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Rusai traukiasi
Bombardavo Londoną m u

tsišauk

uostoliai nežinomi

kas policijai ir rei 
• esą'nepermaldau

GIRIA “DĖDĘ 
GOMPERSĄ”.

DIDELI ANGLŲ 
NUOSTOLIAI.

Fein organizacijai, taigi Ir- 
Jandijos revoliucionieriams. 
-Delei ko tečiaus jie užpuolė 
įSuv. Valstijų jūreivius, tele
grama nepaduoda.

Skubiai renka minas iš Ry 
gos ir Finlandijos užlajų.

Vokiečių orlaiviai šį syk 
sugrįžo sveiki.

Numetė devynis tonus bom 
bų aut Austrijos laivų ii 
amunicijos sandėlių.

Sudaužė daug gatvekarių
17 žmonių areštuota.

Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne

KĖSINOSI NUŽUDYT 
KANADOS PREMIERĄ

NAUJA, BET TA PATI 
SENA PASAKA.

VOKIEČIAI RENGIASI
UŽPULT PETROGRADĄ

įSUV. VALSTIJŲ SUTAR 
TIS SU KANADA.

VOKIEČIAI SKUBIA 
AUSTRAMS PAGELBON

Neteko virš penkiolikos 
tūkstančių vyrų.

AREŠTAVO CARO BROLĮ 
MICHAELĮ.

Daly vavo virš trįs tiikstan 
čiai žmonių.

Sako,kad tai konskripcijos 
priešininkų darbas.

dangi policija pasirodė be- 
jiegė, tai numalšinimui riau
šių tapo pašaukta du buriu 
valstybinės milicijos. Ran
dasi keli sužeisti.

Paskutinės telegramos sa
ko, kad valdžia jau esą areš
tavusi apie 17 “riaušininkų.”

(NAUJIENŲ BENDROVĖS
, PIKNIKAS.

SAI TRAUKIASI 110 
MYLIŲ FRONTE.

Bendrai šelpsiančios talki 
ninkus Europoje.

PETROGRADAS, rugs. 5 
— Telegrafas praneša, kad 
laikinosios valdžios įsakymu dytojai jau sutinką padidin

ti' algas 25 nu oš. Galutino 
susitaikymo betgi dar neat
siekta, ir labai ’galimas dai
ktas, kad neužilgio kils vi
suotinas medvilnės darbini
nkų streikas.

Prie streikų Vokietijos 
darbininkus spirią nepapra
stas gyvenimo reikmenų 
brangumas. Pavyzdžiui, 
Bavarijoj sviesto svarui jau 
mokama net 20 markių — 
penkis dolerius.

Panedėlyje atsibuvo an
tras Naujienų Bendrovės 
piknikas p. Chemausko dar
že. Jisai buvo toks jau pui
kus, kaip. ir pirmasis Nau
jienų Bendrovės piknikas, 
it. y. liepos pirmą. ✓ Žmonių 
jame dalyvavo virš trįs tuk- 
(stančiai. Daugelis buvo at
vykę net iš tolokų apygardos 
miestelių — Rockfdrdo, Mo
lines, Kenosfyos, Racine, Wa- 
|ukegano ir kitų. Ir visi ma
tėsi pilnai patenkinti ant
ruoju Naujienų Bendrovės 
pikniku.

IR VĖL UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

CMcm HU Sereda, Rutsėjo-Sept. 5, 1917.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Associated Press praneša, 
kad pereitą savaitę būrys 
jaunų vyrų užpuolė Suv. 
Valstijų jūreivius Kork mie
ste, Irlandijojet Kartu su 
jūreiviais buvo kelios “vidu
rinio luomo” moters. Ir jų, 
girdi, nepasigailėta. Kelioms 
esą nuplėšta skrybėlės ir ge
rokai apdraskyta drabužiai.

ikiečių amunicijos darbi 
ninkai — generalio arini 
jos štabo vergai.

DIDELI RUSU NUO 
STOLIAI.

RI AUŠĖS SPRINC 
FIELDE.

KANCLERIS SUGRĮŽO.
BERLINAS, rugs. 5 - 

Vokieijos kancleris Michae 
lis jau sugrįžo

pasiuntė ii 
telegramą 
kur. karštai

LONDON, rugs. 5.—Su
lig oficialio paskelbimo, an
glų nuostoliai už pereitą sa
vaitę yra 15,614 vyrų — 4,- 
444 užmuštais ar mirusiai 
nuo žaizdų ir 11,270 sužeis-

ir vakariniu karės frontan, ’ Meigh 
Franci j oje

UŽPUOLĖ SUV. VALST 
JŪREIVIUS.

Vokiečiu orlaiviai bombar
davo Chatham-Sheerness 
ir Thanetą.

Padėjęs valdžiai prisirengti 
prie... karės.

rugp. b 
Tik-ką atsiųsta iš Londono! posėdis

ivių eskadra. Numesta di
delė daugybė bombų Londo
ne ir jo apielinkėse. s

Oficialis karės ofiso pra
nešimas kol kas dar nemini 
apie padarytus Londonui 
nuostolius. Reikia tečiaus 
manyti, kad jie yra didefi.

ROMA, rugs. 5. — Oficia
lis Romos pranešimas sako, 
italų orlaivių eskadra—trįs- 
dešimts orlaivių — vakar 
bombardavo Austro-Vengri
jos laivyno bazą Polą. Nu
mesta apie devyni tonai eks- 
plioduojančių medžiagų ant 
(priešo kariškų laivų ir amu- 

Abiejose 
^vietose pridaryta didelių 
materialių nuostolių. Italų 
orlaivininkai sugrįžę sveiki.

ITALAI BOMBARDAVO 
POLĄ.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO LON

DONĄ.

GENEVA, šveicarijd, ru
gs. 5. — Iš Insbrucko prane
šama, kad po ilgo Austro- 
Vengrijos meldimo vokiečių 
armijos vadas, gen. Hinden- 
iburgas, pagalios sutiko pa
siųsti italų-austrų frontan 
dvi Bavarų kariuomenės di- 
viziji. '

Pranešimai iš italų-austrų 
j fronto sako, kad austrai vis 
dar nepajiegia sulaikyti ita
lų veržimosi, ypačiai Bresto- 
vizza ir Bainisza frontuose, 
Šiose vietose austrų armija 
esanti galutinai sudemorali- 
zuota. Kaikur staigiu italų 
upuolimu austrų komunika
cijos linija taip suparaly
žiuota, jogei Austrijos karei
viams prisieina gerokai pa
badauti kol sulaukia maisto.

Iš Undine pranešama, kad 
Austrijos “skodų” dirbtuvė
je darbas eina dieną ir nak
tį — kad tik pagaminus juo- 
daugiau tos rūšies kanuolių 
apgynimui Hermeda augštu- 
nių, ginančių Trieste’ą nuo 
italu.

mums dažnai pasidaro
Prenumerata už “Naujienas” turės but

“KEDENSIĄ” KANCLERĮ
LONDONAS, rugs. 5. — 

Pasiekusios Anglijos sostinę 
žinios sako, kad reichstago 
didžiuma ir,.vėl rengiasi da
ryt “nesmagumo” kancle
riui Michaeliui. Laukiama 
mat, kad, atsidarius reichs
tago posėdžiams, jo didžiu
ma ir vėl bandysianti atnau
jinti taikos klausimą, ir tuo 
daryt “nesmagumą” kancle
riui Michaeliui. Reichstago 
posėdžiai prasidės 26 d. šio 
mėnesio.

Siunčia italų frontan dvi di 
viziji Bavarijos karino 
menės.

Kėsinosi sukelti kontrrevo 
liuciją.

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.

siojo caro brolis Michail A- 
leksanjrovič Romanov. Kar
tu su juo areštuota ir jo pa
ti. Jiedu, sako, dalyvavę 
juodašimčių—suokalbininkų 
būryj, kuris statęs sau užda
viniu sukelti kj^ntrrevoliuci- 
ją, Vadinas, nuversti laiki
nąją valdžią, kad galėjus su
grąžinti ant sosto nuverstą
jį Rusijos despotą Mikę an-

0TTAWA, nigs. 3. — Ofi
cialiai pranešama, kad Suv. 
Valstijos ir Kąhada padarė 
sutartį, sulig Buria todvi 
valstybi veiksi kuopilniau- 
sioje santarvėje maisto kon
trolės bei jo ištežimo į Eu
ropą klausimu.?; Pirmiausia, 
suprantama, joms rūpėsią, 
kad butų tinkamai papenė
ta jų talkininku Europoje. 
Paskui, jeigu Mas bus 
galima duoffW neutralėms 
valstybėms.

NEWPORT NEWS, rugs. 
5. — Vakar čia kalbėjo ka
rės sekretorius Bakeris. 
Tarp kita jis labai išgyrė A- 
merikos Darbo Federacijos 
pirmininką, Sam. Gomper- 
są. k Girdi, tas “darbininkų 
vadas” nemaža pagelbėjęs 
valdžiai tinkamai prisireng
ti prie... karės.

Prastas paliudijimas “dė
dei Gompersui.”

SPRINGFIELD, Ill., rugs. 
5. — Vakar naktį čia ištiko 
kruvinas susirėmimas tar
pe streikuojančių gatveka
rių kompanijos darbininkų 
ir streiklaužių. Streikinin
kai bei jų pritarėjai gerokai

BERLIN AS, rugs. 5. — O 
ficialis vokiečių Jkarės ofiso 
pranešimas sak$, kad uži
mant Rygą į vokiečių ran
kas pateko keli tūkstančiai 
kares belaisvių ir 150 kanuo-

iycau i.jcupuiuu DUt yra
kai bando apsupti Dvinską,1 nesaj<0 
kurio puolimas pastatytų di- i sekamo, 
delin pavojun visą rusų ap
sigynimo liniją i 
iki Juodųjų jurų — virš 1000 
mylių fronte.

Visur rusų pasipriešini
mas vokiečiams yra palygi
namai menkas. Tik Rumuni- .kas laivas 
jos fronte padėjimas esą šiek 
tiek geresnis. Apskritai, 
rusams suvis nebesiseka.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered an Second Clasfl Matter March 7, 1914, at the Foaįt Office at Chicago, Ill., unde* the Act of March 3, 1879.,

sulaužė rusų lini-
Kransenu; bando
Dvinską.^

Vokiečiai rengiasi užpulti 
Petrogrado

Vilhelmas, be to, 
gą pasveikinimo 
gen. Leopoldui, 
' dėkojama die- 

suteiktą “vokiečių gi- 
pagelbą.

Tas pats pranešimas, beje, 
mini, kad vokiečiams užė
mus Rygą, joje siautę dideli 
gaisrai. Tatai liudytų, kad 
rusai turėjo padegti miestą 
apries apeisiantįjį.

Civilių gyventojų Rygoje 
paliko suvis maža: dauguma 
.apleido ją kartu su rusų ka
riuomene.KOPENHAGEN, rugs. 5 

— Telegrama iš Finlandijos 
sostinės Helsingforso pra
neša, kad vokiečių kariški 
laivai skubiai renka minas 
iš Rygos ir Finlandijos už
lajų. Manoma, kad neužil
gio vokiečių laivynas ban
dys užpulti Rusijos sostinę 
Petrogradą tikslu pagelbėti 
gen. Besselerio pulkams už
pulti jį iš sausumos.

Berlino spauda kelia ova
cijų delei Rygos puolimo.

MIRĖ ŠTURMERIS.
PETROGRADAS, rugs. 5 

— Telegrafas praneša, kad 
Petro ir Povilo tvirtovėje 
vakar pasimirė Rusijos juo
dašimčių galva, buvęs caro 
valdžios ministerių pirmi
ninkas, Boris Vladįmirovič 
Šturmeris.

Šturmeris tapo pasodintas 
ant “duonos ir vandens” tuoj 
po to, kai buvo nuversta 
nuo sosto kruvinasis Rusijos 
despotas, Mikė antras.

MEXIKOS MOTERS GAU
NA BALSAVIMO TEISIŲ. 
Tik jos turės mokėti skaityt 

ir rašyt.
MEXIK0 CITY, rūgs. 5. 

—Guanajuato valstijom (Me- 
xikoje) legislatura šiomis 
dienomis priėmė įstatymų

l os pačios žinios sako, 
kad esą areštuota ir daugiau 
panašių “žuvyčių”, jų tarpe 
ir didysis kunigaikštis Di
mitri] Pavlovič.

VOKIEČIAI SVARSTO 
PREZ. WILSONO NOTĄ.

AMSTERDAM, rugs. 5.— 
Iš patikėtinų šaltinių prane
šama, kad vyriausioje vokie
čių armijos štabo stovykloje 
yra laikoma specialis vokie- 
čių diplomatų ir karvedžių

Posėdis buk esą1 sumanymą, kuriuo suteikia- 
tikslu apsvarstyti1 ma balsavimo teisė visoms 

12:30 vai. ryto, Londoną ap- ;prez. Wilsono atsakymą po- toms moterims, kurios tik 
Jankė didelė vokiečių oriai- piežiui Benediktui Xy. mokės skaityti ir rašyti.

Leninas, Rarvps^ Genedskis 
ir kiti “bolševikai” esą vo
kiečių agentai — mano 
Bureevas.
PARYŽIUS, rugs. * 5. — 

Havas Agency koresponden
tas praneša iš Petrogrado, r 
būtent, kad šiomis dienomis 
jis turėjęs ilgą pasikalbėji
mą su paskilbusiu rusų soc.- 
rev. vadu, VI. Burcevu. Tarp 
kita Bureevas buk užreiškęs, 
kad žinomieji “bolševikų” 
vadai, k.a. Leninas, Parvus, 
Genedskis ir kiti esą sužinųs 
vokiečių agentai. Jų triūsas, 
girdi, yra riebiai apmoka
mas vokiečių pinigais.

Tai nauja, bet visuomet 
ta pati sena pasaka apie Le
nino agentavimą vokiečių'nicijos sandėlių 
valdžiai. Tikrų prirodymų, 
jkad Leninas ar bent ki ris 
nors kitas iš suminėtų asme
nų butų vokiečių agentas, 
iki šiol dar nebuvo.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Oficialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad pane- 
dėlio naktį vokiečių orlai
viai ir vėl buvo užpuolę An
gliją. Šį syk jie bombarda
vo Chatham-Sheerness, An
glijos laivyno bazą, ir The-

kad senoji vokiečių viltis, 
įgyti Baltiją, jau įsikūnijo. 
“Vokiečių miestas Ryga jau 
musų rankose — sakp D e u- 
t s c h e T a g e s* Z e i-

“Nkujienos”, norėdamas 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 “Naujiem 
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą 
begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
nę skaitytojams, nes iš to 
nuostolių 
visuomet užmokama iškalno.

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

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA. ,' 
Chicago, IO., " ;

Rugp. 18, 1917. —— a.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Rusi] armija traukiasi visu 
140 mylių frontu — nuo 
Dvinsko iki Rygos. Oficia
lis rusų karės ofiso praneši
mas sako, kad vokiečių pul
kai vakar sulauėž rusų 
apsigynimo liniją ties Krau- 
senu, dvidešimts mylių į pie
tryčius nuo Rygos.

Kiti pranešimai tuo tarpui Anglijos nuostoliai, ' tur 
sako, kad gen. Leopoldo pul- but> yra dideli. Ji, tiesa, to

Bet tatai matyt iš 
Užmuštųjų (108) 

sužeistųjų (92) skaičius 
nuo Rygos lSjeĮ<ia lygiai dviejų šimtų 
— virs 1000 žmonių. Ir veik visi jie jū

reiviai. Eina gandas, kad 
Chatham bazoje, tur but, y- 
ra paskandinta tūlas kariš-

MONTREAL, Kanada, 
rugs. 5. — Telegramos pra- 
.neša, kad Montrealo polici
ja susekusi didelį suokalbį 
— nužudyt dabartinį Kana

is Belgijos. Jdos premierą Robertą Bor- 
r solicitorių Arthur 
amą. Savo tikslą at

siekti suokalbininkai buk 
manę išdinamituodami Kana 
dos parlamento namą. Keli 
suokalbininkai jau areštuoti. 
Visi jie 

Chicagoj ir apielinkėse.— kalinga
Ūkanota; maža- atmaina te- jami konskripcijos priešini 
mperaturoje. nkai. - .

NAIJIENOS, 1840 SOOTH HALSTED STREET 
CHICAGO, nUUlNOIS 

TELEPHONE CANAL 1500

ZURICH, Šveicarija, rugs. 
3. — Specialis Chicagos D a- 
i ] y News koresponden
tas praneša iš Zuricho seka
mą: Čia gauta patikėtinų ži
nių, kad vokiečių karinė val
džia išleido naujų patvarky- 

kuriais galutinai suvar
žoma amunicijos darbininkų 
laisvė, streikų laisvė.' Kiek
vienoje amunicijos dirbtuvė
je esą išlipd.v ta tam tikrų 
karinės valdž 
mų, kur sakoma, kad už 
kiekvieną pertraukimą dar
bo, t.y. streiką, streikininkai 
busią baudžiami iki 10 metų 
prie sunkiųjų darbų. TataŲ 
tur bu f bus bandoma prave-* 
sti ir k’Joso pramo gos ša
kose.

Neyeizb.it to, sako tie patįs 
praneši^ei, medvi! i‘s pra^- 
p onijoje tina spartus judė
jimas už generalį streiką. 
•Darbinu kai statą didelių 
reikalavimų samdytojains.

Pikniko programas irgi 
išpildyta kuogeriausia. Ir 
kalbėtojams, ir daininin- 
Įkams, ir . deklamatoriams 
publika nesigailėjo gausių 
.aplodismentų. Apie dd. Gu
ogio ir Pruseikos prakalbas, 
čia, regis, neišpultų kalbėti: 
jųdviejų prakalbos v i s u o- 
met patenkina klausytojus. 
Pakaks pasakius, kad veik 
kiekvieną jų sakinį palydė- 
.davo triukšmingi delnų plo- ’ 
jimai. Jei ką reikėtų pami-1 
nėti, tai dainininkus ir dek
lamatorius. Pirmiausia a-1 I 
■pie “Aido” chorą. Tas cho-į 

s ras jau spėjo pasižymėti ir' 
i dainų gerumu ir tokiuo jau 
puikiu jų išpildymu—daina
vimu. Taip ir Naujienų pik
nike. Neblogai dainavo ir 
Lietuvių Vyrų Choras. Tai 
dar palyginanti jaunas cho- 
iras, reikia todėl laukti, kad 
ateityje jis liks tikrai geru 
choru.

Deklamatoriai, dd. Pauk
štis ir Mockus, jie taipjau 
igerai atliko savo užduotį.

Publikai, regis, geriausiai 
ipatiko p-lės Grušaitės ir tė
vo duetas; Susirinkusieji 
už tai nesigailėjo jiems ilgų- 
gausių aplodismentų.

! Po d. L. Pruseikos pra
kalbos, beje, surinkta $42.58 
aukų pol. kankiniams Suv. 
Valstijose.

/ Abelnai, reikia pasakyti, 
piknikas darė ytin malonų 
įspudf. Užtai betgi reikia 
padėkoti jo rengėjams, o už
riš labiausiai darbininkams, 
Jkurie negailėjo laiko ir triū
so, kad padarius tikrai pui
kiu antrąjį Naujienų Bend
rovės pikniką. —Svečias.

Neyeizb.it


K

Baisioji Florozonda

Moralybes I šsi vystimas

Chicago, III

man

QARBAg

Draugijos ir Organizmy Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

perdaug 
užsimokėti 
aš negale-

Antrc
va

—nauji cigare- 
7, Flor (.Case) 

Parduodu po vieną ar visus kartu.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

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

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

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

Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad įgiliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartin& visiems jsigyti šią knygą.

1 TZrUv'r, KAzi

bus? 
reiš- 

rbintojų. 
Iš tarpo tų šimtų atsiras vienas, 
kuris jai patiks. Kas tada?

