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dirbs 100 milionų

LAIVŲ DARBININKŲ 
STREIKAS NEW YORKE

WASHINGTON, rugs. 21 
— Žinia apie Argentinos se
nato nutarimą pertraukt 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija čia pasitikta su dide
liu pasitenkinimu. Washin
gtone nei kam nesą paslap
tis, kad Argentinos prisidė
jimas prie talkininkų butų 
labai pageidaujamas.

Anglijos gyventojai ne- 
susiveršią... pilvų.

Fabrikininkai daro negirdė
tų pelnų, l>et darbininkus 
nori badu dvasint.

WASHINGTONAS 
PATENKINTAS.

GRAUDENA DIDŽIUO 
SIUS PATRIOTUS.

ARGENTINA STO 
TŲ K ARĖN,

GLOBOJA” HAITI

REIKALAUJA KONFIS 
KUO I ANACONDA RU

DOS KASYKLAS.

menka bausmė taikos 
liniukams.

teklius 
italų veržimąsi

NAUJA ANGLŲ PERGA 
LĖ BELGIJOJ.

Išvaikė Haiti kongresą; ten 
dabar šeimyninkaus Suv. 
Valstijų kariška valdžia-

SIŲS 20.000 KAREIVIŲ
1 FRANCIJĄ.

tnyčia, Ru^iB^jitSept. 21, 1917

Cronholm sakosi netarnavęs 
vokiečiams.

Cincinnati miesto policija 
uždraudė prof. Nearingui 
laikyti paskaitą temoje: 

“8 milionai žuvusių.”

IR TURKAI GELBSTI 
AUSTRAMS.

e PETROGRADO 
LARYBĄ.

MEXICO CITY, rugs: 21. 
— Buvęs Švedijos atašė Me- 
xikoje tarp kita vakar už- 
reiškė Associated Press ko
respondentui, kad jam pri
metamas tarnavimas vokie
čių valdžiai, suteikiant jos 
ministeriui reikalingų žinių, 
apie dalykų stovį priešo val
stybėse, yra neteisingas.

NEW YORK, rugs. 21.- 
Suv. Valstijų plieno korpo
racijos valdyba vakar pas
kelbė padidinsianti savo dar
bininkams algas ant 10 nuoš. _____ _
Algų padidinimas įeis galėnjžino mat, kad vietoj 
nuo spalių 1 d

Farmerių organizacijos kon
vencija įvarė kinkų dre
bėjimą patriotingįems dži- 
ngoms.

jus būti ekonomiškais. Prie
šingame atsitikime, t.y. jei
gu nebusią galima atsiekti 
pageidaujamo tausumo liuo- 
sanoriu keliu, jis, baronas 
Rhondda, panaudosiąs grie
žtų priemonių — įves maisto 
korčiukes.

NEW YORK, rugs. 21. — 
Pereitą seredą čia metė da
rbą Cunard, French ir In
ternational Mercantile Ma
rine laivų kompanijų darbi
ninkai, viso virš penki tūk
stančiai žmonių. Reikalau
ja algų padidinimo ir tūlų 
kitų pagerinimų darbavie-

LONDON, rugs. 21.—Tik 
ką atsiųstos iš Londono te 
legramos sako, kad augia 
vakar įgijo naują didelę per

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

jieškoti vien tik pelnų, kaip 
kad daugelis daro. Reika
linga pakelti darbininkams

AMSTERDAM, rugs. 21. 
— Septintoji Vokietijos ka
rės paskolos kampanija eina 
visu smarkumu. Praneša
ma, kad didysis Vokietijos 
patriotas, Bertha Krupę, už
sirašė 50 milionų markių.

ROMA, rugs. 21. — Tar
pe suimtų austrų belaisvių. 
Carso lygumose, suimta tai
pjau ir keliatas turkų. Ta
tai rodo, sako Romos prane
šimas, kad Austro-Vengri
ja panaudojanti visus jai

Vice-premieras Tereščen 
ko sako, kad Petrogrado i] 
Maskvos Darbininku ir Ka 4-
reivių Atstovų Tarybų pa 
vyzdžiu rengusi pasekti ii 
visų kitų miestų Tarybos.

TOKIO, rugs. 21. — Niši 
N u r i praneša, kad Kynų 
valdžia besirengianti pasiųst 
į Francijos frontą apie 20 
tūkstančių kareivių.

LONDON, rugs. 21. —

WASHINGTON, rugs. 21 
— Iš Washingtono praneša
ma, kad begiu pastarųjų 2- 
jų dienų jau spėta sumobili- 
zuot 120 tūkstančių vyrų t 
v. nacionalėn armijom

120,000 JAU SUMOBI 
LIZUOTA.

ST. PAUL, rugs. 21 —r 
Chicagos Daily News 
korespondentas praneša 
nuogandžių dalykų iš far
merių organizacijos — Non
partisan League — konven
cijos, kuri dabar atsibūva 
St. Paule, Minnešotos vals
tijoje. Tas korespondentas, 
matoma, įgavo tikrą kinkų 
drebėjimą. Jisai, pavyz
džiui, sako, kad farmerių or
ganizacijos konvencija grū
mojanti nepalyginanfai di
desniu pavojumi šaliai nei 
Liaudies Taryba. Girdi, iš 
viešpataujančio konvencijo
je ūpo matosi, kad ji yra ga
tava priimti visa, kas tik jai 
bus pasiūlyta. Patriotingie-

WASHINGTON, rugs. 20 
— Po 113 metų Haiti respu- 
blikėlė faktiškai ir vėl nete
ko savo neprigulmybes. Ten 
dabar šeimyninkauja jos 
“globotojos,” Suvienytų Va
lstijų, kariška valdžia. Gen. 
Eli Kelley Cole įsakymu šio
mis dienomis tapo išvaikyta 
Haiti respublikos kongresas. 
Apie naujus rinkimus nei 
nekalbama. Tai vis už “pa
saulio demokratijos išlaiky-

SYRACUS
20. — Syracuse miesto iždi
ninkas. ponas Day, yra, tur 
but, patriotingiausias vyras 
visoje šalyje. Jam neprily
gsta nei auksaburnis Rootas. 
Andai, laikydamas patriot!- 
ngą spyčių Syracuse univer- 
sitatės mokiniams jis tarp 
kita užreiškė, būtent, kad 
“pekla kaipo tokia yra per
gena vieta taikos šalinin
kams. Leiskime jiems eiti 
ten, kur jie galėtų kovoti už 
Vokietiją. Dieve, palaimink 
juos ir pagelbėk jiems — bū
ti juogreičiau sušaudytais.” 
— “Kad kiaulė ragus turėtų, 
visą svietą išbadytų” — sako 
sena lietuvių patarlė.

ATĖNAI, Graikija, rugs. 
21. — “Graikų valdžios” įsa
kymu vakar tapo areštuotas 
gen. Papoulos, tas pats, kur 
Konstantinui viešpataujant 
labai nemandagiai pasitiko 
anglų ir franeuzų kariuome
nę Atėnuose — kulkomis.

Kas tai “graikų valdžiai” 
pakuždėjo, kad gen. Papou
los yra nepakenčiamas rea
kcionierius, ir jis'tuoj buvo 
areštuota.

nuolatinėje baimėje. Tą jų 
baimę dar padidino senato
rius La Follette, kuris čia at
vyksta ir laikys prakalbą.

Minnesotos valstijos t.v. 
saugumo taryba, sako, besi
rengianti “panaudoti savo 
Įtekmę,” jeigu konvencijos 
kalbėtojai užsimanytų nuei-

Sulauže vokiečių linijas as
tuonių mylių fronte; suė

mė 2000 belaivių; nori išvyt 
vokiečius iš pajūrio.

Maskvos Darbininkų ir Ka 
reivių Atstovų Taryba pri 
taria Petrogrado Tarybai

ti apie naują “hunų suokal
bį” — taiką. .Hunai, pasak 
jos, rengiasi apdumt talki
ninkams akis. ) Iš to betgi 
nieko neišeisią: kol nebus su-4-

triuškinta “prūsų militariz- 
mas,” taika esą negalimas 
daiktas.

CINCINNATI, rugs. 21.- 
Ųincinnati’s miesto policija 
gavo (iš kur reikia) įsaky; 
mą neleisti vietiniam socia
listų skyriui rengti apšvie
tus vakarą-prelekciją. Mat 
sužinojo, kad prelegentu pa
kviesta prof. Scott Nearing, 
kuris rengiasi skaityti temo
je: “aštuoni milionai žuvu
sių.” Galingieji išsigando 
tos skaitlinės ir neleido apie 
ją kalbėt. Prelekcija turėjo 
įvykt sekamą utarninką.

tų 174,000vyrų.
ApskaitliuojĄma, kad Ar

gentinai stoju^Mkarep talki
ninkų armija turėtų pasidi
dini vidutiniai 174,000 vyrų. 
Iš ArgentiiiO^Bivyno. talki- 
n inkai neką tepelnytų, nes 
viso labo ji teturi tik du mo
dernus drednautus, šešis 
kruizerius ir vienuoliką tor
pedinių laivų.
Paprastu (taikos) laiku Ar

gentinos armijoje tarnauja 
tik 24 tūkstančiai vyrų.

WASHINGTON, rugs. 21 
— Cukraus karaliai užtikri
no maisto administratorių, 
kad nuo spalių 1 d. jie numa
žinsią cukraus kainas — po 
vieną centą svarui.

NELEIDŽIA LAIKYT 
PASKAITŲ.

pe darbo ir (kapitalo tver 
tų sutarimas, bent šioje va 
landoje.

Vargu bau didieji patrio 
tai susigraudens pono mini 
storio pamokslu.

nagri 
Korni 
lar ne

STOCKHOLM, rugs. 21.- 
Pranešama, kad tuoj po to, 
kai galutinai paaiškėjo, jo- 
gei vokiečių ministerial pa
naudojo Švedijos legacijas 
Argentinoje ir Mexikoje in
formavimui Berlino valdžios 
apie pirklybinių laivų plau
kiojimą ir tolygius, laužan
čius neutralumą dalykus, 
Švedijos valdžia pasiuntė 
Berlino valdžiai aštrų pro
testą.

Atsakymo į jį dar negau-

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, rugs. 21.— 
Avykusio į čia italų pirkly- 
binio laivo kapitonas papa
sakojo, kad atvykstant į šią 
šalį jo laivas išgelbėjęs pen
kis tūlo portugalų laivo jū
reivius, vokiečių submari
nes aukas. Submarines ko- 
manduotojas, sako, neleidęs 
jiems pasiimti į gelbėjimosi 
valtis nei aptaiso neigi mais-

A 1 GA1M 1 L G GILI, rugS. 
21. — Vakar čia prasidėjo 
vaizbos buto (Chamber of 
Commerce) konvencija. 
Tarp kita joje kalbėjo ir da
rbo ministeris Wilson. Savo 
kalboje jis rūsčiai išmetinė
jo didiemsiems šios šalies pa
triotams — fabrikininkams. 
Užreiškęs, kad tie ponai da
ro negirdėtų pelnų iš dabar

tės ir kad tatai yra 
larbininku neramu-

BOSTON, rugs. 21.—San 
Francisco sumokslininku- 
kapitalistų užsimojimas ant 

|Thomo Mooney ir jo draugų 
randa vis didesnį pasiprieši
nimą šios šalies darbinin
kuose. Andais, duonos ir 
saldainių kepėjų unijos kon
vencijoje, kaip vienu halsu 
tapo priimta rezoliucija, re- 
kalaujanti, kad Mooney by- 
lo butų nagrinėjama išnau- 
jo. Rezoliucija pasiųsta pre
zidentui Vilsonu

LONDON, rugs. 21.—An
glijos maisto direktorius, 
baronas Rhondda, vakar iš
leido viešą paskelbimą, ku-

r a u i z i u b, rugs, z L. — 
Painleve’ui nuo pat pirmos 
dienos nepasisekė. Telegra
mos praneša, kad atstovų 
hutas labai šaltai,, pasitikęs 
jo deklaraciją. Socialistai ir 
radikalai stovi griežtoje o- 
pozicijoje su Painleve mini
sterija. Net ir buvęs justi
cijos ministeris Vi'viani, kur 
taip rėmė valdžios politiką, 
dabar atsidūręs “kairėj”: 
laike premiero kalbos jis 
mat sėdėjęs tarpe... dviejų 
socialistu. Matote!

WASHINGTON, rugs. 21 
— Atstovų buto kasyklų ko
misijos posėdyj p-lė J. Ran
kin, Montanos valst. atstovė 
kongrese, pareikalavo, kad 
valdžia konfiskuotų Anaco
nda Copper kompanijos ka-

. syklas.
Į Tos kompanijos kasyklose 
Idabar eina visa eilė streikų. 
Samdytojai, griežtai atsisa
ko pripažinti teisingus savo 
darbininkų reikalavimus. O 
kadangi tos kompanijos ka
syklose yra pagaminama 
vienas trečdalis viso šios ša
lies vario, tai pertraukimas 
darbo stato valdžią ytin keb
li an padėjiman.

P-lė Rankin reikalauja, 
! kad valdžia nevilkinant pai- 
! imtų savo žinion minėtos 
kompanijos kasyklas.

□tuo inušin?

PblKIHiKAIMb, rugs 
21. — Laikinoji valdžia pa 
galios galutinai nutarė ati- mas 
duoti maištininką Kornilovą 
i karės teismo rankas. c

Reikalaujant Darbininkų 
ir Kareivių Atstvų Tarybai 
laikinoji valdžia sutiko, kad 
Kornilovo byla butų nagri
nėjama ne Petrograde, bet

ri įsirengę sub>narinu
laivių bazas.
jam pavykti]
butų užduota
dus smūgis.

Reikia betgi pastebėt, kad
nuo

MAISTO KORČIUKĖMIS 
GRŪMOJA.

THE UTHUANIAffgOAILY NEWS
Entered m Second Clag8 Matter March 7, at the Poirt Office at Chicago, Ill., under tins Act of March 3, 187»

mūšiai eina gana 
šiaurinės juros.
ti vokiečius iš pajūrio gen
Haigui, tur but, pavyks ne

sektore gen. Haigo pulkai 
sulaužė vokiečių apsiginimo 
linijas astuonių mylių fronte 
ir kaikur pasivarę iki pusan
tros mylios į priekį. Sulig 
pirmųjų pranešimų, j anglų 
rankas papuolė apie du tūk
stančiai nesužeistų p riešo 
kareivių ir nemaža įvairių 
karės pabūklų. Mušis dar

WASHINGTON, rugs. 21 
— Atėjusi iš Washingtono 
telegrama sako, kad neužil- . . . v. ’gio, tur but, stosianti musin 
ir gen. Pershingo armija, 
jeigu vokiečiai nepaliaus sa
vo u ž p u I d i n ė j i m ų f r a n c u z ų 
fronte. Tatai vakar buvo 
pranešta karės departamen
tui. Sakoma, kad gen. Per^ 
shingas yra pilnai prisiren
gęs ir laukia tik vyriausio 
franeuzų armijos vado, gen. 
Petaino, paliepimo.

PETROGRADAS, rugs. 21 
— Visuotinasai Maskvos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos susirinkimas 

balsais prieš 252 vakar 
i priėmė veik tokiąjau rezo
liuciją, kaip ir Petrogrado 
Ta ry ba. Maskvos Taryba 
tarp kita reikalauja, kad bu- 

| tų panaikinta privatinė že- 
,/mės nuosavybė, paimta pil- 
non Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos • kontrolėn 
išdirbystė ir paskirstymas, 
nacionalizuota vyriausios 
pramonijos šakos, panaikin
ta visos slaptosios sutartįs, 
įteikta visoms kariaujan
čioms valstybėms visuotinos 
ir demokratinės taikos pa
siūlymas ir pravesta visuo
tinas darbininkų apginklavi-

Adress:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1S06

Pershingo ai.....;

w'"’’it-i ’ V' t ■ įl * ' j-c, ’•l* i’YJC'j
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•
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N A U JIE N n S, Chicago, Dl.
’Elena št older.

Jos atleis
Vienoj musų sostinių vienoj 

^privatinėj operoj statėsi Čaikov
skio “Jolanta.” Svarbiausią ro
lę lošė nauja artistė B.; jos var
das dar nieko nesakė publikai, 
kadangi ji pasirodo tik pirmą 
sykį, bet visi su nekantrumu 
įdomavo išpildymu.

Geras perstatymas operų ir 
dalyvavimas jose geriausių mu
zikalių spėkų patraukė į šį jau
kų teatrą beveik visą sostinės 
beau monde. Šviesiai dega elek
tra, mesdama patogią šviesą ant

mų rūbų; viskas kitkas žūsta ir 
darosi nepa temylimi puikiai pa
sirėdžiusioj masėj, kvėpavusio] 
atmosefra pasiganėdinimo, per
tekliaus, gaivumo; aplink girdė- 
ties protinga gyva kalba, nie
kur ant veidų nesimato nė šešė- 
les ruspesčio.

Bet urnai viskas nutylo; or- 
'kestras pradėjo griežti overtu- 
rą, prie paskutinių jos balsų 
elektra užgeso ir uždanga pakį- 
lo.

Prieš publiką atsargiu žings
niu pasirodė baltuose rūbuose 
akla Jolanta; iš pirmų jos gaidų

valdė savo jaunu balsu, kaip 
jjražiai ir liuosai laikėsi. Pa
pliūpa aplodismentų užsibaigė 
pirmoji arija. Paskatina pasi
sekimu, su smarkiai plakančia 
Air dim, jaunoji artistė toliau dai
navo dar geriau. Kiek sykių ją 
šaukė tą vakarą, ji išeidavo ir 
atsakydavo publikai mandagiu 
draugingu linktelėjimu.

f:jo džiaugsmingos kalbos

sią u už visus šaukė “bis” iš be- 
nuaro ložos augštas, petingas 
pagyvenęs vyras su užsilikusiais 
pėdsakais buvusio gražumo. Jo 
entuziazmas turėjo reikšmę del 
atsilankiusių, kadangi dau
gelis žinojo, kad tai tikras bran
giu toj as vokalio meno, buvęs 
artistas Imperatoriškosios sce
nos, o dabar geriausias mokyto
jas dainavimo. Jis tankiai bu

statė ne tas operas, kuriose ka
daise jis pats lošė; tos priežas
ties niekas nežinojo, senis pui
kiai valdė savimi ir niekam ne
išduoda vo paslapties, nors iri 
pergyveno didelę dramą širdies 
gilumoje. Abi sostinės dar ir 
dabar kartais prisimena garsų 
artistą D., gerinusį Faustą, ku
riam kadai-tai publika iki už-] 
kimimo šaukė “Bravo”, iš visų 
ložų jam mojo skepetaitėmis, 
entuziastai pašokdavo iš savo

kimiais nuo riksmo balsais, 
šaukdavo jį; čia buvo ir puikiai 
pasirėdžiusios damos ir kursis-

lr puikų vaidinimą, priegtam ir

gražios ir aiškios buvo akįs ir 
kokia paperkančiu šypsą jis ap
dovanodavo savo dievintojus! 
Bet urnai jo balsas pradėjo silp
nėti, dainininkas pajautė tai 
.pirmiau, negu patėmijo publi
ka. Savymeilis ir išdidus, jis 
nenorėjo naudoties pigiu pasi
sekimu, nelaukė kol pradės gai- 
lėties pražudimą lankstumo ir 
grynumo jo balso, bet pats visų 
miostebai“ir nubudimui, netikė
tai pasitraukė nuo scenos ir 
daugiau niekas nebegirdėjo jo 
dainavimo.

Nekurie vadino jį keistunu, 
kiti primezgė čia puikiai nuaus-

prižadą, buk jo duota vienai 
mylimai nioterei, kuri po įtekme

Karoliaus Markso
Paveikslas

įdėjęs i gromatą prisiųak de- 
Aimtuki> (10c) ir gausi KARO- 

IJLAUS MARKSO gražų paveik- 
"M. dydžio 5x7 col.. Adresuok: 

V. J. Shileika,
140S So. 49th Avė., Cicero, III.

dainuoti su artistėmis. Perduo- 
davo tai žodis-žodin, tarsi tai 
butų matę, bet tai buvo tvari-

pasiekdavo

“Ne, neprisiminė, turbut buvo 
didelis galvijas. Delko jus taip 
prisiminėt apie senutę, o ji dar 
nieko sau, norite aš po sekamo 
vaidinimo nuvesiu jus už kulisų

“Na, molina ir jaunystėje del 
manęs nebuvo įdomi, o su duk
terim, tai meldžiu supažindinti 
mane.”

D., tai jis nebandydavo pertik- pas motiną ir dukterį? 
rinti, daugreiškiančiai šypsojos 
ir tik mąstė apie tai, kaip ilgiau 
palaikyti žmones jų klaidoj, ir 
tuo nutolinti juos nuo tikrosios 
priežasties. Mąstyki t, kalbėkit 
ką tik norite, tiktai ne tą, kas iš-

Kartais buvęs dievaitis, pasi
likęs visai vienas, pradėdavo 
dainuoti, tankiai jo balsas skam
bėjo taip, kaip ir seniau, ir ta
da atsirasdavo gailėstisj kam pa
siskubino apleisti sceną, bet jei
gu pasitaikydavo, kad balse at
sirasdavo įtempimas, tai nelai
mingas dainininkas laimino tą 
minutę, kurioj užteko jam va
lios atsisakyti nuo mylimo dar
bo.

