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Taika artinasi?
TAIKA ARTINASI?
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RUSAMS NESISEKA.

DŽINGŲ SIUTIMAS.

apie

čia

KARĖS DOVANOS

Anglai turį naujų laimėjimų

ORAS

KARĖS MOKESČIŲ 
KLAUSIMAS ŠIANDIE.

344 MILIONAI KRONŲ 
NEDATEKLIAUS.

Angly nuostoliai už rugsėjo 
menesį yra 59,811 vyry.

Reikalauja paliuosunt spau
dą iš cenzūros pančių.Francijos fronte vokiečiai 

laiko 2,220,000 vyry.

šiandie senatas turės galu
tinai nuspręsti: apkraut 
didžiuosius biznius karės 
mokesčiais, ar — ne.

Keturiasdešimts orlaivių 
bombardavo Rygos priep
lauką; nuostoliai nežino
mi.

Socialistų renegatai ir pa
kvaišę džingos laikysią 
konvenciją darbo ir demo
kratijos reikalais.

WASHINGTON, rugp. 31 
— Nauju prez. Wilsono pa
tvarkymu vakar tapo nusta
tyta kviečių kainos — $2.20 
bušeliui.

Wilsono notos tekstas 
vis dar negaunama.

REZIGNAVO FRANCIJOS 
VIDURINIŲ REIKALŲ 

MINISTERIS.

BIJOSI VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMO.

Norvegijos valdžia nubaudė 
tris vokiečių šnipus.

Karės našta slegia 
Austriją.

VOKIEČIAI IMS KARIUO
MENĖN LENKIJOS 

GYVENTOJUS.

Uždaro Thames upę pirkly- 
biniams laivams.

RENEGATŲ KON
VENCIJA.

ULTIMATUMAS KAIZE
RIUI.

D’ANNUNZIO SUŽEIS
TAS.

Bandė užpulti vokiečius ties 
Narucz ežeru.

stovint,

išvijo Liaudies Tarybos
komisiją; konvencija įvyks 
Washingtone.

ATNAUJINA MUŠIUS 
PALESTINOJ.

MINNEAPOLIS,

ŠIANDIE■Į}-.-1 
skio svetainėje — 
redaktorius, d; L. PRUSEIKA 
vakare.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
RYGĄ.

GAUDO VOKIEČIŲ 
ŠNIPUS.

Chicago, I1U Subata, Rugsėjo (Sept.) 1,
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PENKI MILIONAI KA
REIVIŲ PRIEŠ TALKI

NINKUS.
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Ims kariuomenėn Lenkijos 
gyventojus

LONDON, rugs. 1. — Ofi
cialus Petrogrado praneši
mas sako, kad bėgiu pasta
rųjų dvidešimts keturių va
landų Rygos prieplauką bu
vo ąplankę virš keturiasde
šimts vokiečių orlaivių. Nu
mesta apie 90 bombų. Kiek
vieną sykį tečiaus užpuoli
kus nuvydavo tusų artileri
ja ir orlaiviai. Ar yfra pada
ryta kokių nors nuostoliu, 
pranešimas nesako.

Tuo pačiu laiku, sako Pet
rogrado pranešimas, netoli 
Rygos pasirodė daugybė vo
kiečių submarinų,
naikintojų ir pagelbinių kru- teisingas, 
izerių. Manoma, kad vokie-Į uždrausta, 
čiai rengiasi užpulti R 
trijų pusių — oro, vandens ir 
sausžemio.

WASHINGTON, rugs. 1. 
— šiąnakt atsiųsta iš Wa- 
shingtono telegrama sako, 
kad neužilgio galima laukti 
naujų kalbų apie taiką. Pri
siuntusi žinią agentūra nuo 
savęs nededa jokių komen
tarų. Kiek todėl visa tai su
puola su teisybe, negalima 
pasakyti.

NEW YORK, rugs. 1. — 
Vietinis Francijos valdžios 
biuras tikrina, kad centreli
nes valstybės laiko prieš tal
kininkus virš penkis milio- 
nus vyrų. Jei tikėt biuro gal
vai Stephen Lauzanne, Ru
sijos ir Rumunijos frontuose 
kaujasi trįs milionai pen
kios dešimts penki tūkstan
čiai vyrų — 1,420,000 vokie
čių, 615,000 austro-vengrų 
ir po 60,000 vyrų nuo Tur
kijos ir Bulgarijos.

Francijos fronte vokiečiai 
/laiko 2,20,000 vyrų.

BERLIN, rugp. 1. — Ofi
cialiai pranešama, kad vakar 
rusų pulkai bombardavo vo
kiečių pozicijas ties Narucz 
ežerų, 60 mylių į pietryčius 
nuo Dvinsko. Rusai keliais 
atvejais puolėsi ant vokiečių 
apkasų. Ir kiekvieną kartą 
buvo atmušti musu kulko- 
svaidžių ugnimi” — sako 
Berlino pranešimas.

No. 209.

-----—
rugsėjo 1 d., L.S.S. 37-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas Rashin- 

731 W. 18 gat. Kalbės “Laisvės” 
Pradžia 7:30 vai.

ZURICH, Šveicarija, rugs. 
1. — Sulig aplaikytų čia 
pranešimų Austro-Vengri
jos biudžete už 1916 ir 17 me
tus pasidarė trįs šimtai ke
turios dešimts keturi milio
nai (344,000,000) kronų de
ficito. Už 1915 metus Aus
tro-Vengrijos biudžete buvo 
tik 49,000,000 kronų defici
to. Vadinasi, karės našta 
vis labiau slegia Austriją.

torpedų jos uždraudimą Hudsone yra 
Konvencija tapo

Negana to, pa- 
iygą iš Į kvaišusi minia, sukrustyta 

kapitalistinės spaudos, už
puolė atvykusią į Hudsoną 
Tarybos komisiją — ir be 
jokių ceremonijų išvijo ją iš 
miesto! Kad daugiau nedrį-

AMSTERDAM, rugp. 1.- 
Čia gauta žinių, būtent, kad 
Vokietija ir Austrija nuta
rusios priversti t.v. Lenkų 
kariuomenę kariauti prieš 
talkininkus. Atėjusi iš Vie
nuos telegrama sako, kad 
“lenkų kariuomenė” busian
ti priskirta pri Austrų armi
jos ir kariaus po jos (Austri
jos) vėliava. Kaip greit da
lykų stovis pasitaisys, t.y. 
centralėms valstybėms ne- 
gręs įsiveržimo pavojus, 
“lenkų kariuomenė” ir vėl 
busianti paliuosuota.

Minimoji “lenkų kariuo
menė” susideda iš liuosano- 
rių, kur po rusų išvijimo iš 
Lenkijos susiorganizavo į 
t.v. “lenkų legijonus.” Vadi
nasi, kariauti bus verčiami 
tik tie, ką iš liuoso noro įsto
jo “lenkų kariuomenėn.”

Liaudies Tarybos sekreto
rius, Louis P. Lochner, pra
neša, kad Liaudies Tarybos 
konvencija įvyks Washing
tone. Atsitikime, sako L. P. 
Lochner, jeigu Washingtono 
svetainių savininkai atsisa
kys persamdyti Tarybai sve
tainę, — konvencija bus lai
koma po atviru dangum ties 
Kapitoliumu.

Kaip dabar pasielgs su 
tais “maištininkais” prez. 
Wilsonas ir jo ministerial, 
ar ir jie lieps išvyti susirin
kusius taikos šalininkus, pa- 
matvsime.

WASHINGTON, rugs. 1. 
— Valsytbės departamentas 
.aplaikė žinių, kad anglų ad- 
miraltija išleidusi naują pa
tvarkymą, kuriuo griežtai 
udraudžiama pirklybiniams 
laivams apsistoti Thames 
upės įtakoj į šiaurės jurą. 
,Nei vienas laivas naktimis 
nebusiąs ten įleidžiamas. La
ivų plaukiojimas turės užsi
baigti valanda prieš saulės 
nusileidimą. Bijomasi mat 
vokiečių orlaivių užpuolimų.

NEW YORK, rugs. 1. — 
Tula renegatų kuopelė, New 
Yorke, išsiuntinėjo telegra- 
mas-pakvietimus darbo uni
joms ir šiaip pąvieniems as
menims, kviečiant dalyvauti 
jos rengiamoje i konvencijoj 
taikos ir demokratijos rei
kalais, kuri įvyks sekamą 
savaitę Minneapolise.

Sulig gautų pranešimų, 
toje konvencijoje dalyvau
sią ve kokio plauko vyrai: 
John Spargo, Štokės ir Gil
man J žinomieji socialistų 
renegatai; Safeuel Gompers, 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas Walker, JMinne- 
sotos valst. gubernatorius 
Burnquist ir kiti.

Taigi tie renegatai ir ar
šiausieji darbininkų priešai- 
džingos susirinks Minneapo- 
uyj, tame pačiame Minpea- 
polyj, iš kurio tapo išvyta 
taikos ir demokratijos šali
ninkai, ir tarsis apie darbo 
ir demokratijos reikalus. 
Koks pasityčiojimas!

• Jeigu džingų spauda ne
meluoja, tai nežinia kokiu 

'budu jų tarpan galėjo patek
ti tokie, rodos, pažangus as
mens, kaip Frank P. Walsh 
ir Clarence S. Darrow.

WASHINGTON, rugs. 1. 
— Telegramos iš Washing- 
tono praneša, kad šiandie se
natas turėsiąs galutinai nu
spręsti: apkrauti didžiuo
sius biznius t.v. karės mokes
čiais, ar ne. Senatorius 
Johnson yra padavęs patai
są prie originalio finansų 
komisijos biliaus. Sulig ta 
pataisa taigi reika
laujama verbuoti 80 nuoš.

nė spauda šaukia, kad tai 
butų stačiog apvogimas šios 
šalies biznio. Jeigu ta pa
taisa pereitų, tai, girdi, val
džia sužiniai įneštų suirutę 
šios šalies pramonijoje, su- 
paralyžuotų ją.

Pataisa turėjo būti nu
balsuota vakar, bet kapita
listų pelnų gynėjai—senato
riai, pasinaudodami tūlomis 
senato taisyklėmis, atidėjo 
jį ant šiandie. Norima mat 
sumobilizuot visas spėkas, 
kad apgynus “skriaudžia
mus” milionierius.

KRISTIJANIJA, rugs. 1. 
— Nesenai Norvegijos poli
cija pagavo tris vokiečiu | 
šnipus, kur suteikdavo vo
kiečių valdžiai žinių apie 
Norvegijos pirklybinių lai
vų plaukiojimą, kuriuos pas
kui skandindavo vokiečių 
submarines. Įtariamieji ra
sta kaltais ir nubausta vie
nas dešimčiai m e- 
tų kalėjimo, kitas — 5 me
tams, o tretysis — keturiems 
metams.

KOPENHAGEN, rags.
— Iš Kopenhageno praneša
ma, būtent, kad pereitą se- 
redą vyriausios reichstago 
komisijos posėdyje soc.- 
dem. Heine įnešė rezoliuciją, 
kurioje griežtai reikalauja
ma susiaurinti t5r. karinės 
cenzūros šeimyninkavimą. 
Heine tvirtina, kad karinės 
cenzūros šeimyninkavimas 
pasidarė stačiog nepaken
čiamu. Ji, girdi, nepasiten
kina vien karės žinių ir su 
ja surištų straipsnių cenzū
ravimu. Ji kiša savo nagus 
ir prie politinių straipsnių.

Heine sako, kad valdžia 
dar turinti laiko (keturias 
savaites) išpildymui šių rei
kalavimų iki prasidės reich
stago posėdžiai. Jeigu gi ji 
to nepadarys, reichstago di
džiuma bus priversta tarti 

i savo žodį.
Reikalavimų apriboti cen

zūros šeimyninkavimą kai-; 
zerio valdžia gavo daug.. Ji 
betgi nepaisė jųi

legrafas praneša, kad vakar 
laikytame Ispanijos ministe- 
rių kabineto posėdyj kara
lius Alfonsas po ilgo skyri
mosi sutikęs, būtent, kad 
butų pravesta šalyje tūlos 
naujos reformos — pirmiau- 
,sia rinkimu klausime.

/

PASKANDINO ŠVEDIJOS 
KARIŠKĄ LAIVĄ. 

Įgulos likimas nežinomas.
STOCKHOLM, rugp. 1. — 

Kilusi vėtra vakar paskandi
no Švedijos torpedinį krui- 
zerį Olas Uggle netoli Both
nia užlajos. Įgulos likimas 
dar nežinomas.

PARYŽIUS, rugs. 1. — 
Vakar rezignavo Francijos 
vidurinių reikalų ministeris, 
Louis J. Malvy. Rezignaci
jos priežasčių telegrama ne
paduoda.

ROMA, rugs. 1. — Ofici
aliai pranešama, kad šiomis 
dienomis tapo sužeistas žy
mus italų poetąs-orlaivinin- 
kas, Gabrielle D’Annunzio. 
^Sužeista jis susirėmime su 
austrų orlaiviais Bainsizza 
lygumose.

LONDONAS, rugs. 1. — 
j Sulig oficialiu anglų karės 
ofiso pranešimu bėgiu perei
to mėnesio anglai neteko 
59,811 vyrų — užmuštais, 
sužeistais ir patekusiais ne
laisvėn.

Graži dovana karės die
vaičiui.

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

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 72 laipsniai; že
miausia — 60 1.

LONDON, rugp. 1. — 0- 
ficialis Londono pranešimas 
sako, kad anglai ir vėl at
naujinę veikimą Palestinos 
fronte. Vakar anglai užė
mę 800 jardų turkų pozicijų 
netoli Guzos.

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

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

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

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

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

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ilk,

Rugp. 18, 1917.
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Inžanga 25c porai.Pradžia 9 vai. ryte.

Goy De Maupassant

Madame Paris

Pirmas Piknikas su Programų
Northsides Dr=j*Ų Sąryšis Naudai Viešojo Knygyno

Ned., Rugsėjo Sep. 2, 1917
M. Chernaucko Darže,

Lyons, 111.

IMMPMIMMMIINI

Subata.

3)

MarseletČ.
Kalba — Dr. A. Montvldas.
Lietuvių Kvartetas.
Dcklcmacija — Poni P. Malioriene.

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

Aš sėdėjau ant mažo uosto O- 
bemon smiltyno, ties miesteliu 
Šalis ir žiurėjau saulei leidžia il
ties į Antibą. Iki šiol aš nema
čiau nieko gražesnio ir nuosta
besnio. Mažas miestas, apsup
tas siena, dar Vobano budinkai, 
nueina toli į jurą, viduryj že
mos įlankos. Pas jo kojas 
blaškosi augštos vilius, putoda
mos baltais žiedais; pagal tvir
tovės sienas kalbinėjusi prie kal
no miesto nameliai, vienas už 
kito pasiekdami iki dviejų bok
štelių, žiūrinčių į dangų, kaip 
ragai senovės šalmų; o už šių 
bokštų didelė sniego siena — 
balzganas fonas Alpų.

Ir tarp baltų juros vilu i ų pu
tų palei sieną ir balto sniego 
horizonte, .miestelis skaidriai 
žiba fone žydrių prieškalnių ir 
rodosi nusileidžiančios saulės 
spinduliuose piramida baltų na
mų su raudonais stogais tūks
tančiu visokių atspindžių... O 
dangus ant Alpų — balsvai žyd
rus, beveik baltas, tarsi atspin
dintis sniegą; apie balzganas 
viršūnes buvo keletas sidabri
nių debesėlių; o ant kito kranto 
palei patį vandenį, balta juosia 
tarp juros ir kalnų gulėjo Nic- 
ca. Tolumoj šliaužė vandeniu, 
vejamos vėjo dvi burės. Ir su
žavėtas aš žiurėjau į visa tai.

Visas tas reginys smelkiasi į 
sielą tokiuo pat vienatiniu ir 
saldžiu 
mintis 
niu ir 
kenti,
Tam, kuriam prieinami tokie 
pasisotinimai vaizdais, jaučia 
didelį džiaugsmą matydamas 
daiktus ir gyvenimą, tai, ką niu- 
zikalis ir neviškas žmogus, — 
sotindamasis balsais.

Aš kreipiaus prie savo sau ke
leivio, pietų gyventojo, Martini.

**Ve štai iš pačių rečiausių re
ginių. Aš mačiau Sen-Michcl, 
didelę granito brangenybę 
smiltyse užtekant saulei.

AŠ mačiau Sacharoje Ra i ja n- 
čergi ežerą, penkios dešimt ki
lometrų ilgio, degantį prie skai
staus kaip šiaurės saulė mene-

“Po gailų pergalėjimo, rymie
čiai pavertė Antibą į municipalį 
miestą, davę gyventojams Ry
mo piliečių teises. Mes žinome 
iš Marcialo epigramos, kad...”

Aš jį pertraukiau: “Man vis- 
tiek kuo jis buvo pirmiau! Da
bar šis miestas iš Odissiejos. O 
Azijos ir Europos krantai taip 
panašus.
tur palei Viduržemio jurą, vis
kas man primena senovę.
no tai žingsniai privertė mane

O čia, kaip niekui; ki-

Ke-

ku vedančiu link įlankos.
Martini su kirčiu šnipštelėjo
“Žinote, tai madame Paris.” 

Tas vardas T rojaus piemens 
dar labiau padidino mano ma
tymą senovės.

Bet aš paklausiau: “Kas toji 
madame Paris ?”

Jis nusistebėjo, kad aš neži
nau tos istorijos.

Aš patvirtinau, kad nieko ne
žinau ir pažiurėjau į nusitoli
nančią esybę, kuri paskendus 
svajonėse, nematydama mus,

vo susitikdami; kadangi jie nuo
latos matėsi, tai jie įsivaizdino, 
kad jie žino vienas kitą. Turbut 
jis jai linktelėjo galva. Ji nu
sistebėjo ir linktelėjo jam, bet 
tik biskutį, tik kad nebūti ne
mandagia. Bet už dviejų savai
čių ji jau ištolo linktelėdavo 
jam. Paskui jis pradėjo kalbė
ti. Apie ką? žinoma, apie sau
lės nusileidimą. Ir jie abu kar
tu grožėjosi juo, bet tankiau 
žiurėjo vienas kitam į akis, ne
gu į horizontą. Ir bėgiu dviejų 
savaičių tas buvo priežastim jų 
trumpučių pasikalbėjimų.

Paskui jie pradėjo paeiti ke
letą žingsnių greta, kalbėdamies 
apie ką pakliuvo; bet akįs jų jau 
kalbėjo apie daugelį, artimą, pa- 
slaplą, malonų, kas atsimušant 
žvilgsnyje priverčia plakti širdį, 
dėlto kad tas pasiekia sielą gi
liau, negu žodžiai.

Paskui paimdavo jis ją už

jau žinojo, bet tarsi negirdėjo.
Ir jie jau žinojo, kad vienas 

kitą myli, ncapreiškę. savo mei-

novės moterų. Jai buvo apie 
trisdešimt penki metai, bet ji

Madame Paris, iš namų Kam- 
beloinb, už metus prieš 1870 m. 
karę ištekėjo už valdininko Pa
ris. Ji buvo dar jauna graži

Šv. Petro Draugyste No. 1
Rengia

Panedėlyj, Rugsčjo-Sept 3,1917 
White City Grove - Blinstrupo Darže, 

Willow Springs, III.
Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c.