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wd&mann’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.

site, kad rubai negali' padaryti 
moteriės gerešne šokėja! Tegul 
moterįs persitikrins, kad ji gra
žiau išrodo, ir viskas ką ji nė da
rytų, kituose rūbuose išeis ge
riau.

Pagalios, nebandysiu tvirtint, 
kad Florozonda turėjo tokį pa
siutusį pasisekimų ačiū savo ta- 
lentui^ar kostiumui, ar ačiū ža- 
včjančioms melodijoms, pagal 
kurias ji šoko. — Nė kiek! Vi
sas dalykas buvo jos reputaci
joj. Skeptikai galėjo šypsotįes 
ir neatbojančiai sakyti: “rekla
ma” bet niekas tikrai negalėjo 
pasakyti, kad nebuvo saužudys- 
čių už Florozondos. O svar
biausia -— jos akįs! Visi sutik
davo, kad moteryje su tokiomis 
akimis turėjo būti kas-nors ne
paprasto.

ne išmes ant gatvės; o jeigu ma
ne išmes ant gatvės, aš mirsiu 
nuo skurdo. Vienas mane ra
mina, kad busiančioji karta pa
statys man paminklą! Duodu

Pasitraukiant iš biznio visas sandelis vy
riškų aprėdaly, skrybėlių, kepurių, apatinių 
ir puikinusios, naujausios mados viršutinių 
vyriškų marškinių ir 11, turi but parduota už 
50c. nuo $1.00. Ateikite ir persitikrinkite 
patįs. Pardavimui įrengimai 
tams keisai už pusę kainos;
Reisai

ninga šypsą. — Ką jus veikėte 
ir kur jus buvote? Aš nemačiau 
jus ištisą savaitę.

De-Fronsak garsiai atsiduso.
—Mano amžiuje ateina į protų 

ir vengia pagundų.
—Ar tas nežiauru link pagun

dos? — prisiminė ji, pakėlusi į 
jį savo nuostabias akis.

De-Fronsak žengtelėjo atgal. 
— Aš apart to buvau labai už
imtas, — pridėjo jis sausai: — 
aš labai užimtas žmogus. Kaip 
man pavyzdžiui, nė norėtųs pa
sikalbėti su tamsta, bet.-. — Čia 
jis neteko drąsos pasakyti, kad 
jis užėjo tik ant valandėlės..

—Kaip jums nė norėtųsi pasi
kalbėti su manim? — paklausė 
Florozonda.

—Aš ištikrųjų dabar turėčiau 
sėdėti raštinėje, — jis galiai už-

rė jis jai. — La Coupole nebė
ra daugiau programų, — yra tik 
Florozonda.

—Aš džiaugiuos, kad jus ne 
buvote myliniu š i o s mergai 

pasipriešino kompozito 
jos istorija labai nepap 

Visi josios meilužiai už

—Aš labai džiaugiuos, kad jus 
dabar nesate raštinėje, — pasa
kė ji.

—Delko ?
—Dėlto, kad man nė syki ne

pasisekė kaip reikiant padėka*- 
voti už viską ką jus man pada
rėte, ir aš noriu darodyli, kad aš 
to neužmiršau. — Ji ištiesė jam 
ranką; jis paėmė ją, stengdama-

“Del Dievo, tuojaus pranešk 
man vardą tos moteries ir pasa
kyk kur galima ją rasti 
preneriai trijų pirmaeilių 
riete buvo manęs klausti- 
nori ją angažiruoti.”

- Matomai, — patėmijo Pilu, 
— aš apsirikau savo pašaukime: 
man reikėjo likti romanistu! — 
Ir jis atsakė:

“Mergaitė, kurios akįs įkvėpė 
man pasaką vadinasi Florožon- 
da. Kas liečiasi kitko, tai aš ži
nau tiek, kad tu pasiūlei man 
pietus, o aš buvau alkanas.”

jam. Bet pas jį 
nenoras užbaigti

mą, aš pavaišinsiu jus pietumis 
už du franku.

—Aš kaip sykis galiu jums 
duoti labai originalį siužetą, — 
prisiminė Pi tu. — Aš dabar bu
vau provincijoj, atsisveikinti su 
tėvais prieš išvažiuosiant užru- 
bežin, ir susitikau nepaprastą 
moterį.

—Tokią ką nemyli dovanų? 
— paklausė De-Fronsak.

—Aš nejuokauju'- Ji — šokė
ja klajojančiamę cirke, švie
sos ir būgnas nuvyliojo kartą

—Mylėti labai lengva, — pa
tėmijo Pi tu.

—Ne keturios dešimt metų 
esant, — atsiduso poetas, — 
ypač — žmogui klesos A. Ne
užmirškite mano jaunas drauge, 
kad aš mylėjau ir buvau myli
mas be pertraukos per dvide
šimt tris metus- Aš negaliu my-

Prieš išvažiuosiant į Haagą 
kompozitorius Pi tu užėjo pas 
poetą Teofilių de-Fronsaką. 
De-Fronsakas nesenai buvo pa
imtas tarnyston redakcijoj “La 
Voix Parisienne”, su sąlyga, kad 
jis niekad nesiūlys laikraščiui 
savo eilių.

—Labas vakaras, — tarė de- 
Fronsakas. — Viešpatie! apie 
ką man parašyti?

—Rašykit apie mano muziką, 
— pasiūlė Pi tu, kurio kompozi
cijos visuomet buvo grąžina
mos.

—Kalbėsime protingai,.— šal
tai atsakė de-Fronsakas* — Man 
reikalinga dar puse kolumnos. 
Patarkite ką-nors įdomaus.

—Moterįs! — atsakė Pitu.
DoFronsakas nukrėtė pelenus 

nuo papiroso. — Jus priminėt 
man, — pasakė jis, — kaip man 
reikalinga meilė: — tas sužadin
tu mane. Kad gerai rašyti, aš Bet tos vakarienės nepasižy

mėdavo linksmumu: drąsuoliai 
jautė kad jiems esant vieniems 
su ja, jų drąsumas nyksta.

Kartą vėlai naktį sugrįžusi 
namo pas gyvenusią kartu su ja 
neturtingą tetulę, Florozonda 
piktai sušuko:

—Visas tas kvailumas man 
įkirejo iki kaklo: aš geriau su
tinku būti klajojančioj trupėj su 
kokiu-nors gražiu vaikinu, kuris 
nesibijotų manęs, negu būti kar
tu su šiais bailiais “didvyriais.”

Tada senoji tetulė pradėjo ją 
raminti, priminusi, kad jai da
bar gyvenasi labai gerai ir kad 
tokius pasisekimus reikia bran
ginti.

The National Coal Co. of Cambridge, 0.
REIKALAUJA 50 LIETUVIŲ KROVĖJŲ į savo kasyklą N 2 į Bysville, O. 

Anglis yra 5^ iki 7 pėdų aukščio, nėra geso, nė vandens, nė uolų. Geras sto
gas. Geri namai, uždyką anglis, už labai mažą randą. Bažnyčios ir mokyklos.

man dasikasti iki pabaigos pus 
lapio? Jeigu aš parašysiu per 
daug mažai, aš gausiu 
mažai ir negalėsiu 
už kambarį; o jeigu 
siu užsimokėti už kambi

sau | gaivą.
De-Fransak jau spėjo parašy

ti: “štai nepaprasta gyvenimo 
istorija vienos mergaitės, kurią 
aš sutikau jonnarke.”

-Bet jus perduodate tik gan
dą, — tuojaus jis patėmijo. — 
“La Voix Parisienne” laikraštis 
su reputacija; ir kaip tas nė pa
sirodys jums keistu, jį skaito. 
Tokios rųšies pranešimas su
kels sensaciją. Iš jormarkinės 
budos ji greitai pereis ant Pary
žiaus scenoj*. Kas gi tad 
Jus sakote, kad ji graži 
kia, ii turės šimtus

mirtį.
Pilu tuo laiku buvo Ilaagoj: 

skurdas privertė priimti jį į tar
nystę gaidų ir franeuziškų pia
nų sankrovoj. Skaitydamas Pa
ryžiaus laikraščius, Pitu taip 
drebėjo nuo nesulaikomo juoko, 
kad kiti darbininkai manė, jog 
jis turi drugį.

Linksmumas jo krutinėję ko
vojo su pavydu. “Kad mane 
velniai paimtų”, kalbėjo jis pats 
sau: “man, matomai, lemta tver
ti pasisekimą kitiems. Aš sė
džiu čia, ištrėmime, nuteistas iš
tisas dienas griešti šokius pianų 
sankrovoje, o toji, kurią aš su
tvėriau linksniai šoka Paryžiu
je.” Neabejoju, kad ji pusry
čiauja pas Paijarą ir pietauja 
pas Armenovilę.”

Florozonda ištikrųjų buvo 
madoje. Kas liečiasi jos akių, 
tai visgi Pitu perdėjo nedaugiau, 
kiek tas dalcstina artistui; jos 
akįs buvo puikios, nepaprastos 
ir dabar, kada menki skudurai 
jormarkinio cirko tapo pakeisti 
drąsiais, puikiais parėdais, ka
da vieton jormarkinės orkestros 
griežia La Coupole orkestrą, ji 
šoka taip, kaip niekad pirmiau, 
nešokdavo. Jus galbūt pasaky-

JOSEPH C- WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas 902-904 National Life Bid#., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel Central 6890-6391. Atdara: 
IJtarninko, ketverto ir oubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1560 MILWAUKEE AVE., Chicago. 111.

Tel Humboldt 97,

Jeigu jis per keletą savaičių ne
užbaigs su savim, laikraštis bus 
apšauktas melagiu. Aš ištisas 
naktis nemiegosiu bijodamasis, 
kad jis nenusižudys.

—Mano brangusis, — sušuko 
Pitu užjaučiančiai — nejaugi aš 
norėčiau daryti jums nesmagu
mą? Kam rūpintis tuo, kad kas 
pasiliks gyvu, geriau mesime šią 
temą ir pietus ir pasikalbėsime 
apie mano naują simfoniją. Iš 
kitos pusės, aš nematau kam 
tau taip rupinties apie laikraščio 
reputaciją — juk tu nesi su juo 
apsivedęs; o aš labiau išalkęs, 
negu kuomet nors.

—Jus labai sveikai protaujate, 
—, pasakė de-Fronsak. — Apart 
to leidėjas nepriima mano eilių- 
— Ir jis rašė be jokios pertrau
kos per dešimtį minutų.

Dviejų frankų table d‘hote tą 
vakarą buvo puikus, ir Pitu jį 
pagerbė.

Kaip kaprisinga pabusta gar
bė! Poetas, neįgyjęs garbės sa
vo eilėmis, į dešimtį minučių 
parašė žinutę, sujudinusią visą 
Paryžių. Ant rytojaus visi rodė 
ją vienas kitam, o poryt ji buvo 
perspausdinta Įeituose laikraš
čiuose, ir visą vakarą leidėjas 
“La Voix Parisienne” buvo ap
gultas klausinėtoj ų. Niekas ne
tikėjo de-Fronsako istorijai, bet 
tuo pačiu laiku niekas negalėjo 
susilaikyti nuo minties: o galbūt 
tas ir tiesa.

Už dviejų dienų Pitu gavo lai
šką nuo de-Fronsako sekamo tu
rinio:

vo sausakimšai prisikimšęs pu
blikos, ir tarnautojas* pas kuli
sus lobo: tike buvo drąsuolių, 
koketavusių su mirtim ir siun
tusių Fatališkai Moterei rašte
lius su pakvietimu vakarieniau-

A, po velnių! sušuko 
Floroz.ond’a. Visai ne taip 
malonu, kada su jumis apseina, 
kaip tarsi jus turite skarletiną. 
Kada aš glaudžiuos prie vyro, jis

nepasiseks rasti.
—Aš suprantu viską, — tarė 

Pitu, — apart ”klcsos A”.

dinti, kas tai yra cirkas jomar- 
ke. Aš sėdėjau ant siauro suo
lo, o orkestrą buvo bjauresnė 
už visus inkvizicijos kankini
mus. Ir ve po dvesenčių kume
lių ir nuplikusio liūto, ant are
nos išėjo mergaitė su pastebėti- 
niausiomis akimis, kokias aš tik 
mačiau. Žalios akįs su auksi
ne n lis kibirkštėlėmis.

—Tiesa, — sumurmėjo poe
tas, — manęs nė kartą nemylė
jo moteris su žaliomis akimis ir 
auksinėmis kibirkštimis.

sis pergalėti savo baimę-
—Mademoiselle, — atsakė jis 

drebančiu balsu, — kada aš ra
šiau straipsnį, apie kurį jus kal
bate, aš jumis įdomavau tik 
kaipo žurnalistas, taip kad jums 
nėra už ką man dėkavoti 
po to, kaip aš turėjau garbę su
sitikti su tamsta, aš pajaučiau 
prie jus visai kitonišką įdomavi- 
mą, įdomavimą vyro, įdo... — 
Čia jo dantįs pradėjo barškėti 
ir jis nutylo.

“—Kokį įdornavimą? — pa
klausė ji švelniai su geidulinga 
veido išvaizda.

—Draugo, — sumurmėjo jis. 
Baimes priepuolis pavertė 
“draugą” į ledinį kalną- Bet ji 
tvirčiau spaudė jo ranką.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. •

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

Neužilgo laikraščiai pranešė, 
kad m-lle Florozonda — kurios 
meile visuomet buna fatališka 
— šoks teatre La Coupole. Visi 
bulvarai mirgėjo geltonais pla
katais su Florozondos vardu.

Jos paveikslai suvadindavo 
minias praeivių, ir galima buvo 
nuolatos ten girdėti: žinote, 
Florozonda, — ta kuri atneša

T PI QIU Bmr r R RJP ą j
H Dienomis ir vakaraia teisių klesos. Q 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių »no- jį 

G kslifckų laipsni. Dykai oratorika. 8 y 
A metų praktikos kursas. Grailausi v 
G klesos kambariai ftiame mieste, ** 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- <■ 
8 STESNĖS MOKYKLOS KURSAI A

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Iružinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataHogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 58 W. Jack- 
eon Blvd. TeL Wab. UWi

laišką.
—Nors manęs neapvertino ir 

aš greičiausia baigsiu gyvenimą 
pabasta, — mastė jis, — bet tas 
dar neduoda man teisės kliudy
ti kitiems likti laimingais. Ne
laimingoji mergaitė turbut su 
džiaugsmu norės šokti trijuose 
pirmaeilėse variete, ir dagi vie
name jų. — Paskui jis parašė:

“Ji vadinasi Florozonda: ia

—Gyvenimas,geras daly
kas, — filozofiškai patėmijo te
tulė, — ir vyrai nenori mirti už 
bučkį. Atsimink kokia pas ta
ve reputacija! II iaut souffrir 
pour etre fatales Pažiūrėk, 
brangioji į savo algą ir laikyk 
liežuvėlį už dantų! Ar tu girdė
jai kada-nors apie ką-nors pana
šaus 
Dievo stebuklas!

—Visą istoriją pradėjo žurna
listas de-Fronsak — atsakė Flo
rozonda. — Aš maniau, kad jis 
tai padarė, kad padaryti man 
pasisekimą; bet aš tikrai tikiu, 
kad ir jis pats tam tiki! Kas 
galėjo jam pasakyti! Reikės jo 
paklausti, kada jis ateis.

— Kas per beprotystė! — sušu
ko senutė, — niekad nejieškok 
bendrininkų, jei gali apseiti be 
jų: tai viena iš pirmųjų gyveni
mo taisyklių 
tuo geriau. 1 
keli, ir mąstyk apie ką-nors ma
lonaus.

Florozonda neklydo: de-Fron
sak pusiau tikėjo ir dėlto buvo 
labai sunkiame padėjime. Jam 
būtinai buvo reikalinga meilė, 
bet kaip jis sakė Pitui, jis liek 
daug mylėjo, taip daugelį, kad 
nebegalėjo daugiau įsimylėti.

Bet staiga atsiranda Florozon
da ir jis lieka sužadintas: jis už
žavėtas jos baisia reputacija, už
žavėtas jos gražumu1- Jis vėl pa
jautė save pavergtu moters — 
ir moteris 
vo prielanki 
buvo didelis 
saužudyste.

Troškimas jos meilės galėjo 
lyginties* tik su baime, kas ga
lėjo atsitikti, jei ji jam atsiduo
tų. Jis tai bėgo prie jos, tai vėl 
baimėj jos vengė. Panedėlyj jis 
sušuko: “reikia būti idiotu, kad 
patikėjus tokiai pasakai!”, o 
utarninke jis tvirtino: “o jeigu 
Čia kas-nors yra?”

Su kančia širdyje jis atėjo pas 
Florozondą už kulisų ant ryto
jaus po jos pasikalbėjimui su 
tetule. Ji buvo! rėdymos kam
baryj ir rengėsi! eiti.

—Jus šokote dieviškai, — ta-

A. KARTANOI
APT1EKA

Receptai išpildomi su didžiau
sia atida ir be klaidu. Visada 
vartojami tik švieži vaistai.

Musų aptiekoje yra išdirba
mi sekami waistai:

A. K. vaistai nuo nuospaudų' Į 
(corns). Nugydo nuospaudas į j 
kelias dienas. Kaina 25c.

A. K. milteliai nuo galvos | 
skaudėjimo. Prašalina galvos | 
skaudėjimų j 20 minutų. 25c.

Trejos Dėvi nerius (3x9) su
sidedančios iš parinktų kartu- | 
rnynų. Vartojant šių trejankų | 
reikia neužmiršti, kad tai yra S 
vaistas ir nevartoti perdaug. 
Kartumynai stimuliuoja vidu
rių girnukes ir tokiu budu 
žmogus įgauna didesnį apetitų. 
Kaina 50c.

A. K ART ANAS 
APTIEKOR1US 

LIETUVIŠKA APTIEKA
3201 So. Halsted St., Chicago. 

Telephone Drover 9053.

aiškino poetas: — klesa “A” — 
tai vyrai, prieš kuriuos nė vie
na moteris negali atsilaikyti. 
Klesa “B” susideda iš vyrų, ku
riems jos instiktyviai patiki ir 
jau antrą dieną atveria savo sie
lą; tokie vyrai įgyja didelį paty
rimą apie moterų psichologiją, 
bet jiems niekad nepasiseka įgy
ti jų meilę. Klesą “C” moterįs 
paprastai skaito “kitais” — jie 
į dalyką neįeina; kartais jie ap-

dė labai palaidų gyvenimą. .Pa
galios, tokie išvadžiojimai ne
pagelbės man užbaigti straipsnį, 
aš apie tai rašiau jau pereitą sa
vaitę.

—Taip sau kalbant, — patė
mijo Pitu, -— priešais mano 
kambarį apsigyveno graži gel
tonplaukė. Kol-kas mes su ja 
sveikinamės lik per langą, bet 
aš pakrikštijau ją Linetta a Tri- 
kotren ir parašiau apie ją poe
mą. Parašytas tik paskutinis 
kupletas*. Kiti dar neparašyti.

—Vistiek man tos eilės, — at
sake de-Fronsak, — negali už
pildyti pusę kolumnos prozos

nūs, 
rasta 
baigė saužudyste.

Ką? — nustebintai paklau
sė de-Fransak.

Taip, tas labai keista. Vie
nas iš jų prieš pat mirtį pavel
dėjo šimtą tūkstančių frankų; 
jis pasikorė. Kitas — italas ra
šytojas — nusinuodijo tuo lai
ku, kada visas Rymas skaitė jo 
romaną. Įsimylėti į ją, kalba- 

nėra pavojinga, bet įgyti 
meilę, reiškia mirti už ke- 
savaičių. Nelabai senai ji 

apsivedė su vienu nariu tos tru
pi >s ir jis greitai patėmijo, kad 
ji jį prigaudinėja. Jis nuspren
dė ją nušauti; jis atstatė revol
verį į jos krutinę. Ji tik nusi
juokė — ir p a ž i u r ė j o į 
j j. Jis čia pat paleido kulką

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta į skyrius:



NAUJIENOS. Chicago, IllSereda, Rugsėjo 5, 1917

Amerikos, Lietuvių Gyvenimas
Musy korespondentų pranešimai

MUSKEGON, MICH

mt

Chicago Telephone Companymums

oroCAMBRIDGE, O

me

Nuosavybes
Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos

K. MICHALOWSKI

m ižuillll'll

iinzius

ims

DAR DEL TO ANTRO S.L.A 
APSKRIČIO IR p. M. MAR
TAUS SURINKTŲ AUKŲ.