Daugelis užvydėjo jo talentui, 
kiti tankiai kalbėdavo, kaip jis 
turi būti laimingu, slėpdamas 
savyje tokią didelę dovaną, va
dino jį Dievo išrinktuoju; artis
tas vėl šypsojos, bet savyje jau
te, kad tikrų minu tų laimės pas 
jį buvo mažiau ačiū jo talentui, 
negu nusiminimo.

senatvės tverti ant drobės 
dailininkai žodžio

ild
pa- 
tve-

darbus

J’et n yri a. Rugsėjo 21. 1917

ria savo
senatvėje, čia veikia tik protas; 
o dainininkas tankiai priguli 
nuo progos ir žino liūdnus de- 
sėtkus metų, kada jis su nusi
minimu turi užleisti savo vietą 
naujai spėkai. O kad kas žino
tų su kokiu sunkumu širdyje 
priseina jam klausyties kitam 
išpildau t jo arijas.

Bet šiandie D. klausė mote-

mu. Jam norėjosi patirti apie 
pačią artistę; tuo tikslu jis po 
vaidinimui nuėjo už kulisų ir 
pakvietė teatro anterprenerą 
vakarieniauti; ilgai ne tęsdamas 

apie naująD. tuojaus prabilo

Besidžiaugiantis, užganei 
tas anterpreneris atsakinėjo:

tu riti jus nuliūdinti, kad mei
liu ties prie jos nepriseis.”

“Delko?”

nau% kad apsives.”
“Kas toks?”
“Vienas jaunas ypatingų 

kalų tyrinėtojas.”

ina-

rei-

ma-
žai užsiima, kad randa laiką 
j ieškoti gražių moterų.”

“Taip, jie draugai kuone iš

() ar ji senai pabaigė konser
vatoriją?”

“liktai šiemet ir priegtam 
pirmąja, aš jau anksčiau klausi
nėjau, kuri iš jų labiausiai iš
siskiria; ant valdiškosios sce
nos vargiai ji eis, kadangi ji čia 
daug gauna, tik bijaus ištekė-

tai nesirūpinkite, 
talkininkas—drau- 
taip neapsvaigina,gija, niekas

kaip publikos gerbimas-, čia bu
siančiam vyrui reikia bijoties, o 
ne jums. O guvi ji pas jus, ar 
ne?”

“Priešingai, bet už save užsis
toti mokėtų, veltui tik kad jos 
motina tokia lėta; juk jus moti
ną turite žinoti, ji jūsų laikuose 
tarnavo choriste Impera tori ško

B.”
sau

nu

“Juk jos duktė sugalvojo 
tokią pavardę, o jos motina 
dinaši Gurskaitė.”

“Gurskaitei” — su lengvu
siminimu ir nuosteba paklausė 
D., — “G-u-r-s-k-a-i-t-ė”, tęs
damas ištarė jis, “taip, prisime
nu, rodos, buvo tokia; kas gi pas 
ją lik viena duktė?”

“Viena ir ta nelegalė.”
“O iš kur jus tai žinote?” žiu 

rėdamas į šalį paklausė senis.
“Iš dokumentų mačiau, kai 

rašėsi po kontraktu.”
“Pasakykit, o apie tėvą senu

tė nekalbėjo?“ paklausė lengvai 
užspringdamas D., vedžiodamas 
šakutėmis po staltiese,

Ilgai nesimiegojo tą naktį se
nam artistui. Jis džiaugėsi. 
Netikėtas tai dalykas, jo talentas 
nenusilpo, ne numirs kartu su 
juo, jis atgimė dukteryj, o gal
būt pasirodys ir pas ainius. Juk 
tai šiandie buvo jo pasisekimas, 
jo dalelė “aš” darė furorą ir vi- 
sa gyvenimo prasmė iškįlo prieš 
jį naujoj vyliojančioj fazėj.

Už trijų dienų buvo statoma 
“Afrikietė.” šioj operoj svar
biausią rolę vaidino B. Publika 
jau nekantrai laukė pasikėlimo 
uždangos. Išeinančią žvaigždę 
pasitiko aplodismentais; D. ati
džiai klausė kiekvieną jos balsą, 
štai stebėtina dalis, štai puikus 
duetas, o tuoj sunkus perėjimas, 
kaip praeis ši vieta, ir jis su 
smarkiai plakančia širdim lau
kė...

Stebėtnai... viskas eina leng
vai ir liuosai...

Ore girdėjosi nuolatinis “bis”, 
publika šėlo iš džiaugsmo; ant
rakte D. nuėjo už kulisų; anter- 
preneris jį pasitiko ir nusivedė 
į B. kambarį. Kada jie įėjo, tai 
graži, juoda afrikietė, linksma ir 
užganėdinta, sėdėjo kedėje prieš

Bet tuo 
kam, kaip ne 

kad ją ant

tas, liesokas brunetas juristo 
formoje; pastarasis atėjus vy
rams žvilgterėjo į juos neužga
nėdintu žvilgsniu. Nesibijojęs 
iki šiol D., matydamas jauną 
mergaitę, lengvai sumišo ir pa
sakęs trumpą pasveikinimą, no
rėjo jau eiti atgal, kaip tuo pa
čiu laiku pamatė kitame kam
pe viduramžę moterį, kuri pu-

gyvena. Atminkite vieną, kad 
tik tas tėvas turi liesą prie vai
ko, kuris ką-nors padarė del jo; 
jus gi nė sykio iki šiandie juo 
neužsiinteresavote. Intrigų ke
liu jus pašalinote mane nuo Inv 
peratoriškosios scenos ir išme< 
tėt kartu su mergaite į skurdo 
prieglobstį; ant mano vienatinio 
laiško, prašančio paskolinti pi
nigų maitmiinuJi jūsų mergaitės, 
jus nepasirūpinote dagi atsaky
ti. Atsakėt kūdikiui duonos 
šmotelį, o dabar atėjote dalin- 
ties pasisekimu. Gėdikytės!”

“AŠ kaltas prieš ją. 
pasisekimu
man, ji kalta tuo, 
rankų nešios; juk > tai mano 
įimtoji ypatybė persidavė jai.”

“Aš taipgi turėjau balsą; tie
sa, buvau choristė, dėlto, kad 
nemokėjau apginti save, o ant 
scenos reikia pereiti per eilę in
trigų, taikyties kompromisais. 
Galėjau vėl pakliūti, bet delei to 
reikėjo sugyventi su orkestros 
diriguotoju, o man užteko ir 
vieno romano. Bet tas prie da
lyko neina; jeigu aš ir nemokė
čiau atskirti do nuo mi, tai ir tas 
nesvarbu; aš daviau dukteriai 
mokslą, aš pastačiau ją ant ko
jų, o delei to turiu nekurias tei
ses ir prie jos rupesnių apie ma
ne ateityj.”

“Nejaugi ji nesiinteresavo tė
vu?”

“Žinoma, ji norėjo žinoti, kas 
jis. Aš atsakiau, kad jos tėvas 
prigavo bėdiną, neprityrusią 
mergaitę ir apsivedė su kita.”

“Delko jus tokiose tamsiose 
varsose mane perstatėt?”

“Kokiose jus esate, aš nekal
ta, o dariau tai dėlto, kad ji ne
pakartotų motinos klaidos ir 
manau, kad su Mįaryte to neat
sitiks.

“Delko gi jus visgi nenorite 
atidengti jai mano vardą, jeigu 
jau viską blogą apie mane jai

siau gulėjo ant sofos, tai ir bu- papasakojote?”
vo Gurskaitė, artistės motina, ji “O dėlto, kad ji nežino ar 
lengvai pasikėlė ir iki šiol jos Į jus gyvi, ar Jjurę, skurdžius ar 
linksmas veidas persimainė į nie 
kinančią išraišką. D. manda
giai jai linktelėjo, bet Gurskaitė 
jam rankos neištiesė; tuo laiku 
pasigirdo antras skambaliukas 
ir antrepreneris paskubino visus 
išeiti iš kambario.

bar ji negalėjo sekti paskui iš
pildymą “Afrikietės” rolės; pa
sibaigus trečiam aktui, kada ji 
norėjo atidaryti duris, kad eiti 
pas dukterį, ant ložos slenksčio 
staiga netikėtai susidūrė su D., 
kuris lenkdamas jai galvą, pa
klausė:

“Jus leisite man užeiti pas jus 
į šį kampelį?”

“Užeikite”, atsakė Gurskaitė 
šaltai ir atsisėdo gilumoje ložos.

“Kaip aš džiaugiuos, kad pa
galios visgi susitikau su jumis, 
kaip džiaugiuos!”

“Kas gi jums kliudė? Aš juk 
visą laiką nebuvau niekur išva-j 
žiavusi iš sostinės.

“Teisingas pa tėm ijimas,

turtingas, priešingame gi atsiti
kime jos širdis supiktų ir ji ne
atleistų to badavimo, kurį ji 
kentė vaikystėje. Taipgi ir 
skaudu jai bus jausti, kad tik 
del balso jus pripažįstate ją 
dukterimi. Kam jaunai mer
gaitei žinoti, kas tai yra neapy
kantos jausmas? Iki šiol ji aiš
kino jūsų pasielgimą paprasta

“Aš duosiu jai gerą užlaiky
mą, o galbūt ir pamylėsiu ją.”

“To dabar nebereikia; pir
miau sunku buvo, o paskui at- 
sigavome, ji juk pati užsidirba; 
antrepreneris už žieminį sezoną 
davė 6 tūkstančius, mes dar pa
darėme klaidą, nežinojome kaip 
kontraktai daromi. Kas link tė
vų meilės, tai tas del gražios, ta
lentuotos artistes ne taip svar
bu, ji soti publikos meile. Tuo
jaus ketvirtas aktas prasideda,

tik 
aš 
ardegu iš nekantrumo patirti, 

tai ta jūsų duktė, apie kurią jus 
man kada-tai rašėte?”

“Pas mane kitų vaikų nebu
vo.”

apie ką, ateitis ir dabartis pas 
mus eina skirtiniais keliais, o 
praeitis taip sunki, kad apie ją 
geriau užmiršti”, pasakė Gur
skaitė ir nusigrįžo’ į orkestrą.

D. linktelėjo ir išėjo; iis ne
begalėj o daugiau žiūrėti į sceną 
ir pėščias nuėjo tiesiai namo; 
šaltas oras neatgaivino jo; kru-

“Kaip aš laimingas, kad tai 
musų duktė! Ar ji žino, kas jos 
tėvas?” '

“Ne, aš neskaičiau reikalingu 
pasakyti jo vardą, jo nėra ir jos 
popierose.”

Senis atsiduso ir prabilo:
“Kada-tai aš pats to norėjau, 

bet dabar atėjau pranešti jums, 
kad jos talentas papirko mane,

vo vardą.”

akįs piktai sužibėjo į jį, tvirtu 
balsu, kurio jis pirmiau pas ją 
nepatėmijo, pasakė ji:

“Aš to nedaleisiu.”
“Kokiomis teisėmis?”
“Motinos teisėmis.”
“Bet aš tėvas, davęs jai kar

tu su gyvybe ir milžinišką bal
są, o dėlto aš ir turiu teisę da- 
linties jos pasisekimu.”

“A, egoizmas vis dar pas juo

sunkiai. Liūdna ir tuščia pasi
rodė jam jo paties bute' kurį pa
žįstami skaitė puikiu ir jaukiu. 
Jis tik dabar patėmijo vortink
lius ant sienų ir lentynų, aplin
kui buvo dulkes. Gurskaites žo
džiai varstė širdį. Keista, savai
tė atgal jis nemąstė apie artimas 
jam moteris, o čia viskas persi
keitė. Jausdamas didelį nuo
vargį, jis atsigulė, bet negalėjo 
užmigti. Kiek sunkių minčių 
pradėjo risties jo galvoje. Jis 
stengėsi vyti nuo savęs praeities 
vaizdus, bet jie nuolatos sukėsi 
prieš jo akis, darėsi aiškesni ir 
priimdavo aiškią formą. Visas 
prabėgusia gyvenimas, kaip ka
leidoskope, mirgėjo jo įkaitin
tose smegenyse, štai jis susiti
ko, meilinosi prie nelaimingos 
choristės, pamatė ją, kaip tik 
pasijuto ji nėščia, paskui įsūny

Įėjo į teatro primaronną, buvo 
laimingas, kada ji dovanojo 
jam nusišypsojimą, ilgai klydo, 
kad ši pusiau-atvira burnikė, 
trokštanti bučkio, žadėjo duoti 
atsakymui karštą, svaiginantį 
bučkį tik jam vienam; paskui, 
kada jis jau apsivedė, jis patė
mijo, kad su lygiai tokia veido 
išraiška, ji žiurėjo į baritoną, 
bet guvi moteris tikrino, kad ji 
tik įėjo į rolę; už metų jis neti
kėtai už kulisų, ties popierine 
pilim, u ž k 1 u p o meilišką 
sceną jo pačios su pirmąja 
smuiką orkestre, bet tas lyg jau 
nebetiko jo rolei. Jis pajautė 
didelį smūgį ir negalėjo susitai
kinti su vylium net ir po mir
ties kaltininkės. Dabar jam u- 
mai atėjo mintis, ar tas nebuvo 
atsimokėjimu už visas jo blog- 
darybes, už tankiai žiaurų ir 
grubijonišką apsiėjimą su mote
rimis. Vėl jo degančiose sme
genyse kįlo paveikslas lėtos cho
ristės, dar nesusiformavusios 
Gurskaites, kaip jis puolė ant tos 
aukos ir kaip paskui nedorai pa
sielgė atsimokėdamas už šir
dingą prisirišimą, štai aiškiai 
jo atmintyj atsirado raštelis, 
parašytas drebančia ranka ir vi
sas aplaistytas ašaromis, kuria
me buvo prašoma paskolinti pi
nigų del jo paties alkano vaiko; 
jis sunaikino tą raštelį. Tada jį 
smaugė gailestis ir pyktis, da
bar gi jo išbliškęs veidas parau
do iš gėdos. O kaip daug jis 
duotų už jautimą, kad tai sap
nas, o ne liūdna tikrenybė.

Jo viduje skambėjo nusiminu
si liguista rauda: “Kaip gyvenai, 
ką dariai!” Norėjosi verkti ir 
— kas visai nesutiko su jo įsi
tikinimais, — melsties. O ką 
duos jam apvienėjusi senatvė, 
buvęs publikos dievaitis, moterų 
mylimasis, kam jis dabar reika
lingas? Visiems svetimas, ir 
del jo viskas svetima, o yra tik
ras vaikas, jos motina, prieš ku
rią reikia užmaldauti savo pra
sikaltimus, kiek rūpesčių reikia 
padėti, kad jų širdyse išbraukti 
sunkius atsiminimus. Nelai-

Pražudymas

sti nuo artimo žmogaus! Juk 
užtenka vieno jo pasielgimo, 
kad ant visados nužudžius tikė
jimą į žmogų, tikėjimą j buvi
mą tiesos.

Geriausias dainininkas rolėje 
Fausto, mėtėsi tą naktį kankina
mas
balso buvo jam per kelis metus 
didele nelaime, o, kaip maža pa
sirodė jam ši nelaimė palygi
nus su tuo, kad tarp pasiseki
mo gyvenimo jurose, jis kur
tai, kaip bereikalingą daiktą, 
nu kavoj o savo sąžinę.

Kas tai ypatingo jame atsiti
ko; atsivėrė naujas platus hori
zontas ir jautėsi, kad duktė jam 
reikalinga ne del garbės, ne kad 
ką-tai brangaus, naujo davė 
jam jos esybe, atsirado troški
mas užlyginti prieš ją savo ne
dorą pasielgimą. Jis nutarė pa
sakyti. Marytei ir Gurskaitei

jos atleis, jos supras ir nepa
varys.

Ir nuo tos vienos minties jam 
pasidarė taip ramu, norėjosi gy
venti del brangių esybių. Jis 
dagi mąstė, kad yra Čia koks- 
nors likimas, kad nuėjo pažiū
rėti “Jolantos”, matė, kaip ji iš
sigydo nuo aklumo, ir pats dva
siniai praregėjo.

Tokiuo pasitiko jį saulėtas šal
tas rytas; jis atsikėlė, nežiūrint 
be miego praleistos nakties, bu
driam ir nuėjo pas langą.

Verte K. B—as.

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

j" *

PIRMAS IŠKILMINGAS if?TBALIUS<IZ
Su programų ir dovanomis; rengia L.S.S. 158 kuopa 

SUBATOJE, RUGSĖJO (SEPT.) 22 I)., 1917.
P. PAKŠTO SVETAINĖJE,

4837 W. 14th St., Cicero
Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 25c. porai

Dainuos Muzikališkas “Aido” Choras
Bus puikiausias programas, kuriame dalyvaus ir gabus monolo- 

p** '' * '* ** l/tX įtrfcv*/!*! 4 * 1 v* i 4 z"!**! % t <• 1 o'!/4/Ik»
janti krasa su suteikimu dovanų. Pirma dovana 
dynė” metams; antra dovano

gistas J. IJktveris — ]oš monologą vardu “Janitorius.” Bus lakto- 
• • ’ ‘ ’ i — “Naujoji Ga-

“Kardas” metams. —KOMITETAS

Socialistų Partija Chicagoje
LATVIŲ SKYRIAUS 

Atidarydama Žieminį Sezoną 
NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO 23-čią d. 1917, rengia

TEATRĄ
C. S. P. S. SVETAINĖJE

- U26 W. 18la Gatvė
Scenoje Statoma

1) “PAHRZILWEKS”—Homo Sapiens.
2) REINIS UN JUHLA.
Muzika—Latvių Orkestrą ir Mandolinų orkestrą, ir Latvių Choras. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų iki ll<30 nakties. Inžanga 40 c. ypatat 
Po Programo—Šokiai. Kviečiame visus.

i........... t -i i b '-e*

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas

KRIVŲ-KRIVAIČIO KLIUBO

Nedelioj, RugsejoSept. 23, 1917
Geo. Chernaucko Darže,

LYONS. ILL.
Pradžia 9 vai. išryto. Inžanga 25c porai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti į musų puikų metinį pikniką, kuriame bus įvairių- 
įvairiausių ir gardžiausių gėrimą j valias, kiek tik kas norėą

Puiki muzika grieš įvairius lietuviškus ir angliškus šokius.
Visus kviečia atsilankyti K.K.K.

PASTABA. Bile karais iki Oįjden Ave. Ogden iki 48 ar 52 Avė., kur 
gausite Lyons karus iki daržui.

Moralybes Išsi vystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

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

1840 So. Halsted St.

........it... . ........ ................  i" i! Ilin ■»>■■■»... ■<....’-s

Chicago, III

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.
Eibes juokingą straipsnių, 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigą žiedus. 
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iŠ Pragaro, 
JagamasČią ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

251 Broadway,
“KARDAS”

So. Boston, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
I ^1^ AMERIKOJE 1886 METAIS

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

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

Moksleivius, Politiškus Kanki-
— M

M nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš*
• kus ir kulturiškus reikalus.
yMONIŲ gpŠvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius^į 

trUotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą;
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ ♦ 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau^ 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros id 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla3 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:»

ŠELPIA Našles, Našlaičius, 
rGna Ttv»i errant

307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

Os
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Naujos Rudenines Stailes Specialiai Kiekviena Diena Naujos Rudenines Stailes 
SKRIBELIU-CEVERYK Did. Rudeninio Atidarymo A P R E D A L U

KASPAH 
prezidentas 

OTTO KASPAR

me pačiame
tinink
du nesą

pa rcn
iš Clcvekmdo (h 
čius su 1

| Naujas Rudeninės Slailės
OVERKAUTŲ

mine.c
a rd i nes.
nedirba
tiCK užmuš, 
ir atsidavė 
kaip bus taip 
na į juos

WIL1JAM GETTING 
prez Getting Bros 

CHARLES KRL’PKA 
rJce-prezideritas

PADĖJĮMAE 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BACH BROS

28 metas teisingai vedamoje BaakeK
House) deposit*

v alparaišo 
ui) pirmiau,

žmones pavargo ir pradėjo ne 
ri mauti.

Paskui “Aido” choras, veda 
mus J. Žiūrono labai gražiai pa

turime pirminiu! 
kia kiekvienam 
jį, jei kalba ne vi c 
t j dulykų, kurs j 
lytas. Toliau bandoma užgin- 

»irdi, ne su 
vyčio, bet 

įsmenį,

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

Labor Day diena buvo čia di
delis apvaikščiojinias. Visi 
mainieriai maršavo gatvėmis su 
visa iškilme. Tik nelabai kokia 
diena pasilaike, mat lijo, bet vis 
dėlto lietus iškilmių nesutrukdė.

