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Kares stovis PortugalijojKarnilovo kariuomene
Riaušės Argentinoje

Naujas Švedijos suokalbisPaleis Valstybes Durna
Vokiečiai traukias Rygos fronte

RIAUŠĖS ARGENTINOJE

Neteko 250,000 kareivių

Minia nušovė ir sudegino 
nesveikaprotj-blogdarj.

KAIZERIS TARIASI SU 
SAVO DIPLOMATAIS.

gen. 
duoti

sitikime talkininkai pasielg
sią su ja (Švedija) kaipo Vo
kietijos talkininke.

įeisią
Maskvo 
komandieriu

Su v. Valst. piliečių. Didie
ji dalis, taigi, virš 700 dar te- 
besiranda Vokietijoje. Pu
se jų, sako, gyvena Berline-

Rusai išvijo vokiečius iš 
Mascis miestelio.

NAUJAS ŠVEDIJOS 
SUOKALBIS.

BAISUS MŪŠIAI Už 
ST. GABRIEL.

KAReS stovis POR
TUGALIJOJ.

PERSEKIOJIMAI “LAIS 
VOJE” AMERIKOJE.

mums dažnai pasidaro 
i “Naujienas” turės but

Tik 470 spėjo apleisti 
Vokietiją.

prašymą nagrinėti
Thomo Mooney

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS FRANCI JO J

PARYŽIUS, rugs. 14. — 
Pranešimai iš Paryiaus sa
ko, kad Pairdavę pagalios 
sudaręs naują ministerių ka
binetą. Kabineto sąstatas 
betgi dar nepaskelbiama.

NORI PASMAUGT TUO 
MĄ MOONEY.

WASHINGTON, rugs. 14 
—• Čia dabar atsibuna bend
ra skerdyklų savininkų ir 
valdžios atstovų konferenci
ja. Skerdyklų baronai vakar 
tarp kita užreiškė, kad var
giai esą galima laukti mėsos 
atpigimo, bent iki tol, kol ne
pasidaugins abelnas galvijų 
skaičius. O iki to laiko sker
dyklų baronai susikraus sau 
naujų milionų.

WASHINGTON, rugs. 14 
— Tik-ką tapo paskelbta 
spaudoje apie naują švedų 
valdžios suokalbj prieš talki
ninkus. Valstybės sekreto
rius Lansing paskelbė turįs 
Vokiečių ministerio Meksi
koj, Eckhard to, notą, Siųstą 
Berlino valdžiai per Švediją, 
iš kurios paaiškėjo, būtent, 
kad Švedijos atašė Meksiko-

is ofiso pra- 
kad mūšiai

VIENNA, rugs. 14. — Au
strų karės ofiso apskaitlia- 
vimu, paskutiniame savo o- 
fensive italai neteko dviejų 
šimtų penkiasdešimts tūks
tančių vyrų — sužeistais, už
muštais ir patekusiais be
laisvėm

Kadangi, sulig paties au
strų karės ofiso pranešimų, 
į/austrų rankas pateko 20 
tūkstančių nesužeistų priešo 
kareivių-belaisvių, tai liku
siąją skaitlinę, 230 tūkstan
čių, turėtų sudaryti užmuš
tieji ir sužeistieji. Tatai rei
kštų, kad paskutinius lai
mėjimus italai turėjo pirkti 
pašėlusiai brangia kaina.

PARYŽIUS, rugs. 14.
Po ilgo artilerijos veikimo 
vakar naktį vokiečiai bandė 
išvyti francuzus iš pozici
jų ties Bixschoote, Belgijos 
fronte. “Priešo atakos din
go musų artilerijos ugnyj” 
— sako Paryžiaus praneši
mas. w ’

Visur kitur vakar neatsL
I

tiko nieko nauja. ;y,y.1

BERLINAS, rugs. 14. — 
Trukus diplomatiniams , ry
šiams tarpe Suvienytųjų Va
lstijų ir Vokietijos, pastarp- 
jjoje radosi viso apie 1,20$ 
šios šalies piliečių. Iki šiol

AMSTERDAM, rugs. 14. 
— čia gauta žinių, kad kai
zeris Vilhelmas sušaukęs 
slaptą savo diplomatų ir ka
rvedžių konferenciją Berli- 
ne. Kokiais tikslais yra lai
koma toji konferencija, pra
nešimai nešako.

bausmė; Kerenskis sudarė 
naują ministeirų kabine
tą; paleis Valst. Dūmą.

SEATTLE, Wash., rugs. 
14. — šiandie meta darbą 
virš 5000 Seattle laivų staty
tojų. ' 0 • ■ :

Darbininkai paskelbė gene 
ralį streiką.

NUŠOVĖ NEGRĄ.

Bandęs pavesti baltveides 
mergeles.

England, Ark., rugs. 14.-— 
Pakvaišusi minia vakar atė
mė iš vietos šerifo negrą 
Sam Cates ir sušaudė.

Cates buvo areštuotas ir 
kaltinamas noru pavesti bal
tveides mergeles. Nesenai 
mat viena baltveidė aplai- 
kiusi nuo jo įžeidžiantį laiš-

PH0ENIX, Ariz., rugs. 14 
— Pranešama, kad vakar ry
tą iš Bisbee tapo ištremta 34 
I. W.W. unijos nariai iš 1,100 
būrio, kur buvo ištremti per
eitą birželio mėn. Nepaken
čiamieji maištininkai mat 
bandė sugrįžti atgal į Bis-

KULTURINGOJE AME 
RIKOJE.

Švedijos pasiuntinis Meksi
koje — vokiečių valdžios 
agentas.

MADRID, rugs. 14. — čia 
gauta žinių, kad Portugali
joje vakar tapo paskelbta 
karės stovis. Tai esą pasek
mė ką-tik kilusio generalio 
streiko. Portugalijos sosti
nėje, Lisbone, visos biznio įs
taigos ir valdžios budinkai 
vakar buvo uždaryta.

Ekspliodavusios keliose 
vietose bombos sužeidė tūlą 
skaičių kareivių ir civilių 
gyventojų.

DIDELI ITALŲ NUOS 
TOLIAI.

ROMA, rugs. 14 
cialis italų kai 
nešimas sako, 
už Monte St. Gabriel augštu- 
mas darosi vis aršesni. Au
strai šioje vietoje sutraukę 
daug naujos kariuomenės ir 
bando nuvyti italus nuo au- 
gštumų. Jų atakos kol-kas 
atmušama, sako italų prane
šimas.

700 AMERIKIEČIŲ VO
KIETIJOJE.

LONDONAS, rugs. 14. — 
“Musų žvalgai vakar suėmė 
kelioliką priešo kareivių 
Lens sektore” — sako ofi
cialus anglų karės ofiso pra
nešimas.

Ties Bulecourtu eina atka
kli artilerijos kova.

iduoti laiki- 
mprantama, 

a. Laiki- 
atmetusi 

ir reikalaujan- 
vadas kuo-

Petrograde jau pradeda
ma .kalbėti apie paleidimą 
ketvirtosios Valstybės Du
rnos, kurią, kaip žinia, veik 
išimtinai sudaro juodašim

čiai ir kiti atžagareiviai. 
! Valstybės reikalų tvarkyme 
i pastaruoju laiku ji nelošia 
j jokios rolės. Dargi sužino- 
i ta, kad tūli jos nariai dirbę 

pravedimą gen. Kornilo-

Laiko slaptą konferenciją 
Berline.

šišką darbą rengiasi protes
tuoti visi organizuotieji šios 
šalies darbininkai. Iš New 
Yorko, Chicagos, San Fran
cisco ir kitų vietų jau pasių
sta prez. Wilsonui protesto 
rezoliucijų, reikalaujant, 
kad butų išplėšta iš San 
Francisco suokalbininkų ra
nkų Thomą Mooney.

Reikia dar pastebėti, kad 
laike, kuomet San Francisco 
kapitalistų bernas, prokuro
ras Fickert, rengiasi nu- 
tempt ant kartuvių darbini
nkų vadą Mooney, tuo pa
čiu laiku vienas tų suokalbi
ninkų šaikos vadas, Oxma- 
nas, vaikšto liuesas. Jo by
la, už kreivą prisieką ir ban
dymą papirkti kitus liudini
nkus, jau kelintu kartu ati
dedama.

HILLSDALE, Mich., rug
sėjo 14. —: Pereitą naktį čia 
tapo sušaudytas ir paskui 
sudegintas tūlas Frank van 

iTassek ūkininkas, nesveika- 
i protis. Tassel del ko ten su- 
fsiginčijo su Branch pavieto

Už Durnos paleidimą va- 
r rimtai prabilo buvęs vi

durinių reikalų ministeris 
Ceretelli. Manoma, kad 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba, kuri dabar

Chicagoj ir apielinkėse. — 
Ūkanota ; maža atmaina te
mperatūroje.

Augščiąusia temperatūra 
vakar buvo 76 laipsniai; že
miausia — 56 1. r • 
ų Saulę tteka .5:29; leidžiasi 
— 6:02. ■ < 4;

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
RYGOS FRONTE.

BUENOS AIRES, rugs. 
14. — Šeredos naktį Argenti
nos sostinėje, Buenos Aires, 
ištiko didelių riaušių. Su
kurstyta prieš vokiečius mi
nia išplėšė ar padege daug 
biznio įstaigų, restoranų, 

(skaityklų ir šiaip kelis budi- 
nkus, valdomus vokiečiais. 

) Prasidėjus sumišimams 
policija ir ugnagesiai apsto
jo visas gatves, vedančias 
prie vokiečių legacijos, kad 

Tuo budu išgelbėjus pastarą^ 
rją nuo pakvaišusios minios 
(keršto. Visi legacijos doku- 
j* mentai tečiaus perkelta į va- 
* Istybės saugiąsias šėpas.

Susirėmime su policija ta
po sužeista septyni riaušini
nkai, trįs jų, sako, mirtinai.

Pasiųsta didelis kariuome
nės būrys dabojimui geležin
kelio, kuriuo turi išvažiuoti 
Vokietijos pasiuntinys Lux- 
burgas.

Dabar visa turės priklau
syti nuo tos valstijos guber
natorius: jei jis nepalieps su
laikyti bausmės išpildymą— 
San Francisco suokalbinin- 
kai-kapitalistai nutemps 
Thomą Mooney ant kartu-

Atmetė j
išnaujo
bylą; New Yorko, Chica
gos, San Francisco ir kitų 
miestų darbininkai prote
stuoja prieš kapitalistų 
suokalbį.

Ištrėmė 37 I.W.W. unijos 
narius.

Minia, išgirdusi apie tą 
|blogdarybę, induko. Apsi
ginklavusi ji apstojo nesvei- 
ikapročio blogdario tvartą, 
ir padegė jį. Kuomet pas
tarasis bandė išbėgti iš de
gančio tvarto, jį pasitiko pa
trakusios minios šūviai... At
tikusi tą biaurų, biauresnį 
i nei savo aukos, darbą mi
nia išsiskirstė.

Tokių dalykų dedasi “kul
tūringoje” Amerikoje.

SAN FRANCISCO, rugs. 
14. — Pora dienų atgal jau 
buvo pranešta, būtent, kad 
augščiausias Cal. valstijos 
teismas atmetė prašymą na
grinėti išnaujo nuteistojo 
pakorimui Thomo Mooney 
bylą. Ir jis tatai padarė ne
veizint prez. Wilsono ir tei
sėjo Griffino reikalavimo. 
Dargi, turint aiškių prirody
mų, kad Mooney tapo nutei
stas neteisingai — papirkų 
ir kreivos prisiekos pagel

stu nuo rusų sostinės, le- 
čiaus ir jie perėjo laikinosios 
valdžios pusėn, kuomet jiems 
išaiškinta kokiais išrokavi- 
mais Kornilovas juos siuntė 
“paimti Petrogradą.” Visa, 
ko ištikimieji Kornilovui 
muzulmanai reikalauja, tai 
kad laikinoji valdžia leistų 
jiems sugrįžti atgal Kauka
zan ir nespirtų juos kariau-^ 
ti prieš Turkiją. Kerenskis dėjo 
buk sutikęs išpildyti jų rei
kalavimą.

Frontas už Kerenskį.
Associated Press praneša, 

kad iŠ įvairių karės fronto 
vietų Petrorgadan atvyksta 
kareivių delegacijos. Kelios 
jų jau vakar atvyko. Karei
viai tikrina, kad jie buvo su
klaidinti Kornilovo praneši
mais

menes i 
pereina 
pusėn, 
jo pa tie

Kitos 
kad gen. Korni 
reiškęs norą pa 
nąjai valdžiai, 
su tam tikra iš 
noji valdžia betgi 
jo pasiūlymą 
ti, kad sukilėlių 
veikiausia pasiduotų.

Kornilovo laukia mirties 
bausmė.

Sulig atsiųstų iš Petrogra
do pranešimų, gen. Kornilo
vas, tur but, bus’ pirmasis, 
kur turės užmokėt savo gy- 
vasčia už pasikėsinimą prieš 
laikinąją valdžią. Pereitą 
naktį premieras Kerenskis 
tarp kita užreiškė, būtent,) uz 
kad suokalbininkai, taigi ir.v0

Kornilovas, busią ati-| 
revoliuciniam tribūna- ka

“Tėvynė” (excni
307 XV301 h luuuua

kad tie jų, kurie gauna “Naujie- 
Į>cr išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsL 
ią skolą. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne- 

begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
ne skaitytojams, nes iš to 
nuostolių. Prenumerata už 
visuomet užmokama iškalno

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

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ilk,

Rugp. 18, 1917

14# — Darbo ministeris Sko- 
belevas vakar išleido oficia
li paskelbimą, kur sakoma, 
kad generolo Kornilovo pa
sikėsinimas prieš laikinąją j 
valdžią galutinai tapo sulau-j 
žytas. Po to, kaip sužinota 
tikrieji gen. Kornilovo tiks-Į 
lai. jam ištikimosios karino-) 

Hiriai vienas po kitoj 
laikinosios valdžios! 

palikdami savo vadą! 
s likimui 
žinios

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartine kare taip apsunkino laikraščių padė

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

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

šiuomi todėl kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome 
nas

jo tikrieji gen. Kornilovo ti
kslai, fronte nesiras nei vie
no pulko, kur remtų gen. 
Kornilovą ir neskaitlingą jo 
šalininkų — oficierių ir ge
nerolų — būrelį.

Naujas Kerenskio 
kabinetas.

Atsiųsti šiąnakt iš Petro- 
grado pranešimai sako, kad 
premieras Kerenskis jau su
daręs naują ministerių kabi
netą. Jo sąstatas kol kas 
dar nepaskelbta. Esą betgi 

tad, tarp kitų, jame 
ekami asmens: buvęs 

listrikto ‘ militaris 
pulk. Vercho- 
Baltiko jurų 

laivyno ’komanduotojas, ad
mirolas D. N. Verderevskis 
ir keli kiti. Spėjąma, kad 
srovių atstovybę jame pasi
liksianti ta pati kaip ir pir
ma. Vis dėlto, kabinetan ga
lėsią įeiti tik tokie asmens, 
kur sutiks su užimta laiki
nosios valdžios pozicija ir tt.

PETROGRADAS, nigs.
. — Rusų kariuomenė pra- 

aują ofensivą Rygos 
fronte. Oficialis rusų karės 
ofiso pranešimas sako, kad 
rusų pulkai vakar išvijo vo
kiečius iš Mascis miestelio— 
ant Rygos-Vendeno geležin
kelio. Vokiečių pulkai dar 
traukiasi.

Rusų laimėjimą, beje, pri
pažįsta ir oficialis vokiečių 
pranešimas. Jisai sako, kad 
vokiečiai buvo priversti pasi- 

betgi užreiškė, traukti prieše “stipresnes) ru- 
kad dabar, kuomet paaiškė- sų spėkas.” ■

kiečių valdžios agentas. Va
dinasi, per jį buvo suteikia
ma visos reikalingos vokie* 

j čių valdžiai žinios.
vybes Buenos Aires’e. j Manoma, kad Suv. Valsti

jos pareikalaus, kad Švedija 
nevilkinant pertrauktų viso
kius ryšius su Vokietija ir 
atsiprašytų šios šalies ir jos

Ir aziatai prieš Kornilovą.
Aziatų-muzulmanų pulkai

kur buvo pasiųsti ant Petro-Iskaitosi nusveriančioji spė 
grado, jau atvyko į Carsko-Įka Rusijoje, privers laikiną 

ją valdžią “paliuosuoti” L 
caro valdžios palaiką.



3
BM

Ant mirties nuteistasis

tę: jis užmušė du seniu, r

U J IE N O S, Chicago, Ill; '

įl11 .................................. ........................................................— .... ..... ■■»■■—

Piknikas bus pe lik svarbus tame kad jį rengia Lietuviai Farme- 
• riai, bet svarbiausia tame, kad pelnas nuo to pikniko eis. ant naudos 

“Lietuvių Tautiškų Kapinių”
'•■■■■■I1 I .. I «W

Ir dar ve kame dalykas: Chicagos Lietuviai nėra turėję ir matę to- * 
kio pikniko niekuomet, nes apart paprastų dalykų kas yra kiek- . 
viename piknike, bus duodami veltui kiekvienam kas atsilankys vi- 
sokie farmeriški vaisiai, ko joki uos kituos piknikuos nėra, ir bus J 
tokių vaisių duodama veltiii, kurių Chicagoj negalima gauti nė už i 
pinigus. Prieto gi atsilankiusieji svečiai gales veltui pavažinėti ant 
farmeriškų vežimų. Taip-gi beabejonės svečiai bus aprūpinti gėri
mais, kaip stipriais, taip lengvais, ko kitur jokiu budu negalima 
gauti, ypač šventadienyje.

Taigi, Gerbiamieji, atsilankykite ant šio pikniko kuoskaitlin- 
giausiai, nes įžanga viso su dovanomis tik 25c. porai ir tie pinigai 
eis ne farmeriams, o ant labo-visų Lietuvių, tai yra ant tos vienui- 
teles visų įstaigos, LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ.

Kviečia visus , KOMITETAS.

'll BlU jllUlIf

; __________________________________________________________________________ _____________________
..I mil «■» .mn » i ........■ ■■■■■ ■ I III I ...■■■IMin 1.11 -....I     .«        ...  ■■—Illi

Pradžia/lO valandų ryto iki vėlam vakarui.Tai buvo mano pirmoji didele 
byla, — pradėjo savo pasakoji
mu advokatas Baster. — Prie 
progos patemisiu, kad ji padarė 
pradžią mano pragarsejimui ir 
turtui. Žmogus, kurį aš turė-

vyrą ir moterį Maio, parodęs vi
są savo žiaurumą: kada senutė 
Maio dar nemirė nuo jo muši
mo batų kulnais, jis įkišę jos 
galvą ir pamažu degusią krosnį 
ir laikė tol, kol nelaimingoji ne
nustojo Šaukus, dejavus ir
drebūjus.

Jo veidas buvo gana, charak
teringas: žema kakta, trumpa 
nosis ir labai išvystyta apatine 
žiaunis; akįs, apskritos kaip pas 
berzdžionę, degė fosforine švie
sa iš po tankių, atsikišusių 
takių.

Žmogių d is pelne išviso 
septyniolika frankų: seniai
sos savo pinigus laikė taupomą-

au

vos
vi-

jo bu B ir kalbos: jis nesuprato 
savo piktadarystės, jo siela bu-

M vo auką.
Bet kadangi apart žvėries šir-

atmintis, tai jis gailėjosi to, kad 
mažai pasipelnė ir, svarbiausia, 
kad pakliuvo.

—Na, bet aš visgi pasilinks- 
miniau, — kartojo jis, liūdnai 
juokdamasis, kada prisiminda
vo apie gerą išsigėrimą, dešim
tį litrų vyno ir daugybę stikliu
kų degtinės.

Aš pridėjau visas pastangas,

e džius savo uždavinį. Pier Furg 
atsinešė prie manęs visai neuž- 
sitik i učiai ir laikėsi 
grąsinančiai:

kiek 
nea(sakinėjo ant 

mano klausimų ir mėtė į mane 
mirtingus žvilgsnius.

Bet už kelių dienų jis turbūt 
nusprendė, kad aš ištikrųjų ren
giuos jį ginti. Kada kartą iškįlo 
koks-tai nesusipratimas tarp 
manęs ir teismo pirmininko ir 
dclei to aš pradėjau
Pier Furg kaip tai sulojo ir 
Žuko:
' —Matai!

Greitai aš įgijau jo pilną 
sitikėjimą, jis pradėjo man 
šakoti tokius dalykus, darydavo 
tokius prisipažinimus, kurie 
mane gąsdino ir nuo kurių da
rėsi klaiku.

Teisme aš
Aš vaizdiną u 
visuomenės
žiau jo gyvenimą našlaičio ir 
valkatos, šaukiau j teisėjų tei- 
singystę ir, svarbiausia, į jų

net

ginei ties, 
su-

jj gyniau karštai, 
savo klientą auka 
betvarkės, nupie-

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačėdumas turi but 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Pirmas Lietuvių Ūkininkų (Farmerių) ir 
Paskutinis šių Metų 

Piknikas
įvyks

Nedalioj, Rugsėjo-Sept 16, 1917

LĘAFY GROVE (BLINSTRUPO DARŽE), 
- Willow Springs, III.

kuris del apkaltinamojo aklo 
taip įsiuto, kad gatavas buvo 
mesties ant prokuroro, tapo la
bai sujudintas, kada aš pradė
jau kalbėti. Su padidėjusiomis 
akių lėlėmis, pusiau-praverta 
burna jis kas minutę tiesė prie
manęs savo surištas rankas ir iš 
dėkingumo kaž-kaip urzgė.

