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Dideli potviniai Kymjoje
Suėmė 1,614 belaisvių

Bulgarija sutinka pertraukt

Švedijos socialistu laimėjimai
Leninas Petrograde

gusias

Posėdžiai prasidės

miausia

JAPONIJA NESIŲS KA 
REIVIŲ Į EUROPĄ.

Įtariami suokalbyj išsprog
dini amunicijos dirbtuves*

Trjs karės metai Rusijai kai 
navo 41 miliardą rublių.

Reikalauja atstovų buto 
paskirti specialę komisijų

DAR DAUGIAU PINIGŲ 
KARĖS REIKALAMS.

Jeigu jai bus leista pašilai 
k y t dalj pr iešoteritori jų.

House, vieną geriausių Eu 
ropos reikalų žinovą.

Norįs sudaryt koalicinę mi 
misteriją, kad išgavus biu 
džeto patvirtinimą.

WASHINGTON, rugs. 28 
— Valdžios paskirtoji komi
sija taikymui streikuojančių 

ivų statytojų su samdyto
jais sekamą seredą žada ap
leisti Washingtona. Pir-

LONDON, rugs. 26. — 0- 
ficialis Londono pranešimas 
sako, kad vokiečių pulkai 
atkartotinai atakuoją ang
lus naujai užimtose pozici
jose Flandrijoje. Vokiečių 
užpuolimai atmušami. Va
kar dargi užpuolikai netekę 
1,614 kareivių; patekę į ang
lų kilpas.

Kancleris pasitenkinsiąs tik 
“tūlais paaiškinimais.”

KERENSKIS REZIGNA
VO Iš DARB. IR KAREI
VIU ATSTOVŲ TARYBOS

DIDELĖ DEMONSTRACI 
JA BUENOS AIRESE.

Entered n« Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, II!., under the Act of March 3, 187*

200,000 žmonių daly vau j 
demonstracijose.

BOMBARDAVO RUSŲ 
TVIRTUMAS.

ITALAI RENGIASI NAU 
JAN UŽPUOLIMAN.

THE LITHUANIAN! DAILY NEWS

kirtimų tarpe reichstago 
partijų.

Numetė 40 bombų ant Irbe 
* kanalo tvirtumų.

ŠVEDIJOS KARALIUS 
RŪPINASI NAUJU 

PREMIERU.

PARYŽIUS, rugs. 28. — 
Franci j os atstovų butas 480 
balsais prieš 4 vakar pasky
rė dar 12,150,000,000 f ranku 
karės reikalų vedimui. >

PREZ. WILSONAS SKI 
RIA TAIKOS EMISARĄ

STOCKHOLM, rugs. 28— 
Kadangi parlamento rinki- 
muose pregalėtojais išėjo so- 
cial-demokratai ir liberalai, 
tai ir karalius Gustavas nu
tarė “pasigerint” jiems. Te
legramos praneša, jogei ka
ralius manąs esant reikalin
gu sudaryt koalicinę minis
teriją — kad išgavus patvir
tinimą naujo biudžeto. Tuo 
tikslu Gustavas jau kreipę
sis asmeniškai į Sydovą, bu
vusį kadaise Švedijos viduri
nių reikalų minister}. Sydo- 
vo ministerijon, beje, turė
tų įeiti ir keli social-demo- 
kratų atstovai su Brantingu 
pryšakyj.

BOMBARDAVO SU V.
VALSTIJŲ ARMIJOS BA 

RAKUS FRANCIJOJ.

Siunčia Francijos ir Belgijos 
frontan.

Milionas žmonių liko 
benamiais.

ĮTARIA TULUS KONG 
RESMANUS.

BULGARU A SUTINKj 
PERTRAUKT KARĘ

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

BUENOS AIRES, Arge 
ntina, rugs. 28

jaučiu didžiumą Rusijos gy- 
Kada Kerenskis

Centralinis Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
komitetas betgi neina taip 
toli. Jisai stoja už koalicinį 
kabinetą. Ir jisai betgi 
reikalauja, kad kabinetą rin
ktų demokratijos seimas.

VOKIEČIAI TRAUKIA 
KARIUOMENĘ Iš RUSŲ 

FRONTO.

Seredos naktį premieras 
sugrįžo atgal į Londoną.

pač žiaurus mušis eina už 
augštumas ties tZonnebeke 
kaimu. Vokiečiai, matoma, 
jokiu budu nenori atiduoti 
jas anglams, kadangi tos au- 
gštumos atidarytų anglams 
kelią toliau į Belgijos gilu
mą. Vokiečiai šioje vietoje 
skubiai traukią naujų ka
riuomenės burių.PEKING, rugs. 28. — Tik 

-ką atsiųsta iš Kynų sostinės 
Pekingo telegrama sako, 
kad vienoje turtingiausioje 
Kynijos provincijoje Tien-

ARGENTINOS AMBASA
DORIUS TARĖSI SU 

LANSINGU.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

ROMA, rugs. 28. — Pra
nešama, kad po trumpos per
traukos italų armija ir vėl 
rengiasi prie ofensivo. Sku
biai esą rengiama eilė naujų 
kelių visa karės linija ir da
roma visi kiti reikiami pri
sirengimai.

KERENSKIS KALBĖS 
RUSIJOS DEMOKRATI

JOS SEIME.

REICHSTAGAS IR VĖI 
IŠSISKIRSTĖ.

ttle, paskui į Portlandą ir 
San< Francisco. Komisija 
stengsis surasti būdų,, idant 
juo greičiau užbaigus laivų 
statytojų streiką.

kaip galima greičiau sušauk
ti Steigiamąjį Susirinkimą; 
paleisti Valstybės Durną ir 
Valst. Tarybą; neatidėlio
jant dalyt kaimiečiams že
mes ; paimti išdirbystės kon
trolę į valstybės rankas; 
pravesti aštuonių valandų 
jdarbo dienos įstatymą ir pa
daryti radikales atmainas 
armijos viršūnėse — koman-

įsrin- 
tarpu 
nete-

SUV. VALST. KARĖS 
KVATIERA FRANCIJOJ, 
rugs. 28. — Vakar naktį vo
kiečių orlaiviai bombardavo 
Su v. Valstijų kariuomenės 
(saperų) barakus Franci- 
joje. Užpuolikams betgi ne
pavyko atsiekti tikslo: jie 
tapo nuvyti pirm negu spė
jo padaryti nuostolių.

Iš kareivių irgi nieks ne
nukentėjo.

ČILE MINISTERIŲ KABI
NETAS PUOLĖ.

SANTIAGO, Čile, rugs. 28 
— Vakar vakare rezignavo 
Čile respublikos ministerių 
kabinetas.

DIDELI POTVINIAI 
KYNIJOJE.

PETROGRADAS, rugs. 
28. — Oficialiai pranešama, 
kad pereitą utarninką vokie
čių zeppelinas bombardavęs 
rusų tvirtumas Irbes kana
le. Numesta apie keturias- 
dešimts bombų.

AREŠTAVO 91 VOKIETI 
JOS VALDINIŲ.

WASHINGTON, rugs. 28 
— Iš Washington© praneša
ma, jogei prezidentas Wilso- 
nas esą paskyręs t.v. taikos 
emisarą, kurio uždavinys 
turėtų būti reiigties prie bu
simosios taikos konferenci
jos, taip kad ji neužkluptų 
šią šalį neprisirengusia. Tai
kos emisaru prezidentas esą

NEW YORK, rugs. 25. — 
Žydų laikraštis “Pirmyn” 
gavo iš Petrogrado telegra
mą, kurioj sakoiha, kad Pol- 
tavoj buvo kilusios riaušės 
del maisto. Minia užgriebu
si maisto sandėlius. Trįs 
armijos kapitonai buvę su
žeisti. Darbininkų tarybai 
pasisekę riaušes numalšinti 
ramiu budu. #

žmonių 
taipgi užpuolė maisto sandė
lius. Vienas maisto komisio- 
nierius buvęs užmuštas.

PETROGRAD, rugs. 22.- 
Darbininkų distriktuose da
rbininkai draudžia pardavi
nėti ir platinti buržuazinius 
laikraščius. .

PETROGRADAS, rugs. 
28. — Iždo ministeris prane
ša, kad nuo pradžios dabar
tinės karės iki rugsėjo 14 d. 
Rusija spėjusi išleisti karės 
reikalų vedimui keturiasde- 
šimts vieną miliardą rublių, 
arba $20,500,000, skaitant A- 
merikos pinigais.

Iždo ministeris sako, kad 
karės išlaidos dar nuolat au
gančios, tai del pabrangimo 
valdžiarreikalingų dalykų, 
tai vėl darbininkų reikalavi
mo padidinti algas ir tt. Mi
nisteris prašo darbininkų, 
kad jie atidėtų savo reikala
vimus iki pasibaigs karė.

— Premieras Kerenskis va
kar rezignavo iš Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos centr. komiteto. Tuo 
pačiu kartu jis užreiškė re
zignuojąs ir iš kitų tolygiir 
organizacijų valdybų.

RUSIJOS KARĖS IšLAI 
DOS.

NENORI KALBĖTI APIE 
TAIKĄ.

kas potvinys. Milionas žino 
nių liko benamiais. Potvi 
nis laipsniškai didėja ir gru 
moja visišku Tien-Tsin mies 
to užliejimu.

LLOYD GEORGE KARĖS 
FRONTE.

WASHINGTON, rugs. 28 
— Argentinos ambasadorius 
Naon vakar buvo atsilankys 
valstybės departamentai^ 
kur, manoma, jis turėjo tar
ties su sekretorium Dansin
gu apie Vokietijos pasiunti-* 
nio notas, siųstas per Švedi
jos legaciją Buenos Airese. 
Viso Luxburgas buk esą pa
siuntęs per Švedijos legaci
ją apie 400 notų.

Naon ir valstybės depar
tamentas betgi kol-kas atsi
sakė skelbti dalyką viešai.

WASHINGTON, rugs. 28
— Alabamos kongresmanas 
Heflin vakar pareikalavo, 
kad atstovų butas paskirtų 
specialę komisiją, kuriai jis, 
Heflinas, prirodysiąs, jogei 
tpli kongresmanai, jo many
mu, veikia" priešingai šios 
šalies reikalui, čia jau jis 
suminėjo La Follette’o, Bri- 
teno, Masono ir Baero var
dus. Alabamos kongresma* 
nas mat nori žinot, ar čia ne
sama kas nors bendro su 
V okieti j os ambasadoriaus 
Bernstorffo reikalautąja su
ma — 50 tūkstančių dolerių
— kongreso papirkimui.

Priešingame atsitikime, 
tai' yra, jeigu atstovų butas 
nepaskirtų jo reikalaujamos

LONDONAS, rugs. 27. — 
Lloyd Gearge, lydimas gen. 
William Robertson©, pereitą 
panedėlj buvo nuvykęs Pa
ryžiun, kur laikęs ilgą kon
ferenciją su Francijos mini
sterių pirmininku Painleve. 
Seredoje premieras lankėsi 
gen. Haigo kvatieron, fron-

NEW YORK, rūgs. 28. — 
New Yorko policija vakar 
čia areštavo 91 Vokietijos 
valdinį. Jie įtariami suo
kalbyj išgriauti amunicijos 
dirbtuves ir tt. Pas tulus 
jų, sako telegrama, rasta 
svarbių žemlapių ir kitokių 
dokumentų. .V
Tarpe areštuotųjų randasi 

ir buvęs bevielio telegrafo 
operatorius ant buvusio Vo
kietijos laivo Fridrich der 
Grosse.

RIAUŠĖS DEL MAISTO 
RUSIJOJ.

KOPENHAGEN, rugs. 28 
— Kancleris Michaelis ir vėl 
atidėjo savo kalbą. Jo kal
bos buvo laukiama vakaryk
štėje reichstago sesijoje. 
Kancleris, sako, tuo tarpu 
pasitenkinsiąs tik “tūlais 
paaiškinimais” reichstago 
komisijoje.

Čia gauta žinių, jogei Vo
kietijoje daroma didelių pa
stangų, kad išvengus viešų 
debatų 
popiežiaus Benedikto notos 
Bijomasi mat, kad tatai neiš-

Ixminas Petrograde; smer 
kia Ceretellį.

PETROGRADAS, rugs. 
. — Sugrįžus premierui 

fronto 
komisi- 
penkių 
pirmą

kitokiu budu.
TOKIO, rugs. 28. — Japo

nija nesiųs savo armiją į Eu
ropą. Specialis Chicagos 
Daily News korespon
dentas Ernest Clement pra
neša, kad tam Japonų vald
žia randanti svarbių patei
sinančių ją priežasčių, bū
tent nepakankamai didelis 
kariškas ir pirklybinis laivy
nas ir prastos susinešimo 
įmonės su Rusija.

Sako, kad norint deramai 
pasitarnauti talkininkų rei
kalui, karės frontan reikėtų 
apsiųsti apie vieną milioną 
vyrų. Pristatyti Europon 
tokią armiją nepajiegtų da
bartinis Japonijos laivynas. 
Siųsti ją į Rusiją taipjau esą 
negalima: patįs rusai nepa- 
jiegią tinkamai aprūpinti sa
vo reikalų Trans-Siberijos 
geležinkeliu.

Valdžios rateliuose taigi 
manoma, kad Japonija daug 
geriau patarnausianti bend
ram talkininkų reikalui — 
statydama juodaugiau nau
jų pirklybinių laivų, kurių 
talkininkai taipjau reikalin
gi, kaip ir kareiviu.

HAAGA, rugs. 28. — Čia 
gauta patikėtinų pranešimų, 
kad vokiečiai skubiai trau
kia savo kariuomenę iš ryti
nio, taigi Rusijos, fronto. Di
delė daugybė vokiečių ka- 
riuomer^ės^ą kelyj-į Fran
cijos ir Belgijos frontą. Ka
riuomenės gabenimu užim
ta veik visi vagonai, tai}) 
kad krasa ir kitoks patarna
vimas civiliams gyvento
jams tapo laikinai pertrau-

WASHINGTON
— Bulgarijos 
Washingtone, 
naretov, vakar 
nited Press korespondentui, 
kad byle valandą Bulgarija 
sutinkanti pradėt taikos de
rybas ta išlyga, jeigu jai bus 
leista pasilaikyti dalį Serbi
jos ir Rumunijos teritorijų, j }<om 
būtent Dobrudzą, Makedoni- 
neteisingu byclu buvo iai 
(Rumunijai) atplėšta laike 
ją ir tas Serbijos dalis, kurįS0St 
Balkanų karės.

Panaretov tikrina, kač 
Bulgarija, įsiveldama da- 
bartinėn karėn, neturėjusi it 
dabar neturinti kitokio tik 
slo, kaip atgauti minėtas*te/t Valdžia sužinojusi Lenino 
ritorijas. Jisai, beje, tikri-, buveinę, tečiaus abejojanti' 
na, kad Bulgarijos armija į bau galima bus jį areštuoti 
nedalyvaujanti jokiame ki- -------
tame karės teatre, kaip tik ( remianties senuoju patvar- 
Rumunijoje ir Serbijoje

Chicagoj ir apielinkėje.— 
Ūkanota; truputį šilčiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 63 laipsniai; že- 

53 1.
Saulė teka 5:4r4; leidžiasi 

5:37.

rėvvne” (cxch)
307 W30th

Pereitą 
| utarninką Argentinos sosti
nėje Buenos Aires’e įvyko 
didžiausia demonstracija, 
/kokios iki šiol dar niekas 
ten nematė. Apie 200 tūks
tančių demonstrantų marša- 
vo miesto gatvėmis protes
tuodami prieš “Vokietijos 
žiaurumus” dabartinėje ka
rėje ir tt.

Laike demonstracijos vi
sos biznio įstaigos stovėję 
uždarytos.

Oficialiai tapo užginčyta 
j pasklydusieji gandai apie 
' rezignavimą užsienio reika- 
• lu ministerio M. Tereščen- 
kos. Tereščenka vakar da
lyvavo valstybės kontrolės 

ijos posėdyje.
Besirenkant delegatams į 

lemokratijos seimą Petro
grade pasklydo gandas, buk 

inėn atvykęs ir paskilbu- 
‘bolševikų” vadas, N. Le- 

Jisai atvykę^ iš Fin- 
buti vy- 

orato- 
seime.

minas. <
landijos ir manąs

(riausiu “bolševikų’1 
■ irum demokratijos

kymu.
“Bolševikai” stengiasi pa- 

rtaukti savo pusėn atvyks
tančius seiman atstovus. Ir 
tatai jiems vykstą. Petro- 

itstovųl grado ir Maskvos Darbinin- 
| kų ir Kareivių Atstovų Ta- 
| rybos irgi pilniausiai jų kon- 

-1 troliuojamos. Petrogrado 
ų| taryboje jie pervarę visą ei-

• lę radikalių reikalavimų, ku- 
' rie busią įteikti seimui.
] “Bolševikų” vadai, be to, 
aštriai kritikuoją M. Cere- 

Itellį delei biči'uoliavimosi su 
i buržuazija. Rengiamasi pa- 
i siūlyt seimui rezoliuciją, rei- 
I kalaujaųčią, kad ministerių 
: kabinetas butų
' seime ir jo sąsįatan neįleis- 
l ti nei vieno buržuazijos at- 
! stovo. Kabinetui norima

Kerenskiui iš karės 
valstybės kontrolės 
ja, susidedanti iš 
žmonių, vakar laikė 
posėdį žieminiame palociuje. 

| Po ilgų debatų tapo nutarta, 
1 kad premieras Kerenskis ir 
įkaręs ministeris gen. Ver- 
| chovskis privalo dalyvauti 
1 Rusijos (lemokratijos seime, 
į kuris prasideda šiandie.
| Valdžia betgi nepripažįs
tanti demokratijos kongresą

AMSTERDAM, rugs. 28- 
Priėmęs dienotvarkį reichs- 

nominųota tagas ir vėl nutarė išsiskirs
tyti iki' spalių 3 d. Nuo spa
lių 3 d. posėdžiai tęsis iki 10 
d. Bus svarstoma pirklybi- 

uždėti sekamus-privalumus: J nio laivyno ir dalino biudže- 
Nevilkinant užbaigti Kor-' to klausimas.

nilovo bylą; panaikinti mir
ties bausmę; stengties atsie 
kti kuoveikiausios taikos

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 26. — Dar keturios mo- 
terįs, kariaujančios už mo
terų teises, tapo nuteistos į 
kalėjimą už pikietavimą 
prie prezidento namų. Joms 
buvo nuteista arba $25 baus
mės užsimokėti arba 30 die
nų kalėjimo. Jos pasirinko 
kalėjimą.

BUTTE, Mont., rugs. 28. 
— Trečiuoju sykiu Butte ne
pavyko sudaryti reikiamą 
naujokų skaičių — 317 vyrų. 
Mat daugelis rastų tinka
mais karinei tarnystei vyrų 
nežinia kur prasišalino.

Adresą:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILuLuINOIS 

TELEPHONE CANAL 150S

STOCKHOLM, rugs. 28- 
Tik-ką gauta galutinų žini 
apie rinkimus į Švedijc 
parlamentą. Jos rodo, ka 
socialistai, nežiūrint atkal 
Jiausios konservativų agita 
ei jos, atsiekė naujų laimėj i 
mų. Sulig paduota žinia 
atstovų buto sąstatas 
bus sekamas: 86 soc 
Brantingo pasekėjai; 
“kairiųjų socialistų”; 
beralai; 58 konservate 
12 ūkininkų.

Vadinasi, dešinieji 
rieji socialistai kratų 
ko 98 atstovus. Tuo 
konservatorių partija 
ko 28 vietų.

•w—II*



NAUJIENOS, Chicago, Hl

Mulkių Apaštalas

ESSHBH

I »ĄRbąsRusiškos ir Turkiškos Vanos

Daktaras

Jums Apsimokės Pirk ii Rudeninį 
Siutą artea Overkautą pas Vomlorf

Milwaukee and 
Chicago Avės.

pirkt

ruby

žemy

randu

distrik
tuose”

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave. Chicago* 
Vai: 10

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

kad mes parengėm šitas iškilmingas pra
kalbas. Kad nenorit tautą kelt, tai galit

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

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

SpeciftHškM gydo Hk*h pHvo, 
odos. lig**, tatediw, reumatizmą, 
gsrkUs skaudėjimą ir paslaptinga* liga* 
Ola ir persitikrinkite, ką “ 
ilgy<14 tūkstančius ligonių. 