Pašaukite Official 100 
Commercial Department

Sekantis Telephone Directory Ati 
duodamas j Spaudą Spalio l=mą

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
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Ar jus susitvarkei kraustyties? 
Jeigu jus nutarėte persikraustyti j naują reziden
ciją arba biznio vietą, jus turite užsakyt perkelti 
savo telefoną.. x

Trisdešimts Dienų Pranešimas 
reikalaujama visiems perkėlimo užsakymams tarp 
Rugsėjo 15-tos ir Spalio 15-tos.

Rugp. 25 d. čia tapo areštui) 
tas Liaudies 'Tarybos organiza 
torius

Ta ko- 
s Rut- 

laikydamas prakalbas 
L A. 50 kuopoj. Tau-

W. J. STANKŪNAS, ‘
3315 So. Halsted St., Chicago, IU 

Telefonas Yards 1546.

Telefonuokite savo persikraustymo užsakymą
DABAR

31 metų. Dabar prieš juos ve
dama aštri kova. Fabrikantai 

laukan iš darbo. Bet

UTATSYTAS iš fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
'jj’ai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš
naudotojus. \

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti ji yra taip svarbu-ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko Įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted Ste, ' Chicago, HI.

VOJUJC 
skus žino, h 
aukos žuvo

L.A. 11 apskričio ras- 
įvė paaiškinimą kas 
surinktu p. Mariaus

las, o ne kieno kito., Pagalios, 
jeigu tos aukos nebuvo pavojuj, 
tai kode! jos Įąįkytu ]konę pus
antrų metų-7 (įal tam, . kad jąs 
gardžiau. pribūtų badaujantieji?

■■

kurie gali 
gę į darbą via 
arba rašyti Į Įj/li 
805 Home Bldg

Toliau p. S. Kvielkauskas sa 
ko, kad mes bė reikalo užmėtė 
me kalte ant p. A. Beržinsko sa 
kydami, kad p. Beržinskas lai 
kės tuos pinigus ir daros bizni

kk sierius.
VIRŠIJA $8,000,000.

KALBAMA* LIETUVIŠKAI

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukp.
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų /"eb’V 

mėlis, kur telpa apie šimtas Įvąir;yi.''-r'dių.
gražiais popieri

jos stoties ir lenai susirinkusi 
pareikalavo paliuosuoti kalbėto
ją. Policija nusigando ir kalbė
toją paleido, lik uždraudė jam 
kalbėti ant gatvės.

Ant rytojaus prakalbas tam 
kalbėtojui surengė mašinistų 
unija, o trečią dieną - socialis
tai. Jis plačiai išaiškino apie 
reikalingumą Liaudies Tarybos 
ir kvietė siųsti kuodaugiatisia 
delegatu i tos Tarybos konven-

redaguoja vv
kalai laimėjo
va manius “sulai tavę
iš vietos prašalinę.

Kurie norite tureli paveikslus (rečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” molinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimu, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų raščjo — 
dramaturgo B r. Vargšo, kreipkitės antrašu:

skaudžiojon 
Dirvos leidėjai, būdami 
a is smuklių, privatinių 

laikraščių ir šiaip kitokių bižne- 
lių, o keletas dar ir tyro kraujo 
vyčių padavė dėdei V. Jokuby- 
nui ullimalimą: pasirink, girdi,

gas.
Kad numalšinus parapijos ko

mitetą, kuris susideda iš tų gai
valų ką anais laikais buvo už
ėmę juodašimčių roles lošti, bū
tent, vaikščioti pas miesto val
dininkus ir pas samdytojus, id
ant socialistams ir visiems 
tiems, kurie nepriguli j parapi
ją, nebūtų duodama darbas ir 
kad jie butų kaipo buntovščikai

Kada mums tų aukų likimas bu
vo dar ne visai aiškus, tada-mes 
kreipėmės su laišku į SLA. antrų 
apskričio viršininkus klausda
mi, kodėl jie tų aukų nesiunčia 
badaujantiems/ir kodėl nepasi
rodo/s u atskaitomis. Tada p-a s 
Kvielkauskas atsakė mums laiš
ku, kad - jeigu iždininkas ne
būtų buvęs privatinis bankie- 
)'ius, tai nebūtų to įvykę. Jeigu 

. apie lai pamiršo, lai te- 
mjiepų” n r. 185, 
s yra pers pa us- 
p. Kvielkauskas 

įpie pavojų aukoms skai- 
i, tai yra jojo palies me

lą rybą, kuri yra su< 
Am. Liaudies Tarvba 
dabar turi apie 2,000,000 narių 
ir ji galės išaugti i milžinišką

o į jųjų vielą par- 
daugiau juodukų 

ai yra Amerikos 
as labiaushi kapi
ni pigus darbi-

Jeigu p. S. Kvielkauskas skaity
ti! laikraščius ir dar keletą kar
tų perskaitytų musų pranešimą 
“Naujienų” n r. 185 ir 
vartytų protokolų liny 
reikėtų bereikalingų 
ir užimti be reikalo laikrašlvj v O 
vietą. Apskričio šuvažįavinn 

mes sakėm, lala

Beržinskui pri
kaitė buvusi p. 

Pr. Kibarld. Tai tikras norėji
mas užlipinli žmonėfns akis. 
Mes turime pabrėžti, kad mes 
n (-s i ka bi nejau i e |) rie n ereikai i il
gu žmonių. Ta svk Apskričio 
iždininku buvo p. A. Beržinskas, 
tai jis las aukas ir priėmė, o jei, 
gu jis ląs aukas atidavė kokiems

draugysčių ir kuopų sąryšiai: 
vienas progresyvi ų darugysčių ir 
kuopų sąryšis, kuriu priklauso 
laisvos draugijos (L. S. S. A. 
kuopa, Lx\IPS. kuopa, LDLD. ir

Well, matysim, kuo visa tai 
pasibaigs. Dabargi reikia lik 
pasakyti, kad klerikalai puikiai 
vedžioja1 tautininkus už nosies 
—■ skelbdami vienybę, ii' paskir
dami už organa 
kaip Garsas

Jau nuo pereitos žiemos 
velande ėjo smarki kov 
tautininkų ir klerikalų, 
še buvo užviręs (laktai

Mums pranešė kad kasyklos 
National Coal Co., Byesville, O. 
dirba visu smarkumu. Kontrak
tai pasirašyti, užtikrinanti dar
bą ant daug melu ir kompanija 
dirba su pilnu sutarimu su li
nija. Žmones gali pasirąiidavo- 
li 5 kambarių namus su angli
mis už dyką, už $8.00 j mėnesį, 
ir ten pat yra bažnyčios ir mo
kyklos. Kompanija reikalauja 
dar 50 daugiau lietuvių kasėjų, 

i lavai eiti prisiren- 
B and O. R. B. 
r. Alfred Frank, 
■ , Pgii. Pa.

gir 
di, klerikalai, esame vadovai 
tautininkai turi musu klausyti ii

da jįe turi paskirtą jiems laik
raštį Garsą skaityti.

Neskanus, žinoma, Garsas 
tautininkams, ypač Susivieniji-

brėžti, kad lai yra grynas pra 
ši manymas ir kad mes niekur ii 
niekad to nesakčm. Oj kas tini 
pavojaus toms aukoms

Cleveland. Ohio fabrikantų 
juodoji sutartis kovai prieš ne- 
pilicčius, ateivius ir talkininku 
Sąjungoj karimi jaučių valstybių 
nesiliauja. Kasdien atleidžiama 
iš darbo po keleli) desctXu atei
vių nepilic 
gabenama

Rugsėjo .1 d. vielos “patrio
tai’” turčjo.prakalbas, surengtas 
tikslu paagituoti, už karę. Per
traukose grieže benas ir linksmi
no tuos, kurie yra pasiryžę va
žiuoti i Franciją lieti savo krau
ją ir galvas paguldyti. 'Nieko 
indomaus nebūtų, jei lik kapi
talistai agituotų darbininkus su 
kilų šalių darbininkais pjauties 
ir žudyties už kapitalistu rinkas 
ir jų lobius. Bet, kad save pa
sivadinusieji Kristaus įpėdiniais 
agituoja už karę, tai jau net ko- 

isa-

V įsiems norintiems išgirst 
Kh kpalrieko kalbą patariu atei
ti šią sabalą į viršnurodylą vie
tą. Ten jus išgirsite ir persitik
rinsi te, kas skelbia Kristaus mo
kslo žodžius ‘‘neužmušk” . ii 
'hnyičk artimą- savo.” '

Jurbarko Vincas

Rugp. 2(i d. įvyko LDLD. 83 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Prie kuopos prisirašė 3 nauji 
nariai. Nutaria surengti vieti-

linin-kas 
tink a ui 
ir draug padare šiokių lokių už
metimų. Mes, SLA. 185 kuopos 
nariai, savo susirinkime, laiky
ta nu' 2 d. rugsėjo, nutarėme pa
siteisinti ir pasakyti, kad visi S. 
Kvielkausko argumentai yra ti
kras išmislas. Ponas S.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pcnnsylvanijos Hospitalčse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo, l’ždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
sjavokiškai.
1739 S. KALSTEI) STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

mis prakalbas; 
it apie pabaigą 

rugs. men. Patartina LDLD. 83 
kuopai prisidėti prie Am. Liet. 
Darb. Tarybos.

Didžiumos Prisilaikantis.

kad lokį komitetą numalšinus, 
kun. Ambrozaitis antru kartu 
žada kreipties j ieškodamas pa- 
gelbos į policiją, nes kitaip su 
tokiais gaivalais esą negalima 
susirokuoti. Kunigas muša į 
stata, kad nusiram in tu komile- 4. C
tas, o Stanislovai lis muša su siu
te ir rėkia, kad kunigas nusira
mintu. Žiūrint iš šalies išrodo

Ko zo rotą per v ie- 
eluvninku. Kitas lauti- c
drado vėl naujų užpuo

limo punktų. Dvasiškas gi tė
velis nėrėsi iš kailio, kad atsi
laikius. Jisai jau pradėjo “lai- 
tuoties”, suprantama žodžiu, < 
ne kumščiu, ii' per mišias. Jis 
skaito Dirvą prie altoriaus 
skųsdamasis, katTol ve žiūrėkit 
kaip ant mainęs užsipuolama-.

T ėvelis patail 
vieton, 
savin inl

Kazimieras Gugis
A DV O K A T A S

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

DR. SCHNEIDER. sSalistas
Daug ligonią jis išgydė. Spcciališkuniu gydymo vi

sokių Vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
skuros ligų, reumatizmo, galvos 

» ir paslaptingų ligų** 
nežiūrint j tai, kas jus gydė be 

i — nenustokite 
o jis juras paro-

Clcvt landė yra apie 32,000 ąl 
eivių nepiliečių, atvažiavusių ii 
talkininku sąjungoj kariaujan

paraginame, kad aps- 
afiinkai pasirupiidii su 

Aukų buvo sur-in- 
o pasiųsta yra tik 

$750.00/ Mes norime matyli pil
ną. atskaitą. ■

\’ui-dięSLA. 1S5dip,; . # .
ę.ę ę stripeijca, rašf.

kad mes neišlyrę dalykų paskel 
berne per “Naujienas,” jog su 
rinktos aukos žuvo arba yra pa 

Iš kur p-nas Kvietkąu 
mes sakėm, joi 
Mes turime pa

tikras cirkas. ( 
kimai ii' kalbos 
klausyti. K.

1. Bendralaikinčs nuosavybes formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.;
4. Feudališka nuosavybe.
5. Buržuaziška nuosavybė.

ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

klu duros žiūrint. Krislus 
kč neužmuši, liepė mylėti 
artimą, bet ir priešą. O kuni
gai užlaikomi ir penimi darbi
ninku, agitavo susiriesdami da
rbininkus eili i karę ir užtikri
no, kad die vas amerikiečiams 
padėsiąs sutriuškinti 5 
galybę, (ii kurie karėj 
lai vienas kunigas tvirtino, kad 
tokie karaliaus dangaus I 
slėj ir ten linksminsis 
m vii moms , vpatonR oi

veja juos
tie ateiviai savo ateitim nesirupi 
na, miega ir sapnuoja.

voj. Paties p. M. Martaus pain
formuota “Tėvynes” rddakcija 
sake, kad aukos buvo priimamos 
apskričio iždininko, p. BerŽJn- 
sko (žiur/ “Tėvynės” n r. 12) .

BLUE ISL
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
' OTTE
Vnt. City Bank 
. C. WILCE 
vice-nrez. T.

Apie 1 1.5(H) negrų suvažiavo į 
Cleveland, Ohio ant negru drau- 
gyslos seimo, Independent, and 
Protective Order of Elks. Sei
mo posėdžiai laikyta taip vadi
namoj Gray Armory. Utar- 
ninke, rugpiučio 27 vidurdienyj 
buvo surengta didelė paroda, 
kurioj apart suvažiavusių daly
davo tuksiančiai (Tevelando gy
ventoj ir negrų. Muzikai grie
žiant minios negrų kaip debesis 
traukė East 9lh Sir. Parudavu
sieji paskui pasuko į negi 
gyventą Central aveniu' 
savo ja ja iki East 551 h Sli 
4(H) automobilių aprėdvl 
kiomis vėliavomis buvo

1900
IV, KASPAfl 

prezidentas
UTTO KASPAP.

landi' artinasi miesto 
rinkimai. Politikieriai 

audyti sau daugiau 
stengiasi apgyven

dinti tuos negrus — o jų yra 
pargabenta apie 4,000 — savuo
se distrikluose, bent per'8 
nesiūs. T aip bent prasitarė 
nas politikierius laikydam 
s|)yeiu.

i Viena Batikų .
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

ratųrlole ir tikroje Rinkoje. .28 metus teisingai vedamoje
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
19 gatvėn.

V. F. MASHEKZ 
prez. Pilsen Lumber Ck>.

J. PESHElJ 
, sekr. Turk Mnfft Čo.

OTTO KDBIN 
Wilce Co. prez> 

wing Co

Telefonas Cana) 3737

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS

SUN - MON - - WED - THU - FPI
------TT~1~7~T----

HABLES KKU 
rice-pi ozldent 

PADftint

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo ffčlimo pilvo ir įarnu, ffer- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

t1/ skaudėjimo, nustojimo apetito, 
V I Šalčio galvoje, ect., cct., Sutai- 
11 MI fi0,na8 išdirbčju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio—:35c 
Už toon kute visose a pliekose, 
artoa galite užsisakyti tiesiai ič

< 1?'. AD. RICHTER & COc

tovę (Dirvą) ir jos komanduoto- 
jas p. V. J. pradėjo bombarduoti 
klerikalus, vyčius ir jų generolą, 
dvasišką tėvelį. Tautininkai 
atakavo pe r Dirvą, o 
levas bažnyčioj, per' 
Ir taip loji košė virė 
nesiii. T olinus, vienas laulinin

imu sarvsiui uz organ; 
C v * 7

, (> tautininkai purtosi
10 laikraščio. Todėl.

kova. Klerikalai

Toji negrų paroda išrodė labai 
patriotiška. Be t kompanijos ir
gi moka savo bizni gaišinti. 
Kaikurie negrų nešė ant pečių 
Akron, Ohio kompanijos gumi
nius automobilių įnirus. Mat 
kompaniją It'ido savo 
kus dalyvauti parodoj, Kad Ino 
budo pagarsinus savo bizni. Tai laip mokina Kewanee’s 

katalikiški kunigai darbininkus.
Bet susipralusicji darbininkai 

bjaurisi lokiais kunigų darbais 
ir deda visas paslaugas, kad su
rengus vienas išdidžiausių pra
kalbti ir išaiškinus broliams dar
bininkams, kui' link veda mus, 
darbininkus, kapitalistai ir jų 
bernai.

Minėtos prakalbos yra rengia
mos I.SS. kp. bendromis spėko- 

vielos anglų socialistais 
vienam garsiausiu kalbėtojui, bu 
rūsiam kandidatui į Suv. Vals
tijų vice-prezidcidus, George B. 
Kirkpatrick*,ui (iš New Yorko).

Prakalb.oš Įvyks rugsėjo 8 d., 
8 vai. vakare, I lyncan krautuves 
“Musse” svetainėj; ant tdečių la
bu vra nusamdytas benas, kuris

laikė prakalbą. Jo prakalbos 
pasiklausyti susirinko didžiau
sia minia žmonių. Tas nepatiko 
kapitalistų bernams ir jie areš
tavo kalbėtoją. Tečiaus minia

vieną is dviejų arna neteKSi 
džiabo, arba nusilenk prieš vy
čius ir dvasiška teveli. Dėdė Jo- 
kubynas turėjo tą nuomonę, 
kad geriau yra persiskirti su 
Dirvos redaktoriška kede, nckad 
nusilenkti prieš lietuvišką pa
mokslininką. Dabar vėl Dirva 

i.

Reiškia, kleri- 
Ižiaugiasi hiis-

R ^Juznuodijinio kraujo, ;p -Slskaudčiimo ir kryžmoje, kosulio
\* Vyrai ir moters! — i
\ Pasekmių arba nežiūrint kuo sergate

vilties, bet toj vietoj atsilankykite — < 
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą, l’ata- 
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR , kamp. Ashland Avc.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. PTITP ACH IT TNedčJ. nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. V-niVAuV, IIjIa

priklauso klerikalų ir tautininkų 
vadinamos “bcparlvves” organi
zacijos. šiemet klerikalai patie-

IAS PEIilš

4- 5
11 12
18 19
25 26
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Redakcijos Straipsniai

UŽTARIA ŠNIPUS

Sveikatos Skyrius

Naujienų Sveikatos

Apžvalga
NABAGAI

mes

Redakcijos Atsakymai

KLERIKALIŠKAS
MILITARIZMAS.

vien 
viso

jvaino- 
visada

Patriotų 
konvencija

radika- 
pavirto 

orga-

musų vien
mums pa

O*!

daiktu, kaip 
dvasi

Plėtojimas De 
mokratijos:

Organizavimosi 
reikalas.

tautas, 
kad tik 

kvailesniais

. $6.00
. $3.50 
Chicago-

$5.00
. $3.00

$1.75
.. $7.00
... $8.00

DARBININKAI NESPAUSDINS 
BURŽUAZINIŲ PARTIJŲ 

ATSIŠAUKIMŲ.

Kun. Kemėšis savo “Darbinin- 
tebebombarduoja 
kurie priešinasi 

ir kurie paskuti-

Dievą 
parodo visų 

fantazijų tikslų 
ako, kad išlavinta karino

ko (far vis 
tuos “vyčius’ 
mili turizmui 
niame savo suvažiavime išbrau
kė kariško lavinimosi punktų iš 
“vyčių” konstitucijos. Kad per
tikrinus savo oponentus, Kemė
šis taip jiems prirodinėja niili- 
tarizmo reikalingumų:

Pirmiausia jisai nurodo, kad 
“istorijoje” (kun. Kemėšio) bu
vęs tik vienas toks “stebuklin
gas” atsitikimas, kad šalis apsi
gynusi nuo priešų užpuolimo, 
nevartodama 
sako:

Atsakymas:
Psoriasis yra liga, kuri kar 

tais labai greitai pasiduoda gy 
dymui, o kartais niekas negelb 
sti. Tokiu budu tai yra išgydo 
ma liga, bet ne 
Tūli asmens

NAUJIENOS
ILitlhmmsm Daily Hews

i, o ne Redaktoriaus 
ant vienos popicros puses, be to 

Redakcija pasilaiko visas tei- 
etinkami spaudai raštai naikina- 

jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Hatsted St, Chicago

kapitalistines
“žmonių laisves” (ka- 

spalininkai, pramoninin- 
j ok i a m e a t s i t i k i m e, 

pasiūlymų, 
statymui ir 

pavienių

ti ilgai ir įvairiais budais gydo
mi, o tretiems išrodo, jog veik 
nieko negelbsti. Priklauso labai 
nuo to, ar ligonis užsilaiko taip, 
kaip daktaro įsakyta.

