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Didele italu pergale
Bulgarija nori taikos

Vedusieji bus paliuosuoti iš 
kariuomenės 

“TVV\Dė”

DIDELĖ ITALŲ PER
GALĖ.

Paėmė Monte Santo augštu- 
mą; austrų nuostoliai bai
sus — 100,000 kareivių; i- 
talams teko 23,600 belais
vių.

ROMA, rugp. 26. — Italai 
pagalios sulauėžė austrų 
priešinimąsi Isonzo fronte. 
Telegramos iš Italijos sosti
nės Romos praneša, kad po 
ilgo ir kruvino mūšio gen.

augstinną

laike nuolatiniam pavojuje

NEVYKUSI TAIKA.

įKuri laivų statytojams gali 
pasidaryti labai neskaniu 

į ragaišiu.

No. 204.

REIKALAUJA ATLY
GINIMO.

Vokietija negali taikinties 
be kontribucijų.

t AMSTERDAM, rugp. 27. J 
— Neprigulmingųjų komite
tas Muniche paskelbė spau
doje ilgą deklaraciją, kur 
.aštriai protestuojama prieš 
visus tuos, kiir reikalauja 
taikos be aneksijų ir kontri- 

Pjrirodinėjama,

WASHINGTON, rugp. 27 
:— Telegramos iš Washing
mono praneša, kad po ilgų gi- 
(nčų laivų statymo firmos ir 
jų darbininkai padarė “gar
bingą taiką”. Tokią taiką, 
kuri ateityje apsaugos sam
dytojus nuo naujų streikų.!bucijos. 
įSulig naująja sutartimi viso- kad Vokietija nieku budu

ras Radoslavov Associated ki nesusipratimai tarpe sam- negali taikintięs, kol negaus
Press korespondentui. ri-i ------------

Minėtame
dytojų ir darbininkų bus ati- ’prideramo atlyginimo už pa- 

pasikalbėjime duoti tam tikrai taikymo ko- ’ .....: t>~

premieras Radoslavov tarp 'misijai, kurion įeis vienas 
būtent, Jaivų statymo tarybos atsto- 

kad centralės valstybės suti- yas, vienas darbininkų ir 
nka su popiežiaus pasiūlymu vienas visuomenės (!) atsto- 
ir kad jos, kiekviena atski-'vas. Komisija turės teisės 
rai, į jo notą duosią konk-j nustatyti algų skalę, darbo

ka, premieras i lygas visose privatinėse lai- 
■ ............ ,, vų statymo dirbtuvėse. Jos

kita dar užreiškė,

nežinąs. Tatai, suprantama, vų statymo dirbtuvėse. Jos 
turės priklausyti nuo talki- žodis turės but įstatymu.

Žmonės, kurie turės suda- 
premieras, be- ryti minėtą taikymo komisi- 
kad centralės'ją, tuo tarpu dar nevisi yra 

>ar randasi 9- ".žinoma. Paskelbta tik vie- 
•esniame pade- no, būtent visuomenės atsto- 

jirne nei devyni mėnesiai at- vo, vardas, kurį paskyrė pr- 
gal, kuomet

ninku.

kvietusios eid. Wilsonas.

direktorius — V. Everett 
Macy. Taigi, kieno intere
sus atstovaus visuomenės ir

tinęs kares istorijoje. Kiek-j PALIL( 
vieną pėdą žemes austrai RH OME’ 
gynė nepaprastu atkaklu-1 , . , laivų statymo tarybos atsto-
mu. Jie iri 1 te apipildavo kul- šaukia tik penktą nuošimtį1 
kosvaldžių kulkomis italy t- 
kareivius. Italų armijos va-1

BIJO APSUNKINT... KA
PITALISTUS.

Senatas mano, kad karės iš
laidas turi padengt darbi
ninkai, o ne kapitalistai. Expliozija Petrograde

darytus jai nuostolius. Pa
sak deklaracijos autorių, 
prasidedant dabartinei ka
rei, visas Vokietijos turtas 
siekęs apie $90,000,000,000. 
Karė pusę tos sumos jau iš
eikvojusi.

Užkrauti ant gyventojų 
ekstra mokesčiai esą negali
ma. Norint tatai padaryti, 
reikėtų uždėti $3,000,000,000 
mokesčiu kas metais. Tuo 
tarpu yra žinoma, kad ir 
prie geriausių norų nebusią

džetą, kaip $1,500,000,000.
Vadinasi, norint kad Vo

kietija nenusibankrutytų, ji 
būtinai privalo gauti tinka
mą atlyginimą — kontribu-

WASHINGTON, rugp. 25 
— Didieji patriotai-kapita- 
listai, kur nuolat kalba apie 
tėvynės gynimą ir kitus ga
lus, pasirodo, nėra taip duo- 
snųs darbais, kaip žodžiais.

Nesenai vienas Wisconsi- 
no valstijos senatorius (La 
Follette) pasiute pataisą 
prie t.v. karės mokesčių bi- 
liaus, kur reikalaujama, kad 
butų apkrauti didesniais ka
rės mokesčiais didieji šios 
šalies fabrikininkai — kapi
talistai. Kasgi pasirodė? 
Ugi tūli patriotingi senato
riai ėmė tvirtintin, kad La 
Follette norįs padaryti šią 
karę “nepopulere” ir kad jis 
grasina dideliu apsunkinimu 
Suvienytų Valstijų bizniui 
ir net gali ištremti jį į užsie
nius.

Šiomis dienomis senatas 
balsavo tą pataisą. Balsavi
mo pasekmės tokios: 21 se-

24 milionai kasdieną — Suvieny 
tą Valst karės išlaidos

DIDELIS SUVAŽIAVI
MAS MASKVOJE.

DVIDEŠIMTS KETURI 
M ILION AI KASDIEN.

First LiiluMinian Daily in America

RYTMETINE LAIDA

Didelis suvažiavimas Maskvoj

1 J

Kerenskis kalba; darbinin
kai boikotuoja suvažiavi
mą — paskelbė streiką.

Tiek pinigų išleidžia Suv. 
Valst. karės reikalams.

WASHNIGTON, rugp. 2T 
— Dvidešimts keturi milto- 
nai dolerių kasdieną — to
kios yra Suvienytųjų Vlasti- 
jų išlaidos t.v. karės reika
lams už rugpjūčio mėnesį.

■S

MASKVA, rugp. 26. — 
Vakar čia tapo atidaryta 
milžiniškas visos Rusijos į- 
galiotinių suvažiavimas, pa
sivadinęs save “šalies sau- „
gurno susirinkimu.” Suva- .Taip bent paduoda Associa- 
žiavime, kaip jau buvo rašy- ted Press telegrama iš Wa- 
ta, be įgaliotu Rusijos or-[shingtono. 
ganizacijų be srovių atstovų 
dalyvauja visų Valstybes
Durnų nariai ir šiaip pasižy- leįdo jos reikalams netoli 
mėję asmens.

Nuo paskelbimo karės Vo-

pustrečio miliardo dolerių*

natorius balsavo už pataisą, Kerenskį

sa atmesta.
riai mano,
be savo gyvasčių,

________ Įžanginėje kal-
Vadinasi, patai- Į)()je jjg revoliucijos

1 onai senato- jmų

tos sumos talkininkams pa-

ba po $11,650,000 kas dieną* 
’ Rusijos padėjimą šioje vala- Arba kartu nuo Suv. Valsti- 

ndoje. Nurodė taipgi j da-J jų įsimaišymo Europos ka- 
rėn išleista, po $17,053,500 
kasdiena. c

Graži suma. O juk.'mes 
dar neturime tikrosios ka-

svarba ir karini 
< i

ndoje. Nurodė taipgi i da
romus pasikėsinimus sunai-

I 1

1

■1F

'■ KAPITALISTU PELNAI

WASHINGTON, rugp. 271nuolių pašaro, — Atėję čia vokiečiu laikra-to laivų
keturių miliardų.

vergą išnaujo buvo svarsto-

oficialiai pranešimai
5

Nesusitaikė su Kerenskiu šingą tarptautinėms teisėms.

vių

Ištrėmimo priežasčių ne-
Kai-kur, (Paduodama.

žuvo 350,600 bus. avižų.

Sužeistųjų ir užmuštųjų
salų.

gumas, t asKuunes iciegra 
mos sako, kad italų karino

si už Monte 
mos.

REZIGNAVO RUSŲ KA
RĖS MINISTERIS.

WILSONAS NENORI 
KALBĖT APIE TAIKĄ.

visij pripažintu . 
vyrų.

Minneapoliso majoras neleis 
žandarams šeimyninkauti 
Liaudies Tarybos suvažia
vime.

kos Trieste’o. Jeigu italų 
armija nebus urnai sulaiky
ta — miesto puolimas neiš
vengiamas.

NEKLAUSO DŽINGŲ 
STAUGIMO.

Austrai deda paskutinių 
pastangų, kad atsiėmus pra

genu pasekmių, centrininkų 
vadas Erzberger, radikalas 
Haussmann ir Ph. Scheide- 
mann stipriai kritikavo sub- 
marinų kampaniją kaipo vi-

jams,

Cappela tvirtino, jogei sub- krovimą karės . 
marinų kampanija duodanti -didžiuosius biznius, tarp kita j

liuosuojama iš kariuomenės
1 k is i vyrai, nuo kurių darbo

PASKANDINO ANGLŲ 
LAIVĄ.

su popiežiaus pasiūlymu; 
atsakys j jo notą — kiek
viena atskirai.

liko savo, išvijo besiginan-( 
čius austrus iš augštumos ir i

BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

sonas išleido naują palvai

Tos pačios žinios betgi sa
ko, kad Maskvos suvažia-

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
PETROGRADE.