OFISO VALANDOS? 
m fTF IRI,ANT* »VK

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

12th St. Tel. Kcdzie 8902 
Paulina. Tol. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulinu St., arti 12th 
St., Chicago, Hl.

i23i Pauis ave.;
- ' I ; Mr. Emil John, 

Miss Lillian Ko- 
; Mr. J. Hanus, 

Mrs. Drabich, 
Miss McQuade, 

Miss Vera

vius į daiktą. (Garsus juokai) 
Mums, ve i žels

ko mums reikia
turim lietuviško laikraščio
čia jo reikia
gerų lietuviškų laikraščių 
atėję į mano krautuvėlę, 
mums, kokį mes galime i 
kus sumanymas; sudaryt

Akių, Aurų, Nosies ir gerklė# 
Specialistas

120 SOUTH STATE ST.
‘‘Iškaba besisukanti šviesa.” 

VALANDOS: 9-7. NEDALIOM 10-12
Mes čia savo mieste ne

labai baisiai 
aš prilaikau šmotą 

galit nusipirkti 
\le tie neužstos

(Publika ploja).
PIRMININKAS: — Gerbiami tautiečiai. 

Dabar aš dar kalbėsiu šmotą, o paskui tai

tos. Mums mulkių nebreik. Visokių mul
kių čia prisirinko ir nebeduod mums savo 
užduotį atlikt. (Publikoj švilpia). Kad 
nenorit prisidėt prie to garbingo laikraš
čio — aidonkėr. Yra šmotas gerų žmonių 
— prisidės ir bus laikraštis, o mulkių ne-

juokiasi).
RAČKULIS: — Kad 

aš žinau. (Pertrauka) 
kas butų. (Pertrauka) 
aš? Aš esu sunūs numylėtos mano moti-

Musų tėvyne yra 
ų tauta senių-se- 
dailiu-dailiausia,

sparnu 
giau

Dau
Padėsi dešimtį dolerių, tuo 

izėkite, bus 
Nė vienas

“Nuošaliai Nuo Augštos Bandos Apielinkės

Halsted Sts.SANKROVOS
North Ave and Larrabee Str.

Atdara Sukatomis vakare iki 10 ir Nedeliomis iki pietų

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -:- Chicago, HL

ten rasi dan
panašus j lietuvius, ale kad jus žinotumėt, 
ką aš žinau, tai suprastumėt, kad jie neto
li bėgę nuo mus! Japonai užtai taip kul
tūroj pakilo trumpu laiku, per kelias de
šimtis metų paliovė buvę laukiniai, kaip 
tik susiprato, kad jie kilę jš tų pačių musų

kitas laipsnis?
PIRMININKAS 

ko nekaštuos 
Jautą pakelsi ir viską 
rai. Dėlto visi prisid 
išeikit neprisirašę pi 
veizėkite, čia yra reikalas mų.s visų

PIRMININKAS.
RAČKULIS, kalbėtojas.
1- AS BALSAS (iš publikos).
2- RAS BALSAS.
3- ČIAS BALSAS. PUBLIKA G ERESNIŲ drabužių negausit kaip nau

jus Rudeninius Siutus arba Overkautus 
kuriuos įneš parodome dabar musų trijose pi

nigų taupymo sankrovose. Nuo apikaklės iki 
rumbo jie parodo gerą pasiuvimą ir gerą ver
tę — ant kiekvieno Siuto ir Overkauto sutau
pysite penkis dolerius, čia jus rasit kiek
vieną gražiausią madą nuo puošniausios 
iki kasdienines; taipgi įvairių spalvų ir 
petrenų, kokios yra naujos, naujos žalios, J 
rudos, olivines ir naujos mėlynos — taip-^M 
gi naujausių verpimų. Jie yra steke- ml 
tinos vertes — visos — geriausios ku
rias galima gauti už pinigus bile kur. 
Labai specialiai apkainuota po 

$15 $20 $25

atsiekti kiekvienas, pas kurį yra Lojolos ir Lomonosovo noras — 
noras mokyties, šviesties.

Dabar ateina pats gerasis mokiniinosi laikas: ilgi ir vėsus ru
dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo 
trūksta, naudingiausia gali juos praleisti mokykloj, prie knygos. 
Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO
KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro
fesijoj prityręs, Valparaisoje baigusis augštesnį mokslų Juozas P. 
Olekas, čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje 
mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- 
vedyste, stenografija, mašina rašymas (typewriting), pirkly bos tei
sės, Suv. Valstijų istorija, geografija, politine ekonomija, piliety- 
stč ,ir dailerašystė.

Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo 
valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pietų ir nuo 7:30 iki 9:30 vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 So. Halsted St., Chicago, HI.

W

KAS: — Kad netylėsit, tai aš 
pasišaukęs poliemoną! Čia 
levalia mums neriškad''4'

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, I1L

Aio jauno žmogaus akįs bu
vo atitaisytos.
Paveikslas parodo pirm ati
taisymo ir PO.

Apačioje seka vardai ir pavardės 
mano dabartiniu laiku išgydytu li
gonių.

Turiu virš 1000 išgydytų ligonių 
2© Meto ant State Gatves
Nueikite ir pasikalbėkite 

su jais
Carl Stroh, 4841 Ashland ave.; Miss 

Biehly, 5038 Justine st.; Elmer Ve
dei], Chesterton, Ind.; Mr. Ray Bloo- 
mquist, Hobart, Inti.; Stanley Stack, 
master mechanic, 
Mr. Geo, Kebbie, Chicago fireman 
758 So. Koslner a 
4347 Lincoln ave 
lar, 1503 W. 17th st 
5001 S. Honorc st.; 
1153 Webster ave.;
518 So. Marshfield ave 
Thielen, 3746 N. Paulina st

1 BALSAS: — O koks bus vardas to laik
raščio?

2 BALSAS: — Ugi “Mulkių Apaštalas”! 
(Publikoj juokai).

PIRMININKAS: —Nusiraminkit, kas 
čia dabar? Gerbiamieji, atsiminkite, ką 
aš jums pirma sakiau...

3 BALSAS: — Sakei, kad čia visokie 
mulkiai susirinkę.

PIRMININKAS: — No ne, meldžiamie
ji, aš to nesakiau, aš lokių žodžių niekad 
n eb’vartoju. Nieks negirdėjo mane taip 
sakant. Aš sakiau, kad čia turėsim pra
kilnų vakarą, dideles prakalbas, tai užsi- 
laikykit ramiai ir tylėkit, tylėkit...

1, 2 ir 3 BALSAI (vienas storai, kitada 
ploniau):— <
— Tylim.

Mokintis Niekuomet Nepervelu
I r - Visuomet Naudinga

* A <♦ **

Mokinties norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet 
jis turi progų; jeigu jos neturi, tai jų pasidaro.

Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus 
amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti iš knygos. Lomono
sovas, tamsaus žuvininko sūnūs tolimojoj ledų šiaurėj, kur švieti
mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts suviršum metų sulaukęs 
pradėjo mokyklų lankyti, o tų pabaigęs, iš Archangelsko į Maskvą 
ėjo pėsčias ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atidarė jam 
duris šviesuomenės ir literatų pasaulin.

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

Ant antrų lubų.

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP IIŽSIHENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
“ i, plaučių, Inkstų ir pūslė#, uftnuodijiruą kraujo, 

intixma. galvon ukauHjnns, akauHTnutf nugaroje, koačjimą, 
i. JeitfU kiti negalėjo Jub išgydyti, ateikit# 

ji« jum# gali padaryti. Praktikuoja per daugel? metų ir 
Patarimas dykai..

nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedČlioma iki n dieną. 
IrnmoMfl 10-tos ant., virio j Banko*. Tel. Canal B2M.

nos levvnės Lietuve 
gražių-gražiausia, i 
niausią, musų k a 
giesmingiausia... E 
pasaulį, gražesnės nerasit. Ir kodėl mums 
lietuviams nesididžiuoti, kodėl nesi
džiaugti, kada mus tauta tokia garbinga? 
Užtiesą, užliesą sakau jums: niekam į au
sį neįėjo, į akį ueįkrilo tokia grožybė, ko
kią Dievas leido ant šios ašarų pakalnės 
pavidale musų tautos ir musų kalbos! Aš 
jums sakau: reikia nors truputį su mo
kslu susipažinti ir ausį turėti, ir mokėt 
klausyti, o galėtum suprast kiekvieną kal
bą ant šios žemės. Nes kiekvienoj kalboj 
yra daugybė lietuviškų žodžių. Kad jus 
žinotumėt kiek aš žinau, lai jus eitumėt 
pas indijonus ir šnekėlumėt ir nesakytu
me!, kad jie ne lietuviai. Eitumėt pas 
negrus — aprikonus, tuos su storom lu
pom, ir išgirstumėt ne vieną žodį plain*) 
lietuvišką, rastumėt, kad ir jie, nors juodi 
ir kiloki, ale ir jie iš lietuvių kilę. Nueik, 

k, — nes per vandenis kitaip 
į Japoniją arba Kyniją, ir 

ybę žmonių, kurie, rodos, ne-

WISSIG.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS. A. VIDIKAS

PIRMININKAS: — Gerbiami tautiečiai: 
»—Mes šiandie turėsim šį vakarą labai pra- 
icilnų vakarą. Bus labai labai didelės pra
kalbos, nes kalbėsim aš pats ir kalbės 
šmotą gerbiamas mus tautietis studentas 

žino.
Studentas, kur mok-

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. .

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS"
1840 S. Halsted Street, Chicago, UL

PIRMININKAS: — Šeriap! Aš kalbu, 
ne to. (Plojimas ir juokas). Kalbės ger
biamas studentas Račkulis, kuris baigia 
Dvasios Šventos akademiją, iš kurios tai 
seminarijos išeina geriausi mus vadovai 
ir piemens. (Plojimas).

Yes. Kaip jus nemokyti, tai mes ir pa
sikvietėm mokytą vyrą ir atėjau aš čia su 
Juo, kad jus pamokinti... Kad pamokinti, 
kaip gyventi, kaip laikyties vienybėje, 
kaip kelti tautą, nelyginant, kaip Lietu
voj, mus senam krajuj, moters arba, ge
riau sakant, merginos sušliktuoja tolką ir

) Plain, ištark: plėin (grynai)

Tik bukit žmonės. (Publikoj užimąs).
1 BALSAS: — Tegul Račkulis kalba.
2 ir 3 BALSAI: — Račkulis, Račkulis! 

(Plojimas).
PIRMININKAS: — Orail, kad jus taip! 

norit, tai aš ir padarysiu, kad jis kalbėtų, 
Man šmotą smagu šį vakarą, kad turiu 
garbę perstatyt jums iš Dvasios šventos 
seminarijos studentą, poną Račkulį, kuris 
yra, veizėkite, labai mokytas ir turi daug 
mokslo ir daug jums visiems čionai šį-tą 
papasakos. Mes turime pagerbti moky
tus vyrus, — atsiprašau moterų, — ir mo
teris, jeigu kartais kokia atsiranda moky
ta ir dora. Mes turime pagerbti savo va
dovus, kurie mus veda kaip motina ma
žus vaikelius. (Linktelia prieš Račkulį ir 
lį/0 koketiškai žvilgtelia. Tam vis tebese- 
(linl, vela linktelia ir sako): — Prašau at
sistot... Yes. Ir paskui kalbėli... (Tam

tingiausias visai šitai lietuvių kolionijai. 
Ir jis platinsis visose kolioni jose Suvieny
tų Valstijų. Del to visi turit prisidėt su 
Šerais. Ba serai visai maži, tik po 10 do
lerių. Tat, veizėkite, visai nekas, o nauda 
bus didelė. Tauta pakils ant augštesnio 
laipsnio. O tik, veizėkite, 10 dolerių jums 
tekaštuos.

ti, prisidekim su serais. Tie serai loki ma
ži, o jie neprapuls, ba, veizėkite, bus tei
singų žmonių rankose. Aš pats, žinoma, 
busiu prezidentas ir viską prižiūrėsiu. Be 
apšvietus, aš tau sakysiu, lai niekai. Vei
zėkite, kurie iš jus yra tamsus, tai nemylit 
savo vadovų, netikite jais. O mes turime 
paguoilot savo vadovus, kurie mus moki
na, kaip motina vaikučius. Ir pro mane 
kartais praeina ne v ienas lietuvis, neužei
na j mano krautuvėlę, o pas žydą eina. 
Tokių mulkių daug yra. O, veizėkite, kai 
bus laikraštis, tai to nebus. Tauta kils kaip 
ant mielių. Prigulėki! prie tos draugy
stės visi aleivienas. Kibą lik mulkiai ne- 
I>eprisidėtų. Ba tas laikraštis, veizėkite, 
bus visos tautos, neužkabins nė Dievo, nė 
bažnyčios, netarnaus kokiems ten cicili- 
kanis, arba socialistams, arba klerikalams 
arba, veizėk i te, lai p sakant, bedieviams. 
Tas laikraštis nriidaus liktai tauta no savo

Aš išgydysiu kreivas akis
Vtenr a t si lankymu
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Babra tįsi 
tarnavo k

viu 1 ar c
nežino)

Rugsėjo 30 dienų 
20I kuouos 
toju bus dg. 
cagos. Pit

d. vieliniame 
/je “Democrat 
pamatėm žinu
tei u: “The Li-

.\. Ciosnus 
Budris ir < 
vardę pamiršau

S K R Y B Ė L E S 
Ateikite ir pamąty 

kite musų naujus mo 
(lėlius skrybėlių, kari 
nius 
pilkus, 
parduodama Sukatoje 
nupiginus 
kiekviena skrybėlę po

(ĮTAISYTAS iš fprmulo* 
recepto; nuteikto išmintin 
gu Egypto žokoninku,

Naujos Rudenines
Skrybėlės 

$2, $2.50, $3, $3.50 
Naujos Stetson

Skrybėlės 
$4, $4.50, $5, $6

Siutus ir Overkotus nupiginus po $2.50 
Turtingas įvairumas vėliausių modelių 
Form 
deliai ,visi naujausi daiktai, puikiausios 
spalvos ir petrenos.

įj Jf nauja rudeninį siutą arba over- 
kotą. Iš priežasties RUDENINIO ATI 
DARYMO mes parduosime musų 

Hart Schaffner & Marx
Ir kitus gerai pasiutus

Seredoje tiktai, mes parduodame pa 
piginus po $2.50 kiekvieną vyrišką siu 
ta ir overkota.

i>;iinis,jiiiKeiiavo savo Kasims is 
Grand Rapids, Mieli, ir pastale 
lokį puiku vaizdeli "Paskutinis 
žodis pasmerktoj 
pals J. Bastaviči

814 W. 33rd

ms seKe . 
pinas Džian Bambos 

Pilnis ir | 
Maikio su

lo ganytojo, gal geresnio, ga 
blogesnio, bet kol-kas linksmi 
kad lo nebebus.

Kairysis Petras.

K. Račkus ąlsispiręs sienos 
pasako: “Kalbėsiu apie lietusių

I. ŠMOTELIS, 
10604 Edbrook Avė 

iriJA ŽEMAITE, 
2919 \V. Division St

Po himnui kun. Čeponis pa
didino publiką i dvi partijas; 
vvilsoniečius suvaro vienan kam
barin, o savo armiją kitan, pats 
gi atsistoja duryse ir perstato

kite nu piginimu 50c 
už kiekvieną siutą po 
$2.50 ir aukščiau.

Pirmiausia vyčių vadas kun. 
Čeponis perskilo vyčių chorą, 
kuris uždainuosiąs laip, kad net 
lubas iškels augšlyn. Nusigan
dau, nes lubos gali griūt ir įvyk
ti nelaimė, ir jau norėjau spruk
li lauk, bet visgi indomumas 
pergalėjo ir nutariau pasilikti, 
kas ne atsitikiu. Bet baimė ma- 

c

no buvo bereikalinga. Vvėiai

i reikime) 
. Budris 

Tolinus
jos p-lių O. Petersoniu lės 
Janauskiuli

iš konfcreii 
rijos, nes nesijautė kalias. Kai 
jis sutrumpinęs protokolą dav 
d. Kačergiui pasirašyti, lai ji 
negali but kailinius, nes i Kov:

šmeižimams 
mains, todėl esu pi 
plies į Naujienas, 
savo, ir ypač D-lės 
chinino vardu, kuri šmeižia mu

<iek Kairas lik turi; mažesnie
ji rėkia visais kraštais kenkda- 
ni kalbėtojui bei klausytojams, 

didesnieji, pakasti po svetainę, 
lėgiodami daro didžiausį triukš

mą, bei tėvai neatkreipia jokios 
domos. Pagalinus ne lik maži 
vaikai, bet ir suaugusieji laip ne

užsilaikė, kad tiesiai sar- 
Reikėlų musų publikai 
prisižiūrėti į svetimUui- 
luk ir mes patįs nuėję 
Į paprastų judamųjų pa

laimai užsilai- 
Det pas save, savo vaka- 
visai nemokame susi va 1- 

Jonas Medei k ietis.

Rugsėjo 22 (I. L. S. S. 75 kp. 
buvo parengusi vakarą įvairiu 
programų, l ik man rodos, kad 
geriau butų parinkti toks vaka
rams programas, kur nebūtų 
užgauliojami jausmai kitokių 
įsitikinimų žmonių, pav. kaip 
Rožytės pasikalbėjimai su moli
na, tautos kiaušinis 
slalvmėliai

sekamuose vakaruose n 
ys juos taip pal puikiais 
buvo šis pirmas lieluvii

3. Apie tą “radikališką trik 
lai pasakyta daug neliesos.

Kiek aš pamenu, konferenci 
birželio 17, 1917, užgyrė Vi 
įasauline Darbininku Tarvb:

v o laip dek 
nereikia dviejų rezoliucijų 
tenka vienos, nes delegali

tai tiek pas mus jų 
t kun. J. Kasa k a i- 
K. Gedimino drau- 

nariams uždraudžiama 
Klinties lietuviais.
Rodos, musų tautininkams 

i kėlu gėdyties laip šmeižti lie- 
iviu varda svetimtaučiu akyse

susilaukiame. Mes turėtume 
žinoti, kad nieko greitu laiku ne
galima padaryti. Turime pa
lengva ir gražumu ('iii prie mi
nių, anot patarlės, su tolku, bet 
negvoltu. Kitaip lik juos atbai- 
dome nuo savęs; o syki albaido- 
me, daugiau jau sunkiau prie 
jų prieiti. Galima tokius per
statymus turėti šeimyniškuose 
vakarėliuose ar pasilinksmini- 

kur sueina žmonės maž- 
ž valgų. Dai 
pastebėtinas 

Seiliaus kal-

prakalbos. Kalbė 
. T. Dundulis iš Chi 
įkalbos prasidės \ 

vai. po pietų Red Men svelai 
nėję. Jurbarko Vincas.

kaltinti. 
Tarybos k.
prikišti 

jam, kad jis butų neteisingai ar 
blogai konferencijoj pirminin
kavęs. Tas pat ir su Daubaru. 
Aš nesutinku su jo mintimis, 
ak* los rezoliucijos buvo legališ- 
kai priimtos ir jokių užsispyri- 

nebuvo. Kad jie yra bolše- met būdavo (lėkiu
Rockfordo publiką 
ligenlinga ir ramiai uzsiiaiKi 
viešose sueigose. Bet dabar ka>

Igal buvo pra 
susivedė vaikų

V. F. MASHEK 
prez. Pi 1 sen Lumber (>>.

J. PESHEL
, sekr. Tark iVfnfa.

OTTO K D BIN 
Wilce Co. prez. Atlaa 

(Brewing €«

bet mums jau yra 
ton yra vietos lik 

o ne pasiteisini- 
iverstas krei-

muosi
daug vienodų
vienas dalykas
rock ford iečiams.
belo jai ir vakaro rengėjai visuo- 

girdayo 
ii inle-

vyrai: pap
los moterė- 

ralavok, kas deda- 
l'clegramos iš vienos angos 
i tik eina, lik eina neap- 

su ta ir

ir ne 1.. T., ir 1 )aubaras šioj 
už People's Council, ah 
Workingmen's Council 
juk Workingmen's Council 
dalis Ik'ople's Council ! 
Red.) jeigu aš teisingai

Kia, kad Konlcrcncija. jau nega
lėjo svarstyti protokolo ir skun
du. O kad lie delegatai ir but 
buvę, lai d. Kačergis butų dai 
blogiau išėjęs, nes Iii' delegatai, 
kurie apleido konferenciją, bu

ll. Kačer-

ir vieliniams draugams ir drau 
gėms už jųjų pasišvenįima. Ti 
kilios, kad ir ateityje Iii* drau 
gai ir draugės ncatsisakvs daly

kilu nuo 
c

monėmis, bei nereikia laip nu 
tolti nuo liesos, kaip d. S. Baka 
nas padarė.