Kada aš pabaigiau, jis subau-

—Iki grabo lentos.
Jis visai neatkreipė atidos į 

prisaikintųjų teisėjų nuospren
dį — ar dėlto, kad menkai jį 
girdėjo, ar dėlto, kad visai neiš
dirbti protiški gabumai neleido 
jam rupiu ties tokia tolima atei
tim, kuri pervirŠintų keletą die
nų.

Kada jį perkėlė į kalėjimą, jis 
tankiai prašydavo pasimatymų 
su manim. Jo džiaugsmas prie 
pasimatymų išsireikšdavo be
veik taip-pat, kaip pas šunį, pa
mačius šeimininką. Apie savo 
likimą jis beveik nesirūpino: jis 
žinojo, kad rūpinuos išgauti su- 
simylejimą ir pilnai atsidėjo ant 
manęs — užsitikėjęs, kad man

jo gyvastį. Laikas, tiesa, del 
jo bėgo labai pamažu: Pier 
Furg priprato prie liuoso oro; 
kamera jam rodėsi troški ir la
bai atsibodo, ypač kad apie lo
šimą kortomis nieko nesupra
to. Apie galimumą mirties jis 
kalbėjo su manim vos du-tris

ateisite pamatyti

Aš jam prižadėjau ateiti pas
kutinėj minutėj ir 
prendžiau ta savo

tvirtai nus-

Mano pastangos nedavė nie
ko: Furgui neduota jokio susi- 
my įėjimo.

Pabaigoj lapkričio tamsią 
naktį aš ėjau prie kameros nu
teistojo, lydimas atstovų ma-

delio Deiblerio.
Visi buvome sujudę, — visi, 

dagi kareiviai. Uždarytasis

miegojo

ni ijo. Prietamsoj matėsi jo gal-

nijos kūno po antklode. Vie
nas iš sargų jį lengvai palietė.

Jis neaiškiai mostelėjo ranka, 
pasivartė, pratrinė akis ir sumy-

žiurėjo į mus su matoma nuo- 
steba, bet be baimės.

Kas čia? — sumurmėjo jis.

nes!

Laikykites Pier Furg. Jū
sų prasimas susimylėjinio at
mestas.

JUBILIEJUS!t

HM n

25 METŲ SUĖJIMO KUNIGYSTĖS

Kunigo Silvestro Kryščuno Bužynsko
Atsibus

Nedelioj, 16 d, Rugsejo-September, 1917 m,
Št Petro Apaštalo katalikiškoj bažnyčioj

4538 So. Marshfield Ave., Chicago, Ill.

Ant šventinimo Jubiliejaus minėto augščiaus kunigo bus vysku
pas C. H. Carfora, kuris y fa žinomas visai North Amerikai, ka
talikiškas vyskupas Corpora.

Po pamaldų kunigas S. K. Bužynskas duos del visos žmonijos 
palaiminimą savo Jubiliejaus sulaukimo 25 metų šventos kunigys
tės ir priėmimą naujo šventinimo šventos kunigystės.

Deltogi apgarsiname kiekvienam Lietuviui ir Lietuvaitei kata
likiško tikėjimo, atsilankykite ant šitos iškilmingos Jubiliejiškos . 
šventės. Antanas Budreckis.

—Nesuprantu! Atmestas ?
Kas atmestas?

Staiga jis suprato.
—Laikykitės! — pakartojo 

jis, piktai nusišypsojęs. — Paro
dysiu gi jiems, kad aš ne bai
lys!

Jis greit atsistojo ir pradėjo 
rėdyties, mėtydamas tarpais 
greitus žvilgsnius apie save. Aš 
bailiai slėpiaus už kitų ir Pier 
Furg manęs dar nepatėmijo.

Urnai jis pamate mane. Ne- 
raiški šypsą perbėgo per jo lu
pas.

—-Atleiskite, — sušuko jis, — 
aš jus nepatėmijau...

Jis laikė rankose žiponą ir 
žiurėjo į mane žvilgsniu, kuria
me buvo ir meilė ir užsitikėji- 
mas ir kartu su tuo koks-tai už

—Kas, ar — liesa ką sako ve 
šis? — paklausė jis.

—Tiesa, — sumurmėjau aš 
nupuolusiu balsu. — Bet aš ti-* 
kiu, kad jus nepasiduosite iki 
galo...

—Aš — pasiduoti! Ne jau!
— jis ištiesė man rankas, mur
mėdamas: — per amžius neuž
miršiu, ką jus padarėt del ma-

do silpnai išvystyta sąmonė 
dar negalėjo aiškiai persiimti 
tuo kas dedasi aplinkui.

kad prieš nužudymą turi sekti 
kokia-nors žiauri ir baisi cere
monija, o pasielgimuose pas jį 
atsilankiusių nebuvo nieko 
kio grąsaus.

Vilkdamasis savo žiponą, jis 
visgi dar paklausė mane:

—Juk ištikrųjų ne žudyti 
mane dabar veda?

Aš linktelėjau galva.

to-

tis, kurios jis niekad sau aiškiai 
neįsivaizdino, urnai atsistojo 
prieš jį visame savo baisume.

Dantįs pradėjo barškėti, ali

Bet jis visgi drąsino save.

Toj minutėj, kas tai palietė 
jo petį. Jis sudrebėjo; begali
nė baimė sutraukė jį:

—Aš nenoriu!... Gelbėkite!... 
Aš nenoriu!...

nus-

rą. Du sargu sugriebė jį, jo 
riksmas virto staugimu, — stau
gimu vilko didelėj girioj. 
Smarkiu pasipurtymu jis pasi- 
liuosavo, pastūmė kunigą,
tume prokurorą ir metėsi prie 
manęs. Jis sugriebė mane į sa
vo glėbį, suspaudė mane, visas 
virpėdamas, prisispaudė veidu 
prie mano kaklo kaip vaikas ir 
pravirko.

—Išgelbėk 
mane... Išgcl

mane...

Negalima aprašyti visą los 
minutės klaikumą.

Aš pajutau, kad žmogžudys 
tapo man gimininga esybe,,vie
no su manim kraujo. Aš jau
čiau burnoje nemalonų skonį. 
Nervai mano buvo įtempti, kaip 
virvutės, širdis tai pasiutusiai 
plakė, tai užmirdavo. Pamenu, 
kad nelaimingojo ašaros bėgo 
man per kaklą.

Li uosy bes D ra ūgy ste
■ —  Rengia savo 20-metinj apvaikščiojimų ------------------------

Aš jaučiau, kad žudau sąmonę. 
Budelio pagelbininkai smarkiai 
suėmė nelaimingąjį ir nunešė 
koridorin savo virpančią auką.

O aš pasilikau. Pasilikau 
prislėgtas, jausdamas neperga
limą pasibiaūrėjimą prie viso to 
klaikumo, pasibiaurėjimą, kurį 
jautė ir teisėjai, ir sargai, ir bu
delis, ir visa draugija.

... Ir ve nuo to laiko, —■ tęsė 
Baster keistai šypsodamos, — 
aš vedu neatlaidžią ir atkaklią 
kovą už prasikaltėlių gyvastį,:—

ta A

Mawamici

K. K—as.

U

■s

te i

įsteigtas

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

251 Broadway,

PRANEŠIMAS NUO VAKARINES ŽVAIGŽDĖS KL1UB0, CicerorIR- 
Gerbiamieji! žinote, kad musų Kliubo buvo surengtas Antras Dide
lis Piknikas su Dovanomis, kuris turėjo atsibūti Gegužio-May 30 d. 
1917, George Chernaucko Darže, Lyons, Ill. Iš priežasties lytaus mi
nėtas Piknikas tapo permainytas ant Baliaus, ir dabar tas

atsibusSUBATOJ, Rugsejo-Sept. 15, 7 vai. vak. PETRO PAKŠTO 
Svetainėj, 4837 W. 14th St., Cicero, 111. ..Inžanga 25c porai.
Pasarga: Kurie turit nusipirkę virsmineto Pikniko tikietus del do
vanų $10.00, tie patįs tikietai bus geri ir įeiti į Imlių. Taipgi bus tos 
pačios dovanos. Laike Baliaus bus žaismes su dovanomis. Komitet. 
Dovanos: 1) Cigarų boksas—E. Orodeckis; 2) Degtinės bonka— 
Karbauckienė; 3) 100 vizitinių kortelių—Cicero Print Shop. 4) Vy
no bonka—S. Zvibas. Visus kviečia KOMITETAS.

šiame baliuje yra pasižadėjęs dalyvauti vienas garsus čampijo
nas GITO SCHALK, kuris jau yra pagarsėjęs su savo Bag Pun
ching, ir kuris dalyvaus pirmu kartu lietuvių baliuje.

Už tai, gerbiamieji ir gerbiamosios, nephmirškile atsilankyti į šį 
vakarų, o mes pasistengsime visus užganėdintu KOMITETAS

■i 1

į,,, į, Į I .Įltal.l»

Prancšam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 
šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hal- 
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visą Jaunuomenę atsilankyti. RENGĖJAI.

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

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co.,

1637 W. Division St., Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Pasitraukiant iš biznio visas sandelis vy
riškų aprėdalų, skrybėlių, kepurių, apatinių 
ir puikiausios, naujausios mados viršutinių 
vyriškų marškinių ir t f. turi but parduota už 
50c. nuo $1.00. Ateikite ir persitikrinkite 
patįs. Pardavimui įrengimai—nauji cigare- 
tams keisai už pusę kainos; 7, Flor (Case) 

Parduodu po vieną ar visus kartu.

Ned., Rugsejo-Sept. 16,1917
Geo. Chernaucko Darže, Lyons, III.
Prasidės 10 v. ryto ir trauksis iki vėlyvam vakarui.

Įžanga 25c. porai.

Tai bus paskutinis piknikas šių vasarų. Užtai 
malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes Liuo- 
sybės Draugystė yra plačiai žinoma Chicagos lietu- - 
viams savo nuveiktu darbu visuomeniniame gyveni
me ir visuomet atsilankiusius svečius puikiai priima, . 
kuo jie visuomet buna užganėdinti.

Kviečia visus KOMITETAS.

4—

Koncertas ir Balius!
_____________________________ 2    ,  . - .. > - -i

Rengia Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimas Amerikoje

Ned., Rugse jo-Sept. 16,1917

M.Meldažio svet
2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Tikietai 35, 50 ir 75c. •
Dalyvauja geriausi Chicagos daininikai: P-lė 

Mariona Rakauska, Anną Rudauskaitė, Pr. Jakutis, f 
Kari Sarpalius, P. Stogis, M. Juzavitas ir kt.

Bus imamas visų mokinių ir svečių paveikslas.

—------ -—-------- —

vedu ją su tokiu užsispirimu, 
tarsi kiekvieną ktirtą dalykas 
eina apie mano paties gyvybę... 
Bet niekad daugiau nebeturė
jau drąsos aplankyti mano kli
entus toj klaikioj minutėj, kada 
budelis Dcibler rengia baisiąją 
Našlę (taip farneuzai vadina gi- 
liotiną).

Verte

Vyrišky Drapanq Barge nai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
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 kasdieibą, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, M

Didelis Balius su Prakalbomis
— Parengiąs —

LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS
Atsibus

Subatoį, 15 d. Rugsėįo=Sept., 1617
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

, , 2242-44 West 23rd Place v
Prakalbų pradžia 6:30 v.v. Po prakalbų balius* :: įžanga 25c porai

j

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių, 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigų žiedus, .
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčcnus, 
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
So. Boston, Mass.

Skaitykite ir platinkite vienintėlj Rusuose lietuvių 
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 darbų. Pade
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

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

Podolskaįa, 15 Petrograd, Russia

<

i?« « !'

Stanley K. Adomaitis
736 W. 18lh St, kampas Halsted St, Chicago, f 

<•>

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

I ■*. •

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

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 

triiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdtaudos, 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:

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



Parduoda visos grusernes

Vyrų Puikus Siutai ir Overkotai

SISsi5 !2I
~ ant

$3.50

užg&nodiniroa

Drabužių ir čeverykų Namas.loselando Geriausias ir Didžiausias

B A C Hliautai!...

Michigan avė, ir H5-ta gatve.

1LI

namo

r ”

MUSKEGON, MICH. prakalbas.
jų (turiu

ei u s

SO. BOSTON. MASS.

nes

Ten juos rasit susikimšusius po 
penkioliką viename namelyje...

APATINIAI MARŠKINIAI 
$1.50 už Siutų ir brangiau

bariai ant ramios — visi pripil- 
dyti. Namai ir lotai yra labai 
brangus. Žmonės, kuine pirko

jam dabar lendat, tai aš jus vi
sus pasiųsčiau pasimokinti so
cializmo nuo A. B. C.

vas ežero bapgas... Bet, užtai 
ką tik neprimokėjau savo svei
kata ar gyvastim ir buvau ypa- 
tišku liudininku baisios kata
strofos. n

te lobaus 
tuojfms.

kalbant jpkį lietuvį, bet nei sve
timtautį. Ir tokiu kalbėtoju,

j nei vieno karto nesuptojo ran
komis. o Januška pasižadėjo ir

parėjo patįs 
Motorui a na s
>, nors su

dar čia
proga

centų. Tai buvo rugs. 9 dieną. 
Norėjosi dar kartą pamatyti ža-

Uz.tilirinKme
urba grąžiname pinigus.

tiek, pat, kitur mažiau žmonių, 
beito tai šis miestas yra vadina
mas “Rubber Citv”. “Citv of

visokių kliūčių į 
laiko buvo pa- 

diskusijos,
hs esąs perdaug savotiškas, ne
pasiduodantis kito nuomonei ir 
net statantis save sociplistų au
toritetu, 
ševikai”

ST. CH ARLES,

rą, nušoko/nuo jos. Žmones 
pradėjo linksmai kvatotis. Tas 
tesėsi kokia puse minutes. Bet

pas mus viršminėtą dieną, tai 
kaikuriė 60 kn. “bolševikai” k.

sakoma, mirs; kiti lengviau su
žeisti. Išviso nešte išnešta pen-

miestas užima ne mažą žemės 
plotą, vienok kadangi daugiau
sia statoma “rezidenciniai” — 
maži gyvenimui namai, tai net

Jistai, galime tik džiaugties. 
Man teko daug kartų girdeli, 
ypač pastaruoju laiku nuo mu
sų “bolševikų”, kad dg. Grigą i-

kalbą. 1st i k rujų, čia tai jau ir 
pasirodo, kiek musų kapsukiniai 
bolševikai turi sense, ir ant kiek 
jie logiški.
kalba.

javinius... Pasigirdo riksmas 
ir... tarytum griaustinis, trenkė

jos jau kalbėti jose. Taigi už- 
kviečiame iš anksto nepamiršti

jos negulėjo įvykti. Bet musų 
draugai nesnaudžia. Ir veikles-

las akras žemes apie namą; pa
daryta puikiausias sodnas... 
Smagu ten pasivaikščiot.. Vie
nok tokiose vietose negyvena

ką ant antro gutvekario laimin
gai pasiekiau namus, kad pra
nešti apie atsitikimą Naujienų 
skaitytojams. Rafael Vargas.

kad “Ne toks velnias 
kaip jį maliavoja”...

iš lietuvių “biznierių” 
nėr nė vieno, - - gera 
“tautiečiams”...

iš vaikinų lietuvių jaunuome
nės yra labai daug, bet merginų 
kai p Ir .visai nėra -.  gera proga

duoti medžių lapus, pievas, ir

dina, kurie stato... juose gyvena 
visokie mekleriai, buržujai ir 
parazitai, fabrikantai, speku- 

tai-
automobilius, Cementuoja, 
a, gyvena “ten”, kitame

BROS

čia LSS. 177 kuopa, bet savo 
veiklumu jau spėjo pasižymėti. 
Nepaisydama 
porą mėnesių
re n g t os p raka I Įjos , 
draugiškas išvažiavimas į miš
kus. Tik gaila, kad kuopa ne-

merginoms—
—o—

Kuomet jau ši koresponden
cija buvo parašyta, sumaniau 
nuvažiuoti į Silver Lake paeže-

žaibavo ir knygutė “ Warrens 
Defiance”, kūną važiuodamas 
skaičiau, iškrito iš rankų. Greir 
tai atsikėliau. Skaudėjo Irupu-

je, kalnuotoje vietoje, didelių 
kalnų vienok nėra - kalneliai 
ir kloniai panašus Į Lietuvos

nų išeiviai. Tie žmonės moka 
gyventi pastebėtinai skurdžiai.

Me* dabar turini pilną ei
lę žieniiniii apatinių marški
nių ir pajiegiame jums duot 
viską ko jus norite.

SKRYBĖLĖS
Naujausios stailės mink

štos skrybėlės, karinės/ iš
žiūrės, rudos, pilkos, žalios 
ir kitokios.

MINKŠTOS SKRYBĖLĖS
$2.50 $3

stetsons $4

ji Revoliucia.

jai, Wabash ir C. P. and St. ge

nu t jo
žmonių

mu-

dyta.

žemėje. černauskas.

AKRON, OHIO.

$2.00 į vai/todij$2.00 | dieną

JUMS (jERI

YMANSK!WALEN

k.€

vais, būriai detektyvų ir polleis
tų su revolveriais ir buožėmis.

Štai pradeda ir užpuolimą ant

Kadangi aplinkybės rodo, kad 
sės miestas laikui bėgant gali 
tapti dideliu pramonės centru

randasi sukoncentruota^ visos 
valdžios spėkos prieš darbinin
kus — nes tuoj pasirodė gau-

visi rspnngt leido darninmKai 
sustreikavo, protestuodami prieš

biikrasfio agentai 
00 j vii a tela Ii no

rit l į Reseirvor Parką. Tik štai

sauna į amenkomsk 
nešančius unijistus. 
valiava ir 3 žmones.

streikavo apie šeši tūkstančiai 
mainierių, prie jų prisidėjo ir 
visi kiti organizuoti darbinin
kai: boilermakers, plasteruoto- 
jai, blekoriai,

Senąji Rusija Springfieldo gat
vėse. — Paskelbta general is 

streikas. Visi laikosi 
vienybėje.

rus nebent tik tą, kad ir jis turi 
taip-pat smirdančią dumbliną

kad jis pasistengtų apginti šios 
šalies konstituciją, gvarantuo-

pakilusi ir niekad pirmiau tarp 
ių nebuvo tokios vienybes, kaip 
dabar — po sušaudymui nekal-

šaukti visų unijų generališką 
“suspension” ir neiti darban, kol 
nepasiliaus mindžiojimas šios 
šalies konstitucijos.' Tuojau

sutrikti daugiau žinių Naujienų 
skaitytojams apie jį.

šis miestas daug kuo skiriasi,

mėsininkai, duonkepiai.

Taipgi nutarta atspausdinti 
policijų blankus ir rinkti para-

Baumaną ir komisionierių B.

streikuoti. Sustreikavo keli 
šimtai ir ne unijištų darbiniu-

(kronika. Nelaimė.

automobilius su

butų vyrai, ar moters. Žmonės 
stumiami, traukėsi iki pavieto 
kalėjimo ir Jefferson gatves. 
Čia, išskleidžia amerikoniškas

Sangamon Meters, keninių ir 
parako dirbtuvių darbininkai.

seirvor parką ir ten buvo laiko
ma prakalbos. Kalbėjo drg. 
Duncau McDonald, Rev. Frank 
Merrithew ir G. P. Lischer. - čia

stumdyti žmones atkišę nuogus 
durtuvus, nepaisydami ar tai

AUS PATUKTŲ

s

8I4 W. 33rd St Chicago, 111.

Pruseika, “Laisves” redakto
rius iš Brooklyn, N. Y. Reikia 
pripažinti, kad drg. Pruseika

darbininkai, unijistai ir ne uni- 
jstai, išėjo ant “suspension” ir

vįai irgi pavijum. Ugi žiūrime

Žmonės tai pamatę sušunka: 
“Lets go home arid get our 
guns.” Tuomet kareiviai dar

Ir n*re':« 
Kh.sk.-.e 
tui

r....mt

Ma*

senius

r dg. J. B. SmelstO- 
ivo jiarcigą puikiai, 
ą prakalba, o žino

ti irius kalbėjo 
ir vėl lietus 
Montello j, sa-

minčių, kurias, su 
(iri gait is. Ant ry

hr buvę d a daugiau; tik 
lyjo ir daugelį ■. sulaikė n ui

Publikoj buvo aid

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kaimas 902-904 National Life Blflff.* 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill, 

Tel .Central 6390-6391. Atdara:
Utarninko, ketvergo ir subatos vaka- 
yaja nuo 6 iki 8 vakare, po numeriui 
leC6 MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

Tel Humboldt 97.
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Prašyk groserninko

Verte Augščiaus VisakoAmerikos Lietuvių Gyvenimas
..   —— Musų korespondentų pranešimai .. ...-t- ■—=

l ir Cambridge. Todėl dg. P 
. išvažiavo į Montello kalbėti

nūs alidekavojo jaut triukšmio* 
gaiš ^aplodismentais. Ant galo,

n ep e rda u giau šia ž n i o nių
Bet Cambridge buvo pil-

prisirinko vidutiniškai, nors ir 
buvo iškalno garsinta, kad bus 
įžanga. Ir jeigu ne lietus, tai bu-

TEISIU
ir vakarais teisių klethw. 

Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai uratorika. B 
metų pmklikoB kwrsati. Gražiausi 
klefios kambariai šiame mieste, 
D! F.N 0M1S * IR VAKARAIS .AUG- 
ŽTIMNeS MOKYKLOS KURSĄ*

o 
H 
I 
G 
A 
G 
O

.8 _________ ___ ..
l’rirengia i Kotegijų, ’l'ėishj, Medicinos, De.n- 

‘tistikoi’, arba Inįslr ’* * ii-- •—
„•iu Įniki]/ VD..Č___  . a ..jm-hj,-
nuokite Chancellor J. J. 53 W. Jhafe*
mjv Blvd. Tel.

Rugsėjo 29 d. Lietuvių svetai
nėj atsibuvo prakalbos, pareng
tos LSS. 60 kp., kalbėjo drg. P. 
Grigaitis. Nors. drg. P, Grigai
tis jau du kart yra- kalbėjęs 
Bostone seniau, ir abu kart pil
nai užganėdino publiką, y, 
abu kart pasakė geras prakal
bas, bet šiuo kart .jis pasirodė 
lietuvišku Sokratu. jis 'pasakė

B
katalikai ir vyčiai pradėjo
dėties proga ir valiai bomb^M^-į 
duedi kalbėtoją, kam jis taip j 
kęs, ir kum taip. Bet kada 
Snalstorius eme juos sukirbi*/’.;’ 
tai jie pradėjo da labiau širsti»jįįč:

kas ką turi užklausti, W jte j 
sakysiąs. Ton buvusieji1 fc

prez. Getting Bro« 
iaki.es krupę a 
rice-prejidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas
3203 S. H aisled St., Chicago./;

I'd. Drover 7179.

SPRINGFIELD, ILL.

Rugsėjo 9 d. visos vietinės 
simpatizuojančios gatvekarių 
strrikieriams unijos buvo su
rengę apvai k ščio j imą —- parodą 

. ir prakalbas. Reseivor parke. 

. Parodoje dalyvauti buvo prisi
žadėję U. M. W. mainierių imi- 

. jos 18 lokalų ir Federation of 
Labor, 35 lokalai. Viso 53 lo- 
kalai.
, Kada jau viskas buvo rūpes
tingai surengta, tai policijos vir
šininkas Morris, pranešė ryti
niuose dienraščiuose, kad jis 
šiandie sulaikysiąs darbininkų 
parodavimą ir prakalbas. Žmo
nės vienok nesitikėjo, kad taip 
galėtų atsitikti ir 2 valandą po 
pietų jau buvo pilnos gatves 
žmonių. Bet kaip labai nusis-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA cihcagojk

MMieje ir Wkroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje 
rp iHriwdura Valstijos ir Bankų (Oearin® House)

u .aupjurf pHuejiuių.

KASPAR STATE BANK
1M0 BLUE ISLAND AVE-, kampai 1$ gatvžs.

V. F. MASHEK 
pr ez. Pilsen L amber

J. PESHEL 
aekr. Turk Mnfg

OTTO KUBIN

Vienok apie 3—4 tuksiančiai

United Mine Workers” unijos 
prezidentui John P. White, 
pranešanti apie incidentą, kad 
mainieriai ir kiti unijistai ra
miai einantįs;miesto gatvėmis, 
ir nešantįs amerikoniškas vėlia
vas buvo barbariškos kariuome
nes šaudomi ir mušami. Todėl 
išeinam ant “suspension” ir rei
kalaujame, kad šis atsitikimas 
butų pranešta Washingtonan :— 

(A E. OTTE 
tjLt-prez. N al. City Bank 

4EO. C. WILCE 
), vtee-prez. T. Wllce Co. prez, Attoi 
JOZEF SIKYTA į ’ ; ~

kosterius.
PERVIRŠIJA. $6,000,m.

KAUB/iJMA lUEllTVlSKAI.

jau nemažai didelių namų ir 
krautuvių, ir toji gatve “Maine 
Street” t ai beveik viena ir suda
ro visą “down-town.” Toji tai 
gatvė ir yra užkimšta “džitni- 
busais”, šiaip automobiliais ir 
žmonėmis, taipgi ir keletas gal
vok ariu vaikščioja. Yra kele
tas didesnių viešbučių, bet dau
giausia “furnished rooms” ma
žuose namuose, kurių savininkai 
plėšia nežmoniškas kainas iš tų 

tūkstančius. “Real estate” daro 
gerą biznį. Saliunais šis mies
tas panašus į
vieno bloko vietomis yra po tris
keturis. Tik nėra “tautiškų”... 
lietuviškų. Yra puikių gyveni
mui namų; puikiose vietose ato- 
kai nuo dirbtuvių durnų; apso
dinta medžiais, išcementuota ta
keliai apie namus, netik, kad 
gatvės. Kitur yra aptverta, ap-

Gyventojais ir pramone šis 
miestas labai anga. Štai perei
tais melais apie vidurvasarį, bu
vo priskaitoma gyventojų. į 
120,000, o šiemet apie tą patį 
laiką jau 160,000 gyventojų.

čia randasi 168 dirbtuvės, ku
riose dirba apie 60,000 žmonių 
(1916 m. statistika). Pas vieną 
B. F. Godrich Co.-World’s 
Greatest Buber Plant. — dirba 
kokie 17,000 žmonių! Good L
Year Tire and Rubber Co. (taip- 

delis antagonizmas. Maliausko 
šmeižimai ir gąsdinimai per 
“konferencijas”, ir Ilalaburdos 
siundymai prakalbose, šukele 
klerikalų, ir išdalies bepartyvių 
katalik ų tarpe, j>ri e tari škai-fa
natišką neapykantą linkui lietu
vių darbininku -- socialistų. 
J iems vargšams reik priminti, 

baisus

SCHULZE’S 
BUTTER-NUT 
,____ BREAD

SCHULZES
CAKE
SCHULZE'S

RYE BREAD
Afade Only Hv

SCHULZVMKING CO.

ro, apie pusiaukelį tarpe Akrono 
ir Silver Lake, kuomet gatve- 
karis buvo beveik pilnas žmo
nių, staiga užgeso žiburiai ir vi
duje pasidarė tamsu, mat kelias 
ėjo per laukus taigi ir lauko pu
sėje buvo beveik tamsu. Kar
tis (“trolley’’), kuri pėrduoda

mina, moterį s klykia, šaukia, 
girdėtis dejavimai... išsistumiau 
iš karo. Gatvekario, kuriame 
aš važiavau, užpakalyj, o antro
jo pirm gal i s — sumaltas į ši
pulius... Motormanas antrojo

Drgo T. L. Dundulio prakalbos.
Rugsėjo 2 d. vietinė LSS. 

kuopa buvo parengus prakalbas 
dg. F. Dunduliui, kuris čia važi
nėja su maršrutu po XI LSS. 
rajoną. Prakalbos visais at
žvilgiais nusisekė gerai. Prie

ji nariai. Draugas Dundulis sa
vo aiškiais išvadžiojimais, labai 

į puikiai nupiešė šiandieninį neti
kusį surėdymą, kud, rodos, bu
vo viskas aišku., kaip ant delno. 
Publika jo prakalbos klausėsi su 
didžiausią atida, ir, matyt, pil
nai likosi užganėdinta. "Tar
puose buvo deklamacijų ir mo
nologų. Deklamavo dg. M. Pil
nis ir p-leš pna ir Magdalena 
Ivanauskiutęs. Labai malonų 
įspūdį darė panelių Ivanausku- 
čių deJdamąeijos, žavėti žavėjo 
publiką. Gąrbe tėvams už tokį 
puikų išaukĮejiiųą kūdikių, kad 
jų mažose, dienose nepaskandi
no prietarų bangose. Džian 
Bąnduįs sakė dg. J. Bu-

Ąfliko • genu. Žodžiu, pra- 
kalbos pąyy^;p.dabaį gerai.

■ ‘ H' i' Dėdė

TORIS yra musų supratimas šioje sankrovoj; 
duoti jums kaip galima didesnę vertę drapa
nų, vertę štailėš, vertę primieravime, vertę 

kokybėje, pasiuvime ir ilgame dėvėjime.

Ir dėlto kad mes ta atjaučiame, mes pasirengėme 
aprūpinti jumis Hart Schaffnerio and Marx’o ir 
kitais gerai pasiutais siutais ir overkotais.

žiūrint j tai ką jus gaunate už savo, pinigus, tai 
yra pigiausiai padarytos drapanos. Jos yra taip 
geros kad mes galime junis garantuoti pilną už- 
ganėdinimą arba sugrąžinti jums pinigus.

Čia yra naujos petrenos del rudens vilnonių, suk
tų vilnų, visų vilnonių audimų įvairios rūšies pui
kių spalvų, tai yra puikus rinkinys visų vilnonių 
audimų. Jus esate užtikrinti atrasti tokius daik
tus, kurių jus jieškote.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Drabužių « /
Florsheim čeverykai ' Stetson Skrybėlės *

Viduje duodame base bulę prie kiekvieno vaiko skuto arba overkoto.

Toliaus, draugai ir draugės, 
kurie esate prielankus musų 
darbui, stokite i musu eilės ir 
sykiu kovokite pagerinimui dar
bininkų klesos būvio. Nežifiau, 
kokios priežasties dėlei neprisi
rašo draugai, kurie žadėjo pri
sirašyti,, Drangai, neatidėlioki- 

lokite į musų eiles

jums pasakysiu, 
> kurie viršminė- 

tus užmetimus dg. P. G. daro
te, žinotumėt tiek, kiek dg. P. 
G. kad žino, lai jus užsimanytu
me! sukritikuoti patį Marksą ir 
Bebelį; o jeigu aš tiek žinočiau, 
kiek dg. P. Grigaitis, ir jus man

bolševiku” skirstėsi namo su
<■

akis, kaip kad] bos net dviejose vietose: Mentel

iaki.es
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Buržuazijos 
suokalbis.

valdžią,

sugalvotas reng-

galima sį tą numanyti.

vavo kone visa reakcinė Ru
sijos buržuazija. Tai buvo 
su okal bis b u r ž u a z i j os k lesų 
prieš išnaudojamas klesas, 
prieš darbininkų, kareivių ir 
valstiečių tarybas ir jų kon
troliuojamą valdžią. Kone 
visi buržuazijos generolai 
stojo Kornilovo pusėje. Tuo 
tarpu armija, ant kiek ji ne
buvo Kornilovo suvedžiota, 
pasiliko ištikima revoliuci
nei valdžiai.

Neabejotina, kad prie 
Kornilovo suokalbio ne vien 
tik Rusijos buržuazija buvo 
prisidėjusi. Yra aplinkybių, 
nurodančių, kad čia buvo 
prikišusios savo nagus ir tal
kininkų valdžios. Ypač An
glijos valdžia.

Talkininkų valdžių ir Ru
sijos valdžios tikslai ir poli
tika pasidarė skirtingi nuo 
to laiko kaip buvo nuverstas 
Miliukovas ir Rusijos val
džia perėjo beveik pilnom 
darbininkų ir kareivių tary
bos kontrolėn.

Rusijos valdžia paskelbė 
darbininkų tarybos priimtas 
taikos sąlygas, griežtai skir
tingas nuo Anglijos sąlygų.

Rusijos valdžia pareikala
vo, kad butų peržiūrėtos su- 
tartįs Rusijos su taikiniu-

Rusijos valdžia pritaria 
Stockholm© konferencijai ir 
pripažino ją geistina.

Visa tai buvo kaip peilis 
Anglijos valdžiai, taip-jau 
turbūt ir kitų talkininkų 
valdžioms.

(ėdama darė, kad Stockhol
mo konferencija neįvyktų, o 
Amerikos valdžia tame jai

visokiais

^rna, dergdama, 
išjuokdama, pagalios piktai 
reikalaudama, kad Rusijos

valdžia atsikratytu nuo dar- 
bininkų ir kareivių tarybos

tiškai kalbėjosi su Rusijos 
revoliucine valdžia, bet tuo 
tarpu laikė ištiesus ranką 
Rusijos reakcinei buržuazi
jai. Atidėliodama sutarčių 
peržiūrėjimo laiką, Anglijos 
valdžia kažinko laukė. Da
bar nėra abejonės, kad ji la-

buržuazija paims valdžia į

valdžia butų galėjusi jau ir 
sutartis “peržiūrėti,” nesibi
jodama, kad bent kaikurios 
jų bus atmestos. Sutartis 
del Konstantinopolio, kokia 

(buvo Anglijos padaryta su 
senąja caro valdžia, neabe
jotinai bus atmesta Rusijos 
• revoliucinės valdžios. Bet 
Tos sutarties neatmestu Ru- 
sijos buržuazijos valdžia. To 
.Anglija siekė.

Anglija ne tik laukė Rusi
jos buržuazijos pergalės. Ji 
: stengėsi jai ir pagelbėti. An
glijos agentai veikė Rusijoj. 
Anglijos ir kitų talkininkų 
diplomatai Petrograde turė
jo slaptų pasikalbėjimų. 
Bent iš dalies Anglijos spau
džiama, Rusijos revoliucinė 
valdžia buvo priversta su
šaukti t nepaprastą seimą 
Maskvoj, kur reakcinė bur
žuazija iškėlė į padanges ge
nerolą Kornilovą.

Dar daugiaus. šiandien 
išsiaiškina, kad jau suvir
tum mėnuo atgal talkininkų 
diplomatai buvo sutarę ati
duoti vyriausią Rusijos val
džią į buržuazijos klesų ran
kas ir užsmaugti socialistus. 
Tokie nurodymai buvo tada

tonan.
Tada tai prasidėjo Korni- 

lovo suokalbis.
Anglija ir jos talkininkai 

tik laukė, kada suokalbis bus 
realizuotas ir pavyks bent 
ant tiek, kad Koimilovas pa
imtų Petrogradą. Pereitą 
subatą, kaip tik Kornilovo 
suokalbis išplaukė į viršų, 
talkininkų diplomatai Petro
grade tuojau susirinko į sla
ptą posėdį. Tame posėdyj

džios laikraštis “Times’' Lo
ndone užreiškė, kad Korni
lovas esąs pageidaujamas 
(Anglijos valdžiai) ir kad

Šukio ir Stalioraičio vie- 
-------  tas pild. K-e užims iki seka- 

Apgynimui Rusijos vai- mų rinkimų, rodos, J. Rauli- 
talkininkais rengė iš{džios nuo kontr-revoliucinio ^naitis, iš So. Bostono, ir J.

tik jis galėsiąs išgelbėti Ru- ir pačios supras savo klaidą.) 
siją. ■ ’

Tokiu tai budu Anglija su 
savo 
užpakalio peilį Rusijos revo
liucinei valdžiai. Reikia 
laukt, kad su laiku daugiau 
dalykų pasiaiškins, daugiau 
tarptautinės buržuazijos in
trigų išplauks į viršų. (Beje, 
Rygos netikėtai greitas puo
limas keistai supuola su Kor
nilovo suokalbio rengimo 
laiku. Ar tik nebuvo tai 
suokalbio planuose?)

Rusijos revoliucinė val
džia, rodos, išeis pergalėto
ja iš šito krizio. Jos perga
lė ją dar labiau sustiprins Ji 
galės drąsiau ir smarkiau 
veikti pilnam sutikime su 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba. Apie ją stip
riau susitelks visi revoliuci
niai Rusijos elementai, neiš
skiriant bolševikų.

Kornilovo maišto numal
šinimu Rusijos buržuazijai, 
bus duota geras pamokslas. 
Ji bus užgązdinta ilgam lai
kui. Ji turės elgties gra
žiau. Taip-jau tai bus smū
gis ir Anglijos ir jos talki
ninkų valdžioms ir jų politi-

| Kornilovo suokalbio, pakilo 
//visa revoliucinė demokrati
ja. Ir bolševikai atėjo jai į 
Įpagelbą. Kronštadto ka
riuomenė, kuri yra bolševi- 
Jkų rankose, pasižadėjo stoti 
už valdžią. Baltijos juros 
laivynas, kuriame turi dide
lę įtekmę bolševikai, išreiš
kė savo pritarimą Kerens- 
kiui.

Na, o bolševikai sakydavo, 
kad dabartinę Rusijos val
džią esą negalima remti, ka
dangi ji esanti* buržuazinė! 
Jie remsįą tiktai tokią vald- 

1 žią, kurioje įsikūnysianti 
“proletariato diktatūra.”

Ar ne toliaus matė tie so- 
Įcialistai, kurie sakydavo, 
kad laikinąją Rusijos val
džią reikią remti tiek, kiek 
ji tarnaus revoliucijai ir 
darbininkų klesos reika
lams? Jeigu Kornilovo spė
kos paimtų viršų ant dabar
tinės valdžios spėkų, tai re
voliucijai ir darbininkų kle- 
sai butų blogiau. Todėl val
džią ir gina socialistai nuo 
Kornilovo pasikėsinimo.

Ramanauskas, 
ville’s.

Miners-

Privatiniu daiktu mes va
diname viską, kas tik nėra vi
suomeniniu, nežiūrint, ar Uis 
daiktas priklauso vienai, šim
tui, ar tūkstančiui vpatu.

bucinė valdžia gal 
rokuos skyrium.

Tai buvo tik 
juokai.

“Bolševikai—šalies išdavi
kai !” “Bolševikai — Vokie
tijos kaizerio agentai!”

Taip šukavo ir tebešukau-

Amerikos kapitalistų spa
uda kėlė į padanges tą atska
lūnų konvenciją, arba “Su
sivienijimo del Demokrafi- 

‘jos ir Darbo” konvenciją, 
• kurioj agitavo už karę Gom- 

. persas, Russellis, Spargo ir 
kiti. Pasak kapitalistų spa- 

ludos, ta konvencija buvusi 
milžiniška, padariusi milži-

Pasirodo betgi, kad taip 
ištikrųjų nebuvo. Apie tai, 
|kokia ta konvencija buvo, 
parašė V. Bergeriui vienas 
draugas, kurs išsėdėjo kon
vencijoj nuo pradžios iki ga
lo. Savo laiške tas draugas 

^sako:
“Pirmą dieną aš suskal

bčiau 200 vyrų ir moterų kon
vencijoj. Mass-mitinge, kurs 

(buvo Auditoriume, jie turė
jo 450 žmonių, nors salėm su
telpa 2500. Antrą vakarą 
ijie turėjo tiek žmonių, kad 
JRussellis šaukė ateiti ar? 
čiaus tuos, kurie sėdėjo ga
lerijoj.

“Iš 120 konvencijos dele
gatų 46 buvo iš Minnesotos, 
37 iš New Yorko, o kiti at
stovavo “Ameriką apskri
tai.”

“Jie nutarė išsiuntinėti 
aprašymus pinigiškos pagel- 
bos į visas patriotiškas ir bi
znio organizacijas, ypač į 
tas, kurios yra užinteresuo- 
tos karėje../

. “Jie nepakėlė savo garbės 
atvažiuodami į Minneapolį.

i “Naujoji partija kolkas į- 
sigijo 37 narius. Jie suko ap
link, jieškodami naujų na
rių, bet jiems nesisekė. Gert
rude B. Hunt, Spargo, Sto
kes ir C. P. Gilman yra taip 
vadinamos naujos partijos 
vadovai. Ta partija vadin
sis Social-Demokratų Lyga.

“Visa konvencija buvo 
vieni juokai.”
Taigi, nežiūrint kapitalistų 

spaudos bubnijimų, tie “so- 
cial-patriotai” ne kažinkur 

!galės tenuvažiuoti. Ameri
kos radikaluose, kuriuos jie 
nori patraukti prie karės rė
mimo, sau pritarėjų nedaug 
jie tegalės rasti. Su laiku 
tos “paklydusios avelėj” gal

Kunigų laikraštis “Rygos 
Garsas” rašo:

Niekur pasaulyje nėra 
tokios valstijos arba net 
paprastos bendrijos, kur 
socializmas butų gyveni
mam įkūnytas, socializmo 
pamatais butų nustatyta 
tvarka, kur socializmo 
principai butų užlaikoma, 
kur vienas gyventojas ne
išnaudotų kito, kur savas
ties nebutu, o viskas butu

C* ’

bendrai ir tt. Tokiais pa
matais surėdyto gyvenimo 
niekur nėra! Taigi ir to
kį gyvenimą vedančių žmo 
nių, t. y socialistų', 
nėra!

Tai kągi tauzija 
cicilikai, kam jie 
save socialistais,
nori paimti į savo rankas 
visuomenės vadovavimą, 
jeigu socializmo pavyzdžio 
niekur pasaulyje nesą- 
ma?!!

Amerikos klerikalų “kriti
kos” socializmo esti labai 
žioplos, bet tokį žioplumą,

Tolinus rašytojas prirodinėja, 
kad, pav. “Naujienų” Bendro
vės laikraštis, nors ir tarnaująs 
visuomenei ir leidžiamas 800 
žmonių, esąs vis vien tokš- pat 
privatinis daiktas, kaip ir kapi
talistinės korporacijos valdomas 
geležinkelis. Girdi:

Bet juk gelžkeliai ir kiti 
korporacijų valdomi įrankiai

kios vertės visuomenei arba net 
būti jai kenksmingas. Kafr-gi 
vra svarbiau visuomenei: valdvt 
nieko nevertų laikraštį, ar nau- 
doties geru laikraščiu, nors ir ne 
jos valdomu? J

vaizdiną, jogei musų idealas tu
rįs būti, kad visuomene t aip-pat 
kontroliuotų idėjinę produkcijų, 
kaip ir material?; o tai yra stam
bi klaida.