Pereitais metais karės pel
nai sieke tris miliardus

27, — “Mes norime taikos, 
norime sustabdyt šį pasibai
sėtiną kraujo liejimą.” — 
Tokį užreiškimą užvakar

120 žmonių užmušta ar 
sužeista.

PETROGRADAS, rugpj.
. — Vakar čia ištiko mil-

dienu austrai neteko arti ši- c

m to tūkstančių vyrų — už
muštais, sužeistais ir pate
kusiais belaisvėm C) ficialis

mas sako, jogei į italų ran-

50 LAIVŲ APLEIS SUV 
VALSTIJAS.

PETROGRADAS,

PETROGRADAS, rugpj.

;kis tikrina, jogei 
tusi jai pavojus —

Uostinės kardinolą A. Men- 
ides Bello. Valdžia įsakiusi 
jam bėgiu penkių dienų ap
ileisti sostinę ir nesirodyti

j navo rusų karės ministeris 
kujM. Savinov. Jo rezignavi-

tinkamais esant. Taipjau ir 
, jie nebus 

pastarųjų 'imami, kariuomenėn, jeigu 
'.neįvyks kokių svarbių at-

siu priemonių, kurios primi- 
’ ntų pasikėsintojams cariz-

kalaus daugiau — kad “išlai
kius pasaulyje “laisvę” 
“demokratiją.

vadinasi, bus Tymo tarybų amunicijos ir 
kariuomenės kitokių karės reikmenų išdi- 

kuriuos vieti- rbystėje.

vai, aiškinti, nereikia P 
'uos, dar nežinoma, koki 
■rbininkų atstovą” pas

Eina gandas, kad austrai 
iskubiai krausto visa, kas 
turi bent kokios militarės

liucijos laimėjimus, kas, de
ja, vis tik, nebusią atsiekta. Ljr ••< * . •• ...J.*
visa, idant užtikrinus tuos 
laimėjimus — nors delei to

NEBEPASITIKI SUBMA- 
RINOMIS.

. v ar gnu palenks * .
Angliją.kirs

Darbo ma submarinų karės klausi
mas. Nežiūrint to, kad kan
cleris Michaelis ir admirolas

išeiti la- 
(kymą, sulig kuriuo bus pa- J)ai neskanus ragaišis.

'sekamo mėnesio, bus paimta Associated Press telegrama, 
tik nnnlHaa nnnyimb’ą vimi y*’H VC kame. VyriaUSaiS i « .vz . . .vtik penktas nuošimtis v .ų jarmij<)S vadas Kornilov jigahjos valdžia istremianti is 

kares ministeris pereitą 
įutarninką laikytame minis- 1

Tuo pačiu laiku gen. Cro- 
wderis praneša, būtent, kad 

pateko 23,600 nesužeis-|Pirm°je mobilizacijoje, 1 
lustro-Vengrijos karei-,riai diena Paskirta penktą 

sekamo mėnesio, I

Tos pačios žinios, 
_ko, kad Amerikos 

priklauso jų moterų ir kudi-1.[recleraeijos prezidentas agi- 
ikių likimas.

Tuo budu,
paliuosuota iš 
visi vedusieji,

pripažintų tinkamais kari-,' 
(nei tarnystei vyrų. Antru |11 
syk, rugsėjo 19 d., bus paim-. 
ta 40 nuošimtis; spalių 3 d. kabineto posėdyje uz- 

I— kita 40 nuoš. Likusius 15 Teiškę, jogei esą negalimas 
muoš. paimsią tuoj po to—
UL., • k.,,, n^nlt^n

WASHINGTON, rugp. 27 
—- C a 1 i f o r n i j o s sen a t o r i u s 
Johnson kalbėdamas už ap- 'tiek nuo išlaukinio jos prie- 

mokesčiais šo kaip ir vidujinių suiručių 
:—■ jau praėjęs. Visa, kas 

skaitlinėmis prirodė, kokių valdžiai pirmiausia reikalin-

IŠTRĖMĖ KARDINOLĄ.
Lisbonos patriarchas, Ant.

Mendes Bello, ištremta iš
sostinės vieniems metams. (
LISBON, rugp. 27. — Te- j

legrafas praneša, kad Portu-i . ,.1 1 >rie stengiamasi apkrauti
mokesčiais.

talistai pereitais metais.'žinę discipliną, apsaugoti ją 
Taip, pereitais metais karė nuo “pašalinės įtekmės”, 
($3,000,000,0003 dolerių eks-įnuo “bolševikų” agitacijos 
tra pelnų, šiemet gi jų pel- 3r tt.
nai, tur but, sieks virš pen
kių miliardų dol.

Kiek gi pelnų turėjo dar- vimui ne visi pritaria, ypa- 
bininkai, kuriems prisieis čiai pačioje Maskvoje. “Bol- 
padengti didžiumą karės iš-’ševikų” frakcija ir soc. re- 
laidų — perkant kavą, cuk- ivoliucionieriai apšaukę jį 
rų, arbatą ir kitus butiniau- 'kontrrevoliuciniu, turinčiu 

!sius gyvenimui dalykus, ku- ’tikslą suvadžioti darbininkų 
rie stengiamasi apkrauti Iminias ir tt. Maskvos dar-

M1NNEA POLIS, rugp. 25 
— Neveizint pakvaišusio ka- 
p i t a 1 i st i nių 1 a i k raščių stau- 
gimo ant Amerikos Liaudies 
Tarybos, kuri rugsėjo 1 d. 
laikys čia savo konvenciją, 
miesto majoras, Van Learr 
pasiute pilniausią paramą 
busimai konvencijai. Vie
šame atsišaukime į miesto 
gyventojus Van Lear tarp 
kita užreiškė, jogei jis dary
siąs visa, kad konvencijos-

I,daiktas' kartu visame fronte 'j°įe Per ištisus metus: 
'įvesti geležinę discipliną su 
(mirties bausme, 
girdi, reikės daryti išėmimų.

! Kerenskis nesutikęs su pa- 
psiulymu. Jis buk stojęs už

ną”. Pasekmėję to — kares 
.ministeris įteikęs rezignaci- 

TULA ATLANTIKO ją.
PRIEPLAUKA, rugp. 27.—Į -------
Atvykę į čia anglų oficeiriai IŠTREMS GEN. GURKĄ. 
tvirtina, kad šiomis dieno- --------

Veža maistą Holandijon 
WASHINGTON, rugp. 27 '• 

,—Holandijos ministeris Van I 
Rappard praneša, jogei ne-1 
užilgio apleis New Yorkoi 
prieplauką 50 Holandijos la- 

WASHINGTON, rugp. 27 ivų. Veža Holandijon kvie-
— Pereitą subatą buvo pra-Įčių, avižų iry miežių dagą, 
nešta iš Washingtono, jogei Dalis vežamojo maisto eina 
prez. Wilsonas neužilgio re- .Belgijos šelpimui.
ngiasi kalbėt apie taiką. Šia
ndie tatai užginčijama. Va
dinasi, prezidentas 
kalbėt apie taiką.

nutarusi iššaukti general} 
.^streiką protestui prieš suva
žiavimą. Streikas esą dali
niai pavykęs: vakar stovėjo 
'uždarytos visos dirbtuvės ir 
restauracijos. Gatvekariai 
jrgi nevaikščioję.

Karališkasai teatras,kur 
^atsibuna suvažiavimas, ap
statytas kariuomene.

Jo, t.y. kad žandarai ten ne
galėtų šeimyninkauti kaip ti 
nkami. Dar daugiau. Vau 
Lear užreiškė, kad visi tie 
federates valdžios ar miesto 
žandarai, kur bandytų truk
dyti konvencijai, busią pa
traukti atsakomybėn.

' Minneapoliso džingoms 
tatai bais nepatinka. Jie ne
sumano kaip “begarbavotF* 
nepatriotingąjį savo majorą.

LONDON, rugp. 25.-0- 
ficialis karės ofiso praneši
mas sako, kad anglų orlaivi* 
įlinkai vakar bombardavo 
Middlekerke, Dumpę, Ra- 
versyde ir Houttave orlaiviui 
stotis, Belgijoj. “Visur pa
daryta didelių nuostolilĮ 
priešui—sako pranešimas.

McAlester, okia., rgp. 
nenori 25. — Telegramos praneša, 

kad federates valdžios žan- 
--- darai jau spėjo sumedžoti Įžiniška ekspliozija, kuri su- 

275 parinktino įstatymo (naikino tris amunicijos dirb-
* * priešininkus Oklahomos va- įtuves pietinėje miesto daly- 
y... J Jstijoj, kur savu laiku buvo je.

sukėlę ginkluotą pasiprieši-

lis anglų laivas Trelissick, 27. — Telegrafas praneša, 
vežęs Francijon 350,600 bu-'^ad laikinoji valdžia nuta- 
šelių avižų. Laivas nors ir,rusi ištremti iš Rusijos bu- 
buvęs apginkluotas, vis del- jvusį pietų-vakarų fronto ko
to neturėjęs progos ginties: mandierių, gen. Gurką, ku- 
submarina užpuolusi iš pa- fris buvo pagautas darant

slaptą9 suokalbį su nuvers- Ūkanota; maža atmaina te- nimą prieš kalbamą įstaty- skaičius siekia 120 žmonių
• -m nr • t •
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Atėmimas 
pilietybes teisių.

