

DEL FIELD
740 W. Madiscjn Si., Kampas Halsted St., CHICAGO, ILL

PRIĖMIMO VALANDOS: 9 ryte iki 8 vai. vakare. Ncdėliomis 9 iki 12 diena.

a (J J I E N O S, Chicago, UI.

> vadina
me nėšio 
negausi- 

leiftu už
sius t i nė 

antra- 
Pinigus
namus. 

Mes at- 
Gy venantie- 

itsilanko pas 
laikrodžu.s-ka- 

šiuos laikroilė- 
trumpą laiką 

pigiai ir priedais 
duedame dvigubą retežėlį, kompasą ir peiluką 
visai (tykai. Faigi rašykite reikalaudami šia 
st-'bėtįno laikrodėlio kol dar nepabrango.

M. SAHUD M. D
Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speciali tas Moterškų, Vyriškų ir

g; <1 mul. Jie gydo greitai 
raujo ir Odos l igų. Aš vur 

> “911” Nco-Salviirsan, page

o ilgos darbo valandos, tai galu 
tiiiai atima norą ir progą, ka( 
rašinėjus ka tokio i laikrašti.

Trečias ir, gal but, visų svar 
blausias dalykas, del kurio jau 
nimas (nesakau, kad visi) nu 
stojo lai]) sparčiai dirbęs plunk 
sna J. Skyriuje, tai 
kares7 klausimas, ši 
sis, tai biauriaušia 
musų jaunimo kūne, 
susėjęs kad ir žbidži 
nas 
be lik del formališkumo, del to, 
kad praleidus tą lai]) vadinamą

• SCHULZES 
.BTORMiUT



CHICAGOS ISuezfaztos Skyrius1------------------------------- ------—■— ■1 ■. f ' —i TURĖKITE
ŽINIOS Pasarga

Kare ir Dievas

kO

SI o

Tel. Armitage 984

Daktaras
Seno Krajaus

Jūsų Akys

GARSINKITES 
"NAUJIENOSE

Miesto Ofisas:
827 N. DcafWrt St. 

Nil-13 Unity BWft,
Tel. Central 4411

L.S.S. VIII rajona 
konferencija.

Į) r tesą.
Franci joj 
Austrijoj, 
Rusijoj.

Chicagos šnipai 
siautoja.

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

ĮMONIŲ dpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Galima gauti Naujieną
A d mi nistraci j o j e,

Valstijos 
i vokie-į 

karę, didysis Amerikos
Billy 

paskelbė, 
. Valsti-

Bet tai dar ne viskas. Kaip 
pasirodo, Dievas dar daugiau tu
ri bendro su karėmis. Jis kar
tais būna ir karių kaltininku ir 
tyčiomis tūlas šalis įstumia į

tais ir 
velnią” 

Išeina, kad Kris* 
amerikiečius tu

rėjo stoti karėn su Dievu, kuris 
gina vokiečius. —

Kaip matote Dievas lošia labai 
svarbią rolę šioje karėje ir vi- 

*elbsti — tik ne karei- 
kurie miršta karės lau-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVE

del akinių ir jeigu jie yra rcikalin 
gi, jus galite įsigyti juos už $5, pri 
skaitant apžiūrėjimą.

F.O. Carter M.D.
Akių, Ausų .Nosies, Gerkles 

Specialistas
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

Todėl, visų- 
pasistengkite 
delegatų yra 

us’mteresuoti.

— Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda 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: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, Ill.—Red.

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

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

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

galbos mokytojaus.

120 SO. STATE GATVĖ 
2-ras Augštas 

Kalbame lietuviškai.
Vienos durįs į žiemius nuo The Fair 
Iškaba—Besisukanti šviesa.

p ERB. Naujienų skai- 
' * tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

dėjimo vietą, jo charakterį ir 
padaryt pilną išklausinėjimą ir 
išegzaminavimą. Jei appendici
tis, reikia pjaut laukan appen- 
dixą. Jei tulžies akmenėliai ar
ba uždegimas, gal reikėti irgi 
operacijos. Aš negaliu patarti, 
kol tikrai nežinau ligos. Kėli
mas galėjo nieko neturėti bend
ro su ligos prasidėjimu.

Dr. A. Montvidas.

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

DR, A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką vyrišką, ir vaiky Ilgy.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pistų ir vakarais.