U. S. Navabrancas.

'tuvių ir nedau- 
ir nesiranda čia 
kuri vadovautų 

jais, liet savo vienybe ir veiklu
mu pralenkė ir didesnių koloni
jų lietuvius.

Kaip jau buvau rašęs 
nose, ei:
D, T-os

Kozmas vienas nau 
darbų gauna už 

pritrūksta darbi

Rajone, 
tenai t i nes 

moksleivį, 
pasišventęs veikti

mo- 
surengti 
ik beda,

[•as kalbėjo drg. Vincku- 
l'arp kitko prisiminė apie 
ir kaip jas panaikinti 

i is kalbėjo gerai, bet ka-

Rugsėjo 9 d. Lietuvių Ta li tis 
Namo parke įvyko p ra kalbos 
rengtos “Žiburėlio” draugi-

Naujos Rudenines Stailes 
SIUTŲ

ras
tai suliko duoti dyka 
repeticijoms ir dviem 
tam i metus

Dabai

svetaine] 
bėjo (angliškai) Miss Caroline 
Lowe iš Chicago.

Kalbėjo apie dabartinį sunkų 
darbininkų padėjimų, vėliaus 
prisiminė apie kare, jos prieža
stis ir kaip yra laužoma Suv. 
Va Is t i j ų kon s t i t u oi j a.

žmonių buvo daug ir jos gyva 
jausminga kalba visiems paliko. 
Buvo matyt prakalbose ir lietu
vių.

lįsi balių, į kurį pribuvo 
\ndrulevi- 

liais savo draugais ir 
. Drg. V. Andrulcvi-

nemažai veikė tarp clevelandie- a
čių, laip-pal neužmiršo ir A kro
no. Belo drg. Andrulevičius

Iš šios apieiinkės sekami lie 
tuviai pašaukti kariuomenėn 
Jonas Šeštokas iš Dodson, Md 
Tadas Cauša iš Stover, M., Jo

* Darbai pas mus visai sumen
kėjo; dirbame tik pusę laiko 
tat iš to, k
Įima nei pr 
sa kas dabar taip nesvietiškai 
brangu. Žmonės visi nusiminę, 
tarytum visos vilties nustoję. 
Jaunieji vyrai likosi pašaukti į 
kariuomenę. Iš lietuvių pašauk
ta šie

perskaitymui korespondencijos 
kilo karščiavioms ir akių badv- 
masi. Vieni sako, kad reikia 
korespondentų išnerti iš slapy
vardžio kailio ir nubausti arba 
išbraukti iš kliubo, kiti sako, 
buk tai korespondentas sulau-

Kalbėjo d. J. B. Smelsloriiis iš 
Bostono dviem atvejais. Pir
miausia apie mokslų ir jo reįka- 
linguinų. Antru atveju kalbėjo 
apie šių cUeiių.ręįkalų^JLįįiil^lies

nei tokių nesąmonių
Eina.gandas, buk C 

ponija ketina stalyti didelį fab

mg vietos jaunuolių nezi- 
kur išvažinėjo slėpdamies 
kariuomenės.

žvirblialogijos Studentas.

Kaip kituose miestuose prog
resyvūs organizacijos organ į- 
zuojasi į Liaudies 'Tarybų taip ir 
Ballimorėj. Pirmiausia užma
nė tų tarybų organizuoti įžymes
ni vielos socialistai ir tas jiems

to choro pasižymė- 
lidarymo L. M. D. 
už dykų svetainę

LDLD 
pradėt veikti — rengt prakalbas 
ir vakarus. Taipjau gi girdė
tis, kad n orimąją (gaiviu t ir LSS. 
201 kuopų 
džiai stotus kimu.

Darbai šiame miestelyj eina 
gerai ir darbas nesunku gauti, 
tik bėda, kad viskas brangu. E. 
V. Mfg. Co. prie kulkų dirbimo 
pradėjo priiminetmoteris. Nors 
moterim atiduoda vyru darbus

na jas kelinėmis), bet mokes- 
ties vyru.'. neduoda. Vyrams v V
mokėdavo po 35 c. į valandų, o

i pa žįsta, kad buvo
S. Petrauskui pertraukta kalba, 

ikia? Juk mes 
<ų, kuris šutei- 
balsa ir atima c
toj arba tų pa
jui buvo skair

rengė prakalbas. Kalbėjo V. 
Andrulevičius apie kooperacijų 
naudingumų. ■<

Paskui buvo renkamos aukos 
drg. V. Andrulevičiui, kuris ne
užilgo išvažiuoja

čius pasakė trumpų prakalbų 
apie šiandieninius reikalus, o ki
li svečiai ir viešnios padainavo 
ir padeklamavo.

publika mažai naudos turi, 
del T. M D. 127 kp. nutari 
kvtis koki 
balių su
kad mažai susirašė norinčių mo- 
k y ties. Nors šiame miestelyj ir 
gana daug randasi jaunų vaiki
nų, Kurie galėtų daug veikli, bet 
ištikrųjų labai mažai kas iš jau
nimo veikia. Daugelis jaunuo
lių praleidžia brangų laikų ir sa
vo sunkiai uždirbtus centus 
smuklėse lošdami kortomis iš 

Į pinigų. Nors daugumas jų yra
i o neskaitantis paprasti uba- 
kįyasioje, bet neretai pasitai- 
matyti prie kazyrų 

kurie
'Tokiems butuv 

Idas vietas.

Tarybų ir kam ji yra reikalinga. 
Pertraukoje' Julė Vikšnaičiutė 
įteikė kalbėtojui, kaipo b u si li
čiam vaikų mokytojui, gyvų 
gėlių bukietų.

Buvo renkamos ir aukos, bet 
nenugirdau kiek aukų surinkta.

Paskui vaikučiams buvo pa
tiekta vakariene, o J. Taukevičia 
nuiniė jų fotografijų.

Pabaigoje buvo įvairios žais
mės.

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

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

Bugs. 9 d. čia įvyko LSS. III 
čib Rajono kon f ė rcn ei ja. Po 
sėdžiai tęsėsi visų dienų, o vaka 
re įvyko prakalbos L. M.- Dr 
jos name, parengtos LSS. 6 kuo

dar uz gerų 
įima laike', 
namo, davė 
vienam koncertui.

Tame pačiame susirinkime 
buvo atsiuntęs delegatus ir L. 
M. D. “Birulės” choras, kuris 
reikalavo, kad dr-ja duotu jam 
dykai svetainę netik n'pelici- 
joms, bet ir to choro koncer
tams ir baliams. Draugija su 
tuo nesutiko, bet kadangi cho- 

yvuoja po tos dr-jos vardu, 
svetaine L. 
k once r-

Daugiausia pasidarbavo tve 
rimt
Jis nesenai buvo areštuotas vie
name miestelyj šalę Baltimorės, 
kur laikė prakhlbų liksiu suor
ganizuoti Liaudies Tarybų. Se
nelis Toole vTa vienas iš veik- 
liausiu socialistų Ballimorėj; jis 
smarkiai priešinosi karei, už tai 
drg. 'Toole pavdre iš darbo, — 
per 25 metus Toole dirbo pač
ioj ir dabar kapitalistų bernai 
išmetė ant gatvės.

N-nų n r. 200 buvau parašęs 
žinutę, kaip tūli musų bolševi
kų prastai elgėsi laike L. S. ir 
D. draugijos susirinkimo. Ži
nutė buvo gal ir per aštri, bet 
teisinga. Vienok tūli pasiliko 
užgauti ir štai N-nų nr. 213 vie
nas iš jų, F. J. P., mėgina už
ginčyti, kad jokio triukšmo ne
buvo. Bet vienoj vietoj ir pats

Arsenai Ao. I Kasykloje pali
ko nelaimę du jaunu vaikinu 
B. Pearl ir A. Druginį. B. P. ir 
A. D. leido karų į pakalnę buk
suodami po ratais blaksus kad 
nenusiverslų nuo bėgių; karas 
perėjo per blaksų ir antrine 
abieius vaikinams po du pirštus 
dešinės rankos. Daktaras lurė-

butų, lai daugumas darbininkų 
ketina mainų darbų mesti ir eiti 
dirbti į karšapę. Bet tam gan
dui sunku tikėliu nes čia trūksta 
vandens, šalia šio miestelio te
ka mažas upelis, kurs/ vasaros 
metu kuone visiškai išdžiūva.

Darbai kasyklose eina gerai, 
dirbama pilnas laikas. Pirma 
darbai reikėjo pirkti už pinigus 
ir lai dar negalima buvo gauti. 
Pastaruoju laiku jau to išnaudo
jimo nėra, 
jas darbiniu! 
dykų, mat jau 
ninku, v

Išrinktas naujas miesto mayo 
ras uždraudė 
Kažin, ar ilgi

goj V. Tamulaitis sulošė juo 
kingų monolo 
inteligentas 
m ui lėšu su

sėjo 1b d., kati priėjo prie da
vimo komiteto raportų, buvę iš
rinktieji atstovai į bendrų drau
gijų susirinkimų aukų rinkimo 
reikalu pranešė, kad del 
priežasčių susirinkime 
vavę. Rimtesnieji d ra u 
stebėjo, kad toks narių neran
gumas daro kliubui nemalonu
mų, nes tilpusi korespondencija 
Naujienų nr. 218 kliubų papei
kia už apsileidimų. Susirinki- 

kad korespon-

ginsi ir tiek gaudamos, nes mat 
nusibodo kitur dirbt už keturios 
dolerius savaitėj; bet kaip žiuri 
į darbų, tai ir čia nepermoka, 
nes prie nueinu darbas neleng
vas. — Pipiras.

uijie- 
bus tikrai sutvertas L. 
skyrius, nes jau, kaip 
prisidėjo šios d ra ugi- 
inko atslovifš: TMD. 
/. A. U. kliubas ir drau- 
Slanislovo. Dar lau

kiame atsakymo nuo kitų dvie
jų draugijų, bet kaip girdelis, lai 
ir los ketina prisidėti —tai yra. 
draugystė moterų ir panų šv.

i jau 
visas

... Atėjus vasaros karščiams vie
tos lietuvių veikimas buvo su
mažėjęs, bet dabar, pradedant 
orui a 
kimas

dainos išėjo 
iau. Matyt, choras tu 
įaujų dainininkų, ku 
dar nespėta išdirbti, ( 

ir dar neįgijo drąsos rodyliet 
publikai. Už lai vyrų chorai 
dainavo puikiai. S

Buvo dar kvartetų ir duetų 
kurie pilnai visus užganėdino.

Publikos buvo neperdaugiau 
šia, bet kiek teko patirti, cho 
rui liks apie $40 pelno.

nas nankeia is oieason, vv. va. 
J./Langevičia ir P. Valatkevi 
čius lapo paliuosuoti kaipo ve 
dę. T. Cauša nėra pilietis, to 
del jis ketina kreipties prie ru 
sų konsulo ir su jo pagelba rei 
kalanti paliuosavimo.

narj reiklų trumpai i rankas pa 
siimti, nes kol jis nebuvęs kliu 
bo nariu, nieks apie kliubų ne 
žinoję, o dabar visu Ameriki 
apie jį skaitanti. Rimtesnieji na 
riai pastebėjo, kad koresponden 
ei ja yra teisingai parašyta, ii 

netei

Onos ir LDLD. 70 kp. 15 
bus antras rišys, kuris riš 
draugijas vienybėm Pernai Ii 
kos sutvertas Liet, šelpimo sky 
rius, prie kurio 
draugijos prisidėjo 
skyrius lig šiol nie 
bet dabar, kaip girdėtis, jau k’e- 
tina pradėt darbuolieš.

šiame miestelyj pašelpinės 
draugystės papratę, yra tankiai 
rengti balius, kur apnrl papras
tų šokių ir gėrimų daugiau nie
ko nebūna, nors, žinoma, tas 
draugi jom ir duoda- pelnų, bet

čyli, kad draugijoj, 
žiburiu nesurastum 
draugija senai žino tų 
kuris prie kiekvieno 
svarbesnio klausimo kelia trink

Pitlsburghe pašauktieji į ka- 
iuomenę jaunuoliai labai nusi- 

Pjlni jų saliunai ir bili- 
Paklausus, kodėl jie 

ko: kam dirbti, vis- 
Pražuvo energija 

vien girtuoklystei: 
gerkime! Liud- 

žiurėti.
— Sokietis.

Už kų gi S. Petrauskui buvo į 
pertraukta kalba? F. J. sa- 
ko, kad S. P. ilgai kalbėjęs ir < 
kartojęs tų, kas jau buvo rašyta

(Seka aąt 8 pusi.)

kalbėjo D. Lėk
labartinį darbiniu!i

r ka žada darbininkams sočia

ro koncertas.
Pirmiausia buvo suloštas 

“Žingsnis prie šviesos.” Loši
mas pilnai pavyko. Maly! lošė
jai ir dainininkai buvo gerai pri
sirengę. Visas lošimas padarė 
gilų įspūdį ant žmonių, ypač 
dainos už scenos.

Paskui V. Maiše j u te gražiai ir 
įspūdingai atvaidino monologų 
“Mylimoji žuvusio už laisvę.”

Rasinskas vaidino 
‘Ponaitis 
Aido

pritaria A. L. D. Tary
bai. Perskaičius laiškų nuo A. 
L. D. Tarybos sekretoriaus ne
buvo nė vieno priešingo. Mat, 
Baltimorės socialistai nemaž pa
rodė, kaip reikia protųut. Mano 
nuomone, čia būtinai reikia pra
dėti organizuoti AJJ)T,

Viena saugiausiųjų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA 

Močioje ir tikroje Rankoje. .L_ _____ __
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cle

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* lt gatves.

V F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ce.

J. PESHEL .
sekr. Turk Mnff, Ce.

OTTO KUBIN
prez. Atlai

[Brewing Ce

Atkreipiu (lomos tų draugijų, 
kurios yra nutarusios darbuo
tiem auku rinkime, kad darbuo- c
tusi jos vienos, nes L. P. D. Kliu
bas atsiuntė nuo rinkimo aukų, 
pamatuodamas, buk lai juos 
kas nori už nosu vadžioti. c

Stepo Vaikas.

BACH BROS
Michigan Ave. ir 115-ta Gatvė.

* svaigalus vežioti, 
im? Nepirmiena.

Aesimai amerikoniški žanda
rai peršovė du slavokus, o du 
nušovė ant vietos, užtai, kad gė
rė degtinę savo gryčioj. 'Tai ne 
pirmiena žandarams taip elg
tis, o jie visvien lieka teisingais. 
Vieliniai mainierių lokalai, ne
lik ateiviai, bet ir anglai protes
tuoja prieš lokių barbariškų 
valdžia. Renka vardus ir keti- v
na paduoti peticijų, kad (lan
giaus tokio barbarizmo neatsi
kartotu.

jo nupjauti. \ lėtinės dvi bobe
lės bubnija, kad B. P. ir A. D. 
savo valia tų darbų atlikę, gir
th, idant pasiliuosavus nuo 
amerikoniškos kariuomenės. 
Nekurie mano, kad lai tiesa.

Bet ne. Tai bobelių išmistas. 
Jeigu bobelės nieko neišmanote 
apie kasyklų darbus, neplepėki t

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai — 1  

Pitts tona ir I«SS. 1 
Butų gerai, kad i 
kuopos sušelptų šį 
kuris 
darbininkų labui.

K. J. Apušotas

Pasakykite, gerbiamieji kliu 
Kiečiai, rimtai, kodėl bijotis vie 
šumo, kame ir kokiu būdu ko 
respondentas sulaužė konstitu 
cijų? Draugija, veikianti na 
rių ir visuomenės labui, nieką 
dos nebijo pasigirti savo nu 
veiktais darbais. Bijoti viešu 

daryti ka nors ne

ir L. M. D. “Biru- 
pradės geriau dar- 
nepasisekimo laike 

namo atidarymo rugs. 
30 d. choras sušaukė nepaprastų 
susirinkimų rugs. 1 d., kuriame 
nutarė paleisti senųjį mokytojų 
J. V. Grajauskų, už lai kad jis 
per tris metus neišmokino cho
ro nieko daugiau, kaip ant sce
nos alkūnėmis daužylies. Da
bar chorų mokys buvęs Home
stead vargonininkas Semdis. 
Linkėtina pasisekimo atgiju
siam chorui.

smga; o jeigu randama, kad ka 
Doi’s neteisingai parašyta, ta 
reikia traukt redakcijų atsako 

lų pataisyti ta 
išlyj. Bet ras 

is pasakė, kad jokiu bu 
galimu pusi teisinti, ka: 
kad kas buvo rašyti 

Pečiaus besi karščiui) 
prie nieko nepriėjo, Iii 

parodė savo bailumų ir nesu 
. .... t:..... -

dų susirenka 101, atslo- 
vau jantįs virš 15.000 narių. Da
bar los didelės organizacijos 
varde protestai daroma ir sta
toma reikalavimai, kad atšauktų 
priverstinų tarnavimų kariuo
menėj. Na, o kų butų galėję 
reikalauti vieni socialistai, ku
rių yra Ballimorėj apie lukslan-

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. GITE 

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

Ice Co vice-prez. T. Wilce Co
JOZEF SIKYTA 

k i, kiečiu s.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALHaMA LIETUVIŠKAI

SCHWZES

BUTTER-NW
^CHVLZE’S;

Pėtnyčioje, Rugsėjo 28

PetnyČioje, Rugsėjo 21
Mes nulcisime $1 ant kiekvie
no vaiky Siuto ir Qverkoto. 
'Taipgi duodama dykai kamba
rinė basebolė.

BACH BROS.

S u bato j e, Rugsėjo 22
Mes nulcisime $2.50 ant kiek
vieno vyriško siuto ir overko- 
lo, taipgi prosysime už dyką 
per visus metus.

BACH BROS.

Panedėlyje, Rugsėjo 24
Mes nulcisime 50c ant kiekvie
no Union siūlo arba dviejų 
šmotų apalnrŠŲ po $2 Jr dau
giau. x

BACH BROS.

Utarninke, Rugsėjo 25
Mes nulcisime 50c ant kiekvie
nos vyriškos Skrybėlės po 
$2.50 ir daugiau.

BACH BROS.

Scredoje, Rugsėjo 26
Sankrova bus uždarytą visą 
dieną; atsidarys po 6 vai. vuk. 
Seredos vakare.

Mes nulcisime $1 ant kiek
vieno svederio už $4 ir augšč.

BACH BROS.

Ketverge, Rugsėjo 27
Mes nulcisime 50c ant kiek
vienos kelnių porY>s po $2.50 
iki $4.75.

Mes nulcisime $1 ant kiek
vienu kelnių, $5 arba augščiau.

BACH BROS.

Mes nulcisime 50c ant kiekvienos poros vai
kų (''.every kų.

Mes nulcisime SI ant kiekvienos poros vyrų 
Čevervkų. <
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buržuazijos gaivalais, susi- koj, kur dauguma kariau- 
telkusieji Tarybose, sudaro įjančių valstybių turi savo 
didelę didžiumų Rusijos gy-įkolonijų. Vokiečių koloni-

NAUJIENAS
IWW1L IT ox.IL o TTfc on 15X11 didelę didžiumą nusijos gy-iKoiomjų. voiuecių koiuih-ilme Lntmiisimsiini iLmnlly news I ventojų. Kodel’-gi tad jiems'jas ten dabar turi užgriebus 

----------------- . —.■- - r į neįmį valdžios į savo ran- Anglija su savo talka. Sulig

Žengimas į Socia= 
liziną.

r llraas Liitinrij Diennitis Amerikoje 
LoM'fta NAUJIENŲ BENDROVE inc.

• Kasdien, išskiriant nedeldienius

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

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

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00 
. $8.00 
Money

|e, pačtu:
•Metams .................. .........
Pusei mėty ........................
Trims mėnesiams .........

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

First Lithuanian Daily ii» America
Published Dai^g Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

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

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

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

United States, outside
by mail:

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

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

of Chicago,

... $5.00

... $3.00

.... 1.75
....... $7.00
.... $8.00 
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Pergale musų".
Mieste Atlantic City, New 

Jersey’s valstijoje, laiko 
konvenciją Suv. Valstijų

lybes klausimus sąryšyje su 
dabartine kare.

įdomią kalbą toje konven-

ninkas ir United States Steel

karė yra “karė už ekonomi
nę viršenybę.“ Suv. Valstijų 
ir talkininkų pusėje esanti 
persvara. Vokietijos spė
kos jau baigiančios išsisem
ti, ir ji besilaikanti dar, tik 
ačiū nuostabiam savo veiki
mui ir organizacijai.

Plieno korporacijos prezi
dentas neabejoja, kad Vokie-

pergalė reikš, kad talkinin-

į savo rankas viešpatavimą 
pasaulio biznyje. Jie pasi
dalins rinkomis, jie pasiskirs 
sau eksploatacijos sritis ir 
padiktuos Vokietijai sąlygas 
dalyvavimo užsienių pirkly- 
boje.