Laikraščiai praneša keis
tų žinių iš Washingtono. 
Būtent, kovai prieš taikos 
judėjimą valdžia daro pie
nus atimti pilietybės teises iš 
visų tų naturalizuotųjų pi
liečių, kurie pasirodys nepa
kankamai lojaliai Suvieny
tosioms Valstijoms.

Nelojaliai gi, valdžios aky
se, turės but skaitomi visi 
tie, kurie skelbia taiką, ku
rie nepritaria konskripcijos 
įstatymui, kurie kalba prieš 
priverstiną kariuomenėn ė- 
mimą. Nes jie visi esą “pro- 
german” ir veikią prieš šios 
šalies interesus.

Suprantamas dalykas, kad 
kol kongresas nepriims tam 
tikro įstatymo, duodančio 
valdžiai teisės savo sumany
mą vykinti, savo valia jai ne
patogu tatai daryti. Todėl 
visųpirmiausia, ir tai greitu 
laiku, rengiamos įnešti kon- 
gresan atsakomą įstatymų 
kad didelės opozicijos ji ne
sutiksianti nei atstovų bute, 
nei senate, ir įstatymas bus 
priimtas.

Kadangi šiuo laiku kong
resas savo galią yra užleidęs 
šalies prezidentui ir daro 
beveik tik tai, kas jam iš 
Baltojo Namo nurodoma da
ryti, tai, jeigu ištikro valdžia 
turi tokių pienų, priėmimas 
įstatymo bus tik formalu
mas. O paskui turės prasi
dėti medžiojimas “nelojalių” 
naturalizuotųjų piliečių. 
Kiekvienas jų, susektas, kad 
jis nepritaria karei, ar kon- 
fikripcijai, ir agituoja už tai
ką, bus skaitomas kaipo vei
kiąs kaizerio naudai, ir už 
tai jam bausmė — atėmimas 
piliečio teisių.

Tai aštri, kraštutiniausia 
priemonė. Todėl norisi abe
joti, begu valdžia ištikrųjų 
manytų ją pavartoti — ne
žiūrint į laikraščių tvirtini-

Bet jeigu taip ištiesų bu
tų?

Jeigu taip butų, tai kodėl 
ta priemonė turėtų but tai
koma tik naturalizuotiems 
piliečiams? Kokią bausmę 
valdžia pavartotų už tolygų 
“prasižengimą” piliečiams, 
kurie čia gimę čia augę?

Taikos šalininkų, jeigu tik 
valdžia norėtų sužinoti, ji 
rastų didelę didžiumą visų n 
šios šalies gyventojų, čiagi- 
mių amerikiečių nemažesnę 
jųnporciją palyginus su na- 
turaTTzūotais piliečiais, ir at
bulai: karei pritariančių čia- 
gimių piliečių proporcija, be 
abejo, nebūtų didesnė, paly
ginus su naturalizuotųjų.

Aplamai, naturalizuotieji 
piliečiai nė kiek ne mažiau 
lojaliai tai šaliai, kurios pi
liečiais jie laisvu noru pata- 

o, kaip kad čiagimiai, arba 

taip vadinamieji jankiai. 
Jeigu geidavimas taikos yra 
toks prasižengimas, už kurį 
naturalizuotasai pilietis tu- 
iri but pasmerktas, padary
tas beteisiu atmata, tai to 
paties turėtų užsipelnyti ir 
čia gimęs čia augęs taikos 
šalininkas.

Lygus prasižengimas—ly
gi bausmė.

Ir tuomet Suvienytosios 
Valstijos butų didi demo
kratinė, laisva respublika, 
kurios didelė didžiuma gy
ventojų butų beteisė masė.

Persekiojimas 
spaudos.

Valdžia ėmė sistemačiai 
naikinti socialistų spaudą. 
'Paskutinėmis dienomis jos 
auka tapo savaitinis St. 
Louise, Mo., leidžiamas soci
alistų laikraštis “St. Louis 
Labor.” Pačtas, konfiska- 
įvęs dar pirmiau keletą to lai
kraščio laidų, dabar visai at
ėmė teises naudoties antros 
klesos privilegijomis, t. y. 
siunčiant krasa mokėti vie
ną centą už svarą.

Tiesa, laikraštis, kuriam 
^atimama antros klesos privi
legijos, gali but siuntinėja
mas krasa ir toliau, bet tuo
met turi mokėt tiek, kiek 
reikalaujama už visokių ki
tų spaudinių siuntimą, bū
tent, po 1 centą už keturias 
uncijas. O tai tokia kaina, 
[kurią leidėjai galėtų mokėti 
ir išeiti taip, kaip kad nau- 
dojanties antros klesos pri
vilegijomis, jeigu pakeltų 
laikraščio prenumeratą ke
turgubai ir ėmėjų skaičius 
del to nesumažėtų. Bet to
kių duosnių ėmėjų vargiai 1 t • ■ —

Įdomus būdas, kurį pačto 
viršininkai pavartoja atėmi
mui iš laikraščio antros kle
sos teisiu. c

Sulig pačto taisyklėmis, 
laikraštis turi eit regulia
riai, jeigu jis nori naudoties 
pačto privilegijomis. Tas 
privilegijas jis žudo, jeigu 
paliauja ėjęs reguliariai. 
“St. Louis Labor” ėjo regu
liariai kas savaitė, bet pač
tas vieną kitą jo laidą sulai
kė. O paskui pranešė leidė
jams, kad antros klesos pri
vilegijos laikraščiui atima
mos, dėlto kad jis neregulia
riai einas, v

Kiek anksčiau pačtas atė
mė teises siuntinėti krasa ki
tiem dviem socialistu laik- c 

raščiam St. Louise, “The So
cial Revolution” ir “The 
Melting Day”, už neprilan
komą karei.

Kad kunigų organai kalba 
apie katalikų nesusipratimą, 
tai tikrai reikia stebėties. 
Beveik per du tūkstančiu 
metų armijų armijos kunigų 
mokino žmones katalikiško 
susipratimo ir ligi šiol vis 
'dar neišmokino. Tokių jau 
tų žmonių nemokšų butą!

Jeigu į klerikalų rengia
mas “prakalbas” nesilanky
tų socialistai, tai klerikalų 
“kalbėtojų” spyčius tik sie
nos tegirdėtų.

Socialistai, duokite progos 
keturioms sienoms pasiklau
syti klerikalų spykerių!

Chicagoj įsisteigė Chica- 
gos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba, kurion iškarto prisidė
jo daugiau kaip šešios de
šimts įvairių lietuvių drau
gijų ir kuopų. Įdomu, kuri 
didžiulė lietuvių kolonija 
pirma paseks šiuo pavyz
džiu?

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

KAME PRIEŽASTIS?

Na ir kalbėk tu žmogau ką 
sau tinkamas. Niekas nenori 
tos kares “tautos” apgynimui ir 
galas. Kaip tu ją nepirši, bet 
žmones šiaušiasi prieš ją. Kiti 
laikraščiai rėkia, kad, girdi, so
cialistai, anarchistai ir dar ko
kie tai “istai” esą neištikimi tė
vynei ir nenori eiti jos apginti.

Kadangi žmonės nenori ka
rės, tai tur but tam yra priežas- 
tįs. Karės yra vedamos šalies 
turto apginimui. Kas neturi 
turto, tas neturi nei ko ginti. 
Paklausk manęs už ką “aidob- 
listai” turėtų kariauti? Jie nie
ko neturi ir nieko nenustos, ne
žiūrint kas valdys šią šalį. Ran
dasi daugybės ir kitų tokių. 
Jeigu tūli žmnoės nenori karės, 
tai tur būti ji yra vedama blo
gais tikslais. Dabar visur rė
kiama: “fight or give”.

- -Už ką ? — paklausia daugu
mas. Lai dtioda ir mušasi tie, 
ką turi už ką. Karės našta tu
rėtų būti padalinta proporciona- 
liai pagal turtą. Juo turtas di
desnis, juo karės našta turėtų 
but ant jo uždėta sunkesnė. 
Juo turtas mažesnis — juo ir 
našta lengvesnė. Kuris neturi 
nieko — tas ir nuo pareigų pri
valėtų būti liuosas.

Jeigu karės našta taip butų pa
dalinta, tai mes nepaisytumėm 
labai daug.

Rockeffeleriai, Morganai, 
Schwabai, Carnegiai ir visi jų 
bičiuliai galėtų pešties už savo 
turtą, kiek lik jiems patinka. 
Mes neverktume, jeigu jie ir ne
siliautų pešęsi. Jeigu Wilsonas 
vestų karę ant tokių pamatų, 
darbininkai tartų:

—Dieve, padėk!
*• * ** »• to *«.«. s. i— “ • etos to
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KUR YRA AZEFAS?

