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Nor apsupti Petrograda JĄ OFENSIVĄ

Kerenskis nužudytas
Streikieriu

Paskandino du Suv. Vaisi. laivu

Gatvekarių baronams siun- 
/čiama pagelbon kariuomenė

MIRTIES BAUSMES
PRIEŠAI PERGALĖJO

BERNSTORFFAS JAU
KONSTANTINOPOLYJ.

Nejaugi kapitalistams pa
vyks nudaigoti savo auką?

Penkios 
tapo pa-

Rybinsko
Išleista 

Kornilovą

Streikierių darbininkų de
monstracija;?! j e t u v i ų 
mass-mitingaį ir prakal

usios vokiečių submarines 
užpuolė Suv. Valstijų pi r 
klybinius laivus.

BOMBARDAVO IRAN
CUZl

PASKANDINO DU SUV 
VALSTIJŲ LAIVU.

Chicagoj ir apielinkese. — 
Giedra; nuolat kįlanti tem 
peratura.

Vakar augščiausia tempe 
ratura buvo 63 laipsniai; že 
minusia — 45 1.

ŠIANDIE
Rengia dideles prakal

vojus suartina visas revoliuci 
nes spėkas Rusijoj.

Demon- 
nemaža 
Manyta

Park avė 
more st.) 
A. žymontas
7:30 vai. vakaro. Įžan 
ga dykai

Nepamirškite atšilau

SKERDYKLŲ DARBINI 
NKŲ STREIKAS 

KANSAS’E.

1100 So. Central 
(kertė Fill- 
Kalbės drg. 

Pradžia

PAKARTAS?
SAN FRANCISCO, rugs 

12. — Augščiausias Califor- 
nijos valstijos teismas va
kar atmetė prašymą nagri
nėti Mooney bylą išnaujo 
Kuo vadovaudamasi jis ta
tai padarė, telegrama nesą-

di, galima tikėt, kad Vokie
tija išsižadės “pavergimo 
politikos”, bent dabar, kada 
ji turi šiokių-tokių laimėji
mu rytiniame fronte.

NORI APSUPT PET 
ROGRADĄ.

NAUJA PASKOLA
ITALIJAI.

SVARSTO TAIKOS 
SĄLYGAS.

svarstyti Vokietijos atsaky
mą į popiežiaus Benedikto 
notą.

Laukiama, būtent, kadi 
greitu laiku to atsakyifio 
turinys bus paskelbta viešai. 
Londono spauda betgi ne-

VOKIETIJOS KARINĖS 
SPĖKOS.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Krito 26 tūkstančiai vyry 
į savaitę.

CHATTANOOGA, Tenn., 
i rugs. 12. — Valstijos guber
natorius skubiai siunčia pa
gelbės vietos gatvekariy ko- 
'mpanijai, kuri griežtai atsi
sakė išpildyti savo darbini
nkų reikalavimus ir tuo pri
vertė juos mesti darbą, kad 
spėkos pagelba iškovojus 
(savo reikalavimus.
f Darbininkai laikosi tvir-

Taip tikrina rūsy ambasada 
Washingtone.

LONDON, rugs. 12.—Su
lig gautų iš Amsterdamo 
pranešimų, buvęs Vokieti
jos ambasadorius, J. Bern- 
storffas, galutinai tapo pas
kirtas tokiam jau džiabui 
Turkijoje. Jisai buk jau at
vykęs Konstantinopoliu.

KORNHXIVO ŠALININ 
KAI EINA ANT PET

ROGRADO.
Stumia atgal vokiečius Bu 

kovinos fronte.

REIKALINGAS CHA- 
UFFERIS prie “Ford” 
troko. Turi but blaivas, 
jaunas vyras, kad ir ne
patyręs, galintis kalbėti 
angliškai, ir turintis lai- 
snį. Atsakančiam vy
rui darbas ant visados.

Kreipkitės ypatiškai į 
“Naujienų” ofisą, ir 
klauskite manadžeriaus.

Chicagos presbyteriony 
, atstovavusių 106 baž- 
išnešė rezoliuciją, kuria 

Wilsonas ir jo po- 
kaip iš kunigų 

negalima laukti, 
visokia valdžia 
Na, o kas yra

KANSAS CITY, rugs.
— Vakar metė darbą dar 
1000 darbininkų, dirbančių 
Armour’o ir Morris skerdy
klose. Viso streikininkų 
skaičius siekia netoli penkių 
tūkstančių. "Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir 
tūlų pagerinimų darbavietė-

SVETIMŲ VALSTYBIŲ 
AMBASADORIŲ POSĖDIS 

PETROGRADE.