MfiTOSI ŠIAN IR TEN.

niekur

musu 
vadina 

kam jie

ja kapitalistų laikraščiai vi-Hre^a^ teparodo.
somi’s kalbomis.

Vienok bolševikai dar nie
kuomet nėra taip pasitarna
vę Vokietijos kaizeriui ir pa
statę Rusijos šalį j tokį pa
vojų, kaip patriotų didvyris 
Kornilovas.

Kuomet Rusijai buvo už- 
I duotas skaudus smūgis Ry- 
(gos fronte ir kuomet ji tu- 
Irėjo visas jiegas įtempti, 
|kad užkirtus kaizerio armi
joms kelią prie Petrogrado, 
Itai tas Miliukovo partijos ir 
i kazokų numylėtinis sukėlė 
ivieną Rusijos kariuomenės 
dalį prieš antrą. Užsigeidęs 
^nuverst Petrogrado valdžią, 
'jisai atitraukė dalį kariškų 
spėkų nuo fronto ir atidarė 
ijį vokiečiams. ■

Patriotai visuomet taip 
galvoja: “Jeigu mes negail
ime valdyt ir išnaudot “tėvy
nę”, tai tegul ją velniai grė
bia !”

Lietuviškųjų džingų laik
raštis nurodo, kad Rusijoje 
nepaliuosuojama nuo karei
viavimo tie, kuriems sąžinė 
neleidžia kai'iauti. O Rusi
ja yra šiandie demokratiške
snė už Suv. Valstijas. Taigi 
socialistų reikalavimas, kad 
Amerikos valdžia neimtų ka
riuomenėn “sąžinigųjų 
rėš priešų” esąs netikęs.

• Gerai. Bet Rusijoje 
bar žmonės kenčia didelį
rga; daugelis net badauja. 
Ar iš to išeina, kad Ameri- 
Ikoje, kuri yra mažiau demo
kratiška, negu Rusija, žmo- 

1 nės neprivalėtų reikalaut ge
nesnių gyvenimo sąlygų ir 
i pigesnio maisto?
I Tie džingos norėtų iš kitų 
šalių tik blogumus paimti.

ka-

da-
va-

Mums praneša, kad J. Šu
kys, kuris užima “Kovos” 
administratoriaus vietą, re
zignavo iš L.S.S. pildomojo 
komiteto, kadangi Sąjungos 
įstatai neleidžia žmogui, 
gaunančiam algą iš L. S. S;, 
būti jos pildomojo komiteto 
nariu. Taip-pat pasielgti tu
rės, be abejonės, ir J. Stalio- 
raitis, kuris dirba prie “Ko
vos”, kaipo redaktoriaus pa- 
gelbininkas.

Apžvalga
APIE “PRIVATINUMĄ.

numeryje 
sudrausti 

labai

“Laisvės” 67-amc 
A. Petriką mėgins 
tuos sąjungiečius,^ kurie 
mėgsta prikaišiot ne L< 
džiamiems laikraščiams “priva
ti numa”. Sako: c

Rišti nuomonių skirtumus C

vien privatinuniu yra labai 
lengva, bet toks rišimas yra 
nevisada (! “N.” Red.) tei
singas. Todėl, polemizuojant 
delei nuomonių skirtumo, yra 
nelogiška vaduoties vien biz-

žinoma, 
kad visuomeninės pažiūros 
labai tankiai yra nustatomos 
ekonominiais reikalais, bet 
tas yra nevisuomet. Todėl,

Red.). Tiesa,

reikalingas didelis atsargumas 
ir apsižiurojimas.
šitas, nors ir visokiais “atsar

gumais” pamargintas, autoriaus 
paraginimas rodo gerą jo inten
ciją. Bloga tiktai, kad jo* min
tims labai trūksta aiškumo. Ką, 
pav, reiškia toks pasakymas, 
kad “visuomenines pažiūros la
bai tankiai yra nustatomos eko
nominiais reikalais, bet tas yra 
nevisuomet”? Kas yra “nevi
suomet”: ar tas, kad ekonomi
niais reikalai nustato visuome
nines pažiūras —- ar tas, kad jie 
labai tankiai nustato jas? Ir 
jeigu ekonominiai reikalai “la
bai tankiai” nenutsato visuome
ninių pažiūrų arba jeigu jie “ne
visuomet” nustato tas pažiūras, 
tai — kada-gi jie nustato jas, o 
kada ne?

A. P. yąrtoja terminus, pri
menančius žinomąją socialistų 
teoriją apie santykį tatpe “eko
nomijos ir ideologinio anstato”, 
bet jeigu jisai turi ją omenėje, 
tai jisai labai klysta, kišdamas 
ją į “privatinių laikraščių” klau
simą. Tokios teorijos, kuri iš
aiškintų ryšį tarpe laikraščio re
daktoriaus (t. y. atskiro as
mens) pažvalgų ir jo “ekono
minių” reikalų, nėra; o jeigu ją 
kas ir pasidaro, tai su marksiz
mu ji neturi nieko bendra.

Toks-pat, arba dar didesnis, 
minčių neaiškumas apsireiškia 
pas A. P., kada jisai mėgina iš
aiškint terminą 
Jisai rašo:

privatinis

suomenei; jais vvažinėja pla
čioji publika, nevien kompa
nijos nariai. Jeigu jau savi-

nors dalykų visuomeniniu, tai 
kova už trustų suvisuomeni- 

.nimų yra bereikalinga, — jie

ty t, kad jisai nežino daugelio da
lykų, kuriuos non kitiems išaiš
kinti.

Netiesa yra, buk “privatiniu” 
vadinasi visa, kas tik nėra “vi
suomeniniu.” Imkime papras
tą kapitalistinę kompaniją (in
korporuotą). Jos turtas nepri
klauso visuomenei; jisai nėra 
visuomeninis. Bet, sakysime, 
kompanija subankrutys — ar

kreditorius savo privatiniu tur
tu.?. Ne; jie atsakys tiktai savo 
serais, t. y. tomis dalimis turto, 
kurios priklauso kompanijai. 
Vadinasi, privatinis . turtas ir 
kompanijos turtas yra du labai 
skirtingu daiktu, nors ir vienas 
ir antras juodviejų nėra “visuo
meniniais.”

mcnė”? Kad
*tija (kaip, pav. “Ko- 
“visuomeninis”, tame 
bendradarbis neabe-

jos valdomuoju “bizniu” — ar 
jisai yra taip-0at “privatinis”, 
kaip ir “biznis”, prklausąs vie- 

nieksnam asmeniui?
nepasakys. So< 
kai senai yra nurodę, kad socia
lizmo tvarkoje viena iš formų 
visuomeninės nuosavybes galės 
but, panašių į dabartines, ko
operacijų nuosavybė. Taigi so
cialistas, bent kiek pažįstąs so
cializmo mokslą, turėtu žinot,

Įima skaityt “privatinėmis.”

prie geležinkelių kompanijos 
yra visviena, kaip Susivienijimų

Metropolitan Insurance Co. 
“Naujienų” Bendrovė, tiesa, tu
ri ne grynai kooperacijos for
mų (kadangi ta forma yra labai 
sunku pritaikyt prie įstatymų), 
bet iki kapitalistinės korporaci
jos jai taip toli, kaip nuo dan
gaus iki žemės. • Faktiškai, “N.” 
B-vė valdosi kooperativiai, o jos 
tikslas visai kitoks, kaip kapita
listinių kompanijų tikslai.

Nėra abejonės, kad gali but ir 
yra “visuomeniškesnių” būdų 
leisti laikraštį, negu “Naujienų” 
leidimo būdas. Bet reikia ir ve 
kas atsiminti: laikraščio leidimo 
būdas anaiptol nestovi tiesiogi
niame sąryšyje su jo turiniu. 
Pagal savo leidimo būda laikraš-1 
tis gali būti labai visuomeniškas,, 
o pagal savo turinį neturėt jo-

“Keleivis” teisingai pastebi, 
kad klerikalai savo politikoje 
nesi va d o va u j a j ok ia is princi- 
pais. Šiandie jie vienaip kal
ba. ryto kitaip —- žiūrint, iš kur 
vėjas pučia. Ypatingai metasi Į 
akis tas jų beprincipumas karės 
ir taikos klausime. “Keleivis” 
rašo:

Klerikalai tai žmonės be 
jokio principo.

Kuomet Rusijoj viešpatavo 
caras, klerikalai buvo ištiki- 
miausis carui elementas ir ko
vojo prieš revoliuciją.

Kuomet revoliucija paėmė 
viršų ir caras puolė, klerikalai

niūrius ir džiaugtis, kad caras 
nuverstas. “Nugarmėjo, ačiū 
Dievui!” pasakė “Draugas.”

Kuomet Amerika stojo ka
rėm klerikalai išsijuosę pra
dėjo agituoti už karę. Kas tik 
neprielankiai apie karę išsi
reiškė, tą jie su purvais mai
šė, “kaizerio agentu'* vadino.

vo “Draugas.”
Bet štai popiežius pasiūlė 

kariaujančioms valstybėms 
taikytis — ir “Draugas” tuo- 
jaus kitokią giesmę užtraukė.
Klerikalai yra aršiausi dema

gogai. Jie visuomet taikosi 
prie žmonių ūpo ir nuomonių, 
kad įgijus dauginus įtekmės į 
žmones. Rusijoje; kol vtešpad. 
tavo carizmas, klerikalų vadai 
gyrėsi. malšint 

šiandie ie gyriasi ei
nu išvien su revoliucija. Kada 
caras ant sosto riogsojo, tai kle
rikalų vadai nedrįso kalbėt ir 
apie Lietuvos autonomija, o da- 1 
bar jie reikalauja net nepriklau
somybes.

Redakcijos Atsakymai
Netinka; neaiški rnin-

K. Raudoniui. — “Naujienas” 
Jums siusime. Bet prašymo į 
laikraštį nedėsime. Jeigu ligo
niai nori gauti aukų iš laikraš
čių leidėjų, tai jie turėtų tiesiog 
kreipties į tuos leidėjus laiškais. 
Prašymų, paskelbtų laikraštyje, 
niekas nepaisys. 

.....

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminali&kao9e\ 
taip ir civiliikoMt teismuose. Daro 

visokius dokumen tus irpo pitras.
Namų Ofisas:

ĮSU S. MlHUd St.
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 131®

Miesto Ofisas:
127 «. Baartoa ft

TeL Central 4411

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Jau Atspausdinta 
ir galima gaut__ 0

“ Paskendusis V arpas ”
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasa
ka-drama—kokio ligšiol dar lietuvių kalba netu
rėjome. Kiekvienas, kas tų veikalų skaitys, skai
tys ne sykj, bet dešimt ir dvidešimt sykių, ir vis 
negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRU MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Paskubinkite „ 
veikalų kuogreičiauaia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis- * 
kite progoj. Kaina 50 centą. Adresuokite:

J. Sirutis, 1840 S. Halsted St., Chieag», W
................. . ..........  11 " ""... . 11 r l"1"" 1 .... .... 111 "



Jaunuomenes Skyrius Yondorfo Rudeniniai Siutai ir Over
Augščiausios Vertėscotai yra

Moksleivių Seimas

mums

labai

Naujiena

taisytiSime

J

Kiek laiko atgal man prisiėjo 
dalyvauti viename lietuvių mil
žiniškame piknike. Vaikščioda
mas po daržų žiurėjau į skaitlin-

turėtų 
Moks- 
užgir-

lausm 
tarnauti 

daugiausia

Si pas- 
visi

is mo-

vra v 
sirengę, 
noli, k: 
k imas, 
remtas, 
kvienas 
Čia jau 
kėjams suprast 
ir pritaikinti 
“vadai”, 
si tikėsim 
nes

me 
rein a 
keletas
gi rusi:

bų, su kurios pagelba mes galė
sim pasisemti daugiau žinojimo 
skaitydami anglų kalboje kny
gas, parašytas gabių rasėjų, kas 
daug padės mums varyti pasek- 
mingiau organižatyvį darbų, kas 
padės mums pastatyti savo or
ganizacijų ant tokios papėdės, 
kudos nei peklos vartai neper-

,’isokių
AČiu stokai laiko,

“Nuošaliai Nuo Augštos Raudos Apielinkės
Van Buren ant/
Halsted Sts. 1

neprisiėjo draugauti su merge
lėmis, bet vis šj-tų esu patyręs 
ir galiu pasakyti, kad dora ir 
meile pas jas stovi ant augštes- 
nio laipsnio, negu pas nekuriuos

išnaudojamas del kitų reikalų, 
kad kiti galėtų lėbauti iš tavo 
sunkaus kasdieninio darbo — o 
pabandyk mokytis šį rudenį — 
nesakyk, kad tai pervėlu arba

f am lengvai ga
ukit;. Jau mes 

visuo-

džiota
vertė mane paimti rankon plun 
ksna ir duoti teisinga ant to at

i u z
kad susilaukiau;

daugiausiai

tvirtan ryši n ir 
troškimu dirbti 

bet ypač išėjus 
naudai pavergto- 
kad greičiaus pri- 

išsiliuosavimo

Visuomenė negali ir nesitiki iš 
moksleivių milžiniškų darbų. 
Ji gerai žino jų sunkų padėji- 

todel iš jų dau- 
Bet

žarijos reikalų.
Sustokim valandėlei ir tįaįį 

klauskim patįs sąyęs, ar daug

trukdo ir baido tave nuo ^pra
kilnaus užmanymo. Ir ilgai ne- 
tęsdamas stok darban, ištobuli
nimui savo dvasiškos pusės, sa
vo dvasiškų pajiegų, idant vedus 
pasekmingiau tų kovų, kuri taip 
daug reikalauja pajiegų ir pa
sišventimo.

Mokykla, kurių jau daugumas 
lietuvių žino ir taip labai pamy
lėjo, vadinasi Valparaiso Uni
versitetas, atsidaro ir prasideda 
mokslo metas su rugsėjo 18 d. 
S.m. Čia lietuviai-mokiniai gy
vena didžiausiam solidanškų- 
me ir veikia

Vaikinai yra veid 
mainingi.

pasitikėjimų, 
bus maloniau su 

nes mes žinosime jų 
ir galėsime su jais ar

to šusiarlini- 
oksleivių su darbininkiška 

abi pusi.
šio mokslei- 

pažangoji 
nebus

kinai esu veidmainingi, viliūgių 
gi, neišlaikantįs savo žodžio, sa 
vo prižadėjimų ir lik vienų ii 
šimto lesų galima rasti dora

mes turime tų ypatų ateinan
čiam žiemos laikotarpiui, kurie 
sugebės tų musų organižatyvį 
darbų vesti? Iš praktikos mes ži
nom, kad pas mus yra stoka ir 
labai stoka gabių (ir sumanių 
organizatorių, kurie galėtų pa
tenkinti taip sparčiai žengiantį 
priekyn jaunimų. Paimkime, 
kiek naudos atneša geras kalbė
tojas. Aš nesakau

3O*kll/Dni/no (Milwaukee and SANKnūVOb j Chicago Avės.
North Ave and Larrabee Str.

kad kiek- 
d raugė turi 

brangių gamtos dovanų — iškal
bumų ir patraukimų publikos, 
bet reikia žinoti, kad čia viena 
gamtos dovana nedaug reikštų, 
jeigu ypatų nesistengtų įgyti 
tam tikro žinojimi, kaip kalbos 
taisyklių, taip ir palies dalyko, 
apie kų jis ar ji mano kalbėti. 
Tų visa jau turi išmokti iš kny
gų, mokykloje, arba šiaip skai
tant naudingas knygas.

NEŽIŪRINT, kiek jus norite mokėt už 
savo naujus rudeninius siutus arba 
overkotus, jus gausite geresnę vertę 

už tuos pinigus pas Yondorf. Musų pigi 
randa ir tris sankrovos davė mums galę 
duoti jums vertes, kurios yra nesulygi
namos. Nieko nepatyręs pirkėjas gali iš 
pažiūros matyti, kad kiekvienas rudeninis 
siutas ir overkotas musų didelio sandėlio 
yra vertas $5 daugiau. Jie yra stailiški, 
gerai pasiūti ir daugiausiai pageidauja
mų audimų ir vėliausių šiame sezone spal
vų. Koncervatyvės taipgi ir naujausios 
stailės.

irimo būrelius, klausiaus jų šne
kučiavimo, stengiaus kiek galė
damas įsivaizdinti savyj jų ūpų f
ir suprasti kuomi jie labiau įdo
mauja, kas jiems labiau bran
gintina. Bevaikščiodamas nuo 
vieno būrelio prie kito, susipaži
nau su keliais draugais ir mer-rbta abiem rankom 

si linksminimai, kas 
re i k a 1 i n ga j a u n i m u i 
skleista apšvieta.

Dabar jau baigianties

gaitemis. busipazmu su nau
jais draugais man labai smagu 
ir malonu.

Atėjus vakarui leidausi na
mo. Ant laimės susitikau su 
keliomis mergaitėmis ir nuta
rėme visi kartu važiuoti. Važiuo
dami kalbėjomės apie įvairius 
dalykifs, gvildenome nekuriuos 
jaunuomenės gyvenimo klausi
mus. Įsigilinus kiek plačiau į 
jaunuomenės gyvenimų, pradė
jome kalbėti apie draugiškumų, 
apie vaikinų teisingumų. Čia

Eikite pirkti 
hhvo rudenini 
siutą arba o- 
verkotą nuo
šaliai nuo au
kštos rondos 
apielinkės.

Rudens
Skrybėles

Didelis Sandėlis—’Vi
sokių išžiūru minkš
tų ir kietų modelių. 
Parodoma Yondorf'o 
specialiai po $2.

būtent, kam jos tokios žioplos, 
kam visiems tiki. Nekurie jau
nuoliai, draugaudami su mergai
tėmis, rodosi aniuolais: koks jų 
švelnumas, koks mandagumas, 
negalima net ir apsakyti, rodos, 
kad jų dora stovi ant augščiau- 
sio laipsnio. Bet klausimas, kų 
jie vieni susiėję tarp savęs apie 
tai kalbasi? Tuomet jie visaip 
jas išniekina, išpravardžiuoja. 
Ar tai gražu taip daryti, taip sa
vo gyvenimo drauges niekinti? 
Niekados. Jokie vaikinai yra 
doriškai nupuolę. Kaip jus ma
note, ar galima tokius draugus 
vadinti dorais, teisingais? Ma
no nuomone, ne. Tokie jau
nuoliai pilnai užsipelno veidmai
nio ir apgaviko vardų

Žinoma, randasi 
mergaičių

Žodis musų Jau 
nuomenei.

Išpradžių moksleiviai slenge 
si pasirodyti “bepartyviais” ii 
tokioj dvasioj vesti savo Susivie 
niiinų ir jo organų, lodei iš

tai aš noriu būti kaip sau, taip 
ir kitiems, ištikimu ir teisingu. 
Aš neveidmainiauju ir nenoriu, 
kad ir su manimi kitas arba kita 
veidmainiautų. Kiekvienų daly
kų aš stengiuos perstatyti tik
roje šviesoje, taip kad jis vi
siems butų aiškus ir supranta
mas. Vienok, kaip ten nebūtų, 
visi turime pripažinti liesų, nes 
ji yra doros motina.

Kiek aš esu patėmijęs iš jau
nuolių gyvenimo, dauguma jų 
draugauja su mergaitėmis, kad

anksčiau ir net buvo prade 
leisti hektografuotų laikrašti 
“Jaunimo Sapnai”, kurį redag 
vo a. a. Jonas Sutkus.

nuosaikus tvarkos vedimas, pa
žinimas draugų psichologijos, 
pažinimas kas kų labinus mėg
sta ir kaip geriau veikti pasie- 
kinriu tikslo, kurį pasibriežę 
Lyga ar šiaip buręlis jaunuome
nės. čia jau tankiai prisieina 
užmiršti savo ypatiškųs reika
lus, o daugiaus atkreipti atidų 
į tų užburtąjį ratų — į organi

ni i 
žino jų 

mų, jų skurdų 
gelio ir negali reikalauti 
ji visgi turi teisę reikalauti, kad 
moksleiviai pasisakytų kas jie 
yra ir prisižadėtų, kad jie baigę 
mokslus ir gyvendami tarpe jos 
ir jos darbo vaisiais, neapleis 
jos, bet eis kartu su ja, netruk
dys jos darbo, bet dar jai pa
gelbės. Kad būdami labinus 
apsišvietusiais, augščiau iškilę, 

rs “juodųjų darbinin- 
stengsis perduoti ir 

kartu su 
geresnę ateitį, už 

da rb i n i n k ų p a si 1 iuosa- 
ilginės vergijos.

seimų niekur 
pranešta, nė 

ima, paša

lu rime būti teisingi
; a vo d ra u gėm s-mer- 

gaitėms; mes turime jas iš da
lies pagodoli, nes jos yra moti
nos busimos gentkartės, tos 
gentkartės, kuri turės
musų padarytas klaidas. Tbdel 
mes turime steugties padaryti 
tų klaidų kuomažiausiai, kad

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimas susitvėrė pirm kelių 
metų. Jo iniciatoriais, rodos, 
buvo valparaisiečiai, kurių yra 
gana skaitlingas būrelis, turi sa
vas moksleivių draugijėles, kny 
gymis, ir todėl jiems buvo leng
viau susitarti. Rodos, jie buvo

Iki šiol lietuvių visuomene is 
Amerikos lietuvių moksleivių 
nesusilaukė nieko, nežiūrint kad 
ji juos šelpė, ir tai gana gausiai. 
Visuomenės, kuri išimtinai su
sideda iš darbininkų, šelpiami 
moksleiviai, vos spėdavo užbaiga 
ti mokslų ir įsidėti į kišenių di
plomų, kaip tų vsuomenę visai 
užmiršdavo. Jų vienatiniu gy
venimo tikslu likdavo —■ kali
mas dolerių, kad daugiau susi
rinkus turto, kad ir ne visai tei
singomis priemonėmis. Savo 
idėjas, kurios buvo reikalingos 
priėjimui prie visuomenės, ir 
kurios dabar savo darbų atliko, 
kaipo nebereikalingų dalykų, pa
kabino ant gembės. Tūli jų ten 
pat pakabino ir savo sąžinę. 
Peržiūrėkite visų musų profesi
onalų — daktarų, advokatų, ap-

ir labai pageidaujami 
kur juos imti?
Įima užbėgt 
žinom 
menės ve 
darbininkų tarpo, nes jiems mat 
lengviaus yra pamatyti visas tas 
darbo žmogaus skriaudas, ku
rias jie pats pernešę gyvendami 
per keletu metų su tais darbo 
žmonėmis, ir jie permalę pra
deda viešai skelbti darbininkams 
tų neteisybę ir nežmoniškų dar
bo žmonių išnaudojimų.