Kas neatsimena Azefo? Tai 
žmogus, kurs taip pat šaltai ren
gdavo ministerių užmušimus, 
kaip šaltai jis išduodavo caro 
valdžiai savo draugus, revoliu
cionierius. Iškilęs iki pat vir
šūnės sočia 1- re. v o 1 i u ei o n i e r i ų
partijoj, jis kartu buvo ir išti
kimu tarnu caro valdininkų. 
Jis rengdavo, užmušinėdavo, 
jei to nekurie viešpataujantis 
ministerial norėdavo, kitus mi- 
nisterius ir augštus valdininkus. 
Ir kartu jis siuntė ant kartuvių 
savo draugus.

Bet atėjo ir jam galas. 1909 
metais VI. Bureevas tą viską iš
kėlė aikštėn. Azefas tuo laiku 
gyveno Paryžiuje. Ir gelbėda
mas savo gyvastį, jis turėjo iš 
ten bėgti ir visą laiką slaps ly
ties, nes žinojo, kad revoliucio
nieriai jam pasigailėjimo nero
dys. Judošių niekas nesigaili.

Azefas liko garsus. Apie jį 
buvo kalbama visame pasauly
je*. Visi juo indomavo, net ir 
lie, kurie* ne*tur nieko bendra su 
politika. Bet liūdnas pagarsė
jimas. Judošiaus pagarsėjimas.

Kur gi dabar yra Azefas? Ne* 
vie nas, bet tuksiančiai, desėtkai 
tūkstančių žmonių stato sau tą 
klausimą. Išėjus jo judošystei 
aikštėn, jis dingo iš Paryžiaus 
ir kaip vandenyj prapuolė. Vi
si jo jieškojo, visi apie jį klau
sinėjo, bet niekas nežinojo kur 
jis yra. 1912 metais social-re- 
voliucionieriai bandė jį sugauti, 
bet nepasisekė. Net ir Rusijos 
policijai rūpėjo sužinoti kur yra 
Azefas. VI. Burcevui 1914 m. 
sugrįžus į Rusiją, kuomet jis ta
po areštuotas ant Finlandijos 
rubežiaus, vienu pirmųjų žan
darų klausimu buvo: “Kur yra 
Azefas?” ” Klausinėjo Burcevo 
apie Azefą ir vidaus reikalų mi
nis terio pagelbininkas Beleckis 
ir generolas Berasimov, vado
vavęs visais Azefo žygiais.

Kur gi ištikrųjų yra Azefas?
Dabar ir tas išsiaiškino. 'A- 

zefas slapstydamasis nuo 1909 
metų, vigi negalėjo pabėgti nuo 
žmonių. Kartą ir jam prisiėjo 
kreipties prie tų žmonių, ku
riuos jis išdavinėjo ir prie tos 
Rusijos, kurios išdaviku jis bu
vo, ir tai kreipties išmaldos pra
šant. Judošiaus likimas!

Į klausimą kur dabar yra A- 
zefas, atsako laikraštyj “‘Na- 
rodnaja Volia” pats VI. Buree
vas, tas pats Bureevas, kurs pir
miau nuplėšė kaukę nuo Azefo 
ir parodė pasauliui kas po ta 
kauke slepiasi.

Azefas dabar yra Vokietijoje, 
belaisvėje. Jis kreipėsi į Stock- 
holmo komitetą šelpimui rusų 
karės belaisvių ir tas jį išdavė.

Štai tas laiškas komitetui:
Berlinas, 3 geg., 1917 

KOMITETUI ŠELPIMUI RU
SŲ BELAISVIŲ STOCK- 

HOLME 
Grand Hotel

Rusijos pavaldinio Evgenijov 
Azefo prašymas.

Sausio mėn. 1917 metų, aš 
per malonią tarpininkystę 
Karališkosios Ispanijos pa
siuntinystės Berline kreipiau
si į Rusijos Komitetą Stock- 
holme prašydamas išsiųsti 
man, kaipo Rusijos pavaldi
niui, esančiam po sargyba 
nuo birželio men. 1915 metų, 
siuntinį su valgiais.

Aš iki šiol negavau nė at
sakymo, nė maisto. Iš prie
žasties mano ligos—chroniš
ko uždegimo inkstų — maiti
ni mos klausimas man yra la
bai svarbiu, delko ir drįstu 
kreipties antru sykiu prie 
Tamistų su prašymu.

Kaipo ligonis, aš patalpin
tas į Moabito ligonbutį.

Iš maisto, prisiunčiamo 
Stockholmo komiteto išdali- 
nimiu Rusijos karės belais
viams, adresu Lerter Strasse, 
3, Berlin, N. W., aš nieko ne
gaunu, kadangi esu po ypatin- 
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Rusų Komiteto Stolkholme 
atsiųsti man siuntinius su 
maistu ant mano vardo ir 
mano adreso.

Laukdamas prielankaus iš
rišimo mano prašymo, pasi
lieku su tikra pagarba

Evgeni j Azef.
Kaip matyti iš dienos išsiun

timo šio laiško, Azefas maldau
damas pašelpos kreipėsi jau į 
naująją valdžią Rusijoj, j revo
liucionierius, kuriuos jis pir
miau išdavinėjo.

Kaip jis pakliuvo į belaisvę? 
Bureevas aiškina taip.

Kada Azefo judošystė buvo 
paskelbta, jis išbėgo iš Pary
žiaus. Tai buvo pačioje pradžio
je 1909 melų. Azefas pirmiau
sia išvažiavo į pietinę Franci ją, 
paskui į Austriją, o iš ten į Ven
griją ir Tyrulį, paskui pasiekė ir 
Egiptą. Iš ten jis vėl sugrįžo 
Austrijon, o paskui Vokietijon, 
kur ir gyveno įvairiuose mies
tuose.

Nuo savo pabėgimo iki pra
džios 1910 metų, Azefas nuola
tos susirašinėjo su policijos de
partamentu, Ratajevu ir gen. 
Garasimovu. Tečiaus nežiūrint 
kvietimo, jis bijojo grįžti į Ru
siją, bijodamas galimų užtaisy
tų kilpų ir arešto (nes Azefas 
dalyvavo kelių ministerių ir net 
caro dėdės nužudyme. Žinoma, 
su valdžios žinia). Nuo 1909 m. 
jis nebuvo Rusijoj. Visą laiką 
jis gyveno užrubežyje po įvai
riais vardais ir niekur niekas jo 
Ažefu esant nežinojo.

1912 metais pagal Burcevo 
nurodymus, revoliucionieriai 
bandė sugaut Azefą viename vo
kiečių kurorte arti Kelno. Te
čiaus Azefas iš ten jau buvo iš
važiavęs ir jį sugauti nepasise
kė. Neužilgo po to Bureevas 
matėsi su Azefu Vokietijos mie
ste Frankfurte ant Maino. Jis 
matėsi su juo per tris dienas ir 
tą pasimatymą pilnai aprašė 
rusų laikraščiuose.

Karė užklupo Azefą Vokieti
joj. Kaipo Rusijos pavaldinys 
jis buvo areštuotas vokiečių po-

Pasikėsinimas.
Vaizdelis iš praeities.

Mogilevo policijos viršinin
kas, Radijonovas, kartą sušau
kęs visus savo pavaldinius ir na
mų sargus, ir apginklavęs kiek
vieną lazdomis ir revolveriais, 
pasakė karštą prakalbą. Kalbė
jo ilgai ir karštai apie tikėjimą, 
apie batiušką carą, ant galo visą 
gabumą sukoncentravo, kuomet 
pradėjo prirodinėti, kad reikia 
žudyti žydus. Po lo kiekvienam 
suteikė po gerą porciją degtinės.

Išėjo caro tarnai ir patraukė 
stačiai ant priešo.

Įvyko baisi skerdyne. Girti 
miesto valkatos, visokios rųšies 
viešoji ir slaptoji policija, ka
riuomene, mušė spardė - be pa
sigailėjimo.

Pakilo baisiausias kliksmas, 
verksmas. Ašarojo kankinami 
žili seneliai, motinos. O žmog- 
žudos kapojo jiems pirštus, iš- 
narinejo kojas, plojo nosis, var
tė galva žemyn nuo laiptų.

Policijos viršininkas šypsojo
si.

Buvo tai šlykšti ypata. Visi 
miesto gyventojai žinojo apie 
tai, bet niekas neišdrįsdavo nė 
pusiau lupų sumurmėti. Nu
žiūrimoms ypatoms neduodavo 
ramumo. Kurio išvaizda buvo 
jam nepatinkama, tas buvo jo 
kruvinas priešas. O tokių bu
vo gana daug, didžiuma.

Radijonovas patsai buvo pap
rastas žmogelpalaikis, neišlavin
tas, beveik bemokslis valstietis. 
Bet gudrus ir buklus. Kadaise 
buvęs paprastas naktinis sargas 
sugebėjo kuo tai staigu atsižy
mėti “viršūnėse” ir tapo polici
jos viršininku. Jani baisiai no
rėjosi būti augštu valdininku. 
Ir siekės to linkui visomis savo 
spėkomis. Be lo, buvo baisus 
saumylys. Pagelba žiauriu in- 
trygų ir tamsių darbelių tvirtai 
afcietxiio xrircininlzn piiip ir Visa 
širdžia griebėsi naikinti “kra- 
molą.” Tai buvo despotas pilna 
žodžio prasme, žydus persekio
davo visokiais budais. Nėra 
abejonės, kad tai jisai buvo ini
ciatorium žydų pogromų. So
cialistų nekentė iš principo ir, 
kuomet pakliūdavo vienas jų į 
jo nagus, dažnai pats savo ran
ka kapodavo subrankinta nagai- 
ka. Mušdavo ir žviegiamu bal
su kalbėdavo: - - Ką, tu toks ir 
toks, ar busi socialistas? So-ci- 
a-listas! Aš tau parodysiu, kaip 
atrodo socialistai! --

Keikdavo be nuovokos taip 
įniršęs, kad seiles tikšdavo ant 
aukos veido.