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

Beržui, Roseland. — T amstos 
eilių negalėsime spausdinti laik-

zina veido nervų 
ypač akių * nervus, 

susilaukt padai
gai vos skaudėjimo, pere
ik i u uždegimą

buvusiam
jisai, ažuot mulki
•ats rašytųsi į ka

BLOG A S GE I .EžINKELI Ų 
PADĖJIMAS.^

■gramais. Bet pamatinė jų 
visų idėja yra vienoda: kaip 
Chicagos, taip Brooklyno ir 
Bostono apielinkių draugi
jos ir kuopos susitelkė į dai
ktų tikslu suvienytomis jie- 
gomis varyti bendrų darbą. 
Susitelkė į daiktą todėl, kad, 
išvien veikdamos, jos gali 
pasekmingiau darbuoties.

Kritikai iš “Kovos” pasa
kojo, kad Darbininkų Tary-

Minneapolise šitas gom- 
persinis susivienijimas su
manė padaryt • suvažiavimą 
kaijp tik tuo laiku, kada bu
vo paskirta Liaudies Tary
bos konvencija.

Patriotų suvažiavimas į- 
vyko, kuomet Liaudies Tary
bai valdžia uždraudė laikyt 
savo konvenciją Minneapoli- 
se. Bet neužvydėtinam pa
dėjime atsidūrė to suvažia
vimo dalyvautojai.

’ Jie susirinko parodyt savo 
pritarimą “karei del demo- 
kratybės” ir apgint minias 
nuo “pragaištingos” Liau
dies Tarybos įtekmės. Tuo- 
gi tarpu valdžios pastangos 
suardyt Tarybos konvenciją 
įaiškiaus, negu iškalbingiau
si argumentai, parodė tikrą
jį šios karės pobūdį ir tūks
tančiais padidino karės šali
ninku eiles.4*

Gompersiniai patriotai tu
ri jausties blogai. Valdžia 
jiems patarnavo meškiškai.

nu 
prirodo be jokių abejojimų še
šėlių, kad despotizmas ir pries- 
jyuida yra ne vien tik Vokieti
joj ir Austrijoj.
j Tyrinėta apie tų moterų al
gas 1916 metais, kada pragyve
nimas buvo labai brangus* Ke
turi metai atgal, kada pragyve
nimas buvo perpus pigesnis, ne
gu 1916 metais, ta pati komisi
ja nusprendė, kad .mažiausia al
ga iš kurios mergaitė gali pragy
venti Massachusetts miestuose 
gali būti $8.00 į savaitę. Pažiu-

jungai, kadangi ji esanti 
steigiama “šalę Sąjungos” ir 
“ne po Sąjungos firma”. Bet 
brooklyniškis Komitetas ir 
Naujosios Anglijos Fondas 
yra taip-pat ne Sąjungoje, o 
“šalę” jos, ir taip-pat turi ne 
Sąjungos, o kitokias “fir
mas”.

Kritikai iš “Kovos” baisų 
triukšmą kėlė, kad chicagie- 
čiai veikė “nepasiklausę Są
jungos”, t. y. L.S.S. centro. 
Bet brooklyniečiai ir Naujo
sios Anglijos žmonės savo 
organizacijas įsteigė, taip- 
pat "nesiklausę L.S.S. centro. 
Daugiaus net: jie įsteigė sa
vo Komitetą ir savo Fondą, 
net visai neišdiskusavę to da
lyko, kuomet chicagiečiai, 
pirma negu pradėję organi
zuot Darbininkų Tarybą, 
plačiai aiškino tą sumany
mą spaudoje; jie, be to, ir 
laiškais pranešė apie savo 
sumanymą socialistinių lai
kraščių redakcijoms (tame 
skaičiuje ir “Kovai”).

Kritikai iš “Kovos” kalti
no chicagiečius, kad jie kė
sinasi ant internacionalizmo ’ u
ir norį iš Darbininkų Tary-

Yra nciiuseklu smerkti 
žmogų tik del to, kad jis bū
damas lietuviu yra kokios 
nors šalies politišku arba ko- 
mercijiniu “šnipu.” Tokius 
žmones užlaiko kiekviena val
stybė ir be jų neapsieina.

Valstybės neapsieina be šnipų, 
todėl smerkti šnipus yra nenuo
seklu ! Tik tokį “argumentų’ 
“L.” tepajiege surast šnipų pro 
f esi jos apgynimui-

Bęt gerai, kad ji bent drąsi 
Iki šiol niekas dar pas mus ne

4. Reikia organizuotos fyzi- 
škos pajėgos ir tam kad val
stijos viduje tvarką palaikius- 
Net ir gerai organizuotose 
valstijose įvyksta didelių ria
ušių. Juo labiau musų tau
toje. Per maža pas mus pa
kantos, politiško išsidirbimo, 
gi užtat gana gilai į daugelio 
mūsiškių dvasią įleido šaknis 
anarchizmas, bombizmas ir 
kitokie izmai. Didelę daugy
bę turime revoliucionierių iš 
profesijos.

Visiems 
kalams reikės mus organ įzuo

Bet ji klysta, įsivaizdindama, 
buk ji tiek daug sverianti musų 
laikraštijoje, kad jos žuvimas 
suteiktų “didelį džiaugsmą” ki
toms srovėms^ Su “Ateičia” vi
suomenė pradėjo mažai skaity- 
ties nuo tada, kad ji i 
liai-tautinio laikraščio 
konservatyvių tautininkų

man sakęs
kad ga

ą nuo uz- 
mgaloti ir 

apgins! 
Kaip iš kunigo šitokius žodžius 
girdėt yra labai įdomu.

Bet “Darbininko” redaktorius 
yra tiek atviras jogei, kad, gin- 
daams militarizmą, jisai ne tik
tai paniekina Dievą ir dvasią 
šventą, o ir parodo visa savo 
militarist išku 
Jisai 
mene Lietuvai busianti reika
linga ir vidujinės tvarkos palai 
kymui 
sianti apgint 
mbizmo”, “u 
voliucionierių u 
Kovai su valdžios 
mojo Lietuve 
organizuot ii 
riuomenę.

Gerai, k 
taip atvirai 
rėtus

šiandien spaudos padėji
mas yra labai sunkus — bran
gumas popieros, brangumas 
ir trukumas darbininkų — ne-* 
apsakomai apsunkina laikraš
čių gyvavimą ir visai nedaug

Laukinaitis iš Chicagos rašo: 
L Aš nuo jaunų dienų viena 

ausim negirdžiu. Sako, kad yra 
bubnelis perplyšęs. Taigi ar ga
lima ją pataisyti, ir, maudanties, 
ar galima į ją vandenį leisti taip, 
kaip į sveiką ausį ?

2. Ar nieko nekenkia, jeigu 
dirbtuvėje vėjinyčia atstume 20 
pėdų pučia visą dieną į veidą?

Atsakymai:
1. Perplyšušio bubnelio bei 

sutaisyt negalima.
paparastai nesu-

ja liks vieninteliu išsigelbėjimu.
2. Aš negaliu pasakyt, ar vė

dyklė, kuri sukasi 20 pėdų atstu
me, kenkia ar ne, nes reikia ži
not, kaip daug ji turi jiegos va
rinėti orą. Jei ji nėra didėlė ir. 
nedaro daug vėjo, ji negali ken
kti 20 pūdų atstume. Ji gali 
tuomet padalyt daug gero, nu- 
nešdama iškvėpuotąjį orą. Bet 
jei ji turi daug jiegos ir per dau
gelį valandų 
galūnes ir 
tuomet galim 
m o ii

Kursk. — Bendras visų Kura- 
ko spaustuvių darbininkų susi
rinkimas, laikytas birželio 2 d., 
vienbalsiai priėmė sekamą rezo
liuciją :

“Visi laikraščiai, brošiūros, 
atsišaukimai ir abelnai visi 
prięš- rinkiminiai agitacijiniai 
spausdiniai, kuriuos leis buržua
zinės, kapitalistinės partijos ir 
grupės 
dėtai), 
kai ir kiti 
nežiūrint geriausių 

riimti
nuo

ulb n i n is t racijos, 
ivininkų.

kurie sutiks

tarnauti Grigaičio bei “Nau
jienų” bizniui ir autoritetui.

Gerai—o ka mes šiandie

mals jie patįs neliki.
Amerika šiandie pergyve

id “Darbininkas” 
išplepėjo savo sek- 

Tuo jisai nė* prikalbins 
•’vyčius” prie militarižino rėmi
mo, o dar labiau atstums nuo jo. 
Nes “vyčių” didžiuma yra darbi
ninkai, ir jie, nors ir klaidina
mi kunigų, visgi, numano, ką 
reiškia “vidujinės tvarkos pa
laikymas” kariuomenės pagel
ta. Jie girdėjo apie GOlorados, 
West Virginijos ir kitų vietų 
streikus, kur kapitalistai varto
jo ginkluotą spėką prieš darbi
ninkus, apšaukdami juos “a- 
narchistais” ir kitokiais.

Išsišoko kunigėlis. “Vyčiai” 
turėtų patart buvusiam savo 
vadui, kad 
nęs juos, 
riuomenę ir mankštytų tenai sa
vo raumenis—jeigu jam fyziška 
jiega atrodo esant ištikimesnių 

Dievas ir šventa 
Kam dar jisai sutoną

Ir “Ateities” logika! Sako: 
kitų srovių žmonės elgiasi be
gėdiškai (nesidrovi), rengdami 
koncertus savo laikraščių palai
kymui, todėl ir “Ateities’ 
minčiai privalą remti ją 
kiais galimais budais!...

komisija.
Yra moterų dirbusių Massa

chusetts dirbtuvėse 1916 metais 
vidutiniokai už mažiau negu 
penkis -dolerius savaitėje.

Paimkime vieną pavyzdį 
vyrų rūbų išdirbystę. Ten dir
bo prie vyrų rūbų 1,132 mote- 
rįs. Iš šių moterų, 43 gaudavo

Rostov-na-Donu. — Visi gar
vežiai ir vagonai šešių didžių
jų geležinkelių labai nusidėvėjo, 
o jų pataisymui trūksta prityru
sių darbininkų. Rudenyj ar žie
mą tie geležinkeliai galbūt pasi
rodys visai nebegalinčiais vežio
ti ne prekių, nė žmonių.

Skaudėjimo paprastos ruptu- 
ros išėjime aplamai nėra. Re
tuose atsitikimuose jis gali but, 
ypač jei išeinančios į rupturą 
medžiagos lieka žymiai prislėg
tos arba jei rupturą seka užde-

Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikta siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

B. K. iš Wilson, Pa., klausia. 
1. Kaip prasideda rupturą: 
dgiai ar palengva darosi di
li? Ar yra kokis skaudeji-

del tos pievutes perplyšimo. 
Greičiausia turite ir kitas ausies 
dalis sugadintas, ypač tai galė
jo atsitiki, jei del uždegimo tru
ko b u linelis 
nervas yra 
jo dalyj.

Jei bubnelis yra perplyšęs, pa 
tartina laikyti ausį visada leng 
vai užkimšta 
gali būti ligas darančių dyaniz- 
mų ir jo leidimas į ausį, kurios 
budavoųės atviros, gali atnešti 
uždegimą; varvėjimą

Fa kariuomene turė- 
“tvarką” nuo “bo- 

marchizmo” ir “re- 
profesijos”. 

priešais busi- 
e, kam reikią 

lavini lietuviu ka-

Prieš Suvienytoms Valstijoms 
stosiant
minimum algos komisija pada
rė tyrinėjimą algų moterų dar
bininkių, dirbančių valgyklose ir 
viešbučiuose, “rain coat’ų” iš
dirby s tė j, prie si avino vyrų 
marškinių, overalls, kaklaraiš
čių, petnešų, moterų muslininių 
skalbinių, apatinių sijonu, žiur
stų, apsiautedų ir moterų kalnie- 

Pasekmė tų tyrinėjimų

pajėgų musų tautoje slepiasi 
daug. Lietuviai 
rus, augaloti
pajėgas išlavinti ir sutvarkyti.

Taigi klerikalų lyderis atvirai 
pasisako, kad j 
buklingą Dievo 
netiki ir į dvasios šventos galy 
bę. Tiki tik į fyzišką pajiegą— 
į stiprią ir gerai išlavintą kum 
sčia.

Atsakymai į klausimus.
A* Z. iš E. Chicago. Ind., klau 

šia:
Ar galima išgydyti ligą psoria 

sis? Naujienose buvo aiškink 
nuo ko ji paeina, bet man svar 
bu ar galima jį prašalinti. Vie 
nas gydytojas yr 
jog negalima, o kitas 
Įima. Kame teisvbv?

Taip ir mes 
tinti, kad šiandien 
gerai stovi! Bet visuomenėje 
eina kalbos, kad “Ateitis” silp
nai gyvuoja, ir mes nenorime 
daugiau slėpti teisybės 
pripažįstame tai- Pripažįsta
me tai todėl, kad mums ru
pi “Ateities” išgelbėjimas, o 
ne jos numarinimas ar skur
dimas. žinome, kad “Atei
ties” žlugimas visiems Lietu
vos Ncprigulmybės priešinin
kams/ visiems demokratijos 
ir žmonių apšvietos priešinin
kams — visiems atžagarei
viams ir kraštutiniams gaiva
lams musų visuomenėje, butų 
didelis džiaugsmas. Jie tik ir 
laukia, kad “Ateitis” žūtų ir 
jos vietą užimtų kokis jų 
“laikraštis.” Musų atgaleiviai 
žino gerai spaudos galybę ir 
tik steigia, tik veisia savo pa
kraipos laikraščius ir tuo lipi
no išgelbėti savo prarastą įta
ką musų visuomenėje čia, 
Amerikoje ir Rusijoje.

Jie visi tik ir laukia “Atei
ties” žuvimo ir daro visa nuo 
saves, kad tik tą žuvimą pa
greitinus? x

Bet ar naudinga butų vi
siems Lietuvos laisvės ir de- 
mokratybės šalininkams, kad 
“Ateitis” žlugtų? Nemanau, 
jog reikia įtikinėti juos, kad 
ne!

2. Apie plaukų slinkimą jau 
daug sykių buvo rašyta, todėl ne
atkartosiu Skaitykite senus 
Nauj. numerius ir rasite.

Dr. A. Montvidas.

Minneapolise susirinko bū
rys gompersinčs rųšies uni- 
jisjų, buvusių socialistų ir 
kitokių Wilsono politikos ša
lininkų padaryt “didelę pat
riotinę demonstraciją”.

To susirinkimo iniciato
rium yra Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, ku
ris nesenai sutverė “Darbo 
ir Demokratijos susivieniji
mą”, kad galėjus pasekmin- 
giaus priešinties Liaudies 
Tarvbos veikimui.

rankį. Tuogi tarpu Chica
gos Lietuvių Darbininkų Ta-- 
t;yba yra susirišus su visų 
šios šalies tautų demokrati
ja, veikiančia Liaudies Ta
ryboje, o brooklyniečių Ko
mitetas ir Naujosios Angli
jos Fondas neturi jokių or
ganizacinių ryšių su kitų 
tautu liaudim.

Ir pastebėtina, kad to Ko
miteto ir to Fondo organi
zavime dalyvavo kaip tik tie 
žmonės, kurie taip piktai 
smerkė chicagiečių Tarybą!

Kur-gi tų žmonių logika, 
kur jų sąžiningumas?

Mes išsyk pasakėme,/kad 
“Kovos” ir jos bendradarbių 
užsipuldinėjimai ant Darbu 
ninku Tarybos neturi jokio 

pdirmt/y . Dabar-gi pasiro-
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RIUS j savaitę; 67 gaudavo tris, 
bet ric daugiau ketųj’ių dolerių ir 
152 gaudavo keturias, bet ma
žiau penkių dolerių. Kitais žo- 
dsiais 262 moterįs, — vienas ket- 
virtdalis visų išklausinėtų mo
terų, gaudavo algos mažiau ne-

Atsakyniai:
1. Rupturą atsitinka 

se kyno vietose, todėl 
reikėtų paminėti apie kokią rup
turą norima klaust. Reikia ti
kėlis, klausėjas nori žinot apie 
ingvinįnę arba femorinę ruptu
rą, t y. tas, kurios išeina žemiau 
pelvio. Didžiuma rupturų ir di
džiumoj atsitikimų yra staigios, 
t. y. išeina urnai po sunkaus pa
kėlimo. sunkaus kosėjimo ar 
kokio kito įsitempimo. Vienok 
neretai rupturą darosi didyn lė
tai, ypač po netikusių o^racijų, 
silpniems muskulams esant, kur 
jos pradžia pasidarė ir nėra 
priežasties urnai išeiti; perdaug 
plati išlaukinė kiaurinėlė lytiš- 

ulės išėjimui gali pri
lotos ir vis didėjančios

Nejaugi mes lauktume savo 
tautai nuolatinių stebuklų ir 
nenorėtume sunaudoti visų 
žinomų žmoniškų priemonių 
savo šalies apgynimui?

2) Nei praėiBjc, nei dabar 
nerandame nei vienos politiš
kai savarankės tautos, kuri 
šiokiu ar tokiu budu nebūtų 
aprūpinusi savo šalies apgy
nimo reikalą* Tad nenorėki
me būti geresniais, a 
sniais už visas kitas 
nes taip darydami, 
nepasirodytam 
už kitus.

3) z Musų tauta gyvena to
kioje patogioje vietoje, kad’ 
į ją nuo’amžių žiuri su pavy
du ne viena mums kaimynė 
tauta. Savo ištikima provin
cija padaryti Lietuvą kėsino
si—ir deja! pasekmingai—ir 
lenkai, ir rusai ir vokiečiai. 
Mums iš niekur negali ateiti 
užtikrinimas, kad tas tautas 
taip Dvasia šv. apšvies, jog 
jos gera valia tų pasikėsini
mų ant visados atsižadės. Kad 
užtikrinti sau laisvę ir nepri- 
gulmybę, mes ne tik savo tau
tos fyžiškas pajėga^/turėsime 
auklėti ir tvarkyti; bet reikės 
dar daryti sutartis, eiti į fede
racijas su latviais, estais, suo
miais, gal ir su kitomis ma?

Dievas ir šventa dvasia 
vargiai begins Lietuv 
puolikų; bet stiprus, 
išlavinti vyrai tikrai
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reikia, kad ir “Ateitis” nuo tų 
priežasčių žūtų!

Užtat, mes, kol d!ar nevėlu, 
ir drįstame šauktis 
skaitytojus ir šiaip musų pa 
kraipos šalininkus — visus vi 
dūrinės srovės žmones — gel 
bėlęite “Ateitį”!

Mes matome 
priešininkai iš kairės ir iš de
šinės nesidrovi rengti savo 
lakraščių palaikymui koncer
tus, tai kodėl ir 
minčiai negalėtų 
gelbėti?

Taip rašo pati “Ateitis

-na tokį laiką, kad darbo žmo 
nes, tik kuoplačiausiai susi
organizavę, gali apgint savo 
teises. Prieš šitą žmonių 
reikalą priversti nusilenkti 
net ir tie, kurie nemato to- 
liaus savo nosų. Bėda tik, 
kad jie tiek daug lermo da- 
|ro ir klaidina minias.

negali būti 
spusdinimui 
ypatų, nė nuo 
nė nuo spaustuvių 
Tuos gi draugus 
statyli ir spausdinti viršpaminė 
tą, skaityti pardavusiais darbi 
ninku klesos 
siais p role ta r 
pitalizmu.”

mo kuopos, susišelpimo dra
ugijos, kliubai ir tt.