Bolė Dievo šioje karę j e’ dar 
neužsibaigia. Nors jis įstūmė 
S u v. Valstijas į karę, bet jis pats 
gelbsti vokiečiams (kaip jis tai 
daro ir delko, ne man, “smertel- 
nam” žmogui, išaiškinti). Kuo* 
met Vokietija stojo karėn, kai
zeris Wilhelm sušuko: “Dievas 
su mumis.” Ir Dievas vokie
čiams nuolatos gelbsti. Kaizeris 
kalbėdamas Brandenburgo pul
kams pasakė į

“Priešas jieško pergales. Mes 
laukiame jos, atsiduodami glo- 
bon Dievo, kuris iki šiol mus 
maloningai ginė ir gelbėjo 
mums. Musų piiešas bus pri* 
verstas aukauti žmones iki galu
tinai pavargs ir sudės ginklus.”

O kuomet dabar puolė Ryga, 
kaizeris telegrafavo kariuome
nės vadovui Bavarijos karaliui: 
“Pirmyn su Dievu.”

Tuoj po atidarymo konferen
cijos, drg. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius, papasakos sa
vo įspūdžius: — ką girdėjo, pa
tyrė ir matė tarpe draugų-są- 
jungiečių, lankydamasi rytinėse 
valstijose.

negali b n t i rastos.
3. Patariu eit pas daktarą del 

išegzaminavimo, nes tik tokiu 
bildu galima ligą ištirt. Man 
rodos, kad bus appendicitis, bet 
gali būti kas nors su tulžine pus4 
lele. Reikėtų žinot tikrą skau-

12tli St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, Ill.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatvSs Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdčliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5335

Aš taipgi turiu optikos skyrių, kur 
jus galite išegzaminuoti savo akis

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

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO. HJL.

Kadangi mayoras I honip- 
Houas leido susirinkti konvenci- 
jon Amerikos Liaudies Tarybos 
delegatams Chicago), tai kapi
talistiškoji Chicagos spauda ėmė 
jį nemielaširdingai atakuoti ir 
bea lakuodama perėjo ribas. 
Mayoras Thompsonas tuo pasi
naudojo ir dabar traukia kaiku- 
riuos laikraščių teisman už 
šmeižimą.

Jau prieš vieną laikraštį, bū
tent, Chicago Herald kompani
ją, byla, sakoma, pradėta. May
oras skundžia ją padarius jam 
$250,000 nuostolių. Mayoras 
praneša, kad ir kiti laikraščiai 
taipjau bus patraukti atsako
mybėn.

Kaip jau buvo pranešta 
Rajono konferencija įvyk 
dėlioj, rugsėjo 9 d., Kosciuškos 
svet., 3202 W. 38 s t r. ir kampas 
Kedžie avė., prasidės lygiai lOtr 
vai. ryte.

trejų metu kares 
rodanti, kad 
bus užmušta 
Welk labai

ja mos
Didžioji ligų dalis reikalauja at 

išpasakojima-iš ligo 
įsakymo ant dak 
, kad supratus 

Dide-

Paslepimas veido nuo tiesiu sau 
les spindulių geriau veidą išbal 
tins, negu visi vaistai, jau ne 
kalbant apie patentuotas makla 
kienes.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems,

Levinthai Plumbing Supply Co.
1637 W. Division St., Chicano, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

sakančio 
n io pusės, jo 
taro klausim 
kurią ligą žmogus turi 
lę klaidą daro žmonės, kurie ne
sako teisybės daktarui arba ku
rie eina pas gydytoją, su kuriuo 

Daktarai, kurie 
ligonius išklausinėti, irgi 
klaidų daro ligų išspėjime.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Keistas antgalvis. “Karė ir 
Dievas.” Rodos, ką gali turėti 
Dievas, kuris per šhvo pasiunti
nį Moižę paskelbė žmonėms pri-* 
sakymą “Ne užmušk” ir “Mylėk 
savo artimą kaip pats save”, ką- 
nors bendra su šia, ar abelnai 
visomis karėmis? Jo antra esy
bė— Kristus skelbė ramybę ir 
taiką ant’žemes: —• “Gloria ’n 
excelsis Dco et pax hominibdš 
in terra.” •— Garbė Dievui ant

Ar jos raudonos, sil- 
W pnos, vandeniuotos ar- 
jlba uždegtos? Ar jus 

„toji kenčiate nuo vaikio, 
galvos skaudėjimo, — 
ištolo arba arti nore- 

Lggūjimo, vočių ant akių, 
—ar jos ašaroja pa- 

H^maži, ar jos apsiter- 
SSsšia skaitant? Ar joST 
Ar jos kreivos, arba ko- 

akių keblumas? Jus ne
laiko atidėliodami, 

Beveik vi-

Kaip teko 
Grigą t is) patyi 
dalykų, kurie užinteresuos kiek 
vieną sąjungietį 
pirma, delegatai 
pribūti laiku. I 
kviečiami ir šiai 
Sąjungos reikak 
nai.