Aš iš savo pusės nesutinku si 
nuomonėmis dd. Daubaro ir Ba

nijienų numeryj
inas, rašydamas ;

konferenciją, paraše ne 
laip, kaip dalykai buvo.
Rezoliuci joms sutaisyti

> komisija nuskirta, o ne jų 
autoriai ėjo tarties.

2. Abidvi rezoliucijos buvo 
priimtos vienbalsiai, kaip d. 
Baltrušaičio laip ir*d. Dauba-

Komitelas nuėjo 
redakciją ir a Iš 
nurodymas, k; 
chesteryjc jokios tarybos nežino 
ir tą daro tiktai du žmonės, norė
dami suteršt lietuvių vardą sve
timi ančių akvse. Tą D. L. K. <L v V
(iedimino draugijos atšaukimą 
perspausdino ir kili du dienraš
čiai — “Rochester Herald'' ir 
“Rochester Evening limes.'' 
Tiis tautiečių t irpė sukėlė di
džiausi triukšmą ir jie palaipino 

ma, kur kriminališ- c
šmeižiama draugystė, girdi.

tokį dviejų žmonių darbą, nes 
tas kenkia lietuviams. Tuojaus 

lien rašei o

Nedelioj, rūgs. 9 <,1. į čia at
važiavo iš Homestead, Pa. visa 
vyčių armija, susidedanti iš 24 
ypatų ir paprastame bute sureti

nąs pusiau įsigėręs vy 
rijo žiūrėdamas. Pasak 
bai sugėdinę socialistus 
kad socialistams miesto valdžia 
niekados lokiu 

c

rengsianti...

ir negalėjo balsuoti 
buvau labiausiai prie 
I)aubaro rezoliucijai 

nebuvau delegatas, ta

Pabaigoj Valentas Pelerso- 
niukas gražiai padainavo ang
lišką dainelę.

Reikia dar paminėti, kad drgg

Rugsėjo dieną įsveze nau 
jokus į kareivių lagerius. N< 
miesto valdžia, nei muzika ji 
nelydėjo stotim

“Pasikalbę ji 
i»amta", kurį 
Punis ir p-li

ankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE. * 

Magioje ir tikroje įlankoje. .28 metuH teisingai vedamoje Bankoja. 
Po priekiui a Valstijos ir Susivienijimo Banku ((Hearing House) iefOlitl 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas IS gatvės. 

VALENTYSZYMANSKI 
pirklys

nepalaikė ne vienos puses Dai 
savimi', o kad išreiškė savo min 
tis, tai už tat negalima 
Aš su Raliu nesutinku 
klausime, bi t negaliu

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- flf UĮ klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 

■ I Šalčio galvoje, ect., cct., Sutai- 
/[somas išdirbeju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio—35c 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi 
r F., AD. KICHTEB g,

RD Strakt,

žodis i žodi kas buvo kalbėta c i

kon ferenci jo j (bet pirmininkas 
negali pasirašyti po protokolu, 
jeigu protokolas nepilnas arba 
[arimai iškraipyti. N. Red.).

Kad keli delegatai buvo ap
leidę konferenciją, nes 
repelici jas veikalo, kurj 
tojaus buvo lošt

ir vadinti narius dr-tės, prn 
kurių jie patįs priguli, anarchi 
stais ir k. Tas jau nėra lauliš 
kimiu ir tėvynės meili'.

- J. K. Chapas.

negalėjau balsuoti.
3. Del Liaudies Tarybos 

du išsireikšta,

----------------- —....... — ..... ........ ■wiw,iW*4iiręji

Amerikos Lietuvių g
Darbininkų Taryba. A
Lai k i našai Komitetas: cl

(IBICALI IS, Prezidentas,
L81U S. Halsted St., Chicago, IWXI

.11’RGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Ave., Chicago,

LA LIS, Sekretorius,
1.840 S. Halsted St., Chicago,

Cl GIS, I/.(liniukas,
127 N. Dearborn St., <;hieago^|0Į|fes

K-to Nariai:
DUNDULIS,

, turbūt, žmonės ne 
vargo, kaip pas mus 
Su savo dvasiškais ga 

Nenustygsta jie čia 
Pareina vienas kunige 

lis; išpradžios atrodo labai ge 
ras, linksmas, malonus; žmonc 
liai džiaugiasi, patenkinti, ir sa

Nemanau aš ginčytus su 
kinis tautininkais 
Petronis, Žilis ir S 
noriu parodyti Iii 
jiems burną, kad jie negalėti 
daugiau užsipuldinėti ant nekal 
tų žmonių c c

Rugpiui

esanti priešin 
valdžiai, t ž tą vienas "ponų 
K. Simaška, lapo išmestas

siklausai! Kunigėlis X1 
ta važinėjąs aulomobiliu 
n i gelis X1, išėjus vyrui į 
pas tą ir tą ateinąs. - 
eina kunigėliui statau paduoti, 
senoji gaspadinė neįtinkanti 
Ta ir ta su kunigėliu palei gelž- 
kelio trekes vaikščiojanti. Iš 
antro galo vėl telegramos: Ku
nigėlis X2 tą ir lą važiojus po 
Danvillę Kunigėlis X2 su la 
ir la dažnai kalbasi Ta ir la 
vakarais pas kunigėlį į kleboni
ją lankosi

Ir laip toliau, ir taip toliau. 
Kiek liesos, kiek neliesos visuo
se tuose plepaluose, dievai teži
no; bet jų pasėlimės tokios, kai 
kunigėlis X1 ir kunigėlis X2 tu
ri apleisti savo mylimą kaime
ne, ir visai nebe linksni c,
dužiais. O žmoneliai laukia ki

vyru: J. našia *. c
lo, E. Rainio i 
Raslavičia dek 
ulbose ir padai 
Irių, kas publi

Na t. City Bank
. C. WILCE
vice-prez. T.

JOZEP SIKYTA 
k & Meri u s.

PERVIRŠIJA $6,000,000
___ ■ KAUB/kMA Ų1

Naujiena! Naujiena
Stebėtinas Kryžius

ept. 29 Pabaiga
Atidarymo

A Kuris puikiausiai šviečia, kuomet yra_ patiugm*/
las tamsiame kambaryje. Kiek vienas namas, 
viena šeimyna, kuri prisilaiko savo tikėjimo ir 
1'i pagerbi) Augsciausią Sutvertųjų privalo turėti 

iKI savo name šj puiku ir tiesiog S'J'EBfil'INA kryMųi^L’ti
'I 'as krsžius ištikrujų \ ra stebuklingu išradimu Šio 

>šimtmečio. Nakčia jo spindesis matomas i<š tolo, 
"<2 kaip ii- koks stebuklas. 13 colių augš. 8 col. ploniu* .

V Ml \W Spindėjimą užlaiko ant visada ir gvarantuotas-41^ |||
^/// viso gyvenimo. Kad supazinus visuomenę su šiuo

slebėtinu kryžium ii' davus progą Įsigyti kuopigiaų* 
K nu šia kaina, nutarėm pardavėt tik per tūla laiką ui

f s2.(85. vėliaus bus brangiau, šj stebėtiną kryžių
f! Ii agentai parduoda |m s,J H, i s6. (i varant UOjaiW,

kad šis kryžius \ ra lokis kaip aprašome, o.|eigu n& 
į.' bus lokis, lai jums sugrąžiname pinigus. Tukstan-

eitis padėki.) turime už šj Įdomi,) kryžių. (iyvciMo-
I jai Chicagoš arba apielinkės gali vpatiškai atšilai!*
j kyli ir paiu;d\li sius stebėt i ims km/ius. Atsiųskit©

savo aiškų adresą, o mes jums jj greitai išsiųsime 
Įffil s. per pačią. Užmokėsit tada, kaip jums atneš yna- ,

mus. BašykileAuojaus, ko) pigi kaina. Adresuokite 
PRACTICAL SALES COMPANY 

708 North May 3t

JUMS GHRIAUS PATIKTŲ 
agentai 
I4 liuo-

suorginiizu vo čia jų daugiau 
kaip septynias dešimts žmonių 

serbų, slavokų. Rugsėjo 1() 
diena visa miesto valdžia, mu- c •
zikai griežiant palriolingas mc- 
liodijas, palydėjo visus į stotį. 
Pamate savo, tautos olicierą, ap- 
sikabinėjusį medaliais, serbai 
begalo siisijudino-apkvailo. Ne
bežiūrėdami savo moterų nei 
vaikų ašarų jie mele visa ir iš
važiavo kariauti prieš 
O mi'daliiėolas ofieieras 
kad Serbija nežusiaiili, 
vas esąs su serbais, ir 
busiąs sumuštas.

Kad tokie dalykai iii

č E V E R Y KAI
50c nuleidžiamo už kiekvieną porą, 

vaikų čeverykų.
$1 nuleidžiamo už kiekvieną porą vy

riškų čeverykų.
Išstatyta daugybė čeverykų už nupi

gintas kainas. Pasinaudokite šiuo nu- 
piginimu ir sutaupysite pinigus.

Vaikų čeverykų.
$2 iki.$4.50
Vyrų čeverykai

$3.50> M.50 $5> $6- $7
Pilnas Parodymas Florsheim Čeverykų 
Stephenson apatnešos

save valdvba kokios lai “Lielu- 
( kiirios čia niekas 
žinoma, palėmijo 
litis ir var<le 1000 

parapijonų užprotestavo prii'š 
tą žinutę, nurodydamas, kad to
kios Lietuviu Tarvbos niekas

T. mažas tėra skirtumas. Del
io ir balsavo prieš L. T. rezoliu
ciją tuo supratimu, kad pirmoj 
rezoliucijoj (prii'š A. L. D 
butų pridėta žodžiai: “Mes 
šingi A. L. D. T. ir L. Tary

Daugelis lo nesuprato ir rei 
kėjo antrą sykį, paaiškinus, Iri 
sli balsavimui, 
daryta.

L Pirmininl

Nei. o. Kaccrgio pasielgimo 
su protokolu lai pasirodė, kad 
d. Kačergis yra kaltas, nes kai)) 
lik pamatė^ kad prieina jau prie 
skundų, jis išvažiavo ir kurtu 
išsivežė savo sukonliskuotąjį

vo is 1 D Kuopos, o 
gis toj kuopoj buvo 
t rukšmo.

Galima nesulikti su

liunininkams biznio padaro, v 1- 
sii'ins gera. Bi't praeina viena 
savaitė, kita, jau prasideda kal- 

nors ausis užsi-

kinti tuos “reikalus.“ Pam 
vien visokias nesanioncs^w®!

4 Ik.'''

nės nesuprasdami ką katt®h 
pasakyti, pagalios 
s tų nesąmonių klaiii^i 

tainės^Js
kili gi pradedą

. V'Uf Sekaiaht iiiHi

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

nušluoti nuo 
perstatymai, 
i? lt./bet yie* 

šai publikai, mano manymu, nc> 
pr^idau|ami, Jais nepadaromeĮ nėjo Serbijo

rengi' pirmą 
me miestely

Pirmiausia atlošta vaizdelis iš 
revoliucijos laikų -“Paskutinis 
žodis pasmerktojo.” Lošė drgg. 
.Julius Roslavičia, Si. Jonaitis, 

Babrauskas, J.

B ROS 
ir 115 St.

and Chronicli 
tę šitokiu ant 
thuanians of Bochester in tavo 
with Germany”, kas, be abejo 
nės, metė svetimtaučių nuožin 
ra ant lietuviu. V V
nute pasirašo kol- 
(kaip jie čia sava

t * r-> i * te t * re,



Iš KALĖJIMO SIENŲNAUJIENOS

A. Mb n tvidas

Redakcijos Straipsniai

Skaitytoju Balsai

Redakcijos Atsakymai

Perm

ivnno/ 
aršesne

Atžagareivių 
beprotybė.

{Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

Organizuojasi 
Darbininkų 
Tarvba.

Pasikalbėjimai 
Londone.

ir jaučiuos, 
bendrijoj 

su kuriais 
būdamas,

i Nrsn Lietuti^ Oienrastis Amirikoj*
NA UJIENŲ BENDRO VE inc

& Kasdien, išskiriant nedėldienius

nors 
laikraštiniu! 
panašus 
vų kapitalu 
bankiniais.

j susierzinimų 
irba nervų ligas

Ji negali sunaikint žmonių 
judėjimo. Ji tiktai pakrei
pia jį į kitokias vėžes, kurio
se jisai pasidaro dar pavojin
gesnis valdžiai.

Nesuprantu 
viečiai tikisi a 
darni tuos draugus

. Gaila, kad jūsų 
negalime suvartoti, 

norėtume.

dienraštis siunčiamas pačiu, > •
. $6.00
. $3.50
Chicago-

$5.00
. $3.00

$1.75
... $7.00
... $8.00
> Money

no
šokio valgio, ar t il
si randa sym ploniai 
pradilinu 
giu

savo
negerai kalbėti visų va r

straipsnelių 
vietos lietuvių ir 

judėjimo.

bos kritikai iš kairiosios pu
sės: “Oportunizmas” ir kito
kie baubai, kuriuos jie įsi
vaizdino, protaujančiųjų da
rbininku nesuklaidins. Dar- L,

bininkų vienijimąsi kovai už 
bendrus reikalus negali but 
blogas dalykas.

ring worm
ii šva

mušim

P. Kutra neužsi 
nepyks, ir kad pasiliksi 

savęs visados draugiš
Chicagos 

bos komitetas praneša, kac 
darbininkiškas josios spar 
nas sparčiai augąs. Tikima 
si padaryt jį galinga organi

zultatus.
Lietuviai darbininkai šito

je kovoje atliks savo parei
gą. Jie padėjo daug pastan
gų, kad sutverus savo spau
dą, ir su tais ponais, kurie 
taikosi jiems išplėšti ją, jie 
prideramai atsilygins.

Sukruskime tad smarkiau 
veikti!

“Naujienos” yra darbinin
kų kovos įrankis ir jos sto
vės savo pozicijoje iki galo. 
Darbininkai, kurie įsteigė 
jas, nenuleis rankų, kadir 
čia dar taip didelių keblumų 
darytų jų priešai.

Šioje pėtnyčioje Chicagos 
Liaudies Taryba rengia 
West Side Auditoriume di
delį protesto mitingą prieš 
tą spaudos smaugimo bilių. 
Atsilankykite į jį kuoskait- 
lingiausiai!

Nors tarptautinė sociali
stų konferencija neįvyko pa
skirtu laiku, bet tas dar ne
reiškia, kad socialistai butų 
visai jos išsižadėję. Ji tapo 
tiktai atidėta.

Atidėjimo priežastis buvo 
— be tų kliūčių, kurias darė 
konferencijai valdžios, atsi
sakiusios duot pasportus so
cialistų delegatams — soli
darumo stoka talkininkų so
cialistų tarpe.

Šitų šalių socialistai prieš 
laiką, paskirtą Stockholmo 
konferencijai, turėjo pasi
kalbėjimą Londone, kad ge
naus susitarus pirma, negu 
susitiks' su “priešingųjų” 
valstybių socialistais.

Londono pasikalbėjime da
lyvavo keletas dešimčių de
legatų iš Rusijos, Anglijos, 
Francijos, Italijos, Belgijos, 
Graikijos, Portugalijos ir 
pietinės Afrikos. Svarsto
ma buvo du pamatiniai klau
simai: apie Stockholmo kon
ferenciją ir apie taikos sąly-

Dg. K. Baltramiejunas 
dvi knygeli 
tųjų mirtin

Darbininkų Tarybos, kai
po Liaudies Tarybų šakos, y- 
ra susiorganizavusios arba 

Į organizuojasi ir kituose mie- 
’i stuose. Geriausiai tas daly- 
/. kas iki šiol pavyko New Yor
ke, kur Darbininkų Taryba 
priskaito į pusę miliono na
riu.

— Perdaug ilgus laiškus rašote 
bet nieko aiškaus juose nepasa 
kote. Nesuprantu, ko norite 
Su apsivedimo reikalais į piršl 
reikia kreiptis, o ne į daktarą 
Aš neturiu laiko tokių ilgy laiš

da ta j požemi sugrustoji 
va 1d ž i a i p rieši ngo j i j iega, 
kaip vulkanas, išsiveržė į vi
ršų, ir carizmas subyrėjo į 
šipulius.

Štai prie ko veda prie-

Pasarga
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, Ill

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

tūkstančiais susi- 
pereitą nedėldienį 
rke Madison Square

Muilu valytas.
šeimininkė: — Agotėle, tasai

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

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai n e pa
ėmėjams išanksto užsimokėjus

Metams...............................
Pusei metų.......................

Suvienytose Valstijose, ne
|e» načtu:

Metams .............................
Pusei metų.......................
Trims mėnesiams ..........

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

Pašalintas pavojus iš ne
ištikimų valdžiai elementų 
pusės?.. Bet juk despotiz
mo priemonėmis ištikimybę 
sutverti negalima. Priespau
da iššaukia pasipriešinimą. 
Ji didina, o ne mažina prie
šingą valdžiai judėjimą. "

Ir koks pavojus gręsė val
džiai? Maištu svetimtau- 
čia! šioje šalyje nekelia. Mai
štų nekėlė net ir vokiečiai, 
kurių Amerikoje yra tiek 
daug ir prieš kurių gimtąjį 
kraštą Suv. Valstijos stojo į 
karę.

Daugelis svetimtaučių 
smerkia valdžios politiką. 
Tai yra tiesa. Bet ar jai pri
taria angliškai kalbantįs 
šios šalies gyventojai? Juk 
nepritaria. Kitaip, kokiu-gi 
budu socialistų kandidatai 
nominaci j ų ba Įsa v i m u ose
butų gavę tokias dideles dau
gybes balsų Daytone, Ohio, 
Readinge ir Erie, Pa., ir iš
tisoje eilėje kitų vietų? Kas, 
jeigu ne angliškai kalbantįs 
piliečia 
rinko

Antruoju klausimu tapo 
priimta, 50 balsų prieš 40, 
rezoliucija, pagal kurią turi 
but paskirta komisija taikos 
sąlygų apsvarstymui.

Prie vienbalsio nutarimo 
neprieita ir pirmuoju klau
simu. Jisai buvo padalintas 
į dvi dali: viena, dalyvaut 
Stockholmo konferencijoje, 
ar ne; antra, išnešt protesto 
rezoliuciją prieš valdžias, 
kurios neduoda pasportų so
cialistų delegatams.

Rezoliucija, pritarianti da
lyvavimui konferencijoj, ta
po priimta 48 balsais prieš 
13. Frahcuzų didžiumos at
stovai (“social-patriotai”) 
susilaikė nuo balsavimo. An
glų “Nacionalės SociaBstų

į Chicagoje su darbininkiš
kąja Liaudies Tarybos šaka 
susivienys, žinoma, ir Lietu
vių Darbininkų Taryba.

Rišties į daiktą su kitų 
tautų darbininkais šiandie 
ypač reikia, kada^reakcijos 
jiegos ima taip atkakliai 
spausti ateivius. Vieni lie
tuviai, kadir jie visi iki vie
no susiorganizuotų, nepajie- 
gtų apginti savęs. Bet kuo
met jie prisidės prie pažan
giųjų kitų tautų darbo žmo
nių, tai jie pasidarys dalim 
spėkos, su kuria turės skai- 
tyties darbininkų priešai.

Tarybos kritikai iš deši
niosios pusės mėgina nugąs
dint žmones ir nubaidyt juos 
nuo šitos organizacijos, sa
kydami, kad valdžia turinti 
ant jos “piktą akį”. Well— 
tegul tie kritikai, jeigu jiems 
valdžios “akis” taip baisi, 
lenda į palovę ir tyli. Dar
bininkai jų nepaisys; rėplio
jimas ir kinkų drebėjimas — 
ne darbininku amatai.

gadina žmogaus vidurius (ka
dangi naujų vidurių negalima 
įdėti, tai kelias jam atviras j 
kapines), bet užnuodija žmo
gaus protą ir suardo nervų sis
temą. Alkoholio vartotojas 
anksčau ar vėliau pasijunta ei
lėse draugovės išmatų.