Ir į ją stoja vis naujos 
draugijos ir kuopos.

i Brooklyno ir apielinkių 
-“Taikos ir Teisių Komite
tas” jungia j daigtą tokias- 
pat draugijas ir kuopas. Tik 
jų skaičius kiek mažesnis. 
Konferencijoje, kuri suor
ganizavo tą Komitetą (rugp. 

organi-

Iš šių 1,139 moterų 
(vienas ketvirtdalis) 
algos vidutiniškai daugiau negu 
aštuonis dolerius savaitėj e. 
Bet dabar jau nebegalima pra
gyventi Massachusetts valstijoj 
už aštuonis dolerius savaitėje.

Kitose išdirbvstėse yra blo- 
giau net negu vyrų rūbų išdirby- 
stėj. Keturi penktdaliai mote
rų dirbusių prir muštinių skal
binių gaudavo mažiau negu as
tuonias dolerius savaitėje. Prie 
žiurstų ir apsiuutalų (kimonas) 
buvo 81.7 nuošimčiai, o prie mo
terų kalnierių 87.6 nuošimčiai 
moterų uždirbančių mažiau aš- 
luoniu doleriu, c.

Dejnokra t i.i a ? I )e m ok ra Ii j a
vokiečiams!

Massachusetts moterims dar
bininkėms — tūkstantinis jų, — 
žemos algos, skurdas, vargas ir 
dorinis puolimas.

Amerika! Amerika!

Kada “Naujienos” padavė 
sumanymą steigt Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, kiek 
triukšmo kilo musų spaudo
je! Jau nekalbant apie kle
rikalus su a t ž a ga r e i v i a i s 
tautininkais, — bet ir dalis 
socialistų ėmė prieš tą suma
nymą rėkt, tarytum, dievai 
žino, kokią baisenybę išvydę.

Tie socialistai per “Ko
vos” špaltas užreiškė, kad 
Darbininku Taryba nešanti 4- <7
pavojų “internacionaliz
mui”. Paskui jie ėmė gąs
dint sąjungiečius, kad Dar
bininkų Taryba pakenksian
ti L.S.S-ai ir socialistų judė
jimui. Pagalios, jie atrado, 
kad Darbininkų Taryba e- 
santi “nelegališka” ir kad

26 d.), dalyvavo 
zacijų atstovai; tos draugi
jos turi narių apie 6,600.

Naujosios1 Anglijos (Bo
stono ir apielinkių) “Politiš- 

asikaltėlių (Ameri- 
k®s) šelpimų? Fondas” tapo 
įsteigtas irgi panašioje, kaip 
Brooklyno, konfėtvęncijoje. 
Joje dalyvavo taip-pĄt apie 
penkių dešimčių organizaci
jų atstovai. N
į. ęhieagos, Brooklyno ir 
Naujosios Anglijos organi- do, kad taiš\, užsipuldinėji 
sacijos skiriasi vardais; ski

matome?
Lietuvių Darbininkų Ta 

ryba įsikūrė Chicagoje. Pa
naši organizacija įsikūrė 
Naujojoje Anglijoje. Ir pa 
naši organizacija įsikurt 
Brooklyne.

Į Chicagos Lietuvių Dar 
bininkų Tarybą įstojo iškar 
to 61 organizacija, atstovau 
janti daugiau, kaip pusde 
vinto tūkstančio narių. Ti 
organizacijų skaičiuje yn 
socialistų kuopos, Literatu 
ros Draugijos kuopos, Mote

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o „
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai i 
paliekant platesnius tarpus tarp eiluči 
sės rankraščius taisyti ir trumpinti.
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos

su

MINIOS TEISMAS

Iš Rusijos
JIE VIS DAR SPIRIASI

DU

atsitiko

DR. W. YUSZKIEWICZ

NAUJAS SKYRIUS

ARITMETIKA

Aukaukite L.S. Fondan

KAS YRA TAIP, KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, IllinoisChicago, III

VISGI NORI BŪTI 
KUNIGAIKŠČIU,

biurą 
Pas- 

šnipų

o jus — 
laukuose

tas buvo sunaikinti dalyvaujant 
ir net vadovaujant patiems šni
pams, kurie rūpinosi, kad viso
kie dokumentai ir šnipų sąrašai

12th 8L Te) Kedzie BIOS 
Paulina. Te) Wewiera II 
1514-16 W, 12th St, arti 
St Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago. HL

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

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

NEGAUS ATLYGINIMO 
NUOSTOLIU.

Saratov
žiavinie priimti įstatai žemes sa 
vininkų sąjungos, besirūpinau 
čios ramiu bildu 
klausimą, keliu 
statant teisingą
nutarta traukti atsakomybėn vi 
sus, kurie kėsinsis ant privalia 
kos nuosavybes.

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už rizikų, Materialistai

UŽGRIEBĖ DUONKEPYKLAS 
IR MĖSINYCIAS.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iŠ užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

iekad su ja nešikai 
g rožėj aus ja. Ei 

mane jai.
spyrėsi de

Odessa
Odessa delei. tankiai 
jaučių plėšimų buvo 
visa eile kratų 
arkliavagiai iv viena moteris, pas

—Ak! — karštai sušuko de- 
Fronsak drebančiu balsu, — ar 
gi tai ne gyvenimas? Del visų 
yra kas-nors nepasiekiamo —

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Dgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjj Gyvenimu.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Miestelyje Naujoji 
pasikarto- 

■ padaryta 
ulaikyta šeši

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLENr versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

negraži
pusantro franko 

izane”, kur jis pa- 
apie savo nepaprastus 

ms užrubežyj ir’ nuėjo į

Kievas.— Gubernijos žemie
tijų suvažiavime patirta, kad be
veik visur nemokama jokių mo
kesčių. Nutarta su pagelba val
stiečių ir mokytojų sąjungų, stu
dentų organizacijų, ukrainiečių 
“radų” ir atsišaukimais ukrainų 
kalboje atsišaukti į gyventojus 
kviečiant juos užsimokėti mo
kesčius.

išrišti žemės
išpirkimo, nu-
kainą. Be to

vėjo gaudytojai, Praktiš 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

bus ir jis jautė prakaito lašus 
ant savo kaktos.

Ant vienos valandėlės jis už
miršo visas savo baimes — ant 
kranto kapo, kaip jis mąstė. — 
Bet kam įkyrėti jums savo lin
dėsiu? — neaiškiai jis, pratarė.

— Sudiev, fiiademoiselle.

Dabar tas buvęs šnipų virši
ninkas kreipėsi į laikinąją val
džią, reikalaudamas atlyginimo 
nuostolių, padarytų laike užpuo
limo ant jo buto. Nuostoliai sie
kia 60.000 rublių. Vidaus reika
lų ministerija pripažino, kad įš- 
tikrųjų tiek nuostolių padaryta. 
Tečiaus nuostolių apmokėjimą 
paliko nuspręsti justicijos mi
nisterijai. Justicijos ministeri
ja gi atsisakė tuos nuostolius 
mokėti, kadangi, kaip šnipų lin-

Petrogradas. — Revolhicijoi 
laikuose minia užpuolė ir sunai 
kino
(och ra n n o j e o t d iel en i j e) 
kui buvo sunaikintas ii 
viršininko Globačevo butas

drėgnos staltiesės! Tokiame 
restorane aš vakarieniaudavau 
šventėse, jeigu gaudavau algą.

—O jeigu jos negaudavote?
—Tada aš vakarieniaudavau 

vaidentuvėje. Mano brangusis, 
kartais pas mane būdavo vaka
rienei tik papirosas, o vieton lo
vos — žolė. Aš eidavau nakti
mis su cirku ir pusryčiaudavau 
šėtroje ant būgno 
ant siūlo Elisiejat 
hein?

—Atsitikdavo.
—Ir jus matėt, kaip saulė te

ka ir svajojot apie garbę? Aš 
būtinai 
muziką
šokį? Sutinkate?

—Kontraktas padarytas, — 
atsakė Pitu.

—Aš džiaugiuos, kad susiti 
kau jumis; aš nė karto nevaka 
rieiliavau taip gerai Paryžiuje

į “Auksinį Fazaną” 
paleido vežėją.

pa matęs juos 
nusiminė iš bai- 

yvenimą.
Jų pasirodymas “Auksiniame 

Fazane” sukėlė sensaciją. Flo
rozonda numetė apsiaustą ir 
Pilu ištiesė jį ant dviejų kėdžių. 
Paskui ji padėjo pirštinaites ant 
lėkštės su duona; o tarnai, sa
vininkas ir visa jo šeimyna ne-

Ekaterinoslav. — Delei duon
kepių ir mėsininkų pardavinėji
mo maisto reikmenų augstesnė- 
mis, negu nustatytos kainos, 
maitinimus komitetas buvo pri
verstas griebtis aštrių priemo
nių ir užgriebti visas mėsinyčias 
ir dunokepyklas.

Petrogradas. — ’ Prie Petro
grado Darbininkų ir Kareivių 
atstovų Tarybos įsteigtas kontr- 
revoliucijos skyrius, kurio už
duotim bus tėmyti dalykų sto
vį ir žmonių ūpą Petrograde ir 
kitur.

reklama, — atsakė Pitu. — 
Leiskite man pabandyti padary
ti jums tą reklamą.

—Vėjavaiki! — prasijuokė 
ji. — Dar pripilkite vyno. Ak, 
kaip tas puiku! Visai kaip pir
miau. Rišeliai svogūnų ant ar-

uors pa- 
smugio,— pasakė 

iš negaliu tikėties,

Jos akįs degė, kaip deimantai- 
Aistra ir baimė jį kankino.

—Aš nelaimingiausias iš žmo
nių! — ištarė jis už trokšdamas, 
— ką reiškia geniališkumas, ką 
reiškia garbė tam, kuris nėra 
mylimas ir vienatoj ?

Ji geidulio pilna priėjo arčiau 
plaukų 

Jam ro

tu vai s. Gubernijos
ir Darbininkų ir Kareivių Tary
bos atstovas negalėjo suvaldyti 
minios
desėtkus savo bendrų, dalyvavu
sių plėšimuose ir žmogžudystė
se. Daugelis jų buvo minioje. 
Minia tuoj puolė ant jų ir 12 
jų sumušė ir apipylė kerosimi. 
Nepaisydama darbininkų per- 
kalbinėjimų, minia pusgyvius 
sumuštuosius uždegė ir visus su-

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ui.

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

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Pasiskubinkite to 
veikalą kuogreiČiausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite

J. Sirutis, 1840 S.. Halsted St

—Nevisai.
—Tad dar delkogi?
—Dėlto, kad jus taip graži.
—Atsakykite ! Delko jus ėjo

te su manim vakarieniauti? 
Kad suvilti ką-nors kitą?

—Nevisai.
— Tad dar delkogi ?
—Dėlto, kad jus nesibijote 

manęs? Ar jus užtikrinti, kad 
nesibijote? O atsiminkite, atsi
minkite, koks baisus bus jūsų li
kimas, jeigu Jus man perdaug 
patiksite!

—Ne. Aš rašau jūsų šokį, — 
tarė Pitu. — Palaukite valan
dėlę, jis bus puikus! Ir jis bus 
del manęs atsiminimu apie jus, 
kada mes persiskirsime.

Bet jie netaip greitai persisky
rė. Buvo vėlu, kada jie išėjo iš 
“Auksinio Fazano”, tęsdami pa
sikalbėjimą. Pitu jau mylėjo 
netik jos gražumą — jis dievino 
moterį. Florozondai patiko ne
tik jo drąsumas: jinai apvertino 
žmogų. Jis buvo jaunas, aist
rus ir artistas; pas jos duris jis 
padarė jai pasiūlymą ir ji su
tiko. f

Apie jų ryšį kalbėjo visas Pa
ryžius ir visi lauke žinios apie 
saužudystę Pitu (pagalios tai jos! 
vardas tapo žinomas).

Bet bėgo savaitės ir menesiai; 
Flo/zondos angažementas jau

Kas galėjo mąst; 
si šypso j o Florozon da

- Kad restoranas 
džiaugs ?

—Tai menkniekis, — o kad 
aš vakarieniausiu jame su ju
mis. Pasakykite ar jus tikėjo
tės to, kada jus į čia važiavote? 
Jus nepamelavote apie savo ke
lionės tikslą?

—O, ką jus! Ne, kaipgi aš 
galėjau tikėties? Aš išėjau po 
jūsų numerio, kad iš arčiau 
jums prisižiūrėjus; čia aš susi
tikau de-Fronsaką, o paskui..-

—O paskui jus buvote labai 
drąsus. Atsakykite. Delko jus 
manim užsiinteresavote? Arne 
dėlto, ką jie apie mane pasako-

Laikrodžio rodyklė rodė ber- 
tainį šeštos valandos, kada Mi
kas PU u išėjo iš Šiaurinės s to 
ties ir linksmai mosikuodamas 
krepšiu, kuriame buvo jo rūbai, 
nuėjo jieškoti kambarį. Ant 
laimės jam pasisekė rasti savo 
pirniesnį kambarį tuščiu. Jis 
karštai pabučiavo meilužę taip, 
kad net tai kvapą ūžime iš 
džiaugsmo, nes ji buvo labai ne
simpatiška ir negraži, — gerai 
prisivalgė ui 
“Auksiniem I 
pasakoj 
prietik 
La Coupole-

Ir ten, susispaudime, nuo ga
lerijos, bedalis žiurėjo į triumfą 
moters, kurią jis sutvėrė, ir įsi
mylėjo į ją.

u užgirsti 3ūsų 
parašysite man

LIETUVI6KA8 AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas tari skaudamas arba .silpnas akis, M 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus 

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
NwjWkwnki 9 ryto Iki 1 po plot
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Petrogradas. — Buvęs didy
sis kunigaikštis Nikolai Michai- 
lovič kreipėsi į ministerių pir
mininką protestuodamas, kad 
oficialėse popierose jį vadina 
“buvusiu didžiuoju kunigaikš
čių.” Jis nurodo, kad pašalinus 
carą, jis tik neteko imperatoriš
kojo titulo, bet jis visgi pasili
ko didžiuoju kunigaikščiu, kaip 
kunigaikščiu pasiliko ir buvęs 
min i s torių p i r m minkąs km ii- 
gaikštis Lvov. Jis reikalauja, 
kad visose oficialėse popierose 
jis butų vadinamas kunigaikš
čiu. Jo prasimas išpildyta.'

taip geru; ir jeigu man, nežiū
rint visko, kartais darosi liūd
na, tai niekad nebuvau nedė
kinga.

—Jums liūdna ? — burtelėjo 
virpančioji auka. — Delko?

Jos krūtinė pakįlo. — Nejaugi 
moteris gali ganėdinties vienu

vietos.
nuste

binti ir, tiesą sakant, labai ma
žai kas galėjo jį taip mažai su
rūpinti.

—Geriau badauti Paryžiuje, 
negu tukti Holandijoj, — pa- 
tčmijo jis ir sužvanginęs pini
gais kišeniųje, mintyje traukė 
kvapą kepsnio “Auksiniame Fa
zane.” Paskui jis greitai išbėgo

iMBiliniui trumpam Jaik^ ir jj 
patarimo ir "Vadovo išradimą 

išylij Cvaraucijip Bandymai ir 
daroma DYKAI. 'Ofisas rnu- 

Deparfanienl as Paten t avinio.

Tuo laiku Pitu nuobodavo iš
trėmime. Jis ilgėjos Monmar- 
tru. Jis vartojo prieš pirkėjus 
visą savo iškalbumą, girdamas 
pianų balsą ir metodiškumą sa
vo priešų kompozitorių tvarinių, 
ir nžvydėjo Florozondai Pary
žiuje. Jauno žmogaus mintįs 
buvo pilnos jo sutvertos Floro- 
zondos 
ją kavinėj Van der Pilio 
dėliomis apie jį skaitė Ševinge 
no kurgause. Paskui 
kas tai nelaukto-

Jau Atspausdinta 
ir galima gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Verte A. Lalis).

—Aš ką tik prašiau mano 
draugo de-Fronsako perstatyti 
mane jums, bet jis bijojosi, kad 
jus galite neatleisti jam tokio 
drąsumo. Ar aš galiu prašyti 
jus atleisti man?

Ji nusišypsojo. Atėjo toji va
landėlė, kada nė vyras, nė mo
teris nežino ką sakyti, — valan
dėle nuo kurios priguli likimas.

Pitu pasinaudojo ja.
Mademoiselle, aš ką tik su

grįžau į Franriją. Visą kelią aš 
mąsčiau tik apie tai, kaip pama
tyti jus kaip tik atvažiuosiu.

—Jūsų draugas, — pasakė ji, 
paniekinančiai žiūrėdama į iš
didžiai besitolinantį de-Fronsak 
— persergėjo jus nuo jūsų už
sidegimo.

—Jo persergėjimai nebaido 
manęs.

Jus nesibijote manęs?
-Aš bijaus tik, kad jus grei

tai pavarysite mane.
Viešpatie! jus, reiškia, esate 

drąsiausias žmogus Paryžiuje,

Ant Dofino gatvės kartą jisi 
susitiko de-Fronsak.

—Tai tu dar gyvas ? — piktai 
patėmijo poetas. ..J

—Jaučiuos geriau negu kada- 
nors, 7— užreiškė Pitu.—Pasiro
do, — pranešė jis konfidencialiu! 
tonu, — kad visa ta istorija — 
patįs niekai, tuščias išmistas.

—Matomai! Sveikinu jus, — 
sušuko de-Fronsak metęs į jį

Galima buvo pasakyti, kad jį 
skyrė nuo jos netik plotis teatro 
salės, galima buvo sakyt 
juos skyrė berubežinis plotis. 
Kas iš žiūrėtojų galėjo spėti, 
ka<| jeigu ne jaunuolis galeri
joj, Florozonda butų pasilikusi 
niekam nežinoma.

Taip, jis įsimylėjo į jos gražu
mą, į jos graciją.

Teatras drebėjo nuo delnų 
plojimo; užlaida nusileido ir jis 
išėjo visas prakaituotas. Jis ne
galėjo tikėties prieiti prie jos 
šiandie, bet jam norėjosi pama
tyti ją išeinant iš teatro. Jis nu
sprendė ant rytojaus nueiti pas 
de-Fronsak, su kuriuo ji be abe-

— tarė ji.
Visgi, — dabartinėje valau 

doje laimingiausias.
Florozonda džiaugėsi, kad pa 

galios susitiko vyrą, kuris nesi

sėtkus tuksiančių rublių. Minia 
patyrusi apie arcšla, įsiveržė į 
kalėjimą ir keturius areštuotųjų 
užmušė, o penkis sužeidė. Pas
kui tapo patirta, kad šaikos va
dovu buvo kareivis Lopuchov. 
Milicija, reikalaujant miniai, 
areštavo Lopuchovą. Tuo tarpu 
minia vis augo- Siekė jau 

lis su Sau
kom isaras

bijojo jos; ir jai malonu buvo 
darodyti de-Fronsakui, kad jo 
baimė nepaliko jos nesuraminta.

Ji nusijuokė tyčia garsiau, 
kad jis galėtų girdėti.

—Aš neturėčiau
tos laimės
nęs laukia kavinėje Cafc 
Paris.

—Aš tikėjaus kokio 
našaus šiam 
Pitu. — Ir i 
kad jus suvilsite savo draugus 
dėlto, kad pavakarieniavus su i 
manim “Auksiniame Fazane”?

—Kur? — paklausė ji nuste
binta.

—“Auksiniame Fazane.”
—Aš nežinau to restorano.
—Jūsų vežėjas taipgi jo ne

žino. Mums priseilų eiti pės
tiems — ir vakarienė kartu 
vynu kainuotų tris frankas.

—Tai pakvetimas ?
—Tai — maldavimas.
—Kas jus?