Policijos viršininką reikėjo 
prašalinti. Draugas M., inteli
gentiškas ii- gabus vyras, sako 
man:

— Aš ne teroristas, ne. Atbu
lai. Mano nuomone, musų di
džiausias priešas — darbininkų 
klesos nesusipratimas. Mes ga
lingi savo blaiva minčia, savo 
idėjos teisingumu, šaknis pik
to — minių tamsumas. Galy
bė — organizuotame kūne, bet 
ne pavieniuose. Bet Radijono- 
vą turime užmušti. Nežiūrint 
lo, kad aš smerkiu užmušystę, 
kaipo kovos įrankį, vis viena da 
antrinu: jį užmušti reikia. Ji
sai .. - kaip pasiutęs šuo: jeigu
jį neprašalinsi — tave įkąs.

Ta pati mintis atėjo trims re
voliucionieriams, nors jų būdas 
ir įsitikrinimas apie budus ko
vos už ateitį nebuvo vienodi.

Ištisas šešias naktis laukėm 
netoliese jo namų. Bet jisai ne
sirodė. Jam gal kas pranešė 
mirties ištarmę. Jam niekuo
met neateidavo į galvą, kad jį 
gali kas užmušti, bet kuomet tai 
sužinojo, ne juokais persigando.

licijos, o kada pastaroji patyrė 
su kuo turi reikalus, tai pasodi
no kalėjiman kaipo Rusijos šni
pą. Kartu pasodino kalėjiman 
ir Azefo draugą Z. F. žučenko.

Į kalėjimą Azefas pakliuvo, 
kaip matyt iš jo paties laiško, 
1915 metais ir jame dar tebe-

K. B-as.
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Užsidarė namie, niekur nėjo, 
net nebelankydavo gubernato
riaus rūmų su kasdieniniais ra
portais.

Mes buvom baisiai suvargę. 
Idant lengviau butų galima iš
trukti, buvom apsirėdę lengvai, 
beveik vasariškai. Šaltis kanki
no visus, be išėmimo. Neryuo- 
jamės, nes lengvai gal mus su
čiupti.

Radijonovas gyveno dideliuo
se namuose. Apačioje kalėji
mas, augščiau — jo kanceliari
ja, o ant trečio augšlo jo šeimy
na.

Ant kampų nuolat stovi gink
luota sargyba. Pakeleivingų 
mažai.

Štai jau ir septinta naktis kaip 
mes hikuriaujam.

Dešimta valanda. Šaltis ne- 
perdidžiausias, bet smarkiai 
sniegti. Taip minkšta, smagu 
vaikštinėti, tarsi kokiais kili
mais.

Mes visi. Aš ir M. vaikštinė
jam šalygatviu. Tyliai kalba
mės. Draugas E. kitoje pusėje. 
Rodėsi, kad ir ši naktis bus vel
tui. Bet štai girdėt dundėjimas, 
ir pažįstamas policijos viršinin
ko vežėjo: “storoms.”

Širdis smarkiau ima plakti. 
Jausmai įtempti iki skaudėji
mui smilkiniuose.

Už poros sekundų mes visi 
trįs einam skersai gatvės. Re-- 
veiveriai rankose. Artinasi. 
Gatve taip siaura, kad kuomet 
mes trįs 'sustojom, šalia mus 
pravažiuoti negalima.

Arkliai staiga sustojo, nori 
bėgti, bet tik trypia kojomis ir 
nė iš vietos. Vežėjas, senyvas 
žmogelis, persigando ir vadžias 
atkišo.

Rogėse sėdi Radijonovas su 
18 metų duktere — gimnaziste.

Aš gerai matau draugus. Mes 
visi sudarom mažiuką ratą. 
Taikau tiesiog jam į krutinę. 
Dabar jau nejaučiu dalyvumo 
draugų. Visa kas reikia žinoti: 
revolveris, mano ranka ir plati 
užden gta uniformos ' rubais j o 
krutino. Laukiu ženklo. Duktė 
išblyškus, žiuri kur tai į šalį, 
toli...

Viršininkas žiuri stačiai į ma
ne. Jo rankoj blykstelėjo juo
das brauningas; bet musų trįs. 
Į kurį šauti? Jisai nervuojasi. 
Persigandęs. Ranka dreba. Iš
sižioja, nori kažinką tarti, bet 
negali.

Draugas E. turi duoti ženklą. 
Mes kartu turim iššauti. Bet E. 
kažin-ko vilkina. Aš Jaukiu ir 
nerimsi u. Aš jau nebetenku 
kantrybes ir noriu spaustelti.

Toje sekunuoje pasigirsta šū
vis. Iššovė M.

Jam irgi pritruko kantrybes, 
laukt ženklo. Nesulaukęs grei
tai, manė, kad daug laiko veltui 
praleista.

Iššovė, bet nepataikė.
Tai įvyko kokios minutės lai

kotarpyje, bet man atrodė am- 
žinyste. Tuo pačiu momentu, 
kaip pasigirdo pirmasai šūvis, 
arkliai šoko į šalį ir viskas su
simaišė: žmonės, rogės, arkliai. 
Girdimas plonas širdį veriąs 
merginos riksmas ir koks tai 
stebėtinas vyriškas balsas. Man 
prisimena, jogei aš iššoviau kar
tu su E. Paskui da šaudėm, bet 
be tikslo. Arkliai pasileido lin
kui vidurmiesčio, draugas M., 
šaudydamas, nusivijo.

Jau Atspausdinta

Paskendusis V arpas ”
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

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

TEATRU MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Pasiskubinkite 
veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centą. Adresuokite:
J. Sirutis, 1840 S. Halsted St., Chicago, DI.

* *
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Povaliai prisiartina draugas 
E. Ramus, kaip paprastai. 
Truputį antakiai suraukti. Rei
kia skubėti. Gatvėse girdėt 
spiegiantįs policijos švilpimai, 
štai kažin-koki e varteliai. E. 
truktelėjo mane už rankovės. 
Mes įeinam į didelį kiemą. Ap
linkui daug visokios išvaizdos 
namų.

Linkėdamas laimingos kloties 
man, drg. E. šoka per tvorą ir 
išnyksta. Liekuos vienas. Po
licijos švilpimas ir šiaip įvairus 
balsai darosi vis aiškesni. Jau 
girdžiu artimą kojų trepsėjimą.

Kokią minulę laiko dairiausi, 
nebežinodamas, kur bėgti; pas
kui prišoku prie pirmutinių du
rų ir patraukiu skambutį.

Nežinios kankinamas, gir
džiu, kad kas varsto duris. Ma
lonus, truputi nerviškas mote
riškas balsas klausia:

— Kas tenai?
— Atidaryki!, meldžiamoji, — 

atsakau, stengdamasis priduoti 
savo baisui natūralumo.

— Bet kas gi jus, sakykite? — 
ypata už durų jau piktai klausia.

—Aš, aš savas, aš pas jus... 
Atidarykit, papasakosiu.

Kalbėdamas tai, beveik buvau 
be nuovokos, nesižinojau patsai 
ką kalbąs.

Neatidarys — manau sau. 
Bet koks buvo mano nusistebė
jimas, kuomet duris atsidarė!

Puikus kambarys. Rankoje 
laikau revolverį ir pasiryžau ne
pasiduoti gyvas jokiu budu. 
Prieš mane jauna, daili, inteli
gentiškos išvaizdos moteriškė. 
Truputį išbalus, bet žiuri į ma
ne ir pusiau šypsodamos klau
sia :

—Kas gi jus, ir ko jums rei
kia?

Nieko, nieko! — raminu ją. XKelios minutės atgal mes so- 
vėm j policijos viršininką. Ma
nęs jieško policija. Aš'atbėgau 
šičia, norėdamas pasislėpįt Tai 
ir viskas.

Pusėtinai nusistebėjau, pama
tęs moteriškę ramiai klausančią 
mane. Man pasirodė dagi, kad 
ji nusišypsojo, ir ta šypsą galė
jo reikšti tik viltį.

Ant stalo šnypščia virdulis. 
Ji neklausia, bet pripila ir pas
tato prieš mane karštos arbatos. 
Prašo papasakoti smulkmeniš
kai visą atsitikimą.

Nežinau, kodėl aš pasidariau 
toks atviras. Niekuomet savo 
gyvenime nemačiau šios moteri
škės, bet aš taip atvirai jai pa
sakoju visa tai, kas atsitiko.

—Gal da gersit? Jus nuvar
gę, užkaskite. Taip, — staigu

(Seka ant 3 pusi.).

3

oro
Sutaisytas is fprmuios- 

recepto; suteikto ifimintin* 
gu Egypto zokoninku

•rmrciSkia esąs stebėtinai pasekmingu . 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito,, 
ialčio galvoje, ect., ect., Butai* 
somas ifcdirbdju labai pagarsėjusio

MIN-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse Šimtmečio— 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai i* 

< F. AD. KICBTBR « OO.
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NAUJIENOS, Chicago, St
!*T

PASIKALBeIJMAS

Eidami naktį namo ap Serganti Vyrai(Tąsa nuo 2 pusi.).
OMAHA. NEB.