—Gerai, - sakys gal kai kas: 
bet aš daug alkoholio nevar-

Igą laiką palaikiau Kovos, 
LSS. organo, pusę. Bet 
mane išvedė iš kantrybės 

užsipuldinėji- 
mt visa ir visų, kas jos 

neįgįja. Jų atakos 
bininkų Tarybą, prieš 
au j ienas, Keleivį ir jų 

kurie dagi daug 
pasidarbavę Sąjim

tinu 
Mes 
me čia 
navieius 
tarinio su kitais kaliniais, ir to
dėl be reikalo jis kalba visų ka
linių vardu. Mes pažymime 
čia, kad mes nieko neturime už
mesti draugams 
čiams, kad jie bul 
šę. Priešingai 
ties, kad jie 
stengsis padėti kad ne 
kitu budu mums musų sunkia
me padėjime, į kurį patekome ir 
kenčiame ne už savo palaidumą, 
bet už savo įsitikinimus.

Daugiau kaip pora mėnesių 
atgal tą pat buvo padaręs dg. P. 
Kutra savo korespondencijoj. 
O tai 
du. nesusižinojus ir nepasitarus 
su visais arba bent su didžiuma. 
Geistina, kad daugiau taip nebe
atsitiktų. C

Manome, jog už musų šitą 
teisingą pastabą draugai S. Dar- 
ginavičius 
gaus ii 
me tarp

moš ligų išaiškint 
spėjimo negaliu daryt 
sų ligą. Išrodo, kad 
vėžys arba pilvo pradilimas 
Pirmieji symptomai (kas lint

buvo pasiūlęs rezoliuciją, 
kad talkininkų šalių sociali
stai nedalyvautų jokioj kon
ferencijoje kartu su vokie
čiais, koliai Vokietijos ka
riuomenė laikys užėmus sve
timas užkariautas teritori
jas; bet už ją buvo paduota 
tik 4 balsai.

Rezoliucija protesto prieš 
valdžias, draudžiančias soci
alistams važiuot į StockhoL 

•mą, tapo priimta 54 balsais 
prieš 2.

> Be šito socialistų pasikal
bėjimo tečiaus, įvyko Londo
ne da ir antras pasikalbėji
mas. Jį padarė ta dalis so
cialistų delegatų, kuri pripa
žįsta klesų kovos principą ir 
karės laike, šiame pasikal
bėjime buvo franeuzų parti
jos mažumos atstovai, visi 
rusų atstovai, oficialės italų 
socialistų partijos atstovai, 
Anglijos “Nepriklausomo
sios Darbo Pratijos” ir “Bri
tanijos Socialistų Partijos” 
.atstovai.

Šito pasikalbėjimo nutari
mai nepaskelbta, bet Londo
no spauda spėja, kad jisai 
•buvęs svarbesnis už bendrąjį 
pasikalbėjimą. Manoma, 
kad dalyvavusieji šitame, ma 
žesniame, pasikalbėjime de
legatai išdirbs veikimo pie
ną, kuris bus priimtas socia
listų visose šalyse.

Bet dalykas, žinoma, yra 
ne vien rezoliucijoje. Soli
darumo stoka, kuri pasirei
škė Londono pasikalbėjime, 
rodo, kad darbininkų minios 
kariaujančiose valstybėse 
dar nevisai atsipeikėjo nuo 
patriotinio kvaitulio. Vie
nok juo karė tęsiasi toliaus, 
tuo darbininkai vis smar
kiau ima priesinties savo 
valdžioms. Netolima ta va- 

• t '

landa, kada jie pajus, jogei 
tiktai tvirtam susivienijime 
dr kovoje yra jų išganymas. 
Tada ir jų “vadai” atitiks 
kelių prie vienybės.

pradinę neurastenijos priežastį, 
Išsigydyt galima prašalinant 

priežastis, kurios veda prie neu
rastenijos. Apie gydymą reikė
tų rašyt ilgą straipsnį. Jis su
sideda daugiau iš hygienos, negu 
medicinos.

I >ri i u ga i sąj u ngi eči a i 
laikas butų atkreipti 
daugiau doruos į savo 
vedėjų žygius ir darbą? Są
jungos gerovė mums negali ne
rūpėti. Bet Kovos vedėjai pri
simygę ardo musų vienybę, ne
ša nesutikimus organizacijom 
Jeigu mes ir toliau leisime taip 
dalykams eiti, tai galime susi
laukti negeistinų Sąjungai pa
sekmių.

Mano supratimu, šiuo begalo 
rūsčiu momentu mes turime 
vienyti savo jiegas, traukti prie 
savęs visus progresyvius elemen
tus bendron kovon prieš griū
nantį ant musų pavojų, o ne ar
dyti jas nepamatuotais užsiva- 
rinėjimais.

Taigi, draugai ir draugės, pa
galvokime, pasvarstykime ir 
bandykime dalykus sutvarkyti 
taip, kad jie but mums sveika.

J. Aloizas.

sigelbėt. Aš ir kreipiuos į tuos, 
kurie vartoja tik “biskį” alko
holio. Nė vienas alkoholio var
totojas nebuvo laimingas ir ne
turėjo pasisekimo savo gyveni
me. “Sooner or later booze 
will get you!” — tokia visados 
alkoholio garbintojų istorija.

Neatsižvelgiant i žmogaus pa
dėjimą, neatsižiurint į jo sveika
tą ir turtą, jeigu tik jis susipa
žins su degtine ir jos visais klap
čiukais. neilgai laukus, kaip an
glai suko, jis bus down-and-out.

F. A. Jančauskas*

tymą, suteikiantį tiek galios 
pačto vyriausybei, kad ji ga
li pasmaugt visą laisvąją 
svetimtaučių spaudą Suv. 
Valstijose. Jam trūksta da
bar tik prezidento parašo.

Kad pasmaugus tą spaudą 
—tuo tikslu tas įstatymas ir 
buvo pagamintas.

Ko tečiaus tuo bus atsiek-

Ke t vartas menuo ka 
mo kameroj... Bodos 
gas dar laikas 
metais virto

nepasi ten k in imas y ra ma
žiaus pavojingas valdžiai?

Taip manė kitąsyk Rusijos 
caro bernai. Jie žiauriai 
persekiojo kiekvieną žmogų 
ir kiekvieną laikraštį, kurie 
drįsdavo atvirai papeikt val
džią. Ištisas politikos parti
jas ir jų spaudą jie suvarė į 
požemį, ir džiaugėsi, kad 
priešas... išnykęs.

i, kodėl ji 
Kartais ji 

, kartais leng- 
su kosuliu ir 
Iv sėjimas ir 

skrepliavimas paprastai praside
da tik tada, kuomet liga yra nu
ėjusi toli. Pradžioj plaučių 
džiovos kosėjimas ir skrepliavi
mas yra reti dalykai. Anksčiau 
ar vėliau džiova be kosulio ir 
skrepliavimo gauna tuos symp- 
tomus, kada ji padaro gana su
ardymo plaučiuose.

3. Neurastenija pas daugelį 
žmonių yra įgimtas dalykas. Ne 
visi žmones ateina į pasaulį su 
lygiu drūtumu nervų sys temoj. 
Tūlų tėvai yra vedę nereguliarj 
gyvenimą, girtuokliavę, turėję 
perdaug lytis! 
turėję lytiškas
Tokių tėvų vaikai ateina su silp- 

Kol gyvenimas jiems 
lengvai, jie yra norma- 
susitikimas su keblu- 
įtempimas jięgų veda

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 .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

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

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

rockfordic- 
nius užmir- 

mes turime Vil
nium is r lipinas ir 

vienu tai

Naujienų 221-me numeryje 
tilpo atsišaukimas antrašu “Ka
linių balsas.” Atsišaukime dg. 
Dargi na viči us, jo autorius, kal
ba visų kalinių vardu, ir rugo- 
ja draugams rockfordiečiams už 
i U “riedi

savo draugams nelaimėje 
žemiau pasirašušieji, turi

pasakyti, kad dg. Dargi 
parašė tatai be pa si

DEL “KALINIŲ BALSO

Ir juokinga yra ’ manyt, 
kad priespaudos įrankiais 
šios šalies atžagareiviai at
sieks savo tikslo tokiu laiku, 
kada taip smarkiai auga 
bruzdėjimas visoje šalyje. 
Pasikėsinimas ant laisvosios 
spaudos bus paskatinimu 
žmonėms prie dar energin
gesnės kovos su reakcija. 
Rinkimai, kurie įvyks šį ru

in tįsių žmonių, bet jie
>ia savo energiją 
linkmėj, 

tai
Tie išsemia savo ner- 

ir lieka nerviškais 
Greitai jie įpuola 

nebemoka atskirti 
menkų daiktų nuo didelių, viso 
kis menkniekis Juos ętiha ly-

pkieiuu supranta darbininkų jn- 
dėjimą negu Kovos vedėjai, ku

tą judėjimą nori laikyti kuo- 
siauriailsiuose rėmeliuose įspau- 
dę. Kurlink jie eina, tie draugai 
koviečiai, kur insinuacijomis 
vaduojasi, kad diskreditavus ne
tik Darbininkų Tarybą, Liaudies 
Taiybą, kurias remia Socialistų 
Partija, bet siekiasi diskredituo
ti ir pačią Socialistų* Partiją, 
kurios LSS. yra dalim?

Mažesnis alkoholio vartoji
mas veda prie didesnio vartoji
mo, kol jis gabaus tampa papro
čiu. o tuomet sunku nuo jo iŠ*

V. R. iš Pittston, Pa
Meldžiu pasakyt, kas man ga

lėtų būti, jei aš po valgio ra u gė
jų, paskui prasideda skausmas 
apie širdį, kuris eina į strėnas ir 
kirkšnis. Gulint buna geriau. 
Byte atsikėlus darosi silpna, pra
sideda raugėjimas ir skaudėji
mas. Žarnos yra išpustos. Esu 
liuosa nuo nėštumo. Gimdžiau 
2 metai algaL Motina 5 vaikų.

2. Kas gali būti mergaitei, 
jei ant jos galvos auga šašai, ku
rie virsta į pleiskanas ir tose 
vietose plaukai nebeauga?

Atsakymai:
1. Laiškais negalima didžiu- 

todcl tikro 
įpie ju-

2. Nėra priežastį 
turėtų but aršesnė, 
gali būti aršesnė 
vesnė, negu ta 
skrepliavimu.

First Lithuanian Daily in> Amarica 
Published Daily Except Sunday
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neil- 
ps jau 

ITumpesnes va
landos pasidaro tik tada, kaip 
sulaukiu Naujienų ir Naujosios 
Gadynes, kurios mane lanko. 
Tai suramintojos sielos surakin
tos nematomais retežiais. Kad 
atskleidžiu tų lankytojų lakštus, 
nušvinta mano akįs 
tartum bučiau vėl 
draugų ir draugių, 
susieidavau pirmiau 
taip sakant, laisvėj.

Bet štai perskaitau, atidedu į 
šalį, ir tuojau vėl pasijuntu, jog 
esu cementinių sienų apsiaustas 
ir rūsčių kalėjimo sargų žiūri
mas.

Draugai, norėčiau daugiau li
teratūros, daugiau laikraščių. 
Prašyčiau draugų iš Redakcijų 
siuntinėt i-aukot i Kovą, Laisvę, 
Keleivi.

Tikiuos, kad draugai išklau
sys mano balso.

Kalinys Step. Indriūnas. 
P. S. Siųsti reikia 

Indriūnas, 
ipt. House

P. Katrai 
straipsnio 
nors ii

Pašulniečiui. — Ką galėdami 
suvartosime. Eilutėms betgi 
daug ko trūksta. Siuntinėk!- 
te musu lėšomis.

Paėmusiam 
mums netinki

P. Cosman. — “Čigoniškos lo
gikos” nė “Teologiško klausi
mo’’ nedėsime. Pirmuoju - - 
nenorime labiau ugnį žarstyti, 
antruoju purvą judinti. Ra- 
šinėkite rimtesniiĮ 
arba žinių <.
ypač darbia ink ų

Alkoholis. Tūli žmonės tvir
tina. kad degtinė yra sveika ger- 

Kiti tvir- 
tiiui, kad degtinė nesveika, bet 
įdus tai esąs gyvenimo eliksiras. 
(Sakydamas “degtinė”, turiu 
mintyj ne vien tik paprastąją 
“whiskey”, bet visą tą saldžiąją 
ir karčiąją kombinaciją, nuo 
kurios žmogaus protas apvaikš- 
ta). Kad žmogus tvirtina, jog 
alkoholis sveika vartoti, jis už
miršti!, kaip ji degini! jo gerk
lę ir vidurius, kuomet jis rįja 
gurkšnį to skystimo. Daugelis 
sako, kad ragaudami alkoholio, 
jie užmirštą bėdas ir skiiusmus< 
Jie užmiršta savo vargus tik to
dėl, kad alkoholis užmuša ner
vų jautrumą. Praskiesk vitrio- 
lių ir tuo mišiniu degink vidu
rius tuomet įsitikinsi, ar al
koholis sveika vartoti, ar ne..

Alus ar degtinė vis tas pats al
koholis. Skirtumas tarp stiprių 
ir silpnesnių nuodų yra tik toks, 
kad vieni užmuši! žmogų staiga,

airastemjos. Žymią vic 
neurastenijos p r i eža sči y 

lytiškasis klausimas. Ne 
viršijanti lytiški susineši 
et jų vengimas ir slaptos 

sudarkytas šios physio- 
os šakos supratimas publi- 
veda į neurasteniją. Dak

taras Frcnd, vienas iš žymių tiri- 
nėtojų apie nervų ligas, pripa-

gavo 
oriškai pasmerk- 
Paskaitos iš Bio

logijos ir Bakteriologijos” 
nuo draugų iš Rock fordo. Dg. 
S. Darginavičius gavo knygas 
“Socializmo Minties Blaivu
mas” ir “Kare, Ko dėlei?”, regis 
iš Chicagos. Dau

3. Nuo ko paeina neurasti 
ja ir ar galima išsigwdyt?
Atsakymai:

te) už pilvo pradilimą. Vie- 
: svarbu yra žinot, ar po vi- 

po tūlų at
neš ir pilvo 

jie po tūlų val- 
Butinai reikia eit pas vie- 

daktarą ir gaut pilną išeg- 
zaminavimą.

2. Mergaitė turi skalpos už
degimą, kurį daro jiarazitas, va
dinamas
Reikia užlaikyti galvą lab 
riai ir vartot parazitus 
čias most is arba skysčius.

J. Račkauskas iš Weatherly 
Pa., klausia:

AS 
kaipo 
jau it 
tie Kovos 
mai 
sankcijos 
prieš Dar 
Laisvę, N 
redaktorius 
daugiau yri 
gai, jos pletojimuisi ir ūgiui ne
gu patįs Kovos vedėjai, yra jau 
nebepakenčiama.

ką draugai ko- 
tsiekti taip šmeiš- 

kurie turi

mimais, 
duodasi 
liai, bet 
mais ir 
juos greitai į neurasteniją. An
troji neurastenikų klcsa suside
di! iš drūtų ir iš sveikų tėvų gy- 

perdaug 
kokioj 

v., biznieriai, 
mokytojai ir

va be kosulio ir s
2. Jei gali, ar 

kosuliu

arkliavagiu. Ūkininkai padarė 
teismą ir nusprendė juas pakar
tu Ytetos tąpo

Stepas Indriūnas,
J. Žukauskas, 
A. Mikšis.

House of Gorrection, BrideweO,
U. fI

monstram ją už taiką?
O tie dideli streikai visoje 

šalyje! O Liaudies Tarybos 
judėjimas! O nepaprastas 
Socialistų Partijos augimas, 
įvarantis baimę republiko- 
nams ir demokratams!..

Reikėtų but bepročiu, kad 
to visa priežastim padarius 
svetimtaučius.

Vadinasi, represijos (per
sekiojimai), atkreiptos prieš 
svetimtaučius, nepanaikins 
opozicijos valdžiai. Ne tik
tai ne panaikins ją, o ir nesu
mažins jos.

Opoziciją valdžiai jos dar 
padidins 
daugiaus pamato nepasiten 
tinimui valdžios politika.

Tas nepasitenkinimas, be
M laikinai gal bus kiek pa-t^ r*'*

Bet ar paslėptas

i
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į Jaunuomenes Skyrius
būti paaiškintas lietuviškoje 
kalboje taip, kad kiekvienas ga- Prašyk grosernmko

nes
PRANEŠIMAS.

L. M. A. Susivienijimo 
seimas nutarė įsisteigti 
“Naujienose” moksleivių 
skyrių, kuris eis paskutinę 
pėtnyčią kiekvieno mėne
sio. Skyriaus vardas — 
MOKSLEIVIŲ KELIAI.

Bank rašei us, skiriamus 
Moksleivių Keliams, malo
nėkite siųsti sekamu adre
su: C. M. August, 605 St. 
Clair St, Chicago, Ill.

mes norime pašalinti visus

pergyvename, turime veikti, 
veikli neatlaidžiai, nė vienai mi
nutei nesustodami.

Dabar neturi būti vietos nu
siminimams, ne laikas dejavi
mams. Veikiančiųjų skaičius 
sumažėjo ir im s turime užpildy
ti jų vietas. Mes turime dabar 
veikti, ir veikli daug. Mes tu
rime visomis pajiegomis veikti 
priartinimui tos laukiamosios

netaps kalbos dalimi arba vienu
te. šias ydas daro musų inteli
gentai (nesakau, kad visi), ir aš 
manau, kad vienų gražių dienų 
jie pamatys savo klaidų ir pra
dės tobulinti savo kalbų, nes to 
reikalauja patsai kalbos grynu
mas ir švarumas.

Dabar apie paprastų žmonių 
vartojamų kalbų. Musų kalbai 
būti švariai ir pastoviai yra la
bai sufiku, nes per daug metų 
lietuvis buvo trinamas tai su 
lenku, tai su rusu, arba su vo-

SCHULZE'S 
BUTTERNUT 

BREAD

,i|l|lll iW|,W|„inin.. .

SCHULZES 
RYEBREAD 
SCHuil®&-C0,

Parduoda visos grosernes

NENUSIMINKIME

Pergyvename
dejavimas
. Jis tik

o antra priežastis— tai per daug 
metų neturėjimas savo spaudos. 
Darbo žmogus neskaitydamas 
rašto, kur visgi kalba vartojama 
švaresnė, o gyvendamas su sve
timtaučiais darbininkais, prisi
krauna pilnus kišenius įvairių 
žodžių, apie daugumos kurių 
reikšmę jokio supratimo netu
ri.

LIK SVEIKA!

Lik sveika, mergyte inieloji!

Likimas, ta audra baisioji, 
Kur toli mane gal nuves.

viena
rišamas musų likimas.

Daugelį jaunuolių jau išvežė 
kaiioumenėn. Daugeli irgi lau-

tuo baisesnė

pagauna net 
kurie tankiai 
rodos ir ausįs

Lik sveika. Kaip gaila 
Keliauti ir palikti tave. 
O laikas nestovi, vis eina 
Ir greit gal pamirši mane.

turėtų parausti,

P
® ]4avizihnga

® Wk ® e

Įvr 1 E K UOMET 
rudeninis se

zonas neatsidare 
su lokiu dideliu 
parodymu įvai
rios rųšics čeve- 
rykų del vyrų po 
$3.50 kaip šis, 
kurį jus pamaty
site čia.

V erte

ST/ ’,u 
Hr / p < • r ri r - 
/ ši na mu« 

/ są ni r mu
tinius rekor
dus už duo

tą miis vertę.

ir 
do-

kia toks pat likimas. Likusių
jų veikimas irgi varžomas. Tž- 
stojo sunkus mums, jaunuo
liams, laikai.

Vienok nenusiminkime. Ti- 
kekime, kad tie sunkus laikai 
praeis, kad apsiniaukusi padan-

iki to, kad jam gyvenimas nebe-

nio iki iš to žmogaus nebe-

bejaus-

ir išsireiškimų pas mumis yra 
privaryti pilni kampai. Lietu-

ba rusų kalbos, o čia, Ameriko
je, iš anglų kalbos.

Šiandiena musų kalboje yra

Gal šypsosies tu jam gražiai, 
Manes gi visai įsižadėsi, — 
Paliks mus meiles tik sapnai.

Bet myliu tave liktai vieną, 
Svajota tu mano nuo senai, 
Tu man mintyj naktį ir dienų; 
Gal tau neaišku, tu to nežinai.

Septynių 
dešimties

I

lerių čeverykai negali didžiuo- 
lies turtingumu, kokį šie pui-

čeverykai turi.