Tečiaus nereikia pamiršti, šio, 
ir gal visusvarbiausio dalyko, lai 

ir mes patįs esam gana pri- 
kad veikus; reikia ži- 

id šiandien kitokis vei- 
yra kitais pamatais pa- 

Stcngiamasi, kad kie- 
savys loviai protautų, 

reikalinga patiems vei
kas reikalinga 

veikimų. Vieni 
’ jeigu mes jiems pri
muš nuves į klampy- 

iš ktirių ir išeiti butų sun- 
Mes turime,būti patįs va- 
suprasti organizacijos ašį, 

apie kurių jinai sukasi.
Noroms-nenoroms jau čia 

mums prisieina tverti laivini- 
mosi ratelius, turėti tam tikrus 
kursus, kur musų jaunimas ne
skiriant lyties, butų lavinamas 
vedimo viešų susirinkimų. Mo
kinimas kalbos, rašybos ir ora
torijos ir kitų, būtinų dalykų.

Musų jaunuomenei negana, 
kad išmokus vartoti taisykliškai 
savo lietuviškų kalbų, bet

Oras jau pradėjo atvėsti ir 
musų jaunimas greitai užbaigs 
taip vadinamus išvažiavimus.

Išvažiavimuose žinoma buvo 
daug margumynų, daug įvairu
mo; ten buvo rengiamos prakal
bos, dainos, deklamacijos ir 
šiaip daug žaista įvairių įvai
riausių žaidimų; be to dar liko
si parduota ten nemažai ir dar
bininkiškos literatūros. Taigi di- 

daryta pa
yra

M. Literatiška Draugija 
taroji, tai motina, kurioj 
sutilpsta, kokios pažvelgi 
kinys nebūtų. Minėta draugija 
turi didelį nuosavų knygynų, 
kur josios nariai mokėdami po 
15c. į berlainį; nemažai pasisė- 

sau dvasiško peno, čia pa- 
visi lietuviški laikraščiai, 

ęliškų ir, rodos, taip- 
vienas ar du.

Taigi prie mokslo kas vyras, 
čia ar kur kitur mes mokinsi- 
mes, o vaisiai mus darbo bus 
gausus. Mokinys.

Perbėgęs ^per jaunuomenes 
gyvenimų ir jo vilniui)jaučias 
bangas, prisižiūrėjęs arčiau į 
jaunuolių gyvenimų ir jų būda, 
turiu pasakyti, jog tas yra tie
sa, jog didelė didžiuma musų 
jaunuolių yra veidmainingi, vi- 
liugingi avinėliai. Nėra mažiau
sios abejones, daugelis jaunuo
lių įsižeis šitokiu pasakymu ir 
šoks apginti save. Jie gal mė
gins mane kritikuoti, sakydami, 
jog visa taip darau, kad įtikti 
merginoms, kad užsipelnius 
nuo jų komplimentų.

Kas link šitokio užmetimo, aš 
išanksto pasakau, jog aš nerei-

Šiandie ryte Aušros mokyklo
je, 3001 S. Halsted St. prasideda 
pažangiosios lietuvių moksleivi
jos, susijungusios į Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimų, sei- 
as. Jis tęsis dvi 
nyčią ir s ubą tų.

Berods apie šį 
pirmiau nebuvo 
plačiau apie jį skelbi 
lietini sužinojo apie jį tik ’’vie
nuoliktoj valandoj” — vakar. 
Kaip pasiseks šis musų pažan
giosios moksleivijos seimas 
dar sunku spręsti dabar — apie 
tai bus pranešta vėliau. Tečiau 
man visgi norisi pakalbėti apie 
patį Susivienijimų ir mokslei
vius abelnai.

“Laisvųjų Mintį”, paskui baudė 
išleidinėti savo žurnalėli “Jauni- v
mo Sapnai”, bet tam mirus nu
ėjo prie “Jaun. Liet.” Ir tik pas
kutiniu laiku moksleiviai pama
tė, kad jie vieni nedaug gali nu
veikti, kad reikia artinties prie 
darbininkų jaunuomenės, iš 
kurios jie yra kilę, bet nuo ku
rios nutolo, ir todėl pažangioji 
moksleivija prisidėjo prie “Nau
jienų” Jaunuomenės Skyriaus, 
pasižadėjo jį šelpti savo raštais 
ir kiek galint veikti tarpe tos 
jaunuomenės, kuri yra susispie
tusi apie tų skyrių.

Kaip patį Moksleivių Susivie
nijimų, taip ir moksleivijos 
bandymų susiartini su visuome
ne ir joje veikti, toji visuomenė 
pasitiko su dideliu nepasitikėji
mu. Ir turėjo tam rimtų prie-

vų jaunuomenę).
Visokiuose susirinkimuose, 

pasilinksminimuose, vakarėliuo
se ir kitokiose pramogėlėse, jei
gu tiktai yra draugiškumas, jei
gu juose dalyvauja dori, blai
vus ir teisingi vaikinai, tai vi
suomet ir mergaites tokiose vie
tose labiau ir noriau dalyvauja 
ir labiau užjaučia, pritaria to
kiems vaikinams.'

Labai liūdna ir gaila žiūrėti į 
netikusį, neteisingai vedamą ja
unuomenes gyvenimų. Kiek
vienam sveikai protaujančiam 
žmogui yra labai nesmagu ma
tyti jaunuomenės gyvenime da
romas tokias dideles klaidas, į 
kurias prisižiūrėjus kįla eile 
klausimų: “Kode! tas gyvenimas 
yra vedamas taip klaidingai? 
Kodėl mes vieni antrus šuva- 
džiojame? Kodėl mes veidmai
niaujame? Ar mes negalime būti 
dorais, teisingais ir ištikimais 
vieni antriems! Taip, mes ga
lime, tik reikia noro, reikia pa- 
sišventim.o Mes gulime ir tu
rime būti visados draugiški tarp 
savęs; mos 
ir ištikimi

kartu 
su jais pereję žiaurių gyveninio 
mokyklų.

Ta dalis moksleivijos ir yra 
šiandie susispietusi į Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimų. Jo 
organizavimos tikslai, jo veiki
mas yra gerais. Bet jis dar per 
mažai nuveikė, tie moksleiviai 
dar per mažai paro<lė save, kad 
visuomene jau butų galėjus pa
tikėti jų geriems norams. Jų 
balsas dar taip nedrųsiai skam
bėjo, jie taip nedrųsiai klabino 
visuomenės pasitikėjimo duris, 
bijojos pratarti kiek drųsesnį 
žodį, padarę kokį žingsnį vėl 
bailiai dairėsi atgal klausyda- 
mies, kų kiti pasakys, bijojosi 
pasakyti kas jie ir ko jie nori.

visuomenes, ypač 
ūdai? Vienų, du, 
i — tai ir viskas. 
’ dolerius ir vien 

jei kuris jų ir 
tgaleivių ir 

irba, geriausiame at- 
tengiasi visuomet stove- 

kad

Vaikų Knicker Siutai
Y HA Norfolk stailė su extra kelnėmis. Tvir

tai pasiirtos, su pamušalu. Su $ OK 
diržais. Visų mierų didelės, po ....

Prakilnus dalykas, geri išve
džiojimai, bet kaip juos įvyk- 
dinti, gal nevienas paklaus savęs. 
Aš tiek galiu nuo savęs pasaky
ti, kad reikia noro ir vilties, o 
lengva bus tai pasiekti.

Nors nemano tai yra dalykas, 
bet su tavo, skaitytojau, prita
rimu ir pavelijimu, pasakysiu, 
kad nors ant trumpos valandos 
tu apleistum dirbtuvę, kurioje

vasa
ros sezonui, musų jaunimas ren
gėsi prie veikimo namie. Bet 
tam veikimui ir vedimui to vi
so organizuoto darbo, idant tas 
eitų pagal veikėjų norų, suktųsi 
lyg tas užburtas ratas, yra rei
kalingi taip sakant stiprus, pa
stovus, išlavinti ir gerai pažįs
tai! lįs savo darbų organizatoriai, 
kitais žodžiais, veikėjai. čia

Todėl ir nestebėtina, kad vi 
suomenė jų neužgirdo, neužjau 
tė jiems — ir jų darbas neda 
ve geidžiamų pasekmių.

šis moksleivių seimas 
tas paklaidas atitaisyti, 
leiviai, jei jie nori but 
tais, turi išsitiesti ir drąsiai tar
ti savo žodį, . drąsiai ir atvirai 
pasakyti ko jie nori, kokie yra 
jų idealai ir kur jie eina. Jie 
turi pratiesti ‘ ‘tiltų į liaudį”, 
išeiti iš savo siauro narvelio ir 
pasisakyti kas jie yra, pasisakyti 
aiškiai. Kol jie to nepadarys, 
jie negali likėties įgyti visuome
nės pasitikėjimo — visuomene 
turi žinoti su kuo ji turi reika
lų, nes ji jau perdaug sykių bu
vo suvilta, kad taip lengvai ga
lėtų ištiesti savo glėbį, pirmiau 
nepatyrusi kų ji į savo glėbį pri
ima.

jiems savo žinias n 
jais kovos 
galutinų 
vinių iš

Moksleiviai turi j tai 
ir gerai butų, jei jie į 
kylu dabar — šiame savo sei 
me, nes kuo greičiau jie tai pa 
darys, tuo greičiaus jie gale: 
įgyti visuomenes 
o ir mums 
jais veikti, 
siekinius 
čia u syseiti 
mo m 
jaunuomenė laime 

To aš tikiuos iš 
viu seimo. To tikisi c 

vsuomenė — ir, manau 
suvilta.

Nuo savos linkiu seimui, kad 
jis surištų pažangiuosius moks
leivius vienan 
uždegtų juos 
netik dabar, I 
iš mokyklos, i 
sios liaudie 
artinus didžiųjų 
diena. — K. Baronas

oro
UTATSYTAS ffl tpnnulos- 
recepto; suteikto ifcniutln. 
gu fcgypto fcokoninku,

Juokis pasakymas privertė ma
ne giliau į ta dalykų pažiūrėti, 
pagalvoti, ar tiesų ji sako, ar iš- 
tikrųjų vaikinai tokiais yra.

Mergaitė, kuri taip išsitarė, 
išrodė man, jog jos nekalta sie
la, kuomet lai buvo viliugihgai 

čia randasi L;S.S. ’ apgauta, veidmainingai suve-

Mpaireifikia esąs stebėtinai punekmlngu 
nuo ffėltmo pilvo ir tarnu, 
klės skaudėjimo, dusulio, pa tvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

| I talčio palvoje, ect., ect., Sutai- 
somas i&dirbdju labai pagerėjusio

PAIN-EXPELLERKI-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojant) visame (ursui 
lyje per puse Šimtmečio—50 
už bonkuto visose apliekose, 
Arba galite užsisakyti tiesiai S

* F. AD. RJCHTKK A ©Q.

ką-nors veikia 
darbininkų, m 
daugiausia Iri 
Kiti gi “dirba 
lik tuo rūpinasi 
veikia, tai tik taiųie 
klerikalų 

; vėjuje 
ti “auksiniame vi* 
“rieužkenkus savo bizniui

Taip buvo pirmiau, ta 
net ir dabar, štai per pereitus 
porų metų įvairiuose Amerikos 
un įveiksi te tuose baigė mokslus 
keletas lietuvių. Bet apie juos 
mes nieko negirdime, apart pa
skelbimų, kad “lietuvis dakta
ras”, “lietuvis advokatas”, ergo 

“kreipkitės prie savo tautie
čio, kuris jums pagelbės” (žino
ma, jei užmokėsit “cash”). Lie
tuvyste gi jiems reikalinga ant 
tiek, ant kiek jie gali iš jos pa
daryti biznį. Daugiau pas juos 
nieko nėra ir jie nieko daugiau 
ir žinoti nenori.

Reikia pripažinti, kad dar ir 
dabar didžiuma dabartinių mok
sleivių žiuri į darbininkus, kaipo 
į žemesnius už juos sutvėrimus, 
kuriuos jie baigę mokslus galės 
išnaudoti, kaipo į — “juodus 
darbininkus”, kaip pavadino vi
sus darbininkus vienas, šiandie 
jau besitituluojas daktaru, mo
ksleivis, ir tai “pažangusis.”

Tas ir yra vyriausia' priežas
tim kodėl visuomenė taip šaltai 
ir nepasitikinčiai pasiliko moks
leivių S-smų r jų bandymų susi
artinti su liaudim. Tai yra prie
žastim, kad dar net ir po kelių 
metų veikimo, juos taip nepasi
tikinčiai pasitiko ir lietuvių dar
bininkiška jaunuomenė ir dide
liu nenoru įsileido juos į Jau
nuomenės Skyrių. Perdaug tan
kiai moksleiviai su vyle visuo
menę, kad loji taip greitai jiems 
vėl įtikėtų.

Vienok jausčiaus padaręs ne- 
kuriems moksleiviams didelę 
skriaudų, jei neišskirčiau iš virš- 
paminėto typo, būrelio moks
leivių, kurie nuoširdžiai tarnau
ja visuomenei ir kurių gil 
troškimu visuomet jai 
ir kurie, mokinasi 
dėlto vien, kad patiems prasila
vinus, kad įgijus augštesnį mok
slų, būti naudingesniais visuo
menei — visų išnaudojamiems 
ir ujamiems darbininkams, iš 
kurių ir patįs yra kilę

Naujiena!
Stebėtinas Kryžius

Kuris puikiausiai šviečia, kuomet yra patalpin
tas tamsiame kambaryje. Kiekvienas namas, kiek
viena šeimyna, kuri prisilaiko savo tikėjimo ir no
ri pagerbti Augščiausią Sutvertoj^ privalo turėti 
savo name
Tas kryžius ištikryjij yra stebuklingu išradimu šio 
šimtmečio 
kaip ir koks stebuklas. 15 colių 

lėjinuį užlaiko ai 
gyvenimo

i“ 
nutarėm pardavot tik per tūlą laiką už 

liaus bus brangiau, šį stebėtiną kryžių ki- 
parduoda po $5 iki .36. Gvarantudjame, 

\ - e, cj “
tai jums sugrąžiname pinigus. Tukstan-

1, kuomet yra patalpin 
;. Kiekvienas namas, L 

kuri prisilaiko savo tikėjimo ir 
Augščiausią . * -

šį puikų ir tiesiog STfififiTINA kryžių

Nakčia jo splndėsis matomas iš tolo. 
“ j augš. 8 col. pločio, 

arvi Spmuejimą uziaiKo ant visada ir gvarantuotas ant
'/tf mv gyvenimo. Kad supažinus visuomenę su šiuo

' stebėtinu kryžium ir davus progą įsigyti kuopigiau-
■ yi šia kaina
I/! *2.85

ti agentai w
kad šis kryžius yra tokis kaip aprašome, o jeigu ne 

kn bus tokis, tai jums sugrąžiname pinigus. Tukstan-
W čius padėkų turime už ši įdomų kryžių. Gyvento
ji jai Chicagos arba apielinkės gali ypatiškai atsilan-
J kyti ir pamatyti šius stebėtinus kryžius. Atsiųskite

savo aiškų adresą, o mes jums jį greitai išsi
■ per pačta. Užmokėsit tada, kaip jums atneš į na

mus. įrašykite tuojaus, kol pigi kaina. Adresuokite:
PRACTICAL SALES COMPANY, 

North May Str., Dept, N* CHICAGO, ILL



žmogus

mums
mo

Jaunuomenę

nu

Nueikite

ValstMiestan
viai

APTIEKA
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

KmnMWtl

irny

Ateikite Kol Dar Nevėliu

GARSINKI! ES 
“NAUJIENOSE

Vardas ir 
pravardė

Adresas:

palengvinus gy venimo' kovą bu 
simai gentkartei.

jus nege- 
jeigu 

iš gam-

puikų pasilinksminimą
lošime: jo mintįs, jo pastangos 
buna atkreipiamos kiton pusėn, 
jo įtempti nervai atlikimui kas
dieninio darbo taipgi gauna lai

melę liau
tai nežino

tuose lavinimos rateliuose. Jie 
riša kasdieninius ir ateinančius 
gyvenimo klausimus bei užduo
tis. Nieko daugiau ne girdėti

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

mene j e
gales buna mums svetimos.

F. A. Jančauskas

visuomenes: 
dandos, o sto- 

i (siekite tą laipsnį 
u ris

visi pamatysime, joge 
nėra nieko tokio negali

A. Dvvlis

skirtipgesnius 
jo kasdienines par

eigos buna įvairinamos. Jo pro
tas ir kūnas yra atgaivinamas 
tokiu budu, jeigu dienos darbas 
nereikalauja perdaug energijos 
iš jo puses.

Dainavimas arba chorų drau-

ant State Gatve* 
ir pasikalbėkite 
su jais
4841 Ashland avė.; Misai 

Elmer Ve- 
Mr. Ray Bloo- 
Stanley Stack* 
U Pauls avet:

12th 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.

iš abiejų galų. Jaunimas netik 
neturi draugijėlių, kuriose jis 
užsiimtų kūno išvystymu, svei
katos pagerinimu, bet mažai kas 
iš jų supranta vertę tikros svei-

Tiesa, randasi 1 
taipgi atletų klhib 
ibejoti, kad atletika Kuomet rašote laiškų, reikalaudami viršminetų vaistų, tai malonėkite aiškiai paminėt 

vardų tų vaistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Taipgi-turite paduoti aiškiai 
aprašymų ligos. Kas norite imti visų kursų gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

Carl Stroh
Bi ehl y, 5038 Justine st

tose draugijose 
įčiepytas.
jaunuolių
lu atnešti

ja, išmankštindamas ir išvysty
damas krutinę ir plaučius. Čia 
irgi randasi keblumai, kadangi 
nekurtose svetainėse oras esti 
blogas, troškus.

džiaus namus neišsemiamu tur
tu. Tik naudodamos gera svei
kata žmonės gali pasekmingai 
kovoti už būvį, apginti savo tei
sės ir džiaugties pasekmingu gy
venimu. Gyvam skeletonui ne
paranki yra gyvenimo kova: jis 
netik negali apginti savus reika
lus, bet jis užvydžia kiekvienam 
pasisekimo* užvydžia garbės ir 
neapkenčia kiekvieno žmogaus, 
kuris stengiasi pralenkti jį gy
venimo lenktynėse: jis tiesiog 
jieško priekabių prie kiekvieno 
ir jo gyvenimas užsibaigia nelai
me. Kas prakilnesnio gali būti, 
kaip jausti užuojautą, brolišką 
meilę ir prakilnius jausmus —o 
tie jausmai nėra pažįstami ligo
niui. Pasiutęs šuo puolasi ant 
kiekvieno todėl, kad jo protas, 
jo kūnas yra be pasigailėjimo 
kankinamas.

visus raumenis 
ilsi Ii kiniuose po- 

nuvargina nekuriuos ran

Šio jauno žmogaus akjs bu
vo atitaisytos.
Paveikslas parodo pirm ati
taisymo ir PO.

• Apačioje seka vardai ir pavardes 
mano dabartiniu laiku išgydytų li
goniu.

Turiu virš 1000 išgydytų iigoiuy
20 Meto

savo darbą, kad gavus geresn 
atlyginimą, kad geria us p ragy 
venus? Bet ir čia sveikata tu 
retų būti pirmoje vietoje. Pa

jeigu mes subrusime 
pasinaudojus 
ir išvažiavim

Jus esate užkviesti ateiti ir pamatyti dy
kai-vieno didžiausių ofisų ir didžiausių 
įrengimų visame sviete.

Mano moderniškas ofisas yra del gero 
kaip beturčiams, taip ir turtingiems, įren
gtas su daugeliu vėliausių ir moksliškiau- 
sių žinomų mašinų.