GATVEKARIŲ DARBINI 
NKŲ STREIKAS CHAT- 

TANOOGOJ.

215 
kunigų 
nyčias, 
paremiama 
litika. žinoma 
nieko kita 
nes juk, anot jų 
iš dievo paeina, 
dieviška, tai reikia ir remti

LONDON, rugs. 12. — O- 
ficialis anglų -karės ofiso 
pranešimas sako, kad anglų 
nuostoliai už pereitą savai
tę siekia 26,626 vyrų — už
muštais, sužeistais ir pate
kusiais į belaisvę. Vienų tik 
ofitiėrių pereitą savaitę an
glai neteko 184.

CHICAGO, rugs. 12. — 
Pranešama, kad vakar nak
tį ištikusi šalna sunaikino v
daug daržovių Illinoise ir ki
tose vietose. Nuostoliai, 
gal but, sieksią mil. dolerių.

PETROGRADAS, rugs

Petrogradas, rugsėjo 11. — 
Anot pranešimų, ateinančių UI 
buvusių caro Mikalojaus žiemi
nių rūmų, kame vakar popiet 
laikinoji Rusijos valdžia turėjo 
posėdį, gana didelės generolo 
Kornilovo ir kadetų šąli niaukų 
spėkos maršuoja ant Petrograr 
do. Jos jau perėjo upę Lugą.

Paskolino dar 5? milionus 
dolerių.

SO. OMAHA ■- Nesena 
čia kilo skerdyklų darbi-Mn 
kų streikas^ Streikuoja se 
karnų kompanijų darbiniu 
kai: Armouro, Morris’o, Cu 
dahy ir Swift 
armija kasdiena vis auga ir 
skubiai organizuojasi. Šio
mis dienomis tapo ištrinkta 
t.v. streikininkų delegacija, 
kuri išdirbo • streikininkų 
reikalavimus ir įteikė juos 
samdytojams. Reikalauja
ma padidinti algas nuo 5 iki 
10c. valandai. Samdytojai 
kol kas nenori tarties su 
streikininkais. Streikinin
kai tuo tarpu laikosi tvirtai. 
Nors, tiesa, šiek tiek nesma
gumo streikininkams daro 
t.v. skebai. Bet jų skaičius 
nuolat mažėja.

Streikininkams vadovauja 
Nebraskos Darbo * Federaci
jos prezidentas Thom. P. 
Reynolds.

Kas nužudė Kerenskį, ne
žinoma. Spėjama tečiaus, 
kad tai turėjo būti “bolševi
kų” frakcijos narys.

Šitas Stockholmo prane
šimas greičiau yra kieno 
nors tyčia paleistas paska
las. Apie jo teisingumą to
dėl prisieina dikčiai paabe-

kė slaptą posėdį talkininkų 
ir neutralių valstybių amba
sadoriai, tikslu apsvarstyt 
dabartinį dalykų stovį Ru
suose. Posėdžio smulkme
nos laikoma paslaptyj.

Tuoj po pirmojo, sako, 
įvyks antras toks jau posė
dis — šį syk vien talkininkų 
valstybių ambasadorių. AMSTERDAM, rugs. 12.- 

Oficialiai pranešama, kad 
kaizeris Vilhelmas vakar su
grįžo Potsdaman. Kaizeris 
aplankė veik visą rytinį fro
ntą. Gi nuo puolimo Rygos, 
jis, sako, visą laiką viešėjęs 
“vdkiečiu mieste.”

PRANCŪZŲ KARIN Ė 
STOVYKLA, rugs. 12. — 
Associated Press praneša, 
kad, franeuzų karvedžių ap- 
skaitliavimu, Vokietijos ka
rinės spėkos, priskaitant ir 
nuostolius, esą maž-daug to
kios:

Visuose karės frontuose, 
ant komunikacijos linijų ir 
šalies viduryje Vokietija tu
rinti 5,500,000 gerai išlavin
tų kareivių; prie įvairių a- 
municijos sandėlių ir tt. ra
ndasi 600,000. Užmušta ir 
mirė nuo žaizdų 4,000,000; 
ligonbučiuose randasi — 
500,000. Viso — 10,600,000.