.Jeigu kuomet NEWARK čevęrykai parsidnvojo uz šiuos pinigus, tai jie daro lai ši sezoną 
Niekuomet nebuvo duota vertes čeverykų del vyrų tokiame skaičiuje, koki mes duodame Sums 
ŠĮ rudeni. Mes padarėme visai NAUJĄ PAVIDALĄ VERTES, kaip ir STAil.ftS, ir mes žinome 
kad jus daugiau pirksite NEWARK čeverykus šiame sezone, negu kuomet nors. Jus ištikruiū 
Un ite pamatyti patįs siuos stebėtinus parodavynms. Atsilankykite ryt (lien.

eis ir vėl užšvies saulutė, ir gal
būt dar skaisčiau, negu ji švie
tė pirmiau.

Bet svarbiausia nesustoki
me veikę. Dabar, negu kuomet 
nors pirmiau, musų veikimas

liana r ne
Kanda nieko 

. \ . . . .

laikas raudoti, 
nepagelbės. Mes 
sunerti rankas ir 

(Irusiai, be mažiausio sustojimo, 
siekti savo siekinį pasiliuosa-

žodžių, kad visus juos surašyti 
butų persunku ir visgi didelės 
naudos iš to nebūtų, nes kiekvie-

Nors toliausia reikėtų gyventi, 
Aš niekad tavęs neužmiršiu,

mrlSfioe Šiom Gi
žmonijos. savo kalboje vengti, o visuomet

Extra! Dykai'.
tolina. Mes turime dabar tapti 
uola, kurios nė perkūnija ne
įstengtų sutrupinti.

Naklims sapnais prie tavęs 
grįšiu!...

— Nekaltas.

TARP 13-tos IR 14-tos.l314 S. HALSTED ST.,

Taipgi Parduodam Naujausios Mados čeverykus del Motery šiose musų 
Krautuvėse:

nusimini-

kalboje

Nepaprasta naujiena. Kalendorius 
laikrodis. Jis rodo valandas, nunu
les ir sekundas taip pat, kaip ir ki
tas laikrodis. Ji> rodo taipgi dienų 
vardus savaitėje. Kokia diena mė
nesyje. Taipgi rodo metų mėnesius. 
Jis taipgi rodo 4 mėnesio atmainas. 
Jeigu jus turėsite šį laikrodį, jums 
kalendorius bus nereikalingas, kaip 
jus pažiūrėsite jau jus žinosite kokis 
yra laikas, koki diena savaitėje, ko
kis mėnuo ir kokia dfbna mėnesyje, 
taipgi mėnesio atmainas. Tik pažiū
rėkite į šį laikrodį ir jus pamatysite 
daug rodyklių. Kiekviena šių ro
dymų rodo ką nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vieną sykį, ir kas
dieną užsukti ir jis kasdieną rodys 
teisingai viską. Kaip tik diena bai- 
giasi 12 valandoje, rodyklė paeina 
ir rodo sekančią dieną. Tas yra kas 
tokio stebėtino. Laikrodis yra įdė
ta* i paikius ir tvirtus keisus, ir yra 
gvarantuotas 25 metams. Jis yra iš 
15 akmenų ir nesuvėlys nė minutės. 
Bile kur jus mokėtumėte už šį laik
rodį $14.00, nuo musų jus galite 
pirkti jį per trumpą laiką tiktai už 

Mes išsiųsime rašytą gvaran- 
Hją su jūsų vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikų laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 

Mes duosi me taipgi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra
šaltus reumatiškas negales. Kaina 
šio žiedo $2.75, bet mes duosime 
jums visai dvkai 
me jums X-Ray 
stebėtina naujiena.
rėsite per šį aparatą, viskas bus per
matoma, ne t kitai drabužiai, bet 
taipgi ir kūnas. Tiktai pamislykite, 
tą visą malonumą jus galite turėti 
su šiuo aparatu. Viską virŠminėtą 
mes jums duosime visai dykai, jei
gu iųs pirksite nuo mus naują ka
lendorių laikrodį už $7.25. Mes ne
reikliaiHorne nuo jusu siusti nė vie
no peno*. Tiktai paimkite šmotelį 
popieros ir pamieruokite savo pirš
tą ir atsiųskite iį pas mus su jusu 
pilnu adresu, ir jus užmokėsite $7.25 
kuomet viskas bus prisiųsta į jūsų 
namus. Neatidėliokite, bet rašykite 
tojaus į

UNION WATCH CO., 
Dept. M

N. Carpenter St, Chicago, Hl.

negales 
bet mes

Mes taipgi duosi-
aparatą. Tai yra

Kuomet jus žiu-

mams.
Atminkite, kad tik 

priguli gyvenimas.

O jo viršūnėj 
Gegė kukavo. 
Tai ne gegelė 
lenai kukavo

Kogi tu verki, 
Jauna mergele 
Kogi netenki, 
K ožių žiedeli?

Tave bernelis, 
Gal kas sumynė

Nieks nenumynė
Kutų šakelės:

Mano bernelį.

viškai dar

rtojama tiek 
Ižių, kurie yra 
ir kurie lietu- 
:iau skamba,

MES IR VĖL LAIMINGI.
24 Sankrovos Chicagoje

drąsiems

VARTOJIMAS SVETIMŲ 
ŽODŽIŲ.

Pas ta ruoj u laiku gyvendamas 
tarp paprastų žmonių, turėjau 
progos studijuoti lietuviškų kal
bų, kokių vartoja lietuviai Ame
rikoje. Tad nors trumpai no
riu atkreipti atidų į nekurtuos 
trukumus musų kalboje, ypač į 
netinkamų ir ne vietoj vartoji
mų svetimų žodžių.

Svetimos kalbos žodžius yra 
daleistina vartoti savo kalboje 
tik tokiuose atsitikimuose, 
kuomet koks-nors daiktas ne
turi duoto sau vardo musų kal
boje, ir tarptautiški žodžiai, kur 
vartojami kiekvienoje kalboje, 
didžiumai ir musų yra gerai su
prantami. Tiktai nelaimė, kad 
naudoja pas mus tokių, dagi 
inteligentų, kurie savo kalboje 
vartoja tokius žodžius, kurių ir 
jie patįs nesupranta ar tie žo
džiai yra tarptautiški, arba šiaip 
paimti iš kokios kalbos ir visai 
nesuprantami musų visuomenei, 
pav.: kompetentiškas, aktualia, 
punktualia, formalis, agrymeu- 
tališkas ir 11. Leistina vartoti 
svetimžodis, jeigu tas žodis iš
reiškia tų pačią mintį kelis sy
kius sutrumpintame pavydale, 
bet visuomet toksai žodis turi

lYVmiU,

runiju, džiompinu, s try tas, bon
są, ir 11. Jų išmetimas padarys 
musų kalbą*dailesne; švelnesne 
ir suprantamesne.

Gerai atsimenu tas pavasario 
dienas, kuomet apleisdami mo
kyklų skyrėmės su draugais. 
Kiekvieno plakė širdis, ir akyse 
matėsi nuliūdimas. Lupos ne-

nėra taip skaudus ir pykinantis,
me mokykla, išsiskiriame su 
draugais, su kuriais buvo taip

reiškimų ir žodžių, kurie yra 
taip nešvarus, taip žemi, kad 
viešoje vietoje tai ištarus, nors 
ir gerinusį žmogų labai pažemi
na. Ir pažemina netik jį vienų, 
bet ir visus jo draugus, kuriems 
pasitaiko būti su juo tuo laiku.

Man sykį pasitaikė važiuoti 
gatvekaryje su vienu žmogum, 
kuris beveik po kiekvieno saki
nio vienų ar du paprastus ang
liškus keiksmažodžius prideda. 
Kiek ten buvo žmonių, visi pra-

ir į mane, lig į kokius nusidėjė
lius. Laimė dar, kad visi kiti 
žmonės buvo nepažįstami. Vie
nok paprotis vartoti tokius žo-

jį bandyti rauti lauk.
Priežastis jų vartojimo yra 

nesuprantamos reikšmės tų išsi
reiškimų ir netikęs paprotis.

veninio valandas, skiriamės, o 
gal ir ant visados. Taip ir iškri
kome į visas puses šio sausžc- 
mio. Mažas būrelis musų drau
gų da pasiliko. Mums rodėsi, 
kada tik jie laimingi, o musų li
kimas skaudus ir ateitis tamsi.

Vasaros skaisčios dienelės bė- 
go viena paskui kitų. Praslinko 
vienas menuo. Mes dirbame. 
Kalame plieną, iš kurio daro 
pinigus. Taupiname kiekvienų 

i centų. Taupiname dėlto, nes 
vienintelis musų siekis yra su
grįžti mokyklon. (“

Rodosi tik kų apsidairėm, o- 
gi štai praūžė ir visi keturi mė
nesiai. O kaip trumpos buvo 
vasaros dienelės. Laikas atėjo, 
kuomet skatikus į kišenių, 
skurlius į “boksų”, kepurę ant 
galvos, — ir kur-gi dabar? — 
į mokyklų, — linksmai nusišyp
sojo moksleivio siela. Kaip 
smagu, kaip linksma.

Prisiartino aštuoniolikta die
na rugsėjo ir vėl mes vaikštinė
jame tomis pačiomis gatvėmis, 
kuriomis vaikštinėjome keturi 
mėnesiai atgal. Taip, keturi, nei 
daugiau, nei mažiau.

Kas gali išreikšti tuos jaus
mus, kuomet sutikau draugus, 
tuos pačius draugus, su kuriais 
keturi mėnesiai atgal išsiskyrė
me? Niekas, o niekas. Tiktai 
rankos spaudimas ir žodžiai 

l “sveikas, drauge. Smagu yra 
matyti jus sugrįžusį. Kaip klo
jasi ?” parodė, kaip sielos stygos 
linksmai skamba. Neturėjau 
vilties, kad dar susitiksime, bet 
klydau. x

Taip. Sugrįžome, sveikina
mės, džiaugiamės, pasakojame 
vienas kitam apie praleistas va
saros dienas, apie įvairius įspū
džius. Bet kartu sunku ir 
liūdina, kad sugrįžome ne visi. 
Beveik pusę tų, su kuriais atsi
sveikinome, pasiliko ir daugiau 
nebegrįžo. Kur dabar tie musų

’riuos skaudi gyvenimo banga

reikšmę, nors viešoje vietoje 
vengtų juos vartoti.

Vienas ir tiktai vienas išėji
mas iš to, tai mesti į šalį visus 
svetimžodžius ir išsireiškimus, 
o pirmučiausia tuos, kurių nesu
prantame. Ir mesti juos reikia 
urnai ir net būtinai, nes kiekvie
nas musų norime tapti švares
niais ir gerbiamais žmonėmis. 
Iš sykio, žinoma, pasirodys la
bai sunku, bet tiktai tas tęsis vi
sai trumpų laiką. Per keletą sa
vaičių galima visai nuprasti ir 
apvalyti kasdieninę kalbų. Tik
tai reikia noro ir atidos.

Labiausia jaunuomenė pradė
kime abelnų kovų prieš nešvaru
mų ir negrynumų kalbos, o pa
sekmės bus milžiniškos. Kiek
vienas pasiimkite už priedermę 
netiktai nevartoti, bet ir savo 
draugų persergėti nuo vartoji
mo tokių žodžių. Persergėji
mas yra atsakančiausia gyduolė, 
nes sykį žrhogų persergėjus, jis 
tokių žodžių nebevartos ir grei
tai pames tą netikusį paprotį.

Bandykime gryninti savo kaL draugai, nežinome.
* . A ^1.. A.- aIŽ

VIDURMIESČIO SANKROVOS 
Vien lik vyrų čeverykų 

sankrovos.
107 W. Madison St.

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

Tarp Jackson ir Vau Burtų.
72 W. Van Buriin St.,

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

Arli Monroe St.
12 N. Dearborn St.,

Tarp Washingt. ir Madison, 
NORTH SIDE:

3175 Lincoln Ave., 
Arli Belmont.

3241 N. Clark St.,
Tarp Belmont ir Aldine.

1583 Milwaukee Ave., 
Arli Robev St.

SOUTHWEST SIDE:
4731 S. Ashland Ave.,

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

Arti Madison St.
1221 Milwaukee Ave.,

Arli Ashland Ave.
1647 W. Chicago Ave.,

Tarp Ashland av. ir Paulina

sankrovos
637 W. North Ave., 

Arti Larrabee.
NORTHWEST SIDE:

2738 W. North Ave., 
Arti California Ave.

2879 Milwaukee Ave., 
(Avondale).

6317 S. Halsted St
Tarp 63 ir Elevatoriaus sto.

1605 W. 63-Čias St, 
Arti Ashland Ave.

SOUTH SIDE:
3866 Cottage Grove Ave.,

• Arti 39-to St.
836 E. 63-čias St.,

Blk. E. Cottage Grove Ave.
9139 Commercial Ave., 

Tarp 91-o ir 92-ro St.
11331 Michigan Ave., 

(Roseland).
WEST SIDE.

3205 W. 12-tas St, 
Kampas Kedzie Ave.

3536 W. 26-tas St,, 
Arti Clifton Park Ave.

Sankrovos Atdaros Vakarais dc) Farankumo Pirkėjų.
257 Sankrovos 97 miestuose

t■.H lįfri                .......

paskandino vargo jurose. Bet 
jie kantrus, jie nesiskundžia ir 
jie vieni tiktai žino savo likimų, 
o mes — nieko. Delko-gi, drau
gai, nesugrįžote? Mums per
daug sunku yra, žinant jūsų 
prakilnius siekius, nematyti jū
sų musų tarpe.

Bet mes, kurie turime progų 
dar sykį jieškoti žinijos paslap
čių, esame laimingi. Musų ide
alas, musų gyvenimo siekis, mu
sų troškimas — mokinties. Jei
gu neturėtume progos mokin
ties, sakytume, kad gyvenimas 
nustojo savo prasmės, 
bar — mes ir 
mingi.

Bet da- 
esame lai-
- A. B.

BUČKIAI.

Feljetonėlis.

Nors aš jau senas ir negražus, 
bet aš nuolatos svajodavau apie 
bučkius.

Man rodės, kad nieko nėra ge
resnio ir saldesnio už gražios

Ir aš jo ilgėjaus, troškau visa 
savo sielų, — kol neapsivyliau...

Kartų aš susipažinau su jau
na mergaite. Kokia ji man bu
vo graži, kokia meili.

Kaip aš jų mylėčiau, bučiuo
čiau, daryčiau viską, kas jų link
smina, patinka.

Kad tikąulaukus iš jos vieną, 
vienut veną bučkį!

Wil . .iii .1..!.. II Į ,1 ■ ...... ,       

—Bet tai tuščia svajonė. Ji 
tokia graži, jauna, o aš senas, 
negražus.

Bet bučkis, saldus bučkis!
Reikia bandyti.
Nedrąsiai prieinu prie jos ir 

pasakau, kad ji labai graži ir 
man patinka. — Ir ji neįsižeidė, 
tik maloniai nusišypsojo.

Mano gįslose kraujas virte vi
rė, aš nežinojau nė kų daryti, ne
galėjau, nepajiegiau suprasti 
pergyventos valandėlės.

Antrą sykį buvau jau drąses
nis. Pasisakiau, kad netik man 
ji patinka, bet aš užžavėtas jos 
juodomis akimis.

O trečią sykį jau išdrįsau pa
sisakyti, kad netik užžavėtas jos 
gražiomis akimis, o ir myliu jų, 
myliu jų visų.

Aš jų pabučiavau!
Nežinau iš kur pas mane tiek 

drąsos atsirado.
Ir, stebėkitės, ji netik neužpy- 

ko, nesipriešino, nebėgo nuo 
manęs.

Ji tik atstatė savo gražias lu
peles — ir laukia kito bučkio.

Kaip aš buvau laimingas!
A A W

Turiu prisipažinti, kad su ja 
apsivedžiau.

Ir, tikėkit, atsimenu tą pir
mą nelaimingą bučkį.

Jį man primena kasdie, kas 
valandą.

Nes bučiuoja ji mane nuola
tos.

: ■ 'č ; j ■ - W i' .......... .
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ir nieko

Bučiuoja dienų.
Bučiuoja naktį.
Bučiuoja ryte.
Bučiuoja vakare.
Bučkiai prieš valgį, bučkiai 

laike valgio, bučkiai po valgiui. 
Bučkiai, bučkiai — 
daugiau.

Bučkis, jm) to bučkio vėl buč
kis, o po to vėl paantrina bučkį. 
Ir taip begalo.

Jų tiek daug, kad nežinau ne 
ką su jais daryti.

Nutariau sustreikuoti; ap
skelbti streikų, lokautų, sabota
žų, viską kas ne butų — prieš 
bučkius.

Sykį vasarą gulim parke ant 
pievos, ji prislinko pamažu prie 
manęs — ir norėjo pabučiuoti.

7 *
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Ateikite Kol Dar Nevėlu

MB*

tai pigiausia, del- 
$10 galite but ii-

111U 
n i u

Vardas i 
pravardė

mažą su
1 kuopoi
K-nas.

siminki 
ra i nej 
sas šia

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
U11-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

šių žmonių mašinų

Cura. Kaina $10. 
to, kad greičiausia 
gydytas.

ir pasiturintiems, 
negalėms užsisenėt.

užsiėmimo, neina

Iš Jaunuomenės
Veikimo.

irgi tankiai 
Pavyzdžiui, v

su vaikinu, 
ipsivesti, vaikinas per

ka savo mergytei visokius žibu- t u
čius, drabužius. Paskui mergy-

rysius su 
aukavo I 
centais.

jokius darbuskuopa atliko 
lingių pąstartjjy 6 menesių ir
jie davė naudu netik bet saiit strM.

šimtuką (10c) ir gausi KARO 
LIAUS MARKSO gražų paveik 
slą, (lydžio 5x7 cot.. Adresuok 

V. J. Shileika,
1409 So. 49th Ave., Cicero, Ill

žmonėms taip
Neduokite savo

DABAR YRĄ GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti -jums atsakančią ir ge 

rai apmokamą vietą i trumpą laiką. Jus gau- 
Ht privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindami©?.....

Mes taipgi tų>mr siuvimo skyrių, kur mo
kinamo .siūti rankoves ir 'kišenių* aaryti n 
prosyti. *— Dienines ir vakarinės instrukcijos

v. jos. F. KA8NICKA, viršininkas
Priešu GHv Rali jMl

augalija vieną savaitę su vienu
ikinu, kita • su kitu ii- tt.,

mdeni v
tokio,

l>ar i:e metų nepraėjo n 
laiko, kaip Jaunuomenės 
riti j e buvo dau

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo ir 
čiate degimą viduje, tai turite silpną 
lę, lodei rašykite reikalaudami musų 

vieną bonką $2.00.

užmezgė artimesnius 
moksleiviais, taipgi, pa- 
. ML. D. V. U. $19 su

vyrų 
užtik - 
. Kiti 

Pas mus kaina tik

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

Man teko patirti, 
jaunuoliu, priešingų 
rie jai bandė pakišti koją, kada 
perskaitė laikraščiuose, ar iš ki
tu užgirdo, kad valdžia regis- 

mnuolius 21—31 
nusigando, nu-

. I kp. nariai turėjo la 
susirinkimą'. Drg. J 

įskaitą iš bota 
Paskaita bu

sius 
moterįs vyrus.

Jeigu jau barti, tai reikia bar
ti abi pusi, žinoma, gaila yra 
merginu, kurias nedori vaikinai

ors organizacija yra jaunu
lei ji jau spėjo tvirtai alsis- 
iml kojų ir reikėtų didelių 

u, kad ia išardžius. Ji tvir-

Jeigu jus esate storas, augstas, plonas, žemas 
arba extra didumo, jums bus be jokio keblumo čia 
pritaikytas

Ateikite 
suvyltas.

Bet laikui bėgant 
pamatęs kas jų veikim 
sumanė atsiskirti nuo senesniu

l ai yra labai vienpusis spren 
dimas. Reikėtų ai c 
merginas, kurios 
veidmainiauja.
mergina draugauja 
susitari

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

to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 
i yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis, 
lipo m agi k as atsitikime nervų ligos, krau- 
Žaizdų, Vočių, sutinimų kimo dalių, Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu-

į dalyką vienpusisKai. Jis Kai 
tina tik vaikinus, kad jie yri 
veidmainingi, suvilioja mergi 
nas, nustumia jas nuo doros ke 
lio, įstumia į vargą.

U. >. ?>. namui.
Surinko Rusijos 

$96.41, ko nė viena

merginas, o da kiti — vedusius 
vyrus. Ir man pačiam teko tuo 
klausimu rašyti.

Man rodosi, kad lt 
mą rišant negalima 
vienos nė kitos pusės, 
i la dalykų bešalis!