CASINO PHARMACY
311 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILI

veiklumą visiškai ne 
rdėti. Jeigu tie' klio
kia ką-nors naudingo, 

jie turėtų išplėtoti savo vei- 
imą toliau nuo svetaines du-

Aš išgydysiu kreivas akis
Vieno atsilankymu

įmausią 
mos ratelius 
jaunuoliai mankštinami tik pro 
tiškai; jų protas
silpnintas, nuvargintas laike il
gų darbo valandų (kur kasdie
ninis darbas reikalauja dau
giau protiškos energijos, negu 
spėkos), buna apkraunamas, 
apsunkinamas visokiomis teori
jomis. Aš nesu priešingas la
vinimuisi, jeigu tas buna atlie
kama prideramai. Visur yra 
reikalinga lygsvara. Kiekvie
name lavinimos yra reikalinga 
lygsvara protiško ir kūniško iš- 
mankštinirno

Laikykit šį kuponų. Tas kuponas sutei
kia jums tiesų pjauti už -dykų egzaminavi
mų ir pasitarimų, kuomet jus jį parodykit 
gydytojui

CASINO PHARMACY
30 So. Halsted 81. Chicago, Illinois.

Biuro aptiekoje valandos 9:80 ryto iki 
9:30 vai. vakare.

dar vienpusiškai dar nereiškia 
išrišti klausimą-netikusio (Irau- 
gijinio surėdymo. Didžiuma jų 
spėkų, jų energijos yra veltui 
išeikvojama, neskaitant jau kū
no nuostolių. Trįs ketvirtdaliai 
jų energijos buna išeikvojama 
liktai “iz pustogo v porožnč- 
je perelivat”. Pažvelgkiine į 
kitas draugijėles ir kuopeles.

Iš sveikatos atžvilgio šokiai 
turi didelę vertę, kuomet jie at- 
sibuna atvirame* ore. Mųsų di
džiausia bėda šiame atvėjuje 
yra, kad mes neturime tinkamų 
svetainių. Paprastoje svetainė-

varinėja elektriką per visą kūną. Malonus gydy- 
daug ligonių chroniškomis ligomis praneša apie savo stebėtinas pasekmes. 
.(Alpine Sun Lamp). Šis įtaisymas vartojamas dabar Europinėje karėje gy
liais.

Ji yra rekamenduojama kelių didžiausių specialistų visame sviete.
Dr. Burnstein (Petrograd) rekomenduoja ją gydymui Reumatizmo, Sciatica, Lumbago, Neuralgijos. 
Dr. Bach (Saxonia—Vokietija) rekomenduoja ją gydymui inkstų ir pūslėstkėbluinų. motetu ligoms, 
užkietėjimui arterijų, mažakraujystės, podagros, širdies ligos, odos ligos, nosies ir gerklės keblumo. 
Wagner (Graz) rekomenduoja ją gydymui vidurių ir žarnų ligų, kepenų ir inkstų keblumų, moteriš
kų ligų, ir akių ligų.

Dabartiniu laiku yra liktai keletas šių lempų šiame grašio, ir man patarnavo laime įsigyti vieną jų. Pa
sekmes suteikiamos Šiąja lempa yra stebėtinos. Daugdyj atsitikimų kur vaisiai ir kilos metodos negelbė

tų ligų, 
jųsų liga, 
ir gaukite 
pačiu laiku 
stebėtinas mašinas 
ginimų ,su savo Ii 
dymas kraujo, analyzas 
X-Ray arba mikroskopinis 
jimas suras tikrų jųsų

Aš gydau vidurių, širdies 
nų, inkstų.iv 
zmų, dusui j, 
skausmus, 
raudonųjų 
das, odos 
ir gerkles 
ilgai užsitęsusias ligas 
kiną sveikatų

Del mano didelės praktikos mano 
kainos yra nebrangios, kaip darbo

kruskime, pad nok i me viens an
tram ranką, stokime visi petis 
į petį, taisykime kelią ateičiai, 
naikinkime iš musu tarpo ne

to ngk i mes

Pažvelgkime dabar mes jau
nimo gyvenimai!. Visųpir- 

paimkime mes lavini- 
Tnose rateliuose

mąuist, Hobart, Ind 
master mechanic, 2 
Mr. Geo, Kebble, Chicago fireman, 
758 So, Kostner av.; Mr. Emil John* 
4,347 Lincoln ave.; Miss Lillian Ko
lar, 1503 W. 17th st.; Mr. J. Hanus, 
5001 S. JJondre st.; * Mrs. Dr ahi ch* 
1153 Webster ave.; Miss McQuade* 
518 So. Marshfield ave.; Miss Vera / 
Thielen, 3746 N> Paulina st

• Dr. F. O. CARTER
A^iy, Ausų, Nosies ir gerklės 

Specialistas
120 SOUTH STATE ST.

“Iškaba besisukanti šviesa.” 
VALANDOS: 9-7. NEDeLIOM 10-12

Teatrų lošimai suteikia netik 
išsilavinimų, bet ir puikų pasi
linksminimą, jeigu tai buna at
liekama prideramai ir neapsim? 
kiną ypatą protiškai ir jeigu ne
atima iš jo reikalingą pailsį. 
Dirbdamas visą dieną prie vie- 
nuodo, nuobodaus kariais net ir 
sunkaus darbo, reikalaujančio 
fiziškos spėkos, jaunuolis randa

Jie riša 
visuomenes klausimus ir ka
muojasi jais. Reikia apgailes
tauti, kad netik jie praktiškos, 
materialūs naudos is to neturi, 
bet ir su tais klausimais susipa
žįsta tik vienpusiškai. Pakan
ka išgirsti keletą jų diskusijų 
arba prakablų, kad hune persi
tikrinus. Jie susipažįsta su gy
venimu (ik iš blogos pusės ir 
dar netikroje spalvoje. Jie ka
sasi krūvose visokių skaitlinių, 
deda viena prie kitos, sulygina 
jas visas, ištempę jas ant savo

tų šiame atvėjuje. Mes netik pa
gerintume savo sveikatą, bet 
stengtumes užinteresuoti ir pla
čią visuomenę. Musų tikslas 
butų: “juokis ir gyvenk.” Tik 
reikia mums noro. Vienatine 
priežasčia musų neatsiekimo to 
tikslo galėtų būti tik tinginystė 
ir apsileidimas^ Mes galėtume 
naudoties tuo turtu, kurį gamta 
leido žmonijai naudoties, bet 
kurį mes apleidžiame.

Dar mes turėsime puikias 
dienas, puikų orą šį rudenį, ku
ris suteiktų mums daug turto, 

juo 
Visokie piknikai 

ii pasiliauja, jau
nuomenė praleidžia liuosą laiką 
dulkėtose miesto gatvėse ir sve
tainėse. Taipgi artinasi žiema 
su puikiausiais pasilinksmini
mais ir sveiku tyru oru — taigi 
reikėtų mums pasiskubinti, kad 
pasinaudojus tomis progomis ir 
kad būti pilnai pasirengus su tik
ti sekantį pavasarį, kuomet ga
mta vėl atgis. Jeigu 
rėjotės puikia sveikata 
jus nesčmėtc sau turtą 
tos iždo, tai jus negalite supra- 

ro oro pasilinks
minimų, negalite suprasti vertę 
sveikatos. Aš jums užtikrinu, 
kad didžiausiu šaltiniu linksmy
bės ir laimės yra sveikata ir

kad oras pasidaro tirštas ir net 
čiaudėti reikia nuo sukeltu dul- 
kių. Tokiose aplinkybėse ne
kokią naudą šokiai tesuteikia.

lietuvių tarpe 
bet reikia 

?al but ten 
vardo, ka-

EKWTH SAt

A. ODOS LIGOS.
Speciali vaistai nuo šašų ir spuogų ir vi
sokių odos ligų. Užtenka gydyt vienų mė
nesi. Kaina $5.00.

R. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. Tie vai
stai gydo kiekvienų reumatizmo apsireiš
kimų. Kaina už mėnesini gydymų $3.00.

C. NESVARUS KRAUJAS.
Musų vaistai nuo suteršto kraujo tokie y- 
ra stiprus, kad išvalo visų žmogaus siste
mų trumpu laiku. Kaina už mėnesini gy
dymų $5.00.

D. NERVUOTUMAS. - •
Musų vaistai nuo nervų nuramina visokį 
skausmų ir nervų suirimų, pavelija dar- 
blioties Ir ramiai ilsėties. Kaina $2.75

ic; VIDURIU LIGOS.
Je'i’U neturite apetito arba jeigu jus var- 
j .ia atraugos, turite skausmus ir gazus 
viduriuose, tai atminkite, kad musų pagar
sėję vaistai nuo vidurių visus tuos ken
tėjimus išgydys trumpu laiku. Kaina $4.00.

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo ir jau
čiate degimų viduje, tai turite silpnų pūs
lę, todėl rašykite reikalaudami musų vai
stų. Kaina už vienų bonkų $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas 6 bonkos. Kaina $5.00.

I. NUSTOSIMAS VYRIŠKUMO.
Musų vaistai gydo visokį silpnumų vyrų 
ir suteikia naujų spėkų ir energijų ; užtik
riname greitas pasekmes pagerėjimo. Kiti 
gydytojai ima $10.00 Pas mus kaina tik 
$8. Vieno mėnesio gydymas.

J. TRIPERIS—-PJOVIMAS.
Tų ligų gydymas yra mano specialičkumas. 
Nėra skirtumo kiek ta liga yra sena ir 
chroniška. Rašykite man ir aprašykite 
aiškiai, o aš išsiųsiu gerus ir atsakančius 
vaistus. Tas gydymas vadinama—Gono

M ano 
kelionė 
kad

Cura. Kaina $10. Yra tai pigiausia, dėl
to, kad greičiausia: už $10 galite but iš
gydytas.

K. KATARAS.
Mano vaistai prašalina katarų iš nosies ir 
galvos ir nemalonų kvapų iš burnos. Grei
tai . veikia. Kaina $4.00.

L. PERŠALIMAS IR KOSULYS.
Jeigu esate peršalę ir turite, kosul} sunkų 
ir sausų ir del to negalit miegot, rašykite 
del tu vaistų, o aš jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.00.

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos, atsiųsk man 
mierų ant diržo rupturos. Bet jeięu rei
kalinga operacija, tai aš gvarųntuoju taip 
išgydyti, kad nereikės nešioti ruptur&s dir
žo. Kaina diržo $1.00 arba visas gydymas 
$12.50.

N. HEMOROIDAI (PILES).
Musų specialia vaistas išgydys kiekvienos 
rųšies tų bjaurių ligų be Operacijos, jeigu 
tik taikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
Įniko gydymų $4.00.

Atskirkite pagp! linijų.

VIC- 
iįneša 

nelaimę ir užmuša, sunaikina 
galimą vaisių. Todėl tai žiedai 
lietuviu inteligentijos, mokslei-

Išpildau receptus su didžiausia atyda. 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška a plieka Bostone ir Maaaacliii- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsta 
per erpresų.

Ė. šidlauskis*
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

ijųa rcokslškų l.iips 
užregistruotas ir tu 

paliudijimų gydyto
Specialia tas vyry Ii

katos klausiniu, kur mes moky
tumus kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip išvystyti kūną, kur mes ga
lėtume bendrai pasidalinti nuo
takiais arba ypatiškais prityri
mais toje srityje. Aš manau, 
kad kiekvienas pažangesnis laik
raštis neatsisakytų išleisti mėne
sinį priedą, — brošiūrėlę už pri
einamą kainą, kur tilptų pamo
kinimai sveikatos užlaikymo ir 
visi musų rankraščiai toje sri
tyje. Iš prityrimo, aš manau, 
kad, pavyzdžiui, “Naujienos”

mus randasi užpečkyje.
Linksma yra matyli jaunuo 

menę žaidžiant laukuose, girio 
se arba aiškiau tarus — pikui 
kuose. Jie netik pasilinksmina 
bet tuomi jie įg 
da sveikatai, noi

geras daininin
kas ", aš nemanau dainininką, 
kuris puikiai dainuoja, bet tokį

daujamos. Apart pasilinksmi
nimo, jaunuoliai išmankština 
plaučius ir 
Niekas nėra 
dainininkas 
sakydamas,

ligoniai važiuoja tolimas 
iš visų šios šalies kraštų, 

lėtų moksliškai ig;, dyt sa-

pa va r toj a, kad tik priėjus prie 
savo išvados. Apsunkinę savo 
protą tuo bergždžių darbu, nu
silpninę savo kūną fiziškai ir

pirmiau negp su- 
ptrmiau negu pasida

linus su visuomene brangiai įgy
tu mokslu. Visuomenė turėtų 
rupinties savais moksleiviais ir 
suteikti pagelbą. Tiesa, moks
leiviai užbaigę mokslą, kaip 
daugelis mano, naudosis juo 
pagerinimui savo gyvenimo,
įgys lengvesni darbą ir geres
nes sąlygas. Bet nedaligelis 
mato, kad tuo pačiu laiku jie 
atneš naudą visuomeniai. Jei
gu jus manote priešingai, atsa
kykite į šį klausimą: kaip visuo
menė gali žengti pirmyn be mo
kytojų. be mokslo vyrų? Ka
dangi mes, lietuviai nesirūpina
me savais moksleiviais, tai mu
sų tauta, visuomenė brangiai 
užmoka už savo klaidas. Pa
klauskite savęs, kodėl V.Kudirka 
ir kiti talentuoti broliai lietu-

Vcngkite operacijų.
Daug betvarkiu galima išgydyti mano vėliausios mados metodomis ir mašinomis nevartojant peilio 

Patirkite mano nuomonę prieš pasiduosiant operacijai
Static Machine. Ši yra viena didžiausių mašinų ii 

mas priimnus naudoties ir
Heraeus Sauline Lempa

dvmui žaizdų, padarytų šovi

Iš recp. Dr. Galoom \il|V
Pagarsėję vaistai ĮnIB
Dr. Galoom, kurie -
įgijo sau gerą var- E 
dą visame krašte.
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
metų praktikos. Šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi de! 
sergančių žmoniŲ.

LIETUVIŲ MOKSLEIVI 
SEIMAS.

Lietuviu Moksleiviu

Mano Pranešimas Vyrams
ke*«t|
ITui t«ip pat kaip 
taip

Nurodydamas klaidingumą 
jaunuomenės veikimo, aš visai 
nemanau pasakyti, kad jie liau
tųs dalyvavę tuose lavinimuose. 
Išlavintas žmogus visuomet yra 
vertesnis nelavinto. Aš tik no
riu nurodyti, kad sveikatos 
klausimas, pamatas visokios ge
roves, netik nėra tiesioginiai 
svarstomas, išrišamas, bet ir ne-

mą iš to keblaus padėjimo. Ar 
negeriau butų, jeigu jie sunau
dotų lą visą laiką išmokimui 
kokio nors amato arba page
rintų savo užsiėmimą, kad turė-

žingeidųs Nurodymai
Neapleiskite savo sveikatos, lai

kas ir pinigai praleisti su gydyto
jais, kurie negali pagelbėt yra pra
leisti niekais. Eikite kur galima 
rasti pagelbų ir išgydymų chroniš- 

Aš pasakysiu kokia 'yra 
Nesirūpinkite, ateikite 

mano patarimų ir tuo 
patyrsite visas šias' 

Nedarykit me- 
, kuomet ban- 

šlapyino, 
apžiurč- 

padčjimų.
kepe- 

l’ pūslės ligas, reumati- 
, užkietėjimų, galvos 
svaigimų, nervuotumų, 

gyslų, sutrukimų, žaiz- 
ligas, akių, ausų, nosies 
ligas, ir visas chroniškas 

kurios nai- 
stiprumų.

užsitęsti, 
gydymui 
tarti su
jums geriausi

visuomeniai 
ne tik ne atsiekia savo mierio, 
bet padro sau neatlyginamą 
skriaudą, pražudydami sveika
tą per bemieges naktis; jiems 
taipgi stoka priderančio fiziško 
išsi maukšlinimo; jie perdaug 
apsunkina savo kūną ir protą; 
jie larpina savo gyvastį it žvakę

m u arba persistatę gyvenimą tik 
iš blogos pusės jie nuskriaudžia 
save ir slopina savo jauną dva
sią, neapkęsdami gyvenimą ir 
jo biauminus. Nėra nieko ste
bėtino, kuomet vienas bei kitas 
užreiškia, kad jis gyventi nebe
norįs ir kad gyvenimas esąs be
tikslis, nevertas gyventi. Jeigu 
jie žiūrėtų gyvenimai! iš geros 
pusės ir sulygintų jį su blogąja 
puse, jie ne tik nenustotų vil
ties ir neapkęstų gyvenimą, bet

nervų 
ištinusių gyslių, hemo- 

visų vyriškų ligų.
abejingas lai manęs 
mano ligoniai pasa- 
z\š gydau tuos žmo- 
rai, kad aš galiu pa- 

Aš ypatingai rupi- 
, kurie turi įvairias 
Vyrai, kurie supran- 

uimj savo stovio, pa
eit)?}, kuri:} aš duosiu. 

\teikite pas mane del pasitarimo uždyką. 
\š tuokart išaiškinsiu kai]) įvairios, geresnes 

yra mano gydymo me- 
s mokinimasis ir daug 
me priešginų, nervuo- 
vyrų ligų suteikė man 

raudos juos gydant ir užganėdinančias 
mes kaipo užtiki inimų. Jeigu sergate, 
*rta atvažiuoti nors ir už šimto mylių 

gydymų nuo specialisto ką 
ielankumas yra prię kick- 
\titaisymas ir subudavoji- 

suirtisių vyrų dabar yra mano vi- 
s. Teikimas gero ir atitaisymas 
mių yra vienintele mano mintis, 

pirmiau pasiteiraukite prieš gydymif.' 
{cliiės jus nuo daug kentejimų ir per-

Verta Skaitymo
uokit laiko, !>et ateikit naši
ui) manimi. Jeigu leisit ligai 

ėliau reikės ilgo laiko iš- 
Dnbar yra laikas pasi- 
pecialistu, kuris suteiks 

tarimų.

NENURIMLNKITE. — Aš lankiau daug specialių kursų klinikose, KURIOSE 
SERGA VYRAI. Per daug mėty aš pašvenčiau visų savo laikų ir atydų studijavi
mui »r pasekmingam gydimui vyry ligų. Mano pilnas medikalis mokslas ir specialia 
studijavimas ypatingai prirengė mane prie to darbo. Aš estui specialistas darodyto 
gabu ir. o ir didelio patyrimo, kuris mielai suteiks jums 'geriausių, patarmų gydyme 
Jhs< ligy. Jeigu jys ateisite pas mane. Jeigu jus kenčiate nuo biie ku tos ligos, ko- 

» patįs arfta jūsų šeimyna, pasitarkite su manimi tuojaus .
f^asitariroas Dykai

UR. WHiTiMEY
state Street, Kampas Congress St.

Gydymo valandoH9 ryto iri 8 tak. Nedriiomifc 10 ryto iki 2 dietu>.

Naujas būdas gydymui chronišką 
r nervų ligų parodė stebėtina pa- 
isekimų ir entuziazmų. Tūli ligo- 

užreiškė, kad jie 
nematė tekių grel* 
Daugelis praneša, 

pagerėjo po pirmo 
nenu- 

1 ir kiti d ak te
noriu gydyti vi-

Dar kartą kreipiuos j jumis 
jaunuoliai, gėlės 
negaišinkite nei v 
kilę darban ii 
sveikatos, 1 
mą vertu gyveninio ir išplėtoki 

prakilnų darbą vi šuo 
Lai surusimas ir ne

ir vertę žaismių negali apkai- 
nuoti. Bet čia kaip ir visur ran
dasi keblumai. Viena, tie žais
lai buna perdaug vienodi, mo
notoniški, nuobodus ir netan- 

alsiranda kas juos paaksti- 
Antra, jie nėra priderančiai 

ūkti, neiš j 
neišmankšlina 
lik nekuriuo.se 
rdau 
menis bei organus. Jie gauna 
tik ketvirtą dalį turto, kurį jie

mane išgydė
Karė už Augštas 
Gydytojų Kainas

x • OZONE MAŠINA.
Mašina Yra Vartota Gydymui Nosies, Gerklės Ir Plaučių Ligy. 

žmonėms taip ir pasiturintiems.
Neduokite savo negalėms užsisenėt,

teatrų ‘ krūmo, o jų darbas bus tūks
tantį kartų atlygintas. Kas yra 
vertesnis bei brangesnis už svei-

| ' f ' A*i|- ’’ iŠ?