Kviečiame visus atsilankyti j šį iškilmingą 
pikniką. Bus gera muzikė ir įvairus pasilinksmini
mai. Visus kviečia KOMITETAS.
PASTABA. Važiuokite Archer-Cicero karais iki sustos, paskui 
paimkite Willow Springs arba Joliet karus iki daržo. — Daržas 
prie pat karų linijos.

gyventojai buna namie devintą 
valandą. Kiekvienas patiktas 
vėliau turi būti atvestas namo 
m a n u m i 1 i t a r i. 0 jeigu 
kareiviai naktį pasiliks mane, 
tegul nueina, nuduodami buk

jo princo; dagi apie orleanislų 
suokalbį.

atsiminimu, 
apie laimę, 
atgimsti, ir 
ir džiaugies

mąstai, ir
lindusi.

Ji ne su ypatingu noru tekėjo 
už Paris, mažo žmogaus su

Fanuos! Farmos!
šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Faunas-* 

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

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

Ir ji noriai butų pasilikus ta
me neaprubežiuotame malonu
me, bet jis panorėjo eiti toliau. 
Ir su kiekviena diena jis vis kar
ščiau tikrino ją nusileisti jo no
rams.

Ji priešinos, nenorėjo, tarsi 
nusitarė niekad nenusileisti.

Bet sykį, tarsi netikėtai, ji pa-

—Mano vyras išvažiavo į 
Marseille; jis prabus ten ketu
rias dienas.

žan de Karmelen puolė prie 
jos kojų, maldaudamas jos ati
daryti duris šiąnakt apie vienuo
liktą valandą. Ji nepanorėjo nė 
klausyties ir nuėjo supykusi.

Tą vakarą pas komanduotoją

manęs nepažino.
—Jus supratote?
—Taip, p. komanduotojau.
— Ir jus atsakote už pilną iš

pildymą, brangus kapitone!
—Taip, p. komanduotojau!
—Stiklelį šartrezo?

Mielu noru, p. komanduo
tojau.

Jie sudaužė stikleliais, išgėrė 
geltoną likerį ir kapitonas Gri- 
bua išėjo.

III.

vėliau, kada batalionas liko per
keltas kur tai toli, o de-Karmc- 
len buvo atiduotas aštriepis ty
rinėjimams.

Marlini nutilo. Madame Pa
ris grįžo nuo pasivaikščiojimo. 
Ji išdidžiai praėjo pro mane, 
nukreipusi akis linkui Alpų vir
šūnių, rausvų nuo paskutinių 
saulės spindulių. Man norėjo
si linktelėti šiai nubudusiai ne
laimingai moteriai, kuri galbūt 
visuomet mąsto apie senai pra
ėjusią meiles naktį, apie drą
suolį, kuris del ei jos bučkio pa-

čiomis kelinėmis.
Po kares Antibe paliko vieną tą, atsikėlęs anksti, jis slankio-

Aš mačiau ant Liparo salų 
fantastišką sieros kraterį Vai ka
ilelio, panašų į milžinišką žiedą 
iš durnų ir ugnies, didelį gelto-

Karmelen, jauno ką tik pakelto 
į komanduotojus oficicriaus, 
gavusio ordeną už karę.

Jis labai nuobodžiavo tvirto
vėje, tame troškiame urve, už
darytame didelėmis sienomis ir 
tankiai eidavo pasivaikščioti po 
įlanką, kur buvo vėjų užpučia
mas pušinis miškas, panašus į

vulkano stiebelio.
Bet aš nemačiau nieko gražes

nio už Antibą palei Alpus sau
lei leidžia n ties.

Kažin kodėl prisimenu seno- ( kada šypsojosi 
vę; Homero eiles; tai 
senųjų Rytų* miestas Odissie- 
jaus, tai Troja; nors Troja bu
vo toliau nuo jurų.” Martini iš- 
siėmė iš kišeniaus Sarto kelve
dį ir perskaitė: “Šis miestas bu
vo pirmiau, už *340 metų prieš

Jis ten sutikdavo mada me 
Paris, kuri vasaros vakarais at
eidavo kad pakvėpavus tyru 
oru medžių pavėsyje. Kaip jie 
pa mylėjo vienas kitą? Kas pa
sakys. Jie susitikdavo, jie žiū
rėdavo vienas į kitą, o kada ne
šima tydavo, tai, žinoma, mąs
tė vienas apie kitą. Paveikslas 
jaunos moters su rudomis aki
mis, juodais plaukais, blyškiu

kantų mokyklą ir kareivių mo
kinimą ir mėtė į oficierius ir 
kareivius įvairiausiomis baus
mėmis, kaip akmenimis į mi
nią.

Bet pusryčiaudamas jis rado 
po skepetaite laiškelį su ketu
riais žodžiais: “šiandie vakare, 
dešimtą valandą.” Ir jis be jo
kios priežasties davė tarnui šim
tą su.

desnę dalį dienos jis rėdėsi ir

jam padavė kitą konvertą, o ja-

ti. šiandie grįstu; traukinis de
vintą valandą. — Paris.

Komanduotojas taip stipriai 
susikeikė, kad tarnas numetė

miestas oficicriaus, kada jis vaikščiojo, 
kramtydamas cigarą vieton jį 
rūkyti; paveikslas gražaus ofi- 
cieriaus, aptempta mundiera, 
raudonose auksu pasiuvinėtose 
kelinėse, su riestais ūsais vaidin
davusi akyse madame Paris va
karais, kada jos vyras menkai

iš Marseille. Jis turėjo graikiš
ką vardą “Antipolis”, t. y. 
priešniiestis, miestas priešais 
kitą —- Niccos, taipgi Marseille 
kolonijos.

irumpaKojis, disku pilvotas, su
grįždavo namo vakarieniauti.

Kadangi jie susitikdavo tan
kiai, lai galbūt jie nusišypsoda-

Ką-gi daryti? Jis norėjo jo
sios šiandie, kas nė butų. Ir jis 
ją turės. Kokiu-nors budu jis 
areštuos jos vyrą, pasodins į ka
lėjimą. Ir jam į galvą atėjo 
beprotiška mintis. Jis paėmė 
popierą ir parašė:

—Madame, prisiekiu jums, jis 
nesugrįš šiandie vakare; o aš 
busiu dešimtą valandą. Nesibi
jokite, aš atsakau už viską ofi- 
cieriaus garbe. — Žan de-Kar- 
melen.

Ir pasiuntęs šį laišką jis pra-

tuntą valandą jis pasišaukė ka-

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

gal vietą; ir pasakė jam varty
damas rankose Parišo telegra
ma :

PAN ĖDĖ L Y J. RUGSĖJO-SEPT. 3, (Labor Day) 
A. VASILIAUSKO DARŽE, 8132 S. Vincennes Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Muzika iš Varšavos. Inžanga 25c porai. 
Į Šį paiką pikniką užprašom visus ir iš visu Chicagos dalių senus ir 
Jaunus, didelius ir mažus—visus, kas tik gyvas. Kviečia Komitetas.

PASARGĄ: Važiuoti galima bile kokiais karais iki Wentwortn 
Ava, Wentworth avė. karais 80-tos iki tos vietos.

—Kapitone, aš gavau keistą 
telegramą ir dagi jums negaliu 
pasakyti jos turinio. Uždarykit 
mieste visus vartus, taip kad 
niekas negalėtų įeiti miestan iki 
šeštos valandos ryte. Po gatves

Marseille traukinis atėjo ly
giai devintą valandą, išsodino du 
pasažieriu ir nuėjo toliau į Nio- 
cą. Vienas iš pasažieriu buvo 
augs ta s ir liesas — p. Sarib, 
sviesto pirklys, kitas mažas ir 
storas, p. Paris.

Jie nuėjo kartu, nešdami ran
kose . krepšius, į miestą, 
buvo kilometro atstume.

Kada jie priėjo, prie 
sargai sudurė durtuvus ir pap
rašė juos pasišalinti.

Nustebinti ir nusigandę jie 
nuėjo į šalį ir pradėjo tarties; 
paskui atsargiai vėl sugrįžo ir 
pasakė sargams savo vardus.

Bet kareiviai matomai turė
dami smarkius paliepimus, pri- 
grąsino šaudimu. Tada abu

sugadino savo ateitį.
Dabar jis turbut jau užmir

šo apie ją, jeigu nepradėjo pa
sakoti už stiklelio vyno apie tą

giminu rnrrnTiTHiiTmMRWRRmmBiiiiiiiiwm

Del Parankumo Ištikimo Patarnavimo ir Saugumo
I Visuomet ateikit į

Central Manufacturing District Bank (4 STATE BANK)
I 1112 West 35th St., Tarpe Morgan ir Racine gatvių 
I Chicago, Ill.
I Valdyba šio Banko kviečia visuomenę atsilan.- 
I kyti su visokiais reikalais. Čia galima padėti pini- 
I gus į taupomąjį skyrių nuo vieno dolerio iki di'džiau- 
I sios sumos, atidaryti checking account, apsaugos 
I skryneles (safety boxes), Real Estate, Insurance, I Laivakortės, Siuntimas pinigų į visas pasaulio dalis 
I ir abelnai atliekama visokie bankiniai reikalai.
I Seniausis ir Didžiausis Bankas ant Bridgeporto 
I Kapitalas $300,000.00. Turtas virš $2,800,000.00. 
I Bankinės Valandos nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų. 
I Subatomis iki 1-mos po pietų. Taipgi del paranku- 
I mo lietuviams Bankas atdaras Subatomis nuo šeštos 
I iki devintos valandos vakarais.

WM. N. .IARNAGIN, Prez. H. E. Poronto, Vice Prez. 
JOHN W. GORBY, Vice Prez. FRANK L. WEBB, Easier.

J. S. CZA1KAUSKAS, Lietuvių Skyriaus vedėjas.

kuris

pametę sunkius krepšius.
Jie apėjo tvirtumas ir priėjo 

prie vartų iš puses Kami. Bet 
tie vartai buvo uždaryti ir sau
gomi didelės sargybos. Tada

žmonės, nebesipriešino daugiau 
ir nuėjo j ieškot i prieglaudos 
ant stoties, dėlto kad pavojinga 
buvo pasilikti pas tvirtoves sie
nas saulei nusileidus.

Mieguistas ir nustebintas ge
ležinkelio tarnas leido jiems 
praleisti naktį pakeleivių salėj.

Ir jie praleido ten visą nak
tį, tamsoje, ant žalio atlasinio 
divono, iš baimės nė neužsnudę.

Ir naktis jiems pasirodė ilga.
Apie pusę septintos jie paty

rė, kad vartai atidaryti ir gali
ma, pagalios, nueiti į Antibą.

Jie nuėjo, bet jau neberado

Kada, dar biskį susirūpinę, jie 
įėjo į miestą, tai juos pasitiko ir 
apklausinėjo pats komanduoto
jas de-Karmclen, su riestais 
ūsais ir slėpininga išžiūra.

Paskui jis me riai linkte-
Įėjo galva, atsiprašydamas ta
me, kad jie blogai praleido 
naktį. Bet jis turįs pildyti pa
liepimą.

Visi žmonės Antiboje buvo 
sujudę; kalbėjo apie užpuolimą

mylėjo jį? Ir aš mąsčiau: “štai 
šiandieninė meilė, juokinga, bei 
visgi heroiška. Pas Homerą, 
kuris apdainavo Eleną ir Mene- 
lajų, turbut buvo siela Pol de-Ko 
ko. O visgi herojus šios apleis
tos moters, buvo drąsus, nieki
nantis pavojų, gražus, stiprus 
kaip Achillas ir gudresnis, negu 
Ulissas!”

K. B-as.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1S23 S. Hilsled St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

DR.W. Y0SZKIEWIC7

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi skaudamas arba silpnas akis, te

galvos skaudėjimo, atsilankykite paa
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar®, 
win 9 ryto iki 1 po plot. 

—.. ... ............ .................................................. ....... .

Užlaikome
Puikiausią

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
portov Katrie norite 
nusipirkti gražų 

deimanto žie- 
vizkelį, šliubinių žiedų arba 
gramofonų ir kitų visokių

rodėlį, deimanto žie-
dėtį, devizkelį, šliubinių žiedu arba 
britvu, gramofonu ir kitu visokiu 
dalyku*

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS,
3303 S. Morgan St., Chicago

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike paprastųjų ban
kus valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio Banko laupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedelio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.”

La Salle ir Washington gat. (Prieš City Hali).

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. Hatsted St.

KAINA RUSIŠKU PINIGU NUPUOLĖ
Kas turite gimines, pabėgusius nuo karės j gilumą Rusijos, dabar 
gali lengvai sušelpti juos. Mes siunčiam šimtą rublių už 24 dolerius.

Padėkite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę Ii et u vilk* 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtua pinigu*.
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninkb, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8 vakar* 
Gyvenantis toliau nuo Chicagos atsišaukite laiškais.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Chical*, Di



NAUJIENOS. Chicago, Hl

Sveikatos Skyrius
AKRON, OHIO

UM

Atsakymai j klausimus Labor Day, Panedėlyj, Rugsėjo 3,1917
vau

Dienos nuotikiai

PIKNIKAS
G.M.Chernaucko Darže

mos

Muzika Grušo

mosi

lai m

rami

tam

Adomaitis

augsc 11 u a i

Administracijoje
tas prie 
patartina v 
al bum in i us

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted 

Tel. Drover 8674

riet jeigu 
pagavusi 
džiusi ka

Mtn
?o priežiūra Valstijos ir Si

mimą žmogus

mieriy; dauguma jų 
gus žmonės ir 
kus laikraščius

Intui kataUbXfQ

masiną ga
šlavimui k ar

Vienol

Aukos M. X. Mockaus bylos 
klerikalais vedimui.

rašo:
du menesiu
• viduriai vi;
i) lik s u vai g;
.tą, ypač obuolį bei lo- 

legin Ii ii 
di buli ii

Buvo sudarytas ir programas. 
K. Urna padeklamavo keletą ei
lučių. . Potam panelės M. Tumo- 
saitė ir Kazlauskiutė padainavo 
tris daineles. Pagalios pirmi
ninkas perstatė, tūlą vaikiną šį-

Trumpa Lietuvių
Kalbos

d ima lik ži- 
lodei aišku, 

Vdvmas turi, buli pritaiky- 
priežaslies. , Šiuo tarpu 

dgyli daugiausia lik 
valgius ir riebumus, 

knioliniai ir cukriniai, mai - 
u r i fm Ii i a ha i č t) r dIVež liti d i.

mg lirmg
>si vaidži;
nelė.

HMM & CORKGOLD
1141S MICHIGAN AVENUE 

/Arti Kensington Avo.
Phone Pullman 655. Chicago, III

J. Deltova iš Kensington 
klausia:

Aukautoju vardai žeminus tel
pa: J. B. Aglinskas $5.00; p( 
dolerį aukavo šie asmens: L 
Rimkus, P. Mazolis, P. Rimkus 
.1. Rumbaviehe, M. Chernaus- 
kas, .1. Arlauskas, V. Petraitis

Pasi I raukiant iš bizni o 
ku aprėdahj, skrybėlių, 1 
rškinių ir II. turi but 
Ši.00. A leisite ir 
davimui Įrengimai 
sai už pusę kainos

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

Jeigu diena pasitaikytų ūkanota, jeigu ir lietus su 
krušomis iš prasivėrusių debesų piltų, vistiek važiuo
kite: užteks pastogės visiems ir pramogos eis kaip 
iš rago. Atminkite, kad tai bus “Naujienų 
jienų Bendrovės, Naujienų Skaitytojų, Naujienų 
Draugų, Naujienų Rėmėjų, žodžiu — Visų Naujie- 
niecių Piknikas.

Tikietai parduodama “Naujienų” ofise.

Kaip nuvažiuot: Iš \ 
čia važiuokite iki 48 Avė 
upės kranto pikniko darž

rui slenka plaukai 
Ar yra vaisių tam 
las geriausis 
kaip lankiai 
vandeniu

nuo galvos?
Koks mui- 

galvos trinkimui, 
ją trinkt ir kokiu 

šiltu ar šaltu?

Atsakymas:
.Jeigu yra priežastis, kuri 

čia juos slinkt, reikia ją praša
linti. Priežastis gali būti kietos 
kepures dėvėjime, arba per lan
kiame trinkime, galvos apleidi- 

irba vidurių užkietėjime, 
kraujo ligose, arba galvos 
uždegime ir lt. Reikia ra

sti priežastį ir prašalinti ją, jei 
galima. Kadangi plaukai slen
ka del daugelio priežasčių, lai ir 
vaistų vienų negali būti, tūlos 
priežastįs (kaip kietos kepurės

SCHNEIDER,
ligoniu jis išgydė. SpecialiŠkumu gydymo vi- 

viduriniu ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
urnaiizmo, galvos 
paslaptingų ligų.. 
kas jus gydė be 

le — nenustokite 
>aro- 
Pata-

Viena
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje
" * \ usivienijimo Bankų (Clearing House) deposit^ 

ir taupymo padėjimų.

j zinol, nuo ko 
paleidimas, kad 
sprendus liyper- 
priežaslį. Pap- 
žarjiių uždegime 

viršijantis rūgšties tekėjimas at
sitinka lik retkarčiais. 'Tankiau
siai jos slokuoja. Neurastenijoj 
ir lokomolorinėj alaxijoj gana 
lankiai yra toks perviršis. Pil- 

> irgi lankiai duoda vi r- 
rugšlies tekėjimą. Rei-

M. Ponis, .1. Lakisky, S. Lakis 
ky, J. Vilkas, K. Valančiunas, A 
Gedgaudas, Kaz. Jenilionis, .1 
Jermulkailis, (l. Merkelaitė, A 
Paulauskas; po 50 centų: .1. Bru
žas, J. Grigaitis; po 25 centus 
K. Galiaekas, J. Valančiunas, P 
V. J. Sudžius; viso 
Išėmus pasiuntimo 
$23.88 pasiųsta M.
Detroit, Mich 
riu širdinga ;

OTTO KASPAR 
vice-prezidt ntin 

WILLIAM OETTIN

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsy 1 vanijos Ilospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo, l’ždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoips. Kalbu lie
tuviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

Kalbėtojui jo vie- 
pildyti vieliniai 
viso kalbėjo tris

Programas ivairių-įvairiausias, kuriame daly
vaus ir “Naujienų” pardavinėtojų armija su savo 
triksais.

ėjimą į žarnas, ari 
ą, arba kokių kilų g 
kaldinęs, nenormali

isas sandėlis vyriš- 
purių, apatinių nia- 

irduota už 50c. nuo 
rsilikrinkile patįs. Par- 

nauji eiga retains kei- 
varslolai, lentynos ir

jais kovoti prieš kapitalistiškas 
valdžias, kurios šią skerdynę su
rengė ir išžudė milionus nekal
tų darbo žmnoių.

Ant rytojaus buvo sueiga pas 
dg. Myčą. Visi gražiai šneku
čiavosi. Paskui buvo šokiai.

Vaikinas.

Mockui
Aukautojams ta 

lėni.
J. B. Aglinskas.

rėmuo ėda. K 
kaip prašalinti 
dešine ranka viršiau alkūne

hues nau- 
įbumus ir 
t tiriu“

lė, kad dabar- 
i nėra demokratiška, 
iriauja už demokra- 

už kuria šios

Tas “širdies” deginimas gali 
būti sustabdytas kožną sykį priė
mimu šaukšto bikarboninės so
dos arba magnezijos. Broinino 
druskos, eodeino susijungimai 
ir tūli kiti vaistai yra vartoja

moje A menkoje 
>0 dol.
lietuviams soc

mi pritaikant pagal reikalą ir as
menį. Bet kur kas yra svarbiau 
rasti priežastį ir prašalinti ją, 
nes viršminėtieji vaisiai gelbsti 
lik tam sykiui.