Per ilgus metus lietuvių jau
nimas bandė organizuoti viso
kių organizacijų, draugijų, kuo
pų ir ratelių. Bet jos buvo to
kios, kad prie jų galėjo prigulė
ti visi be skirtumo — seni ir jau
ni. Ir nors jaunieji dar pilni 
energijos, norėdavo daug ką 
veikti, juos visuomet sutrukdy
davo senesnieji. Todėl visi jau
nesniųjų sumanymai, 
troškimai turėdavo žlugti, nėra 
dę pritarimo.

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

liau.
Manau, kad šis 

straipsnelis duos nors

O R. field
740 W. Madison St., Kampas Halsted St

PRIĖMIMO VALANDOS: 9 ryte iki 8 vai

Karoliaus Markso
Paveikslas

CASINO PHARMACY
30 SO. HALSTED STREET

imtis, spuogus

N. HEMOROIDAI (PILES).
Musų specialia vaistas išgydys kiekvienos 
rųšies tą bjaurią liga be operacijos, jeigu 
(ik laikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
laiko gydymą $4.00.

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

Kuomet rašote 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 visų kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

giu paslurųjų šešių mėnesių.
Pastalė vieną iš* didžiausių 

veikalų lietuvių kalboj “žmog
žudžiai”, kuris davė daug gero

Geriausiai padarytų 
ir geriausiai ’ pritaiky
tų drabužių. Tokia 
rūšis kuri suteiks jums 
abeluą užganėdinimų 
i š \ i su alž 
aukaujami 
nauji) ir d 
puikiu

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

Iš recp. Dr. Galoom UĮiw
Pagarsėję vaistai ĮljB
Dr. Galoom, kurie 
įgijo sau gerą var- 
dą visame krašte. ■■wShB 
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
melų praktikos, šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančių žmonių.

žingeidus Nurodym
Neapleiskite 

kas 
jais 
leisti niekais. Eikite kur 
rasti paftelbą ir išgydymą < 
kų ligų. Aš pasakysiu kol* 
jųsų liga. Nesirūpinkite, 
ir gaukite mano patarimą 
pačiu laiku patyrsite visas 
stebėtinas mašinas. Nedarykit 
ginimų su savo liga 
dymas kraujo, anulyza 
X-Ray arba mikroskopinis apžiūrė
jimas suras tikrą jųsų padėjimą.

Aš gydau vidurių, širdies, kepe
nų, inkstų ir pūsles ligas, reumati- 

dusulj, užkietėjimą, galvos 
svaigimą, nervuotumą, 

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

ligas, kurios nai- 
stiprumą.

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

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

\ ra si a i I išk i i 
Ii iš visų vi Ino 
iriinluotu midi

STATEMENT OF THE OWNER 
S HI P, M AN AG EM ENT, CIRCU LA 
TION, ETC., REQUIRED BY Till 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

zmą 
skausmus, 
raudonąją 
das, odos 
ir gerklės 
ilgai užsitęsusias 
kiną sveikatą ir

Del mano didelės praktikos mano 
kainos yra nebrangios, kaip darbo

T'aip, daug musų draugų ly 
giečių lapo paimta karinome 
non, bet dar daugiau jų buvo pa 
šaukia. Bet delei to nenusimi

vinį mos
Kaulinas laike 
nikos apie gėle 
vo labai įdomi, Gerai apdirb
ta buvo ir d. Dvylio paskaita iš 
politiškosios ekonomijos. Nors 
klausimas gana plains, bet pre
legentas matomai gerai prisi
rengė ir į klausinius davė nuo-

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Nuo vedėjo: Norime, kad 
“Jaunuomenės Skyriuje” butų 
nelik šiaip visokių jaunuomenės 
straipsnelių, kad nelik jaunuo
menė galėtų čia apsimainyti sa
vo nuomonėmis, bet kad kartu

Daug betvarkių galima išg;
Patirkite mano nuomonę prieš

Static Machine, ši yra viena 
mas priimnus naudoties ir daug

Heraeus Sauline Lempa (Alpi 
tlymui žaizdų, padarytų šoviniais.

Ji yra rekanienduojama kelių didžiausių specialistų visame sviete. 1 ..
Dr. Burnstein (Petrograd) rekomenduoja ją gydymui Reumatizmo, Sciatica, Lumbago, NeuralgljCMk 
Dr. Bach (Saxonia—-Vokietija) rekomenduoja ją gydymui inkstų ir pūslės keblumų.. moterų htfoms, 
užkietėjimui arterijų, mažakraujystės, podagros, širdies ligos, odos ligos, nosies ir gerklės keblumo. 
Wagner (Graz) rekomenduoja ją gydymui vidurių ir žarnų ligų, kepenų ir inkstų keblumų, moterį®*

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

suvilioja, ir įtraukia į vargą 
bet gaila ir vaikinų, kurių sun
kiai uždirbtus centus išvilioja 
merginos, o paskui juokėsi iš to 

Kaip vaikinai, taip ir mergi 
uos turi saugolies, nesiduoti nie 
kam suvilioti, o ir 
pačioms nesistengti 
tas ar kitus. — A. Garbukas

| JOSEPH C.WOLQN J
Į, LIETUVIS ADVOKATAS I
Q Ruimas 902-901 National Life Bldg., B 
$ 29 So. La Salic St., Chicago, UI. 4
T Tel Central 6390-6391. Atdara: A
u Utarninko, ketvergo ir Hubatos vaka- y 
r rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
f 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. A 
M- Tel Humboldt 97.

Praktikuoja 21 metus Chicagoj 
Ofisas: 1532 W. 47th St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligų. 

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

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.

•Surengė prakalbas ant Town 
f Lake ir sutvėrė ten LSJL. 3 
uopą, kuri dabar pasekmingai 
eikia ir turi daugiau 20 narių, 

įkalbų, 
debatų, lavinimus susirinkimų 
ir šiaip paskaitų apšvietus tiks

inčių amžiuje, 
leido rankas ii
lį, pasakę: “Jai kam dar dirbti 
vistiek į kariuomenę paims.” Ii 
taip nuo birž. 5 d. ir ikišiol vaik

Kazimieras Gugis
A n V O K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kriminali^kuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

rydymui chroniški] 
rodė stebėtiną pa- 
ziazmą. Tūli ligo- 
užreiškė, kad jie 
nematė tokių grei- 
Daugelis praneša, 

i pirmo 
i, nenu- 

dakta- 
dyti vi-

savo sveikatos, Jai- 
ir pinigai praleisti su gydyto- 
kurie negali pagelbėt yra pra- 

niekais. Eikite kur galima 
pagelbą ir išgydymą chroniš

ka yra 
įteikite 

tuo 
šias 
nie

kuomet ban- 
šlapyino,

jau- 
pus- 
vai- 

stų. Kaina už vieną bonką $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas 6 bonkos. Kaina $5.00.

I. NUSTO.I1MAS VYRIŠKUMO.
Musų vaistai gydo visokį silpnumą 
ir suteikia naują spėką ir energiją ; 
riminio greitas pasekmes pagerėjimo 
gydytojai ima $10.00 
$8. Vieno mėnesio gydymas

aštrių ir chro 
heal Vaccine ii 
e gydo greitai

DR. L. T. Rurcess

Vyrus

SLAPTOS LIGOS.-—Užnuodijimas Kraujo, Gonorrhoea, Strictura, Varicocele, Naktinis nubėgim 
vėliausiomis pagerintomis metodomis. Ateikite pas mane su pilnu užsitikčjimu, aš užlaikysiu jųsų

Of “Naujienos” published daily id 
Chicago, Illinois, for October 1, 1917 

Slate of Illinois, / 
County of Cook j k
Before me, a Notary Public in 

and for the State and County afore
said, personally appeared Bronius 
Varasius, who, having been duly 
sworn according to law, deposes and 
says that he is the Business Mana
ger of the “Naujienos” and that the 
following is, to the best of his 
knowledge and belief, a true state
ment of the ownership, manage
ment and circulation of the afore
said publication for the dale shown 
in the above caption, required by 
the Act of August 24, 1912, embodied 
in section 413, Postal 
gulation, printed on 
this form, to wit:

1. That the names 
of the publisher, ediloi 
editor, and business managers arc:

Publisher, Lithuanian News Pub
lishing Co., inc., 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Editor, Pius Grigaitis,
3409 Lowe Ave., 

Chicago, III.
Managing Editor none.
Business Manager,

Bronins Varasius, 731 W. 18th st. 
Chicago, 111.

2. That the owners are:
Lithuanian News Publishing Co., 

1810 S. Halsted St., Chicago, III.: 
K. Gugis, 3323 S. Ilalsted SI.,

Chicago, III.
A. Lalis, 3323 S. Halstcjl SI. 

Chicago, 111.
J. Markus, Culver, Ind.
J. J. Bagdonas, Akron, Ohio.

3. That the known bondholders, 
morgagecs, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
Mcrgenthaler Linotype Co., 'Ti'ibune 
Building, New York City.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the own
ers, slockĮiolders, and security hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security hold
ers as they appear upon the books 
of Hie company but also, in cases

lie stockholder or security 
ippears upon the books of 

Hie company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom 
such trustee is acting, is given; also 
that the said two įiaragraplis contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not apįiear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in i 
parity other Ilian that of a bona 
owner; and this affiant has- no 
son Io believe that any other person, 
association, or corporation lias any 
interest direct or indirect in the said 
slock, bonds, or oilier securities 
Ilian as so slated by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to pant subscrib
ers during the six months preced
ing the dale shown above is 12,500

Bronins Varasius, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me lliis 28 day of SeDlcmber, 1917.

(Seal) Rudolph J. Janz

jaunuomenė eta praneštų ir apie 
savo veikimą, lodei 
visų draugų pranešti 
menės Skyriui” apie 
pažangaus jaunimo

Prirenka visiems tinkamus akinius, einami 
nuoji ii patarimuc duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago a>. 9*4* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pi*4ųk

Tel. Haymarket 2434.

ir šiaip visuomenei, net ir Ly
gos priešams.

Trumpoj ateityj LSJL. 1 kp. 
mano pastatyti M. Gorkio dra
mą “Ant dugno.” Kaip jai tas 
pavyks, pamatysime vėliau.

Kuopa beto savo paskutinia
me susirinkime, laikytame rugs. 
22 d., nutarė sušaukti visų L. S. 
J. L. kuopų ir kitų pažangaus 
jaunimo draugijų seimą, kad 
pasitarus apie bendrą veikimą. 
Kokias pasekmes duos tas sei-

Plačiau

jų ir veikti savysloviai. Ir to 
del jaunuoliai ir jaunuolės pra 
deda tverti atskirą organizaciją 
į kurią senesni 30 m. negali įslo 
Ii, kad nebūtų kam trukdyti ji 
veikinfo. . 4'okiu bildu 191o m

Skaitymo
l>et Htąįkit pasi- 

manimi. .leigu leisit lų?al 
vėliau reikės ilgo laiko ift- 

Dabar yra laikas pasi- 
specialistu, kuris suteik* 

patarimą.

('bieagoje susitvėrė Lietuvių So 
cialislij Jaunuomenės Lygos 

ikima ir no

„ TEISIU „
I! Dienomis ir vakarais teisių klesos. (>
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- K 

G kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai šiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- L
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, Dem 
ustikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre 
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Web wiox

(My commission expires Oct 
1919.)

gydymui 
tarti su 
jums geriau

ja iJiicagoje nepaoare.
Surinko ir paaukavo $25.00 

Rand School of Social Science 
mokyklai.

CHICAGO, ILL.
vakare. NediHomig 9 iki 12 dieną.

Naujas būdas j 
ir nervų ligų pa 
sisekimą ir entu 
niai nustebo ir 
niekuomet pirma 
tų pasekmių, 
kad jie žymiai pagerėjo p< 
gydymo. Paimkit naują vilt 

jeigu ir k it 
aš noriu gjnors li- 

užsitęsim* jos, 
jos vaikŠČioji- 

įsireiškimų ; aš 
gydymo me- 

ikroskopi 
šlapi- 

persitik- 
priežasčia jųsų negalės. Už 

patarimą nieko neimu 
toliau nebusite kaltas. 
Mokestis. Ateikite pas 
UŽsitęsimas pavojingas.

priešinti ir ji dabar mane bu
čiuoja, vis bučiuoja ir nuolatos 
kartoja.

--Bet

turi gerus norus; geistina butų, 
kad ir kili draugai ateitų lavin- 
lies kartu su mumis.

Ateinantį nedėldienį, toj pa
čioj svetainėj d. J. Kaulinas 
skaitys apie Sbakespearo gyveni
mą

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

B. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. Tie vai
stai gydo kiekvieną reumatizmo apsireiš
kimą. Kaina už mėnesinį 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 mėnesinį gy
dymą $5.00.

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

mane išgydė
Karė už Augštas 
Gydytoją Kainas

nerimtu merginų yra 
tokių vaikinų 
tokias mergi-

Importuotų 
rlich’o “911’ 
“6O6’> arba 
aulo Ilgų ir Žino ja tolima*

Šalies kraštų^
) pa> igydyt sa-

Del pasekmingo gydymo kokios 
gos turite žinoti būdą 
žinoti jos vardą, būdą, 
nią. Aš negydau vien 
vartoju tokias rnoksliš 
todas, kaip bandymą krauj 
n į ir chemišką kraujo bandymą 
mc .seilių ir tt. ir tokiu budu 
einame tikra 
apžiūrėjimą 
ir nieku 

pageiha. Tikras Išgydymas Maža 
nojaiis, jeigu reikalaujate gydymosi.

Kiekviena liga nemiega. . •

it Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
mdien! Apžiūrėjimas Dykai!

Gydymo Valandos; * x w~% gĄ, T Nedėldleniais ir
» ryto Iki 4 TO piet Į Į 1/ I !į | If I I p SS Šventadieniais nuo
Vakarai ; i 10 6 iki 8 1V V.JI l-rK7jq ryto jjįj 2 po piet.

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

vintas dykai.

Gydau. TTilktai
PAGELBA IR UZG A N f:D 1X1 M AS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS. KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BU T ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANTIEM8 GYDYMOSI ‘

Mand*Nebulas Osinotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka H^niatHių ir apart 

ligų. Ji sulaikė mokytu* per amžių*.
Mano stebinantis gydymas veikia I 

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų. Pūslės, 
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas

ne ir nesustojo veikę.
Štili pažiūrėki mt* kokius dar 

bus Lietuviu Socialistu JaunuoC C-

menes Lviįos t kuopa atliko be

m . ga ■ Vyrams ir Moterims, IN-B 11 n H I VAIRIOS rųšies dirbtu-
4 h flJn 11 Ii 1® I vėse, šapose, ofisuose, lio
BJI 31 fl B Ir* fl I toliuose, restoranuose, sa-

liunuose, institucijose, Ii- 
gonbučiuose, ir tt. 1 Spccialis auklės patnrna 
vintas. Pamatykite musų DIDELI surašą.— 
Geriausios mokestįs.—

Advance Employment Exchange
2nd floor, — 179 W. Washington St.

pra some 
“Jaunuo- 
kiekvieną 
draugijų 

isime rria- 
jaunimas veikia, 

kaip jam las veikimas sekasi ir 
gal galėsime lą veikimą subend
rinti, kad jis butų lengvesnis ir 
kartu pasekmingesnis.

Aš vartoju veliamią gvnyma iiei 
niškų privatinių ligų. The Gonori 
Bacterin Jčirškimas gydymui. Ji 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos 
toju Prof. Ehrlich’o “911” Neo-Salvarsan, page
rintą “606” tikra vokiška įgabenta gyduolė ; vie
nas įčirškintas jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Berums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzaminą-



Užmušė 4 kareivius

Gydytojas ir Chirurgas

1BR. W. YUSZKIEWICZ

NEW JERSEY VALSTIJOJ

Mirtingum

Pašaipa

Dr. A. R. Blumenthal
NEW YORK VALSTIJOJ

mirt

Roose vėl to prakalbos
MARYLAND VALSTIJOJ

IOWA VALSTIJOJ

OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ

■pi

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

NAUJIENŲ AGENTŪROS

nn

MICHIGAN VALSTIJOJ

INDIANA VALSTIJOJ
pakvie-

Gary, In d

Clinton, Ind
Gary, Ind.:

sttujamas ate 
balsavimuose

Reikalavę antrą kartą 
pirkti biletus.

Yonkers, N. Y. II L: Weiss
Brooklyn, N. Y, Pranešu visiems 

jome Re?!
Turime 

su namu

Portland, Ore.: Omara News Co

Rockdale
Real Estate

Tel. Armitage 984

riuos darbus United Steel Corp 
liejyklose ir laikinai paleisti 20, %
000 darbininkų.

Streikieriai reikalauja pake-

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

2121 N. WESTERN AV
CHICAGO, ILL.

galiojimo ir ypač kad 
<r. taip auk u niekad

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

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

(SEPT.) 30 D., 1917 M.
HALL, prie Lincoln gatv 
i.p. Progr. prasidės 2:lf 
!5. 35 ir 50c.

Jos. O’Brien, 40m„ 4917 Wal- 
»L, plasteruotojas nukrito 
lentų belasteruojant naują 

Fullerton

Vakar pranešta sveikatos 
misionieriui apie 11 naujų 
sirgimų vaikų paralyžium, 
re nuo tos ligos du vaiku.

PliARL QUEEN 
KONCERTINA'.

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

Tel. Drover 7179.

;organ U 
vidurio 
rankose 

Šlapinimosi, 
arba blogas kraujas. Mrs

Chas Kochones, 
2005 W. Lake St.

VALANDOS 
vakare.

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

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

Cleveland, O.: A. Valenton,

514 Moen ave., 
Phone 1507 M.

Taipgi parduodam

Bowman Dairy Co. jau pas
kelbė, kad ji pakelia pieno kai- 

13c. kvortą. Manoma, 
kilos pieno kompanijos

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

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-r» GATV®

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinsko,
452 W. Leonard B

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Av«.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tul-
\ h čias, kada pranyksta

regėjimas.
Mes vartojam L»nyr*- 

J rintų OphthalmomH-
■ jįr er.- Ypatinga doma 
nt atkreipiama j vaiku*. 

■jĮKift JfflT* Valandos: nuo 9 ryto 
ik* 9 vakaro; nedėld.

< ' B. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 So. Ashland Avenue,

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

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

So. Omaha, Nebr.: A, Zalpis,
5418 So. 32 St

nuo 
namą prie Albany 
avė. ir užsimušė.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stogini® Popliru 

CARR BROS. WRECKING CO.
10033039 S. Halsted Sfa, CMcaga, I1L

DYKAI!
. ia jūsų proga mo* 
Iki rzdaskiltystės 

imato dykai
25 mokiniams dykai

Nepraleiskite 
limo. Atsilankykite į mns 
tuo jaus. Išsikirpkite šit% 
kad atsimintumėte adresą.

MHEBAMRSCMM. 
*U> W. ChlcM*. bb.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad avė. 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov
3814 Deodor SM

: V. Vaičilaitis,
Box 122 ToUeston Stattoi 

.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box H4

D. Bassin,
1214 Broadwxf

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

3843-45 South IK ėdri e Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETU VISKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Ku tori i»k«udi»n»M arta- *ilpn»r «4
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* K»»a* i

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakara*
kiadAUwaM w*<* 9 rvtO iki 1 po pW-

Kenosha važiuojanti turi išlipti iš karo ant 
ęlas ir Hamilton gatvių ir paeit Douglas avė. vie- 
oką i žiemius, paskui pasukt po dešinei, t.y. į 

ir bus matoma svetainė.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Kareivis plėšikas.
Kareivis Edward Burgess a- 

reštuotas ir dabar sėdi kalėjime 
už pavogimą iš savo kaimyno E. 
Musculus, 3228 Normai avė., au- 
tomobiliaus ir laikrodėlio. Bur
gess išėjęs iš namų 3225 Nor
mai avė. ir su revolveriu ranko
je atėmęs iš Musculus laikrodėlį, 
įsėdo automobiliui! ir kelis sy
kius iššovęs nuvažiavo sau 
tapo areštuotas atvykus į

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ 1 
»^^WW**V*WR^,WW^>^Wy^*^^^*W*^^««^***^ta**^^^*,W*^*******WI*» 

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

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžiui, žiedų, levor- 
velių ir kitokių, Kas ką pirksit pa* 
inimu, 1
kad auksą pirksit c,” auk s

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St

i
 PIRK SAU visąs Plumbavojimui reik- 
f men i s tiesiai už “wholesale” kainas, fltt

Mes parduosime visiems. XIwmlhal Plumbing Supply |
1637 W. Division StM Chicago,

Corner Marshfield Ave. figKalbama Hetuviftkai. w

Žmonių buvo susirin 
Lošimui pas i ba i 
me išėję laukan 
šokiams prasėdėsiant 
grįžome s ve t 
prie durių pa re i kai

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
"Naujienas” pavieniai# numeriais.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?