Bet d 
I.W.W. 
sakoma, šnipinėj us 
visus, kurie ten laid

v aidžios agentai 
menių, kurie pa 
priešingas valdžioj 
ganizacijas paperi 
ilgai, tur-but, vargšams prisieis 
jieškoti, jei jie tikrai to jieško.

kepurių, apatinių 
mados viršutiniu

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams šinomas per lt me

tų kaipo patyrę, rodytojas, chh-ur*t* 
ir akušeris. *

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laba’ratorija: 1B2S W. lUth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piebj, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 811$. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

SIČIUS 
viams 
kuose milionais.

Omnia cum Deo! — Viskas 
su Dievo pagelba!

„ K. B—as.

las ligas, tokias, kaip vėžį, py Io
rio susiaurėjimą, pilvo išsitem- 
pimą, galima kartais rast, ypač 
duodant tam tikrą metalinį ma
išią, bet Im‘ davinio to maisto ir 
daugelio kitų ligų visai negalima 
rasti. Imkime, pilvo uždegi
mas, pilvo gilių susigadinimas,

oELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

Netikite tam?
Tad štai ir prirodymas.
Kuomet Suvienytos Valstijos 

įsimaišė į karę, prezidentas Wil- 
sonas paskelbė, kad jos kariau
siančios už demokratiją. Bet 
kode! jos stojo karėn — to Wil- 
sonas nepasakė. To klausimo 
atsakymui manyta buvo apie iš
leidimą juode 
vos knygos.
į tą klausimą atsakė iždo minis 
teris William Gibbs McAdoo, ii 
lai pirm negu tapo išleista U

“Aš tikiu, kad Dievas pašaukė 
šią šalį į karę, dėlto kad Jis tu
rėjo didelę pasiuntinystę at
likti.”

Dabar jau žinote, kad Dievas 
įtraukė šią šalį į karę, kad ji ga
lėtų Jam pasitarnauti atlikimui 
svarbios pasiuntinystės. Abejo
ti apie tai negalima, nes tai pa
sakė iždo ministeris ir ypatiškas 
prezidento pašinutinis, kuris be 
abejo žino kode! kilo karė. Ir 
jis lai pasakė garsi n tojams, kad 
jie išgarsintų lai po visą pasaulį.

Omnia ad Dei į 
Viskas Dievo garbei

kad jie 
eis ir žudys kitų 

kurie irgi 
” kariauja prieš 
gi visose bažny- 
pamaldos ir pra- 
padeti pergalėti 

; dedasi Anglijoj, 
Italijoj, Vokietijoj, 
erbijoj, tas dėjosi ir

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

silpnėja? 
Ids kitas 
galite gaišuoti 
kadangi laikas brangus 
si akių kėbluinai išgydomi lengvai, 
'jeigu imties laiku.

Aš esmi daktaras ir chirurgas ir 
specializuojuos gydyme galvos ligų.

20 met|Į ant State gatvės
Duokite man išegzaminuoti jūsų 

padėjimų be mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa
kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei
kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
jums pagelbą savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tūkstančių atsitikimų 
nuspręsta kitų be vilčių. Jus nega
lite įstengti turėti kitokio, kaip okuH 
listo aukščiausio laipsnio paliesti 
jus akis ir tas yra patarnavimas, 
kurį aš jums suteiksiu. 'Neduok tru
kumui pinigų atsistot ant kelioJ 
Mano mokestis yra vidutinis ir mes 
galėsimo susitaikyti.

Neatidėliok—ateik šiandien

Iždo sekretorius McAdoo, kal
bėdamas kaipo ypatiskaw prezi
dento Wilsoni) pasiuntinis gar
sintojų (Associated Advertising 
Clubs of the World) s u važia vi- 

Louis mieste, Jefferson 
įasakė apie karės prie-

J. A. Gonaitis, Fort Riley, 
Kansas, klausia:

Ar yra lietuvių kalboj knyga, 
kurioj butų pilnai aprašyta žmo
gaus kūno sudėjimas su visom 
jo dalim ir sistemon? Esu ka
riuomenės sveikatos skyriuj ir 
man tokia knyga reikalinga.

Atsakymas.
Nėra tokios knygos lietuvių 

brošiūros apie

WISSIG.

LOCAL LOAN
COMPANY .

Ho. Ilahrtcd Street,
Kampas 47-tos 2-A2US ' 

fe!ephone DiroWir 2116.