Bet reikia štai ką nurody- 
‘ \ti: nuo-pat revoliucijos pra

džios valdžioje dalyvavo ir 
lošė svarbią rolę buržuazi
jos atstovai. Kodėl revoliu
cija negalėjo be šitų elemen
tų apsieiti? Kaikurie gali 
pasakyt, kad be jų apsieiti 
buvę galima, tik visokie “o- 
portunistai“ socialistų tarpe 
perdaug pataikavę buržu
jams. Vienok ar toks pasa
kymas butų teisingas, tai 
dar klausimas. ~~

Galėjo juk būti ir taip, kad 
demokratija leisdavo buržu
azijos atstovams užimti vie
tas valdžioje dėlto, kad de
mokratija nepajiegė viena

Dabar kila klausimas, kas 
daryti toliausi kaip sunaudo-

kad užtikrinus revoliucijos 
la i m ė j i m us i r apsaugoj us 
juos ateityje nuo reakcijos 
pasikėsinimų?

Jau senai buvo siūloma ši-

Demokratija — t.y. pir
moje eilėje darbininkai , ir 
ūkininkai — savo skaičium 
persveria stambiąją ir vidu
tinę buržuaziją, bet gal ji 
nėra taip gerai susiorgani
zavus; susiorganizavimo y- 
patingai gali trukti skaitlin- 
giausiajai demokratijos da
liai, ūkininkams.

O be gero susiorganizavi
mo, demokratija negali but

Kiekvienas šiek tiek inteligen
tingas ir skaitąs žmogus žino, 
kad šiandie socializmas nepap
rastai sparčiai auga ir kiekyie-

krikščionybe geidžia kiekvieną
tautą, kiekvieną tautelę, kiekvie
nos kalbos žmones jungti vie
non milžiniškon laimingoji šei-’ įvairiais ekonomijos ir sociolo-

“Mano bute buvo surinkta 
daugybė iškarpų, ištraukų ir,ki
tokios’ mokslinės medžiagos

basčių nega-

simą: demokratija, susior
ganizavusi Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryboje, 
privalo paimt į savo rankas 
visą valstybės galią, praša
lindama nuo valdžios buržu-

merikos kapitalistų nuomo
nę. Kartu su įuQ, ir jie tiki
si, kad pergalė yra “musų,“ 
ir kad Vokietija, kaipo kon
kurentas jų bizniui, taps su
naikinta. Jeigu ne ta viltis, 
tai jie ir karės nebūtų norė-

Bet ką visa tatai turi ben
dra su “apsaugojimu demo- 
kratybės pasaulyje“? šioje 
karėje eina kova už biznį, o 
ne už demokratybės reika
lus.

Šita klausimo išrišimo bu- 
dą daugelis vadina “proleta
riato diktatūros“ įsteigimu. 
Bet aišku, kad taip vadinti 
jį yra neteisinga. Kareivi- 
ja, kaip žinome, susideda ne 
vien iš darbininkų; dau
ginus, negu darbininkų, joje 
yra ūkininkų, ir yra da ir 
kitokiu žmonių. Karinome- 
nė susideda iš visokių klesų 

1 žmonių.
Šalę Darbininkų ir Karei

vių Atstovų Tarybos gyvuo
ja dabar Rusijoje ir Valstie
čių (Ūkininkų) Atstovų Ta
ryba. šita organizacija eina 
išvien su Darbininku ir Ka- c
reivių Atstovų Taryba. Jei
gu revoliucinė demokratija 
nutartų paimt galią į savo 
rankas, tai vargiai galima 
abejot, kad Valstiečių At
stovų Taryba irgi dalyvuatų 
valdžioje.

Taigi apie “proletariato 
diktatūrą“, arba neapribotą 

.vienu darbininku klesos vai- 
c- v

jdžią Rusijoje kolkas gegali 
but kalbos. Šiuo, tarpu te
nai yra galima tiktai “revo
liucinės demokratijos dikta-

Pasijos demokrati
jos kongresas.

Rusijos demokratija 
gyvena aštrų krizisą.

Kontr-revoliucinis Koimi- 
, lovo maištas griežtai pastatė 
prieš ją galios klausimą.

Tas maištas parodė, kad 
priešingi revoliucijai gaiva
lai, kurie susideda ne vien 
iš bajorijos ir senosios biu
rokratijos, o ir iš skaitlingi] 
buržuazijos sluogsnių,—gali 
rasti paramos tam tikrose 

• kariuomenės dalyse, ypač 
josios viršūnėse.

Jisai parodė tečiaus, iš an- 
, tros pusės, kad visa dęmo- 
Jcratija tvirtai stoja už re-

per-

tiktai tvarkyt senosios val
džios ir karės suardytą šalį,( 
bet ir pasekmingai kovot su 
tomis kliūtimis, kurias jai 
darytų atstumtoji nuo val
džios buržuazija.

Štai delko, veikiausia, re
voliucionieriai, niivertusieji 
carizmą, leido tūlą laiką val
dyt šalį kadetams ir spali- 
ninkams; del tos pačios prie
žasties, tur-but, ir Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba iki šiol griežtai atsisa
kinėjo imt visą valdžią į sa
lvo rankas.

Laikui bėgant, Rusijos de
mokratija vis labiaus orga
nizavosi ir, ačiū tam, ėjo vis 
stipryn ir stipryn. Kartu su 
tuo buržuazijos įtekmė vis 
labiaus puolė. Kornilovo 
maištas parodė jos menku
mą; o šiandie daugelis Rusi
jos socialistų jau kalba apie 
tai, kad buržuaziją reikią vi
sai prašalint nuo valdžios— 
bent tą imperialistinę buržu
aziją, kurią atstovauja Mi- 
liukovo partija.

Maskvos suvažiavimas ši
tą klausimą ir riš. Jis bus 
svarbus ne teoretiškais gin
čais tarp “bolševizmo“ ir 
“menševizmo“, o tuo, kokie 
visuomenės jiegų santykiai 
bus jame iškelti aikštėn.

Demokratija ims valdyt 
ftusiją, jeigu ji jausis turin
ti pakankamai tam spėkų.
r—■■■ ...      ............................................. ...

Tarptautinė kolionijų 
kontrolė.

Bet ar ji butų pageidau
jama?

Šitam klausimui išrišti y- 
ra šaukiama rugsėjo 23 d.' 
nepaprastas visos Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybų suvažiavimas 
Maskvoje.

Ka nutars tasai suvažiavi- v
mas, mes neapsiimanje spė
ti. Mes norime tiktai nuro
dyti į keblumą to uždavinio, 
kuris stovės prieš suvažiavi
mą.

Kaikam gali atrodyt, kad 
jokio keblumo nėra. Revo
liucinė demokratija turi vi
są spėką savo rankoje. Dar
bininkai ir ūkininkai kartu 
su revoliucinės smulkiosios

mas traukia žmonių minias į sa
vo eiles. O tai daro pramoni-

socializmo žingsnius dar labiau 
suskubino. Tą faktą pripažįs
ta ne tik socialistai, bet ir jų 
priešai ..- mililaristai, politikai,
dagi patįs kapitalistai. Dauge
lis kunigų įvairių sektų virsta 
socialistais, ypatingai labiau li
beralių protestonų sektų.

Rymo-katalikų ir liuteronų

sios, atžagareiviuusios. O betgi 
daug ir tų tikėjimų kunigų jau 
“užsikrėtė” ir pripažįsta, 
socializmas neišvengiamas 
kad mes sparčiu žingsniu

Wauwatosos liuteronų semi
narijos profesorius J. Ph. Koeh
ler išleido (vokiečių kalba) 
bažnyčios istorija labai rim
ta ir mokslo žvilgsniu svarbų 
veikalų. Autorius patsai yra uo
lus liuteronas ir skaitosi tarp 
žymiausių Amerikos teologų.

naturalė ekonominio ir politi
nio liberalizmo pasekmė.

“ Socializmas reprezentuoja 
darbo žmonių klesą — šiandie
nį proletariatą -- ir reikšdina jo 
protestą prieš politinę ir ekono-

“Soęializmas yra priešingas 
privačiai nuosavybei ekonomi
jos dalykų, dirbimo ir paskirs
tymo įstaigų, nuo kurių pri
klauso visos visuomenės gyve
nimas. Socializmas reikalauja 
kooperatyvės darbininkų klcsos 
organizacijos bendram visuo- 
meniam tarnavimui. O tai ne
reiškia atėmimą individuals €■
(kiekvienam atskiram žmogui) 
laisvės, bet kiekvienam tos as
meninės laisvės garantavimą.

nacionalis. Bet ka-

mynon.
įima versti ant socializmo, del-

yra piktų jiegų, senų ir stiprių, 
kurios trukdo tikrai krikščiony
bei plėtoties, kurios teikia dide
lės paspirties monarchijoms,

nesu tikimą

n ea p y ka n tą, tuščios

politinėmis.

ku. kad kaip tik dabartiniosios 
kares siutimas pasibaigs, tuo
met tai. su kuo daugelis taip at-

butent, kjlančios radikaliu so

čia lis San Francisco 
arkidiocezijos organ; 
gcg. 26 š. m. numeryjt

dakloriai, kurie šmeižia socia-

kiti šios šalies žmonės; jie 
tikri žmonijos mylėtojai.
są pasakius, socialistų pi

VISI

iš to baisaus skerdynių slogelio, 
ji pasijus jau stipriai sociali- 
zuola ir priversta priimti dauge
lį ekonominio socializmo dok
trinų apie bendrą visuomenes 
nuosavybę išdirbystės priemo
nių”

gentingi žmonės nebereikalauja 
kreipti kiek nors domos į tuos 
pusgalvių, neišmanėlių arba

gijos klausimais. Aš sueikvo- 
jau apie 10 ar 12 metų berink
damas ir begrupuodamas tą me
džiagų. Jeigu visa tatai bus val
džios agentų sujaukta, sumai
šyta arba pražudyta, tai mano 
daugelio metų darbas pasirodys 
žlugęs vienos nakties bėgiu. .

“Aš manau, kad valdžios 
agentai, nakties metu, man ne
esant namie, įsiveržę į mano 
butų ir darydami kratą, rausda- 
mies po mano laiškus ir popie- 
ras, tarėsi, kad jie veikią įstaty
mais leistų jiems teisių ribose. 
O betgi lasai jų veiklumas yra 
labiau panašus į carizmą, negu 
musų garbinamąsias Amerikos

(lynui musų valdžios bailumo, 
nervingumo, koki duoda tasai 
jos agentų užpuolimas ant pri
vačiu piliečio buto?”

Prof. Scott Nearing pasiuntė

men tu i
Valstijų maršalui į Toledo, pra
šydamas, kad paimtais iš jo bu
to popieriais apsieitų atsargiai

Washingtone ir Suv.

Lietuviai Rusijoj.?
Pskovas.

lietuviuc

Pskove karo metu 
gyvena apie 100 žm., 
kaip didelius, taip ir 
Rinki mouse į Seimą da -mažus.

lyvavo 237 žmonės, bet paskui

Ką reiškia taika be anek
sijų Europoje, tą mes leng
vai galime suprasti. Ji rei
škia, kad nei viena kariau
janti valstybė neturi užgro
bti nuo kitos ar užgrobus pa
silaikyti nei mažiausio plo
to žemės. O tautoms, kurios 
•buvo užgriebtos seniau, turi 
būti duota teisė nuspręsti, 
ką jos su. savim darys: ar no
rės bųti visai nepriklauso
mos, ar norės būti autono
minėms didesnių valstybių 
^dalims, ar norės įeiti į fede
raciją su kitoms valstybėms. 
Tai taip turi būti Europoje.

Bet kaip tą principą tai-

ly va liti nedalyvavo rinkimuose, 
nes visai jų nežinojo. Yra bū
relis inteligentų — visi tremti
niai. Dauguma, maž-daug visi, 
darbuojasi Žemiečių Sąjungoje. 
Partijinis gyvenimas kol kas 
neapsireiškė, nors dvasia pažan
giųjų visur matoma. Bet revo
liucija sujudino ir čionykščius 
lietuvius. Buvo keletas mitingų 
ir susirinkimų, kuriuose buvo 
keliami organizacijos, o taip-pat 
ir kiti klausimai. Buvo išrink
tas vienas atstovas į Seimą.

Rupinimuisi savo reikalais 
Pskovo lietuviai išrinko Vykdo
mąjį Komitetą. Savo gyvavimo 
ypatingai jis dar neparodė. 
Svarbiausias jo atliktas darbas 

tai taisymas vakarinių kur
sų suaugusiems.
komi daugiausia nemokantiems 
ras vii ir skaitvti.. Tuose kur- 
suose bus aiškinama, kiek girdė
jau, Lietuvos istorija. Be šių 
kursų, ten pat bus daroma pas
kaitų sekmadieniais politikos
temomis. Tos paskaitos bus 
taikomos platesnei miniai, kad 
ją kiek galint supažindinti ir už- 
interesuoti einamuoju momen
tu.

Birželio 22 d. susitvėrė “Jau
nimo Kuopa.” Jos tikslas — 
sutraukti ir suvienyti vietos 
jaimuolius-es, o taip-pat lavin- 
ties. Daroma susirinkimų, pa
sikalbėjimų, pasilinksminimų. 
Dabar manoma įtaisyti knygy
nėlį, taip-pat — skaityklas- 
klubą. Nors nesenai ‘‘Jaurtimo 
Kuopa” susitvėrė, bet savo gy
vumu suskubo sutraukti beveik 
visą Pskovo lietuvių jaunuome
nę. Kuopoje narių iš viso 84. 
Daugiausia — kareiviai ir sodie
tės. Yra keletas inteligentų-čių.

ir politikierių tauzijimus ir užsi
puldinėjimus ant to didžio tarp
tautinio socialistu judėjimo.

principu “taika be aneksijų” 
Anglijos užgriebtas koloni
jas turėtų Vokietijai sugrą
žinti; Bet ar sugrąžinimas 
butų reikalingas, ir ar butų 
jis naudingas pastoviai tai
kai?

Šitą klausimą pakelia gar
susis Anglijos rašytojas H. 
G. Wells.

Jis nurodo Į tai, kad cent- 
ralinėj Afrikoj ypačiai ap
sireiškė ir veikė Europos di
džiųjų valstybių imperializ
mas. Ten varžytinėse už 
žalią medžiagą susidūrė Vo
kietijos ir Anglijos ir Fran- 
cios imperializmai. Tai bu
vo viena iš karės priežasčių.

Kas-gi tš to išeitų, jeigu 
Afrikoj viskas butų palikta 
po senovės, kaip buvo prieš 
karę? Vėl prasidėtų varžy- 
,tinęs. Kiekviena valstybė 
stengtųsi išnaudoti savo “po
sesijas” juogeriausiu budu, 
tai yra, sau'ant naudos o sa
vo kaimynui ant skriaudos. 
Prasidėtų nesusipratimai, ir 
taika vėl atsidurtų pavojuj.

Taigi taip padaryti nega
ilima. Wells sako, kad Afri
kos kolonijų negalima nei 
grąžinti Vokietijai, kurios 
buvo Vokietijos, nei palikti 
Anglijai, kurios buvo Angli
jos. Jo supratimu, Afrikos 
kolonijos po karės turinčios 
būti laisvai prieinamos vi
siems ir nepriklausyti nei 
vienai valstybei skyriumai, 
bet visoms išsyk. Tąsyk bu
tų pašalintos pavojingos va
ržytinės tarp valstybių. Tai 
esą galima įvykinti tik po 
kokia-nors vyriausia tarp
tautine kontrole, tokia kon
trole, kurioj dalyvautų visos 
valstybės turėjusios koloni
jų Afrikoj. Vokietija toj 
kontrolėj turėtų gauti savo 
šėra. Tokiu budu butu nu
daužti ragai ir Vokietijos di,l,gi Pah>P°intel"
. . v . . . * • •» . | nacionalis (tarptautinis), socia-nmpenalizmui ir visiems ki- L. t . 4. .'| lizinas talpiau Imtinai turėjotiems imperializmams. . . r

I Wells kalba tik apie Afli-I “Vokietijoj Bismarckas ban- 
kos kolonijas. Bet tą patį pavartoti socialistus prieš 
reiktų pasakyti ir apie Oke- Rym0-kątalikų bažnyčią, bet 
anijos ir Pacifiko ir visas jam tatai nepavyko. O tai del- 
kitas . kolonijas, malajų ir to, kad socialistai tikėjimą skai- 
kitokių genčių apgyventas, to kaipo privatinį žmogaus są- 
kur “baltieji“ skleidžia savo žinės dalyką, 
“civilizaciją“ tarp “juodų- Į “Dabartinė 
jų” 
“baltasis“ svietas negali ap- 
seiti be necivilizuoto “juodo
jo“ ir negali jo palikti ramy-, r. .., . t , , . .
beje, tai bent jis visas pri-1 ž _ bendrybę,
valetų turėti prie jo lygią S;cializnias taipjau smarkiai 
prieigą ir'varyti savo ko- paavigo Anglijoj ir Francijoj ir 
merciją be varžytinių už iutOSe šalyse.- 
“juodojo“ svieto Žemę. Af- “Nacionalizavimas (paėmi- 
riką padarius tarptautine, o mas šalies nuosavybėn) visų 
visas kitas Anglijos koloni- gabenimo ir susižinojimo prie
das palikus vien tik Anglijos monių greitu laiku bus jau įvy- 
nuosavybėje, teisybės nebu- kęs faktus; po to seks dar sver
tų padaryta ir butų palikta pesui laimėjimai.
priežasties pavydui ir nesud “Socializmas laimėjo kovą, 
sipratimafns. Todėl tarp- ncžiui<int visU priešginų ir ku- 
tautinėn kontrolėn turėtu šali!’inkl1 1>a?
pereiti ne tik Afrikos, bet ir , . v . .
visos kitos kolonijos Aust- įstaigų ir da. gelk) visuomcnCs 
t alija, Zelandiją, Indiją, Ka- Į gyVenįm0 priemonių, kaip kad 
nada, žinoma, ptie tokių ko-Į(|a|)ar jau ^aUgCiyį šalių, o ypa- 
lonijų negali būti priskaity- tingai Anglijoj, Francijoj ir. 
tos. Jos yra beveik savy- Vokietijoj daroma, yra dideli 
stovės tautos ir joms pri- žingsniai į socializmą.’’
klauso tautų apsisprendimo The Pittsburgh Leader, ry- 
teisė. I mo-katalikų laikraštis, tvirtina,

Jeigu šitie išvedžiojimai kad Europos karę sukurus pro- 
yra teisingi, o teisingi jįe, ‘estonų atskahmybė ir plutokra- 
rodos, yra, tai prie taikos p*’11 (didžturčių viešpatavimas), 
pamatinių obalsiu turėtų ir kad delsociaUzmas, kurs 
prisidėti dar vienas: | sto’a uz ir už darbininkų

“Tarptautinė kolonijų kksos ^cialio ?ad®jillao 
kontrole.“ K. Jasiunas. ,| me pasaulyj. 1 asai rymo-kata- 

;.-n™rr Tiiiur. .... _t,A ■/ihkųMikmžtis- sakou ^

sustiprino
Jeigu jau civilizuotas] socializmą Amerikoj ir Rusijoj 

1 ir Skandinavijos šalyse, dėlto 
kad socializmas išliktųjų repre-

ikos be aneksijų galima butų | Skaitykit ir, Platinki!
•' __ L." ___ *__ i:.x4 AM I TWrATTITWItf ACi ’ 'pritaikyti centralinėj Airi NAUJIENAS
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šie kursai tai*

tai nedori žmonės, bedieviai 
anarchistai, laisvameiliai, no 
rintįs turtais pasidalinti, gei

ti. šeimynų ir tt., bus skaitomi 
visų išmintingų žmonių kaipo 
niekšai; šmeižikai ir melagiai 
jeigu ne pakvaišėliai. — R. A. 
Dagne. (Milw. Leader).

Prof. Nearingo už 
reiškimas.

del padarytos jo namuose 
kratos.

prof. Scott Nearingo bute, To
ledo], Ohio.

Prof. Nearing, kaip žinia, yra 
socialistas ir didis taikos šalinin
kas. Paskutiniais laikais jis vi
są savo mokslą ir energi
ją pašvenčia kovai už thiką ir

Tarybos pildomojo komiteto na
rys. Tokių žmonių dabar val
džia labai nemėgia, juos perse
kioja, kratas daro.

Del padarytos jo namuose • \
kratos prof. Nearing rugsėjo 13 
d. paskelbė šitokį užreiškimą:

“Šiandie rytą, atvykęs New 
Yorkan, radau laikraščiuose ži
nia apie tai, kad mano bute, To
ledo], tapus padaryta, turbūt

Vladivostokas. Vietos garni
zono kareiviai lietuviai susirin
kime gegužės 29 d. nutarė: orga
nizuoti lietuvių kareivių kuopų 
prie Tolimųjų Rytų Lietuvių 
“Rūtos” Dr-jos. Kuopos tiks
las — išaiškinti lietuvių karei
vių skaičių Vladivostoke ir jo 
apielinkėse, suvienyti juos Kuo
pt >n ir vesti prie visuomenės 
darbo. — (‘N. L.”)