8p«ialisla« Moteriškų. Vyrlikt), V.ik, 
ir visų chroniškų lijfij.

: 10—11 ryto, 4—5 po pletq. V—-1 
Nedėldieniais 10—1 po ptetq.

£ TELEPHONE YARDS 27
I DR
I Medikas ir < Inrurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago
UMH* * ««* H*+**MH>* *

Vakar Illinois ir Wisconsin 
valdžių nurodymais tapo pada
ryta krata pienininkų farmerių 
Milk Producers Ass’n ofise, 29 
S. La Salle st., ir užgriebta vi
sos tos organizacijos knygos, po- 
pieros, laiškai, taipgi paliepta 
valdybai ir darbininkams duoti 
liudijimus apie pieno produkci
jos kainą.

Norima tuo surasti, kiek atsi
eina pienas patiems fa emeriams 
ir tas kėlimas kainos pieno gali 
būti pateisintas.

Kratą darė Hoync, pritarimu 
ir pagelba genėralio Illinois 
prokuroro pagelbininko James 
H. Wilkerson ir gen. Wisconsi- 
no prokuroro pag. Drew.

Rockdale, HL: via Joliet, D

Westville, Ill

North Shore elektrinis trau
kinis užvakar suvažinėjo ties 
Highland Park 1 kareivius.

Pavieto taryba nutarė prašyti 
piliečių leidimo išleisti už $1,- 
000,000 boiulsų, įsteigimui dar 
dviejų pavieto ligonbučių.

Bondsu klausimas bus bal-

Senai, senai — tais pačiais 
metais kaip draugas Kapsukas 
griežė klumpakojį Kovos poki
ly j e, gyveno nelaimingas poetas. 
Jis buvo nelaimingas ne dėlto,

Melrose Park, Hl

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

DeKalb, Ill.: Mike Taruti,
1148 Market Si 

Divcrnoon, Ill,: W. A, Žilinskas,__

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKI0 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškas, nauja badu, 
pagelbsti Išsilavinti lengvial ir už mažq 
aimokesn|. Mokina Anzlų kalbos iki aagfi- 
člaasiai. Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokia pat badu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. D«l lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
6.J.Lonskis, 3311W.61 Pl.Chicago

eiles butų nesisekusios rašyti, — 
ne, jis buvo nelaimingas dėlto 
kad žmones negalėjo 
jo pakilių jausmų ir 
nemokėjo apkabinti jo darbų.

Kai j) jis nedirbo, kaip nesis
tengė, bet pagyrimo nesulaukė. 
Kad sužinojus, kame buvo to 
priežastis, jis pasišaukė pas save 
savo tarną Mykolą ir liepė jam 
klausyti visą laiką kaip jis skai
tys eiles.

Poetas pradėjo skaityti. Jo 
žodžiai biro it kibirkštįs; jo 
jausmai liejosi it iš kokio užbur
to šaltinu

62 Lewis gi 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitls, 

775 Bank m 
New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviws, 

286 Wallace If

Red. pastaba. Vakaruose 
paprastai tokia tvarka priimta, 
kad einant iš salės vakarui ne
pasibaigus, ir norint dar sugrįs
ti, išeinantysis turi gauti prie 
durių sugrįžimo ženklelį arba 
biletą. Kas tokio ženklelio ne
pasiima, negali kaltinti biletie- 
rlijL je* jie antru kartu reikalau
ja biletų. Jie juk negali atsi
minti visų, iš kurių pirmiau bu
vo biletus atėmę.

Gaisras, kilęs Chicago, Rock 
Island and Pacific geležinkelio 
sandėliuose prie 49th st. ir Wen
tworth avė., pridarė nuostolių 
už $15,090.

I Telephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. O.
Senas Rusas Gydytojus ir CMrurjra*. 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee A*«. 

it Kampas North Ave , Kambarys IMW. 
i VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 
: 1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

Desplaines policijos stotyj 
skambina telefonas. “Tuojaus 
pasiųskite vežimą prie 3607 W. 
Madison si., ten papildyta žmog- 
žudystė.” Nuvažiuoja vežimas, 
bet nieko neranda.

Bet vos sugrįžta, kaip vėl šau
kia: ‘^Pasiųskite vežimą prie 
1506 W. Madison si., — dvi 
ž m () £{ž u d ys les. ” Nuvažiuoja,

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

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

TEATRAS IR BALIUS 
Rengia L.S.S. 124 kuopa, Racine, Wis.

Scenoje statoma keturių veiksmų drama
“KRYŽIUS”

IĖLIOJE, RUGSĖJO

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: A. Toplinski, 

2029 Greenwich St. 
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. Minkevičių, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth »v. 
V. Saudargas, 2418 Princenter av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsb 
dfis.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
__ , 11 v^‘>

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Matulis. K 

1437 S. 49111 Ct., Cicero, Ill. 
St.. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St.

DR. M. HERZMAN
I S RUSIJOS

Gerai lietuviams feinomaa per IS 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau«ia> 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* prie* 
tai*us.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tJh 
St. netoli Flak St.

VALANDOS: Nuo pietų, Ir
f 8 vakarais. Telephone Canal 31101 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto. tlktaL

15 moterų, pasirėdžiusių Rau
donojo Kryžiaus rubais ir du 
vyrai, kurk jas nusamdė, tapo 
areštuoti už rinkimą aukų Rau
donam ja m Kryžiui laike Tado 
Roosevelto prakalbų, neturėda
mos tam į 
Baudom I

vių sutalpinti.
Minėtą dieną bus pašaukta 

kariuomenėn 5,000 jaunuolių.

x 210. 
.ūkto, 

140 Moen. Avė 
: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St

Waukegan, Hl. J. Milosževiče, 
801 — 8th St

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

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main Si

W. Firilmiit, Ill.: W. Pilypas^

Harvey, HL: Z. Putramentas, 
15725 Finch Ave

Chicago Heights, Ill.: P. Steimontas, 
144 E 16 St.

Spring Valley, Ill.: A. Jukubsuskas 
516 Cleveland St

Kewanee, HL: K. Valančiuose 
506 E. 7 St 

Pana, HL: W. W. Petraitis, 
210 W. Wash St

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis,
E. St Louis, ID.: žičkusį 

539 (Collinsville Ave.
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava
E. St. Louis, Hl.: K. žukauski, 

123 St. Clair AvA

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury Si

Montello, Mass;: P. Kurpius, 
175 Ames St

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

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles Si.

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas.
101 Oak St

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur Si

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

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

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

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

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

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

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
k.. P O Box 411 

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

Liberty Ave and Grant 11 
Kulpmont, Pa.: Jos. Buranskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

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

2204 Forbes 11 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson Si 
Petr iky s J, 
. and Albright Ave

Or. Vi. Stupnicki
3109 Šo. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

tai aš viską gvnrantuoju — 
_ . ir gausi t

Jei nebus auksas, tai nagrodon 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prifM- 
Akinius.

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

G. MILLER, aidą specialiai**.
PETER A. MILLER, opRcian 

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

mi skaitymui 
Iš išvydo savo 

tarną verkiantį.
Poetas nudžiugo — neapsako

mai nudžiugo radęs žmogų, ku
ris jį pagaliaus suprato ir jo tva
riniais tapo iki ašarų užžavėtas.

Ir dėkingumo pilnas poetas 
kreipiasi į savo gerąjį Mykolą:

— Tu verki, brolau?
— Kad nebegaliu...

102 Riverdale Av& 
: 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 St

Iš Springfieldo {pranešama, 
kad spalio 3 d. bus pašaukta tik 
20 nuoš. naujokų iš Chicagos, 
vieton manytų 40 nuoš., nes 
Bockforde kazarmes

kad mes pradė- 
usiness.

parduoti didelius teatrus 
ar be. Taipgi didelį lie

telį su keliais lotais ir mėsinyčią su 
namu ar be.

Turime kelis storus del pardavimo 
arba rendavojimo. Visi didžiojo bi
znio distrikte. Gera proga del lietu
viško aptiekoriaus, ir turime gerus 
naujus fixtures, kurie turi būti par
duoti į greitą laiką, labai pigiai. 
Kreipkitės pas

Mr. Dan. J. Lukša,
Rockdale, Ill. 

Joliet, P. O.
Naujienas.”

Jeigu ponai vyčiai norėtų man 
primesti, kad netiesą rašau, tai 
prirodysiu liudininkais Juo
zas Ulinckas, 3312 S. Union av., 
Chicago.

Vyriškų Drapanų Bargenar 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotŲ.

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

Atdara kasdieną, nedčliomis ir va
karais.

S. GORDO N
1415 S. Halted SU Chicago,. M

į ■

Rusiškai-lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai 
r e u mali z m u, n e r v u o 11 imu 
ligomis, skausmu šlaunys.< 
ir nugaroje 
keblumas 
ardome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais mriki- 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, alsi 
šaukite j mus ir mes nusipsirne sa
vo gydytoją į jusu namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

k i te iš k u r pusk 
ta.” Iš saliuno 
Madison st. —

Greitai nulekiapolicistai ir su 
gauna paukštuką, tūlą .L J. Mc 
Laughlin. 1831 Palmer st. Jii 
tai ir dare šposus su policija.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Užvakar Chicagoje lai 
Roosevelt ir laikė įiraka 
vulių skerdyklų paviliom 
paprastai, Tadi 
vo, rėkavo, reil 
rikoje butų “vi 
siekinis.”

Iškoliojo tail 
pač senatorių I

Po jo kalbos buvo |: 
zoliucija, pasmerkiau 
Ietie. Ją pasiūlė vys 
iiiuel Fallows.

Rugsėjo 23, šv. Jurgio para
pijos svetainėj vyčiai buvo su
rengę vakarą, kur lošta veikalė
lis “Bvla del linu markos.” 

ę nemaža, 
kiti buvo- 

tsivėdinti ligi 
bet kad 

ainėn, tai bileticriai 
vėl bi

letų, ir nors turėjome prirody
mų, kad bilietus buvome pirkę 
teatrui ir buvome laike vaidini
mo, bet vyčių bilietieriai nei 
kalbėt nenorėjo ir reikalavo, kad 
kitus pirktame.

DR. A. I EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAfi

SpmuilslBS mohilbv. Ir vilk) I4V
Ofisą* ir Gjrvwfal** l!

}... mmud Si , 36 BOn
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—> 
po piritų ir vakarais.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklą, kuris turi 15 metų pa- 

Į tyrimo šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir 
, akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

; /rOWN J.. SMETANA 
Į AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Į Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos
‘Valandos: nuo 9 rylo iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diriia, J 

I Tel. Canal 5335 I

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:
Hartshorne, Okla.: Deveikis J.,

P. O. Box 466

Pereitą savaitę iki
Chicagoje pasimirė 
gus.

Daugiau mirė nuo 
degimo (60) ir džiovos (56); 89 
vaikai mirė nuo viduriavimo.

Nuo vaikų paralyžiaus
27 vaikai; savaitę gi atgal

Tuo pačiie laiku buvo 
Susirgimai limpančiomis 
mis.. Vaikų paralyžium susu 
go 66 vaikai, gi savaitę alga

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis«: K. Paukštis, 

809 Park Si
Racine, Wis.: Tony Vegela,

237 Lafayette «ve
Racine, Wis.: John Marais.
___________________1005 Gideon Q

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Nuo 500 iki 800 svičmanų, di
rbančių del Elgin, Joliet and 
Eastern geležinkelio, kuris turi 
šakas prie dirbtuvių Illinois ir 
Indiana valstijose, vakar sustrei
kavo.

Iš priežasties jų streiko nega
li išeiti traukiniai iš drbtuvių.
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Korespondencijos ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

SdUno

Pranešimai

JIEŠKO DARBO

RAKANDAIPARDAVIMUI
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

žino

Iš Kanados

APTIEKAASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RAKANDAIRANDAI

nuo

ma balsų, kokios nesitikėjo ne 122 .Riverdale Ave

šis-tas iš Kanados politiškojo 
gyvenimo. Konskripcija.

PARDUODU kriaučių šapą ir 
symo ii 
duodu 
pragyvenimą

drauges
šiai
reikalų apsvarstymui 
pamirškite 
pri si rašyt i

Ml Meldažio svetai- 
Visi 

ateiti

s. — Lietuvos Simų 
metinis susirinkimas į- 
5 dieną 1917 m. Eagle 

Draugai,

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 metų 
amžiaus, 
tamsiai geltonų plaukų, 
iš Skudučkio miestelio, 
lapijos, Vilniaus gub. 
terį 15 menesių, sūnų 3

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

Sheboygan, Wis
Draugystes 
vyks spalio 
svetainėj, 7:30 vah vak 
malonėkite kiekvienas

—G. J. Mikelaitis, Seki

jie laikėsi prie 
kurie konskripci jos visai 
kad laimėjus 
ma is 
daug

jo pries
'Tuoj kasdien tai vienas 
las liberalų c

konskripci jos
Už poros

PARDAVIMUI sankrova saldainių, 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
<810 W. 20th st r.; Chicago

lošta “Saliamono Sapnas” iamallR
L.S.S. 81 kuopa rengia vakarą (bus 

lošta ‘Saliamono Sapnas”) gruodžio 
1 dieną 1917, Meldažio svetainėje.— 
L.S.S. kuopos Chicagoje ir kitos pro- 
gresyviškos dr-jos malonėkite tą die
ną nerengti panašių vakarų, kad iš
vengus konkurencijos. .Komitetas.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $100.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių .divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sjp 
yra retas pigumas ir jums upsimo- 
kčs patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tUOjAttS. Gy-—1—- -Ji-.*-.
So. Kedzie avė., 
Chicago, W.

nors potj 
arba lai k t

vieno savo atstovo 
iškelti aikštėn 
partijų darbelius 
sunku

ųžbaigėjų prie 
su Kilių.

LEEN and COHN
318 S. Michigan Ave., 6 fialas. Cbgo

Tuo liberalai pasirodė prie
šais priverstino kareiviavimo ir 
konstitucijos sargais. Bei kaip 
paskui pasirodė, tai buvo tik jų 
politiškas “skimas.” Liberalai 
žinojo 
ra amžinas

$13 BANDA, del biznio gera vieta, 
viduryje lietuvių, Chicago, 4524 So 
Marshfield Avo. Atsišaukite pas J 
J. Elias, Town of Lake Bank.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western av«u 

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

cagos. I'ri 
d. rugsėjo, 
Prasidės I.v 
žiūrint, kad I 
prakalbos padaro daug išlaidų, įžan
ga visiems dykai. Visus nuoširdžiai 
kviečiam atsilankyti.

—LSS. 204 k p. Komitetas.

L.S.J.L. 1 kp. lavinimosi susirinki
mas atsibus ncdėlioj, rugsėjo 30 d., 
10 vai. ryte, paprastoje vieloje. Bus 
skaitoma lekcija— W. Shake^speare’o 
gyvenimas ir gvildenami šiaip įvai
rus ekonominio klausimai.—Meldžia
me visų kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti paskirtu laiku. —Rengėjai.

Išgydymą
Aš Negydysiu Jus Visai Kol Nepastebėsiu

J ieškau draugų: Kazimiero Šinkū
no ir Benedikto Simians, Vilniaus 
gub., Švenčionių pav. Šinkūnas jš 
Kuktiškių parapijos, Indubokių kai
mo
Drobiškių kaimo. Meldžiu atsišauki

»ir n «....!... i... js

Yonkers, N.Y

PABSlDUODA garage; gerai išdir
bta vieta, ir prie to parsiduoda vie
nas limousine. Biznis parsiduoda 
iš priežasties savininko apleidimo 
Chieagos. Galima'gauti ant išmokė
jimo. Atsišaukite po numeriu: 
3222 So. Daisied st. Tel. Drover 2186

Šalies gyventojai nė viena tų 
partijų neužsitiki. Tų parodo, 
kad ir tas, kad jos nuolatos mai
nosi. Vienais rinkimais laimi 
liberalai, kitais — konservą ty- 
vai. Ir nors Kanados žmonės

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

Brighton Parko oficiali laikraščių 
agentūra parduodama. Alga ir nuo
šimtis, j mėnesį virš $40. Visai sau
gus ir užganėdinantis darbas. Pa
tyrimo nereikalinga. Mes pasiliksi
me su jumis vieną mėnesį pakol ap; 
siprasite su darbu. Turite suprasti 
angliškai. $1500 tiktai tiems, kurie 
supranta biznį. Atsišaukite del pa
tyrimo telefonu:

McKinley 1183.

Kewanee, 111.—-Nepamirškite ai eiti 
j dideles prakalbas. Pirmą kartą 
Kewanee, III., kalbės drg. T. Dundu
lis. L. s. Fondo sekretorius, iš Chi- 

kalbos įvyks ncdėlioj, 30 
Bed Men Hall, Main str. 
pai 2 vai. po pietų. Ne- 

204 kuopai šios

mieras Borden, sugrąžęs is los 
konferencijos, Inoj susu ūke par
lamentų ir pranešė, kad jis ne su 
tuščiomis rankomis sugrįžo iš 
Londono, kad jis parsivežė daug 
darbo ir prižadėjo Anglijai duo-

BEIKALINGA moteris, indų plovė
ja. Mokestis $8 į savaite. Trumpos 
valandos. Rūkoriai lietuviai. Atsi
šaukite:

Pajieškau savo giminių: Andriaus, 
ir Vinco Aleksiau ir Juozo Kasinko; 
visi paeina iš Suvalkų gub., Igliaukos 
kaimo. Prašau atsišaukti arba kas 
juos žinote malonėkite pranešti.

Anton Aleksinas, 
1511 So. 40 St., So. Side Sta.,

Omaha, Nebr.

PARSIDUODA SPAUSTUVE
Parsiduoda puikiai įrengta spaus

tuvė labai geroj vietoj mieste Cice
ro]. Ciceroj yra 13.000 gyventojų. 
Lietuviškų draugijų yra virš 30. Bi
znis išdirbtas labai gerai. Parsiduo
da iš priežasties, kad savininkas tu
ri kelis biznius ir visų negaluaprept 
Atsišaukite vakarais.

George Skaisgiris, 
1409 So. 49th Avė., Cicero, III.

BEI KALINGAS patyręs kiaulių 
kojų valytojas. Gera mokestis. Nuo 
šmotų darbas. Atsišaukite į

INDEPENDENT PACKING CO., 
41st Str. and llalsled SI. Chicago.

jusios ziun
9bodo
aiškino, kad ant tokių klausimų 
nea įsakinėsiąs

'‘Kų tauta mums
atsakė visokiausiomis ne 

sąmonėmis, kurios nieko bend c

ra neturėjo su klausimu. An 
kitų klausinių visai atsisakė ai 
sakinėti.

Prasidėjo rašymas prie L. ir. 
F. (?), keletas žmonių prisira
šė, bet patįs nežino prie ko, nes

REIKALINGA patyrusio mėsos 
pjaustytojo luojaus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite į

STANDARD MARKET
1306 S. Main St., Rockford, 111. 

(Senas telefonas Forest 98)

REIKALAUJU duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 141 “Naujie
nos”, 1810 S. llalsled st., Chicago.

Noriu nors trumpai skaityto
jus supažindinti su Kanados val
džios politika, ypač šiuo karės 
laiku.

Kanada yra viena didžiausių 
Anglijos kolonijų. Ji turi pilnų 
uavyvaldų ir savo parlamentų 
Ottawa, Ont. P rovineijos turi 

lidesni mies- 
itjs. Išrodo,

grieže Benai. Paskui juos suso 
dino į traukinį ir išvežė į lage 
rius. - Pasaulio Kareivis.

Kas
, kad šis parlamentas nc- 

kad anksčiau ar 
vėliau bus nauji rinkimai, lodei 

yventojų ūpo, 
nenori, 

sekantais rinki
te ačiū tani “Iriksui” 
yventojų buvo suklaidin- 
įgelis įtikėjo goriems li-

LENGVAS DARBAS IR ............
DIDELIS PELNAS

Mes išdirbame tokį darbų, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šilą daiktą plačiai žmonė
se paskleisti ir todėl visuose kraš
tuose reikalaujame agentų. Duoda
me didelį nuošimtį ir paskiriame te
ritoriją. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi 
mažiau kaip $5.00 į dieną, stok pas 
mus agentaut. Artesnėms žinioms 
ra.švk luojaus šituo adresu:

WOODWORK SPECIALTY Cik, 
3660 Nudwik Adieli

kuris galėtų 
visus kapitalistų

Kodėl jiems 
pasiųsti savo atstovų, 
pakalbėsiu kada-nors

PARDUODU saliuną tirštai apgy 
Ventoje lietuviais vieloje. Biznis iš 
dirbtas per daug melų.
626 W. 18 st., Chicago, Hl

Phone Canal 4235.