-- ramybe, — giedama kasdien 
visose krikščionių bažnyčiose. 
Ištikrųjų gi pasirodo, kad Die
vas lošia labai

slaptoji Ciiicagos policija sere- 
doj padare kratą socialistų par
tijos nacionaliame ofise. Ket
verge visas ofisas dar tebebuvo 
policijos rankose, kuri ten šei-

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAI1* UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialižkai gydo ’ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pualės, užnuodijim^ kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosčjim*, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir 
Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19-tos gat., viršuj* Batikos. Tel. Canal 3263.

kalboj. Yra 
“Žmogaus kūno 
tokių knygų, kuriose ligos aiški
namos sykiu primenant tūlas 
anatomiškas dalis, bet anatomi- 

knygos nors ir trumpos vi- 
neturime. Be to, jums ir 
<lų lietuviška anatomija 
t kariuoninėj. Patartina 
pirkti Gray’o bei Cuningha- 
matomiją naujos laidos, kur 

dalykas išguldinėjamas plačiai 
ir sistematiškai.

Wm. M.-is iš Chicago, klau-

p-le Pranuse Vidolaite. Abudu 
laisvu pažiūru, sliuba ėmė ei- 
vilišką. Jaunasis prigulėjo prie 
LSS. 235 kuopos, taipgi ir prie 
kitų pirmeiviškų Organizacijų.

Linkiu daug laimės jų gyve
nime, ir kad ir toliau kovotų 
prieš netikusį kapitalistinį surė
dymą. D. Likas.

Pasitraukiant iš biznio visas sandėlis \ ]
Ž riškų apredalų, skrybėlių,
w /a®HMir puikiausios, naujausios
dl ' ’' ' vyriskii HHirsk (uni ir Ii. hm Imi pm'ihmki i
? hBPImAteikite ir persitikrinldf 
S patįs. Pardavimui įrenginiai—nauji cigare
t IbeIt tams keisai už pusę kainos; 7, Flor (Case
I Keisai. Parduodu po vieną ar visus karti

Kapitalistiniai Chicagos laik
raščiai rašo, kad nors karė yra 
pavojingas kareivio gyvasčiai

yra ženklas, jog asmuo gauna 
gana tyro oro ir šviesos. Sude
gintos rinkos mostis kariais rei
kalinga, jei nudeginimas daro 
odą perdaug kieta, arba kada 
viršutinė jos dalis eina šalin. Y- 
ra šimtai visokių muilų, mos- 
čių ir skystimų, kuriuos feike- 
riai parduoda del veido išbalti-

Bet tai dar ne viskas
Į>ries McAdoo paskelbimo karės 
priežasties, kada Su v. 
vos tik spėjo paskelbt 
čiams 
kariautojas su “velniu 
Sunday iškilmingai 
kad Dievas gelbės Suv 
joms ir kad pats Kristus vado 
vans amerikiečių kareiv 
pagelliės sutriuškinti 
Hindenburgą

šimto kareivi! 
daugiau, kaip 7 
istas suramini

gą be atsakančio ligonio išklau
sinėjimo apie jo praeitį ir symp
tom us?

Atsakymas. Kartais gali, o 
kartais negali. Yra ligų, kurios 
aiškiai matomos, arba apčiupi- 

taip pat i rin
ku rios atspė- 
lio istorijos.

I Shmley K... Adomaitis Į
ji 736 W. 18th St., kampas Halsted St., Chicago. |

Be to, ši konferencija, savo 
reikalu didumu, turės būti vie- 
na iš svarbiausiu iki šiol buvu- €
šių konferencijų.

Tik visi, kurie busite bu-

pustos.
Atsakymai:
1. Saules nudegintas veidas 

negali būti padarytas baltu. 
Pigmentas, kuris atsiranda nuo

ropiezius
šalyse, tos šalies krikščionių baž 
nyčios galva, laimina ginklus ii 
prisaikina kareivius 
“vardan Dieve 
šalių krikščionis 
“vardan Dievo 
juos. Paskui 
čiose laikoma j 
soma Dievo
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CAR« WRECKING CO.
k„ hx, Ui

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 _  87į^c į mėnesį
50.......  1.75 į mėnesį
75... 2.62J/2 i mėnesį

.. .. 3,50 ,j mėnesį
J’u valstijos priežiūra

Sy2% į mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimo ik kiti) užtikri

nimų.

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, . J

< Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite uuo šio laiko.