“Su visa tuo, ką aš kada nors 
sakiau, arba rašiau, ir su visa 
mano surinktąją medžiaga ka
rės klausimu, kiekvienas, kas 
tik nori, gali by kada su^ipa- 
žinti.r Aš visados, jeigu tik tu-

^Karės priežasties negalima J riu ką pasakyti, pasakau viešai,

■■d,.-J.,<!>•«.."taA’ti.1^. I.. 4 -.1 •

Minskas. Karės ir visuome
nės organizacijos rūpinasi apie 
tai, kokiu budu sulaikyti trem
tiniu bangas iš užimtosios Lie
tuvos ir Gudijos. Pasitikėda
mi, kad kares greit baigsis, 
tremtiniai veržiasi į savo gim
tinę. Jie nueina į vakartis nuo

Jį
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SOUTH CHICAGO
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mus mane

Pasaulio krašte

VALPARAISO, END

Išvažioja mokyklon

Mano 
inys pa-

Npriu kur tai skristi, 
Paimt minties sparnus 
Ir lėkti taip greitai, 
Palikt čia tik sapnus...

kokio ligšiol dar lietuvių kalba netu 
Kiekvienas, kas tą veikalą skaitys, skai

Net pažvelgti atgal — 
Ir to nenorėčiau, — 
Kaip vilnįs, kaip vėjas 
Skrisčiau kiek galėčiau

Kiti 
riuomenen

Didžiausi Kooperatyve Pirkimui 
Drabužių Organizacija Su v. Vai.

Visai
Pu jas vi- 

o pas-

ir vienu 
galingos 
į tamsią 
ir visus

National ^Clothiers

ti ir apkalbėti faktus ir apsvar 
styti budus, kurie valstybės bui 
t į apsaugotų.

Debatai y r
vi n tojais

nėra, ir ant galo 
do per kitą si j on ę

Žejvio ir Žiogo dirgsniai buvo 
kaip užsukti.

—žiūrėk, žiūrėk, ką Jis daro! 
— jie klykė. — Kodėl tu taip a t“ 
sargus?

O nulėkus toli —
Gal butų kiek geriau,
Gal nėra ten vargų,
Gal atsidusčiau lengviau

Padūmojęs valandėlę, Jis vėl 
stvėrėsi už dlarbo. .Jis tris kar
tus persijojo dulkes, idant per
sitikrinus kad jose nieko blogo 

jas dar perlei-

ROCKFORD, III. — šiomis 
dienomis išvažiuoja į Valparai*

Mirė mokytojas Henry B. 
Brown. Lietuviai renkasi 

mokyklon.

’ net vi-
Jei pats

nori

— O kam ši? — jie 
Jis tylėjo, nes buvo 

Bet jiems nesi-

maip- 
iteiti į susirinki- 

tikslu, kad į visa, kas 
yta, apskritomis min- 

i tuomi kas 
vienam, ki- 

Niekas negali 
apie dalyką, 
apsvarstė ir

Sudiev Jums, Jau 
nuoliai.

Begaliniai loginiai išve 
mažina musų įsitikėji 

Jei kalba yri 
ii klausytojų, rei

Mikas D. Palevičius iš Collins
ville, 111. atvažiavo į Chicago ir 
čia įstojo į Hoffman Prepara
tory School, kurią baigęs ketina 
studijuoti m ėdi ei ną.

uvi- 
labai 

net vadina jį 
Bet taip- 

laikytis savo tempera- 
nes temperamen- 
ršų debatai virs-

pasimokinimui, bet Jo galvoj 
judėjo žmogaus paveikslas, ir 
Jis tol dirbo beždžiones, kol ga
lų gale nepadarė Žmogaus.

—Dabar, — tada Jis tarė, — 
aš turėsiu draugą, kurį neužil
go aš sau paimsiu už bendra
darbį.

Bet keista, kad tas Jo tvari
nys, kaip ir daugelis kitų, neiš
ėjo tokiu, kokiu Jis norėjo. 
Juose buvo daug to, ko Jis visai 
nedėjo. Ir kuo daugiau Jis 
juos perdirbinėjo, tuo painesni, 
tuo nenuoseklesni jie darėsi. 
Bet Jis nenustojo vilties. Jis 
sau sakė: — Aš bandysiu toliau: 
galop vis ką nors tobulo sutver
siu.

želvis su žiogu net pralinks
mėjo,^kuomet pamatė Jį vėl 
smagiu — ir beždžionės buvo 
taipgi linksmesnės. Jis bež
džiones lyg geriau ir mylėjo; 
nors jos Jam tik buvo lyg mo
kiniui knygos. los niekad ne-

Rugsėjo 16 d. mirė Valparai
so Universiteto įsteigėjas ir ne- 
kurį laiką čia mokytojavęs Hen
ry Baker Brown. P-as Brown 
gimė 1847 m. mieste Mount 
Vernon, Ohio. Baigęs pradinę 
mokyklą, jis pradėjo mokyties 
augštesnėse mokyklose k. t. 
Ohio Wesleyan U n overs i t y, Del
aware ir National Normal 
School Lebanon’e; pastaroje 
mokykloje jis mokytojavo apie 
porą metų. Mokytojavo ir 
Northwestern Normal mokyk
loje, Republic, Ohio.

1873 metais atkeliavo į India
ną valstiją tikslu įsteigti čia 
mokyklą* P-o Brawn geri no
rai išsipildė po de&mti&s metų

mokykla Hko

Yra tai puikiausias literatūros veikalas—paša 
ka-drama 
r ėjome 
tys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, ir vis 
negalės atsigėrėt jo puikumu.
PASARGA: Norintis įsigyti šią dailią knygą ir papuošti jąja 
savo knygynėlį, kreipkitės tiktai žemiau nurodytu adresu, o 
ne į “Nauitetuf* Administraciją ar kur kitur, nes ten iu ne- 
gAusite. r * ‘..........

J. Sirutis

Ir lodei mes, jaunuoliai, d 
bar turime skirties.

Vieni musų dar pasiliekame 
gal ramiai gyvensime tūlą laik 

gi musų jau išvežami k

savo vie- 
valandos, 
kanuolės, 

taika ir 
— ir mes 

dirbsime tos

Nors Jis buvo savo darbavie
tėj, bet šį kartą nedirbo. Jis tik 
godojo. Kuomet Jis tvėrė Žmo
gų, Jis mąstė: — Dabar aš tu
riu kuo pasididžiuoti, kuo sau 
nemirštančią garbę įgyti. —

Buvo prieblanda, kuomet 
Paukštis sugrįžo: — Aš suradau 
Moterį — ji gyva ant akmenų 
ir turi Žmogų prie savęs... Jis 
plūduriavo ant Juros bangų, 
bet jį ištraukė ir paguldė šali
mais ant akmenų. Tik jis ne
gyvas.

Jie visi ėjo ją surasti, o Pauk
štis rodė kelią.

Neužilgo jie pamatė Moterį, 
kuri savo ilgais storais plau
kais supę Žmogaus kūną, idant 
jį sušildžius.

Ji prispaudė Žmogų prie sa
vęs, pašaukė ir ant galo karštai 
luposna pabučiavo.

Ji bučiavo jį ilgai ir meilin
gai, iki jis neįgavo jos kvapo ir 
neatgyjo.

knygynėlį, kreipkitės tiktai žemiau nurodytu adresu, < 
“Kr~ujienų” Administraciją ar kur kitur, nes ten jų ne 

Kaina 50c. Adresuokite tiktai šitaip:

1840 S. Halsted St., Chicago, DI

vaišus, M. Bajoras ir J. Blaške- 
viČius. Visi jie buvo LSS. 75 
kuopos nariais.

Drg. V. Jovaišas buvo Lietu
vių Socialistų Jaunimo Ratelio 
choro mokytojum ir netik bu
vo geru mokytojum, bet dar 
nereikalaudavo už mokinimą 
atlyginimo. ,„L. S. J. R. chorą 
dabar mokys drg. P. Valentas. 
— Drg. M. Bajoras nemažai 
veikė L. S. S. 75 kuopoje.

Rockfordo. draugai ir drau
gės linki jiems pasisekimo jų 
gražiame užmanyme.

— A. J. Kupreliškietis.
Tarpe akmenų taukšojo dau

ba, kurioj Jis turėjo Savo dar
bavietę.

Skeveldruoti akmenįs stovė
jo nelyginant siena tarp Jo ir Ju
rų, o žiaurus Vėjai, kurie laks
tė ten ant Jų, atplaukdavo Jam 
lengvu dvelkimu.

Ta vieta buvo pilna ramybes 
ir šilta nuo Saldės spindulių.

želvis ir žiogas linksmai dai
navo... Visos dienos ten buvo 
laimingos — ir visos naktįs at-

O! O! — suriko Želvis, — 
dabar ta jau sugadinta. Tas 
blogai išėjo. — Jis gi nieko ne
sakė, lik padūmojęs kiek, link
smai prašneko: — Gerai! La
bai gerai! Tokios antspaudos 
nei kaldamas nenukalsi.

kalbėjo prieš Jį, ir Jo nepravar
džiavo, kaip kad Žmogus darė.

Visgi Jis nenustojo mąstyti 
apie Žmogų. Želvis Jį kartą už
girdo sakant: -— Jis regimai jau 
žino daugiau, negu aš. Jeigu 
šitaip ilgiau tęsis, tai man gal 
reiks visai pasišalinti.

Juk tik Tu turi mums, -at
sake Želvis. — Tad kodėl mums 
nepaimti ir nesutverti naują Pa

juks Žmogus mus 
nekvaršintų?

—Daryk tai, prašome, — da-

Yra žinomas istorinis faktas, 
kad lenkai savo savistovumo 
nustojo del savo temperamento 
nes u va 
save 
ačiū 
savo

Jis ten kasdien apie ką nors 
triūsė. Smagu buvo į Jį žiū
rėtu— taip viskas išrodė įdomu, 
želvis žiurėjo ir gėrėjos, o žio
gas aitriai tryne savo kelius, 
kas reiškė, kad Jam baisiai kas 
patinka.

Jis pirma sudėliojo dulkes į 
smulkias krūvytes jiems vis 
klausinėjant: — Kam ši kruvu- 
te? — ir — Kam ana knivutė? 
— Viena kruvikė buvo ypač to-

I (ly n i o. Jų s u gebu m as
• valstybę valdyti žuvo 

temperamentų kovai. Jie 
tautą privedė prie pražu-

atlikti 
home, 
kad a tems yra 
musų darbas nenueis

Mes atsisveikindami 
me jus 
niuzm irsti ir ten visų musų dir
bto darbo už šviesesnę žmonijos 
ateitį — už sočializmi

Mes gi dirbsime čia. 
tose ir lūkėsime tos 
kada paikius baubę 
užviešpataus pasaulyj 
jus grįšite prie mus 
visomis jie go m is 
valandos priartinimui.

Iki ateis toji valanda — ta
riame jums, išvažiuojantiems 
Sudiev!

Sudiev jums, draugai!

Kast. Augustinavičius, irgi 
dirbęs “Naujienų"’ Bedakcijoj 
ir per paskutinius metus vedęs 
Jaunuomenės Skyrių, o dabar 
naujai išrinktas redaktorium 
“Moksleivių Kelių” (jis ir pir
miau redagavo Lietuvių Moks-

kiekvienas
mokslo 1:
kalbėtoją išilifbH- ,Sltos 
jos jis pats yra geriausiu 
dymu, kadangi Lordų Bute, po 
Horacijaus Walpol’o buvo pa-

Jau Atspausdinta ir Galima Gaut

Paskendusis V arpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano, Vertė A. Lalls).
(Tinka Perstatymui)

Mokėjimas debatuoti
I L. I^ederer.

Ir taip įneš skiriamės...
Liūdna, bet neišvengiama.
Atėjo nelaukta, nekviesta ne

laimė, bendra visų nelaimė 
ir mes turime skirties...

Godus beširdis kapitalizmas 
dirbo tylomis, pasalomis, jam 
tarnaujantis valdonai p ri gelbė
jo — ir Įtraukė mus į kruviną 
verpetą, kuriame Europos dar
bininkai štai jau ketvirti metai 
kaip maudosi.

Mes žinom 
nų jiegos da 
kad tam pasipriešinus ir tą pik
tą nugalėjus. Dar nedaugelis 
musų buvome nutraukę dvasios 
retežius, dar didelė didžiuma 
musų sukaustyti retežiais klau
sėme pono kapitalisto botago. 
O kapitalistas kalė mums vis 
naujus retežius...

nų sieną. Jį paėmė toks žingei
dumas, kad galop jis priėjo ar
čiaus.

“Aha”, tarė jis, “čia atėmi
mas — tai benebus lengviausias 
būdas ką nors sutverti. Pirma 
sutveri, o paskui atimdamas su
prastin į savo tvarinį
lengva būti T vėrė j u 
sas padirbi vienodoms 
k ui paimi iš vienos kruvukės tai 
daugiau, tai mažiau dulkių ir 
pridedi kitoms. Fu, visai yra 
lengva būti Tvėrėju. Kodėl jus

kaip ir seiliaus; ypatingai jis 
buvo svarbus senojoj Graikijoj. 
Yra nedaug žmonių, kurie ir

mokina mus savo priešininką 
gerbti. Su debatų pagelba mes 
mokinames savo gimtos kalbos 
ir iš jus skambėjimo pažįstame 
jos gražumą ir Spėką.

Padarymui debatų įdomiais 
nėra nieko svarbesnio kaip pa
rinkimas temos. Šitame atsiti
kime du dalykai turi būti sve
riami lygiai: tema turi būti ga
nėtinai svarbi debatavimui, 
idant išvedžiojimus tuo laiku 
galima butų semti iš visur ir ga
na apribota, idant galima butų 
pilnai įsigilinti į klausimo esmę.

Viešuose susirinkimuose daž
nai į kelias minutas užvedamos 
pažintįs, kurios veda į draugiš
kumą ant pažiūrų vienodumo 
pamatų ir kurios be to butų ne
galimos prie dabartinio gyveni- 

bruzdumo susitikus prie 
ar vakarienės, kur retai 
savo nuomonę išreikšti, 

besilavi-

Po kiek laiko Jis vėl darbavo
si dauboje, šį karią tik su vie
na kruvute, bet užtai smarkiau 
triūsė. Jis vis pridėliojo dul
kesne Jo išvaizda rimta ir užsi
mąsčiusi. Retkarčiais iš Jo 
krutinės prasimušdavo gilus 
liūdnas atdusis, o galų gale di
dele karšia ašara nupuolė ant 
kruvutės.

Jie tarė: — Kuomet tu dirbai 
Daidalių molį, tai išiminėjai, o 
dabar įdėlioji. Kodėl taip? Ką 
dabar padirbsi?

Jis atsakė: — Aš dirbsiu Mo
tinas iš šios krūvos.

—Bet — jie prieštaravo, — 
mums Žaltys sakė, kad geriau
sia tverti išiminėjant, o ne įdė
liojau t.

Jis atsakė: — Gal but žaltys 
nežino Motinų budo. Jus ne
sirūpinkit, kad aš neišeminėju. 
Tas bus padaryta paskiaus. Ga
lų gale iš šios krūvos liks lik 
Mano ašara.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS, a. VIDIKAS

syties valandą; bet apskritai la
bai nedaug yra žmonių, kurie 
negalėtų klausytis ištisas va
landas karštų, gyvų debatų, ypa
tingai, jei jam pačiam pasise
ka padaryti svarbus patėmijj- 
inas ir ant debatinių svarstyk
lių mesti savo asmeninę pažiū
rą į klausimą. Mokėjimas {tik
rinti žmones savo kalbomis rei
kalauja visiško atsidavimo tam, 
kas kalbama 
redamjas savo klausytojus ka 
me nors į tikrinti, turi į. 
to klausimo padirbėti ir 
siškai jam atsiduoti. . 
nesi įsitikrinęs tame, kame 
{tikrinti kitus, tai klausytojų 
niekuomet neįgaivinsi 
nimas debatuose Ioj 
svarbią rolę; kit 
oratorinio meno siela 
gi reikia 
men to ribose, 
t ui paėmus y 
ta kelionėmis

nepradedat?”
Štai tuo tarpu Jis pažiurėjo ir 

užmatė Žaltį. “Nešdinkis, neš
dinkis iš čia: aš nenoriu pana
šių idėjų girdėti”, — Jis prata
rė ir nuvijo Žaltį šalyn.

Žaltis skubiai nusiviniojo to
liau — ir stačiai per Daidalių 
krūvą!

O ten kur nėr vargų 
Kaip butų man smagu! 
Oi lėkčiau, lėkčiau 
Kur yr’ ramu, ramu...

Nekaltas

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

Ant antrų lubų.

patvirtina Goethes 
ui “energija šiame

— Aš nežinau tikrai, — Jis at 
sakė. -• Aš mąstau apie Žino 
gų. Tikrai nežinau, bet trokš 
tu sutverti ką tokio, kurs su v 
muštų, suvaldytų Žmogų. A: 
tą pavadinau Moteris 
noras yra, kad tas t vai 
darytų jį visuomet užimi u, taip 
kad jis neturėtų laiko 
kvaršinti.

ir ėmė tyliu balsu niuniuoti. O 
jos nuniavimas buvo lyg bangų 
kilnojimas ant plačiųjų Jurų. 
Jos akyse sužibėjo lyg koks tai 
ilgėsis. Ir kuomet Jis užmatė 
tą žvilgsnį, Jis dasilytėjo Paukš
čio, ir pastarasis atbudo, ir ėmė 
plasnoti prie jos širdies — gy
venti.

Tada Jis tarė: — 
padarys tavo laimę, 
kaitomus amžius tu

Ii nuo kitų 
užklausė, 
laimi užimtas 
liaujant klausinejus Jis nekant
riai atsakė: — Nekvaršinki t ma
nęs; čia Daidaliai. Aš padirb
siu Daidalius iš jos.

Juos tas labai įdomavo ir jie 
akyli 
skirtingo neužmalė Jo veikime. 
Jis ir šiai kruvikei darė tą patį, 
ką ir visoms: Tik, tai čia, tai ten 
išimdavo po saujikę dulkių, pa
likdamas duobeles. Žiogas ta
rė: — Tai mat koks jo darbo 
būdas; labai šaunus darymas, ką 
nors tverti atimant dalykus.

Žaltys, kuris tuomtarpu 
čiaužė pro šalį, užgirdo jų kal
bą ir pasistiepęs ant. galiuko

Oratoriaus turinčio 
mą pačiu svarbiausiu 
yra tas, kad jam i 
kalbos neištęsus. Su 
met gali atsitikti toks 
numas, kuris atsitiko 
vyskupu, pradėjusiu si

vidau vėliaus likęs vienu geriau 
siu parlamento kalbėtojų 

• ;.iunvstės prakalt pirmoj ,|auu)^^ t 
. -• .uiivi nepasisekimą ir bu-turejo pnn4 ” 1 *
vo manęs, ar nepasilikus vėl 
dramų rašylo.iu. Taip pat pir- 

- r ordo Beckoifticldo kal- muline uu
ha buvo visai nevykusi. Nuo 
Demosteno iki isokrato bei Pit- 

i paminėti daugy- 
•ic buvo viešų šil
ojais ir kurių kal- 
[ padarė didelę 
ą pasiekė vien su 

stropumu besi- 
besi lavindami.

kausęs jau 
ėjo pro šv 
ir išgirdo laikrodį mušant dvy 
likę. Jis sustojo ir pradėjo mu 

skaityti; suskaitęs pasi
žiurėjo į laikrodį ir tarė: “Pui 
kiai! Bet kodėl tu negali paša 
kyli vienu sykiu?”

Vyskupas nuo savo žodžio at 
sisakė 
tižioji mai 
mą į kalbėtoją 
laikoma mini 
kia savo kalbą valdyti ir vengti 
visokio neaiškumo, kuris pada
ro blogą įspūdį į susirinkimo ve
dėją ar klausytojus.

Mokėjimas kalbėti ir debatuo
ti yra taip-pat svarbus dabar,

J. Barlašius iki šiol mokinę
sis Valparaiso uni versi ta tej, 
persikelia į Chicago ir čia stu
dijuos mediciną Chicago Colle
ge of Medicine and Surgery.

The United National Clothiers, su savo daugiau kaip 200 narių keturiolikoje 
valstijų, yra didžiausia kooperatyve drabužių pirkimui organizacija šioje šalyje. 
Šios associacijos nariai pastūmėjo savo pirklybą, ir su pagelba savo didelio supirki
mo tiesiai iš dirbtuvių ir išdirbėjų, sučėdydami tarpininkų pelnus ir užtikrina ge
resnės kiekybės kainas. Mes esame nariai šios organizacijos. Dėlto mes perka
me pigiau, mes parduodame pigiau, sutaupome savo kostumieriams pinigus.

Naujos rudeninės eilės siutų, kautų, skrybėlių, marškinių, apatnešų 
ir kiti parėdai yra gatavi. Ateikite ir apžiūrėkite juos.

Jonas Gubavičius daug veikęs 
Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygoje, taipgi ilgai dirbęs 
“Naujienų” Redakcijoj ir vedęs 
Jaunuomenės Skyrių, pereitą sa
vaitę išvažiavo į Oberlin, O., 
kur įstos j kolegiją.