Rankos skaudėjimas yra visai 
kitas dalykas ir aš tikiu, jog pas 
jus jis paeina nuo persidirbimo.

igvas masažas gali 
Dr. A. Montvidas.

priežasties sulaikymo nentivc 
pranešta. Taigi sulaikė žmogi 
ir-jo telegramą... Ar senoji Ru
sija galėdavo žiauriau pasiclg

/o savo val- 
avikas. Bet 

pa t riotas!... 
tuomet butų C 

butu sušau-

Or. SGHNEIDER, 1553 W. 47tli SIU , kamp. Ashland Avė
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. CUIC ACH TF F

Nedėk nuo 9 rylo iki 1 vai. po piel. LJ11LAUV, 1L/L.

^^ffiibata, Rugsėjo 1, 1917 

r Korespondencijos

doti visus mano 
( nergiją kokią tik 
jiabriežė ji 
line vaidži 
nei gi ji k 
••ją- Konstituci j 
šalies protėviai kariavo v ra

Turėdamas kokį nors užsiė- 
ies visada 
nelaimingu 

jaučiasi las vyras, kurs privers
tas yra sėdėti namuose per iš
tisas dienas. Nors teisybę pa
sakius, daug blogo iš to ir nėra, 
apart gero, mat gauni visokių 
patyrimų nuo gaspadinių, turin
čių irgi daug visokių gudrybių, 
kurios ne visiems dar yra žino- 

papraslai vie
na su kita iš ryto susiėjusios iš
sikalba apie tuos dienos nuoti- 
kius, kabiuos pergyveno jų vy
rai

Mrs. Prevey pranešė, kad pasi
sekę sužinoti, jog telegrama nuo 
Bakerio buvusi pasiųsta, kurio
je jis sakęsis negalėsiąs daly 
ti prakalbose, nes 
tas, Hamiltone

Nesulyginamas pigumas l\pe 
riu Smith Ši t.95.

' I. K. MATCHULTS
T),... 1‘)Q JI.,,.,./,,,

\ įsakymas:
Turite bviierchlorbydrią, t. y 

I dori n ės rueš

kitos (kaip odos už- 
kelios kitos) gali bū

ti prašalinimos tinkamais vais
tais ki(‘k viename atsilikime. 
Geriausis muilas galvos trinki
mui bene bus taip vadinama ža
liojo muilo tinktūra, vienok ir 
Castile soap nėra prastas. Kili 
muilai paprastai nėra geri arba 
gali buli vartojami lik kada yra 
reikalas. Kietu muilu plaukų 
nereikia muiluot, o padaryt iš jo 

jas varlot. Trinkt gal- 
i sykį savaitėj, jei nepur- 

vma, o jei prisineša, lai galima 
du sykiu. Kas trenka du sykiu 
ar daugiau, gerai yra vartot rie
bumo ant plaukų po kožno iš
trinkime. Trinkt reikia šiltu 
vandeni u, nes

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų K»uk,ę)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių tų 

mėlis, kur telpa apie šimtą,
Knygelė 106 puslapių,

niais viršeliais. Kaina 50c

Velionis buvo Naujienų skaity
tojas. Mėgdavo skaityti knygas 
ir laikraščius. Buvo vedes. Pa- 
liko moterį dideliame nuliūdi
me. Paėjo iš Suvalkų guberni
jos, Spilekių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 5 metus. Velionio am
žius 21 melai. Giminiu Ame- L 
riko.je turėjo: teta ii’ pusbroli,

zoma; žmones, kurie nori nau
dotis konstitucijos laisve perse
kiojami ir kalėjimuose pūdomi. 
“Bet kalėjimų nėra ko bijoti 
geriausi žmonės pasaulyje buvo 

kankinami. Ir aš 
i saves, kad tur Imt 

nedirbu užtektinai, jog ne.su ten 
pakliuvusi!... .Jie mumis kolio- 
ja išdavikais, bid tarp išdaviko 
iCpatrioto yra mažas skirtumas.

ar jis ištai
gu jis pra-

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS.A.’/IDIKAS

>s priklauso Kaip vyrai. 
iol(*rjs.

ž v i 1 h 1 ia 1 ogi j os Student

tą pačią masiną, galima pavar
toti ncšlavimui, bet sukėlimui 
kambariuose didžiausiu de])e- C

siu dulkių, nuo kurių pradeda 
vyras pasiutusiai čiaudėti, ir ke
purę pasienis trauki; 
nės vielos jieškoli. 1 
grįžus, moters, žinoma 
gą vyrą iškolioti už i 
šalinimą iš namų. O jeigu vy

kų pasako, lai moteris 
, kad ji daugiau žinan- 

ii apie namų darbą. Vis, lai 
nauji išrodymai, kurie yra ;ml 
liek reikalingi kaikurioms gas- 
padinems, ypač toms, kurių vy
rai lankiai būna namuose de 
šiokių ar lokių priežasčių. Nė
ra nieko stebėtino, kaj kili vy
rai eina liuosnoriai į kariuome
nę, gal jie jau nemato nieke 
blogesnio kaip moterų kolioji- 
mus. Tūli vyrai paveda savt 
moteris kitiems, kad jie Į)alįs 
lik butų liuosi nuo taip jau įke- 

žvalgas

Dau 
šokiu 
užnuodijinio kraujo, skaros Ii 
skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir 
Vyrai ii' moters! — nežiūrint j lai 
pasekmių arba nežiūrint kuo scrg; 
vilties, bet loj vietoj atsilankykite — o jis jums 
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą, 
rimas dykai.

pmcio J.) dieną No. o Ka 
ištiko nelaimė .1 uoza t r 4,
.Jam betaisant kara, an c 1

jo užgriuvo koks tonas anglies 
Nelaimingas lapo užmuštas

kurną. Reikčl 
paėjo vidurių 
kiele teisingiau 
cldorhvdrios,

vakare, sugrįšę 
namo papasakoja. Tolinus kal
ba prasideda apie tokias gaspa- 
dines, kurių nėra čia pat. 'Tos 
kalbos yra kalbama taip, kad 
viskas butų užlaikoma paslap
tyje', bei la paslaptis yra užlai
koma tol, kol jos dar nepersis- 
kyrė, o kaip tik atsisveikina, tai 
jau visas miestas žino, apie jų 
dvicjų pasikalbėjimą.

Vyrų buvimas namuose nėra 
pageidaujamas gasjiadinėms ir 
jeigu vyras nenori prasišalinti, 
lai jos, turi tam tikrą sistemą 
prašalinimui. Prašąlinimui iš 
namų vyrų yra surastas seka
mas būdas: pirmiausia reikalin
ga turėti šlavimui karpelų ma
šiną, kurios pagelba lengvai ga
lima vyrai prašalinti iš namu; 
prie lo reikia da mokėti 

nes mat tokią 
vartoti til 
o ne kam kitam

NAUJIENŲ BENDROVES
DIDELIS-D ĮDĖLI AUSI AS

nri ar pralaimi
laimi kovoje, ji
tas išdaviku, jeigu išlaimi tam 
pa didis patriot 
Washington

iTE BANK
kampa# 19 gatves.
;KI V.fF. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Ca
J. PESHEL 

sekr. Turk MnfjJ.
OTTO KUB1N 

prez. AIIhb 
[Brewing Co

kėt liek daug, reikėtų tirinėl
X’iduriu oalcidimas rodo, kai 4- I
arba turėjote pilvo ir žarnų už
degimą, arba uždegimą saldžio

1900
W. KASPAB

Rugpiučio 26 anglai socialis
tai parengė prakalbas. Prakal
bom atsibuvo puikiame Music 
Hįall teatre. Žmonių buvo daug. 
Kalbėti turėjo šios valstijos or
ganizatorius drg. Ch; 
bet jis nepribuvo nei 
žinios nedavė. Tik p;

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai. 
3130 S. Jlatsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

nesvarumo gerai, o juk Iri 
lodei, kad jiadarius 

ruma.

iiivim-larmeriai tani 
na į vieną būrį ir siu 
bei linksminasi.

•Rugpiučio 25 jias dg. l uinos; 
susirinko graž-us būrelis žmonių

0 TEISIU „
II Uienomis. ir vakarniM teisių Liesos. () 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 

G ksliškų laipsnį. Dykai oratorija. 3 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G Liesos Larnbariai šiame mieste. , 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 1- 
S i^TESNlČS MOKYKLOS. KURSAI Ą 

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, Pen- 
tlstiLos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiųu- 
4! u lai lt u

MONTELLO, MASS.
Rug|)iučio 26 dieną Lietinių 

Tautiško namo parke atsibuvo 
prakalbos ir misiiiis susirinki
mas, kuri 
I )ra ugvs tė. ėjo org. Dust

Bostono) api 
varbuma. 4.

\ <) gera. Kalbėtojas 
sus priklausyt prie di

iee-Dcez. Nat. Citv Bank
GEO. C, WILCE

-e Co vice-prcz. T.
.IOZEF SIKYTA 

kelerius.
PERVIRŠIJA $6,000,000

V A- NAA

,•. b-"iA

.* ■
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Jis tampa visiškai

Yorką butą net tokių 
kurie buvo įsivaizdinu 
Grigaitį esant tokiu-

ciai
ninku tarybą ir ką jie sako 
ant užmetimų, daugelio daro
mų, kad tuo sulaužyta L.S.S.

obey the orders”—užčiaupk 
burną ir klausyk įsakymų. 
Cariškas paliepimas.’ Karės

entuziazmas it ugnis uždega vi 
sų sielas; tas viskas perdirbi 
bailius į drąsuolius. Kuomc 
pilietis (civilis) bijos eiti kariau

misoje. Yra keletas progresy- 
ių draugijų, matosi darbininkų 
□dėjimas. Suprantama, ne 
toka tamsių gaivalu ir ten.

gal but galės nors truputį 
sau teisių išgauti nuo val
džios. Bent tiek, kad jų ne-

tirigaitis jam <
išdėstęs kodėl, 1
tikslais sutverta A.LD.T.
P. G. kalbos aiškiai gali
buvo pamatyti, kad jisai

Gera pradžia- Galėsime drij 
šiai laukti, kad draugai rytuos 
neužilgo visai aiškiai pradės re

aisys. A. Ganhujtas.
............ . ........................ ................. .. ...........WMRWWMIllWtWI

SKAITYK IB PLAWK
"NAUJIENAS.”

TIE ĮSIVAIZDINIMAL

lai buvo tik tuščias užsispy

Įj/žerfa/ccyos Straipsniai tamsoje

judėjimas. ne

Informacija. ja
menai.

u

visų tautos pajėgų sintezis lie-

Ani-
DEVINTASIS PALAIMINIMAS.

Galėsime dra- ž m ones kara-

DEL VIENYBĖS.
žmonės

Skaitytoju Balsaipatriotai vis dar tebekalba apie

Iš KELIONĖS.

val-

Sm u i k Hienos^

tar

pte žmonių

Prasidėjus draftui sumaniau 
ižiuoli į rytines valstijas atlan-

[Uz išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

Militarism o 
dvasia.

Konvencijos 
istorija.

neeidami į vienybę su biurokra
tais, bet tik kovodami prieš juos 
kol jų pagalios nenuvertė.

Rusijos lietuviai po Seimo ir-

nimo tos visos ėjusios ligi šiol 
kovos Lietuvoje ir čia, Rusi
joje su klerikalais. Negali-

kankintų perdaug 
rnuose.

bevedamos jungtinio klerika
lų 
u I

pap- 
tai>.

Liaudies Tarybos konven
cijai dar neprasidėjus, ""džin
gos” jau padarė nemažą jos

ti, tai yra tik todėl, kad jis ma
no busąs civiliu žmogumi ši r-

$7.00
. $8.00 
Money

sekretorius paleido tuos gar
sius žodžius apie burnos už- 
čiaupimą, visi “džingos” pa
skaitė, kad tai jie turi užsi-

Darbininke, kada tu susipra-

jau... darbininkų priešu..-

mis.
Ir negalima vienu plunks-

dalyj. Maniau sau, kad gal ten 
motinos neleidžia savo vaikų eiti 
į pražūtį. Bet mano manymas

VISKAS PASAULYJ 
KEIČIASI.disciplina. 'Tas klausimas su

sirinkimo tapo priimtas ir P.

naiptol nėra darbininkų prie- 
• šas, kaip tūli sau buvo įsivaiz- 

I •. w y y

tinių ir klerikalinių pajėgų 
sintezių niekuomet nepavyks 
sudaryti.

(r naujų kelių nebėra ko 
j ieškoti.

ma susirinkimėlį, kuriame

Visiems, ir jiems patiems, tur
būt buvo aišku, kad jų besipur- 
tinime nuo Darbininkų Tarybos 
ir jų užmetinėjimuose Tarybos 
organizatoriams nebuvo nieko 
principialio. Gal kiek užgautos 
abmicijos, gal kiek užpečkinio 
patriotizmo, gal kiek vaikišku
mo- Bet nieko svarbesnio. O 
vienok iki ko buvo dalykai nu
ėję. Pasirpdo, kad apie New

zerio užtarėjus. šitokios 
kvailystės Amerikoj be abe
jo yra daugiaus negu Vokie
tijoj ar kokioj kitoj šalyj. 
Čia yra daugiaus nesusipra
tusiu, tamsaus, Medingoj 
dvasioj išauklėto gaivalo.

Y y f

butų kalbėti su rusų demo
kratija. Jeigu dar mums, so
či jalistams, kartais reikia il
giau kalbėlius, idant susipras
ti, pvž., tautų kalusiam, ką 
besakyti apie musų dešinįjį 
sparną. Ypač rusų demokra
tija į, klerikalus žiuri ne ge
riau, kaip į nuverstuosius ca
ro biurokratus.

Karės sekretorius New
ton D. Baker pranešė, kad

riau, negu prasidėjo. Draugai 
pamatė, kad skirtumas pama
tinėse pažiūrose visai netaip 
didelis, kaip buvo sau įsivaiz-

se tarybose su klerikalais lei
džiama Jik bergždžiai laikas- 
Mažiausiuose klausimuose pa
sirodo skirtini keliai, kurių 
suvesti į vieną, paparstai, jo
kiu budu negalima. Užtat ne
stebėtina, kad tųjų tarybų re
zultatas — vien tik tupčioji- 
mas ant vietos, o pas larybi- 
ninkus sugadinti nervai. Rei
kia taip-pat pripažinti, kad 
Lietuvių Tarybai, susidedan
čiai savo didžiumoje ne iš so-

bosas, tai bosas.
Mąstau sau, kaip Vakaruose 

taip Rytuose, tamsus darbinin
kai, prislėgti, vargsta ir nema-

esant tokiu-jau-lokiu-
Neti-

Jie tik dabar,

Kur-nors Vokietijoj 
kos šalininkus kaizerio 
nai tur-but dėmėja kaipo 
Wilsono agentus ar Anglijos

Kareivis nėra tuo pačiu žmo
gumi, kuriuo jis buvo taikos 
laiku. Jis tampa kraugeriu ir 
pagėžingu. Štai ką sako “Chi
cago Tribune.”

“Kariuomenėn yra renkami 
vyrai sveiki fiziškai ir protiškai; 
apie drąsą nėra kalbama.

Kiek mes žinome kariuome
nėn dabar yra renkami vien tik

revo- 
Kas pripa

žįsta revoliucinio Seimo nuta
rimus Seimo nutarimais 
tie su mumis, kas smerkia jį 

tie prieš msu. Trečio išė
jimo nėra-

Nuvykau paskui į Minersville, 
i. Tenai iau matosi šviesa

as viskas perdirba 
drąsuolius. Kuomet

PASTABOS.
Musų karštuoliai ir Amerikos 
ingoistai prisilaiko vienodos

m o, ir kur dingo jų prakilnus 
jausmai, mielaširdystė ir užuo
jauta.

“Kodėl žmonės nesukįla prieš 
savo valdonus?” klausia kili.

“Kam jie klauso savo karve-

ant farmų.

*
Pildomasis Komitetas baisesnio 
nieko nemato už Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybą, nes 
kuone metai laiko, kaip nei vie
no tarimo Komitete nebesimatė 
nei prieš karę, nei prieš šios ša
lies kapitalistų visokias šuny
bes, o prieš A. L. D. T. paskuti
niu laiku jie išnešė savo verdik
tą’. Reiškia, musų Pildomam j am 
Komitetui A. L. D. Taryba yra 
didžiausias baisūnas iš viso pa
saulio baisenybių.

Jis persiskiria su senaisiais jau
smais daug pirmiau, negu jis 
pasiekia karės lauką. Jis mato 
pasaulį kitoje spalvoje. Jis ma
to pats save kitoje spalvoje irgi.

ra, o mes mokame 40 ar 50 cen- c

tu už lai. Farmerius taip-pat

Kuomet traukinys pasiekė 
Pennsylvanijos kalnų, aš pama
čiau, kad ir tenai niukso didžiau-

prasmėj iki šiol nebuvo bu
vę. Buvo įvairių “džingų”

Amerikoj taikos šalinin
kus karingieji kapitalistų 
laikraščiai ir pametę protą

L \V. W. organizacijos nariu ar
ba Vokietijos šnipu kiekvieną 
žmogų, kuris tik pasipriešina 
karei, o musų karštuoliai “bol
ševikai” - apšaukia kiekviena,

zultate negalima buvo gauti 
salės konvencijai. Nutarta 
buvo pasistatyti didelę šėtrą 
konvencijai laikyti. Tada 
i i J X... z, r.” , A J - ~ • „,, ~

Kad ir savo genausį draugą, 
oportunistu, social-patriotu ir 
kitais vardais, jeigu tik jis ka
me nors nepritaria jųjų taktikai.

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

išsiskirsiant. Norėjau pažiūrėti, 
ar ir ten žmoneliai skęsta var-

Rodos nemažai jau laiko prabė
go, kaip skamba: ‘/Darbininkai, 
vienykitės!” M. Lekešienė.

Amerikoj esą 200,000 liuos- 
norių šnipų, neskaitant sam
dytų šnipų. Tiek ir Rusijos

jis vokavo save gudresniu net už4 
Dievą. “Dievas pažada žmo
nėms dangų, o aš juos tenai pa
siunčiu” — girdavosi jisai.

F. A. Jančauskas.

Be abejonės dabar randasi 
daug tokių jaunikaičių, kurie 
klausia savęs, kaip jie galės pri
prasti elgties kareiviškai, kuo
met jis susirems su priešu Fran
ci j oje.

Atsakymas toks: Jam nerei
kės pratinties. Jis jau bus pa
tapęs kareiviu.”

Iš tos Tribūne pastabos aiš
kiai.matyt, kad militarizina^vje- 
mi palietimu išplėšia iš.žmogau& 
širdies prakilnius jausmus ir 
pripildo ją pagieža, žiaurumui** 
žvėriškumu. Jeigu Tribūno 
klystų savo išvadžiojimuose* taį 
šio pasaulio žmonės nenaikintų) 
vieni kitų gyvastis ir turtą it pa
dūkę žvėris ir vis tai del ki
lų, del tėvynės. Nėra nieko ste
bėtina, kad popiežius laimina 
kariaujančiųjų valstijų ginklus, 

mat, jais yra žmonės dangun 
siunčiami.. Caras Mikė tame

dėjo varinėti moteris iš saliunų: 
girdi, cik namo, pažiūrėk, gal 
vaikai verkia. Jau dieve ap
saugok nuo tų mockinių.