----Aš vadinuos Mikas Pitu.
—Iš Paryžiaus?
— Iš Bohemijos.
—Ką jus ten veikiate?
—Badauju ir rašau muziką 
—Nepasisekimai ?
— Tik ne šiandie!
—Einame

— pasakė ji ir
—De-Fronsak 

einant kartu 
mes už jaunuolio

j IŠRADĖJAI!!!
Jeigu norite gaut patentu savo 

i. parduot, rašykite reikalaudami dyk 
ką išrasi ir kaip ažpatentuot” ir r 

jr egzaminacijos modelių arba braižinių 
randasi Washington’e, kt

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS) ’T 
^256 Broadway. New York, N.Y.

w w w w

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno, 
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U .1 I E N O S

1840 So. Halsted St

bėjau, tiktai 
name, perstatyk

-Tas negalima, - 
Fronsak, - sakau, 
lyn prie jos neisiu 
eina — lai jos karieta.

Ji išėjo tuo laiku, kaip jis 
kalbėjo ir nuduodama, kad ne
pažįsta jo, greitai nuėjo pas ka
rietą. Bet tas visiškai nesutiko 
su Pitu norais. •*— Mademoise
lle! — sušuko jis, že’mai, beveik 
iki žemės nusiimdamas skrybė-

Duryse jis susidūrė su dc 
Fronsak, dar drebėjusiu 
kunu ,.ir besidžiaugiantį 
susivaldymu.

— Drauguti! sušuko 
džiaugdamasis, — kaip aš džiau
giuos jus pamatęs! — ir ko tik 
neišsuko jam rankos.

— Ai, pamaži! — sudejavo de- 
Fronsak. - Ai! Aš nežinojau, 
kad tu mane taip myli. Taigi 
jus sugrįžote iš Švedijos?

Juk aš ten nebuvau, bet ne
siginčysimo apie geografiją. Ką 
jus čia veikėt — deklamavote 
savo poemas? Beje, aš turiu 
prašymą prie jus: aš noriu kad 
tu persta t y tumei mane Floro
zondai.

-Niekados! — atkirto poetas, 
aš perdaug jus myliu... Aš 

ką lik nusprendžiau niekad prie 
jos neiti. Apart to, aš maniau, 
kad jus su ja buvote pažįstamais 
cirke?

•mm ▼ r

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

džiaugsmu mąstė apie savęs su
sivaldymą. Pabalęs nuo suju- 
<fiino jis prisiekė, kad niekad
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nuo

DOCTOI
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Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenes 
klausimais inte
resuojasi O kas 
gi jais nesiintete- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži-

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALES

SIUS. Ullp 

darbininkui 
leisiu darbi

Įeitomis 9 ryto iki 1 dienų

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Are.
arti 47-tos gatvės,

Dar viena vinis kapi 
talizmo karstui.

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

nos klausimas

ilTfi ii i: itmii if'itt r~,n ujįįį

TKI8INGIAUSIA IR (TAKIAUSIA
LIKTU V It K A

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.120 SO. STATE GATVe 

2-ras Augstas 
Kalbame lietaviškai.

Vienos duris į žiemius nuo The Fai) 

Iškaba—Besisukanti šviesa

HZ

užmušimus dirb-

Hntalgav rar«>taa ■■ ildilanela atyia, 
McŠfnrlNt, ar tte receptai Liet>nv«s at 
Amerika* daktarę. Tai vienatinė 1U- 

tqvUka aptieks Kaštane ir Maasacha- 
aetta valstijai. Gyduolių galit gant ka
ktos tik pasaulyj yra variajame*. Ga
lit reikalaut per lalikns, a ai prlala- 
atu per oxpreep.

K. S idla. viskis
Aptiekorlua Ir Mviftinksui 

SOUTH BOSTON, MASS.

Žiausias šios die

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

“Barbariškos” Mexikos nau 
joji revoliucine konstitucija

tižia taipgi prižiuręs visas pa
maldas. Apie kiekvieno kuni
go išvažiavimą ar atvažiavimą 
turi būti tuojaus pranešta val
džiai.

būti 
Tečiaus 
na dau

žančias į dieną'ir 
Moterįs ir 

dirbti virš-

kuojanias
klebonijo
jos, prieglaudos ir kitos viešos 
įstaigos, esančios po bažnyčių ar 
bažnytinių draugijų priežiūra, 
tuoj (bus pereina valstybes nuo-

!ui mexiKiecm C- 
vien ekonomi-

yHU skirsnys 27 
kad valstybe pa 

dies turtą, minorą 
vandenis, naudai vi 

Ir tik valstybe gal
mi 

joms ar individualums. Ir lik 
tai mexikiečiai 
savybę žemes i
Ii kasyklas, vandenis, minorą 
lūs. Ateiviai lik tuosyk gali Ii 

jie liks Mexi 
pasižadės neDaktara 

j“ pa j 
ktikfln

Negali ty^rties jokia politiška 
partija, kurios varde nors vie
nas žodis primins apie partijos 
tikybinę spalvą (kaip “krikščio- 
nįs demokratai”, “katalikų dar
bininkų sąjunga” ir lt). .Tokie

i tiška mc 
streike, jis Imi pašalintąjį dar
bininką priimti atgal, arba už
mokėti jam

nio pobūdžio, paliudija dar i 
tai, kad nuo priėmimo šios nau 
josios konstitucijos, kur šutei 
kia platesnes teises darbiniu 
kams ir apgina jų reikalus, a

4ų nustatymo komisija.
Belo, darbininkams suteil 

įmos teisės:

Parodymas -Gydymo 
Kuomet jysy kaimynas pasakys jums 

X-RAY ir kitokios geriausios clektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos lankiai atranda 
ligas ncpalCmytas kily daktarą. Daug sergančiu vyry ir 
motery mano, kad del ją nėra išsigydyino. Aš noriu turėt 
progų gydyti tam tikras ligas. ' - •

i Ar Jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijas? Ar jys turite skausmus viduriuose, galvos 
skandčjimą, sanariy drehčjimą, galvos svaigimų, širdies 
plakimų, nerviškumų, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmų, raudonųjų gyslų, užnuodijinią kraujo,

Nesirūpinkite. Atejkilc šiandien. - „
s • \ . * 

Pasitarimui dykai.
Pricinin\o(valandos: 9 ryto iki 8 vakare; > 

Nedčldicniais nuo 9 iki 12 dieną.

ziaus, jei yra vei
piliečiu lieka 

metų amžiaus.
Kiekvienas mexikietis turi lei 

sę gauti mokslą dykai. Bet Iii 
svietiškose, ar lai valdiškose, ai 
ori valinėse mokyklose. Joki:

Aš taipgi turiu optikos skyrių, km 
jus galite išegzaminuoti savo aki 
del akinių ir jeigu jie yra reikalin 
gi, jus galite Įsigyti juos už $5, pri 
skaitant apžiūrėjimų.

(įprantamų metodų gydymui 
paslaptis kaip gyvybe ir mirtis. 
h atsitikime nerv’ų ligos, krau- 

Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių. Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Rcu-

rapi jonus, 
gyli nuosav 
kokia nors

Bet svarbiausiu skirsniu visoj 
konstitucijoj 
Jame sakom

Ina lygi mokeslies, nežiūrint ty 
ties ir tautos.

Algos turi būti išmokamos pi
nigais, o ne ta vora is ar kuo ki

užveizdų elgimos.
Firmai bankrulijaut pirmiau 

šia turi būti išmokamos algoi 
ar kitokie atlyginimai darbiniu

ood.
D AVE., CHICAGO

larvba susidedanti
skaičiaus samdytojų ir darbiniu
ku atstovų ir vieno valdžios ai

reikalinga kur palaikyti bažny
čią, ar ją panaikinti, taipgi kur 
reikia stalyti naujas bažnyčias. 
Jokios labdarybės įstaigos ne
gali būti po kokios nors tikybi
nės sekios priežiūra. Valdžia 
spręs taipgi apie skaičių kuni
gų. Kunigu gi gali būti lik 
mexikietis ir Mexikoje gimęs. 
Jokie Billy Sunday ar kokie kiti 
misionieriai atvažiavę iš kitos 
šalies, negali Mexikoje
sijas laikyti. Kunigams taipgi 
draudžiama kritikuoti pamati
nius Mexikos įstatymus.

Pirm negu kur bus statoma 
nauja bažnyčia, turės būti gau
tas leidimas iš valdžios. Val

kos pi liečia is 
prašyli savo 
Jeigu jie to i 
bus konfiskuojamas 
ateiviai jokiu bildu 
žemės arčiau 100 kilometrų 
rubežiaus ir 50 kilometrų nuo 
jurų. Pirklybinės kompanijos 
negali valdyti nejudinamosios 

miestuose

kią nors betvarkę Mexikoji', ne 
begirdime.

Suvienytos Valstijos siunti 
savo kariuomenę “tvarkyt” Me 
xiką, dabar gali jos pačios pasi 
mokinti iš Mexikos kaip šalk 
turi buil tvarkoma.
Toli “civilizuotoms” Suvieny

toms valstijoms iki “barbariš
kos” Mexikos! K. B-as

algą už tris mėne- 
ial turi atlyginti 
jei pastarasis ap

deki netikusio na-

Dilokite man išegzaminuoti jūsų 
padėjimų be mokesčio. Jeigu aš ga- 

I lesiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa
kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei- 
’kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
[jums pagelbų savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tuksiančių atsitikimų 
nuspręsta kitų be vilčių. .Jus nega
lite Įstengti turėti kitokio, kaip oku

listo aukščiausio laipsnio paliesti 
jus akis ir tas yra patarnavimas, 

I kurį aš jums suteiksiu. Neduok tru- 
| kuinui pinigą atsistot aut kelio. 
(Mano, mokestis yra vidutinis ir mes 
I galėsime susitaikyti.nuosa vyli 

ar vietose
Aštrios bausmes taipgi pusk i 

r ta už bandymą sudaryti Irus
ių. Bei darbininkų asociacijos 
įsteigtos liksiu, ginti savo reika 
lūs, neskaitoma Irusiais.

'Tokia lai, trumpai 
yra naujoji Mexikos 
ja. Kaip ji nepanaši 
konstitucijas! Ir 
ma, kad Mexikos

tos priežiūrom a 
labiausia skriaudė 

mexikiecius, todėl jos teisė la
biausiai ir suvaržoma. Bažny
čia, ar kokia nors tikybinė or- v- 
ganizacija negali steigti jokie 
žemesniu mokykit’ 
gui leidžiama išpažinti kokį nori 
tikėjimą, tečiaus visos pamaldos 
Imi buli atliekamos bažnyčiose} 
ir po valdžios priežiūra.

Bažnyčios, kaip ir tikybinės 
organizacijos neguli turėti., tie
si o g i h ia T ‘ lt Mie t i e s i o g i n i a i, neju
dinamojo turto. Visas dabar 

1 esamas bažnyčių turtas konfis-

Jeigu samdytojas-, pašalintų 
darbininką be, jokios priežasties, 
ai1 už prigule"jimą prie unijos, ar 
už dalvvavima

AS vartoju vėliausių rydymą del aštrių ir chro
niškų privatinei ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin (čirškimas gydymui. Jie ;zydo greitai. 
Nuo Vžnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toju Prof. Ehrlich’o “91 i” Neo-Salvarsan, page
rintą "C06“ tikra vokiška (gabenta gyduolė; vie
nas {čirškimas jum.' pagelbės. vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumų. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai.

Tšt°l° n,’ba arti nerc- 
gčjiino, vočių ant akių, 
—ar. j°s ašaroja pa- 

u.r j°s apsiter- 
šia skaitant? Ar jos 

silpnėja? Ar jos kreivos, arba ko
kis kitas akių keblumas? Jus ne
galite gaišuoti laiko al įdėliodami, 
kadangi laikas brangus. Beveik vi
si akių keblumai išgydomi lengvai, 
jeigu imties laiku.

Aš esmi daktaras ir chirurgas ir 
specializuojuos gydyme galvos ligų. 

20 metiĮ ant State gatvės

Dviguba mokestis tūri 
mokama už vir 
dirbti viršlaikio 
gan kaip tris 
tris dienas paeiliui 
vaikai visai negali 
laikio.

varginančių ligų * 
t praeitus 4 motu# 
ke/>tejau ui»6 naci' 

Mafai tegalėda- 
rnai’das suteikdavę 
etiiiiepciavo skilvyj

vidurių. Dleg- 
O4c ir str5nc9« 

hhvo sveikatą*

Aš suteik iu jums pilną ir 
kiaurai perimančią egzami- 
nnciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
progos darodymul jums ge
ro. aš suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ligas kelione 
del jgijimo gero gydymo.

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA

komi bažnyčioje.
Kunigų valdymas turtų irgi 

labai aprubežiuotas. Jie negali 
buli paveldėtojais turto nuo to
limesnių, negu ketvirtos kartos 
giminių, jau nekalbant apie pa- 

Taipgi jie negali įsi- 
ybės, imi kurios yra

PAGELBA IR UŽGANftDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AS SU
TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA
REMIA MANO METODU, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS. J1EŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebotas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka seniausių ir apart tc^mažiausiai 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo niagik

jo, konstrukcijos, Vuricoces, Hydrocele, 
Šlapinimosi ir Prostatiškę ligų, Pūslės, 
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 
AŠ vartoju naujausią gydymą pagelba

(Čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “911” Neo-Salvarsan, pa
gerintą? “606’7 arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų Ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
Išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išl'ėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas
mane tuojaus, jeigu

Liebrėiht gimė ir mokino i Europoje, jo ilgai {steigtai užsiėmimas ir 
•• > ydymo metidos, kurias^jis vartojo laiko savo trisdešimts metų pra- 

itai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 
.'kstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis loromotor ataxia, para- 

Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir 
raujo betvarkė. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokestj jis užkvieČia 
ateit ir patirt teisingus faktus apie savo litrą ir kaip geriau išgydžius.

Samdytojui ■ turi • parnpint 
darbininkams patogius namus 
mokyklas, ligonbučius ir daryt 
kitokius patarnavimus. Darbi 
ninku apgyventose vietose už 
draudžiama pardavinėti svaigi 

pini

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos tuųjte žinoti būdą ir užsitęsim> jos, 
žinoti jos yardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų ; aš 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n| ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčių jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
kalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

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

Gydymo Valandos: v y č’* C'* Nedėldieniais Ir
9 ryto iki 4 po piet I 1 Kr rC I I J Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 IV* VJ IVvl įq ryto iki 2 po piet.

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

•kanda ir kokią 
iume pasakys pat

r--

gydymo metodus 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, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

Jūsų Akys
Ar jos raudonos, sil- 

pnos, vandeniuotos ar- 
B>ba uždegtos? Ar jus 

kenčiate nuo vaikio.

i s dar kalba 
žmonės tam 

sus, pustaiUaniiii. Kad tų vis 
ką prasimanė kitų salių kapita 
listai ir kad lik jie vieni ten kė 
!e suirutes 
sukilimai

jeigu samdytojas ' nesuliRli 
taikinties arbitraijos keliu, a 
nesuliktų pildyti arbilracijos ta 
rybos nuosprendžio, jis turi už 
mokėti darbininkui trijų mene 
siu alga.

suvalgytas 
įHigumo 

gi^rgimas 
><j krutinę, Šonu 
vau pagelbo's del 
dėjau reikalauti Salutars* Bit- 

,r>is, Regulaatria, del mot^r^, 
Jaustiem, gerai valdytį Ir dirbt, 

i viskas. l’or 8 mčiimiun nf- 
nebegaliu pažint ir palikau 

dama Sahitara* Bltterla. KaL 
ma gauti gersrsniuosa eahtinuo- 

o kur negali gaut, lyvipkis i,

1 CJEIEMICAI. INSTITUTION 
nuo viaoklą blogumą. 

baltrenaiu r«or

Europiškos Mdodos ’ 
kiti negali išgydyti, ateikite pa« 

prietaisai, Radio-Scope Rag- 
{rengimo BacteriologIŽka la- 
K raujo Egzaminucija uii- 

iksų tikre ligą ir jei ai *p- 
jųeų ligą, jųsų Bveikata ic 

tm durna sugrąžinta. Ateikit vae 
specialistą ir ne prie imituotoje. 
»pemali<;tas neklaus jus,* kur Jum* 

ligą turite, bet jtf 
po apžiūrėjimo, 

1. HAIR 
Mentor Bldg.

Pniink f'lovntorį. Kainbarj'S 122 
Prieš North American Ciife.

39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedčtiomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po piety.

tai jys žinosite, kad aš tai padariau, 
sutrukime skuros, spuogus, rudas plčtmas, žaizdas, išbė
rimų, subrinkusias gyslas, siilrukinių, iš'blyškimų 
mą svaros, slogas, krauj<ri)egim;Į
ausn, nosies ir gerklės ligas, arba kitokių užsisenėjusią, il
gai liesi tęsiančią ligą?

Nors aŠ esu labai lUiiutas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš-iioriu kiekvienų sergantį vyrų ir moterj pa
kviesti į savo ofisų ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligų išgydoma, jys nusi
stebėsi!, kaip greit jys pajusit gydymo dresbejimų jysy gy
slose. Jys vėl jausitės gerai, įvirtu ir sveiku.

Socializmas di- 
skusuojamas au
si rinkimuose; di- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ii’ atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny? 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Vyrų Daktaras
Chroniškas, Nervų, Kraujo, 
Odos ir Privatiškas Vvru Li- F .31

Streikai yra daleidžiaini. 
Taipgi kaip darbininkai, taip ir 
samdytojai gali tverti savo uni
jas. 'Tečiaus darbininkai turi 
už 10 dienų prieš streikų.praneš
ti apie streiko dienų. Streikas 
skaitysis nelegališku, jeigu di
džiuma sireikierių papildys kokį 
nors bloguma prieš vnalas ar

organizacija 
eigų mokyklų. Priva- 
mokvklos gali būti pa-

fflfflWililillilllK
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TURĖKITE

PROGRESY

kasos globėjos

Gydytojas h Chirurgas

į? kiAkL' fe'feL VWI

664 W. 18th

Vincentas Danta

avė
avė
įve

KARDAS
251 Broadway, So. Boston., Mass

Triukšmingas posed 
miesto taryboj.

t straipsniu 
sijas,

Generolas Shepherd, areštuo
tas sąryšyj su mirtim kabareto 
dalininkės, Miss Wilson, pa- 
liuosuotas ant $10,000 bondso.

umojimus ir Atlaidus

ir nuo 8 iki 8:30 vak. N raito
mis vakarais ofisas irt d a rylas. 

Telephone Yar<|s SS7«

2121 N. WESTERN A V
CHICAGO, ILL.

ka rštas. 
kad mayo- 
jis reikia 
iš may oro

Kares metu jie ver 
stoti kariuomenėn, kuo

tatymų ir visokių patvarkymų, 
ir ome šaukti, kad, girdi, kas 
jiems tie įstatymai, jei šalis rei
kalaujanti ko kito.

r. Valstijose, kuris ap- 
pri e ši n ga įs t a ty m a m s 

pertraukti ryšius su 
tusi ja ir išsiimti pir-

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1017m 
K, Katkevičienė, prezidento.

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 Si 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin, 
X 664 W. 18th Street 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,

DRAUGUOS IB ORGA 
NIZACIJOS.

pagal Dr-stės 
jaus senumo 

$2.00; 
Tas į-

G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave 

Susirinkimai atsibuna 1-mą pelny
čių kiekvieno menesio unijos salėje 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal 
sted St., 7:30 vai. vakare.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtu finansiniu pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono doleriu ir 
kasdien nuolatai žymiai auga. 
Siame 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 SO. HALSTED ST.,

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., Chicago, 

rot. raštininkas,
2000 S. Halsted St., Chicago, 

Silvestras Dargis, fin. raštininkas,
638 W. 18 St., Chicago.

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport avė., Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flo;aa 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U 32-ra GATVE

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Learie Ir Stoginio Poplero* 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St*, Chicago, III

BUCERNR IR .GROSERNE 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4504 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago

CR. A. I, EPŠTEIN 
GYDYTOJA* lit CMlfWIOAt

Ofha« ir GyYeuimMS
3W0 S. 81., kampa* M Btr.