Taipgi priren 
W»kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, Be
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akiu specialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago

2. Ar galima rasti pilvo ligas 
su X-spindulių pagelba?

3. Patarkite, kas daryt mano 
žmonai, kuri apie pusę metų at
gal pakėlė sunkų daiktą ir nuo 
to laiko ėmė skaudėti dešinį šo
ną. Buvo sustoję, bet dabar 
skauda da labiau. Ji eina men-

ĮSTEIGTAS 1886 METALS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerti SI rt. 
Chicago, Hl.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų Ir Valku

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po »lat
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DR. G. M. GLASER

Moksleivius, Politiškus Kanki
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Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 Moka pomirtinių $150, $300, $600
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—
Ligoje pašalpų .................. $52.813 $6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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Prflnešimai Smulkus Skelbimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 

be uimokeaties. Pranešimai turi but priduoti 
• I* vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
f Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 

dienraštis, nebegali but (dėti.—"Nauj.” Red.

Springfield, Ill.—L.S.S. 29 kp. ren
gia dideles prakalbas. Kalbėtoju y- 
ra pakviestas plačiai žinomas tarp 
Amerikos lietuvių vienas iŠ gabiau
siųjų kalbėtojų, “Laisvės” redakto
rius, Drg. L. Prutfeika, iš Brooklyn, 
N»Y, —Sprin^fieldiečiai ir iŠ apie- 
linkių lietuviai,- nepraleiskite šios 
progos, atsilankykite ant minimų 
prakalbų, o išgirsit daug dalykų, ku
rių da nesat iki šiol girdėję. Užtik- 
rinam, kad busit visi užganėdinti. 
Prakalbos atsibus nedėlioj, 9 d. sept-

• 7:30 v. v., kampas 7-tos ir Washing
ton gatvių. Pet. Allans svė<ainč>je.

—Kp. Sekr., J. Bublihuskas.

Roseland.—LSS. 137 k p. rengia 
svarbias prakalbas pėtnyčioj, rugsė
jo 7 d., 7:30 v. vak. J. Stančiko svet., 
205 E. 115 St. Kalbės “Laisvės” re
daktorius L. Pruseika, kuris yra ke
lioms dienoms atvažiavęs iš New 
Yorko papasakoti šios apielinkės da
rbininkams apie svarbiausius šios 
dienos reikalus. Todėl visi ir atsi
lankykite. —Komitetas.

Town of Lake.—Liet. Soc. Jaun. 
Lygos 3 kuopos lavinimos susirinki
mas įvyks pėlnyčioj, rugs. 7 d. 8 v. 
vak., Davis Square svetainėj, 45th 
and Paulina,’Sts. Visi nariai ir pa
šaliečiai kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

Detroit, Mich ir apielinkės gyven
tojų a lydą i.tojų atydai.—Matydami būtiną rei
kalą .idant LSS. namo fondas pasie
ktų reikalaujamą sumą, mes, detroi- 
tieČ-iai, suvienytomis spėkomis: LSS.

6 d spaliaus-October rengiame tam 
tikslui įspūdingą ir originališką 
koncertą ir balių. Pradžia 7:30 vak. 
Vieta salėje ant Michigan gatvės, 
kampas 24-tos. Iužauga ypatai 25c. 
Lauksime savo idėjos sąkeleivių iš 
apiclinkių 
ginusiai. —Rengėjai.

Choro susirinkimas įvyks
pėlnyčioj,
Meldažio
kai ir dainininkės, praleidę ilgas va- 
kaeijas ir vasaros karščius, stokime 
prie darbo: malonėkite atsilankyti 

—J. Snarskis.

Gerbiami daininin-

paskirtu

A.C.W. of A. 269 skyriaus nariams 
Šiuo pranešame, kad susirinkimas j- 
vyks pėlnyčioj, 7 d. rugs.. 7.30 v. v. 
jirie 1579 Milwaukee Ave.—Gcrb 
draugai ir draugės, malonėkite atsi- 
lankyti kuoskaitlingiausia ir paski
rtu laiku, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui, taipgi bus renkamas 
nutarimų raštininkas —Valdyba.

rajono kon t ere ne i ja

REIKIA DARBININKŲ NAUJIENŲ AGENTŪROS

Kosciuškos s 
38 gg. Visi i 
4-ios kuopos

lavinimosi susirinki m a s

Rengiama paskaita temoji 
tus ir Žmons, kurią skaity 
gerai žinomas valparaisietis, 
nos studentas, drg. V. P. Vitkus.

Kviečiame visus kuoskailliiu
mcdiri-

Rengėjai.
KS.J.L. 1-rnos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks subaloj, rugsėjo 
8 dieną, 8 vai. vakare, Mark WTiile 
Square svetainėje/ kampas Halsted
ir 30 gg. Draugės ir draugai, malo
nėkite atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai, nes turime daug svarbių reikalų 
apsvarstymui; taipgi 
atsivesti naujų draugų. Valdyba.