Mums yra liūdna skirties su 
jumis, su jumis, su kuriais 
mes bendrai gyvenome ir veikė
me priartinimui žmonijos išsi- 
liuosavimo valandos, 
nutrauks savo retežius 
mostelėjimu savo 
Iiuosos rankos nušluos 
praeitį sostus, kanuolės 
išnaudojimo įrankius.

s nesuspėjome to darbo 
- o gal permažai ir dir- 
Bet visgi mes tikime, 

ileitis yra musų ir kad 
veltui.

šaukia- 
i š važ i u o j a n t įs dra u ga i,

Nėra teisinga sakyt, kad mo
kėjimas kalbėti yra gamtos do
vana. Nekurtuose ir labai re
tuose atsitikimuose tas yra tie- 
«a. Visuose kituose menuose 
reikalaujama stropaus mokini- 
mosi, bet apie meną kalbėjimo 
daugumas mano, jog jis 
įgimtu.

Lordas Chesterfield savo 
kuose į savo sūnų sako,

Tada Jis tarė: — Ji davė jam 
gyvastį. Ji užsimiršo save — 
lodei ji bus Motina Tautos.

Jis ilsėjosi ant akmenų, o 
Moteris sėdėjo pašonėj ir atsi
dusdama žiurėjo toli už jurų. 
Atsigrįžus kartą ji pamate atšo
kantį žmogų, kuris laikė savo 
rankoje Paukštį, tą patį, kurs 
juos surado Didžioje Audroje.

Moteris užklausė, kodėl jis 
nužudęs Paukštį, žmogus at
sakė: — Dėlto, kad jis augštai 
skraidė. Aš jį pašaukiau, jis nu
tūpė ant mano rankų, tada aš 
jį užmušiau. v

Moteris paėmė nuo jo Paukštį heivių Susivienijimo organus) , Į sunkaus darbo

Ir taip mes turime
Mes, pasiliekantp 

tarti jums, išvežami

pasisek i- 
dalyku v' 

netrūksta
juo tuo- 

i neinalo- 
I su tulu 
ivo kalbą 

Lordų Bute nuo padalinimo te
mos į dvyliką dalių. Jį pertrau
kė vienas gcrcogų ir prašė ke
lioms ininutoms balso papasa
kojimui atsitikimo, kuris kaip 
tik šitam momentui liko. Jo pa
sakojimas buvo toks: Vienas įsi- 

nikaitis svyruodamas
Pauliaus bažnyčią

m o 
pietų, 
tenka 
Dalyvavimas tokiuose 
irimuose, pasidarančii 
ir specialiu institutu, išgelbsti

taipgi ir nuo reikalo pa
švęsti vienam žmogui daug sa
vo laiko ir minčių.

Mokėjimas debatuoti — vis 
tiek pas vyrus, ar moteris — pa
smerkia nuomonę buk netinka 
daug kalbėti apie vieną kokį da- 
lykų 
džius 
saulyj viską pergali

su Į)roto ir
Ii iš savęs 

teori- 
daro-

Cbarles James Fox, kuris kaip 
sakoma, savo laike buvojli- 
džiausiu parlamente kalbėto- 
jum, savo gabumą kalbėti įgijo 
vien nuolatiniu besilavinimu.

M('S tų oratorinio meno ir 
debatuoti mokėjimo žinovų ne
galime suvaikyti, bet, kaip vy
rai, taip ir molerįs, galime įgy
li gražesnę kalbą ir aiškesnį iš
sireiškimą. Aš nesakau, kad 
n bes turėsime Fox’o mokėjimą 
kalbėti apie kiekvieną atsitiki
mų ir apie kiekvieną dalyką, bet 
mes visgi galime savo mintims 
priduoti savolą formą. Jei mes 
to negalime padaryti, tai daug 
gerinus mums yra tylėjus.

Dalyvavimui riebaluose 
tol neužtenka 
mą tuoju 
bus pasai 
timis atsiliepti, ari 
gali būti žingeiriu 
tam asmeniui 
užimančiai kalbėti 
kurio jis rimtai n 
apie kurį jis savo nuomonės ne

Šis daiktas 
Per nesus- 
dainuosi; 

tau bedai
nuojant meiles sparnai tave 
švelniai dangstys. 

Vertė
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si įsteigta su 35 mokiniais 
Atsiekęs savo tikslo p. Browi 
sumanė įkurti sau šeimvniškc

Mokslo metas jau prasidėjo 
su 18 d. šio menesio, bet galiu

rių ir prisimena kiek laiko at
gal tilpusį mano straipsnelį 

kad aš vis-

velninau

gyvenimų ir 1886 m.

amatyti mokinius.
Kad

amžinu mie- 
baltas sene-

čius pastebėtinai didelis

murgmos, nonai

jienoms’\ kurios laiks nuo lai
ko garsino šia mokyklų ir pas-

tapo moksleivių organu ir 
reiškėjus jaunuomenės troi
mu.€ z e

Jaunuomenės priederme bu-

die v tam žmogui, Jaunuomenes

nemažai ir mu-
Mokinys.

NA, O MAN KITAIP ATRODO.

iN-nu r. 213 d. Mokinys 
Jaunuomenės Sky-

gi su Mokinio nuOiponėmis ne-

Gėrėjausi ir vienybe 
ir sutarimu veikime su kilų tau
tų susipratusiais darbininkais.

Linksma man buvo ten <y-

Kam Kentėti Nuo

Mokinys sako, kad vieni jau

peikia dirbti dirbtuvėse, o treti 
—A dėlei karės ir tt. Gal išda-

Mes nesame
buli ir

tus, tai ar daug mes uždirbtu
mėm? Musų rašinėjimai neša 
naudų ne laikraščiui, bet mums 
patiems, nes berašydami mes

nk karės. Karė
> menesiai atgal,

nepajutau kaip mano dykiniavi- 
mo laikas užsibaigė. Turėjau 
atsisveikinti su savo naujais

dirbtuVę, prie ūžiančių ir viso
kiais balsais čypiančių mašinų.

P. A. žilinskas.

Sveikatos Skyrius^

Atsakymai j klausimus

atsirado da du, 7 men.
menesio

M V

mane is
ii z Augstas 
oiu KainalC

Iš recp. D r. Galoorn 11 !
Pagarsėję vaistai 11 I
Dr. Galoom, kurie __
įgijo sau gerą var- 
dą visame krašte.
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
mėty praktikos. Šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančių žmonių.

Nosies Ligų
Daug akių ligų, taip

gi ir ausų ir gerklės, 
paeina nuo nosies li
gų. Akiniai neišgydis 
skaudančių akių, kuo
met ligos priežastis y- 
ra nosyje.

20 metų ant State gatves
Mano patyrimas prigelbsti man su

paliuosuoju jus nuo kentėjimo. Aš 
jialiuosuosiu jus nuo įpročio *‘paga- 
vimo šalčio”.

VYRA! Užnuodytu Krauju, Silpnų 
Nervų, nuliūdę, Nerangus, 
Nubalusiu Veidu ir Indu-

rodo, kad čia ne karė kalta. 
Mano nuomone, jaunimas per- 
greitai viskuo apsidžiaugia.

Vienuo
liktame mėnesyj vienų vakarų 
apmirė, bet daktaras nerado 
priežasties. Dabar

niai ir 4 viršutiniai.

ncap-

verkia ir daugiau dantų nepa
sirodo, nors jau yra 15 mėnesių.

jaunimas vėl Atsakymas:
Išgydymas Yra Jūsų Troškimu A. Garbukas.

Aš Negydysiu Jus Visai Kol Nepastebėsiu
KELIONĖS (SPŪDŽIAI.

ATMINKITE—Kad aš gydau vyrų ligas nuo daug metų. Per
žiūrėkite mano rekordus, mano diplomus ir ateikite paljs. Užlai
kau vienų geriausiai įrengtų įstaigų del tyrinėjimo, su daugeliu ma
no diplomų ir su mano patyrimu suteikiu pilną užtikrinimų—kokį 
daugiausiai gali reikalauti vyras.

Jokių ligų negydau per laiškus.
Todėl viena

Galite Susirgti Tokia Liga, Kad Niekas Jums Nepa-

mirimo, o tik konvulsijos, te
čiaus ir apmirimas pas vaikus 
kartais nedaug tereiškia. Kir
mėlių buvimas žarnose, vidurių 
uždegimas, kokio nors negero 
maisto priėmimas, ko nors pra-

ir pasigydykite.
Nuo Kraujo Ligų

PAGERINTAS
Ehrlich’o Pagarsėjusios Gyduolės

Vartoju naujausią ir gėriai 

dymą del kraujo ir odos ligų. 

Soriaus Ehrlich’o (iš Vokietijų

gy-

pagerintas 606, 

914 yra visai IglOA

senų gydo 

r be skau

ir pasek m inges nės negu 606 ir gali but 

»uteikiarn04__g1fi.se, be jokio skausmo ir 
nereikia visai pasiliuosuoti iš darbo 
Tas gydymas yra daug geresnis už ki
tus vartotus nuo tos baisios ligos. Ap
sireiškimai pranyksta už kelių valan
dų po priėmimo vaistų. Jeigu sirgote 

tokia liga, nesivėluokite ateiti pas ma

ne ir {gyti tą stebuklingą gydymą.

SPECIALĖS LIGOS. Niežėjimas, de
gimas, suputirrtas, skaudėjimas šlapi
nimosi sąnario. Smarkus jčirškimai, 
vaistinės gyduolės retai pagelbsti, jos 
yra priežastimi sulaikymui šlapymo.

Mano gydymas prašalina visokį 
siseiŠkimą ir išdydo 
Mano yra vienintelis 
valo vartoti.

Galiu išgydyti jus 
lengvai, kad nusistebėsite, 
ksiu jums pasekmes, kurių 
už mažiausią mokestį.

TAS, KO JUS PAGEIDAUJATE. JEIGU 
--------1 PAS MANE PIRMA, TUOKART ATEIKITE DABAR IR 

JUS TIKRAI TAIP. KAIP JUS NORITE.

SULAIKYMAS ŠLAPYMO yra labai 
pavojinga ir ekaudi liga ir "gali užkenki 
visai šlapinimosi sistemai 
kiekvieną toki atsitikimą 
sulig reikalo. Sulaikymas

• labai sunkus išgydymui, 
metodą pajiegiu išgydyti
niuo atsitikimus. AŠ neapskelbiu iš
gydymo. kadangi tas nėra užbaigiama. 
Kuomet gydymas yra užbaigtas visi 
šlapinimosi pravedimai yr visai sveiki.

Aš gydau 
pasekmingai 
šlapumo yra 
tečiaus savo 

ir svarbes-
į kėlės 

būdas,

ap- 
dienas. 

kokį pri

lai va ir leidaus skersai Michiga- 
no ežerą. Norėjosi misiųereli

matyti svetimi žmones, pamaty-

Jau nuplai 
krašto ir mus apsupus ežero 
vilnims, jau Įiasidare man link
smiau. Laivas lingavo, vilnįs

pietų -fyėjalis.

įvairios minljs.
mažystes dienos,

retai
vulsijų ir neva pastyrimo. 15- 
tame mėnesyj turėtų but biskį

laivui nuo

mane

taip grėbtai ir 
Aš šutei- 

jus ješkote

ne glostė ir bučiavo. Slinko 
valanda po valandai; aš netė-

BŪTI VISAI IŠGYDYTU. TAI YRA 
JUS N E ATS IL A N K fiT E 
AŠ IŠGYDYSIU JUS T1

Bet džiau-

DR. H. S. WHITNEY
505 So. State Str., Kamp. Congress St., Chicago, Ill
Priėmimo Valandos : nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 dieną.

blyškusį menulį, kuris linksmai 
šypsojos, rodos teikdamas man 
laimę.

Vyrų Daktaras
ria ii Grand Heaven prieplaukoj 
Aitriu t 
kad net

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

kad susimaišęs, bet kiek atsi
kvėpus pasiėmiau krepšelį į 
rankas ir traukiau toliau kelio-
nen.

Heavėn miestelio. Ke-

greitai, nors nieko blogo su 
jais nėra. Kadangi sakote, jog 
vaikas neramus, daug verkia ir 
da prisideda danty susivėlini-

ckets), kuris veik visuomet pa
eina nuo netinkaiho maisto, 
ypač kalkinių druskų stokos 
pieno, kurį kūdikis gauna, ar
kitame maiste. Vertėtų nunešt 
pas daktarų ir lai apžiūri, ar jis 
neturi tų kaulų stovį. Tuomet

y t. Bet 
nereikia

J. G. iš Rockford, III., rašo:

nulupdavau ir ne
los į jį. Paskui 
ieta. Buvau pas

necirkuliuoja. Sako,
kad reikia operacijos. Bijau, 
kad nenuplautų koją. Ar gali 
būti toks dalykas kojoj?

Atsakymas:

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

B. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. Tie vai
stai gydo kiekvieną reumatizmo apsireiš
kimą. Kaina už mėnesini gydymą $3.00.

C. NEŠVARUS KRAUJAS.
Musų vaistai nuo suteršto kraujo tokie y- 
ra stiprus, kad išvalo visą žmogaus siste
mą trumpu laiku. Kaina už mėnesini gy
dymą $5.00.

D. NERVUOTUMAS.
Musų vaistai nuo nervų nuramina visokį 
skausmą ir nervų suirimą, pavelija dar- 
buoties ir ramiai ilsėties. Kaina $2.75

E. VIDURIŲ LIGOS.
Jeigu neturite apetito arba jeigu jus var
gina 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 degimą viduje, tai turite silpną pūs
lę, todėl rašykite reikalaudami musų vai
stų. Kaina už vieną bonką $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas G bonkos. Kaina $5.00.

L NUSTOJIMAS VYRIŠKUMO.
Musų vaistai gydo visokj silpnumą vyrų 
ir suteikia naują spėką ir energiją ; 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 special iškurnąs. 
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

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

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

L. PERŠALIMAS IR KOSULYS.
Jeigu esate peršalę ir turite kosulį sunkų 
ir sausą ir del to' negalit miegot, rašykite 
del tų vaistų, o aš jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.00.

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos,- atsiųsk man 
mierą ant diržo rupturos. Bet jeigu rei
kalinga operacija, tai aš gvarantuoju taip 
išgydyti, kad nereikės nešioti rupturos dir
žo. Kaina diržo $1.00 arba visas gydymas 
$12.50.

N. HEMOROIDAI (PILES).
Musų spėria lis vaistas išgydys kiekvienos 
rųšies tą bjaurią ligą be operacijos, jeigu 
tik taikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
laiko gydymą $4.00.

Atskirkile pagal liniją.

Laikykit šj kuponą. Tas kuponas sutei
kia jums tiesą gauti už dyką egzaminavi
mą ir pasitarimą, kuomet jus jj parodysit 
gydytojui

CASINO PHARMACY
30 So. Halsted St. • Chicago, Illinois.

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

Vardas ir 
pravardė .

Adresas:

Miestas .. .. Valst

Kuomet rasote laišką, reikalaudami viršminėtų vaistų, tai malonėkite aiškiai paminėt 
vardą tų vaistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Taipgi turite paduoti aiškiai 
aprašymą ligos. Kas norite imti visą kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

CASINO PHARMACY
30 SO. HALSTED STREET,

Daktaras
Specialistas iš

t

CHICAGO, ILL

WISSIG
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpecialiŠkni gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą' 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli' metu ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

"U<J 10 fyto iki 8 val- vaknre- Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel. Canal 3263.

WEKXMMMB

F. O. CARTER, M.D.
Akjs, ausįs, nosjs ir gerklė

120 S. State gat. | žiemius nuo 
THE FAIR

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 
vai. vak.; nedėliomis nuo 10 ryto

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškcs Ligee
Priėmimo valandos: 8 iki 30 di«nat 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; ne<tėldienlalb 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

..................................     ■■■■.......................... ..—.n-    iii i«A-

Tclcphone Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

> Specialistas Moterišką, Vyrišką, Vaiteli 
ir visą chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—6 po pietą, f— 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pietą.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St 
CHICAGO, ILL.

Dr. A N„ Perlman 
Praktikuoja 21 metus Chicagoj 
Ofisas: 1532 W. 47th St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky 
ir Vaiky, taipgi chroniškų ligų. 

VALANDOS.
Nuo 9 iki 12 piety; 7—9 vai. 
vakarais. Nedėliotu nuo 9 iki 12

Svarbus Nurodymai Del Sergančiu 
ši yra Roentgen arba X-Ray mašina. 

*
aš matau ir žinau. Tei-

singa

siekimui pasekmių gydymui ligos.

Susivienijęs Gydytojas atvažiuoja iš Eu-

ropos

džiausiose klinikose.

jus esate užkviesti ateiti ir pamatyti dy
kai vieną didžiausių ofisų ir didžiausių 
įrengimų visame sviete.

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

AŠ vartoju vėliausią gydymą del aštrių ir chro
nišką privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin jčirškimas gydymui. Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toju Prof. Ehrlich’o “914” N eo-Salvnrsan. page
rintą “606” tikra vokiška įgabenta gyduolė ; vie
nas IČirškimrn jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai. - i *|

Gydau TiRtai
PAGELBA IR UZGANĖD1MMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS. KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAU8 MINIMOSE LIGOSE SU PA
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

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

ligų. Ji sulaikė mokytu-s per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybe ir mirtis.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visą 
šlapinimosi ir Prostatiskų ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu- 
matizrho, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir Ateikite Patirkit Teisybe

lios krautuvėlės, gatve: 
žaliuojančiais medžiais 
de lig koks kaimas.

ko, aišku, jog jie neklysta. Be 
to, iš viso jūsų aprašymo ir to, 
kų daktarai sako, darosi aišku,*

įsiemiau g

įsro

Pasiėmiau gatvekarj ir važia
vau linkui Grand Rapids. Va
žiuojant buvo matyties puikus

DR. L. T. Rurgess

Vyrus
miškeliai, kurie buvo panašus į 
Lietuvos miškus, tik čia nesi

kad jos išsipūtė ir yra mato
mos. Žinoma, vielos daktarai, 
matydami jus, geriau gali pa

( gydymą pagelba 
vokiškų vaistų : 

Neo Salvarsnn, pa- 
“606’? arba Salvarsan del spe- 

ligų ir skuros vyrų ir mo- 
buk lin

AŠ vartoju naujau* 
{Čirškimo Importuotų 
Prof. Ehrlich’o “9117’ 
gerinta# 
eialių Krauj 
terų. Tai yra geriausias 
glausias gydymas panašios 
išgydė tuose atsitikimuose 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite 
votis, plaukai 
gerklėje arba 
tuo gydymu, 
jums naudą.

Greita pagelba. Tikras Išgydymas
. mane

kuomet kiti

skuro'j išbėrimui, spuogus, 
slenka, išbėrimai ant lupų, 
ant liežuvio, pasinaudokite

Vienas gydymas sutelkia

ine 
riname 
apžiūrėjimą 
ir nieku

_  _ ___  __ _ Maža 
t tuo jaus, jeigu reikalaujate gydymosi.

Kiek

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų ; aš 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n Į ir chemišką kraujo bandymą, Slapi- 

seilių ir tt. ir tokiu budu persitik- 
tikrą priežasČia jųsų negalės. Už 

patarimą nieko neimu 
toliau nebusite kaltas.
Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimas pavojingas, 

liga nemiega.

Ateikite šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!
Gydymo Valandos: * y T~k CT Nedėldieniais ir

9 ryto iki % po piet I J M HI Ite I 1 1^Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 L/ • S J U 1 VV1 t0 ryto iki 2 po piet.

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

girdėjo giesmininkes / lakstutes 
Toliaus malėsi lygus laukai ii 
kur-nekur stogsantįs maži smil 
čiu kalneliai.

sakyt, negu aš nematydamas. 
Tečiaus operacija gali būti vie-

Atvažiavęs į Grand Rapids iš 
lipau ant Leona rd gatves, apgy 
venlos lietuvių ir nuėjau pa 
Naujienų agentų drg. T. Z. Pa 
sišnekučiavus kiek laiko alsisišnekučiavus kiel

nuėjau pas

uvvmiiino viela

ko. Paskiaiis susitikau ir su ki
tais draugais socialistais ir šiaip 
laisvais žmonėmis. Jei kuo aš

sipralusių lietuvių veikimu.
Kiek teko pastebėti; tai visi be

m i veikalėlius ir lt., neatkreip-

butų sunku. Kupini 
nių, kuriuos bando vykdintį gy
< i /i ■

mu budu lutiems žymiai pagel
bsti. Kiti gali gyvent smagiai 
lik gumines pančiakas dėvėdami

keli operacijos, nes gali būti ’ 
pratrukyino pavojus arba kada

gelbės. Kojos jums nepiaus, tik

Dr. A. Montvidas

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI 

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ąve. Chicago. 
Vhl: 10—12 rHo, 1—3 ir 6-8y.

Vengkite operacijų.
Daug betvarkių galima išgydyti mano vėliausios mados metodomis ir mašinomis nevartojant peilio. 