Telephone Drover 49T4>.
Oftaas atdarau iki i® vai. ryla. L—!J 

. po pietų ir vakarais.

Ėmimas kariuomenėn 
ja uprasidėjo.

400,000 vaikų vakar aplankė 
išnaujo, po vakacijų, Chicagos 
mokyklas.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos glv^ 2-raa augMa* 

Telephone Drover 2111$.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Oft-siH 2X59 S. t.♦avilį 8L
Valandos 4—Ų ir 7--9 

Tel. Canal 1877

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 87^e i mėnesį
50 .........1.75 į mėnesį
75 ...  2.62y2 Į mėnesi

100 .......  3.50 i mėnesį
Po valstijos priežiūra 

31/2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

GERESNI (JZPELMĄ 
Lengvesnį ir haresnĮ darbą gali gauti 
Uk tuomet, įalgu esi tinkamai Usihvinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti Išsilavinti lengvlai ir už mažų 
užftiokesn). Mokina Augių kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedyatčs, Laiš
ku rašymo, Uotuv. kalta. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu Kali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCllOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. 1)61 lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. PrUiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J, Lereskls, 3311W. 61 PI. Chicago

LIETUVIU MOTER
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickienė, nut. raštininke,

3443 So. Union Avė. 
K. Paberelytė, finansų raštininkė,

1315 Girhrd St.
D. Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted St, 
M. Dundulienė, kasos globėja, 

f 1915 So. Halsted St. 
A. Kubutienė, kasos globėja.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtų sekr.
& 1604 North avė.

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedčldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

Mes, Rusijos piliečiai, Susirin
kusieji u tarn i ūke, rugpjūčio 2Ę, 
1917, West Side Auditoriume, 
mieste Chicago, protestuojame, 
prieš persekiojimus Rusijos pi
liečių Su 
sireiškia 
prievarta 
laisvąja I 
tnąsias šios šalies pilietybės po 
pieras, ir grąsiuimus deportuo 
ti etc., jei atsisakoma imties po 
pieras.

Nė kaizeris, nė caras niekuo
met neėmė prievarta piliečių ki
tų tautų į savo armijas, ir mes 

Valstijos, ko
jos kariauja 
laisvę, nepri-

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rąsite. 
Eibes juokiu 
šventjackio ] 
Kunigo Bimbos pamokslus 
Kunjgu žiedus 
Dvasiškus Apc 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą i Dangų, etc., etc. 

Metams Vienas Doleris. 
N u metis-—D eš imt ūkas.

Prlv.rA* twAnmua
naojn ir patarimu* duoda 
783-88 MiiwikuLra A»«, aril (kiicaja An, 
|si),<>. VAI.,ANUOS: Nu< B iiryt© Ud ***** 
i-ui Natif-Uomi* nuo ¥ ilryto Ui 1 $•* irMOfr

TaL W ay m» rkat UU.

Mes protestuojame prieš pri
verstiną draftą į Suv. Valstijų 
armiją Rusijos piliečių, kurie 
priversti tapo išsiimti pirmąsias 
popieras 
čia m i 
met taikos laiku jie neturėjo jo 
kių privilegijų bei pilietiškų tei 
siu.

DR. M. 1H3RZMAN
Į Š RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per X6 sm» 
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurya* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Hgaa. vy
rų, moterų ir vaikų, pagal nauUuvūa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IMg 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal Slid. 
GYVENIMAS: 3412 S. Related Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR-STES “LIETUVOS BALSAS’* 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
. 321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

šiandie, rugs. 5 d. drg. L. 
Pruseika kalbės North Side 
siuvėjų unijos svetainėje, 1579 
Milwaukee avė. Pradžia 8 vai.

į
 PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 

menia tiesiai už ‘'wholesale” kainas. B 
Mes parduosime visiems. dĮ

Levirithal Plumbing Supply f
1637 W. Division St., Chicago, Ir

Hl Corner Marshfield Ava. ||
Kalbama lietuviškai.

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA 
už Lietuvių Valstijinį Banką— 
Universal State Bank 
po valstijos valdžios supervų 
žila ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų

jo neva 
uį tame 
apšaukį 
išdaviku 
susirinkusiųjų tarpe skilimą.

Pasekmėj tų visų ginčų rezo
liucijos pamatai, kur kalbama 
apie Kerenskio išdavystę, kontr- 
revo.liuciją etc., tapo išmesta.

lakusieji maža di- 
ė pasiųsti Pe t ro
mia su protestu 

ipj učio pa
teisės išei-

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, WĮS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Ave.

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Ave.

Vi. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, mik. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland, Ave.
F. Rasčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Ave.
J. N. Palt., S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St.

Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dien^: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėl dienia h 

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

ii'HG So. Hiilsted SI.
Phone Canal 538

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pa* 
mane, tąi aš viską gvarantutoju «*• 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodot 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priree- 
A kinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re* 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas man^ 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi# 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba su

ferencija pavedė teisę varyti dar 
bą, kuris jį vare iki šiol, tik pri
silaikant prie naujų aplinkybių

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
NIO KLIUBO VALDYBA:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Dauglas Blvd

A. Karoblis, užrašų raštininkas, 
807 S. Spaulding Ave 

Win. Manikas. fin. raštininku, 
802 Independence Blvd

Delei grįžimo atgal į 
Rusiją politinių išeivių.

Rusijos laikinosios valdžios 
įsakymu išleistu rugpj. 4 d., vi
si Rusijos piliečiui, gyvenantis 
užrubežyj ir neturintįs paspor- 
tų, kuriuos valdžia yra išdavus 
jau po 4 dienos rugpjūčio, ne
gali reikalauti iš konsulio leidi
mo važiuoti į Rusiją, nesulaukus 
pirmiau iš Petrogrado leidimo 
įvažiuoti Rusijon. Gi patį lei
dimą įvažiuoti į Rusiją laikino
ji Rusijos valdžia duoda tik tuo
met, kuomet norintįs sugrįžti į 
Rusiją asinenįs dokumentais 
prirodo savo asmens tikrumą.

šitasai laikinosios valdžios 
.patvarkymas suardė konferenci
jų, nžsiiminėjusių išeivių siun
timu atgal į Rusiją, darbą. Dė
lei to tai ir buvo sušaukta Nevv 
Yorke susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Chicagos, Pittsburgo, 
New Yorko, Philadelphijos, 
Clevelando ir Bostono konfe
rencijų delegatai.

Dauguma susirinkusiųjų nu
tarė pavadinti savo susirinkimą 
suvažiavimu atstovų konferen- 

sirupinančių siuntimu 
jų (‘migrantų į Rusiją. 

Bet Chicagos konferencijos at
stovas užreiškė, kad jisai to su
manymo nepripažįstąs, 
važiavo i New Yorka ne

Telephone Drover Htl

Dr. A. A. Roth
HUSAS in'llV'tlMAS h aURUBGAl

Sp^cOdistaa Moterišką, Vyrišką, 
k rbą chremiUt Lirą.

Valau dot: 10—11 ryto, 4—š pc pi«i ą,, t—3 
kare. NodšliomU 14—1 po pi«dq.
S354. B. HALSTED ST^ arti »4

CHICAGO. ILL.

M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 
, 1915 So. Hąlsted St.

P. Balickienė. iždininkė,
3443 S. Union avė., Chicago.

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas,
1906 So. Union Avė

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wentworth avo

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

\ J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indiana Avė

. Manelis, pirmininko pagelb..
1533 S. lOtn St

I. Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 8th St

L Mikelaitis, finansų rašt..

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III. 

Pirm. Pagelb. —, P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Avė.

Raštininkas — G. Blbžis,
3261 So. Halsted st.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas, 
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue.

Iždinikas

L. M. APšVIETOS DRAUGIJOS 
linos KUOPOS VALDYBA 1917m,

A. Misčikaitienė, pirmininkė, 
3500 So. Emerald Ave

M. Radzevičiūtė, nut. raštininke, 
8363 Kerfoot Avė.

E. Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted Si

O. Dobrovolskicnė ir
A. Pabarškienė

u pinigus.
G. MILLBB, akių specialistas,
PETER A. MILLER, optician

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

et valgyk 1
"AN f 
E t 
ivininkas I 
į. Tclefo- į

ern Ave. X

DRAUGYSTES "PALAIMINGOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis,
2229 W. 22nd St

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag.,
664 W. 18th St

Antanas Tamkevičia, putar. rašt., 
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union Avė

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Went wort Ave

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŽJUSIOS IR NEI&GYDOMOS JOS YRA
SpecialiSkai gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, učnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
Ūgyde tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1800 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bąnkos. Tel. Canal 3263.

Pasitarimui tęsėsi tris dienas. 
Beveik puse laiko buvo pašvęsta 
apkalbėjimui rezoliucijos, įneš
tos newyorkiečių, kurioj kalba- 

rugpj ličio pa tvarky
li nei jo j protestuota 
ą panaikinimą poli

tiškosios amnestijos, nurodinė- 
kontrrevoliucinį žings- 
valdžios patvarkyme ir 

K e re ns k į re vo l i uci j os 
Rezoliucija iššaukė

313 Quince St 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis,

152 Main str 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

f ir j fe' --yk įI fe i'ž S I Hl'B* ui 11^4

WISSIG.
jas permainas
Čemodanai ir rankiniai krepšiu
kai imti nedalcista. Patariama 
imti paprastus maišelius ir ry
šulius.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

„Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir apgščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siūtai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL, Chicago, Itt,

Paliepta, toliaus, nusikirpti 
juo trumpiausiai plaukus.

Iš visos Chicagos susyk bus 
paimta 1,250 vyrų. Imami bus 
tie, kurie stovi pačioj pradžioj 
listų, kaip jie yra užrašyti kiek
viename Exemption boarde,

Imami visi — ir tie, ką jau 
tarnavo kariuomenėje, ir tie, 
ką dar neturėjo niekuomet šan

kiausius savo delegato Chinoi 
pranešimą vienbalsiai nutarė, 
kad New Yorko susirinkimo nu
tarimai nėra versti jai pildyti. 
Konferencija be to pasirodė prie
šinga siuntimui delegacijos į 
Rusija. Gi savo komitetui kon-

| Jeigu
I Jeigu
i Jei#u
k Jeigu
I Jeigu
[ Jeigu
S JeiHu _
į reikalingas akinių. . it
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akią, kuris turi 15 metą pa- f 
| 'tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 8 
g akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kainu. I
£ , M HIN J. SMETANA. |
f AKU) SPECIALISTAS
j TJ&MYKIT MANO UŽRAŠA. |
I 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. 1
g Kampas 18-tos gatvės ‘ Ant Platt’s Aptickos 2-ras augštas. I 
£ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną, m 
| - Tel. Canal 5335 J

įjucagos KarisKieji viršinin
kai pradėjo šaukti į rinkimosi 
vietas priverstinai mobilizuotus 
kareivius. Jau išsiuntinėta pir- 
miemsiems 5 nuošimčiams pra
nešimai, kur ir kada jie turi su
sirinkti, o taipgi — ką jie turi 
pasiimti su savim į lagerius. Be 
to jiems pranešta, kad nuo šio 
laiko jie jau skaitosi militarės 
valdžios žinioj ir kad už prasiu 
žengimus jau bus teisiami ka
riškojo teismo.

Kokius dalykus pašauktieji tu
ri įiasiimti su savim? Ve ko
kius būtinai: muilo, skutimuisi 
reikalingus dalykus, šukas ir še
petuką, dantų šepetuką ir dan
tų miltelių, maudymosi rank
šluosčius, šešias nosines, dve-

J. Makarcvičia, kasos globėjas. 
1723 S. 9th St.

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis.

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

Vakar Chicagos miesto tary
boj svarstyta niayoro Thompso- 
no “griekai”, būtent, leidimas 
laikyti konferenciją Chicago j 
Amerikos Liaudies Tarybos de
legatams.

Posėdis buvo labai 
“Patriotai” šukavo, 
ras išdavikas, kad 
kuogreičiau išmesti 
vietos ir tt. ir tt.

Kuomet gi tiems “patriotams” 
tapo nurodyta, kad Liaudies 
Taryba niekuo neprasižengė 
prieš valstybės įstatymus, kad 
šalies konstitucija užtikrina šios 
šalies gyventojams žodžio lais
vę, tai patriotai, užmiršo savo 
nuolatinius šukavimus 
šventumą ir nepaliečiamybę |s-

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė

M. Žukas, vice-pirmininkas,
1608 W. North Ave

J. Kalpokas, prot. raštininVs, 
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas,
1049 N. Marshfield

Jur. Kalninė, iždininkas,
1965 Evergreen

G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas, 
1554 W. Chicago avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:
M. Žukas, pirmininkas

1608 W. North avė.
A. Lankas, vice-pirmininkas,

1621 Girard st.
Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas, 

2228 Coblentz St. 
raštininkas,

1621 Girard St.
A. AL Kadževskis, iždininkas,

1928 Leavitt St. 
Susirinkimai atsibuna pirmą ket

vergę kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 Wabansia avė., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

... ....................... ..... . ''"ffliigy1

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 ip. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Alarkauskis, prez., 
355 E. Kensington Ave.

Juozapas' Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Ave. 

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kensington avė.

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 Ę, Ken
sington avė. Įstojimas pagal 
nutarimą 
$1.00.; nuo 30 iki 35 metų - 
nuo 35 iki 40 metą — $4.00 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.
DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
KENSINGTON, ILL.

J. Gumuliauskas, pirmininkas, 
149 E 107th Str.

J. M. Varckojis, pirmininko pagelb., 
72 E 102nd St.

P. F. Grybas, prot. raštininkas, 
123 E 104th Place

A. Narbutas, fin raštininkas,
27 E 102nd place 

F. Shedvilas, kasierius
341 Kensington avė.

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, i *

nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krv.vą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

0 a Maras

J Telephone Yards 5194.

J Rq.*iskĮioki! Akušeriui
I I^HK^hI Shusho

DR. 6. M. GLASEB
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

b 14P Modali St. kertė II rik
111.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Talką

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

Turiu patyrimą moterų ligose. i 
Teisingai patarnauju prie giindy 
mo. Moters, jeigu norite gero už t 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku- 
dikio, atsišaukite į Ą. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. SuteiKiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue. 
CHICAGO, ILL.

•»' R Mfr it nW >* »» k ** « ** -HHfr

Kasos globėjos:
K. Parsiukaitė, Chicago, II
A. Klimavičiūtė, Chicago, Hl.
V. Jurkevičienė, Herrin, Hl.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
apiejney order ar čekį, reikia išpirkt iž

dininkės vardu ir shist susinešimų 
raštininkei.
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REIKIA DARBININKŲ♦*fc

Pranešimai

AUTOMOBILIAIKapitalas

AMATŲ MOKYKLOS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
RANDAI

PARDAVIMUI

JIEŠKO DARBO

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

Vardas

Vieno šėro'kaina trumpam laikui $1.00

New York City 
Chicago, Illinois

ewritin 
st. istoi

$16,000.00
$16,000.00
$£0,000.00
$25,000.00
$40,000.00
$46,000.00

$100,000.00

kartu 
ir jis 
r juo

vie
non 
nori 
gali

e pn 
s—a n

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

Racine, NVis 
si uis _
socialishj svetainėj 7:30 vai. vakare 
Visi draugai 
atsilankyti, i 
dalykų.

Copan, Dewey, Bartlesville, Ramona, Tulsa ir 
>. Alie-»

Parduodu 
Kas 

Par d a vi-

REl KALA UJAME 2 patyrusių dry 
goods pardavėjų f. 
vus darbas ir labai 

BACH’S DEP

Aliejus 
60 ar 100 
greitai ir 

Aliejus va- 
sutrumpina

neužtenka, 
nuo 1-mos 
gasolino ir

didinsis 
mes t u - 

ą rei ka
li egali me 

i š i a n - 
K arės 

I u t i n a i
varo-

RE1KALAUJAMA 2jų merginų ar
ba moterų prie ąbelno darbo. Kam
barys ir valgis arba vien tik valgis 

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 NV. Congress Str., Chicago

nežinau kur 
?J kas ži 
jo adresą

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 
RUBUS

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

DOVANAI’ Didžiausių pasaulio Aliejaus laukų žemlapis prisiunčiamas, dovanai

Abelna Kapitalizacija .... ... $700^000100
Visi šėrai vienodi. Par $1.00. Pilnai užmokėti ir neapmo- > 
kesčiiiojami. Kompanija neturi jokių bondsų ar skolų.

REIKALAUJAM moterų prie sor- 
Iavimo skudurų.

ROTHSTEIN BROS., 
1463 Blue Island Ave., Chicago

Taipgi kurie ptisi- 
‘j literatūrą tūlose 

vietose per L. Pruseikos prakalbas, 
labai prašau pribūti pasiimti knygas. 

J. šmotelis, VIII Raj. rašt.

(merginų). Pasto
li gera mokestis.

STORE
3641-43-45 So. Halsted Sts. Chicago

agentų.
Turi tu-
Real Es- 

pageidauja- 
už dirba nuo

ATIDUODAMA 
trim.s-keluriems 
arba be valgio.

Frank 
2715 Lowe Ave..

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
Setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. K ar pelas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill,

Aliejaus Gadyne 
Prasideda.

... REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj. 
Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriters, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 
knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laiškų angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Teatsišaukia tik
tai norintjs pastovaus darbo.

“NAUJIENOS” - 
184Q S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS tuojau lietuvis mė 
sos pjaustytojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford Bl

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius^ beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir 
brangiais rekordai 
yra retas pigumas 
tos patirti nežiūrint kur 
nat. Viskas vartota 
Parsidųos taipgi po 
Rite tuojaus 
So, Kedzie 
Chicago, H)

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA!
Mokinama: angliškos ir lietuvi^ 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, tyĮ 
lybos teisių, Šuv. Va 
jclnos istorijos, geo 
kinės ekonomijos, piHetystės, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki t:M 
3106 So. Halsted St. .Chicago, HL

JOHN JESEVICH ' *
Eagle River, Box 302, Wisconsin

ATIDUODAMA randon pigiai 120 
akerių ūkė. Namai parduodama. 
West 79 st and Harlem ave., Phone 
Summit 405 Y 1.
Post Office Oak Pawn, Adolf Kobs.

BURKE BARBER SCHOO
612 NV. Madison St., Chicago, HL

North Sidėj prakalbos bus šiandie.
U Prūseika, “Laisves” 

Redaktorius, Kriaučių Unijos svet, 
1579 Milwaukee ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. Inžanga 10 centų. Visi 
North Sidės lietuviai malonėkitę at
silankyti ir išgirst šias svarbias pra
kalbas, nes bus kas nors naujo.

L.S.S. 81 Kuopa.

tacijos komiteto reguliari s posėdis 
įvyks seredoj, rugsėjo 5, apie 8 vai. 
vakare, Aušros svet., 300
sted st. —- Kuopų valdybų nariai 
kuriems laikas pavelys, yra kviečia
mi dalyvauti 
žadėjo pardavinėti

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

O. Tamošaitienė, ’ 
Box 132, M t., Greenwood, 111.

Oklahomos valstijos
<ĮS IIlČDCSl lSt***'-r^* * *■ L' **•’ — T-C —K' - K ~   •V" v • •ir- ’ • ~ 1 'E’ “ v ± * M -“’.’V * • •

Kiek aliejaus išgaunama kasdien, kur, kiek ir koki šuliniai gręžiami; koki žemes sluogsmai, gilumas, ir tt 
Oklahomo’j aliejaus kompanijos labiau prižiūrimos negu bankos kitose valstijose.

Dr. Povilas Žilviti* 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
8203 S Halsted St., 

Tel. Drover 717».

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais .pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti, o

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

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

žeme 
' ina- 

yra 
i, ir kuomet BUCK RŪN ALIEJAUS KOMPANIJOS šuliniai pasieks 
ilžihiškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebuvo visoje Oklaltomos val- 
, kad visa šita žemė randasi 96to Meridiano linijoj, kurioje atrasta

visur vartojamas aliejus, 
pradžia.