—Bet, sakau, kam gi ta karė

ko ir energijos eikvojimas. Su 
žmonėmis, kurie yra socialistų 
ir apskritai laisvamanių prie
šais, jokios vienybės negali bū
ti- Galima tik kovoti su jais. 
Rusijos revoliucionieriai di-

Apžvalga.

Di sci pli na, ka ri no meniškas 
draugavimas, militariškas gyve
nimas sukūlė juose tą dvasią ir

9. Pala i nii n tas 
nes jis pasiunčia 
lystėn dangaus.

Taip žiuri į 
žmonijos išnaudotojų.

Kuomet Europos ; 
prasidėjo, žmonės šio

tarizmo apsireiškimas. Tai 
dar tik jo putos. Bus daug 
blogiau, kada jis ir savo na
gus įleis. Juos jau jis pra
dėjo rodyti: spaudos varžy
mas, socialistų spaudos sma
ugimas, nelegaliai areštai, 
grąsinimai, kaikurių valdi
ninkų sauvalė, mindžiojimas 
k o n s t i t u c i j o s g va r a n tu o t ų 
teisių—tai militarizmo nagų 
ženklai.

kan. Kuomet jie pasiekia kares 
lauką, jie veržiasi į pirmas ei
les apkasų; kartą jie pasiekė pir
mus apkasus, sunku yra užlai
kyti juos tenai — jie veržiasi

kų rankomis. O prie tų kalnų 
šliejosi prastos stubelkos, pagal 
kurias matėsi vaikščiojančios 
suvargusios molinos ir basi, api
plyšę vaikai. Maniau sau: 
“Kaip visur, taip ir čia.”

Pabuvus kiek Mahanoy’juje 
patinau, kad lietuviai didžiuo
jasi savąja nauja “kontria”, ir 
girdi, jie neužilgo eisią kariauti 
už Wilsoną, kadangi tai esąs ge
riausias jų prezidentas ir tokio 
žmogaus apleisti negalima —

vom nusiraminę, kad kong
rese tapo palaidotas Cham- 
berlaino bilius, sulig kuriuo 
buvo projektuota įvesti A- 
merikoj visuotiną priversti
ną kareiviavimą mažiems ir 
dideliems ir seniems. Da

nį esą?£

—Porčiapas kaštuoja 45c. 
svaras, o šolderis — 40c.

Tai dirbti pusę dienos už

—Ką jau čia šnekėti, aiškina 
man. Prieš karę tai niekur ne
bebuvo galima darbo gauti, o 
dabar kur nori, ten eik ir dirbk. 
Bosas pamalė mane andai ir sa
ko:

Jonai, nuklynik jardą.
Pusė dienos padirbau, ir gata

va. Bosas man blinkt kvoteri 
4 

ar negerai?

. tejautė liesu 
zmo veikmės.

Jų kalbos tečiaus neberanda jg- 
kio atbalsio. Gyvenimas kito 
ko pamokino. Priešingi keliai 
negali susieiti į vieną, priešin
gos sriovės negali teikėti viena 
vaga. Taip socialistams nėra 
kas veikti vienoj vietoj su kleri
kalais ir prie nieko negalima 
prisikalbėti su papūgomis, ku
rios tuščius žodžius kartoja be 
jokios sąmonės. Buvo juk ban
dymų ir pasirodė, kad tai buvo

tu keičiasi ir draugijos surėdyr 
nias. Keičiasi papročiai, keičia
si nuomonės, keičiasi doros su
pratimas, ir tai keičiasi netik 
musų svietiškųjų pažiūros į. gy
venimą, bet keičiasi ir tų, kurie, 
sakosi kalbą Dievo vardu, mo
kina amžinų, nemainomų tiesų,

Jeigu tu, brangus skaitytojaių 
pavelysi man pakartoti, ką isto
rija sako apie permainas gyvenir 
me, tai tu pamatysi, kad tos per
mainos įvyko ne vien tarp 
rastų “mužikų”, bet ir 
“augštų” bažnyčios galvų.

Paklausyk ką vyskupas 
brozijus, gyvenęs 374, metais pa 
Kristaus, sako apie žemes nuo
savybę: “Gamta suteikė visor 
kias gerybes visiems žmonėms, 
be skirtumo, todėl žemė yr»a 
bendra visų nuosavybė/’ Kąjųs, 
manot apie lai? šiandie kunįr 
gai ir visu jųjų organizacija gį- 
na pryvatišką nuosavybę, o pa
smerkia tuos, kurie Lesinas par 
naikinti ją. Ar gi čia. ne kei
timąsi dalykų stovio? Toliams* 
šv. Jonas Auksaburnis kalbą Ši
taip: “Niekas neprivalo, vadinti 
kokį nors daiktą, savo nuosavy
be, mes gavome nuo Dievo henr 
drai taigi ir pasinaudokim ben
drai; sakymas, čia mano, o ten 
tavo, tai melagystes žodis.” Tai 
bent buvo teisingas žmogus. O 
štai ką sako Bassuet, gyvenęs 
septynioliktame amžiuje: “Že
mė su visokiomis jos gerybėmis, 
priklauso visiems žmonėms, ly
giai taip kaip, oras, saulės švie* 
sa, be ko žmogus gyventi nega
li.”

visai mažai. Farmeriai gauna 
dabar po 90c už bulbių bušelį, 
komų bušelį jie parduoda už 
$1.25, agurkų (i tuzinai 25c, kvie
čių bušelis $1.60; tuo tarpu mes 
miestuose mokame po $3.50 ir 
$5.00. Mūsa agentai perka iš

jųjų sunkų

išaiškino kodėl ir kaip buvo pra
dėta organizuoti A’L.D.T.

“L. Pruseika,” rašo ‘Laisvė’, 
uždavė P. Grigaičiui klausi
mą, kuo vadovavosi chicagie-

ji Tautos Taryba ten susidėjo 
tik iš pažangiųjų partijų: social
demokratų, Socialistų liaudinin
kų ir Santaroj. Derybos su 
klerikalais prie nieko neprive
dė. Jie eina sau, o naujoji Tau
tos Taryba sau.

Apie tai “Naujoji Lietuva” 
No. 16 teisingai sako:

Tebūna tai ne senoji Tau
tos Taryba, galima ją vadinti 
revoliucine Tautos Taryba, 
lygiai kaip revoliucinė buvo 
Seimo tąsa. Ir galima drą
siai manyti, kad Lietuvos lai
sves reikalas nuo to ne tik ne
nukentės, bet priešingai, la- 
bjau sustiprės*. Taip gi, to-

< •/1 o

Amerikos kariškoji 
džia davė paliepimą žmonėm 
“keep your mouth shut and

imti burnos čiaupimu tiems, 
kurie neturi daug noro ty
lėti. Ir tie tamsus gaivalai 
dabar jau siaučia, visur sten- 
gdamies varžyti laisvę, visur 
kur įmanydami trukdyti su
sirinkimus, o taipgi denunci-

tįs dabar rašytų jam laiškus 
ir praneštų jam ką jie mano, 
ko nori ir kaip jie elgsis.

Sąžiningiems karės prie
šininkams tuos laiškus karės 
sekretoriui reikėtų, siųsti. 
Bet kas tai norėtų padaryti, 
tegul geriaus pasitaria su 
American Liberty Defense 
League, Room 504, 116 S. 
Michigan avė., Chicago, 111.

First Lithuanian Daily la America
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nėra darbininkų priešas, kaip

Liaudies Tarybai besiren
giant atlikti savo konvenci
ją Minneapolyj, kapitalistų 

visus šu
nis ant Liaudies Tarybos. 
Lengviausias būdas kenkti 
Liaudies Tarybai buvo įtar- 
Iti, kad Liaudies Taryba vei
kianti kaizerio naudai. Liau
dies Tarybos delegatų trau
kinį Amerikos žinių agentū
rą pavadino kaizerio šeimy
nos traukiniu.

“Džingoms” ir tokiems 
dvasios supuvėliams, kokių, 
pavyzdžiui, yra ir "Lietuvos’ 
redakcijoj, Liaudies Taryba, 
kaip ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba, yra ne
nuryjamas kaulas gerklėj. 
Panašus “džingos,” jei įma
nytų, imtų ir pakartų ant 
sausos šakos porą milionų 
žmonių, kurie prisidėjo prie 
Liaudies Tarybos.

Dabar ""džingos” jaučiasi 
esą galingi; nusimano, jog 
^aidžia jų nebaus. Jie ir šo-Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Jo protas ir mintįs tapo perdirb
ti. Jis pagal instinktą be ma
žiausio susijudinimo atlieka to
kius darbus, kuriais biaurėjosi

padaryk išvadą ko yra verta 
šiandie musų kunigija, kiwi gi- - 
na privatišką nuosavybę išsijuo
sus. Mokinys.
--------------------------------------- —---- --------------- -- ------- -

kvienon kariuomenėn bailiai yra 
imami. Jie sudaro puikią ka
riuomenę. Po koletai savaičių 
maukšlinimo kazarmėse, jie it

Jis norįs bent tiek padaryti, 
kad ""conscientious objec
tors” visoj Amerikoj vieno
dai butų teisiami ir kad juos 
bent žmoniškai laikytų ka
lėjimuose.

Gali but, kad į kalėjimus 
nesodins tų, kurie sutiks 
tarnaut kariuomenėje ‘"ne
kariaujančiųjų eilėse.” Bet 
kad taip ar kitaip galima 
butų padaryti, karės sekre
torius sako norįs, kad sąži-

revoliuciją. O ką girdime 
bažnyčiose per pamokslus ir 
ką matome šalip bažnyčių, so- 
cijalistų laikraščius beparda- 
vi nėjau t.

Vien tik pasityčiojimus iš 
sąžinės, spaudos ir laisvės.

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

padarytų “maištą,” jei kon
vencija atsidarytų. Beto ir 
Gompersas ir kiti panašus 
.sutvėrimai ketino atvykti į 
.Minneapolį, kad padėjus kon 
.venciją suardyti. Pagalios 
įMinnesotos gubernatorius 
griežtai uždraudė laikyti 
konvenciją Minneapolyj ar 
įkur-kitur Minnesotos vals-

Tacla North Dakotos gu
bernatorius pakvietė Liau
dies Tarybą, kad atliktų ko
nvenciją jo valstijoj. Fargo 
buvo arčiausias miestas prie 
rytų rubežiaus. Bet Fargo 
mieste “džingos” tą patį pra
dėjo daryti ką Minneapolyj: 
ketino surengti pogromą.

Hudsone, Wis., išėjo dar 
blogesnė istorija. Ten mies
to majoras Condit su buvu
siu kareiviu Samu, susirinkę 
keletą savo pasekėjų, pada
rė užpuolimą ant Liaudies 
Tarybos komiteto, kurs bu
vo atvažiavęs į Hudsoną pa
siteirauk ar negalima ten 
bus konvencijai suvažiuoti. 
Komitetas buvęs iš Hudsono 
""deportuotas.”

Toks yra sauvalės siauti
mas ir mindžiojimas konsti
tucijos gvarantuotų teisių.

c a ngieei a is o rga no 
Garso” agitacijos

Ir mes tai turime pripažin
ti jiems tiesą, ką ne kartą e- 
same ir išreiškę laikraščio 
skiltyse. Užtat visiems tau
tinės vienybės apkerėtiems 
tautiečiams primename, kad 
tautos gyvenimas daug spar-

^Inm Lietuviu Oienriilis Amirikoji 
[laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

* Kasdien, išskiriant nedeldienius

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

Savaitei .................................. 12c
Mėnesiui.............................   •.« 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Ginėjams iŠanksto užsimokėjus:

Metams................................. $6.00
Pusei mėty..........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, pačiu:

Metams .............................. $5.00
Pusei mėty ......................... $3.00
Trims mėnesiams ..........

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

tais turi labai keistų įsivaizdini- 
mų. Bet pagiję vėl sveikai “pa
mato.” Taigi—

Kai kuri ė lietuviai klausia pa
tarimų. Teiraujasi: girdi, ką? 
daryti, kad užmigti negali, kiti 
vėl klausia, ką daryti kad paša
linti nervų suirutę.

Aš suteikčiau gerą patarimą: 
kurie negali užmigti, turit j>a- 
mėginti gazielos “Saulės” pasi
skaityti, o pamatysit, kad pirmą 
špaltą beskaitydami imsit žio
vaut. O jei kurį nervai kanki
na, tai tur-but jis perdaug nuo
širdžiai skaito d r go Šukio straip
snius, telpančius Kovoje. Pa
mėginkit mažiau jų skaityt <♦ 
matysit, kaip jūsų nervai alsi-

griekas butų.
—O kad būtumėt išrinkę pre

zidentą darbininkų partijos pa
statytą kandidatą, nebūtų rei
kėję eiti kariauti pastebėjau 
aš.

—Na tai ir galą butų jau pa
darę socialistai. Ana vienas lai
svamanis gavo čia pas mus po- 
licniono vietą, tai tuojaus pra-

vinti tą bilių ir pastatyti jį 
dienos tvarkoj kongrese. 
Jeigu iki to laiko žmonių 
dvasia dar labiau bus užgą- 
zdinta negu dabar, tąi gali
mas dalykas, kad Ch&mber- 
laino bilius bus ir priimtas, 
ir tada militarizmas pilnai 
užtriumfuos. O tai reiškia, 
kad demokratybė atsidurs 
dar blogeęniam padėjime.

Tokiu pavojingu laiku, 
kaip dabartinis, demokraty- 
bės draugams reikia įtempti 
visas jiegas, kad neleidus 
džingoms užgązdinti žmonių 
dvasios ir kad nepadavus 

S demokratybės militarizmui. 
laiku berods nesti kitoniškų 
paliepimų. Karės laiku mi
litarizmas nustumia demo- 
kratybę paskutinėn vieton, 
jeigu jos visai neužslopina.

Amerikoj militarizmo

Tie, kurie nenori stoti i 
kariuomenę del to, kad jiems 
sąžinė neleidžia užmušti, an
gliškai trumpai | 
""conscientious oi 
gal but galės nors 
sau teisių išgauti

Konvencija turėjo įvykti 
Minneapolyj, kur majoras y- 
ra socialistas ir Liaudies Ta- 

jas. Minneapo-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newalhno^pdgM. m
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Kieno gi ji buvo?
DEL TAVĘS
Kontest Prasidės

PUNDINAS
ramiai

CHICAGO, ILL
Telephone Drover 3774

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

sušerti Mrausui

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

man

me

Telephone Yards 5032

Nuo Linos September 
Iki 1-mos December.

12th 8t Tel Kedste 8902 
Paulina. Tel Western IS 
3514-16 W. 12th St., arti 
SL Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago. HL

Ir vėl! Pažiurėjau į pačią nu 
sistebėjęs ir nulindęs.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

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

O 18 
pykti 

išarti, l

nepaprastasis
uojau

ten į pietus.
Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ON IK AIT IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

irnais, o dar po 
kokių porų 
iii ji išskri- 

nukrito lauke, 
iyj ant jos už-

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgam
8203 S Halsted St., Chicng*.

Tel. Drover 7179.

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

Kaina 50c.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užrą« 

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merjjgj^ 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų’’ ^-vės.

Kaina 15c.

V1S- 
padengta, visur ramu, 

kokia tai nepalyginamai

Del supažinimo visuomenės su musų 
naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setą, vertės 
$125.00; antras gaus karpetą $40, o tre
čias gaus komodų $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurių 
nors iš šių trijų dovanų.

savo rus- 
žiurėjo į ma- 

neramiu ir 
sniu, kaip 

jei paimti ant rankų

Mucha pakelė snukutį, pažiu
rėjo į mus, drauginga, beveik 
širdinga, gera akim — paskui 
aplaižė šuniukų -— paskui pra
dėjo uostinėti voveraitę ir Ūžte
lėjus jos rudų gal vykę 
išsitiesė judindama uodegos ga 
lu, kas turėjo reikšti:

-Viskas gerai. Eikite gulti.
Dar buvo anksti. Man uorė 

josi miego.

nedėliais, seredoma ir
gaiš ir subatoms nuo 
lite kreipties pas mus
SECURITY MERCANTILE AGENCY

—Ir kokiems velniams 
juos nukankinai ir tai narve 
— stebėjosi senis Mazdziak

žus v a r n i u k u s, jau pa 
augusių jaunų varnų. Pasirodė 
kad paukščiui yra pamuštos ko 
jos. Mano pati tuoj jį apskūri

ar M raus butų ėdęs? 
t, turėjo kvailų 
iš vienos ran- 
melynus, biau-

Įejome j namų, o ~ ten mus 
laukė vėl kas ypatingo. Mucha 
nuėjo nuo savo paklodes ir tupi 
prie spintos
unkščia. Kas po paralių! — juk 
jos šuniukas nelando. A, bet 
voveraite nebenorėjo ant vietos 
sėdėti, pabėgo — ir lai ji pasis
lėpė po spinta, o nuliudsi Mu
cha nežino kaip jų iš ten iš
gauti.

Iškrapščiau voveraitę ir va
landėlę palaikiau rankoje. Mu-

PIRK SAU viaaa Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale”, kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

GERESNĮ UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaiga esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiSkus. nauju bu du, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užtnokesnį. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
dausiąi, Aritmetikos, Knygvcdystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budti gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. DM lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prishmtus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskis, 3311 W. 61 Pl.Chicago

H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienų: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare ; nedėldieniais 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

—Tai tavo darbas !
—O! jau ponia žino, kad ma 

no? O ne mano. Atradau lau 
k e pamuštų.

Varna tapo atimta iš jo. Tie 
są sakant, ji pateko pas mus gy
dymui, kuris ant tiek pasisekė 
kad po kelių dienų paukštis ga
lėjo pasikelti sp 
kelių, jau paskristi 
sieksnių. i 
do per lang;

Pati tuoj išbėgo ant kiemo 
matomai pa tirti kų jie turi, bet 
vaikai kur lai pasislėpė. Visų 
dienų ji buvo nerami, vaikščiojo 
nubudus, žiūrinėjo į kiekvienų 
kampų, negalėjo rasti sau vie
tos. O vakare ateina ir sako

Musų šeimyninkai guldavo 
anksti, mes gi ilgai sėdėdavom 
ant prieangio. O tų naktį dar ir 
mėnulis švietė, visai nesinorėjo 
eiti į grįčių. Buvo tyli naktis. 
Viskas aplink jau miegojo, kada 
mano pati atėjo, paėmė už ran
kos ir liepė kartu su ja eiti. Ap
ėjo namus ir tvartus ir sustojo 

žingsnių nuo seno kru-

zmau, Kad jau sęslu. Jų gy
venimo klausimų, kurių iki šiol 
neišrišiau, turbut ir neišrišiu. 
Yra dalykų, kurių negaliu su
prasti, nors man bandyta juos 
išaiškinti — kurie mane visuo
met stebino ir kurie tu r but ne
stebins manęs tik tada, kada iš-

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Už valandos po to užmigau 
ir matyt gana kietai, kadangi ne
nubudau, kada pati naktį atsikė
lė, uždegė lempų, apsirengė ir iš
ėjo. Ir net kada sugrįžusi bas- 
te5 Įėjo man pašonėn ir tai ne ii 
karto atsigavau.