Kenosha, Wis. — U.S.S. 58 
mėnesinis susirinkimas alsi 
dėlioję, rugs. 9 d., 9:30 ryte 
rinkimas įvyks Louis Bobšei 
nėję, kampas S.W. Main ir

Draugai ir draugės, malonėkite 
atlankyti į šį < 
daug svarbių reikalų; 
nėkite atsivesti naujų 
rašyti prie kuopos. -

ne

susirinkimą. Turime 
taipgi malo- 
narių prisi- 

Orga nizatorius
L D. L. D. 19 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, nigs.. 9 d., š. m., Mark Whi- 
, te Square, Club room s vet., ant vir

šaus. Pradžia 1:30 po pietų. Vasa
ra jau baigiasi. Tad-gi pabuskite, 
draugai! M. T.

Rockfordiečiy domai. — L.S.S. 75 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 9 
dieną rugsėjo, 9 vai. iš ryto svetai
nėje K. of P., 218 S. Main str. Na
riai, atsilankykite paskirtu laiku —- 
yra svarbių reikalų .

Baslį A. Meldažis.
L.M.S.A. 1-mos kuopos susirinki

mas įvyks rugs'. 9 d., 10 valandą, A. 
M. Aušros svetainėje. Nariai ir pa
šaliniai mokiniai, pasislengkite pri
būti. —Komitetas.

Roselando. Kensingtono, West 
Pullmano ir Burnsides “Naujienų“ 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas 
įvyks nedėliok, rugsėjo 9 d., 7:30 vai. 
vak. “Aušros” kamlžariuo^r, 10900 
Michigan ave.

Katriems šėrininkams rupi laik
raščio “Naujienų“ pagerinimas, tad 
yra pareiga būti ant šio susirinkimo.

—Komitetas.

VA Drapaniį Baronai
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau^l, daryti gatavi nuo $15 iki 
>35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir 
Marais.

S. GORDON 
1415 S. Halsted SU Chicago,

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

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 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pasaldysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Stepono 

Kryžiavičiaus ir sesers Jozepos Kry- 
žiavičaitės po vyru Radavičienė. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav. iš 
Karklėnų miest. Pirma gyveno Pen
nsylvanijos valstijoj •— mainose. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės atsi
šaukti. šiuo adresu: Franciškus
Lileika, 958 W*. 36 St., Chicago, 111.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO j bučernę ar-

pristoti kaipo pusininkas. Atsišau
kite kam yra reikalingas.

Union avė. Bear Box

su vidutinio amžiaus moteris su 20 
mėnesių kūdikiu. Mokestis $10 į mė
nesį ir pragyvenimas.

O. Tamošaitienė, 
Box 132, Mt., Greenwood, Ill.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj.

ant typewriterio, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 
knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Teatsišaukia tik
tai norintjs pastovaus darbo.

“NAUJIENOS”
1810 S. Halsted St., Chicago.

*

ciaus.
Chicago.

siuviniui
maišų mašina.

Ilartenfeld Bag Company, 
317 N. Carpenter st., Chicagi

RE IK A1 .A l J J /\ M E d ai 1 y d ž i ų prie 
lavorinių karų. Darbas nuo šmotų. 
Gera mokestis.

International Gar Co.,

REIKALAUJU atsakančių agentų. 
Patyrimas nereikalingas. Turi tu
rėti gerą rekomendaciją. Real Es
tate, insurance agentai pageidauja
mi. — Musų agentai uždirbą nuo 
$50 iki $200 ir daugiau kas savaitė.

i J. llgaudas,
Sales Manager,

110 So. Dearborn st., Room 1207 
Ypatiškai pamatyti galite nedėlioj 

tarpe 9 ir 3 po pietų, ir kasdien iki

REIKALAUJAM moterų prie sor- 
lavimo skudurų.

ROTHSTEIN BROS., 
1463 Blue Island Ave., Chicago.

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

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

Agentai, užžiurintįs platinimą “N« 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

RANDAI CHICAGO, ILL.

SANTOY KASYKLOS
REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASĖJŲ DEL DVJE- 

jų moderninių, gerai įrengtų anglių kasyklų; idealės gyvenimo 
sąlygos,'krutamųjų paveikslų teatras, kasėju Jigonbutis ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3% pėd. grynų anglių, ąl /ac 

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

Tikietus pirkitės iki Sayre, Ohio.