.'i.

niekuomet pirma 
tų pasekmių, 
kad jie žymiai 
gydymo. Paimkit naujų viltį 
siminkit dar® 
ra i nepagelbe 
sas šias ligat

Aš ypatiškui suteikiu savo vaistus, ir užlaikau taipgi didelį sandėlį Europeifikų vaistų.
• Kad jus ir nesergate arba nesikankinat jus padarysite didelį gerų pasakydami savo draugui, k

SLAPTOS LIGOS.—Uz.nuodljbnns Kraujo, Gonorrhoea, Strictura. Vai icocele, Naktinis nubėgin 
vėliausiomis pagerintomis metodomis. Ateikite pas mane su pilnu užsitikėjimu, aš užlaikysiu jųsų

ant geroms aplinkybėms, 
gi aš kreipiuos į kiekvieną 
nimo drau
kuopelę, į kiekvieną jaunimo bū
relį, kad jie užsiinteresuotų svei
katos klausimu, kad jie įsigytų 
tą prakilnų darbą netik į savo 
draugijėles, bet taipgi stengtųsi 
įčiepyti jį visuomenės gyveni- 
man; stengtus paakstinti žmo
nes prier veikimų, gyviimb ir vL

kS atitaisysiu ji>» : kaip galima trumpiausių laikų už kaip galima pigiausių mo- 
uz patarnavimų žinovui specialistui. Aš suteiksiu NETURTINGIAUSIAM žmo- 

, J *r TURTINGAM įgyti gydymų nuo manęs už vidutinę mokestį. Nėra 
NEIT RTJNGO, kuris negalėtų gauti mano patarimo DYKAI.

Gydau Vyrus ir Vyrus Tiktai
Mano Gydymai yra Pasekmingi

\', noriu pasikalbėti su kiekvienu kenlan- 
i nuo kraujo ligos, nervų—gyvumo stokos, 
įpinimosi klinčių, iš 
itlų, inkstu, puslčs i 
ktas, kad jus esate 
gjzdi na: bevtd k - visi 
ja tų patį patyrimų, 
s kasdien i r jaučiu I i 
ryti lą patį ir 'jums 
osi visais prįešgin 
užsisenčjusias liga: 
.svarbumą

mes turime išvystyti ir 
minkštinti jį 
Pažiūrėkime, 

užsiima musų jaunimas

JT’C. M Ja. 1 MZji J—4 JL£
740 W. Madison St., Kampas Halsted St.,

PRIĖMIMO VALANDOS: 9 ryte iki 8 vai. vakare. Nedeliomis 9 iki

11U i LflĮIF

FOtfMb m
Hf 11J n Vn

Įj, 7~p | Į ■# Ivė i
■-1.0-iiiia^.

nekuriuo.se


TURĖKITECHiCAGOSSvarbus Pranešimas

Todėl, jo nuomoju?, geriau įs

Geriausia Krautuve

Sveikatos Skyrius

Tyla apie vaiko pašovimę
SveikatosNau

Gydytojas ir Chirurgas

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

5Y5TEH

BLW. YUSZKIEWICZ

EPSTEIN

Kedzie avė., kampas 39 pi

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Stock-yardy darbininkų 
mitingas.

Prausta iPreš šventes
Sulig musų paprastu budu, musų sankrova bus už

jos butu maitinamos^ o jų vy
rus priversti dirbti, o jei neno
rėtų dirbti — tegul jie badau
ja ant gatves išmesti, o ne jų 
moterįs, kaip yra prie dabarti
nes bausmių sistemos., ,

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Auhmiua Shusho

daktarams žinot reikalingas da
lykas, kurie moka suprast ligas 
ir tik tada pritaiko vaistus, jei 
i u--reikia. 2121 N. WESTERN A V 

CHICAGO, ILL.

National Lead Works dirbtu
vėje, 900 W. 18th st., nukritęs 
didelis Šmotas švino užmūŠe

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W

Pasarga
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais Šio sky
riaus vedėjas mpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus:
I)r. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, III.—Red.

dytis reikia žinot ligą. Geriau 
visai neimti jokių vaistų, negu 
priimti tik del priėmimo, tikrai 
ligos nežinant. Hygienos pata
rimai niekad neužkenks, nors ir 
klaida butų ligos spėjime, todėl 
apie juos liberališkiau ir kalbėt 
galima. Butų gerai, kad klau
sėjai apie vaistus ir receptus

siūti rankoves
— Dieninės ir vakarinės instrukcijos

KASNICKA
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE , 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampan 39 PI 

Tęl. McKinley 2878

METUVTfiKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kam tari skaudamas arba silpnas akis. < 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas muu

1155 Milwaukee Ave.
ValandosNuo 9 ryto iki.9 vakaro.

wm 9 ryto iki 1 po piat.

Skundžia detektivą.
Carlo Rossi patraukė į teismą 

detektivų seržantą Julian Ber- 
nacchi ir John ir Lafwrence Re
gai i, viršininkus De Prato Sta
tuary Co., ir reikalauja iš jų 
$50,000 atlyginimo už neteisin
gą areštavimą ir be jokios kal
tės pralaikymo kalėjime 3 die-

Laimejo streiką.
Elektros darbininkų unija 

No' 134 laimėjo streiką ir išga
vo pakėlimą algos 25c. į dieną, 
o kitus 25č. į dieną po 1 d. birže
lio. Streikieriai sugrįžo j dar-

į kalėjimą nėra naudingas. Jit 
prieina prie tos senos tiesos 
kad kalėjimai tarnauja ne nu 
baudimui prasikaltėlių, bet pa
silikusių žmonių. Kuomet vy 
ras yra maitinamas ir užlaiko 
mas kalėjime, tuosyk jo šeimy 
na turi badauti arba j ieškoti pa 
šelpos iš labdaringų draugijų.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų fr Stoginio Fopleroi

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, Ill

Nuo Rugsėjo 15 d. visi Susivienijusieji Bučernių ir Grosernių Dar
bininkai pirmą kartą švęs nedėldienj ir per 8 mėnesius, pradedant 
Rugsėjo 16 d. visi buČernią ir grosernių darbininkai nedėldieniais 
pasiliuosuos nuo darbo. - KOMITETAS.

k u gausite tą šlamštą 
laiku
titulo feikerlai) liko areštuoti ii 
nubausti už žmonių apgaudinė
jimą. Ta knygpalaikė btivo iš
leista tų fcikerių su liksiu įbau
ginti publiką taip, kad ji kreip
tųsi į juos laiškais, 
kits jie “g; 
traukdami 
nieko gero nepadarydam 
darni ligom užsivilkt. 
ekiu

Naujas Linksmybės Išradimas.
Kas nusipirks tik vienų metų 

senumo armoniką. Nauja kašta
vo $65, labai gražiu tonu balsai; 
sidabro kertės ir plieno basai ir 
balsai; perlo guzikai; su šriubais, 
blankus ir raudono vario ir ant 
dubelių springsų klcvišiai ir vi
dun užkabinama. Kreipkitės lai
škais šiuo adresu:

Antanas Miškunas,
P. O. Box 205, Oglesby, III.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25_ 87^c į mėnesi
50 . ... .  1.75 į menesį
75_ 2.62y2 i menesį

100.... ...3.50 į mėnesį
Pc valstijos priežiūra

3%% i mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų. -

LOCAL loan
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv^ 2-wts aw 

Telephone Drover 2116.

y oi es*-’? nnh- mh-uh
A TELEPHO

I DR

uždaryta visą dieną Utaminke, Rugsėjo 18-tą. 
Bus uždaryta Seredoje, Rugsėjo 26, bet bus atdara 
po 6 vai. vakare.

B ACH BROS.
• Michigan Ave. and 115-ta gatve..

DYKAI! 
ra jūsų proga mo-
I h i. rzd a s k n t y s t ės 

imato dykai 
mokiniams dykai 
'a leisk h <• šio pakvie- 

mm 
šita, 

kad atsimintumėte adresa.

Stock-yardų darbininkai ir 
darbininkės,/nepanųrškite, kad 
šiandie, pelnyčio j; rugsėjo 14 d., 
bus mitingas stock-yardų darbi
ninkų unijos suorganizavimui. 
Lietuviai, eikite į šį mitingą. 
Angliškai mitinge kalbės Čhica- 
gos Darbo Federacijos atstovai. 
Lietuviškai kalbės Kl. Jurgelio
nis. Mitingas bus Columbia 
svetainėje, kampas 48-tos ir 
Paulina gatvių. Pradžia 8 vai. 
vakare.

J O N I IK A I T I S 
is i r < Iiisorgas

(‘hicagc

Telephone Drove 9692.

Dr A A RothIII w w. w til ® Yn H i
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

3354 S. HALSTėD ST., arti 34 ST., 
CHICAGO, ILL.

šeimyniško teismo teisėjas 
Jobu Steik, kuris po sykį pada
rė geri] sumanymų apleistoms 
vyrų moterims, kurių, dėja, ne
galima buvo įvykinti gyveni
mai), vakar laišku pranešė “Na
ujienoms” dar apie vieną savo 
sumanymą.

Jis būtent atrado, kad siunti
mas vyrų, neužlaikančių ar ap-

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
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: 
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, HL

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

3843-45 South Kedzie Avenue 
Chicago, ill.

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

t AKIŲ SPECIALISTAS t
Akis Egzaminuoja Dykai | 

T \ jįflBa Gyvenimas yra tul- 4 
B », čias, ^atla pranyksta
W ■ ; regėjimas. w
*1" vartojam page- •
|| / rintą Ophthalmomet- ||
c WmBIf cr- Ypatinga doma w

Jv ar?* atkreipiama j vaikus. t 
C. • - ją Valandos: nuo 9 ryto ||

v UUNhJmv iki 9 vakaro; nedėld. v 
T • B, nuo 10 iki 11 dieną. T
V 4649 So. Ashland Avenue, i 
į Kampas 47 St. f
W Telephone Yards 4317 į

SI reik no jau lįs darbininkai, 
dirbantįs prie brangiųjų kailių, 
tikisi greitai laimėti streiką. 
Jau susilaikyta linkui darbo va
landų ir sąlygų. Lieka tik al
gos klausimas. Jie reikalauja 
vieton $19 į savaitę — $24.

Streikuoja apie 500 darbinin-

I BR. G. M. GLASER |
Praktikuoja 26 metai | 
Gyvenimas ir Ofisas | 

| 8149 S. Morgan 8L kertė .1S rt. | 
Chicago, HI. f5

SPECIALISTAS |
Moteriškų, Vyriškų ir VaOflU'l

Taipgi Chroniškų Ligų
(iriso v .M ANUOS; I 

| iki 9 ryto, nuo 12 iki 3 |
Į ir nuo
I mis vakarais ofisas uždaryti!.*, f

Telephone Yards 687. t

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams tinomai per 16 
tų kai j n? patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeri*.

Gydo aitrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujamlaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. 1Mb 
St. netali FUk Bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
C 8 vakarais. Telephone Cana) 81 It. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Ir tų spuogų, apie kuriuos ra
šote, nemačius, negalima įspėt, 
kas jie yra ir kaip juos gydyt. 
Jeigu tai yra paprasti spuogai, 
kurie tankiausiai atsiranda ant 
jaunų žmonių veido, tuomet rei
kia sureguliuot laukan išėjimą, 
laiku nusišlapini, turėti regulia- 
riškumą valgyme, lytiškuose, su- 
sinešimuosc ir abehiai visuose 
papročiuose. Reikia vidurius 
laikyt liuosus, priimti daug van
dens ir skysto maisto, nevartoti 
aštrių muilų, išsimaudyti, kad 
oda visada butų švari. Šitų pa
tarimų gali užtekti 
reikėti vartoti ir kitokius gydy
mo budus — vaistus, šilumą ir 
lt., ką tik daktaras gali atlikt po 
tikro dasižinojimo, kokią ligą 
turite.

viršininkai sako, kad 
gali kilti streikas da
li i rba učių aut laivų, 

plaukiojančių po ežerą, jeigu 
JŲ stygos nebus sulygintos su 
jurų laivų darbininkų darbo są
lygomis. Darbininkai neužilgo 
balsuos streiko klausime.

Lengmnj li švaiesnj darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi liukamal išsilavinęs.

1.EVF.SKJO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA pci Liškus. nauju burtu, 
pagelbsti išsilavinti lenf'vjal it už tnalfj 
užfnokcsn). Mokina Anpų kalbos iki augš 
tinusiai, Aritmetikos, Kiiygvedystw, lak 
kų rašymo, Lictuv. kalh Gramatikos it tt 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUH 
SUS. Doi tankanCių Public Schools duodam.< 
Pagelblnls kursas. Viskas aiškinama lietu 
vlškai. Galintiems atsilankyti duodama lėk 
djas atėjus. Prlsluntus 2< mark, perslunti 
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso. %
G.JTemkls, 3311W. 61 PI.Chicago

“‘Mažojoj Hali jo” jau pradėjo 
veikti ir vaikų “juodoji ranka.” 
Pirmąja auka tapo 8 metų vai
kas Jobu Bongiorno. Jį pastojo 
keturi apsiginklavę vaikai ir 
vienas jų paleido du su vi u, jį su
žeisdamas.

Kaip ir paprastai tokiuose at
silikimuose — niekas nieko ne
žino. Net pats pašautasis vai
kas pasakė, kad jį pašovė To
ny, bet daugiau atsisakė ką nors 
pasakyti.

IiIf Telephone

Teisėjas Marcus A.- Kava
naugh, Knight of Columbus ba- 
nkiete, laikytame Sherman vieš
buty j, kuriame dalyvavo apie 
1,000 tų vyčių, -pasakė/kad A- 
merikos katalikai stovi su Wil- 
soną prieš popiežių. -~ Popiežius 
esąs klaidingas, politikos daly
kuose, kaip ir kiti žmonės, todėl 
jo klausyti negalima' ir katali
ką i t u r i re m I i Wi Įso ną. Vyčiai 
klausėsi to ir... plojo.

O kur popiežiaus neklaidingu
mas?

B. K. iš Indiana Harbor. Ind., 
klausia:

‘ 1. Ar galima gauti Amerikoj 
knygą, kuri vadinasi Vadovas į 
Sveikatą, išleista New Yorke? 
Rusijoj būdamas ją mačiau.

2. Kokius vaistus varto t pra
šalini mui spuogų nuo veido, ku
rie pradžioj buna raudoni, pas
kui darosi baili ir paspaudus te
ka pūliai?

Atsakymai:
1. Aš nemanau, kad šiuo lai- 

nes savu 
nso In s-

The National Coal Co. of Cambridge, f).
REIKALAUJA. 50 LIETUVIŲ KROVĖJŲ į savo kasyklą N 2 į Bysville, O. 

Anglis yra 5 iki 7 pėdų aukščio, nėra geso, nė vandens, nė uolų. Geras sto
gas. Geri namai, uždyką anglis, už labai mažą randą. Bažnyčios ir mokyklos. 
Ateikite prisirengę darban via B & Co. arba kreipkitės į Mr. Alfred Žala, 805

tQ, kaip tai: laikrodžių, žiedą, Jew- 
VcJHu ir kitokių. Kas Jsą pirksit pa® 
mane, tai aš viską -grvaranUioSu -*• 
kad auksą pįrksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 niųįrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prireo 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, B0* 
laukite ilgai, Dėt ateikite pas maw. 
Aš duosiu jums. rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą g va rantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chien**.

ivnij’i.* 31
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varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupin 
t i augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevili a us Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c. •

SuliatoK valuiiuis ir nekėliomis p.k 
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED 32-ra GATV®

ir per lai įl
ydydavo” žmones, iš
pintus iš jų ir ne tik 

o leis- 
Pa t a p

loki us šlamštus naikinti, o 
ne j ieškoti jų.

2. Kokius vaistus varto! toje 
ar kitose ligose, apie tai niekam 
neatsakau ir nea įsakinėsiu. 
Daugelis klausėjų tik todėl ir ne
gauna jokio atsakymo, kad ta? 
recepto prašo, tai vaistus liepia 
nurodyt. Ir neduodu nurody
mų apie vaistus ne todėl, kad pa
laikyti juos slaptybėj, bet kad 
neužkenkti skaitančiąja! publi
kai. Labai mažai yra ligų, ku
rias nestudijavę žmones galėtų 
pažinti, todėl jie greitai šoka 
prie konkliuzijos, jog turi tokią 
tai ir tokią ligą ir griebtųsi gy
dytis be daktaro, jei žinotų vai
sių vardus ir kam jie vartojami. 
Karštį jie sumažintų tuomet, ka
da jo reikia, kosulį sustabdytų 
tuomet, kada be jo ypata mirtų 
ir pridarytų‘sau visokio negeru
mo. Tik apie tokius vaistus ga
lima aiškinti, kurie nėra pavo
jingi ir yra vartojami tose ligo
se, kurias bilc kas gali pažinti. 
Ligos pažinojimas yra dalykas, 
apie kurį net gabus ir gerai iš
lavinti daktarai turi sukti galvą 
neretai, tai ką jau bekalbėti apie 
nesimokinusius medicinos žmo
nes. Pavartojimas netinkamų 
ir da mažu visai priešingų ligai 
vaistų neretai gali reikšti mir
tį arba ligos pabloginimą. To
dėl pirma, negu pradėjus gy-

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NB1IUB1NT KAIP UŽ8I8ENŽJU8IOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Special&kai srydo liftas pilvo, plaukių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, Hffas, i a iždas, reumatizmą, salvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
Srklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 

b ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
ligydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną, 
IHė BLUE ISLAND AVE„ kampas 19-tos rat., viršuj Banko*. Tel. Canal 826.1.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškra Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 0 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniais 

nuo 10 ryto iki 1 valandii dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfielc1 640.

S-i,
Phone Canal 538

American College Preparatory School
Jei nori greitai ir atsakančiai išmokti Angliškos kalbos, prisi

rengti del kolegijos, pereiti visą Grammar Schoolčs arba High 
Schoolės kursą, ar išmokti taip koTdo mokslo šaką, ir gauti patar
navimą patyrusių mokytojų, kurie žino savo darbą atsakančiai, tai 
lankyk Šią mokyklą.

Šios mokyklos surėdymas, jos naujausios ir geriausios meto- 
(los, užtikrina kiekvienam gerą pasekmę moksle. Pradžiamoksliams 
viskas aiškinama lietuviškai.

Mokiname dienomis ir vakarais. Kursai prasidės rugs. (Sept.) 
17, 1917. Ateikite prisirašyti dabar. Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 10vakaro. -

American College Preparatory School 
(American School of Languages)

3103 So. Halsted Street, Chicago, III.

SKAITYK IR PLATINK
■ “NAUJIENAS.”

DR 
gvovtoja® m chirurgai

JvRLiiUln mtiUfinŲ, tyrttky Ir Ih^
Oi jt-fis n (»? v < » :

ZZt3 8. Halstec
Telephor

< H į t< n * į» 1 <1 r> i ft s

Humboldt 1273,

A H U D M. D. 
ns Gydytojas ir Chirnrra*. 
as Moteriškų, Vyrifikų ir 

Vaikiokų, taipgi Chroniškų Ligų, 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambarys fitML 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

1 ^80 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakatse.

:: ŽINIOS ::

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, 4 ?

nuolatos Tau ašaros krinta B akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga 1 ktvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ei! 

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

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštai. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335
i m ■ — i — t t an cifiBiomitti i ob i

HATTBia^

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti juras atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiką paty
rimą mokindamies,

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

JOS viršininkai
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Korespondencijos
(Tąsa nuo 3 pusi.).

duris išmėtė. Pavyzdžiui, dg.
Smeltorius savo prakalboj pa-

Smelštoriui užmetimą, kad jis

visi mokslinčiai žiną ir pripažį
stu, kad Kristus tikrai yra bu- 

• vęs kaipo Dievo sūnūs. Tąsyk 
Smelstorius nurodė nekuriuos 
padavimus (pasakas), apie Kri
stų, o tikrų prirodymu sako aš 
nežinau ir gal niekas nežino, o 
gal gi mano oponentas “vytis” 
žino? Jeigu taip, tai aš reika
lauju, kad jis ir man ir visai pu
blikai prirodytų, tai tąsyk mes 
visi įtikėsim, jog tikrai Kristus 
buvo. Ale ponas vytis ažuot 
prirodinėjus Kristaus buvimą, 
jo gimimo dieną, metrikus, at
sisakė tai padaryti ir pareika
lavo iš Smelstoriaus, kad jis 
prirodytu Kristaus buvimą. 
Žinoma iš tokios vyčio logikos 
visa publika pasileido juokais, 
ėmė ploti, net švilpti, delko visi 
vyčiai įŠiršo da labiau ir pra
dėjo kolioties. Bet pirminin
kui juos nuraminus, tas pats 
vytis vėl padarė Smelstoriui

carą nuvertę socialistai.

ninkai, ir daug kitokią gerą 
žmonių, kurie visi išvien tą pa-

ri žymonės ir gal net jo supra
timu ir vyčiai, tai kode) po re-

lė tu geru žmonių neiC * ’ C C

da pa vien i ii su vy-

kalbas

siu ką nors pasakyti ir gal iš
rinkti komitetą tiems lietuviams 
naujokams pagelbėti, kuriuos 
dabar prievarta ima j kariuome
nę ir kuriuos siąs į Franciją

— biznierius, Kavaliauc- 
advokatas ir Jakimavi- 
dvokatas (visi tautinin-

F. Bagočius neva iš 
pusės.

kas, po juo Ivaškevičia, kuris 
daugiausia kalbėjo, o mažiau-

liką, bet socialistai apie šį visą f koncertą. W. Strygaš. v
dalyką nieko nežinojo ir šios 
rezoliucijos yra netikusios ir jie 
balsuos prieš jas. Tokiam su

deųcijoje skaudžiai nupeikiama

Rockfordiečių žiniai. — Nedėlioj, 
rugsėjo 16 <L. A.L.D. Tarybos vieti
nis skyrius rengia didelės prakal
bas, kurios įvyks Mendelssohn sve-

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

ir ėmė
Choro koncertas. Bet telpan
čioje žemiau korespondencijoje 
apie Įą koncertą kalbama visai

pat butą nors §melstoriaus, ku-

tų atstovą.