— Žiūrėk, žiūrėk.
riešą, užgirdau tuos žodžius 

man rodėsi tąsa mano sap
Vėl krūmokšnis prieš ma- 

narvelis kabo labai augštai 
pradedu lipti į medį.

daise užmušė vištukų. Visi vai
kai muša varnas, kada tik jiems 
pasiseka. Galima kų nors pa
sakyti apie sąlygas ir įtekme an-

'elephona Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Henan Ruaną Gydytojau ir Chirergo*. 

Specialiutun Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS; 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kainpaa North Ave., Kambary■ MH 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki » vakare.

Bet ji taipgi žiūrė
ki ngų ir jau nužiure- 
• aš, kad Viktoriukas 
ė savo ilgoje sermė- 
motina jam duodavo -Esi tikra, kad tavo?

-Suprantama. Tiesa, aš ir 
taip nebūčiau jam atidavusi, bet 
jeigu jau užmokėjai, lai jau tik
rai mano.

pejo, — dievai ji žino. Rodos 
pasakė, kad norįs patirti “kas iš 
to išeis.” Iš ko? Ir kas turėjo 
išeiti? -— nežinau. Ištraukė iš 
palovio narvelį — kaip aiškino,

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai
V Gyvenimas yra tufi-

■ čias, kada pranyksta 
regėjimas.

* t Mes vartojam page- 
/ vintą Ophthalmomet- 

raHHW Bf’' er. Ypatinga do m a 
(jalPncn*atkreipiama j vaikus. 
'■'■'■'M w Valandos : nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro ; nedeki. 
» ' IL nuo 10 iki 11 dieną.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

TEL. Canal 2118 - 1

| Dr.A.L. VUŠKA I 

T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
A 1749 So. Halsted St., Chicago, HL A 
U Kampas 18-tos gatv. w

WITHSAtX

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8ENĖJU8IOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijusia kraujo, 

odos, ligan, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. —

OFISO VALANDOS: nūo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliome iki 12 dien*. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3268.

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti 

| bill’ą arba receipt’ę; su tais receipt’ais
• < * f * ’ *

^/7'V ? . '. paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų.
Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus, 
negu kitur. „

.hm ankstį rytų buvo žinoma, 
kad narvelis medyje yra tuščias, 
o voveraitė yra pas mus. Mano 
pati to neslėpė, tik niekam ne
pasakojo kaip jai pasisekė pa- 
liuosuoti tų rudų žvėriukų. 
Mazdziakai stebėjosi, kad kaly
tė priėmė voveraitę. Alejo, pa
žiurėjo — voveraitei ištikro 
biauru buvo sėdėti vienoje vie
toje — nuolat pakelia galvutę, 
iškiša snukutį, bet vėl greitai 
traukia atgal ir slepi 
Muchos kudlas. 
palingavo galva, bisl 
ir išėjo Mazdziakai prie savo 
reikalingesnių ir svarbesnių dar
bų. Bet vienas visgi buvo nu
lindęs. Žiūriu — vienų sykį 
pro langų praėjo Viktoriukas, ki
tų sykį — žiūrinėja 
žiuri ne nenoras, 
tik vaikiška, arti

— Kas ten atsitiko?
—Žiūrėk, žiūrėk tik 
Gerai kad

dalykas buvo visai arti 
už mano lovos, kamputyj, gu
lėjo kalaite Mucha, kuri pora 
dienų atgal atvedė šuniukus (pa
likome jai tik vienų mažylį). 
Pasilenkiu iš lovos, žiūriu, ji pa
švietė lempa. Ant paklodės 
prie mažos juodos Muchos glau
džiasi rudas sutvėrimas su dide
le, ant nugaros uždėta, uodega.

Įsivaizdink sau, — sako pa
ti, - Mųęha visai nepyksta, at- 
penč — rodos, net jąja džiau

nu nupinta dėžutė; įsodino tei 
varniukus, pripylė kokių tai gru 
dą ir pakabino “narvelį” į me 
dūką, seną aplaužytų krumokš

<4-j-

..RUSSIAN.
į. TURKISH..

Antipatija — kaip tas visuo
met būna — tapo bendra. Esant 
mano pačiai, Viktoriukas visuo
met turėjo nuleidęs galvą. 
Kramtė lupas, žiurėjo padalbo- 
mis, su kokiu lai nenoru. Vie
nas ant kito p>ko.

ytų sėdžiu prie lango, 
eina iš miško Viktoriu- 
ūmesniuoju Juozuku, 

idami įtariančiai pažiurėjo 
nn. bet manės neinate, ka

nos te rudųjų, aplaižė 
vu liežuvėliu 
ne tokiuo liudnu 
maldaujančiu žv 
kad žiuri 
jos šuniukų.

- Bet juk, Mucha, čia ne ta
vo ?

Bet ji bado mane snukučiu ir 
pradeda loti tokiu balsu, kurį 
gerai suprantu.

—Tas sutvėrimas yra mano, 
taigi kad mano — nori pasaky
ti — atiduok man jį, paguldyk 
ant paklodės.

Keistas dalykas! Iš ko Mu
cha nusprendė, kad tai “jos”? 
Pasakyčiau, kad paimta iš jos 
keletas šuniukų; ir tas kas pa
siliko ne užganėdina jos motiniš
kų jausmų ir kad jau dalį savo 
tų jausmų atidavė šiam mažam 
gyvūnėliui. Ir dėlto sako — 
“mano”!

... O paskutinis, kas pasakė 
“mano”, — buvo Mraus. Taip 
liūdnai tas užsibaigė... Smul
kiame kūnelyje, jos kakliuko, 
įsmeigęs savo nagus, senas, pus
laukinis, biaurus kalinas pasku
tinis pasako apie ją — “mano”!

Aš nesuprantu —- pasakykite 
man, keno gi ištikrųjų buvo vo
veraitė?

Vertė

puolė bu rys vištų su gaidžiu ir 
kol mano pati spėjo nubėgti pa- 
gelbon, varna jau buvo mirtinai 
pažeista
Higule ant šono 
ir sunkiai gaudydama orų. Pa
traukė mane paukščio akįs, jau
nos, tyros, žydrios su kokia tai 
paikia, skausminga nuosteba. 
Iškarto pakėlė galvų, kaklas iš
sitempė, plunksnos pasišiaušė — 
susipurtė ir pražudo iš akių ste
bėtiną ir neišrišamų gyvybės 
minklę.

Taigi mano pati turėjo blogų 
nuomonę apie Viktoriuką. Bi
jausi, kad jos sprendimas buvo 
vienpusis. Nes ta moteriške la
bai atjautė likimų ir kančias 
žvėriukų; kiekviena jiems pada
ryta skriauda jai buvo kaip įpi- 
limas druskos į žaizdų. Ir kada 
porą minėtų faktų panaikino 
jos užuojautų vaikui, tai jau 
sunku buvo padaryti jų ramia, 
kad galėtų gerai apvertinli jo 
pobūdį. Ištik r ų j ų gi tie faktai 
nieko nereiškė. Na jeigu jis ir 
ištikrųjų pamuše varnos kojas... 
Varnų nemyli ir vištos, ir žino

tina u ka jie turi. Vovere 
mažų, dar visai jauna.

Valandėlę pasėdėjo su 
nim, tylėdama, susirupinusi

Nesmagu man 
einu, klausiu:

—Ko taij) nulindęs, Vik to
ri .uk ?

Matyt, kad daug prisirinko 
jam širdyj, nes burtelėjo kokiu 
tai persimainiusiu balsu ir net 
tvirtokai:

Nes ponia pasiėmė voverai
tę, kaip savo.

Klausiu:
-—Keno j
- Mano!

Delko gi ji tavo?
— Nes aš lipau medin 

sako — ir sugavau jų, o 
įkando pirštan.

Labai nusistebėjau, 
kad ji įkando pirštan, bet tomis 
trimis aplinkybėmis — lipė į 
medį, pagavo ją, įkando į pirš
tų, kurios sudaro jam svarbų, 
nesumuša ma darodymų, 
voveraite yra “jo.”

- Sakai, įkando?
—Taii>.
Parode pirštą. Tiesa. Y] 

bai charakteringas ženklas
Dabar ponas tiki, kad vo

veraite mano?
Viktoriukas išdidžiai pažiurė

jo į mane, o aš nuleidau akis, ne 
tiek prieš jį, kiek prieš stebėti
nų minklę, kurią jau laikas bu
tų įspėti, bet niekad negaliu. 
Niekad negalėjau jos suprasti.

—Ir kas dabar bus? — murm
telėjau trindamas kaktą.

Ponia turi man kų-nors 
duoti!

Kiek gi ji tau turi duoti?
Pereitais melais svečiai pir

ko nuo Jonuko Domrazkio vo
veraitę už dvidešimt skatikų.

—Ne! — meluoju! — davė 
jam visų auksiną.

Išėmiau auksiną ir padaviau. 
Suspaudė pinigų kumštyje, ap
sisukę ir išbėgo ant kelio.

Dalykas jau buvo išrištas — 
del jo. Pavydėjau jam, nes man 
vistiek pasiliko tamsia minklę.

Atėjo pati.
—Na kaip susitaikei su Vik- 

toriuku ?
—Gavo auksiną.
—A tai gerai — linksmai šuk

telėjo, — tai voveraitė jau ma-

linkybių į širdį Viktoriuko, bet 
blogai manyti apie tų širdį ne- 
apsiimu — nemanau kad butų 
įaiežastis.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Jeijtu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką j musų ran
kas, mes turim būdą, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 
ncatsilygina skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų — musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 
turime korespondentus, kolektorius ir advokatus priiiurin- 
Čius musų reikalus visose apielinkčse.

Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 
pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver- 
1 vak po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga- 
laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso

3231 So. Hąlsted Street. Chieago. IIL
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Anuomet vasarų gyvenome 
pas kaimietį kaime. Buvo tai 
geras žmogus — ir apie jo pačių, 
gink Dieve negalima nieko blo
go pasakyti. Vaikai taipgi bu
vo geri. Tik del Viktoriuko su
siginčydavome su savo pačia — 
tvirtino, kad tai blogas vaikas. 
Kartą išvijo iš balos varlę ir už
mušė ją. Kitų kartų iš varnos 
gūžtos išėmė du visai pliku var
niuku ir atnešė juos namo. Ko-

Lietuviu Tautiškos Kapines
1912 metais tapo, įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapines, kurios 

priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai /1 nmnos.

mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
otuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.
jA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo

uz kelių 
mokšnio

- Matai?
Nemačiau to kas jai rupi, bet 

visa siela paskendau reginyj, 
koks iš ten atsiveria. Tylus lau
kai maudėsi stebėtinoje šviesoje, 
o tolumoje juodavo pasakiškas 
miškas, baltos namų sienos, bal
tos viršūnes smilčių kalvų 
nas padengta, visur 
Plauke 
saldi, graži svajonė.

Staiga mano pati nurodė į 
krūmokšnį.

-Aha, matau — augštai, be
veik pačioj viršūnėj vėl kabo 
anasis keistas narvelis.

-Ten yra voverė — prašnibž
dėjo pati.

Ir kaip tai staiga nusigrįžo ir 
nuėjo linkui namų. Supratau, 
kad jų kankina žvėriuko nelais
vė. Viktoriukas gi gudriai pa
darė — tik toks pats lengvas 
mažas vaikas gali nukabinti nar-

Vyriškų Drapanų Bargenai 
’Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieniu, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
U15 S. Halsted St., Chicago, MIL

'"X. $ ■ 4*'

—Bet
Atvirai kalbant

išvaizdų. Dėstė 
kos į kitą plikus, i 
rius negyvus varniukus ir ma
tomai pats savęs klausė: -— kam 
tas viskas reikėjo daryli?

Dar kitų sykį atsinešė ne ma-
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šios žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar M

Room 211 ir 212, Antras Augštas. Mid City Bank Building

Kadangi 
me 
keti ir likusius po $1.00 j menesį 
šiandien.

mes gavome nuo jūsų 
m ir bu-

minsiu ir vis 
nesulauksiu.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. Nedaliomis 9 ryto iki 1 dieną

VYRŲ LIGAS 
r moterų ligų 

dideliu pasiseki 
NERVU ir SKU

Atdara : 
ubatos vaka 
po numeriu
Chicago, III

Jo gydymo metodos išnaikina ligą, apgali silpnumą ir sugrąžina sveikatą, stip
rumą ir gyvumą. Jeigu jus turite kokią ligą arba jeigu jaučiate kokią negalę, kuri 
naikina jųsų sveikatą, nesiveluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

DOCTOR EMIL LIEBRECHT 
Europeiškas Specialistas 

803 West Madison St., Kampas Halsted St

jo pas:
ktikos,
spėka.
lysis ir tt
tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų
visus vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie

mini, rusu

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu šią 
Liuosa Auka Dy-

dar neteko •sužinoti. Toliau pa
rašysiu daugiau. Su draugiška 
pagarba, Jonas Mažeiko, ulica 
No. 22. Zowod. Jakobson. Mas
kva, Russia.

tojos darbas yra labai svarbus 
ir neša didelę atsakomybę prieš 
visuomenę. Aš dar gerai neži
nau kaip imtis to darbo. Aš ne
benorėjau sulikti, bet manęs la
bai prašė ir pasižadėjo man pri- 
gelbeti; dėlto aš ten ir važiuoju.

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai {steigtai užsiėmimas ir 
:kin?!os gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
gintai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydyme 
Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis loromotor—ataxia, para- 

Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijamo kraujo, locomotor—ataxia ir 
pėliojimų. UŽ bile mokesti jis uŽkviečto 

savo ligą ir kaip geriau išgydžius.

As tol nenusira- 
liudesiu, kol .Jus 

Biruta Kačergiute

smagiau, 
ežeras ir 

Mes

Brangi draugė poni Barbon 
V. Jakštienė, duodu Tamstai ži 
uoli, jog Tamstos laiškelį aplai 
kiau gegužio

cio s. m.
Marė rašo iš 

landi jos) 14—(

įlevrilu. Labai man norėjosi 
)uli šiomis atostogomis Voro- 

man labai gaila, kad

-‘7r tiktai $3.00 įmokėti; 
tuokart $1.00 mėnesyje iki 
išmokėsi $20.00’ ’
Šis yra Lion No. 1 — pavyzindgas gesinis 
vandens šildytojas — greitas, pasekmingas, 
taupus, šildo vandenį bebėgant dvilinka su- 
siringavusia varine dūda. Apšildo pilną ku
bilą arba tik nedaug tam kartui, sulig jus no
ro. Parankus daiktas trijų-keturių ypatų 
šeimynai.

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimu*

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

1645 W. 47TH ST., NETOLI

daktaras nevelija. Aš žiema 
”, taigi dabar aš 
I, nuobodumas 
Tėveli, kada tam

yra geriausia pi 
tuviu darbiniu!c 
nuims trūksta daibininkišl 
literatams, ypač knygų. A 
fabrike jau turime isitaise

GYDO VISOKIAS 
paslaptingų vyrų 
ra gydomos su 

LVO, KRAUJO,

2001 Lake- 
I, Ohio ap

kibai įdomų 
tilpsta žemiau.

t k \ s jums, kas ju;n» 
ilgas keliones iš vi
no savo ligi;.
ORNSTREET 
IICAGO. ILL

i pranešiu, 
siuntinėti 
nes dabar 

šviesti lie

ji s suteikia 
ligų, širdies, 1 
visų ligų ir s

Jeigu jus 11 
rintas 605 ir

HatwUnw reeeptvs 41 dšlaws!* atyd»,
»ežluriat> nr tie raceptsi Lietu ves ar 
Amerikos daktarą. Tai vienatini Ii* 

fuvUka aptiek* B*etsfx« ir Msusimdkft- 
setts vnlatfjoj. Gydaollą g«at ke- 
kiou tl&r pssmulyj yru <srtejaMon. G» 
Eit k-*ikttl*ut per « nž piktą
ain per tupm-j

K. Sicilaxxslcis 
Aptickorb?^ ir ttavinlskaff 

SOUTH BOSTON, MASS.

P-ni B. Jakštienė, ! 
side Ave., Cleveland 
laikė iš Maskvos 
laiška, kuris ir

j ienas, 
pranešu 
laikyti Naujienas.

Dabar geri). draugė, poni B. V 
Jakštienė turiu pasakyti, jo£ 
dienraštis Naujienos daro malo
nų įspūdį, lodei lai bus garbė 
ebieagiečiams draugams ir drau
gėms leidėjams, o mes maskvie
čiai labai mėgstame Naujienas 
Mes tų dienraštį skaitome kas 
dienų fabrike pietų laike. Susis
piečia m visi lietuvi 
vienas iš būrelio skaito balsiai 
Daugiausia aš skaitau, 

ai skaityti dello 
nivęs virš 12 melų Ame- 
Todel, jeigu perskaičius 

Jį pasirodo kas nesupran
tat skaitytojas turi paaiš-

Pelrograde buvo du lietuvis 
ku suvažiavimu. Vienas — ka 
rimuku: o antras Lietuviu Sei

Aš suteiksiu jums pilną ir 
kiaurai perimančią egzanfti- 
naciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
progos darodymui jums ge
ro. aš suteikiu silpniems —- 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ilgas kelione 
del {gijimo gero gydymo.

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA

Valandos nuo
> ryto iki 8 v. 
rak. Nedėlioro 
aao 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

Maskvos liet, darbininkai myli 
Naujienas. — Literatūros sto
ka. — Darbininkų judėjimas. 

. .—“Kramolos malšintojai” ne
turi įtekmes. — Gyvenimas.

10 dienų, 1917 m. 
Tamsta raštai, kad esat užpre
numeravus man dienraštį Nau- 

Labai ačiū ir ačiū, ir da

viskas yra (kirbmmkų pusėje. 
Kiek ilgai taip bus, lai sunku pa
sakyti. Bet šiuo laiku visur ple
vėsuoja raudonos vėliavos ir pir
ma gegužės buvo darbininkų 
šventė. Skambėjo marseljelės

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

H Ar jus jaučiatės nuvargęs, 
ambicijos? Ar jus turite slum

B skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, 
plakiau), nerviškumų, užkietėjimą v

& Žaroje, reumatizmą, raudonąją gyslą
T Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Z Pasitarimai dykai.
S Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakar®
A Nedėldieniąis nuo.9 iki 12 dieną.

-Jus sutaupysite $7 užsisakydami 
šį gesinį vandens šildytąją dabar 
JŠdirbejų kaina už šį šildytųjų pakilo iki 35 nuošiim 

Tiri atsiliepti ir ant pardavinėjimų po mažai.
musų dabartinio sandėlio — ilgiau neturėsi

mos parduosime juos tiktai po $20.00.—$3 įmo- 
Tžsisak vkile sau

KTO AUGŠTO.
10 iki T, Taipgi Pant 

iis nuo 7 iki 8.

Dar turiu Tamsiai pranešti 
jog tiesiai iš Tamsios ranku siu 
s t ii laikraščių ir knygų 
šiuos laikraščius: 1 1 numeriu c 
Keleivio, 26 numerius Laisves, 
(S numerius Kovos 
Naujosios Gadynės, T num. ivio 
torų Balso. Ta laikraštį pers 
kaitė pridavėm Jakabsono fab 
riko merginoms lietuvaitėms 
ka gavom dau 
gavom 7 numerius Tėvynės, 2 
num. Kardo, 6 num. Amerikos 
Lietuvis, 5 mum Dirvos, 18 num. 
laivių laikraščiu

Kada 
laiškų, aš labai nudžiu 
vau linksma.