Dr. A. R. Blumenthal
« u-. .v; /‘
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ATIDUODAMA randon didele, na
uja kampinė sankrova ir 4 kamba
riai, paranki groserniai ir buČerniai. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta apiehnkė. Atsišaukite tuojaus 
tarp 1 ir 4 vai. dieną.
1437 So. Sangamon St., Chicago.

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS. Parduodu 

pigiai restoraną ir rakandus. Kas 
nori gali pirkti pavieniai, Pardavi
mo priežastis—savininkas apleidžia 
Chicagą. Atsišaukite šiuo adresu: 
1619 S. Halsted St., Chicago. Ill.

PARDAVIMUI
TURI BŪTI PARDUOTA šią nedė- 

Jią kriaučių dirbtuvė. Sykiu randas 
Cleaning ir dyeing storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Vieta paranki. 
Pardavimo priežastis—išvažiuoju j 
kita miestą.

Keeworth Tailoring Co., 
1339 Fifth Avenue, Cicero, Ill.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

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

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

. 3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

<8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Av©., 
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Ave. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood nv.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskasi 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 5649 S. Shields av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Rosclando ir Burnsi- 
dės. . | >L"
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevlčius, 

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

i?

£

PARDUODU bučernę. Senai iš
dirbta vieta lietuvių apgyvento j vie
toj. Atsišaukite laišku j “Naujienų” 
ofisą pažymėdami No. 140.

PARSIDUODA trijų
Biznis išdirbtas per daug metų. Pi
gi randa, yra pragyvenimui kamba
riai. Priežastis pardavimo — savi
ninkas turi eiti į armiją. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia, nes tik ke-

RAKANDAI

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios sclas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
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. Kcdzic ave., arti 22-ros gat., 
Chicago. 11L

Cicero, III. J. Matulis, Iv 
1437 S. 491h Ct., Cicero, III. 

St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd Si. 

Melrose Park, Hl.: Chas Kochones.
2005 W. Lake St. 

Springfield, HL: K. Lagunas,
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, Hl.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Dlvernoon, HL: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave 

Westville, Hl.: St. Mazremas,
Barber Shop, Stat© St 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,
801 — 8th St 

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave 

Rockford, Hl.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St 

W. Palhawn, Ill.: W. Pilypas,
720 W. 120 St 

Harvey, Ill.: Z. Putramentas,
15725 Finch Ave 

Chicagf Heights, Hl.: M. Remeika, 
1413 Portland Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland ~
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III1.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Spring Valley,
Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.: W.

St
St

St

Ave
Ava

Ava

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,--------- Sl

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. KALSTEI) STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoj* Dykai
\ Gyvenimas yra tvA-
\ M K * čia®, kada pranykit* 

JOmH regėjimas.
* i

\ J rintų Oiihihalmomet- 
y j^1 er. Ypatinga doma 
fį atkreipiama j vaiku®. 
Xy Valandos: nuo b ryto 

9^ KAmMBt ® vnkaro; nedčld. 
» B nuo 10 iki 11 dieną.,
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

< . ....

TURIU paaukaut $165 seklyčion 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases u? 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
si n ės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200.00; $3^5 vietrola ir rekordai - 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzle mv«b 

Chicago, Ill.

15 Millbury
Montello, ’Mass.: P. Kurpius, 

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

135 Ames
Lowell, Mass.: J. Boumil,

50 Charles
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,

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

5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

st
st

JAUNA POBA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, diYonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. ^Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigaiz ui 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fintas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,
211 First

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

St
St

NAMAI-ŽEMĖ

tomobiliaus, rtesenesnio vienų melų 
Lotai ant 46-tos ir Mozart si., ant iš
taisytos gatvės. Atsišaukite j 

“Naujienų“ ofisą No. 139
■—11....   i ' i i

PARDUODU pigiai 
mbarių mūrinį namą. 
Ii, likusius- mėnesiais. 
2030 Cortland str.,

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av®

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ
!■—5—1—6 k a 
$1600 įmokė

aukštas

AUTOMOBILIAI
PARDJ.IODU karą, abia delroia 

Limousene, modelis 1914, septynių 
sėdynių. Turiu parduoti kad ir pi
giai, nes aš ji atėmiau už morgičius. 
Aš jokio biznio neturiu, tai noriu 
parduoti greilai. Mano adresas:

1727 S. Union Ave. (bučerneje)

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ave 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

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

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

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ava 

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

MARYLAND VALSTIJOJ

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
Jus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jysų -parankamo. Už $10 iš
mokinami jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

AUŠROS MOKYKLA.
Nuo rugsėjo 9 dienos, nedėldie- 

nio, prasidės Aušros dieninės ir va
karinės mokyklos žieminis sezonas.