žiūrėkite savo kojas ★

*

CLEVELAND, O.2812 EAST 79th STREET, L

ROCKFORD, ILL.

Antrašas . .

Iškirpkite šį apgarsinimą ir atsiųskite

Užtiki. Geniausias Gydymas. Taupyki! Pinigusrock-
i

Patarimą ir Egzeminavim..ą Visai

Dykai.

mums gali padovanoti

bet
nežndvk mus.

2128 West 22-ra gatvė,
♦A

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUSplačiau.bais, ir mudu išeisime....

Gydytojas ir Chirurgas

Minia žmonių, policijos,

moteriškę, nes užklausus jai

manda-

P. K ra k ai t is.

AKI= KIŠENINIS *

AKIŲ SPECIALISTAS NIAI
i akinių,

WISSIGDaktaras i
Seno K rajaus šeimynose.

Gramatikamoka

kad kiekvienas gali irR. prisirengę j darbą arba krei-

be mokytojo išmokti.Mining Co., Kittanning, P

Galima gauti “Naujie-

Chicago, III ■*

A

‘Oho

tinai sužeistas.

-anedėlis, Rugpj. 27, 1917

TUKS TANčIf DOLEBH’ 
IŠRADIMAS

Delei panaikinimo plcii 
auginio nuslinkusių nuo galvos plau-

CŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kis lietuviškus laikraščius.

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

panaikinimo šlaku ir spun-

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

Tel. Drover 7179.

Aš duodu užsakymą de! dviejy naujų kojy 
tokių kojų, kurios 
neprakaituoja, nepusfeja ir nesukietėja. 

daboja kojas, kuris 
čios 
hMų

PrWmimo valandos r nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Nedėliomią nuo 10 iki 12.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimą* 902-904 National Life BM«„ 
29 So. La Salio St., Chicago, Ui.

Tol. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir »ubato« vakarai* nuo 

6 iki 8 vai. vakaro, po numeriu:
INK MILWAUKEE AVE., Chteaya, ML 

Tai. Humboldt 97.

Kieme girdei balsai, riksmas.

kare. Nedaliomis 19—1 po pietų..
3354 S. HALSTED ST., arti U 8T.«

CHICAGO. ILL

PIRK SAU visas Plumtevojlmui reik
menis tiesiai už "wholesale" kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinlhal Plumbing Supply C*.r I
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

pajiegia atlikti sunkų darbą, kuriosti cpailsta, 
" J i ir nesukietėja.

Vienu žodžiu, aš prašau jūsų vienos bonkos Pl.DISIN’O, kuris 
s permaino pavariusią koją ant kojos pajiegian- 

atlikti sunkų darbą, kuri neprakaituotu, nepuslėtų ir nesukie- 
Siunčiu įdėjęs vieną dolerį.

Telephone Drover

Dr A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spėriai bliu Moterišką. VyrtDrą, Vatini 
ir vbV rhroaiihi U»

Yra daug sergančių žmonių, kurie reikalauja epecialisto patarnavimo už kuri 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą Del labo tokių ypatų aš suteiksiu

Kaina tiktai — 35c.

ų.? kuomet nors mėginote pasi- 
be pasekmių. Tas galima būti,

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bu.? didelė pagelba tiem? vi-,iems, kurie reikalau
ja patarnavimo žinovo specialisto.

Wasserman Kraujo Bandymas, Pilna:? Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ap
žiūrėjimą;?. arba vartojimas Vaccines. Serum? arba Bacterin? bus suteikt už per
kamų kainą kuomet reikalinga.

Pasitarkite su manim — aš esmi gydy
tojas ir chirurgas, specializuojuos tiktai 
akių ligose. Turiu šimtų šimtus išgydytų 
ligonių laike savo 20-metinės praktikos ant 
State gatvės.

Jeigu jums reikalingi akiniai — pasa
kysiu tuojaus.

Kainos vidutines—Kalbam lietuviškai. 
Visas antras augštas.

Galvos skaudėjimas nervuotumas. 
Raudonos akjs arba blakstienos. 
Skaudančios virba ašarojančios akjs.
Užtemstančios akjs laike skaitymo 
Silpnas regėjimas -- ir tt.

DR. H. S. WHITNEY
505 S. State St., kamp. Congress st. CHICAGO, II J

Ofiso Valandoj; 9 ryto iki S vakaro: nedėliomis 10 ryto iki 2 po pietų.

Kompoindema'jfos

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kiicnpas gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
Valaados: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

siosc sielose

Specialistas iš
GYDO VISAS UG.AS VYRU IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UtSISENflJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo luja.* pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

<jdk», liįfas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroj'e, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir pereitikrinkite, la> iw jum* gali padarytu Praktikuoja per daugelį metų ir 

tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo LD ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dlem». 

(MO BLUE ISLAND AVE. kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel. Canal 3263.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgais 

Ofisas 2359 S. Leavitt 81.
Valandos 4—6 Ir 7—9 

Tel. Canal J37?

ir iMuKcKuh atsiųskite si-> užsakymo oiauKą į

CROWN DRUG STORE

IHBIMHhMMI

pratarė ji, nepaprastai liūdnai;
— Radijonovas to senai užsi
pelnė... • ’

—Jeigu policija, tuomet man 
atleiskit už nemandagumą. Aš 
ginsiuosi!

—Man rodos, apseisime ir be 
to.

( duris pradeda smarkiai ba-

ramiai atidaro duris ir klausia:
- Kas ten?

i at nieko, — ramina ma
ne: — tai vyras mano...

Naujienų 199 numeryj buvo į 
pranešta, kad lenkų komitetas 
kvietė lietuvius dalyvauti cpat- 
riotinĄj” parodoj, o ištikrųjų, 
tai buvo cechų komiteto pakvie
timas, Ir toliaus, ten pat pasa
kyta, kad komitetas kvietė lietu
vius susirinkti 24 d. rugpiučio, 
turėjo būti 2 d. rugsėjo.

(j y vendą m as va k a r i n esc 
stijose ir skaitydami lietuviškus 
laikraščius nuolat patemydavau 
žinutes apie rockordiečių veiki
mą. Maniau todėl, kad Rock- 
f ordas tai ištikrųjų yra laisvas 
miestukas.

JBr’ Didelis Barmenas
Parsiduos pieno išdirbystes daiktai, 3 vežimai, 1 

ledinis baksas, 28 kenai (blešinės) ir 2 filoor-trucks 
Plovimui sviesto mašinos, vienas geras naujas boile
ris, gal but geras apšildymui nedidelio namo ir daug 
kitokių daiktų. Bus labai pigiai parduodama. Ne
tingėkite atsilankyti, nes turėsite gerą pasisekimą 
pirkime. Pardavimas prasidės 10 vai. ryto, rugpjū
čio 28 d.; nuo 8 vai. ryto galįma bus matyti visi daik
tai. 3732 So. Wallace Street. Chicago, Ill.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant D-urUn Lantų Ramų Ir Stoginio Poplaros '

CARR BROS. WRECKING CO.
I 3-003-3 03 9 S. Halsted SU Chicago, III.

rita trumpas, stebėtinai storas 
vyras, šluostydamas prakaitą ir 
sunkiai alsuodamas, pasako apie 
pasikėsinimą aut policijos vir
šininko gyvasties.

Pamato revolverį ant stalo.

Tėmija ir supranta. Paskui at
sistoja ir nerviškai kalba:

l’amsta, nežudyk manęs.
Policija jau kieme. Ar žinai,

išmėtinėti: 
kur tavo jausmai? 
eiti, kada policija

tas dalykas visai kitaip
Veiklesnieji draugai pa-

kė laimė susipažint su rockfor- 
diečiais. iš karto visk;
puikiai išrodė. “Matyt 
fordiečiai geri vaikinai , mąs
čiau tuomet. Ir taip buvo, kol 
turėjom veiklesnių draugų. Bet 
dabar 
virto.
teko į valdžios rankas už nesi- 
regis t ravimų, ir rock ford iečių 
rodos nebėra visai. Tarytum 
niekas nieko nebeveikia. O ve 
taip yra. Draugai veikia, tik ne 
taip, kaip pirmiau. Pasiliko ir 
buvusios draugijos, ir rateliai,

tik vyčiams pritiktų. Rateliečiai 
stato save labai augštai, o tuos, 
kurie prie jų nepriklauso, viso
kiais vardais pravardžiuoja. 
Man rodosi, draugai, kad jeigu 
apseitumėt mandagiau, tai ir

■ Jauni',

gydyti 
kad jų.? gydėtės tiek daug sykių kad 
Jus nustojote visų viltį kuomet nors 
pasigydyt. Mano viso amžiaus triū
sas prirengė mane prie pasekmingo 
gydymo visų chroniškų ligų, kurias aš 
apsireiškimus įvairių ligų. bi
riau priežastis ir geriausi gydytojai su
tiks su manimi kad išgydymui ligos 
gydytojas turi pajiegti surasti tikrą li
gos vietą ir priežastį jos. Jis totri ži
noti, kaip prašalinus priežastį ir to
kiu budu ligos nebus. Tūli daktarai 
bando gydyti apsireiškimus; aš gy

dau pačias ligas, ir štai kode! aš turiu pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
Vyrai gydomi geriausiais medikaliais gabumais, naujausiomis metodomis. Ma

no epeciališkumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip : Gonorrhea, dabartinė arba il
gai stovinčią, Varicocele, Stricture. Prostatitis, Piles, Syphilis. Hydrocele, Neora»- 
thenia. Inkstų ligos ir Kataras.