Aš šiuomi tarpu gyvenu ant 
Žandarų kalno, Voroneže. Man 
gyvenaši ne taip gerai, bet ir ne
blogai. Mokinuosiu gimnazijo
je. Perėjau į antrų kliša. Aš 
mokinuosiu visas kalb 
euzų, vokiečių, anglų, 
riausia patinka franeuzų kalba; 
ji tartum lengvesnė.

Pas mus dabar baisus karš
čiai. Nebegalima pasirodyti ant 
gatvės. Kur aš gyvenu yra nors 
nedidelis, bet gražus sodnelis, 
kurio pauksnyje, užsislėpus 
skaitau knygų, nes nėra kitką 
veikti, taip yra nuobodu.

Kada aš gyvenau 'Trakuose, 
tai buvo ten daug 
Trakuose yra didelis 
mes turėjome savo valtelę, 
galėjome irstyties po Trakų 
rų, kiek tiktai norėjome. Nori 
Voroneže yra upė ir galima irs 
lyties, bet ant upės nėra taij 
gera, kaip ant ežero.

Jus rašėte laiškų, kad mama 
Aliutė ir Juozukas dar gyvi ii 
sveiki. Kada rašysite jiems, pa 
siųskite ir nuo mus labas dienas 
Man rodos, kad mes neužilgi 
važiuosime Lietuvon ir vėl pa
simatysime su mamyte, Aliute ii 
Juozuku. Vince Kačergiute.

ale wood
M ARŠU FIELD AVE., CHICAGO.

Brangus Tėveli!
Aš kartu gavau nuo .Tusų tris 

laiškus. Širdingai ačiū. Tėve
li, aš šiuo tarpu jaučiuosiu ge
rai ir upas pas mane pagerėjo. 
Vienok man labai gaila, kad 
mano pienai neįvyko. Aš nega
lėjau atlankyti savo sesučių, o 
jos taip manęs laukė. /

Man prisieina išvažiuoti ato
stogoms į Suomiją, kur turiu 
užimti vietų mokytojos lietuviš
kos kalbos pačiame Gelsinforse, 
Suomijos sostinėje.

As nuo Jūsų gavau laiškų ir 
esmi labai nudžiugus. Man la
bai linksma, kada gavau žinia 
apie mamą, Alenuką ir Juozu
ką, kurie dar randasi Pilviš-

bran- 
u ir darbininkų 
Maisto stoka, lo

dei gyventi Maskvoj yra sunku.
Dabar rusų laikraščiai prane

ša, jog iš Amerikos parvažiuo- 
ja daugybe žmonių į Rusiją. Ar 
parvažiuoju kiek lietuvių, tai

ras mus retrog 
įvairių nuolikių. 1 
baimė apima. Dabai 
to kitaip...

Petrograde oras nepakenčia- 
mas: buvo labai šalta ir didelis 
purvas, o dabar paliko taip kar
šia, kad ant gatvės nebegalima 
vidurdienyj pasirodyti. Žmogus

rankų rankas — kol suplišl 
O Busijos lietuviai yra labai si 
sirupinę Amerikos lietuvių ve 
kimu.

parodymas Gydymo
Kuomet jąsų kaimynas pasakys jum

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano'priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatemytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del .jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

nuilsęs, nusiminęs, stoką 
mus viduriuose, galvos' 
galvos svaigimą

idurių, skausmus nu
, užnuodijimą kraujo

ii lės gerai moki
nasi ir perėjo iš Liesos klcson. 
Vincė gana linksma; o Birutėlė 
truputi nuliūdus. Galbūt dėlto, 
kad daktaras jai neleidžia skai
tyti knygų ir liepia ilsėtis. Mat 
pereita žiema peršalo ir sirgo

Khm mana itgelbčjo nuo varsrir.anftią liCT|? 
Snl ataras Bitter is. Ai per praeitu# 4 matu* 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegali Ha 
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo tkiMi I 
skausmai, rėiimas, gurgimas viduriu. 
liai suimdavo po krutinę, ionuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatas. 
Bet kada a7> prade jau reikalauti Salutara* BU- 
toris ir Salų taras, Regulaatria, del motaTR, 
pradėjau gerai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesiu* M 
savo paveikslą nebegaliu pat i n t ir palikta 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KaL I 
na 31.00. Galima gauti goresniuose ealiunao* 

ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis D

Aš duodu kainas už 0į 
patarnavimą pagal jų- | 
sų išgalę. Neaik vokite | 
laiko, tuojaus rašykite | 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len k 
kiškai. ‘ f

/ A
..V/ifandoH priėmimo: « 
Nęb 8 ryto iki 8:30 va- | 
karo. Nedčliom ir Šve- | 
nfjfcdięniais nuo 8 ryto | 
iki V PO Pietų. |

A-' •N' -i-

:t” " /T-

PASE K M INGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
D O C T O R B O Y D ™

SŠ P E r T A r T Q T A Q. OfiM

o Jus ReikalaisJMe. 
tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sntrukimą skuros, spuogus, rudas plčtmas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrilkimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogus, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akiu, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenejusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano dideles 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergant) vyrą ir moterj pa
kviesti j savo ofisą ir aš suteiksiu jienft savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

ubriešiu koletu žodžiu 
c C

\’os durbiniukus. Po
»s dnrbininkui dauu'

visur.
Žodis apie lietuvius. Jie visur 

bruzda, alsibuna milingai po 
milingų įvairių frakcijų, drau
gijų ir kuopų. l ik kramolos 
malšintojai dabar teturi mažai 
įtekmės, nebent davatkėlių lar-

VIENATI'NIR REGISTRUOTAS RUSAS APTIRKOKIUS ANT BRIDGEPOBTO 

VYRAMS IR SUAUGIEIMS
aukfo rėmuose nuo $3.00 ir Me- 

gičiau Sidabro rėmuose nuo 11.00 
nugėčiau Pritaikbme akinius uidyk^ 
Atminkit: Gaivus sopėjimas, nerviška-

I ma-, akių skaudėjimas, utvilkimas
r—U >'lM vaisiais {vairių ligų, kuris gaB 
' prafalintos gerų akinių pritaŪcF-
/r G \\\W n,1;- ištyrimas utdvką, jei perlti ar

-a \ Č /y A" skauda akis. Jei jo# raudonos, gaX* 
J I vi‘ 8°Pa» Idogai matai, jei ak{» »tt-
\ uetvsk ilgiai, o jiekkok pagelto*
M > aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-
A kiniai učdyką. Atmini kad mes ko**>

na,n gvatnntuojam akiniu* ir kt«nlcta- 
.jam gerai nnreukam

MESIROFF, Ekspertą* Optikas,
■š Jei jus sergate ir reikalaujate i>atarhno arba vaistų, ateikit i»a« mum. Ai bovan a>« 
@ tiekorius Rusijoj virS 10 metų, Amerikoj Jfi metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galia 
f; padaryti bilo kokiu* rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai salt 

draugas Amonių 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN 8 A, CHICAGO, II.lw

W’frlSEH’
I JOSEPH C. WOLON f
X LIETUVIS ADVOKATAS
M Rirmas 902-901 National Life Bldg., ę
V 29 So. La Salle SI., tT Tel Central C.390-G391
fiĘ Utaininko, ketvergo ir
Y rnis nuo G iki S vakare
T 1506 M U AY AUKLE AVI'

Tel Humboldt 97.

imnnzijos nloslo- 
š nebesummpm ka 

c 

ir kuo užsiimti.
Knygų jau perskaičiau laike 
atostogų dvidešimt dvi. Aš la- 
bai mvliii sJtailvli knygas. Bet 
dabar aš nedaliu skaityti, man

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMSNACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite

V jums pasakysiu, be spėlioji’

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
?<dė« nuo visokį blorumg.

P. J. BALTUENAB, TROF.

Chicago, IN.

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pm 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ra<- 
gi-X ir pilno {rengimo Bactoriologilka to- 

UJU/ boratorija ir Kraujo Egzaminacija atl-
-J dengia man jūsų tikrą ligą Ir jei ai *p>

*iimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata te 
’ «PČka bus Jums sugrąiinta. Ateikit pM

tikrą specialistą ir ne prie imituotoji. 
Tikras specialistą* neklaus jus, kur Jubm 

I ir kokią jų* ligą turit*, tot jte
AT .T J Sįl^n-'lkj I jums pasakys pats, po apliurėjimo.
V i LrHB® Dr- c-H-HA,R ■

h W ml Mentor Bldg.
v kJ zdį-L Uw/J Paimk elevatorj. Kambarys 122 
f ' ITPrieš North American Cafe.
L Skite St. St. Kampas Monroe

yuįfi Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
re. Nedėlioinis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

sius: aiik riko 1 egz., I 
i r Bevoli nei ju 1 6 egz.; K; 
nigiii Bupinas Dnrbininl



TURĖKITEironija, likimo ironijaCHICAGOS ŽINIOS

nu

Pranešimai

Tel. Armitage 984

Gydytojas, ir Chirurgas

DR. M. HERZMAN

a

VIS UOSI

AKINIŲ

Lietuvių
Dr-jos

4 d.
svet.,

Inžanga 10c 
-Komitetas.

Išvys vokiečių kalbų 
iš mokyklų.

LSS. VIII rajono 
konferencija;

Drg. Pruseikos 
maršrutas.

diniu£
kiečių kalbos
čius turime
riotai. Jei,

Laisvės” redakto- 
Cicero kalbės 
Pakšto svet., 

Pradžia 7:30 v. 
Visi Cicero lietu- 

itsilan- 
daug 

138 kp.

Apsrarstjkit
Gerai.

2121 N. WESTERN AV, 
CHICAGO, ILL.

LMPS 9-ta kuopa pageidaujant pu 
įtikai antru kartu stato scenoje ro 
mantišką

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso 
kius lietuvi 

1617 N.
Milwaii

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaua Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVE

Skoliname pagal įataty- 
mišką. mokestį

$25 ...  871/įc į mėnesį
50........  1.75 į mėnesį
75... 2.62% į mėnesį.

100..........3.50 į mėnesį
Po; valstijos., priežiūra 

3y2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

kuopos išvažiavimas į 
parkų atsibus nedėlioj, 
Bus prakalbos ir kito- 

Visus lietuvius 
itsilankyti. 
-Komitetas.

inonių miegas na 
traukiamas ačiū gti 
Iraciiai virškinimo

LSS. 4-tos 
Washington 
rugsėjo 2 d. 
ki pamarginimai 
kviečiame skaitlingai

Miegok bile kur, bet valgyk 
METROPOLITAN 

RESTORANE .
C. J. SMERLIN, Savininkas 
Atdaras visą naktį. Tclefo 

nas: (.anai 2309*
£2nd st. and Western Ave.

dvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras aiigši’į 
ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 ji *7 

Tel. Canal 5335 meniu

dienas daužėsi slap- 
policija, jieškodama 

.a lupiuose piktadarių 
Pagalios suardo. Ir,

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

Revoliucijos Rėmimo Soc. Konfe
rencijos delegatų atidai. Ateinantį 
nedėldienj konferencijos susirinki
mo NEBUS. Apie sekamą, susirin-

kluotais
nurodyt
juto ir užsibaril
ėmė šaudyti į policistus

savo

noje šeimynoje 
reumatizmo 
nimų; išsisukimų 
silpusius muskulus ir kojas, etc 
Kaina 25 ir 
35 ir 60c.
facturing Chemist; 1333-1339 S 
Ashland Ave., Chicago, III.

(Advt).

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žino, 
šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

Dr. S. Biežis
G y <1 j tojau ir Chirurgo 

(Uiaaa 2359 S. Learitl^
Valandos 4 6 Ir 7-—9’

L.S.J.L. 1 kuopos draugiškas atsif 
sveikinimo vakarėlis atsibus rugsėjo 
t dieną, subatos vakare, Mildos svet. 
ant trečių lubų. Pradžia 8 vai. Inžan- 
ga vyrams 50c, merginoms 35c. Mer
ginoms, priklausančioms prie Lygos, 
įžanga dykai. —Vakarėlis rengiamas 
atsisveikinimui su tais draugais, kur 
imami kariuomenėn. Vakarėlio pro
gramas bus pritaikintas tikslui. Kal
bės d. Kl. Jurgelionis. Taipgi bus 
vakariene. Kaip draugai taip ir sim
patizuojantis kviečiami dalyvauti.

—Renginio Komitetas.

Del tūlų priežasčių maršruto 
sąrašas tapo biskutį perkeistas. 
Jisai liko sustatytas sekamoj

viai 
kyti j Šias 
naudingo.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. miš 
raus choro repeticijų ateinantį utar 
ninką, rugs. 4 d. NEBUS, nes tą die 
ną bus drg. Pruseikos prakalbos.

—Valdyba.

LSS. 174 kuopos mėnesinis suisrin 
k i m 
2 d. 
avė.
Gerbiemiej 
atvykti 
svarbių

JUOZAPAS TE1SERSKIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpjūčio 31 d. š. m. 
9:15 vai. ryte. Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Pašiles parapijos, Kareiviškių fo- 
livarko. Buvo nevedęs, 34 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyks Panedčlyj, (Labor Day), 
iš namų 1967 Canalport Avė. į Apveizdos Dievo. 
Bažnyčių; iš ten į šy. Kazimiero kapines.

Kviečiame draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvių Rengėjas,
D o m i n i n k a s G a p š y s.

Patriotiškas upas viešpatauja 
dabar pilnai tarp visų, kas tik 
turi kokių šiltesnę vietelę. Pat
riotizmo varde dabar prieina
ma prie kraštutinybių, ką gali 
liudyti, kad ir suamnymas pa
šalinti iš viešųjų Chicagos pra- 

okyklų mokinimą vo- 
Girdi, amerikie- 

išdirbti, šneka pat
osą, liks kiek laiko 

vietoj pašalintųjų iš mokyklų 
vokiečių kalbos lekcijų, jis, lai 
vra tas laikas, turi būti suvar
totas mokinimui pilietybes. 
T*. Purseika jau Chicago je.

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

P.S. Važiuojant iš Kenosha ir Ra
cine geriausiai imti Chicago-Milwau
kee E. R.1L karus ir išlipti ant pir
mos stoties. Tenais draugai pasitiks 
jumis. Po konferencijos, nedėlios 
vakare, bus prakalbos t d j pačioj sve
tainėj. Kviečiame visus atsilankyti. 
Pradžia 7 v. vak. Bukite laiku.

—F. Berzanskis, Org.

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

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

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO^ ILL.

LSS. 234 kuopos mėnesinis susirin 
k imas 
10 vai 
tlement svetainėj 
Draugai, visi

Telephone Drover WMM 
Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir

BMcUlhUa MaUrHkw Vrrtfkl* 
hroniU «.

t po xrirliv. ¥—•* 
l.pq pietQ.

»rti M 8T4

Dykai $12.00 vertes.
žodynas Anglų, Rusų, Francuzų ir 

Lotynų kalbų ; 4700 puslapių; 7000
spalvuotų iliustracijų; 4000 geografiškų 
dalykų, 14000 biografiškų aprašymų ; 
taisyklės ištarimui ir parašymui žodžių. 
Mes pasiųsime jums šitų žodynų dykai 
su 12 didelių įvairių firmų katalogų. 
Prisiųskite mums 98 centus apmokėji
mui siuntimo lėšų.

Lewis Nelson,
P O Box 187, Bremerton, Wash

įvyks nedėlioj, rugsėjo 2 d 
ryto, Univ, of Chicago Set 

4630 Gross avė.— 
turite dalyvauti. Va 1d

9 lie mat pasi- 
ir atėmę $8.100 
sujudino polici-

Palocius ežero 
gruodžio 9 dieną C.S.P.S. 

svetainėje, 1126 W. 18th St. Prašom 
kitų organizacijų nerengti tą dieną 
jokių vakarų, kad neužkenkus vieni 
kitiems. —Komitetas.

pinigus, kadan 
priešino jiems 
pabėgo. Tatai

L.S.S* 4 kp. rengia svarbias pra
kalbas nedėlioj, rugsėjo 2 d. 7 v. y. 
Mildos svet., ant trečių lubų, 3138 
So. Halsted Street. Kalbės Laisvės 
Redaktorius d. PRUSEIKA.—Kvie
čiame visuomenę kuoskaitlingiausia 
atsilankyti, nes bus ko paklausyti.— 
Visi bus užganėdinti 
Kviečia visus

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

Utarninke, rugs. 11 — 170 l 
So. EngleSvood.

Seredoj, rūgs. 12 158 k
Garfield Parke.

Prakalbų vietą ir laiką, ten 
kit pranešimuose.

J* Šmotelis, VIII Raj. Ra

D-go Pruseikos prakalbos Subatoj, 
rugs. 1 d., Laisvės redaktorius d. 
Prūseika kalbės LSS. 37 kuopos su
rengtame susirinkime Rashinskio 
svetainėj, 731 W. 18th St. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vakare. Inžanga 
10 centų. Kviečiame chicagiečius 
kuoskaittingiausiai susirinkti.

—Valdyba.

DR. G. M. GLASEI 
Praklikudja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisa> 

3149 9. Morgan St. kertė ftl 
Chicago, RL 

SPECIALISTAS
Moteriškų. Vyriškų, ir V<Iki; 

Taipjgi Chroniškų Lio.
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards. 887.

Keletas dienų atgal penki plė
šikai viduryj dienos prie pat du
rų dideles dirbtuves užpuolė 
ant trijų vyrų, atvežusių tos 
dirbtuvės darbininkams algas 
išmokėti pinigų. Plėšikai nušo
vė du iš žmonių, kurie atvežė

įvyks nedėlioj, septembęrio 
Maženio svet., 3824 S. Kcdzie 
38 pi. Pradžia 10 vai. ryto, 

nariai, malonėkite visi 
į šį susirinkimą. Yra daug 
reikalų aptarti. Nepamirš- 

dsivesti naujų narių. 
—L A. Schagamogas, sek r.

Alexandras Lessoff, savininkuomet būrys automobilių su 
apsiginklavusiais policistais juo
se pasileido naktį — iš ketverge 
į pėtnyčią, kad užpuolus plėši
kų lizdą, Chicagos policijos vir
šininkas sakoma užreiškęs, jog 
atėjęs plėšikams galas, kad pa
galios Chicagą taps apvalyta, nes 
visokios rųšies piktadarių na- 
chališkumas perėjo jau rybas.

Kad Chicagos plėšikai yra 
drąsus, ir net perdaug drąsus —

Harbor, Ind
Moterų Apš vietos 

men*, susirinkimas įvyks utarn 
rugs. (Sept.) A. MikalaVičiaus 
2112—137 st. Pradžia 7:30 v. v. 
onesite visi draugai ir draugės at 

silankyti į susirinkimą, nes bus ren 
<am:i darbininkai ant baliaus, taip 
U yra daug kitokių svarbiu reika 
ų apsvarstyti. —P. Matonis, rast

AĮipleton Electric Ca>. $2.210 
Wieboldt Co. $1.800.
American Merc. Synd. $1.000 
Illinois Tools Co. $5.700.
A. Stern Co. $7.000.
Church and Hollis $1.235.
I. W. Schneider Co. $5.000.

Bros. $8.700.

, įvairios Chicagos 
draugijos pienuoja 

)dų pagarbai naujai 
iriuomenėn vvru.