L Braižymo (kaip pažinti pienus) 
— nedėldieniais nuo ryto.

2. Arifmetika (rokundų mokslas).
3. Algebra ir visokios kitos mate

matikos šakos.
4. Anglų kalba ir geografija. Apart 

viršminčtų skyrių, reikalui atsira
dus, gali būti įkurti ir kitokie sky
riai.

Mokytojai, žmonės geri žinovai iš- 
guldomų dalykų ir prityrę mokyto
jai. Kaina maža. Delei paranku
mo mokyklai ir didesnės maudos 

’mokiniams, meldžiame visų pradėti 
į'el Central 5476. vienu kartu nuo pradžios sezono, t

B EI KALA UJAMA' 2jų merginų ar
ba moterų prie abelno darbo. Kam
barys ir valgis arba vien tik valgis.

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress Str., Chicago.
■ I I > ■ ! ■ *     ................į ! ..........

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų. ,

62 W. Washington St., Room 2. 
Chicago Cleaning Co.

.w
w. 1

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

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

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard Si

St
St

IOWA VALSTIJOJ

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin.
1209 S. 3rd SI 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas,
2510 Correctionville Rd

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

OHIO VALSTIJOJ:

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

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

S tek1 WwliiAL MVSx?."s' SOB
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Fanuos! Fanuos!!
šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farmas— J 

ukes. Nusipirkę ir apsigy venę nesigailėsite, lodei kad jus mieste | 
gyvendami, ką uždirbate, lai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. Ž 
Tokioj brangumo jus bėdavojat, kad brangu, o farnieriai džiaugia- ? 
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi- 1 
nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės i 
j mane, nes aš turiu puikių Farmų ant pardavimo. Gausite tei- g 
singą patarnavimą ir patarimą. t

JOSEPH PALECKIS
BOX 283

+CBH-«»-:-aS3>

-:-DOGDEN, N. D.

t Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 8
| darbo žmonių laikraštį |

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

| Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių,
Švcntjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7" Kunigų Žiedus,
IJC)Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 

Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tik i etą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broadway

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakar®; ned^ldieniftiB 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki U iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

—.. .....—................... ............................................       ■jf.’—t

DR. W. YUSZKIEW1CZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas ti/ri skaudamas arba silpnas akla, Mf 
g-alvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu»

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9/ryto iki 9 vakar®.

9 ryto iki 3 po pi<t*
.     "i-1---———--L—.- i® '■   i n "i aMiiw—

4 w:'-r .-as")- 1 aaM’
& TELEPHONE YARDS 2721

t Medikas ir Chirurgas į 
0 3315 S. Halsted St., Chicago I
W 4.-»-i'C& -i- 'MUM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 ir 7—9.
J'cl. (amai 3877.

Or Ramser

1

L

1

■ B n

S V-

Prirenka visiems tinkamus akintus, egz*mi- 
nuoj» n patarimui duoda dykai.

786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-o« 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 ifcryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2434.

Telephone Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10-11 ryto, 4—5 po pietų, 7 -8 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po piety.

■s
’■

rWERg
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”. 
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą | trumpą laiką., Jųa gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur 
kiname siūti rankoves ir klientas daryti 
prosyti

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salį®

mo
il1

- Dieninės ir vakarinės instrukclj**®-

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 49) 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Co.

Liberty Ave and Grant JU 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskat, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Av*
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

‘ ' 2204 Forbe# Ki
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

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

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson ft’

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park St 

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette avt 

Racine, Wis.: John Margis.
' 1005 Gideon Cl

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,
62 Lewis >■

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius,
286 Wallace »t

Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKI.0 PRIRENGIAMOJI IR PREKI 
BOS MOKYKI,? laiškus nauju Imdlu.
pagelbsti ifisi lengvial ir už mažą
užmokesn}. Miu ,.... Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Ėnyvvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pal būdu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. D< 1 lankančių Public S< hoots duodama 
Pagelbinis kuisąs. Viskas aiškinama lietu 
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus Fiisiuntus 2c mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Lemkls, 3311 W.61 PI.Chicago

MICHIGAN VALSTIJOJ: WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

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

Saginaw, Michs: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ave

INDIANA VALSTIJOJ:
ETOiicagoT^^^ 

5013 Tad ave.
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov 

t 3814 Deodor Si
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 

Box 122 Tolleston
Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,

P. O. Box 5t<

A

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas, 
Box Dt

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted SU Chlcage, 

Tel. Drover 7171.

v

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar;

( 4 k.ž J » v 4 J k ? <. < K J U » V/ y

jei jus eisit j

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, 11L

J