Patirkite mano nuomonę prieš pasiduosiant operacijai.
Static Machine. Ši yra viena“didžiausių mašinų ir varinėja elektriką per visą kūną. Malonus gydy

mas priimnus naudoties ir daug ligonių chroniškomis ligomis praneša apie savo stebėtinas pasekmes.
Heraeus Sauline Lempa (Alpine Sun Lamp), šis įtaisymas vartojamas dabar Europinėje karėje gy

dymui žaizdų, padarytų šoviniais.
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 inkstu ir pūsles keblumų, moterų ligoms, 
užkietėjimui arterijų, mažakraujystės, podagrbs, širdies ligos, odos ligos, nosies ir gerklės keblumo. 
Wagner (Graz) rekomemhioja ją gydymui viduriu ir žarnų ligų, kepenų ir inkstų keblumų, moteriš
kų ligų, ir akių ligų. ........

Dabartiniu laiku yra tiklaį keletas šių lempų šiame krašte, ir man patarnavo laimė įsigyti vieną jų. I a- 
sekinės suteikiamos šiąja lempa yra stebėtinos. Daugelyj atsitikimų kur vaistai ir kilos metodos negclbė-

Ai Mašina 

žingeidus Nurodymai 
Neapleiskite sayo-Asveikatos, lai

kas ir pinigai praleisti su gydyto
jais, kurie negali pagelbėt yra pra
leisti niekais. Eikite kur galima 
rasti pagelbą ir išgydymą chroniš
kų ligų. Aš pasakysiu kokia yra 
jųsų liga. Nesirūpinkite, ateikite 
ir gaukite mano patarimų ir tuo 
pačiu laiku patyrsite visAs šias 
stebėtinas mašinas. Nedarykit mė
ginimų su savo liga, kuomet ban
dymas kraujo, analyzas šlapymo, 
X-Ray arba mikroskopinis apžiūrė
jimas suras tikrą jųsų padėjimą.

Aš gydau vidurių, širdies, kepe
nų, inkstų ir pūslės ligas, reumati
zmą, dusulj, užkietėjimą, galvos 
skausmus, 
raudonąją 
das, odos 
ir gerklės

OZONE MAŠINA.
Vartota Gydymui Nosies, Gerklės Ir Pinučių Ligų

žmonėms taip ir pasiturintiems. 
Neduokite savo negalėms uisisenėt,

negaišuokit laiko, bet ateikit pasi- 
manimi. Jeigu leisit ligai 
vėliau reikės ilgo laiko iši- 

Dabar yra laikas pasi- 
specialistu, kuris suteiks

u

Kydymui. 
tarti «u 
jums geriausią patarimą.

J.' Yf. l’g-jfc

'’■A-A*

Naujas būdas gydymui chronišk ų 
ir nervų ligų parodė stebėtiną pa
sisekimą ir entuziazmą. Tūli ligo
nini nustebo ir užreiškė, kad jie 
niekuomet pirma nematė tnląių grei
tų pase 
kad jie 
gydymo, 
aimlnkit
ra i nepagcll>ėjo, as noriu gydyti vi-

emių. Daugelis praneša, 
žymiai pagerėjo po pirmo 
Paimkit naują viltj, nenu- 
dargi jeigu ir kiti daktju-svaigimą, nervuotumą, 

gyslą, sutrukimą, žaiz- 
ligas, akių, ausų, nosies 
ligas, ir visas chroniškas

ilgai užsitęsusias ligas, kurios nai
kina sveikatą ir stiprumą.

Del mano didelės praktikos mano 
įkainos yra nebrangios, kaip darbo

Mano 
kelionės 
kad jzalčtų moksliškai paaigydj’t tm- 
vo ligas.

ligoniai važiuoja tolimas 
iŠ visų šios Šalies kraštų.

'V W

l,J 
tyk, V/įį/ *

Aš ypatiškai suteikiu savo vaistus, ir užlaikau taipgi didelį sandėli EuropeiSkų vaistų.
Kad jus ir nesergate arba nesikankinat jus padarysite dfdelj gerą pasakydami savo draugui, kaimynui apie šią stebėtiną metodą.

SLAPTOS LIGOS.—Užnuodijimas Kraujo, Gonorrhoea, Strictu ra, Varicocele, Naktinis nubėgimas, ir kitos slaptos, ligos gydoma 
vėliausiomis pagerintomis metodomis. A teikite pas mane su pilnu užsitikėjimu, ®š užlaikysiu jųsy paslapfj ir Jums pagelbėsiu.

Ateikite Kol Dar Nevėlu. PATARIMAS DYKAI.
DR. FIELD

740 W. Madison St., Kampas Halsted St.,
PRIĖMIMO VALANDOS: 9 ryte iki 8 vai. vakare. Nedėliotais 9 iki

iarn04__g1fi.se
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NAUJIENŲ S, Chicago, mPėtnyčia, Rugsėjo 21, 1917;CHICAGOS ŽINIOS
Svarbu pašauktiemsiems 
kariuomenėn Rusijos 
piliečiams.

Delei Rusijos Soc. organizaci
jų konferencijos pasiųsto teleg
rafu protesto prieš verstinų e- 
mimą j Suv. Valstijų armijų Ru
sijos piliečių, prieš tai, kad juos 
verčia imties pirmąsias popie- 
ras ir 11. Suv. Valstjų valdžia 
pradėjo tyrinėjimus. Labai ga
li būti, kad tie, kuriuos priga- 
vingu budu privertė išsiimti pi
lietiškas popieras ar šiaip ku
riuos paėmė į armijų, nežiūrint 
į tai, kad jie neturi popierų, bus 
paliuosuoti.

Kad tyrinėjimai duotų pagei
daujamas pasekmes, būtinai rei
kalinga, kad visi tokie žmones

savo pavardes ir adresus, o taip-

Organizacijų Konferencijos sek
retoriui, sekamu adresu:

M. A. Stolar, 2608 Hodan avė.,

tai nors rusiškai, arba, kraštu
tiniame atsitikime — kitose kal
bose.

Paduokite pilnų ir tikrų var-

reikalo smulkmenas.
Konferencijos Sekret.

čių perspausdinti.

Išvežė dalį jaunuoliu.

lių, paimtų į kariuomenę. Viso 
vakar išvežta iš Chicagos apie 
pustrečio tūkstančio jaunuolių.

‘iidie ir ryto.
Sakoma, kad dar 40 nuošim

čių paimtų jaunuolių bus išvež
ta apie spalio 5 d., o likusius 15 
inioš. kiek vėliau.

Bėgyje paskutinių trijų dienų 
licagoie pavogta 43 automobi-

Užpereitą naktį vidurmiestis 
buvo tamsoje nuo 1 vai. nak-

perkūnas nutraukė svar

Apkaltino.

san-

eker, mayoro leutenantą 21 vva-

sėjų Willis Melville už įgijimų 
pinigų prigavingu budu. Tuos

iais!) i us. Kaltinami, kad jie iš 
vieno saliunininko paėmė $500 
bet laisnio neatgavę, o ir pini-

JUMS GBR1AUS PATIKTŲ
Gert “Lietuvos” laikraščio agentai 

lengvai padaro po $2.00 i valanda lino- 
su nuo darbo laiku.

Jys turite progą tą patį Padaryti. 
Ir nereikalaujate savo darbo mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda-

“LIETUVA”
814 W. 33rd St. Chicago, III

Peter Stahl, 24 m. mechani
kas, 764 Bunker st., kurį perei
to utarninko ryte ties 18 ir Hal
sted gat. pašovė Liudvikas Ba
nish, 1706 S. Halsted st., vakar 
pasimirė pavieto ligoninėj.

parašyta Advertised Window, 
Adams st. lobe j.

Klausiant, reikia paduoti laiš
ko numeris. Laiškai yra šiems: 
1806 
1808 
1811 
1819 
1820 
1812 
1853 ___ ____
1856 Majewski Jan 
1871 Pitravenas Feliks R 
1872 
1873. 
1878 
1882 
1888 
1894 
1899 
1903 
1906

Baubliss Jozas 2
Boniakoski Scmeon 2
Brodowicz J.
Dougcllo J
Druzgą Jozefą 
Kamunski Jeo 
Lukicvech Simo u

Pewower Paul 
Pielis Kuzis 
Raps is Tom 
Rusakcs Alcks 
Shulicky Alex 
SukcWyc Stanislaw 
Tushkawicz Sam 
W al y ko ni s K a z i n i leva's 
Woloskavich Frank

vinių barnių.

Svirnų darbininkų 
streikas.

priežasties “Atsakymo” 
“Zofijos Naujelienės”.

įvairiuose grudų svirnuose Ca
lumet upes distrikte. Ypač 
streikas palietė South Chicago 
D., Rialto ir Norris svirnus. Da
lis darbininkų pasiliko, bet vis-

siuntimo grudų. Bosai, žinoma, 
kaltina I.W.W.

policija saugo svirnus.

Prapuolė vaikas.
metų 

mergaitė, vakar ryte išėjo iš na
mų prie 1905 Canalport avė. ir

jos, bet ir ji nieko nežinanti. 
Tėvai prašo, jei kas patėmytų 
tą mergaitę, ar kur ji užklydo, 
tuoj pranešti jiems.

Išleistuvės
“Birutes” Draugija

leistuves savo gerb. numylė
tiems draugams — P. Jakučiui 
ir P. Kniškai — iš priežasties 
išvažiavimo kariuomenėn šian
die,' Mildos svet., 8 vai. vakare.

Visi draugai—svečiai kviečia
mi atsihmkvti ir atsisveikinti su

tu dainininku p. P. Jakučiu. Gal

Uždarė 3 saliunus.

—Birutė

Mayoras Thompsonas atėmė 
laisnius trims šaitanams: John

)rick, 4339 S. Marshfield 
ir John Stachnik, 2001 W.

nedėliomis.

eitu rinkimų.C c

■5

iau pir-

dar nė-

vežama į Chicago. Esu geriau 
dabar mokėti kad ir brangiau ir

bus pigesnė kaina, bet negalima

Roseland.

lo laikė mėnesinį susirinkimų 
rugs. 9 d. Nutarta keletas svar

veikli. Taipgi ir ateityj žada 
daug veikti naudai visuomneės 
ir savo draugų gerovei. Prie to 
nutarė surengti maskinį balių 
paskutinėj nedėlioj prieš Adven
tus, tai yra lapkričio 2 5d.

Draugystės narys.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.
f

Vyriausiame pa c

lietuviams. Del

laiškų pristatyti į namus, todėl 
kam tie laiškai priklauso, tegul 
nueina j vyriausių pačto ofisų ir 
atsiima juos prie langelio, kur

“Aš nekaltinu moteriškės. Aš 
apkaltinau vertelk.'j, kuri mote
riškės vardą teršia.”

—“Laime Zonal vėj”, St r. V.

ne.

nose mano adresu nei keturios 
špaltos insinuacijų. Mano 
straipsniuose išreikštos mintįs 
parode, matyt, it veidrodyje, 
visų bjaurumų širdies vertelkų, 
kad su visa histerija pradėjo 
taukšt, koliot ir išmisliot ina- 

save
komplimentuoties, labiau ir 
girlies daugiau, kaip nepatin
kant vertelkoins.

Pastanga to tauškimo į mano 
pusę yra buk man atsakymas. 
Bet kas tauškimų ir plūdimų gal 
imt už atsakymų? Plūdinis tam 
“straipsnyj”, kaip plūdimas ap
lamai, yra tik apsireiškimas su- 
bankrutijimo proto.

Tatgi aš nemanau atsakinėti 
“žmonai” taip puolusiai, kuri 
jau nemato skirtumo tarp saves 
ir paleistuvės, kuri sako: “Pro
stitutės, kurios pardavinėja sa-

balso tai todėl, 
onoras moterų, 
skaitė Na u jie-

tuo pačiu amatu, kaip ir kitos 
moterįs.” O, ne! Man per že
ma net tos “moters” pavardė 
pa minėt i.

Kad aš imu 
kad man rupi 
kurios iki šiol
nas, jos paleistuvės nebuvo ir 
nemanė būti. Man rupi taipjau 
reputacija Naujienų, kurios 
juk nebuvo organas paleistuvj'- 
stes, bet išdidaus pastovumo. 
Užtai aš imu balso.

Tose insinuacijose sakoma:
...... l.ilm.m/. lv.l.:

mas, lytiškos histerijos, kurių 
nesupranta ponia Balickienė,

m o pasekmė.”
Taip, aš jaučiuosi sveika. 

Man “pardavinėjimas savo ly
ties už pinigų” ir moterystė tai 
ne tas pats “amatas”, o pavyz
dys tų visų ligų yra man “at-

Ten sakoma taipgi, buk aš 
remiu šeimyniškų gyvenimų ant 
“lyties”: “Gyvenime vyro ir 
moters atida visų laikų turi būti

Mano tvirtinimai yra: šeimy
niškas gyveni irias tur remties 
ant protingų, normalių pamatų; 
tiems daiktams besant tvirtiems, 
klausimas pasimetimų ir škiri- 
mųsi yra abejotinos ar visai ne
reikalingos prasmes.

Ta gi ponia pati remia šeimy
niškų gyvenimų ant lyties, o 
nes, anot jos, “lytiškas pasi
traukimas netrunka atbukti”, 
tad ji reikalauja “divorsų” taip 
greit, kaip jos lytis “atbuko“, ir 
ji gyvenime savo su ta “buka” 
lyčia laksto blogiau “už šunį

Ji man prikaišioja “kataliky
stę”, o save vadina “progresis- 
te”, manydama tuo mane už
gauti. Bet nesimonykime var
dais. Paleistuve yra paleistuvė, 
nežiūrint, kaip ji vadintųs. 
Vardas “progreso”vardas progreso jų už jos 
darbus negina taip-pat, kaip lai
bai kunigo negina jį už jo blo
gus darbus. Jeigu moteriškė, 
nematanti skirtumo tarp savęs 
ir prostitutės, sakos nesanti ka-

bai

talikė, ji tuo tik garbę katali
kėms daro.

' Ji stengias man prikišti jėzu
itizmų, generolystę Vyčių—-“ir 
tai gerai išsilavinusio generolo.” 
Šis reikauja apštesnio paaiški
nimo.

Pamatai moralio gyvenimo, 
nežiūrint kieno garsinti, yra tie 
patįs visų. Zoroastras, Maižie- 
šius, Kristus, Kalvynas, Coxas, 
Liuteris, galutinai mokslas 
skelbia tą patį, tik. kitaip aiškin
dami. Religijos, aplamai, jį 
skelbia kaipo užsitarnavima 
malonės Dievo; mokslas gi, kai
po medžiagišką naudų. Hcrbcr-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

H 
I

TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių klesoa. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsni. Dykai oratorika. 8 
metų praktikos kursas. Graliausi 
klesos kambariai Siame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNfiS MOKYKLOS KURSAI

o s
Prirengia į Kolegiją, Tejaių, Medicinom 
tistikoe, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiath 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo 
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. TeL Wab.

pe„ 
adre-

rnas dorus ir mandagus yra 
lengviausia psycholdginė ir fi
ziologinė funkcija.

Tas visų sutikimas ant mora
lio gyvenimo neidentifikuoja 
tvirtinančių, bet jis tik pažymi 
svarbų tiesos, kurią išdirbo kul
tuvą visų amžių.

Tų galima paaiškinti kitų pa
vyzdžiu. Karolius Marksas, 
kalbėdamas apie “Išmainą” savo 
“Kapitale” sako: Paviršiai 
dviejų trikampių yra lygus, jei
gu tų trikampių sau atatinkan- 
tįs šonai yra lygus; bet pavir
šiai dviejų trikampių yra taipgi 
lygus, jeigu tų trikampių puse 
apačios ir augštis yra lygus. 
Kiek aš dar pamenu geometri
jų, da yra ir trečias atsitikimas, 
kada paviršiai dviejų trikampių 
yra lygus, tai yra: kada viens 
šonas ir ant jo remiantiesi kam
pai vieno trikampio yra lygus šo
nui ir ant jo atremtų kampų ki
to trikampio. Tie trįs tvirtini
mai lygybes paviršių trikampio 
nedaro patį trikampį blogą ir 
neteisingą; anei jie rodo, kad, 
nes tvirtina tą pačią ypatybę, 
jie yra identiški. Tas pats su 
moraliu gyvenimu. Jis yra at
spindys kultūros visų amžių. 
Jeigu jo vertę tvirtina mokslas 
grynas ir religija, jis netampa 
del to neteisingas, ąnei jis reli
gijos, su mąlj^lu neįflentifikuo-

Bel kam čia gaišt ant to, kas 
yra veik truizmas. Žmonių, 
kurie nieko nemoka, o yra pa
sileidę, nieks neišmokins, šian
die laikai konštruktyvio darbo.

Dar neseniai socialistai dai
navo — nekųrie ir dabar dai
nuoja “Czerwony Sztandar” — 
“Raudonų Vėliavų, kurios eilės 
taip skamba (vertimas mano):

Kraujų musų budeliai lieja, 
Ir lieja ašaras žmonių; 
Ateis gi Paiks atsimokėti,

Ir toliau tas hyinnas sako, kad

“Tegul viskųs griuvėsiais virsta”...
“Mes įsteigsime naujų tvarkų.”

Ir jie manė, kad atėjus tai Teis
mo Dienai, bus atmonijimo, 
kruvino atsikeršijimo.

smo Diena, anei viens lašas bu
delių kraujo nekrito, nei vieni 
namai jų negriuvo. Visi rimti 
socialistai ir progresislai ėmė
si rimto darbi), konštruktyvio, 
ne ardančio darbo — ėmėsi 
t v a rk os, o rga n iz aci j o s,

Tas pats su šeimyna. Pliuš
kės ir paleistuvės šmeižia ja, 
darko ją, nes joms besant pa
leistuvėms norėtųs ją palaidą 
matyt. Bet, kaip esu kur pa
sakius, purvas gatvės prie ko
jų gerų žmonių nelimpa. Rik
smai paleistuvių tiek tik įtekmes 
į jos ardymą turės, kiek turėjo 
tas skelbimas atmonijimo ir 
griovimo.

— Petronėlė Balickienė.

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas pampin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

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

t1A5TER»>5Y5TEn
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING’*. 
Mes galime gauti jums atsakančiu ir 

rai apmokamu vietą J trumpą laiką. Jus nrau- 
ait privatifikas instrukcijas Ir praktišką paty
rimą mokhidamics.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo srūti rankoves ir kifienius daryti ir 
prosyti. — Dieninčs ir vakarinės inatrukcijo®.

JO9. F. KASNICKA, viriHnbskaa 
Prieiais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salia Strakt

‘ GERESNI UŽPELNĄ 
LengiesnĮ Ir baresnį darbą gal i gauti 
tik tuomet. Jaigu esi tinkamai iftsltavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti idsilavlnti lengviai ir už mažą 
užmokesnį. Mokina Anglu kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystts, Laiš
kų rašymo, Lietnv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dd Lankančių Public Schools duodama 
PagelblBls kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atčjus. Prlsiuntus 2c. mark, persiunti
mai gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Lemkls, 3311 W.61 Pl.Chicago

MUM

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliAkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

023 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310 '

Miesto Ofisas:
117 M. Betrtan St. 

1111-13 Unity Wf.
Tel. CenUal 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Pancdėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c. 

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

HALSTED ir 32-ra GATV®

JOSEPH C, WOLOH f 
LIETUVIS ADVOKATAS

RaimM 902-901 National Life Bldg^, W 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill. f

Tel Central 6890-4391. Atdara: fl
, Utarninko, ketverge ir subatos vaka- w 

rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: T 
15M MILWAUKEE AVE., Chicago, IR. « 

Tel Humboldt 97.

Rusiškai-lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu Šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas Šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujus. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi- 

. šaukite į mus ir mes nusiųsime sa~ 
■Į vo gydytoją j jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. I^wndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

PIRK SAU visas PlumbavojimuI reik
menis tiesiai už ‘'wholesale” kainas. 
Mes parduosim® visiems.
Levinthal Plumbing Supply 

1637 W. Division 8L, Chlcsjr**, 
Corner Marshfield Ava. 
Kalbama lietuviAkaL

..................... ... ................. N " ■ .......... '

K A N K V EDIS 
ANGLIŠKOS

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

gclbos mokytojaus.

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

ĄRITMETIKĄ

Pagelba šios knygelės 

‘galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetikų—skaitlia- 

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

Telephone Yards 5194.

Rc^islniola Aknšerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy

■ ' W uu.). Moters, jeigu norite gero už
I*■ . / H žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku-

Tdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes
V j?JĮ mano patarnavimas užganėdins -

Č"'1 y kiekvieną moterį. Suteikiu rodą
"M - ■ ? ■ *4 dykai kiekvienai. Atsišaukite

3K43-45 South Kcdzie Avi-tnn-. 
CHICAGO, ILL.