ATMINKITE—Kad aš gydau vyrų ligas nuo daug metų. Per
žiūrėkite mano rekordus, mano diplomus ir ateikite patįs. Užlai
kau vieną geriausiai įrengtą Įstaigą del tyrinėjimo, su daugeliu ma
no diplomų ir su mano patyrimu suteikiu pilną užtikrinimą—kokį 
daugiausiai gali reikalauti vyras.

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

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

gelbės. Todėl Ateikite Pas Mane Tuojau 
ir veikiai pasigydykite.

“OU” PAGERINTAS ,
Dr. Ehrlich’o PwirfirBijusios Gyduolės U

Žmonės jau pradeda suprasti, 
kad tarp jųdviejų nėra skir
tumo, kad jos abi lygiai igno
ruoja šalies piliečius, jos abi jų 
reikalais nesirūpina ir galbūt po 
karės, tie žmonės, neorganizuo
ti Kanados darbininkai ir kiti 
gyventojai panorės jieškoti kito
kio išėjimo.

Kanados darbininkai dar lie pas mane.
Kas man praneš jųjų teisingą a< 

resą, tam duosiu $25.00 dovanų, 
jeigu ji pati atsišaukiu, viską dov 
nočiau ir priimčiau atgal.

Adolfas Baranauskas, 
10603 Edbrooke Ave., Roseland, J

HpHdau receptus su didžiausiu atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachtt- 
setts valstijoj. Gyduolių galit Raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresq.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių yefk naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas Datas. Prieš 
Humboldt Park. ' Chicago.

Minėtos dvi kapitalistų parti
jos dabartiniu karės laiku nuėjo 
tiek toli, kad nelik visai nustojo 
klausiusios piliečių, bei peržen
gė ir Kanados konstitucijų.

Kanados konstitucija sako, 
kad pasibaigus parlamento ter
minui, jis, parlamentas, nusto
ja galės ir netenka teisės suręsti

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo. Mrs. Schwartz, 
3019 Jackson Blvd., CJiicago 

Tel. Kedzie 1197

Sietyno mišraus choro repeticijos 
įvyks rugsėjo 28 dieną, 7:30 vai. va
kare. Vieta — 2Č. ILlč lL 
nėj, 2242 W. 23rd PL, Chicago 
nariai meldžiami nesivelinti 
laiku, kad mokytojui atvažiavus ne
reikėtų laukti. Taipgi kviečiame ir 
nesančius dar nariais Sietyno choro 
ateiti rugsėjo 28 d. ir prisirašyti. 
Nariai bus priimami be jokio įstoji
mo mokeslies iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaitės, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte visi 
kartu pradėti mokylies naujų dainų.

J. Urbonas.

K. Š1DLAUSKIS
A |)l ickoi i lis ii savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

prie L. G. F. (? — Red.), taipgi 
prisižadėjo i klausimus duoti at
sek ym us.

Kadangi kalbėtojas nuolatos 
minėjo, kad tautas reikia kelti 
kardu, tad vienas iš klausytojų 
rrružklausė: “Kų mes turime da- 
ręti su Kristaus mokslu, kadan- 
fįk Kristus pasakė: ‘Kas kardu 
kariauja, nuo kardo ir žūsta’?” 
Čia kalbėtojas kaip įgiltas sušu
kę: “Tai tu cicilikas esi!” Vy
čiai užgirdę žodį “cicilikas” net

pėdų ir 8 colių augščio, 
Jis paeina 

Malonų pa- 
Išveže duk- 
metų paliko

PARDAVIMUI saliomis ir hotelis, 
sena ir gera viela, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludarės; parduosiu 
pigiai. Parduodu lodei kad negaliu 
prižiūrėti 2 vietų.
217 W. Van Buren SI

TUBIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

Pajieškau Uršulės šleiniutės Kau
no gut)., Vilkmergės pavieto, Va'itki- 
škės valsčiaus, Vaitkumi kaimo. Tu
riu svarbų reikalą del tavęs prane
šti meldžiu atsišaukti arba kas jąją 
žinotumėt teiksitės pranešti šiuomi 
adresu: Antanas Verževičia,
322 Wilbur Str., Scranton, Pa.

apie satjes rei 
jus įstatymus

Pasibaigus parlamento lermi 
nui, atstovai turi grjšti vėl prk 
piliečių ir gauti naujų įgalioji 
mų reikalingi nauji rinkiniai

Dabartinis Kanados parlamen 
las yra išrinktas 1911 melais ii 
jo terminas pasibaigė 1915 m 

jis išsiskirstė? Jis pasi 
toliau veikli ir leisti nau

Dr-stė Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos laikys savo mėnesinį susirinki
mą pėtnyčioj, rugs. 28, 1917 J. Cher- 
naucko svet. Pradžia, 7:30 vai. vak. 
Visi draugai malonėkite pribūti, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui.

—Antanas Gurskis, Rast.

kame gyve n
neatsimaino; lik persimaino 
partijos ir žmonės, bet jų dar
buose permainų nebūna

jus, ir tai gana sva 
mus, nežiūrint kad 
tam reikalingo i gal i

pildė ir dabar jau yra jvestas 
Kanadoje priverstinas kareivia
vimas. l ik ačiū lokiai liberalu C- 
taktikai svarstant bilių parla
mente darbininkai tapo suvilli 
ir negalėjo padaryti rimto orga
nizuoto pasipriešinimo, apart 
rytinės Kanados Prancūzų, bet ir 
jų pasipriešinimas nebuvo rim
tas, greičiau panašus į tautinę 
neapykantą. Nors jie ir buvo ir 
yra priešingi konskripcijai, bet

i nio.
1915 m. rudenį turėjo įvykti 

nauji parlamento atstovų rinki
mai

UŽDIRBSI PINIGU 
atliekamu liuosu laiku daugiau negu 
savo darbe. Malonus, pelningas už
siėmimas, ypatingai draugijų rašti
ninkams. Atsišaukite laišku tuojau. 

“Naujienos” No. 143.
IBIO So. llalsled St., Dept 1 Chicago

geriausią gy
dymą del kraujo ir odos ligų. Profe
soriaus Ehrlich’o (iš Vokietijos) “914” 
pagerintas 606, vieton senų gyduolių. 
914 yra visai saugios ir be skausmo, 
ir pasekmingesnčs negu 606 ir gali but 
suteikiamos ofise, 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, neaivėluokite ateiti pas ma
ne ir įgyti tą stebuklingą gydymą.

SULAIKYMAS ŠŲAPYMO 
pavojinga ir skaudi liga ir 
visai šlapinimosi sistemai, 
kiekvieną tokį atsitikimą 
sulig reikalo. Sulaikymas 
labai sunkus išgydymui, 
metodą pajiegiu išgydyti 
nius atsitikimus. A 
gydymo, kadangi tas 
Kuomet gydymas 
šlapinimosi pravedimai

Brigton Parko Lietuvių Korpora 
cijos visuotinas šėrininkų susirinki 
kas įvyks ncdėlioj, rugsėjo 30, 1 vai 
po pietų, Liberty Hali svetainėje 
3925 Kedzie avė. Malonės kiek vie 
nas kirporacijos narys butinai ai 
vykti. -—Valdyba.

DR. H. S. WHITNEY
Chicago, Ill

nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 3 0 ryto iki 2 dieną.

Liberalai su savo vadu Lau
rier išpradžiu pasirodė dideliais 
to biliaus priešininkais. Jie 
luojaus pareikalavo, kad dabar
tinis parlamentas butų paleistas 
ir paskelbti nauji rinkimai; jie 
sakė, kad šio parlamento termi
nas jau senai pasibaigė ir todėl 
jis negalįs leisti jokių naujų įs
tatymų. Tuo pasiremdami jie 
pareikalavo, kad klausimas pri
verstino kareiviavimo butu ati- 
duotas pačių piliečių nubalsavi- 
mųį ir kartu jie užreiškė, kad 
jokių nusileidimų nedarys ir 
konservą tyvams su Borden u 
laužyti šalies konstitucijų.

Liberalai taipgi tuojau atme
tė premicro Bordcno pasiutimų 
sudaryti koalicinį ministerių ka
binetų, aiškindami tai tuo, kad 
jie nenorį imti atsakomybės už

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiurėjimni 2 melų vaikučio. Krei
pkitės j
3551 S. llalsled st'.,, Chicago 

(Groscrnė).

REIKALAUJU kriaučių prie mote 
škų rūbų siuvimo'. Ateikite pasi 
mgę dirbti.* John Stanaitis, 
113 Ogden Ave., Chicago, 111

Liet. Soc.' Janu. Lygos 3 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny
čioj, nigs. 28 d., 8 vai. vakare, Da
vis Square parko svetainėj, 45th ir 
Paulina sis. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti — yra svarbių reikalų, 
'kaipgi atsiveskite, naujų narių.

Valdyba.

LŠRANDAVOJU kambarį del vie 
nos ar dviejų ypatų; prie slrylka 
rių linijos; kambaris puikus: yra ge 
sas, elektros šviesa, maudynės, tele 
fonas; pagal sutartį galės naudot pi 
janą. Ant antrų lubų.
656 W. 471 h str., Chicago, 111

Derail! norams ir mane. c

bėra lai išlaikys pozici jų 
lui ir privers Bordenų , 
ii naujus rinkimus pirm negu 
priverstino kareiviavimo kilius 
taps priimtas. Visi tikėjo, kad 
liberalams laimėjus rinkimuose 
kilius bus tikrai atmestas.

ką toj konferencijoj tarta 
kas nutarta, to ir dabai’ nie 
nežino, 'l ik Kanados pre.

ge. i'i'reitų pavasary buvo su 
važiavimas visų Anglijos kolo 
ui jų premierų. Konferenci joj 
kuri atsibuvo Londone', dalvva

t yra labai 
gali užkenki 

Aš gydau 
pasekmingai 
šlapumo yra 
tečiaus savo 
ir svarbes- 

neapskelbiu iŠ- 
nčra užbaigiama, 

yra užbaigtas visi 
yr visai sveiki.

Ijiurier yra su mumis ir ps ne 
leis konservatyvams praves! 
konskripcijos kilių.” Ir taip Ii 
beralanis pasisekė suvilli kims 
kripei jos priešininkus.

Kaipgi likt
nes? Išpradžių jie karšiai sto

ki lių, bet lik neilgam, 
lai ki- 

pradėjo pereiti ą 
šalininkų pusę, 

savaičių jau 26 libera- 
) savuosius ir pradėjo 

remti Bordeno politikų. Pabė
gėlių tarpi' buvo žymių libera
lų vadu 
kurie iu 
be ra 1 u

didžiausi džingos.
Tiesa, Laurier, kuris sakoma, 

yra labai gabus politikierius, vi
sus tris sykius balsavo prieš bi
lių. Bet kada kilius tapo pri
imtas, jis tuoj pradėjo raginti, 
kad jis butų vykdomas gyveni
mai) ir kada Borden pakvietė 
Laurierį nominuoti 12 liberalų, 
šalę 12 konservatyvų į “Gene
ral Military Service Council”, iš 
dirbimui viso rekrulavimo pie
no, Laurier 
re pats save

Tai buvo puiki lekcija Kana
dos darbininkams, kad jie nega
li užsitikėti jokioms kapitalistų 
partijoms, kad jos vistiek, ank
sčiau ar vėliau juos suvils. Da
bar gal darbininkai supras, kad 
tik viena Socialistų Partija išti
kimai tarnauja darbininkams ir 
visur gymi jų reikalus. Ir kad 
lik ji viena yra priešininke pri

verstino kareiviavimo ir abelnai 
visų karių. — V. Užkuraitis.

Kanada niekam nepas
kelbė karės, bet kaipo Anglijos 
kolonija, ji faktiškai dalyvauja 
šioje Europos karėje. Karei 
prasidėjus Kanados parlamen
tas tuoj pradėjo skirti milionus 
dolerių karės reikalams ir grie
bėsi visokių priėmonių, kad su
rinkus kuodaugiausia liuosno- 
rių ir pasiuntus juos karės lau-

SVECIALĖS LIGOS. Niežėjimas, de
gimas, suputimas, skaudėjimas Šlapi
nimosi sąnario. Smarkus į čirškimai, 
vaistinės gyduolės retai pagelbsti, jos 
yra priežastimi sulaikymui šlapymo.

Mano gydymas prašalina visokj ap- 
siseiškimą ir išdydo j kėlės dienas. 
Mano yra vienintelis būdas, koki pri
valo vartoti.

Galiu išgydyti jus taip greitai ir 
k-ngvai, kad nusistebėsite. Aš sutei
ksiu jums pasekmes, kurių jus ješkote 
už pjažiausią mokesti.
;, KO JUS PAGEIDAUJATE. JEIGU 

TUOKART ATEIKITE DABAR IR

ir juos lengvai nuramindavo 
mayoro Martin žodžiai: “Pa
laukime, dar nieko nedarykime,

L.S.S. 1 kp. mėnesinis susirinki
mas atsibus ncdėlioj, rugsėjo 30 d., 
1:30 v. po pietų, Fellowship House 

1 33nl Place. Draugai ir 
malonėki te kuoskaillingiau- 

ilsilankyli, nes turime svarbių 
— taipgi ne- 

ilsivesli naujų draugų 
—Vaidyba.

BŪTI VISAI IŠGYDYTU, 'l'AI YRA T AS, 
JUS NEATSILANKĖTE PAS MANE PIRMA 
AŠ IŠGYDYSIU JUS TIKRAI TAIP, KAIP JUS NORIT!

Patarimas DYKAI

Kanadoje yra dvi kapitalistų 
politiškos partijos. Būtent, 
liberalų, pryšakyje s 
dovu Laurier ir koi 
su savo vadu Border 
partijos ir valdo šių 
lankiai klausydamos 
d ik t avimo.

Skirtumo tarp tų dviejų par
tijų beveik nėra. Jų siekiniai 
tie patįs. Jei kada ir susipjauja 
jos tarp savęs, tai tik kokiais-

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkca LtfOB 

l’iilniinio valandos: 8 Iki dhinftt 
1 iki 2 iv 6 iki 8 vakare; neciėldienlBVI 

nuo 10 ryto iki 1 valanda i dlrtHMą. 
Rezidencijos Telef. Garfield

1346 So. Halotod St.
Phone Canal &S8 .

Pajieškau Au* 
gusto Jozapa 
vičiaiis, kuris 

mH g.vv(>n() Raci- 
WU Pe» M5s., ir. 

apleido mane 
In d. r u gs ė i o M?- Jw ,9,y-įSM uias mam' di-

8SM8 dūliam varge.
Jeigu kas jį ži 

IK n()t> malonė-
Lite pranešti. 
Kas pirmas a- 

pie jį praneš, gaus $5.00 dovanų. Ar
ba jis pats malonės sugrįžti.

P. Paulauckaitė, 
1023 Gidjyn CL, Racine, Wis.

Pajieškau darbo kur nors prie 
garage’iaus, aš valdyti automobilių 
galiu ir turiu supratimą apie, maši
neriją, bet noriu gauti praktiką jųjų 
taisyme; aš sutiksiu dirbti už ma
žiausią kainą, lik padengimui gyve
nimo lesų. Atsišaukite šiuo adresu.

Jim Norton,
551 W. Monroe avė., Chicago

North Sides Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakare, kny
gyno kambariuose, 1617 N. Robey 
,si. Delegatai, malonėkite būti pa
skirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptart.

J. Kalainė, Rašt.

ATIDUODAMA R ANDON dviem 
arba vienam vaikinui kambarys. 
Atsišaukite po 6:30 vai. vakare. Ga
ru apšildomas ir šiltas vanduo visa
dos ir maudynė, arti Robey elevato
rių ir Milwaukee ir North avė. ka
rų. Norlh-West pusėje.
1523 Wicker Park avė, fialas A.

paroda. Si miesteų aptemo rJ 
jaunuolių, jų tarpe ir vienas lie
tuvis Petras Abromaitis. 
Muzikai griežiant ir dirbtuvėms 
Švilpiant juos automobiliais iš- 

kur juos pasi
žmoniu minia, v 

marsavo kareiviai,

Ii lam-likrų skaitlių kareivių, ir 
tas prižadas reikės išpildyti. 
Todėl jis pachiodųs sumanymų 
Kanadoje įvesti priverstinų ka
reiviavimų, nors reikėtų gi’ieb- 
ties ir griežčiausių priemonių.

Tokį pranešimų davė apie 
konIerencijų premieras.

prisirengusi, Del konservąly\ 
partija su premierų Borden, p 
skelbė save esant kompelenlišl 
valdyti šių šalį neapribolų h 
ką, pamatuodama lai tuo, k; 
šalies reikalai reikalauja, k; 
tas pats parlamentas pasiliktų 
ant tolinus. Ir senasis part 
menlas pasiliko.

W JI W K JB I Užnuodytu Krauju, Silpnų
B K I Nervų,nuliūdę,Nerangus,

j I Nubalusiu Veidu ir Indu
li I I K I busiomis Akimis

savas legislatin' 
thi irgi vnldosi
kad Kanadoje patįs žmonės val
do šalį. Bet ištikrų jų yra ki
taip. Jų valdo kapitalistiški po
litikieriai, kurie pildo viską, ką 
Anglijos valdžia diktuoja. 'Tie 
džingos visai neprileidžia gyven
tojų prie šalies valdymo ir visai 
nepaiso piliečiu balso. Tas voač

kaip Dr. Michel ir k., 
grųsino suskaldyti li

udija. Liberalų laik
raščiai, Kaip “Manitoba Free 
Press” ir kili .pradėjo šaukti, 
kad Laurier nebetinka būti libe
ralų partijos vadu, kad dabai 
nereikia žiūrėti partijų, bet vie
natiniu visų siekimu turi būti: 
“to win the war.”

Liberalų partijoj kilo didžiau
sia suirutė, 
suirutę ir išgi 
skilimo, buvo sušauktas los par
tijos suvažiavimas Winnipeg, 
Man. Čia tai ir pasirodė, kuo 
liberalai yra. Suvažiavimas 
beveik vienbalsiai priėmė 
liucijų, užgiriančių Bordeno po
litikų ir priverstinų kareiviavi
mų ir paėmė obalsį “to win the 
war.”

Nors bilius išbuvo parlamente 
daugiau dviejų mėnesių ir tris 
sykius ėjo balsavimui, nors bu
vo daug ginčų, bilius lapo pri
imtas. Liberalai balsavo už bi
lių ir prieš savo įnešimų, kad 
tas klausimas butų atiduotas vi
sų piliečių nubalsavimui. Kaip 
parlamente, taip ir senute bi-

Pasibaigus prirašinėjimui vy
čių choras vėl užtraukė himnų. 
Pabaigus chorui dainuoti norėjo 
ir chorvedį s pasirodyti kų jis ga
li. Užtraukė dainelę, bet ištaręs 
vos porų žodžių taip susimaišė, 
load nebegalėjo toliau dainuoti. 
Atsiprašęs publikos, kad nepa- 
sisekė pirmu kartu, vėl pradėjo 
dainų išnaujo, bet ir antru sy
kiu ne kų geriau pasisekė.

Viena vylė gražiai pasakė mo
nologų, pajuokdama amerikie
tes lietuvaites ir jų apsiėjimą. 
.Tas gerai, vylėms reikia pasi
mokinti gražesnio apsiėjimo.

Tos prakalbos davė gana liūd
nas pasekmes. Jos sukėlė tarp 
žmonių baisiausią neapykantą, 
kokios čia dar niekad nebuvo 
tarp lietuvių, 'kuli katalikai da
bar net dantimis griežia ant pa
žangesnių žmonių. Tečiaus nė
ra-ko nusiminti dirbkime ir 
toliau savo darbą.

Liberalai suvylė.
Ir premieras pradėjo vikdyli 

savo sumanymų. Jis luojaus 
pasinio parlamentui priverstino 
kareiviavimo bilių ir ręikalauja, 
kad tas bilius butų tuoj priim
tas. Bet liberalai tam pasiprie-j liūs perėjo tokia didele didžių 
ši no. . K

valymo senų drabužių. Par- 
Galhna daryt gerą 
Kreipkitės adresu: 
\. Mikli!