Muskegon, Mieli., LSS. 246 kuopa 
rengia dideles prakalbas, nedėlioję, 
rugsėjo 2 d., Lenkų Soc. Svet., 142 
Beidler st r. Pradžia 1.30 v. po piet. 
Kalbės drg. T. I.. Dundulis iš Chi
cago, UI. Pertraukose bus įvairių 
pamarginimų. Inžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

Visoms LSS. VIII Raj. kuo
poms tapo išsiuntinėta pakvieti
mai konferencijom kuri atsibus 
nedėlioj, 9 d. nigs., Kosčiuškos 
svet., 3202 W. 38 St. ir kampas 
Kedzie Avė. Kuopos, kurios da 
neturėjo susirinkimų, malonės 
susirinkti ir išrinkti delegatus. 
Kuopos gyvuojančios netoli Chi
cagos ir da nepriklausančios 
prie VIII Rajono, taipgi yra 
kviečiamos prisiųsti delegatus ir 
prisidėti prie Rajono, nes tik 
vienybėj galybė.

Platesni pranešimai apie kon
ferenciją bus paskelbti vėliau.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ

Kampa?) 18-tos gatv&i Ant Platt’s_Ąptiekos 
Valandos: nuo

Liet, 
nijiino 
mas bus nedėlioję", 2 rugsėjo 2 vai. 
po pietų, Mikalajūno sveti, 2334 So. 
Leavitt svet. šis susirinkimas ne
paprastas: jame bus svarstoma pro
jektas Susivienijimo konstitucijos.— 
Draugai, atsilankykite ir paduokite 
savo nuomones, nes lai bus pamatas 
ir sutvirtinimas musų draugijos — 
Susivienijimo. Paskui nerugokite, 
kad kiti draugai padarė įstatus ne 
sulig jųsų noru, Didžiausia mums 
gėda draugai, kad mes per taip ilgą 
laiką nesusitvarkome. Juk mes skai
tomos susipratusiais ir nevienas var
tojame 3-4-5 kalbas ir raštą. “Leibe- 
riai” ir tie iškovoja sau geresnį gy
venimą, kodėl gi mes esame taip 
nerangus? Kviečia Vienas iš narių.

baustas 25 doleriais už parda
vinėjimą degtinės. Apskundė 
teisman aptiekorių Hedricks’o 
žmona.

Muskegon, Mich.—LSS. 246 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 2 d. amerikonų soc. bute, 
nuo 9:30 ryto. —Visi draugai ir dra
ugės malonėkite būtinai susirinkti, 
nes turim svarbių reikalų. Taipgi 
bus apkalbama ir apie prisidėjimą į 
A. L. D. T. —Valdyba.

IX

Valaudoe: 10—11 ryto. 4
kar«. N«<ičlioniis 10
3354 S. HALSTED ST

CHICAGO. I

Susivienijimo Liet. Soc. Dainininkų 
Amerikoje I apskričio jungtines ta
rybos* susirinkimas įvyks subatoj, 
rugsėjo 1 dieną, 1917 m. T". Radavi- 
čiaus svet., 936 \V. 33 str. 8-tą v. v. 
Chorų delegatai ir dirigentai bukite 
laiku, nes turime daug dalykų svar
stymui. —Valdyba.

Rockford, Ill.—Atydai LDLD. 29 
kuopos narių. Draugai ir drauges, 
visi būtinai atsilankykite ant susi
rinkimo, kuris įvyks pandėlio vaka
re, lygiai 8 valandą, 3 d. rugsėjo, 302 
E. State st. Turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. O. Valiulienė, rast.

West Pullman.—LSS. 235 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 2 d. Naujienų stotyj, 720 W, 
120 st* Pradžia lygiai 2 vai. po pie
tų. — Draugai ir draugės, visi malo- 
nėknte atsilankyti paskirtu laiku, 
nes-turirn labai daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi ir naujai norin
tis prisidėt i kuopon meldžiami atsi
lankyti. * —S. Tilvikas, rast.

Gerai lietuviams žinoma.? per 18 m«« 
tų, kaipo gydytojau
ir akuSeris.

Gydą aitrias ir chroniikaa liaraa> Ty
rų. moterų ir. vaikų, pagąl 
metodas X*Ttfcy ir kitokius elektros prw*. 
taįs us.

Ofisą* ir. Labsratorija: JC25 HL lBt*i 
St. netoli Ftsk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pk
6.8 vakarais. Telephone Cinai 
GYVENIMAS; 3412 S. HaWd Stre<* 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Cicero 
rius dg. L. Prūseika 
utarninke, rugs. 
4837 W. llth St 
vak. Įžanga 10c.

lietuvaites kviečiami 
prakalbas, išgirsti

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA

Prirenka visiem* l ink amu* akinio*, 
nuoja ir (tatai-imu* duoda dykai 
7H« 88 MiIk»uL« Aw , arti Chįeaai* Al** **H 
luito* V A1. A N DOS : N uo V ilryto
mL N i< *m i* i i kio 9 ils i ^1

T*L 24M
Šfaudien Chicago j rengiama 

tai(r vadinama avių ‘paroda. Ne
manykit nieko blogo, ne tokių 
avių, kokias, pavyzdžiui, kerpa 
musų kunigai, bet tikrų avių iš 
Armouro, Svvifto ir kitų sker
dyklų kompanijų. Tai bus pa
roda tikslu atkreipti atydą, jog 
Suv. Valstijom reikalinga yra 
rupiu ties vilnų taupumu — ir 
gana. O aš bečiju, kad skaity
tojai buvot pamisliję ką. nors to
kia apie dvasios piemenis ir jų 
aveles -— negerai. N,

P. S. Kartu su avelėmis paro

SAUGESNIO
BANKO NEKĄ 
už lietuvių Valstijinį Banką— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios super vi
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir 
ištikimų Bau

geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daikr 
tų, kaip.tąjį; laikrodžių, žiedų, lever- 
volių ir kitokių. Kas ką j^rkaįk 
mane, taį aš viską gvar^oUipM t* 
kad auksą pirkaite, aukšlį ir gau&įL 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodOfr 
gausite nuo šio laįko.

hw piifen- 
MSS^-kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumBft.re- 
gėjimą, .arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane* 
Aš duosiu jums rodą ir prirink^į^ 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus,

G. MILLER, akių specialist*** 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chica<%

smulkesnių n pi piešimų 
nebesuskaitysi. Bet visgi 
cijos viršininko prižadais 
išvalyti Chicaga visai reik 
abejoti. Dalykas tame kad po
licija tvirtino tą po kiekvieno 
pirmesnių piešimu atsitikimo,

DR. A. 4 EPSTEIN 
IR CHINUNOAN 

Spfrtillstts YRttfeXttlh t**
Ofisas ir GyyesiawMt __ 

3600 B. HabU4 SH*, MMnpM 34 
Telephone Drover 4974.

Oftaaa atdara* iki !• ▼*!. ryto. 1—• 
po pi-tų ir vakarai*.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 30. HALSTED ST.,

** t re r, C MIC A CO, III.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted, Street, 
Kampas 47-tos gt<*, 2-ras ang

Telephone* Drover. 2L4&

Panedėlyj, rugs, 
nų piknike.

Utarninke, rugs.
Cicero, Ill.

Seredoj, rugs. ;
North Sidėj.

Ketverge, rugs. ( 
Town of Lake.

Pėtnyeioj, rugs.
Kensingtone.

Subatoj, rugs. 8 
Melrose Park, III.

Nedėlioj, rugs. (I 
Birghton Parke.

Panedėlyj, rugs.

CWA G00, Chernancko 
Svet., 1900 S. Union 
avc. in kampas 19- 
tos gatv. Chic ago j.

Ateik į vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi- 

jWmW si šokiai mokinamayW/JMML sulig naujausia.ma-
da;—angliški ir lie- 

WwMM Hk taviški. AŠ užtik- 
išmokin- 

fcųSj, *< tp sįn j trumpą laiką, 
šokiai atsįbuna kas panedėh ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas J. K. BŪRELIS ir pagelb. 
Gyvenimo vieta: 4037 So. Talinan 
avenue, Chicago, 111.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga 1 krvvą,
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart

Nedėlios vakare, rugs. & d., 
Irg. L. Pruseika kalbės Mildos 
vetainėj, prie 32-ros ir Halsted 
iatviib Pradžia 7 vai.

Darbo Dienoje (Labor Day), 
•anedėlį, rugs. 3 d., drg. Pru- 
eika kalbės dideliame “Naujie- 

visų skaitytojų pi- 
Lyons,

| Nesikankykite savęs skaus- f 
£ mais, Reumatizmu, Šausgėle, i 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu J 
L —raumenų sukimu; nes skau- | 
m dėjimai naikina kūno gyvybę I F ir dažnai ant patalo paguldo. 2 
I CAPSICO COMPOUND mo- | 
i stis lengvai prašalina viršmi- m I nėtas ligas; mums šiandie dau- I 
X gybe žmonių siunčia padėka- 2 X vones pasveikę. Kaina 25c, T f per pačtą 28c.

į Justin Kulis J 
j 3259 S. Halsted St., Chicago, III. į

Knyga ^‘ŠALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- 1 

T na 50c. W

Roseland, III.—Lietuvių M. I). Ai
do Choras rengia išvažiavimą į Wa
shington parką nedėlioj, 2 dieną ru
gsėjo. Pradžia 10 vai. ryte. Važiuot 
reikia iki 57 gatvės ir Cottage Grove, 
nuo čia paeiti vieną bloką į vaka
rus. —Rengėjai.

Pustrečios valandos karė 
atrp policijos ir bandito.

Užvakar Chicagos policija ta
po pranešta, kad vienas užpuoli- 
kų ant vežusių Winslow Bros, 
dirbtuvės darbininkams pinigus 
žmonių, randasi name prie 
Rockwell ir Division gatvių, 

automobilių, pilmj gin- 
policistais apsistojo prie 
> namo. Banditas pa

la vęs iš vidaus 
Pasta- 

pusės taip jau 
arė tarp vieno 

bandito ir 250 [lolicistų tęsėsi 
dvi ir pusę valandos. Paleista 
virš 500 šūvių. J'rįs policistai 
pašauti. Banditas patsai pa
sidavė, kuomet policija, nebega
lėdama jo suimti, prigrąsino iš- 
dinamituoti namą, kuriame jis 
buvo užsidaręs. Suimtojo ban- 

s Edward Wheed.
ir vadinas jau trįs kal- 

Įiaskutinių dienų 
stej randasi policijas 
Netrukus policija li
ti ir likusius du.
oj ant kalbamų pikta- 

medžioklėj miesto polici- 
?lias paskutines dienas a- lai vra 

ų admi- 
t rak tuo

se. Jausmas nuo bereikalingo 
išįmtimo žmogų kankina, o pla
kimas širdies išbudina vidunak
tyje. Trinerio Amerikoninis 
Karčiojo Vyno Eliksyras yra 

nuduoda 
sveiką miegą, .lis išvalo vidu
rius, prašalina susispietimą ga- 
zu ir sutaiso virškinimo sisle- 

C

mą. “Kuomet aš vartoju Tri
nerio Amerikoninį Eliksyrą, aš 
puikiai jaučiuosi ir visi giria šį 
vaistą,” —- rašo ponia Anna 
Chalupka; Newark, N. J. Gegu
žės 15, 1917. Kaina $1.00 ap- 
tiekose. Trinerio Linimentas 
yra būtinai reikalingas kiekvie- 

lis gelbsti nuo 
neuralgijos, suti- 

11 nau ji na nu-

“Laisvės” redaktorius ir vie
nas žymiausių lietuvių kalbėto 
jų, drg. L. Pruseika iš New Yo 
rko šiandie atvažiuoja į Chica 

laikys visą eilę prakal 
įkalbas jis laikys kiek 

vienoje miesto dalyje, taipgi ii 
Chicagos apielinkėse.

Pirmos jo prakalbos. įvyki 
šiandie vakare, rugs. 1 d., Ra 

18th si

Utarninke gi kalbės Pakšto 
svetainėj, 4837 W. 14th st., Ci
cero, III. Pradžia 7:30 v. vak.

prakalbų dienas 
ir vietas bus pranešta vėliau.

Drg. L. Pruseika yra gabus 
kalbėtojas ir žada chicagie- 
čiams daug indomaus ir nau
dingo papasakoti. O jis moka 
gražiai kalbėti, tad tikimės, kad 
nė chicagiečiai juo, nė jis chi- 
cagiečiais neužsivils ir visur ras 
skaitlingą publiką, kuri norės jį 

girsti.
Mes nuo savęs patariame vi

siems Chicagos ir apielinkės lie
tuviams darbininkams ir darbi
ninkėms būtinai atsilankyti į 

Ubas. Užti- 
vienas nesigailės

Dr. Ramser
AKIU SPĖČIAU STAB

■: Telephone Yards 5194.

| Registriiota Akušerka
I Mrs.fbtoniiia Shusho
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Subata, Rugsėjo 1,

Iš Kansas City Star, Sunday

Praturto Iš aliejaus(Buck Run Oil Company Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1 ) parduosiu pusę

Trįs šėrai Trapshooters Oil Kom
panijos suteikė p. Arnold 

didelį lobį.
Of Delaware

Wichita, Kas. July 21.—E. W. Ar
nold iš Larned, Kas., vienas iš pir
mąją investoriy Trapshooters Oil 
Co. jaučiasi smagiai. Arnold atvy
ko vakar j Wichitą, kad praleisti ke
letą “savo sunkiai uždirbtų” dolerių.

Bet p. Arnold nevien smagus — 
jis taipgi myli savo moterį, nes jei- 
gu ne jo moteris, tai jisai butų tuos 
savo Šerus pardavęs už $700 arba 
$1,000. Mat', pereitame rudenyje, p. 
Arnold su devyniais savo draugais, 
nupirko dvyliką pirmųjų Šerų Trap- 
shooters Oil Co. p. Arnold nupirko 
Šerų už $300.

Inkorporuota sulig teisių Valst. Delaware 
Operuoja (veikia) Oklahomos Valstijoje.

Oklahomos valstijos priežiūra yra labai aštri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti šioje valstijoj turi; 
kas mėnesį išduoti kuopilniausią raportą tam tikrai komisijai. . Tarpe įvairių kitų dalykų reikalinga pranešti: 
Kiek aliejaus išgaunama kasdien, kur, kiek ir koki šuliniai gręžiami; koki žemės sluogsniai, gilumas, ir tt. 
Oklahornoįį aliejaus kompanijos labiau prižiūrimos negu bankus kitose valstijose. Z

------------ — Kapitalas: ---------------
Abclna Kapitalizacija . . .‘ . . . . . $700,000100

Visi šėrai vienodi. Par $1.00. Pilnai užmokėti ir neapmo- 
kesčiuojami. Kompanija neturi jokią bondsų ar skolą.

Dover, Delaware New York City
Redden, Atoka pav., Oklahoma Chicago, Illinois

I Kuomet pereitame rudenyje, p.
» Arnold su savo motere lankėsi Wi

chita, vienas iš aliejaus žinovų
k siūlė Arnoldui $700 už jo serus;

liau-gi pasiūlė net $1000.

pa

“Neparduok,” užreiŠkė mano 
teris. “Jeigu-gi ir prapultų tie pini
gai, tai visgi nedaug, o kartais gali
me dar išlaimėti.” /Vrnold paklausė 
savo moters ir šėrus pasilaikė.

Vakar, bevalgydamas su pažįsta
mu, p. Arnold prasitarė:

in o-

“Man kiekvienas šėras Trapshoo- 
ters Oil Co. atneša po $166.50 kas
dien. Aš turiu tris šėrus. Jeigu ta
msta moki skaitliuoti, tai gali iš- 
skaitliuoti kiek aš gaunu į metus. Aš 
nemėginau apskaityti.”

“Tokia mano laimė,” tęsė jis to
liau. “Aš mėginau prikalbinti vieną 
savo draugą, kad jis pirktų už $100 
šėrų, bet jis atsisakė, teisindamasi, 
kad visus pinigus sukišęs į savo gal
vijų farmą. Pasiūliau jam paskolinti 
tą $100, bet ir tai atsisakė.

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

REIKALAUJU partnerio prie bu- 
ir grosernės biznio. Pigiai 

Gali būti vedęs ar 
nevedęs. Atsišaukite laišku į “N.” 
ofisų, 1810 S. Halsted st., pažymėda
mi numeriu 138.

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

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

EXTRA J
Jauna pora priversta paaukaut ssn 

vo puikius, beveik naujus, rakandu® 
už retai pigių kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonm daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. t Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites* 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gaL, 
Chicago, HL , > - • • ’ „ .

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

K. Gasiunas,
4446 Hermitage Ave., Chicago, 111.

REIKALINGAS tuojau lietuvis mė
sos pjaustytojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford Ill.

ft M A It- Rim All KAmnani me /AmA susideda iš 3000 akrų, Atoka paviete, Oklaho nosDUvn nlln Uli liOinpalllJO5 Z^CIIIC valstijoje, ant 96to Meridiano Linijos :: I

Dalis šios žemės Yra Užrandavota Nuo Teisėjo Rainey, Nario
Vyriausio Oklahomos Valst. Teismo (Supreme Court Justice).

Visi didieji aliejaus šuliniai ir šaltiniai centralinėse valstijose (Mid-Continent Field), randasi 96 Meridiano 
linijoj ar arti jos. Už tai Buck Run Oil Co. parinko žemę tokioįje vietoje, kur visų žymiausių geologų pripa
žinta, kad aliejaus yra po ta žeme. Kompanija užpirko šitų plotų žemes remdamasi specialėmis informacijo
mis, raportais ir opinijomis tokių aliejaus laukų žinovų-geologų kaip Prof. Chas. N. Gould ir p. L. K. Davis. 
Aliejaus pramonijoje šitie žmonės yra visų pripažinti konservatyviškiausiais ir užtikimiausiais aliejaus laukų 
žinovais, turinčiais suvirs 20 metų patyrimo.