Ale kur tau! Dg. Smelstorius

ją patarė visiems baisumi. Už

ja Lietuvai laisves ir patarė bal-

kius prašymus ir maldavimus, 
per kuriuos galima butu ką-
nors

Dg. Smelstorius nuro-

eidami išvien su viso pasaulio

lusi kaip nors

kuriu v ra c

belojai pasijuto da sunkesniam

sisukinejimus, i kalbėt i, <

m a,

CIJ IĮ.

nes pričmus
Isiai, au

priėmus lik mažu-

tečiaus įieusi-

vieną kompromisą prižadė
dami balsuoti už pirmą rezoliu-

už ją

jus socialistams. Taigi, girdi, 
socialistai, jeigu jie nori būti

socialistams talką, štai ką turi 
daryti: tegul, girdi, socialistai

Bet ne.

ne išrinkta.

Koncertas.
C. L. Teatrališkas Choras bu

vo pa re ngęs koncertą su gana 
plačiu programų. Pirm koncer-

kvietė jaunimą prisidėti prie 
choro. Po to sekė programo iš
pildymas, kuris prasidėjo punk
tu a Ii škai . 5:(M) vai.
Pirmiausia sudainuota Ameri
kos himnas “The Star Spangled 
Banner.” Sudainavo choras 
pritariant orchestrai. 2) “Gar
bė didvyriams”, kantata, muzi-

Sudainuota neblogai ir kaip ka

kartoti. Solistai bei duetų dai
nuotojai vieni gerai sudainavo,

dar trūksta pasilavinimo. Atci-

Dainoms 
orchestra.

I >ublikos gana

LIVINGSTON; 1LI

Gavuu žinią, jog musų kuilie- 
Jonas Puida iš Paima, III.

Jis užima dabar

Mainieris

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 

be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
tš vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but Įdėti.—“Nauj.” Red.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet., Ci
cero, 111., gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
Meldažio svet., Chicago, III. ir va
sario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mel- 
dažio svet., Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirtumėte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkti vieni kitiems. Su pagarba, 

A. Linge, LSS. 138 kp. org.

ROCKFORD, ILL.
Lietuvos šelpimo Fondo susirinki

mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 d. 10 
vai. rytą Mantagu House, 1528 So. 
Main str.—Draugai delegatai, malo
nėkite atsilankyti susirinkti paskir-

pietų. Kalbės dr 
dainuos “Kanklių 
todėl visi

mišrus choras, i 
būtinai yra kviečiami at- 

į viršmi net as prakalbas, 
svarbių dalykų išgirsite.

S. J. Petrauskas.

Sietyno mišraus choro repeticijos 
įvyks rugsėjo 14 dieną, 7:30 vai. va
kare. Vieta — M. Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23 Pl., Chicago. Visi 
nariai meldžiami nėsivėlinti ateiti 
laiku, kad mokytojui atvažiavus ne
reiktų laukti. Taipgi kviečiame ir 
nesančius dar nariais Sietyno choro 
ateiti rugsėjo 14 d. ir prisirašyti. 
Nariai bus priimami be jokios įsto
jimo mokesties iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaitės, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte visi 
kartu pradėti mokyties naujų dai
nų. J. Urbonas.

L.S.J.L. 1 kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 d., 
10 v. ryte, Mark White Square svet., 
Halsted ir 30 gtv. — Vienas iš-drau-

jo gyventojus; taipjau bus svarsto
mi įvairus gyvenimo klausimai. — 
Draugės ir draugai, malonėkite at
silankyti paskirtu laiku. Rengėjai.

Racine, Wis.—LDLD. 65 kuopos a- 
teinantis susirinkimas įvyks panėdė- 
lį, rugsėjo 17 d. 7:30, v. v. socialistų 
svet., 500 Monument są.—Visi malo
nėkite ateiti į susirinkimą, nes turė
sime svarbių reikalų apsvarstyti; 
nepamirškite ir naujų narių atsive
sti. —S. J. Gelumabuskas, vaši.

dėlioj, 16 d. Rugsėjo, University of 
Chicago Settlement, 1630 Gross Ave. 
Pradžia 
rinkime 
merikos 
na, kad visi draugai atsilankytų.— 
Kviečiami taipgi ir pašaliečiai.

—Sekretorius.

10 vai. ryto.—šiame susi- 
bus" diskusijos temoje “A- 
teismai ir teisėjai”, (leisti-

Brighton Park.—Pranešu visiems 
Keistučio Kliubo nariam: men. susi
rinkimas atsibus nedėlioj, 16 d. rug-

kainpas Kedzie ir 39 pi. Nariai ma
lonėkite Imti ant laiko, nes yra daug 
svarbiu reikalu. —J. Gustaitis.

Roseland. LMPSA. 25 kp.*tnėsesinis 
susirinkimas įvyks nedelidj, rugsė
jo 16 d., 2 vai. po pietų Aušros Mo
kykloj, 10900 Michigan ave. Visos 
narės malonėkite, neatbūtinai atsi
lankyti, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Kviečiame atsi
lankyti ir naujų narių.

Fin sekr. G. Ručinskienė.

K o n f ere n ei jos susirinkimas.—Chi- 
eagos konferencija Rusijos socialis
tų organizacijų teikimui pagelbos 
Rusijos revoliucijai laikys savo su
sirinkimą nedėlioj, rūgs. 16 d., rusų 
socialistų bute, 1149 N. Campbell 
/Vve., kampas Division SI. (arti Wes
tern ave.). Pradžia 10 v. ryte. Bus 
rinkimai valdybos. Visi delegatai 
prašomi pribūti laiku.—Patėmykite 
permainymą adreso. Koftf. Sekr.

Rockford, UI. L. D. L D. 29 kuopos

vai. vak. 319 E. State Str.—Malonė
kite atsilankyti nes yra labai svar
bių reikalu. -—O. Waliuliene, rasi.

So. Chicago.—8 wardos Socialistų 
Partija rengia pikniką nedėlioj po 
pietų, Indiana Garden, tuoj už rube- 
žiaus Indianos valstijos važiuojant 
Hammond karu. Inžanga dykai. 
Kalbės aid. Rodriguez ir Johnson, 
Seymour Stedman, Barney Berlin ir

mėnesinis susirinkimas j vyks nedė- 
Jiolj, rugsėjo 16 d. 10 v. ryto. A. Va
siliausko svet., 8132 Vincennes ave. 
Draugai, malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku, nes turėsime daug sva-

gair kurie padavėt adresus prakal
bose, malonėkite visi atsilankyti.

Su pagarba, —K. Kreiza, Sekr.

Smulkus Skelbimai

PAJIEŠKAU kambario tarpe 31-os 
ir 35 gatvių netoli nuo Emerald aye. 
Geistina, kad butų su valgiu. Turin
tis tokį kambarį malonėkite atsišau
kti sekamu adresu: K. N., 
930 W. 35th Pl. Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODU kambarį garu šildo

mą, elektros šviesa ir maudynė, šva
rus oras, prie pat Washington Par
ko. Patogu butų ženotai porai, kur 
moteris neina dirbti. Atlyginimas 
mažas.—prižiūrėti 5 metų vaiką ir da 
aš primokėsiu kiek. Meldžiu atsišau
kti greitai adresu: O. St.,

. 418 E. 50 pl., Chicago, III. . .

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS baigęs public 
school Vaikąs už pagelbininką drei- 
verio prie išyežiojįmo duonos.

Antanas Balkaitis, 
1217 5th Ave Chicago Heights, IB.

--------------------------------—— -------- —
REIKALINGAS gerai patyręs bu- 

čeris. Greitu laiku atsišaukit į 
2219 Lake St., Melrose Park, BL

Phone: Melrose Park 745

REIKALAUJAME vyro kriaučiaus 
prie vyriškų drabužių.

A. V. Bagdonas,
617 W. 37th st., Chicago, Bl.

REIKALINGAS harberys tuojaus, 
vakarais ar dienomis. Gera užmo
kestis pastoviam žmogui.

Town of Lake Barber Shop

■REIKALAUJAME jaunų vedusii 
vyrų į dirbtuvės darbus. Patyri 
inas ncTeikalingas. Pastovus dar

dą dirbant nuo šmotų.
Central Brass Co., 

4068 Princeton ave., Chicago, 111. 
- -------- ------------------

REIKALINGA sena moteris arba 
našle pridabot namusC Atsišaukite: 
1503 W. Monterey ave. Morgan Park

REIKALINGAS indu plovėjas.
HARRY BLOCK 

1356 S. Halsted St., Chicago.

RE1KAIJNGI 2 geri Griaučiai prie 
siuvimo moteriškų drapanų. Atsišau-

Chicago. Ilk

RANDAI

ATI DUODAMA BANDON kampi
nė sankrova 14 ir Halsted galvių. 
Garu šildoma. Nebrangi randa. At
sišaukite į

Dr. Zipj
1101 S. Halsted st r., Chicago.

ATIDUODAMA BANDON pigiai 4 
sučėdyti pi ni
tuos kamba-

kambariai. Kas nori 
gus, pasirandavokit^ 
rius.
1633 So. C.anal St r., Chicago, UI.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA RAŠOMOJI MAŠI-

sai nauja, su visais lietuviškais ak
centais ir kitais parankumaisj. Nau
ja kainavo <$105. Parduodama labai 
pigiai. Atsišaukite: L. žilvičiutė, 
1840 S. Halsted st. Tel. Prospect 9496

TURI BŪTI PARDUOTA Šią neda
lią kriaučių dirbtuve. Sykiu randas 
Cleaning ir dyeing štoras. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Vieta paranki. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju į 
kitą miestą.

Keeworth Tailoring Co., 
1339 50th ave., Cicero, Ill.

l<)(fen5N ( anai 3737

AKUSERKA MRS.A. VIOIKAS
Buigusi Akušerijų?- Kolegiją; ilgai prakti
ka > Usi I '<’ II Jis > R i >os Hospitalėse ir.Phi; 
ladclphijoį. kilgai paiarnauju prie 
gimdymo. I ždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie- 
f miškai, angliškai, r oriškai, lenkiškai ir

1739 S. .STED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

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

gas Išgydau Pastoviai
Aš vartoju vėliausią Wrydymą de) aitrią ir chro

niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin jčirškimas gydymui. Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Ai kar
toju- Prof. EhrlicMo “914” Neo-Salvarsaa, page
rintą “G06” tikra vokiška įgabenta gyduolė; vie
nas {čirškimas jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Scrums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums

* ir stiprumą.' Pasitarimas ir Egzamina- 
dykai.

Gydau Tiktai Vyrus
PAGEtBA IR UŽGANfeDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYT] ŽEMI AUS MINIMOSE LIGOSE SU PA- 
GELBA MANO METODU, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

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

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

jo, konstrukcijos, Varicoccs, Hydrocele, žaizdą, Voėią, sutinimą kūno dalių. Visų 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligą. Pūslės, Inkstą, Kepenų ir Pilvo, Herooroidų, Reu
matizmo, • ir Kataro.

Užiniodiįimas Kraujo ir
Skuros Ligos Išgydoma
Aš vartoju naujausią gydymą pagelba 

^čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “914" Neo-Salvarsan, pa
gerintas “C(I6’> arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrą ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti

* >inas

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikičloji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų; ai 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n t ir chemišką kraujo bandymą, Šlapi
ni c .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Ui 
apžiūrėjimą ir pat arimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

vaistai negelbėjo.
Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 

votis, plaukai slenUa, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas Mazs Mokestis. Ateikite pas
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsiusimas pavojingas.

Kiekviena liga nemiega. ,

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

Gydymo Valandos: . w C'i Nedėldieniaijs ir
9 ryto iki 4 po piet I 1 Lr ĮA I I I T į* Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 *V» LJ VJ IV VA 10 ryto 2 po piet.

422 So. State Gatvė, Chicago, III: Prieš Siegel Cooper

RAKANDAI

3MIMWOT11

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, UI.

LIETUVIŠKAS
LIGOiNBUTIS

GYDOME reiimaližmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai. 'Kaipgi priimame ligo
nius ant nedėlios, už prieinamas kai
nas. Lawndale 839, 
1234 Independence Blvd. Chicago.

NAMAI-žEMfi

| m ok an t labai mažai 
NAMĄ

Arba mainykite ant loto 
Ant Bridgeporto—Union gatve

A. PETBAT1S & CO.,

Dr. A. N. Perlman 
Praktikuoja 21 metus Chicagoj 
Ofisas: 15.32 W. 47th St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligi). 

VALANDOS.
Nuo 9 iki 12 pietų; 7—9 vai. 
vakarais. Nedėliom nuo 9 iki 12

751.
Chicago, Ilk

Dr. F. Matulaitis ir F. J. Bago L. Palsuckis,

■ savi- 
Biznis

SUSI

rekomendavo visas čia perskai
tytas rezoliucijas vienbalsia 
priimti, ką pirmininkas jau ii 
rengės padary ti (leisti nubalsuo

Skaitykit ir l’latinkit 
NAUJIENAS

Pranešimas A. G. W,. of A. nariams. 
— Lietuvių Rubsiuvių Unijos 209 
skyrius laikys savo bertainin' 
rinkimą subatos vakare, 7:3* 
rugsėjo 15 dieną, Rashinskio sąlėje 
731 W.-18th st .. .........................
kviečiami atsilankyti

žolinei jos, reikia pastebėti, per
daug ilgos, dauginus panašios į 
kokį referatą, ne kaip į rezo
liucijas. Ivaškevičiui pabaigus,

ginėj kalboj p. J. Urba i lįs labai 
pasigirė. O kaip pasikėlė už
danga,, tai pirma daina tapo su-

l’rirenks viaiema tinkamu* akinius, 
nvo'ji i) patarimui duoda dykai.

786-88 Milwaukee tu. arti Chl«a«»
kibus. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki yHfc*-
rui. Nedėtomis nuo 9 išryto iki 2 po pM*** 

Tel. Huymarkeį 2434, .... ...^

Pajicškau Antano Stanislovo Va- 
lacko ,katino Švihų, Vabalnifikų pa
rapijos, ir Mikolo ir Palionijos Vii - 
kauskaitės, Syįrplėnų kaimo, Beržų 
par., PanevęHo pav. Kauno red. Jie 
patįs ar kas Žinot juos malonėjo at
sisaukt šiuo adresu::

Visi nariai yra ♦ Antanas Atkočiūnas, <
Valdybą 342JSo. Cranford Ave., Chicago, Ilk

ne kaip į

Telc.phon e Y ar<.K5032CLEVELAND, OHIO.

IŠMAINAU

AUTOMOBILIAI

vienbalsiai

•a»MOKYKLOS

• ’

logiškai ir bandė nuduoti taikos 
šalininke. Jis užreiške be kai- v

bedamas, kad kaip jis pats taip

kalu apsvarstymui; taipgi atsivesk! 
te naujų narių prisirašymui.

Komitetas.

Liet. Socialistų Jaunuomenės Ly- 
£os 3 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj; rūgs. 14 d., 8 vai.

nėj (Town of Lake). Visi viršmi 
nėtos kuopos nariai malonėkite at

visi atsilankytų laiku, nes yra nema
žai užduočių išpildymui: svetainės 
nusamdymas, išrinkimas komiteto, 
kuris paruoš programus 4 veikimui 
per visą vėsųjį laiką ir tt. Programas 
susidės iš sceniškų veikmių, draugi
škų pasikalbėjimų (diskusijų) ir ki
tokių žaismių. Komitetas.

rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 
d., Rusų socialistų organizacijos 
svetainėje, 1149 Campbell avė. Pra
džia 10 vai. ryte.

Įsidėmėkit naują adresą!
Konferencijos sekretorius.

vai. vakare. — Norintis įstoti į So
cialistų partiją malonėkite ateiti ant 
susirinkimo ir prisirašyti, taipgi e- 
santįs kuopos nariai turite susirinkt.

Valdyba.

DR. S. BlEZISj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

Ofisas: 2359 S. l.eavitt SL
Valandos 4 -6 ir 7—9. y 

Te). Canal 3877.

bet j ii' neapsiėmė, ir todėl ne
buvo. .L P. Raulinaitis.

Dėlei kokią ten “Darbininko”
trobelių kun. F. Kemėšius iš-

Chicagos Rusijos išeivių socialistų 
organizacijų konferencijos teikti JAUNA PORA turi parduoti tuo

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

DeKalbiecių doniai.-r-Visuomeniš- 
kas susirinkimas įvyks rugsėjo (Sep
tember) 16 d. t. y. nedėlios vakare 
7:30 v.v. Bendrovės svet., kampas

nes dvasiai. Dainuokit dainas, 
kurios keltą žmonių energiją, 
kad visuomenei nauda butą iš 
jūsų dainų.

Reikia tikėties, kad Clevetoi-

dainuota ne lietuviška, bet 
“The Star Spangled Banner”.

lyg atsigavo. Bet ir čia nieko 
įdomaus ji nesusilaukė: progra
mai! buvo sudėta visos seniau
sios, nudainuotos dar pieme- 
niauiant dainos. Su tokiomis

NAUJAS 2-jų flatų namas, 5—6 
dideli kambariai, ąžuolo grindys ir 
papuošimai, medikalė spinta, meta
line garada, augštas beizeinenlas,— 
attika, $3850, arti Crane. Didelis 
bargenas.

McDonnell, 
2630 W. 38 str., McKinley 3543

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS ,

PARDUODU Ford’ą. Galite pasi
matyti su manimi po 6 vai. vak.

Frank Babilius, 
4554 S. Western Ave., Chicago, 11)

LSS. 81 kp. Mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 14 d. pėtnyČios 

Wabaiisia

MOKYKIS SWT MOTERIŠKUS
KUBUS

Išmokinau) piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprčda- 
his. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jiĮsų parankumo. Už $10 iš
mok inam jus siut visokius drabužius.

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

SARA PATEK. MOKYTOJA, 
1850 Wells gaL

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

t ■ "llf III          ..!!.»  t. ,.......— ....

PARDUODAMA pigiai graji- 
janja mašina su rekordais. Ma
lonėkite atsišaukti i v
3317 So. Auburn ave., Chicago

1-mos lubos

trokšta taikos, ir visi lietuviai 
Lietuvai liuosybės. Todėl jis

tris angliškas rezoliucijas, ku
rias jis labai delei savo “neper- 
gBuausio” angliško akcento su
gadino, nors ten pat buvo advo
katas Kavaliauckas, kuris butą 
daug geriau tai atlikęs. Ir re

mi t namo, 
lietuvių ir lenkų. 

Išeinu į kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Halsted st., Chicago

EXTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučer- 

nė ir grosernė. Priežastis 
ninką paima kariuomenėn, 
plačiai išdirbtas; puikiai išrengtas. 
Tarp lietuvių ir kitataučių apgyven- 
toj vietoj; švariame miestelyj. Ku
riems nereikia stoti kariuomenėn, 
atsišaukite tuoj, parduosiu pigiai. 
Del platesnių žinių kreipkitės į “N.” 
administraciją laišku, pažymėdami 
No. 142, arba asmeniškai.

vakare, Liuosybės svet.

Smulkiems paslskc.bimams kainos 
1 colis, syk|, 5# centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
{n'iemonė tiek biznio tiek dar- 
>o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalu. Jie įieš
ko įvairių progą. 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 fjaut kambariu, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse* o p«rttritysitc, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 SkHalsted 
st., asmeniškai, pačtu, ąrba te
lefonu: Canal 1506.

<$300 ĮMOKĖTI, nupirksi mūrinį ir 
medinį namelį po No 3639 Wallace 
str., modern iškni plumb uotas. Tai 
yra pigumas už $2200. Pamatykite jį

WINTON and NARTEN,
6447 S. Halsted St., Chicago.

Ii); Bet socialistai pradėjo tam 
priešintis, sakydami, kad kaip 
rengėjai, taip ir kalbėtojai ne
teisingai pasielgia garsindami 
socialistus kalbėtojus, o ant pra
kalbą ją nepageidauja turėti, ir 
ją čia nėra. Antra, kalbėtojai 
nurodinėjo, jog čia šis susirinki
mas yra sušauktas ir šios rezo
liucijos parašytos visų srovių, t ado Teatrališkas Choras pasiš- 
y. sociaMstų, tautininkų ir kata- tengs kitą kartą duoti geresnį

RAKANDAI
TUftlU paaukauti. <$165 seklyčios 

setą vėliausios štai lės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 

•$20.< Karpetas <$10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
<$800 Grojantis Pranas 1917 modelio, 
<$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už <$55. .

' Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ave., 

Chicago, 111.

kalbėjo gana logiškai, be užsi
puldinėjimą ir į dalyką, kun. 
Kemėšis, j>o Kemėšio, kalbėjo K rugsėjo 2 dieną 

teatrališkas Choras 
.‘ertą. Koncertu nie- 
> patenkintas. Įžan-

ASMENŲ IIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Tadeušo Babliau- 

skio ir draugų: Franciškaus Gahne- 
no, Marcelės Galminaitės, Felikso 
Rojalio, ir Ftelenos Vaišaitės iš Kau> 
no gub., Lubio parapijos.

Juozapas činskis, 
4512 So. Wood St., Chicago, Ill.

Office Phone Drover 8182

DR. M. KALINOWSKI
MEDIKAS ir CHIRURGAS 

4814 S. Ashland Ave. Chicago. 
Vai: 10—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v.

v