ViduramtJ
ir Seni

TURĖKITE

Skoliname pagal jstaty; 
mišką mokestį .
...  87y2c. į mėnesį 

50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62^ į mėnesį

100..........3.50 j mėnesį
Po valstijos priežiūra 

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

nimų.

Aš Vartoju Tikrą Importuotą Prof. Erlich’o

606=914
LOCAL LOAN 

COMPANY
4647 So. Halsted Street 

Kampas 47-tos gtv^ 2-ras angftM 
Telephone Drover 2116.

Geriausia Krautuve
/

del pirkinio ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nngrodok 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priret- 
kam Akinius.

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

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

Chiesgn.

INostebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininčs kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kilos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantis nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

ŽODYNĖLIS
neprivaloN iekas 

būtinai yra reikalinga, - arba kam bus 
prirašyti ta ypata turi duoti savo akis 
išegzaminuoti gydytojui kuris speci
aliai praktikuoja akių ligas, bet ne optikui 
arba jubilieriui arba departamentinei san
krovai, kuriems tik rupi parduoti akinius.

Čia yra keletas simptomų, kurie turi 
priversti jus duoti pirma ištirti akis ne
gu užsidėti akinius.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

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

3843-45 South Kedzie Avenue. 
CHICAGO. ILL.

2121 N. WESTERN A V.
CHICAGO, ILL.

į REIKALAUJI AKINIŲ
Jei<u kenti g.ilvoj skaudėjimą, 

nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akiu, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu 

reikalingas akinių. , , .
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akiu ir 
ik'.a i ii p įdaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

‘elephona Humboldt 1271. ,

M.SAHUD M. D. :
Benns Rusas Gydytoja* Jr CMrwrtw. i 

Specialistas Moteriškų, Vyrlt’cų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lt^ni-

OFISAS: 1579 Milwaukee An. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambary* S4I 

1:80 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakar*.

yra geros bažnyčios ir mokyk
los visose siu kasyklų vietose.

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

ITA gramatika taip 
praktiškai parašyta,

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

BOBKEBARBE*SCHOOL
4M2 W. Madison St, Chicago. Ill.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesni ir švaresnį (,arM gali gauti 
tik tuomet, Jalg-a esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENSLAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju badu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokeso|. Mokina Analų kalbos iki ankš
čiausiai, Aritmetikos, Knyavedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat badu grali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
PazeiMnis kursas. Viskas aiškinama lietu
viška L Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntusx2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Le viskis, 3311 W.61 Pl.Chicago

nų” Administracijoje.
1840 So. Halsted St

I ■ ■ O........l—f.ll .» ■!■»■■■* į .....

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

vi a lenui tinkamai akinio*, wmiW<Prirenka 
nuo j a ir patarimu* duoda dyk. 
7M-M Milwaukee Ave^ arti Ch 
luboe. VALANDOS: Nuo » išryto Hd redi** 
ruL Nedėliomia nuo 9 išryto iki 1 pe 

Tek Haymarket 24X4

F.O.Carter,M.D.
120 S. State Gatv. Chicago 
Arti “The Fair” Krautuv.

Garsinkite 
NAUJIENOSE

Lietuviškai-Angliškas į 
t.. i-r * 1 ■ -J

Aflgliškai-Lietuviškas j
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, HL

Skaitykit ir I’latinkit
,. NAUJIENAS

DR. G. M. GLASEI
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kerte II 
Chicago, Hl.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligq 
OFISO VALANDOS:

i :i 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ned? 
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 6S7.

Vyriškų Drapanų Barbenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iW 
18 hoh-iiŲ.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabine 
$5 ir augščinu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai mio $3.0t 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir v#* 
karais.

S. GORDON 
1415 S. Halsted SL* Chicago,
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NAUJIENOS, Chicago, Hl a fiuMi
Panedelis, Rugpj. '27, 19&

CHICAGOS
:: ŽINIOS

VOKIEČIUS PERGALĖJO.

Dr-go Pruseikos prakalbų 
maršrutas.

Kaip jau buvo paskelbta, Chi-

Delegatų išvažiavimas 
į Liaudies Tarybos 
konvenciją. 1

su 1 duodies

ateinančia 9

aštuniasai Dig. ru-

Rockford, Ill. — Atydai Dramai 
Gied. Graug. Kanklių dainininkams. 
Po trumpų vakacijų ir vėl kviečia
me visus dainininkus stot ir dar su 
didesne energija ir pasišventimu su
sirinkti ant dainų repeticijų, kur at
siims Mantagen House, prie S1. Main 
gal vės, pelnyčio j, rugpjūčio 31 d. 8 
vai. vakare. Tai bus pradžia darbo 
naujame sezone. Kviečia

PARDAVIMUI
TUKI BUT GREITAI PABDUOTA 

kriaučių įstaiga, 4 mašinos. Daug 
darbo. Priežastis pardavimo—vyy 
ras paliko pačią, kuri negali vešli 
biznio. Parduos pigiai. Atsišaukite 
greitai: MRS. J. GIEL1US,

NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS
Town of Lake Skyrius: j. Kaulinas,

4601 Hermitage avė., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ r

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, Wi
Box 122 Tolleston StatM I

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
) P. O. Box 514-1

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway*

it

%

Smulkus Skelbimai
WISCONSIN VALSTIJOJ:Cicero, III. J. Matulis, k 

1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 
St. Charles, 111.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd SL 
Melrose Park, HL; Chas Kochones, 

2005 W. Lake SL 
Springfield, HL: K. Lagunas, 

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, HL: Mike Taruti,

1148 Market SL 
Divernoon, HL: W. A. Žilinskas, 

Box 210. 
Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, 111.: St. Mazremas,

Barber Shop, State St 
Waukegan, Ill. J. MiloszeviČe,

801 — 8th Sl 
So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 

8904 S. Houston Ave 
Rockford, III.: St. Petrauskas ir

Račkcviče, 1012 S. Main SI 
W. Fata*, 111.: W. Pilypas, 

720 W. 120 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas.

15725 Finch Ave 
Chicago Heights, HL: M. Remeika, 

Spring Valley

.1’;' r

PARSIDUODA PIANAS 
Labai pigiai parsiduoda 

tos priežasties, kad pinigai 
gi išeinant j kariuomenę, 
t ės šiuo adresu:

Wm. Klovas, 
5257 S. Princeton avė.,

pianas iš Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park Ofc 

Racine, Wis.: Tony Vegcla, 
237 Lafayette 

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon <X

Kreipki-

Chicagocagon delegatai iš New Yorko.
CONNECTICUT VALSTIJOJ

Bridgeport. Conn.: V. KelmeliuTarringlon,

Conn.: J. Pruselaitis,Minnea-Cicero. III.
New Haven

Cbieagosnuo
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ?tasai

delegataiMelrosi
Chicago81 Si

234
riko: šiur neapsiriko, jie buvo

St
Kewanee, HL:

St
Pana, Ill.: W.

SIWest Pullman.

Ava

Ava

Ava
nos unijos darbininkai tokiems Ii z

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:
men važiuodamas, pusėtinai Įsi-

RAKANDAINa

Siv i ųnet su

avi ni-
St

Stuiunui. VIII rajono valdyba.

slinko k norą miausia.
I!). Tu-ma-

ri u
Dole u- ma-

popie ru. NEW JERSEY VALSTIJOJ:mas Chicago, UL
n I Illi So. Campbell si..

ne

Jaunuomenes Lygos lavinimosira i r

boni-

Rockdale. III.
N.

I’ajieškau Bulelis Sumūkęs, KaimoPranešimai NEW YORK VALSTIJOJ:
kurie parapijos.

nuo

MILŽINIŠKAS PROTESTO.Nau p>
nieko Brooklyn

NAMAI-žEMe.ĮIEŠKO DARBO| uo nuo
Bus dau-

tiko mušis, salinus mušis

IšmokėjimasGreen si
MARYLAND VALSTIJOJ:

dykai.
Baltimore,REIKIA DARBININKŲsusinai urnas

SiAMATŲ MOKYKLOS Baltimore,

Md.: F.Baltimore,
St

ma.
IOWA VALSTIJOJ:

OREGON VALSTIJOJ:

kaip rašoma Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

nenori kares.

OHIO VALSTIJOJ:pinti, todėl pasisku-
kurie

Chicago, III.

exemption. NAUJIENŲ AGENTŪROS

CHICAGO, ILL.

Pittsburgh,rugp. 28

Pittsburgh,

grynus pinigus.
2910 North Ave., Linas fintas. Prieš
Humboldt Park. Chicago.