P 20^ '"’Si,

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą

AKINIU

_ a

Vyriškų Drapanų Bargenai 
^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 overkothi, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamhš* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vertės nuo .$25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnėą duo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50. '

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago, Ifig

Jeigu kenti galvos skaudfijimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš miklu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi, uždegimą akitj,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart rsi 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu p»- 
tyrhno Šv. Vailokams parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jįjsy akiy ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOI-HM J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ

atvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo U ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

Tau skauda akys,

spauda rodosi Tau dviguba

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Steglnle Pepleren 

CARR BROS. WRECKING CO. 
1003-3039 S. Halsted SU, Chicafe, UL

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiu daik
tu, kaip tai: laikrodžiu, žiedu, levor- 
veliu ir kitokių.. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

kaipgi priren- 
Akinius.

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

G. MILLER, akin npeciafistai* 
VETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve, Chicage.

DR. W. YUSZKIEWICZ

gydytojas

(įniro* skaudėjimo, atsilankykite .pa* mw* i 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakana

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt SL 
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tel. Canal 3877.

DR. M. HERZMAN IŠ RUSUOS
Gerai lietuviam* žinoma* per Ii me

tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
ta is u*.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli F i* k 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal Silt. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikui 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1273.

M. S A H U D M. D.
Senas Ruaas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

1 :30 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakare.

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

rvto ir nuo 5 iki 8 vakare.

o; no i whwkh b f)

i
t TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N t K A I T IS
J Medikas ir Chirurgas 
| 3315 S. Halsted St., Chicago 
i*

DR. A. I.
gydytoja® ir chirurgą® 

p»cJaiis1*s niūlffihdj, vyriUy, ir
Ofisą* ir Gyvenimą*: 

}0 8. H hinted St., kampe* 3 
Telephone Drover 4-974 

i*aa atdatvs ikl 10 v«l. ryto 
po p irtų ir vakarais.

Ihlhted St.

DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
N e p ra leisk i te šio pa k vi e 

limo. Atsilankykite 
tuoj aus. 1 šsik i r pk i te 
kad atsimintumėte

e i mus 
te šitą., 
adresą.

612 W. Madison
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nariu skaičiumi, 
darbštumu.

B.

į
1

Knl-

nekurios

ma voro

MUSKEGON, MICH.

ROCKFORD. ILI

apie

z
•-i
e

land avė. ir So. Main St. auto
mobilius smarkiai

Ateikite į Bysville, Ohio, via the B. & 0. IL R
Ateiki-

■ . . .. ir geros mokeslies Unijos kasyklose, kur anglis yra nuo 5’/2 iki 7 pėdų augščio, nėra geso ne vandens,- nū uolų.JC12T1 JUS norite įdirba daug pinigų ir ten yra bažnyčios ir mokj

pastovaus DARBO

žmones; įstojimas 
norėtu

N A B Ji UN O S, Chicago, DI

|f AyAąmMM Jaw^IS ■ daugiaus tapo sužeistų
WWvSpQRGvIiGljVS važiavusį tame autore

(Tąsa nuo 3 pusi.).

automobiliuj.
Vienas jų taipjau nugabenta li
goninėn ir guli viename kamba
ry i su dm. Petrausku. Kili

T8KSR1

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RANDAI

k a 1- 
bejęs taip ilgai, net 6 minutes. 

’Ar tai ne geda ir į laikraštį ra
šyti, kad už tokį mažmožį bet
varke daroma? Bet ne už 6 
minutes-buvo betvarke daroma,
.ne ne už to paties kartojimų, lik

draugai “Kovos” suklaidinti rei-

galėdami neprileisti draugijos 
prisidėti, o argumentų neturėda- 
irei su šmeižimais pamatė ilgai 
negales laikyties, tad neliko

^betvarkę kelti. Paskuolė.

- Red.).

KENOSHA, WIS.

Pruseika. žmonių i 
buvo susirinkę, gana daug ir visi 
atydžiai klausėsi kalbėtojo žo
džių, lydėdami jo išvadžiojimus 

aplodismentais. Po

astuoni nauji
nariai.
si organizavo, bet jau I 
bar arti trįsdešimt narių.

man iki 3 menesių prie sunkiu

rie niekada nieko nedirba, o t 
tai po vasarnamius ir puiki:

Juk Amerika laisvės ša
Bet tiktai ne del darbininku.c

Griškabūdžio Janavikas.

graibus žada but turtingas ir

turės didelio pasisekimo.

Bet vis tik
knita.

žymi savo veiklumu, dalyvau
damos visokiame progresyvia-

B. Bitis.

Kad ir sunkiai 
kaulai niekur nesulaužyta.

Raškevičius.

WAUKEGAN, ILI

kalbėjo
redaktorius, drg. L. 

iš Brokklyn, N. Y. 
Prakalbos visais atžvilgiais iiu-

Laisves

pilnoj savo kalboj kalbėjo apie

drg. L. Pruseikai prakalbą, bu
vo renkama aukos sušelpimui

patarė, kad surinktų $14.50 pu- * #

liucionierių. Antroj kalboj drg

Ameri- 
koj ir smarkiai kritikavo dabar
tine valdžia. Publika, kurios
buvo apie

Rengėjų Komitetas, 
čekį ant $7.25 gavome ir per-

ritu. Red.

( INC INNNATI, OHIO.

Jun buvau rašęs, kad čia 
streikuoja barzdaskučiai. šio
mis dienomis h'čiaus šis slrei-

HU

I Rich Io.

ji žmones ir or- 
Ci nei ima Ii ir 

•;is Puchl

ne čia

nepaiso

si veikalu manomu nevien Ginei- v C

ima t i lošti, bet Day fone ir
Springfield, O. 'Todėl butų gc-

dėtu mums

.<)—
išliko “kai

r i '* v ♦>. 1 euiaus

kios pergales — į mūšio lauką 
atvyko taikytojai — policistai 
ir narsiuosius karininkus nusi-

J. D. Bendokaitis.

Stasys Darginevičia (S. Darginz)

26th St.

of CorrectioiK/Chicago, III.

lankys.

Cicero, III.—Petnyčioj rugsėjo 21 
d. P. Pakšto svetainėj įvyks prakal
bos. Kalbės d. P. Dubickas, temoje: 
“Ar teisingus priekaištus daro kle

rikalai socialistams“, — L.S.J. Ly
gos 2-oji kuopa kviečia kuodaugiau- 
sia publikos susirinkti.—Lyga duos

Rockford, HI.—Lietuvių S. S. 75 
kp. reng'ia balių su puikiu progra
mų'. Vakaras įvyks subatoj, rugsė
jo 22 d., Mendelsohn svetainėje, N. 
Main str. Pradžia 7:30 vai. vakare.

—Komitetas.

Rockford, Ill.—Rugsėjo 23 d. LSS

alistų Jaunimo Ratelis ir Lietuvių. 
Sūnų ir Dukterų Dr-tė rengia prote
sto prakalbas Woodmen svetainėje, 
W. State St. Pradžia 1:30 v. po piet. 
Kalbės drg. K. černauskas. Tai bus 
paskutinės <1. K. černausko prakal
bos Rockfordė, nes rūgs. 30 d. jis 
išvažiuoja į Chicago mokyties.

—A. J. Kuprėliškietis.

Sietyno mišraus choro repeticijos 
įvyks rugsėjo 21 dieną, 7:30 vai. va
kare. Vieta — M. Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23rd PL, Chicago. Visi 
nariai meldžiami nesivėlinfi ateiti 
laiku, kad mokytojui atvažiavus ne
reikėtų laukti. Taipgi kviečiame ir 
nesančius dar nariais Sietyno choro 
ateiti rugsėjo 21 d. ir prisirašyti. 
Nariai bus priimami be jokio įstoji
mo mokesties iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaitės, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte visi 
kariu pradėti mokyties naujų dai
nų. J. Urbonas.

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos 3 kp. lavinimo* susirinkimas

Davis Square Parko svetainėj, Town 
of Lake. Kviečiame vietos jaunuo
menę kuoskaillingiausia dalyvauti.

—Komitetas.

Teisybės Jieškotojų 5 kp. susirin
kimas bus 
v. vakaro, 
an Irų lubų

1579 Milwaukee avė., ant 
Visi nariai malonėkite 

ir atsives!i nauju narių.

L.S.J.L. I kp. išvažiavimas į Jef
ferson miškus atsibus nedelioj rug-

mas su įvairiu programų, susidedan
čiu iš vienų lygiečių. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti ir pa
žaisti (yrame ore kuoskaittingiausia.

illo, nelikusio oro, neįvyktų, lai vi- 
is programas su žaidimais atsibūtų 
Mišrus” svetainėje, apie 5 vai. vak.

Rengėjai.

Muskegon, Mich.— Dideli ko ne-e r-

Be idler sir. Prasidės 7 
vai. vakare. Kviečia visus lietuvius 

zes nisi lankyli. —Komitetas;

Lietuvios Sūnų
Draugystės metinis susirinkimas į-

—Draugai,

Roseland, III.—Pas. Pram. Dark. 
(I. WAV.) 85 Skyrius turės savo su-

1917 m. 2 valandą po pietų Aušros 
svetainėj, 10900 So. Michigan Ave.,

kalu s vai sl.\ inui, lodei visi nariai iš 
Boselando ir apielinkės malonėkite 
susirinkti. —J. Semaška, Org.

Melrose Park, III.— Lietuvių Drau-

, 10 vai. 
ryto, Frank ir .lamos svetainėje, 171 
—23rd gatvė, kampas Lake si.. Bran

skirlu laiku, nes turime svarbiu da-

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimame kainos 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių ‘reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tf., pąsiskelbkitę^šitose Nau
jienų skiltyse, o ppjrhntysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halstcd 
st., asmeniškai, pačtu, ahba te
lefonu: Canal 1506.

ABRIEl^nEškbJIMAI
Pajicskau sesers Nastazijos nar- 

tkiutės, Kauno gub., Pušaloto parap. 
ir miestelio, ir Juozapo Drabulio, 
Pušaloto para])., Kauno gub., iš Ber- 
žylės (Zibriškių dvaro)1. Jeigu kas 
žinote kur jie gyvena, malonėkite 
pranešti — turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Bartkus,

4733 SHIELDS AVENUE, 2-ras au
kštas, 6 šviesus kambariai, toiletas, 
gesas, randavojama už $12.50 į me
nesį. Gerame stovy'jc. Apgyventa 
lietuviais. Agent Miller and Janz, 
1821 S. Daisied SL, Chicago.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurlntįe ptatinimę “N- 
ny” Favo miestuose srb» distrlktno
se. Fas juos galim* gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriai*.

PARDAVIMUI CHICAGO, ILI

NAUJIENŲ AGENTŪROS
JOWA VALSTIJOJ: ’

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budraka
2510 Corr

OREGON VALSTIJOJ:

PAJIEŠKĄU savo pačios Mikalinos 
Baranauskienės, po tėvais Leišičia; 
sodžiaus Apunkiškių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par, ir 
vol. 25 metų Umžiaus, 5 pėdų augš
čio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randą prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap-

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 melų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio 
tamsiai geltohų plaukų.
iš SkuduČkio miestelio, Malerių pa
rapijos, Vilniaus gub. Išvežė duk
terį 15 mėnesių, sūnų 3 melų paliko 
pas mane.

Kas man praneš jųjų teisingą ad
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova
nočiau ir priimčiau atgal.

Adolfas Baranauskas, 
10603 Edbrooke Ave., Roseland,

Jis paeina

III.

Pajieškau savo moters, Onos Jurie
nės, kuri mane apleido Rugsėjo 9 d. 
1917., pasiėmusi 4 metų vaiką. Ji turi 
37 metus, sveria 130 sv., geltoni pla
ukai, turi du apgamu ant burnos ir 
mažą pletmą ant akies. Vaiko labai 
balti plaukai. Moteris maža ir sudžio
vus; prasišalino su Juozu Rudževi- 
čia, taipgi sudžiūvęs. Kas apie juos 
man praneš, gaus $25 dovanu.

Jurgis Jaras, 
531 Cypress St., Youngstown, O^

..į..!—iii.J.11 < ....................................    ,

šaukite ar kas kitas apie juos žinan
tis malonės pranešti šiuo adresu:

Jųšitin Šliaukus,
2 105 Jenne Str., S. S. Pittsburgh Pa.

Pajieškau Stasio-Veselio, kuris pir
miau gyveno po nr. 1700 So. Union 
Avė., o dabar nežinau kur. Malones 
atsilankyti pas inane j kalėjimą, nes 
turiu svarbių reikalų Aš esu nuleis
tas metams kalėjiman už kovą prieš 
verstiną kareiviavimą. Pusbrolis—

Pajie.škaii brolio Antano Andrulio 
ir sesers Veronikos Bikinienės (An- 
drulytčs); paeina iš Kaimo gub., Ra
seinių pavieto, Viduklės parap. Ri
jų kaimo, pirmiau gyveno Chieagoj.

4'i • _ 11.826 W. 33rd Place.

Pajieškau pažįstamos Uršul&s Dau- 
ničios, po vyru—(Jrikšienės, Kauno 
gub,, Ežerėnų pavieto, čedarų para
pijos ir valsčiaus, Vilkonių sodžiaus. 
Aš esu nepersenai atvažiavęs iš Lie
tuvos ir turėčiau daug ka ])apasakoli 
apie jos tėviškę. Ji pa Ii ar kas ją ži
no malonėkite atsišaukti laišku, adr.

po vyru—Kairienė,
5098 Baring Ave., East Chicago, J nd.

Pajieškąu brolio Prano Dūdos ir 
Kazimiero Bražeikos, Kauno gub., F- 
žerėnų pavieto, Kvalkų parapijos, 
Popilio valsčiaus, Raščiunų sodžiaus. 
Labai norėčiau susirašinėti. Ji pa
ti ar kas, ją žino malonėkite atsišau
kti.laišku : -Petras Dūda,

, —Parsiduoda

REIKIA DARŽININKŲ
REIKALAUJAME jauno bučeriaus 

tarp 18—21 metų, lietuvio, dirbti bu- 
černėje. Turi gerai mokėti lietuviš
kai ir angliškai rašyti ir skaityti. 
Del platesnių žinių meldžiu kreipties 
laišku —* T. C. Grygus,
Box 290, Divernon, Illinois.
............... ..................................... .. ................—.. .....'.... ...............................................................................................................

BEI K ALINGAS barberis. Užmoke
stis gera. Darbas pastovus. Atsi
šaukite tuojaušf Tel. Canal 2177 
2050 Coulter St., Chicago1.

-*

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti šiek-tiek angliškai. Gera užmo
kestis. 6 I. LVON,
1731 S. Union Ave. , -Chicago.

Tel. Canal 2830.

REIKALINGAS kepėjas į duonke
pę. Turi but atsakantis. 'Trumpos 
valandos. Gera užmokestis. Atsišau
kite po No 3548 Emerald Ave, Chi
cago. Pctrouski.

REIKALINGA .mergina ar moteris 
kriaučių šapai. Atsišaukite 

Ant. Bagdonas,
617 W. 37 St. Chicago, Ill.

REIKALINGĄ'^ bučėrisi. Pastovus 
darbas.- Atsišaukite greitai.

ILLINOIS MARKET CO. 
3432 So. IJalsfed st, Chicago, 111.

RANDAI

$13 RANDA, del biznio gera viela, 
viduryje lietuvių, Chicago, 1521 So. 
Marshfield Ave. Atsišaukite pas .1.

PARDUODU Koncertiną “Trepel”, 
iriais apdirbta, naujausios mados. 
*įs mėnesiai kaip nupirkta. Par

duodu labai pigiai—kiek kas duos. 
Priežastis pardavimo—išeinu trum
pu laiku į karę. Atsišaukite:

Mike Potograp
1511 S. 51 avė., Cicero, 2 floor, front.

PARDAVIMUI
Valymo, dažymo, taisymo ir kriau
čių šapa. Sena vieta, geras biznis. 
Priežastis pardavimo — 
į kariuomenę.

Ignas Novak.
1458 W. Eric st. Chicago, Ill. 

Arti Ashland avė.

turi išeiti

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3-

jų sėdynių. Geras, senai išdirbtas, 

biznis. 1110 W. 51sl St., Chicago.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 181 h St.

“Naujienose”, 1840 S. Halstcd SL 
North Side Skyrius: A. Toplinski, 

2029 Greenwich SI. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave
J. Mlinkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av< 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas, 2418 Princcntcr av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Sir. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

148 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ajnbrozevičius, 

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Portland. Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskd.

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpi

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. M Wk

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St Clair Av*

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ i

ILLINOIS VALSTIJOJ:

PIRMAM ŽMOGUI—PIRMA PROGA 
B u č e r n e ir G r o s e r n ė par
siduoda pigiai. Turiu greitu laiku 
išvažiuoti ant ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuve nemaža, pilna naujai su
pirktų “stakų”. Atsilankykite kad 
persitikrintumėte.
4330 So. Wood St. Market, Chicago.

RAKANDAI

TUPIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kambario ‘ stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, 111.

JAUNA PORA turi parduoti t nu
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tl. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fintas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sckly-

liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija uz $115 ir $225 Vietrola 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, HL

NAMAI-ŽEMĖ

Mainau mūrinį namą ant groser- 
nės arba sali u not Namas gerame sto
vyje ir geroje vieloje. Kas turite virš 
minėtus išmainymui biznius, atsišau
kite pas savininką: 
J649 Girard St.,

V. Ascilla, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI—2 aukštų mūrinis 
namas 2x6 kaįnbarių fintai1. Gasas ir 
toiletai viduje. Namas gerame sto
vyje. Parduosiu už nebrangią kainą.

Mr. KOZA, 
2309 W. 2Hb St., Chicago, 1)1.

Parduodame naują medinį namą, 
verias $2500, o dabar parduodame 
už $2000 iš priežasties, kad'savinin
kas (o namo numirė. Del platesnių 
žinių kreipk i les: Joe Stulgiu, 
4100 So. Maplewood avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU karą, abia detroia 

Limousenc, modelis 1913, septynių 
sedypių. Turiu parduoti kad ir pi
giai, nes aš jį atėmiau už morgičius. 
Aš jokio biznio neturiu, tai noriu 
parduoti greitai. Mano adresas: 
708 W. 18th St. Chicago.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankumo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

Tel. Armitage 98-i

DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
2121’N. WESTERN A V.

CHICAGO, ILL.

Cicero, 111. J. Matulis, K 
1437 S. 49lh Ct., Cicero, III. 

St. Charles, II).: W. Grabauskas, 
19 W. ^nd St. 

Melrose Park, HL: Chas Kochoncs, 
2005 W. Lake St. 

Springfield, 111.: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, HL: Mike Taruti,
1148 Market St 

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

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

Westville, HL: St. Mazremas, 
Barber Shop, State 

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

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

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

W. Paliesiu, III: W. Pilypas,
720 W. 120 

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

Chicago Heights, HL: M. Remeika, 
1113 Portland Ave. 

BL: A. Jukubauskiu, 
516 Cleveland 

K. Valančiunas, 
506 E. 7 

W. Petraitis, 
210 W. Wash 

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Hl1.: žičkus, 

459 Collinsville
Springfield, HL: K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, HL: K. Zukauski, 

123 St. Clair Av<

Bridgeville, Pa.: T. Gelchls,
P O Box 4U& 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262, 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News (X* 

Liberty Ave and Grant I* 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskaa, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski*

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

2204 Forbes I* 
Pittsburgh, Pa,: F. Tevlovich,

2228 Tustin Bb 
Duquesne, Pa.: K. Li dek a,

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

1726-28 Jackson

MICHIGAN VALSTIJOJ

SI

St

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

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 Washington Ard-

INDIANA VALSTIJOJ:

Si

Spring Valley,

Kewanee, 111.1

Pana, III.: W.

St

St.
St

Av*

Ave

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.
15 Millbury 

Montello, Mass.: P. Kurpliis, 
175 Ames St 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

St

St 
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 

‘ St101 Oak 
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

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

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

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave.

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,

Baltijnofe,

Md.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

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

. J. Lažauskas, 
637 Lombard

M d.: F

Si

SL

E. Chicago, Ind.: A. Čhiakniute. 
5013 Tad ave.

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov* 
3814 Dcodor Stu 

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,
Box 122 Tolleston StatiM 

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis, 
P. O. Box

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadway

WISCONSIN VALSTIJOJ
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Park 
Racine, Wis.: Tony Vegcla, 

237 Lafayette 
Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon Ct*
CONNECTICUT VALSTIJOJ J

Tarringion, Conn.: V. Kelmelis,
- 62 Lewis Bi 

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank M< 

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviw.
286 Wallace Oi

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ I
Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,

Box Hi
------------ ------ ------------- —..............  H

• Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tui- 
čiaa, kada pranykat* 

t regėjimas.
Mes vartojam pag«* 

rintę Ophthahnom«t« 
’ er. Ypatinga dom* 
atkreipiama i valkos. 
Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; ned€14. 
nuo 10 iki 11 dianę.

4649 Ashland Avenue, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, esMUKk 
nuoji h patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicaro av.
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedeliomis nuo 9 išryto iki 2 po plat*. 

Te). Haymarket 2434.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygele sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai 
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halstcd Street, Chicago, Ill

THE NATIONAL COAL CO. CAMBRIDGE, O.