Prof. Chas. N. Gould sako sekančiai: “96to Meridiano linijos laukai yra laukais didžiausių aliejaus šalti
nių, nes šitoj linijoj randasi sekanti milžiniški aliejaus laukai: Copan, Dewey, Bartlesville, Ramona, Tulsa ir 
garsusis Glenn pool, iš kurio vieno ištraukta mažiau dviejų metų laiko suvirš 20,000,000 bačkų aliejaus. Alie
jaus šuliniai, gręžti kelias mylias į rytus ir į vakarus nuo šitos linijos visuomet išduos didžiausius aliejaus ir

Žinovas p. L. K. Davis sako apie šitos kompanijos žemę sekančiai: “Aš esu pilnai persitikrinęs, kad žeme 
Buck Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstijoje, greitai pakils didelėje vertėje, nors ir ma
žai bus išnaudota. Aš esu tikras, kad didysis Choctaw Kvoldas, kuris traukiasi per visų Atoka pavietų, yra 
milžinišku Aliejaus Siuogsniu (Anticline), ir kuomet BUCK RUN ALIEJAUS KOMPANIJOS šuliniai pasieks 
šį sluogsnį, tai kompanija įsigys tokius milžiniškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebuvo visoje Oklahomos val
stijoje. Kitas labai svarbus faktas yra tai, kad visa šita žemė randasi 961 o Meridiano linijoj, kuriolje atrasta

Nauji šuliniai šioje linijoje išgręžiami kas savaitė, tekanti nuo 1000 iki 20,000 bačkų j dienų. Paskiausiai 
žtas šulinys, sulig raportų, teka net 50,000 bačkų į dienų. Vienas 1,000 bačkų šulinys, kuris, sulig žinovo p. 
K. Davis’o apskaitliavimo, butų labai mažas šiuose laukuose—-atneštų kompanijai į melus $675,250.00 pelno, 
•duodant aliejų dabartine kaina; arba beveik 100% visos kapitalizaci’jos. 'l'as pelnas apskaitliuojama tik 

nemažiau kaip DEŠIMTĮnuo vieno šulinio, bet šilą kompanija pienuoja

Pajieškau draugų Aleksandro Bru
žo, Antano Taujieno. Abudu paeina 
iš Tikršlių valsčiaus, Telšių pavieto, 
Kauno gub. Stanislovo Varnos. Ro
dos, ‘jie visi gyvena Chicago, 111. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. Barbora V. Jakštiene, 
2001 Lakeside Av. NE., Cleveland, O

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

TURIU pasukant $165 seklyčkm 
setą vėliausios stailėiv ui $30, valgo- 
mojo kambario stalą ir 6 krases vi 
$20, Karpei as $10. Komodos, tera
si n ės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1017 modedfi* 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai *— 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedbrie avCą 

Chicago, BL

PAJIEŠKAU SAVO VYRO, JUR
GIO VERPEČINSKIO, kuris mane 
apleido mėnesis atgal, palikdamas 
mane dideliam varge su penkiata 
vaikų, mažiausias dar tik vieno mė
nesio. Paliko be kųsnio duonos ir 
be kuro. Jisai 6 pėdų augščio, sve
ria 200 sv., juodbruvos išvaizdos, ru
dos akįs. Išsivežė dvi mergaites: 8 
iri metų, taipgi rudomis akimis. Kas 
žinotumėt apie tokias ypatas, mel
džiu pranešti šiuomi adresu.

11316 So. Throop st., Chicago, 111.

ĮIEŠKO DARBO

REIKALINGAS pirmos klesos 
barzdaskutys. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Atsišaukite tuoįjaus 
3305 Auburn Ave. Chicago,

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

J. Il gaud as, 
Sales Manager,

110 So. Dearborn st., Room 1207

JAUNA PORA turi parduoti tuo- , 
jaus penkių kambarių veik naujus 

i rakandus, divbnus, cabinet, phono- 
in ftraph, upright pianą ir tt Parduodu . 

‘ visus sykiu arba atskirai. Pigai ui 
— grynus pinigus.

2910 North Ave., 1-mas flatas. PrM 
Humboldt Park. Chicago.

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

tarpe 9 ir 3 po pietų; panedėlį iki NAMAI-žEMfi

RANDAI

“Vėliau mes savo šėrus padalino
me į mažiausius šmotelius, o šiandie 
mano draugas nupirko vieną tokių 
šmotelių ir užmokėjo $6,000.00 kuo
met pereitame rudenyje jis nenorė
jo mokėti $100 už vieną pilną serą.”

Vos tik metai kaip Trapshooters 
Oil Co. tapo suorganizuota Linwood 
Parke. Visi pirmieji šėrininkai bu
vo šauliai. Ir šiandien p.* Arnold 
velyja geriau šaudyti negu pinigus

Oklahomos valstija šiandien išduoda daugiau vertės aliejaus, negu visa likusioji dalis Suv. Valst. paėmus 
krūvon. Oklahomos valstija išduoda dabar vieną trečdalį aliejaus viso pasaulio. Šiandien Oklahomos valstija 
išduoda kasdien aliejaus turtų vertės $500,000x00—antra liek negu kad iškasama aukso Alaskoje ir visame Klon
dike. Ir nėra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba dar puikesnė ateitis, nes jos milžiniški 
aliejaus laukai vos lik prarausti—jos aliejaus pramonija vos lik pradėta.

Aliejus tai toki medžiaga, kurių lik vieną kartą tegalima panaudoti—aliejus sudega, išnyksta. Vanduo iš
garuoja ir vėl nulyja, geleži, varį, auksų gali pertarpinti kelis karius, liet aliejų reikia kas kart dapildyti iš*že- 
mės šaltinių.

PAJIEŠKAU DARBO prie ūkės už 
gaspadorių arba už managerį. Esu 
gerai apsipažinęs su tuo darbu ir 
gerai suprantu apie mašinas ir visų 
gaspadoriavimo darbo. Esu nevedęs 
ir atsakantis vyrus, už tai kam yra 
toks vyras reikalingas, meldžiu at
siliepti šiuo adresu: John Kniukšta, 
S. Haroly, Box 28, Richmond, 111.

PARDUODU 2 pagyvenimą namą, 
—viršus mūrinis, apačia medinė. Ra
udos neša $21 į mėnesį. Gerame pa
dėjime. Lotas 25x125. Parsiduos 
už pigių kainą. Atsišaukite pas sav.J

L šparkoviez, f
2341 W. 23rd St., Chicago,"III.

skaitliuoti.

Aliejaus Trūksta
lamas aliejus įvairioms mašinoms,

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę ar

J. RAUBA,
1825 S. Union ave.,

“Mano $100 padarė man $100,000.- 
00”—tarė p. Arnold. “Vienas iš ma
no pažįstamų iš Eldorado pardavė 
savo šėrus už $30,000.00, bet jeigu jis 
butų kiek ilgiau palaikęs, butų ga
vęs $70,000.00 daugiau.”

orlaiviams, 
naujiesiems kariškiems laivams ir submarinoms, neskaitant vaistinių ir kitur. Namuose, laukuose, ore, van- 

, deny j net ir po vandeniu—visur aliejus aliejus, aliejus įvairiose formose. Ir juo toliau, tuo daugiau būdų su
randama aliejaus vartojimui. Išlikro šiandien žmonija nebegali apsieili be aliejaus—ir lai lik pradžia! Mil
žiniškos daugybės aliejaus šiandien suvartojamos Europos karėje, o karei pasibaigus—visi ekspertai pripažįs
ta—aliejaus naudojimas labiau pasididins.

PAJIEŠKAU darbo prie namų. E- 
su vidutinio amžiaus moteris su 20 
mėnesių kūdikiu. Mokestis $10 į mė
nesį ir pragyvenimas.

O. Tamošaitienė, 
Box 132, Greenwood, III.

iš šios šalies išvežta 99,886,722 ga-
Ir to dar

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Ir OIL, Paint and Drug Reporter, 
July 17, 1917 .

liomii aliejaus. Tuo tarpu bėgiu 9 mėnesių to pačio laiko 1917 m. išvežta 2,069,880,269 galionai! 
neužtenka. Anglijoje uždrausta automobiliais važinėtis iš priežasties trukumo gasolino ir aliejaus, 
nuo 1-mos Augusto šių melų, irgi uždrausta važinėtis automobiliais ir motoriniais laiveliais, dėlto 
gasolino ir aliejaus!

Iš Washingtono pareina valdžios ekspertų apskait Iiavimai, jog gale šių metų 
bačkų. Vienoj Kalifornijos valstijoje šiandien trūksta suvirs 35.01)0 bačkų į dienų, 
greitu laiku prisieis uždaryti ir nekuriuos fabrikus. Dabar dar spėja trukumų da

kad nėra

lie jaus truksę 120,000,000 
Geležinkeliai stabdomi, o

PAJ IEŠKAU KAMBARIO (vienas 
tikinąs), be valgio. Geistino kad

butų Weslsi’dej.

ATIDUODAMA randon pigiai 120 
akeriu ūkė. Namai parduodama. 
West 79 st and Harlem ave., Phone Į PARDAVIMUI Didelis Bargenas— 
Summit 40.) Y 1. Į2 lotu, 50x125 ant 39-to place, $300
Post OHiee Oak Pawn, Adolf Kobs. už du. Graži vieta namui.

( PHELAN
38-1 a, Archer ir (Campbell ave.

*--------------------------------------------------- Chicago. Atdara vakarais.

ATIDUODAMA randon 4 kamba
riai už 9 dol. į mėnesį. Grindįs va- 
rnišiuolos; vanduo, gesas viduj. Pui
ki vieta tarp svetimtaučįų, arti karų.

vinsky, 6011 So. Peoria St.

PORA GALI GAUTI 2 kambariu 
beizmente už prižiūrėjimų 2 fialų.

Chicago, Ill.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

SALIUNAS

AUTOMOBILIAI

PARDUODU 3 automobilius labai 
pigiai, visi labai gerame padėjime. 
Vienas — 1915 automobilius, elektra 
pradedamas, 7 sėdynių. Antras — 
1916 — Stcvence sixs, elektra pra
dedamas, 5 sėdynių; ir trečias —1916 
—vieno tono Ford trock’as, labai pa
rankus bučeriui. Matykite vakare 
po 6 vai. name po numeriu:

2615 W. 47 Str.,
arba Garage ' v® 

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

Antras —

Healdton pool (Oklahomoj) prapertę 
už $527,000.00. Pirmieji šėrininkai 
gavo po $8,750.00 už kiekvieną įdė
tą dolerį.

Nesenai trįs žmonės padarė di
džiausią pelną ant savo investavimų 
Oklahomos valstijoje. Wirt Frank
lin, A. Apple ir teisėjas J. W, Har- 
reld įvestino metai atgal $75.00 į lau
ką žemės 100 akrų didumo ir dabar 
pardavė Sinclair Gulf Oil Co. už to-* 
kią kainą, kuri atnešė po $10,000 už 
kiekvieną investuotą dolerį.

mų? Supranlama, tik iš naujų šaltinių! REIKIA DARBININKŲ

Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Investavimų.
lai

Turi but parduota iki pen
ktai Septcmbėrio (Rugsėjo), 
nes savininkus paima kariu- 
menėn.

REIKALINGAS —jaunas

kų Oklahomos valstija 
sius aliejaus šulinius, 
valstijoje aliejaus gręžimas yra sau
giausias ir pasekmingiausias, nes per 
dešimtį metų iŠ kiekvieno šimto grę
žtų šulinių—apie 90 
gazo.—Suv. Valstijų 
do, kad Oklahomos 
jaus šuliniai išduos
iki 50 metų ir iki šiol tiktai penkta

turi didžiau-
Okla h o mos

raportai paro-

Jeigu tamsia būtum investavęs $100 į sekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo siūlomi, 
tamsta butum įsigijęs sekančius milžiniškus turtus:

$100 investuotų į Lucille Oil Co., pakilo vertėje.......................
$100 investuotų j Spencer Oil Co., pakilo vertėje.....................
$100 investuotų į Quaker Oil Co., pakilo vertėje....................
$100 investuotų j The Producers Oil Co., pakilo vertėje.......
$100 investuotų į The Home Oil Co., pakilo vertėje .............
$100 investuotų j The Coline Oil Co., pakilo vertėje.............
$100 investuotų į The Trapshooters Oil Co., pakilo vertėje . .

Pasarga: The 'ITapshooters Oil Co. lapo suorganizuota Augusio 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvie-
$100 šėras šiandien atneša salininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas lik nuo kelių šulinių ir vos lik nuo

$16,000.00
$16,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$40,000.00
$46,000.00

$100,000.00

Aliejaus biznis Oklahomoj 
rankose Kompanijų, nepriklai 
čių prie Standard Oil trusto. I 
nios įvairios kompanijos turi dudas- 
paipas išvedžiojusios po visą valsti
ją ir dudų-paipų kompanijos priver
stinai turi pirkti aliejų ir mokėti 
marketo kainas. Paskutinėse trijo
se savaitėse Oklahomos aliejaus kai
na pakilo nuo $1.70 iki $2.00 už bač
ką marketo. O kaip žinovai tvirti
na, tai bėgiu 30—>60 dienų aliejaus 
kaina pakils iki $2.50 ir daugiau. Be

y ra

nas Mm) seras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas lik nuo keliu šulinių ir vos lik nuo 
80 akrų žemės! -

Kodėl šiandien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, konservai y vimisių biznierių-bankiėrių, iki mažiausio 
inveslorians—prasto darbininko—deda šiandien savo pinigus į aliejaus biznį? Delio, kad ir mažiausias inves- 
lorius pradeda suprasti, jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias ir pelningiausias. Dėlto, kad Oklahoinps 
milžiniški aliejaus laukai padarė—ir šiandien labiau negu kadaise—paprastus‘darbininkus, mažus inyestorius, 
I urt uoliais. Kompanijos susidedančios iš mažų Invest orių, kurios metai-kiti atgal, prasidėjo su keliais tuks
iančiais dolerių, šiandien liko turtingomis, milijoninėmis, o jų šėrininkai—turtuoliais—milijonieriais.

Laikas Pirkti Aliejaus šėrus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos kuo- 
pigiausiai, o kada šėrai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. 'I’amlstos pinigai lygus lamstai—^jeigu 
jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos į darbų, o jie atneš tamstai šimteriopai-tukstanteriopai. 
Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas tamstų. Nepraleisk (jos. Tam
stos giliukis > ra aliejuje. Pasilverk jį! Kas nieko nebando—nieko nelaimi!

laikraščio administracijoj. I 
įTuri mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriterio, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 

į knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite ne
mokesnio. Teatsišaukia tik
tai norintįs pastovaus darbo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago.

gus, nes visi žino, kad Town

ijų netrūksta. Del platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

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

Galite gaut visokio dydžio. Ra
šykite laiškų, o gausite užganėdinan
tį atsakymų. Orderius siunčiu per 
Adams Expresą.

L ČESNUTIS,
131 Main St., Derby, Conn.

Sebastian Bros.
4601 So. Marshfield Ave.,

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

Pranas Jakutis, 
733 W. llth Place., Chicago, 111.

AMATŲ MOKYKLOS
™H)KYirnr^m

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

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

PARDUOSIU PIGIAI

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame
pirkti tuojaus .šėrus BUCK RUN OIL CO., nelaukiant jųpakilimo. * Mes pilnai tikime, kad šitie šėrai tuojaus bus

Dabar šėrai parsiduoda lik po $1.00. Gali pirkti liek serų, kiek nori, bei nemažiau 
kaip 25 šėrus gali gauti ant išmokėjimo per keturis mėnesius.

Siusk čekius, draftus arba money orderius TUOJAUS šiuo adresu:

Perkant daugiau

moka ekstra premium už kiekvienų 
bačką aliejaus nuo 25c iki 45c.

Tūkstančiai žmonių praturtėjo ir 
nuolatos turtėja iš Oklahomos valst. 
aliejaus kompanijų. Vietos yra dar

CHAS.A. WOOD & CO. INCORPORATED JOHN ILGAUDAS, Mgr
110 SO. DEARBORN STREET SUITE 1208 PHONE RANDOLPH 2713 CHICAGO, ILLINOIS

Pasarga: Parankamai lietuvių-darbininkų musų ofisas bus atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėlio- 
nuo 10 iki 2 po piet. Kalbam lietuviškai. Atvažiuok į ofisą, o pamatysi raportus ir paveikslus aliejaus laukų.mis

Panedelyj (Labor Day) ofisas atdaras iki 1 vai. po pietų

YPATINGA PROGA
DVIEM DARBŠTIEM JAUNIEM VY
RAM, NORINTIEM MOKINTIES 
REAL ESTATE BIZNIO IR DARYTI 
DIDELIUS PINIGUS. DIDELE AT
EITIS TOKIEMS, KURIE TURI GA
BUMO IR PROGA TAPTI UMU LAI
KU MANAGERIAUS PAGELBININ- 
KU. ATSIŠAUKITE IR KLAUSKIT 
PONO A. TRINGALI PRIEŠ PIET 
NUO 9 IKI 12.
FRED’K H. BARTLETT and CO., 

ADVERTISING DEPARTMENT
69 W. WASHINGTON ST., CHGO.

Pardavimui saliunas lietuvių-len
kų apielinkėj. Daro gerų biznį. 'Pu
riu parduoti del ligos. _ !.?„
tuojaus adresu: 1721 S. Halsted st.

PARDUODAMA PRIVATINE 
MOKYKLA.

Puiki proga mokytai merginai ar
ba vyrui mokyti suaugusius mokyk-

----- * ------ *-—«- —

los skyriaus ir kalbas. Insteigta 27 
metai.. Keletu šimtų dolerių užtik
rinsi savo neprigulmybėj del atei-

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietavil- 

Atsiš-mkitė kos kaI1)ų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. valst. istorijos. •- 
bclnos istorijos, geografijos, poliU- 
kinčs ekonomijos, pi Piety stės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; v ak. nuo 7:30 iki r.M 
3106 So. Halsted St Chicago. HL

1-107 Milwaukee avė Chicago

Jeigu tamsta nori investuoti sa
vo pinigus į atsakančią, gerą kom
paniją aliejaus, kurioje, mes tikime, 
kad musų koštumeriai uždirbs di
delius turtus, tai nusipirk šėrų 
BUCK RUN OIL CO. Mes šituos šė- 
rUS dabar rekomenduojame savo ko- 
rttumerlams. Pirkdamas dabar gau- 
nil Uns Šerus kuopigiausiai. Mes 
tikime, kad šitie šėrai greitu laiku 
dikčiai pikils ir tuojaus bus išpar
duoti. NŽiuik rytojaus, neatidėk, 
bet išpildyk šde esančią aplikaciją

DOVANAI! Didžiausių pasaulio Aliejaus laukų žėmlapis prisiunčiamas dovanai

MESSRS. CHAS. A. WOOD & CO., Inc.

Gerbiąmieji:—Šiuomi prisiunčiu tamstoms $ pilną (ar dalį) užmoke-

Šerus BUCK RUN OIL CO.

REIKALAUJAMA: TŪKS
TANČIO ATEIVIŲ LE1BEUIŲ, 
K O N T RAK T ORIŲ DA
RBAN, INDIANA IR OHIO. 
DYKAI TRANSPORTAC1J A, 
BUVEINĖ, VIRĖJAI IR TT. DA
RBAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS: THE FRED R. JONES 
CO., 139. N. CLARK ST., CHI
CAGO, ARRA GARRETT,

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per ilgų laikų. 
Apgyventa svetimtaučių ir lietuvių. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
paimtas į kariuomenę. Greitai atsi
šaukite: 3300 S. Wallace st, Chicago

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $15, 
ir jie sugrįš/ jei'jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago, III.

X. WOObfe CO.. Inc. Vardas Pilnas Adresas
REIKALAUJAME patyrusių langų

TUOJAUS
adresu:

CHAS
110 S. Dearborn st.,

Chicago, 111.
John Bgaudas, Manager

(Apg.)
v^ųn šėro kaina trumpant laikui $1.00.

mm**

Washington St., Room 2. 
Cleaning Co., . • t

TeL Centrą! &47G

PARDUODU bučernę ir grosernę 
už labai pigių kainų. Biznis plačiai 
išdirbtas ir gei 
vimo priežastis einu į kita biznį.

nfl5TER®®T5TH1
DABAR YRA GERAS LAIKAS

IŠMOKTI KIRPIMO JR "DESIGNING*

PARDUODU didelį šunį 8tn\ų mė 
nėšių senumo. 
1030 Jackson Blvd 
1-mas ausfštas—-pi 
market 1135.

Mes galime gauti ūumt atsakančia ir C**> 
rai apmokamų vietą j trumpą laiką. *X|® *Mfe* 
šit privati&kas instrukcijas ir praktiką pMy* 
rimą mokindamies. .

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur Mo
kiname siūti rankoves ir kiieniua daryti W 
prosyti. ... Dienines ir vakarines tnstrukcijea.

JOS. F. KA8N1CKA. virUntakM 
Prienais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salk SMt

4^