PARDAVIMUI vienu augšlu medi
nis sankrovos namas. Stiklinis prie-

Kalbės KL. JURGELIONIS ir 
Morozov — r u 
gi a u kalbėtoju
West Side Auditoriume, Ram

inosi susirinkimą
Siiuure svelninei,

W. Lombard 
Filipovicz, 
437 S. Paca

J. Lažauskas, 
637 Lombard

n us įsa m- 
, taipjau 
pinti ir

adresų, prašau 
pirmas praneš

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už

žmones, kurie ten važiavo, tikė
jos nemažai ko pamatyti. Ir

Juozapas Yelas, 
o. I). Nogiu

Room 218, Reaper Block

iias, o iruu 
valgomoji.

noma, nors

mano žinios.

rajono valdybos, Agi- 
ir visų kuopų, pri- 

prie VIII rajono, vir-

L. Yakubowskas, 
I., Harvey, 11).

Waterbury,
26 d., buvusiame Tananevičiaus 
darže, vadinamame National

les; šone taipjau skyle rodo
si nuo peilio asm euų; švarkas ir-

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario

man pranešti.

Conn.: J. Vaitkevivii
286 Wallace

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R4

nuo 9 iki 11 v. ryte, kiekvieną ne
deki i en į.

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave

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

Kazimierus
100 Canal Ave.,

Dr. M. Stupnicki
SI09 So. Morgan SL, Chlcag*. 

VALANDOS: nuo « iki 11 ii- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Ateities žiedo vaikų draugijėlė tu
rės lekcijas lietuvių kalbos Aušros

sunkiuoju automobiliu būrys 
lietuvių buse-ballistų. Jųjų au
tomobiliu us draiveris buvo vo-

Kaina $311)9.

Jisai varosi, 
leidžiama nic 
kare lodei,

13 W. 23rd SI
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 

Box 17

ir dailiai, prisiųsk laišką arba ypa- 
liškai pribuk subatoj po pietų, nedč- 
lij lig pietų namie stoviu. Mano ad-

LIETUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kan turi skaudumas arba silpnas akis, Mf 
vaivos skaudėjimo, atsilankykite pas m u*

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

U’W 9 ryto iki 1 po pieL
------ „4.................   --..................... ........................................ ——

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 417

sese-

So. Omaha, Ncbr.: W. Waskel,
3223 O Bl

So. Omaha, Ncbr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 SI

PARSIDUODA DU APARATAI 
(KAMEROS)

Vienas už $30.
Antras už $45.

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

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

žmones nut

Md.: J. Aleknevicz, 
650

Md.: J

REIKALINGAS Barberis. Darbas 
nuolatinis. Mokestis gera. Atsišau
kite tuojaus. Stanley Barber, 
2409 S. Hoyne Ave., Canal 6116.

rimui, k. t. apie padidinimų organo 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši
ninkių nominacijos, ir kili reikalai. 
Kaipgi kviečiame Clevclando mote
ris ir merginas prisirašyti prie L. M.

mm. Jo imk
Esp, žmones

PARDUODAMA PRIVATINĖ 
MOKYKLA.

Puiki proga mokytai merginai ar
ba vyrui mokyti suaugusius mokyk
los skyriaus ir kalbas. Insteigta 27 
metai.. Keletą šimtų dolerių užtik
rinsi savo neprigulmybėj del atei
ties. Pasiteiraukite.
1407 Milwaukee avė.,

Paieškai) Prano Shultz'o, g\ veno 
pas mane 1 savaites; apie 40-42 me
lų amžiaus. Mėgsla labiau kalbėli

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

p;i hikes mėnesinį susirinkimų rug
sėjo 9 d. 1917, po nr. 6006 St. Clair 
avė., N.E. 2 vai. po pietų.—Gerb. 
draugės malonėsit ai vykt i pažymėtu

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriakos Ligo*

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienai 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėliom — 

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

1346 So. Halsted St
Phone Canal III

port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.,

pumpavimo stoties (ties Wil
son ir 18 gatvė). Manoma, kad

no vienių parapijf 
davė įaip i veidą.

pozicijas, ir 
ninku, voku

no. 16 melų amžiaus, tamsių plaukų 
ažiavo kur lai In 
rašau pagrįžti. Inu

Barboros, 6 melai algal gyveno Phi- 
Paeina iš Kauno guh., 
Briškių parap., Pabal

dų pačių meldžiu atsi
kąs kitas prjineškile jų

karmomenū-

Tananevičiaus darže lietu
viai laimėjo mūšį su 

vokiečiais.

Mėgino išsprogdinti 
vandens pumpavimo 
stotį.

Smulkiems pasiskelbimams kainos:
1 colis, syk|, centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

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

1413 Portland Ave. 
111.: A< Jukubauskaa, 

516 Cleveland 
K. Valančiunas,

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, UI.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, I1L: Žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, IB.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, Ill.: K. Žukauski, 

123 St. Clair

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Boumil, 
50 Charles

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

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur S1

Minden. W. Va.: J. Endrijauskas.

DR. M. HERZMAN 
« IŠ RUSIJOJ

Gerai lietuviamn žinoma* per 16 m«- 
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniSkas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18Ui 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

i Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga d omą atkrei
piama j vaikus. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedeliomis nuo 10 iki 11

Forth Sheridan s nu-

Rengkites!

Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17 

GEkUM. CHERAUCKO DARŽE
Lyons, Ill.

L.D.L.I). 19 kuopos nariai, kurie 
dar negavot knygos: “Karė, Kode- 
lei?“ galite gauti pas mane. Taipgi, 
kurie norėsit gauti Biliūno Biogra
fijų, apdarytų, malonėsit užsimokėt 
už apdarus 25c ekstra kaip galint 
greičiau, nes knyga tuoj bus išsiun
tinėta kuopoms. Nariai, kurie nė
ra užsimokėję už 1917 m., knygos 
“B. B.“ neg} 
hinkite. E

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 
ir galintis užžiurėti spaustu
vę su 10-čia darbininkų.

Atsišaukite tiktai laišku, 
pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokių reko
mendacijų, kur paskutiniu 
laiku dirbote ir kiek j valan
dų norite užmokesnio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

Patartina naudoties šiųja 
ir lankyti reguliariai 
augiau panašių drau- 

Taigi reikia stoti j 
draugijėlę. —Komitet.

Draugai, laikas labai trumpas, 
lodei reikia dirbti išsijuosus, kad 
turėjus kuogeriausių pasekmių. 
Jeigu kuri kuopa turi išsirinkusi 
Agitacijos Komitetą, butų labai

dalyvautų kalbamame surinkime.

are. Bukite* laiku.
J. šmotelis, VIII Rajono rast.

Cicero, UI. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro antros repeticijos atsibus u- 
tarninke, rugp. 28 d., 8 v.v., Taniu- 
liūno ir Gudgalio svet., 1447 So. 49th 
avė. Malnoūkit visi, draugai ir drau
gūs, atsilankyti ir atsivesti naujų 
dainininkų.

A. Labanauckas, rast.

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
setą vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpctas $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.

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

A. Struminski, 
184 Grand Str

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

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

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

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

4649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

Telephone Yards

DR. W. YUSZKIEWICZMOKYKIS SUIT MOTERISKUB 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
my, siūti naminius daiktus arba ajr 
rčdalus. Diplomas kiekvienam, kari 
išsimokins. Valandos dieng arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname Jus siut viaokiai 
drabužius.

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

1850 Wells gatvg.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyi- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. •> 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki l:Sš 
3106 So. Halsted St. Chicago, III

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 5> Bi

Cleveland, O.: A. Valcnton,
2120 St. Clair Avi

DR. A. I. EPSTEIN"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas motei Iškų, vyriškų, Ir vaikiį litį.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampas 36 Str.
Telephone Drover 4974L

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—S 
no pietų ir vakarais.

REIKALAUJAMA: 1000 AT
EIVIŲ LEIBEIUŲ, B. & O. DA
RBAN, INDIANA IR OHIO. 
DYKAI TRANSPORT ACIJA, 
BUVEINĖ, VIRĖJAI IR TT. DA
RBAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS: THE FRED R. JONES 
CO., 139 N. CLARK ST., CHI
CAGO; ARBA GABBb/rr, 
1ND., ARBA CLEVELAND, O.

REIKALAUJA union janiloriaus 
del šešių fialų garu šildomo namo. 
3 gyvenimui kambariai beizmente 
Garfield Parke. Atsišaukite į

Selllė Bros.,
1304 S. Jefferson sl., Chicago, III.

18-tos gatves Skyrius: F. J. Maliny, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted SL 
North Side Skyrius: P. Pučkorius, 

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas. 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius;
A. Janauskas, 4563 Wentworth nv.
F. Saudargas, 5649 S. Shields av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

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

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

2337 S. Leavitt St

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Cuddy, Pa.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Ce.

Liberty Ave and Grant Si 
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskai, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Av« 
Pa.: J. Katkus,

2204 Forbei Bi 
Pa.: F. Tevlovich,

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

306 Hamilton av< 
Scranton, Pa.: J. Telcysh,

1726-28 Jackson Bi

MICHIGAN VALSTIJOJ:

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

Saginaw, Mich.: S. Joškcviče, 
2707 Washington Ava.

INDIANA VALSTIJOJ:
RTširicagcT^

5013 Tad avė.
Indiana Harbor, Ind.: Bok Bolotow,

3814 Deodor St

HATTER 5Y5TEF1

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”.
Mea galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
sit privati&kas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir 
prosyti. • Dieninės ir vakarinės instrukcijoa.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-4J7. 118 N. La Salle Street.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATV1