Aliejus apšviečia naktį, 
varo tamstos automobilių 
mylių į valandų, smagiai, 
pailgina tamstos amžių, 
ro farmų mašinerijas 
darbo valandas, apdirba laukus, pa
veža sunkiausius vežimus, mašine
rijas ir priduoda farmų gyvenimui 
malonumą, smagumą. Motoriniu lai
veliu aliejus tamstą varo stebėtinu 
greitumu per ežero ar jūrių vilnis. 
Aliejus varo submarinas, dabarti
nius jūrių baisūnus. Aliejus iškels 
tamstą į padanges orlaiviu ir žaibo 
greitumu galėsi lekioti kaip dausų 
paukščiai. Aliejus varo didžiausius 
pasaulio ir prekinius laivus. Alie
jus nevien varo įvairiausias fabri
kų mašinerijas, bet jis patepa, pa
šildo 
Susirgai tamsta 
tamstai aliejaus 
moję, gydys tamstos žaizdą su 
jum išmirkytu skysti 
gražins tamstos namą su įvairiausia 
spalva maliava 
riuo atspausta 
aliejus. Taip, 
mus.

Bet aliejaus 
Sykį jį panaudoja 
tai jo ir trūksta 
daugiau jo bus stoka

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus. >
2910 North Ave., 1-niAs flatas. Prie! 
Humboldt Park. Chicago

Žmogui mažai susipažinusiam 
aliejum 
stabu, pasaki 
dien padaro kelis tūkstančius 
kių įvairiausių vaistų ir kitokių 
dirbinių, pavyzdžiui: gezoliną, ben 
Zina, kerosi n ą, vąšeli n ą, haphtą, tu 
Jo! ir daugybę kitų.

Visur, kur tik nepasisuksi šian 
dien vartojamas aliejus įvairiausio 
se formose, žmonija nebegali be a 
lie jau s apsieiti. Dailėje, industrijo

Aliejus padaro gazą, elektrą. 
— gydytojas duos 
kokioje nebūk for- 

alie- 
mu. Aliejus pa-

REIKAL1NGAS pirmos klesos 
barzdaskutys. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Atsišaukite tuojaus. 
3305 Auburn Ave. Chicago, IB.

PARDUODU didelį šunį 8-nių me 
nosių senumo.
1030 Jackson Blvd., 
1-inas augštas—priekis 
market 1135.

Išmok i n am piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jąsų parankamo. Už $10 iš
mok i n am jus si ui visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, < 
2336 W. Madison gat., NVestern ave.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

Suv. Valst. paskyrė 640 milijonų 
dolerių pastatymui naujausių orlai
vių. Valdžia taipgi paskyrė 300 mi
lijonų dolerių pastatymui mažų lai
velių gaudymui vokiečių submari- 
nų. Suv. Valstijos dabar stato 1000 
prekinių laivų ir laikui bėgant dar 
daugiau jų pastatys. Ir visi jie nau
doja milžiniškas daugybes aliejaus.

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

regėjimas, 
vartojam pag<- 

į J r i i > t a ) j > h th a I inomet- 
y er. . Ypatinga doma 

atkreipiama ) vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto 
thi 9 vakaro; nedėld.

9 . tt nuo 10 iki H dieną.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

‘elephona Humboldt 1171.

M . S A H U D M. D.
Benas Rusas Gydytojas Ir

Specialistas Moteriikų. Vyri&ką kr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų LiO-

OFISAS: 1679 M11 waukas Ava. 
VALANDOS: 8:»0 iki 10 iftryts; 
Kampas North Ave., Kambary* Mt 

1:80 Iki I ir 7:10 iki • vakare.

ATIDUODAMA randon 4 kamba
riai už 9 dol. į mėnesį. Grindįs va- 
rnišiuotos; vanduo, gesas viduj. Pui
ki vieta tarp svetimtaučių, arti karų 
Atsišaukite pas savininką, J. Stra
vinsky, 6011 So. Peoria St., Chicago

Pajieškau savo pusbrolio Stepono 
Kryžiavičiaus ir sesers Jozepos Kry- 
žiavičaitės po vyru Radavičienė, Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav. iš 
Karklėnų miest. Pirma gyveno Pcn- 
nsylvanijos valstijoj — mainose. Jie 
patįs ar kas juos žino malonėj atsi- 
šilukfi. šiuo adresu: b'ranciškus
Lilcika, 958 NV. 36 St., Chicago, Ill.

Net ir juodytas, ku- 
šitie žodžiai—ir čia 
aliejus visur aplink 

nenaudosi, 
išnyko. Už- 
toliau juo

šiol jau pada- 
us iš aliejaus. Bet 

maža dalis tų turtų, kurie dar 
žmonių, kurie jdės savo pini- 
aliejaus biznį. Begiu kokių 
tūkstančiai naujų inv-estorių 

milžiniškus turtus iš alie- 
\r tamsta busi vienu iš jų?

kelis mėnesius 
padarė didelius 

investavimų. Ve-

ATJDUODAMA randon didelė, na
uja kampine sankrova ir 4 kamba
riai, paranki groserniai ir bučerniai. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta apiclinke. Atsišaukite tuojaus 
tarp 1 ir 4 vai. dieną.
1437 So. Sangamon St., Chicago.

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų.

62 NV. Washington St., Room 2. 
Chicago ('leaning Co.

Tel. Central 5476.

Pajieškau savo dėdės, Petro Bag
dono, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Viduklių par., iš Pau
pių. Meldžiu atsišaukti, noriu labai 
sužinoti apie savo dėdę, Busiu la
bai už lai dėkinga.

Johana Gedvilaitė, 
3315 So. Morgan St., Chicago, 111.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. susirin
kimas įvyks seredoje, rugs. 5 d. Ta- 
muliuno ir Gudgalio svet., 1447 So. 
49tb ave. ir 15 gat., 7:30 v. vakare. 
Malonėkite visi susirinkti paskirtu 
laiku, nes turime Maug svarbių rei
kalų. Malonėkite atsivesti ir naujų 
narių. LSS. 138 kp. org. A.K. Linge

šiandien didžiausia 
es negalime nau- 
savo submarinų, 
—jeigu neturime 

liesą pasakius, mes nega-

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. JONI KAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted

šalies išvežta -99,880,722 ga- jr to jar 
Švedijoje, 
kad nėra

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Simučio,, Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap.j Pakulavino sodos. 
(Aš metai kaip iš Lietuvos). Malonė
kite atsišaukti arba kas žinote pra
nešti jojo adresą.

Leonas Simutis, 
1504 S. 50th Ct., Cicero, 111

' j 120,000,000 
Geležinkeliai stabdomi, o 

trukumą dapildyfi iš užsilikusių perei- 
dbaigs? Iš ko tuomet dapildys truku-

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos 

1 colis, sykį, 58 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

mira Ii 
ibejončs, kad Oklahomos va 

aliejaus pramonija vos tik pradėta.
tik vieną kartą tegalima panaudoti—aliejus sudega, išnyksta. Vanduo 
ksą gali perlarpinli kelis karius, bet aliejų reikia kas-karl dapildyti iš

b'ARMOS. I'ARMOS!
Parsiduoda pigiai Wisconsin valsti
joje, prie miesto, netoli Eagle rtver, 
su miškais ir be miško. Parsiduoda 
ant išmokėjuno 40 akrų žemės su 
triobomis. Kaina 800 dolerių ir dau
giau visokių farmų. Platesnių žinių 
rašykite lietuviškai, o atsakysiu tei
singai, nes aš pats gyvenu ant far- 
mos.

Jeigu tamsta būtim 
irusia būtum įsigijęs sekančius milžiniškus turtus: z

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

, ....
Pasarga: The Trapshooters Oil (’o. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvie

nas $100 Šeras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir lai pelnas lik nuo kelių šulinių ir vos lik nuo 
S0 akrų žemės!

Kodėl šiandien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, konservalyviatisių 
investoriaus—prasto darbininko—.deda šiandien savo pinigus į aliejaus biznį? 
torius pradeda suprasti, jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias ir pelningiausias 
milžiniški aliejaus laukai padarė 
turtuoliais. Kompanijos susidedančios 
tančiais dolerių, šiandien liko turtingomis

biznierių-bankierių, iki mažiausio 
Dėlto, kad ir mažiausias inves- 

i. Dėlto, kad Oklahomos 
šiandien labiau negu kadaise—paprastus darbininkus, mažus invostorius, 

mažų investorių,- kurios metai-kiti atgal, prasidėjo su keliais tuks- 
milijonhrifcmis, o jų šėrininkai—turtuoliais—milijonieriais.

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus via dabar, kada koinpanija jauna. Dabar pirkdamas serus gauni juos kuo- 
pigiausiai, o kada serai pakils, tuomet padarysi kuodi džiausiąs pelnus. Tamistos pinigai lygus tamstai—-jeigu 
jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti 
Atmink, kad pinigas pinigus daro 
stos giliukis yra aliejuje. Pasilve

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas pastovus. Gera mokestis 

’Atsišaukite tuojaus. Antanas Blinas 
2316.S. Hoyne Ave., Chicago, 111

Eksportavimas aliejaus į Europą ir kitur siekia tokią daugybę, kad negalimą sau persistalyli, kuo tas viskas 
pasibaigs, štai Suv. Valst. skaitlines: bėgiu 9 menesių prieš karę, 1914 m., iš šios f 
lionai aliejaus. Tuo tarpu bėgiu 9 mėnesių to pačio laiko 1917 in. išvežta 2,069,880,269 galionai!

Anglijoje uždrausta automobiliais važinėtis iš priežasties trukumo gasolino ir aliejaus. 
\ugusto šių melų, irgi uždrausta važinėtis automobiliais ir motoriniais laiveliais, dėlto 
čliejaus! \

Iš Washingtono pare-ina valdžios ekspertų apskail liavimai, jog gale šių melų idieįaus truksę 
bačkų. Vienoj Kalifornijos valstijoje šiandien trūksta suvirs 35,000 bačkų j dieną. E „
greitu laiku prisieis uždaryti ir nekuriuos fabrikus. Dabar dar spėja 
tų melų rezervuarų-aruodųbet kas bus tada, kada rezervai-aruodai ii 

naujų šaltinių!
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

išmokti kirpimo ir “designing”. 
Mcr galime gauti jums atsakančią ir įre

mi apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus tran
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir ki&enius daryti ir 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, viriininkaa 
Driežais City Hali

Kambariai 416-4)7. 118 N. La Salle Street.

Buck Run Oil Kompanijos Žeme :: valstijoje, ant 96to Meridiano Linijos ::
R ____  •

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

Visi didieji aliejaus šuliniai ir šaltiniai centralinese valstijose (Mid-Continent Field), randasi 96 Meridiano 
linijoj ar arti jos. Už tai Buck Run Oil Co. parinko žemę tokioje vietoje, kur visų žymiausių geologų pripa
žinta, kad aliejaus yra po ta žeme. Kompanija užpirko šitą plotą žemės'remdamasi specialėmis inforinacijo
in is, raportais ir c. „ . _ „ _
Aliejaus pramonijoje šitie žmonės yra visų pripažinti konscrvatyviskiausiais ir 
žinovais, turinčiais suvirš 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 , . ...
garsusis Glenn pool, iš kurio vieno ištraukta mažiau dviejų metų laiko suvirš 20,000,000 bačkų aliejaus.
jaus šuliniai, gręžti kelias mylias į rytus ir į vakarus huo šitos linijos visuomet išduos didžiausius aliejaus ir 
gazo šulinius.” .

Žinovas p. L. K. Davis sako apie šitos kompanijos žemę sekančiai: “Aš esu pilnai persitikrinęs, kad 
Buck Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstijoje, greitai piikils didelėje vertėje nors ir 
žai bus išnaudota. Aš esti tikras, kad didysis Choctaw Kvoldas, kuris traukiasi per visą Ajoka pavietą, 
milžinišku Aliejaus Sluogsniu (Anticline) 
šį sluogsnį, tai kompanija įsigys tokius mi 
stijoje. Kitas labai svarbus faktas yra tai, 
didžiausi aliejaus šuliniai.”

Nauji šuliniai šioje linijoje išgręžiami kas savaitė, tekanti 
gręžtas šulinys, sulig raportų, teka net 50,000 bačkų į dieną 
L. K. Davis’o apskaitliavimo, butų labai mažas šiuose laukdose 
parduodant aliejų dabartine kaina; arba beveik 100% visos 
nuo vieno šulinio, bet šita kompanija pienuoja gręžti, kaip Ii 
ŠULINIŲ i š p r a d ž i ų.

Oklahomos valstija šiandien išduoda daugiau vertes 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 $500,00(h00—antra liek negu kad iškasama aukso Aląs^oje ir visame Klon
dike. Ir nėra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba dar puikesne ateitis; nes jos milžiniški 
aliejaus laukai vos lik prarausti

Aliejus lai loki medžiaga, 
garuoja ir vėl nulyja, geleži, v;

RE! KALAUJ U atsakančių 
Patyrimas nereikalingas, 
reti gerą rekomendaciją, 
tale, insurance agent ‘ 
mi. — Musų agentai 
$50 iki $200 ir daugiau kas savaitė.

J. llgaudas, 
Sales Manager,

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

tarpe 0 ir 3 po pietų, ir kasdien iki

Pajieškau savo giminaitės, Natali
jos Maskeliunukės, Suvalkų guber., 
Naumiesčio pavieto, Griškabudžic 
parapijos, Palaupų kaimo.

Antanas Yakštys,
84 Graham St., Detroit, Mich

iriai viains 
? ore, vau 

[r juo toliau, tuo daugiau būdų su 
• aliejaus—ir lai tik pradžia! Mil 
pasibaigus—visi ekspertai pripažįs

$225 Vietrola su 
i už $60.00. šis 
ir jums apsimo- 

jųs gyve- 
vos 9 savaites, 
vieną. AtsiŠau- 

Gyvenimo vieta: 1922 
ave., arti 22-ros gal..

Aliejaus reikali ngumas 
kas-kart besitęsiant karei i 
rime būti prisirengusiais 
lingumą papildyti. Mes 
nuo to išsisukti. Aliejus 
dien pamatas tęsimui kares. 
Laivyno departs mentus ga 
nutarė statyti vien tik aliejum 
mus laivus. Daugiau kaip 600 alie 
jum kūrenamų laivų jau dabar sta 
loma ir neužilgio bus darbas pra 
dėtas del dar daugiau. Laivyno de 
partamentas pradėjo dabar statyti i 
didžiausius šarvuotlaivius (dread 
naughts), kurių vienas sunaudos 14 
000 bačkų aliejaus i 24 valandas 
Daugiau kaip 60 naikintojų 
stroyers) jau dabar dirbama 
si jie aliejum varomi.

Jeigu mes negalėsime gauti 
ktinai aliejaus laivams, busim 
versti statyti senoviškus laivu 
glinius, o tuomet musų laivynas bus 
silpniausiu iš visų pasaulio laivynų 
(Visų šalių naujausi kariški laivai 
kūrena aliejų).

Aliejus yra 
karės rei kine na 
doti savo orlaivių, 
savo kariškų laivų 
aliejaus 
lime jokiu bildu pasiekti karės fro 
rito, jeigu neturime aliejaus.

DIDELIS BARG1 
pigiai restoraną ir rakandus 
nori gali pirkti pavieniai. 
m,o priežastis—savininkas 
Chicagą. Atsišaukite šiuo 
1619 S. Halsted SI., Chicago

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

Galite gaut visokio dydžio. Ra
šykite laišką, o gausite užganėdinan
ti atsakymą. Orderius siunčiu per 
Adams Expresa.

I. ČESNUTIS,
134 Main St., Derby, ,Conn.

su 
jo naudojimu bus nuo- 

kad iš aliejaus šia- 
viso-

CHASM. WOOD & CO. INCORPORATED JOHN 1LGAUDAS, Mgr.
110 SO. DEARBORN STREET SUITE 1208 PHONE RANDOLPH 2713 CHICAGO, ILLINOIS

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

Pirma Dalis Šerų Baigiama Parduoti. Šerai Tuojaus Pakils.

Aliejaus Trūksta
jamas aliejus įvairioms mašinoms, automobiliams geležinkeliams, < 
r submarinoins, neskaitant vaistinių ir kitur. Najuuose, laukuose 
die.jus aliejus, aliejus įvairiose formose, 
ikro šiandien žmonija nebegali apsieiti I 
en suvartojamos Isuropos karėje, o karei

PAJIEŠKAU draugo Vytauto Skin 
kio, gyveno St. Louis, Mo., gyveno 
me drauge. Dabar 
Meldžiu atsišaukti 
uote malonėkite pranešti 

Petras R. Baltrušaitis, 
731 NV. 26 str, ' Chicago

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę ar
ba į kitą biznį mokyties, arba galiu 
pristoti kaipo pusininkas. Atsišau
kite kam yra reikalingas.

J. RAUBA, 
1825 S. Union ave., Rear Box 

Chicago, 111.

randon kambariai 
vyraibs su valgiu 
Atsišaukite: 
Liudas,

Chicago.

Dover, Delaware
Redden, Atoka pav., Oklahoma vzlloctl

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame
X ■' O: •

nelaukiant jųpakilimo. Mes pilnai likime, kad šitie šėrai tuojaus bus

"ii

Buck Run] Oil Company
---------- —---------— Of Delaware -------------------------

pirkti tuojaus serus BUCK RUN Oil 
išparduoti ir greitu laiku pakils.

Dabar šėrai parsiduoda lik po $1.00. Gali pirkti tiek serų, kiek nori, bet nemažiau 2f). Perkant daugiau 
kaip 25 šėrus gali gauti ant išnioKėjimo per keturis mėnesius.

Siusk čekius, draflus arba money orderius TUOJAUS šiuo adresu: 4

$629,000,000.00 procentais 
išmokėjo Standard Oil Co. per pas
kutinius 3 metus savo šėrininkams 

Milijonai dolerių kasmet išmoka 
ma vienais procentai įvairiausių a 
fiejaus kompanijų.

Daugybė žmonių iki 
re didžiausius lurt 
tai tik 
laukia 
gus j 
mėty 
padarys 
jaus.

Per paskutinius 
musy kostumeriai 
pinigus iš aliejaus 
kurie iš lietuvių šiandien džiaugiasi 
kad pirko šėrus per musų ofisą— 
nes tie šėrai atnešė jiems daugiau pi 
nigy, negu koki kiti investavimai.

Ales parduodame tik šėrus atsa 
kančių, tvirtų ir pasekmingų koyipa 
nijų. Musų ofiso rekordas yra 
nas iš geriausių. Jeigu tamsta 
padaryti daugiau pinigų, jeigu 
investuoti savo pinigus, kur jie 
atnešti šimteriopai-tūkstanteriopa i 
tai nusipirk šėrus šitos musų reko
menduojamos kompanijos — BUCK 
RUN OIL CO. Prisiųsk šalę ispil- 
dj tą blanką arba atsilankyk j musų 
ofisą, o tamstai daugiau paaiškin
sime. K.

Pirma dalis šitų rėrų jau baigia
ma išparduoti. Greitu Ataiku Šėtai 
pakils. Nepasivėlink, n>es paskui 
mokėsi daugiau. Prisiųsk Sąvo or- 
derias TUOJAU šiuo adresų:

CHAS. A. WOOD & CO., Inc. 
John llgaudas, Mgr.

j 10 S. Dearborn St., Room 1207, 
Chicago,

NAMAI-ŽEMfi 
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Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Irivestavimų
inveslavęs $100 j sekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo siūlomi, I;

MŽ5T5TEH

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

i priežiūra yra labai aštri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti ••šioje, valstijoj turi Į Kalbės drg. T 
šdtioli kuopilniausią raportą tam tikrai komisijai. Tarpę iVaįrįŲvkitų dalykų reikalinga pranešti 
s išgaunama kasdien, kur, kiek ir koki šuliniai gręžiami; I