Vadinasi, nuo pradžios 
dabartinės karės Vokietijos 
valdžia aprengė kareivio ši- 
neliu virš dešimtį mil. vyrų, 
arba vieną septintą dalį viso 
Vokietijos gyventojų skai
čiaus.

darbi- 
Petro- 
randar 
šiollai 

pasilieka pilnai ištikima laikina^ 
jai valdžiai.

PARYŽIUS
Vokiečių
vakar užpuolė pajūrinį Fra 
nei jos miestą Dunkirką 
Mieste ir jo apielinkese nu 
mesta nemaža bombų. Ke 
lios jų pataikė į karinį frau 
euzų ligonbutį.
s 1 a ūgy t o j os -n u r sės 
vėjingai sužeista.

Pereitą naktį
žva

nilovas gali laimėti.
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Taryba ir Kaimie
čių Sąjungos pildomasis ko
mitetas išleido ilgą atsišau
kimą “į armiją fronte ir 
laivyną”, kuriame kviečiama 
kareivius neklausyti gen. 
K o r n i 1 o v o į s a k y m ų, nuro
dant jo apgavingus pienus ir 
kviečiant visus juo tvirčiau 
organizuoties, kad apgynus 
revoliucijos laimėjimus nuo 
juodųjų spėkų užsimojimo.

Vakar rezignavo visas mi- 
insterių kabinetas, idant su
teikus pilną veikimo laisvę 
jo pirmininkui. Vis dėlto, 
rezignavusieji ministerial 
kol kas dar pildysią savo pa-

WASHINGTON, rugs. 11. 
— Rusų ambasadoje mano- 
,ma, kad gen. Kornilovo pa
šalinimas nuo pildymo vy
riausio rusų armijos vado 
pareiga yra tai mirties bau
smės priešininkų, susispie
tusiu Darbininku ir Karei- 
vių Atstovų Taryboje, per
gali. Mirties bausmės prie
šininkai esą bijo, kad su
grąžinimas armijoje cariš
kosios disciplinos nesustip
rintų, bet pakenktų demo
kratijos reikalui.

laikė didelį mass-mitingą 
Schlitz svetaįtiėje, 20 ir Q 
gat. Gi apie 3 vai. darbinin
kų armija, susidedanti iš a- 
pie 5000 ypatų, surengė de
monstraciją. dirbtuvių dis- 
trikte. Demonstrantai tu
rėjo ir savo beną. 
stracija pridarė 
baimės skebams.
mat, kad tiesiog trauksią į 
dirbtuves.

O ve kokių patarimų duo
da savo parapijonams vietos 
lietuvių kunigas. Girdi: 
“Norit dirbkit, norit nedirb
ki!, — nemano biznis. • Ge
riausia betgi jus n e s i- 
kiškit niekur, tada busite 
geri ir darbdaviui ir visiems. 
Sėdėkit ramiai namie. Jei
gu kiti išlaimės, ir jus išlai- 
mėsit.”

BERLIN.AS, rugs. 12.— 
Oficialis vokiečių karės ofi
so pranešimas pripažįsta, 
kad rusai vakar pradėję na
ują ofensivą prieš vokiečius 
Bukovinos fronte. Ties Sol- 
ka jie išviję vokiečius iš vi
sos eilės tvirtai įrengtų ap
kasų. Kitose vietose rusų 
užpuolimai atmušta — sako 
Berlino pranešimas.
/ LONDON, rugs. 12. — A- 
nglų fronte vakar neįvyko 
nieko nauja, apart atskirų 
susirėmimų tarpe vienos ir 
antros pusės žvalgų” — sa
ko anglų karės ofiso prane
šimas.

Kornilovo šalininkai užėmė 
liritsa, miestelį ant Vindovos- 

geležinkelio. 
paliepimas areštuoti 

Pe meras Keren s-
atsišaukimą ir į ar

miją ir laivyną, kuriame liepia 
neklausyti Kornilovo. Atsišau
kime tarp kitko sakoma, kad N. 

Lvot’f areštuotas, ir kad ge
nerolas Kornilovas, vyriausias 
Rusijos armijos vadas, ir gene
rolas Lokomski, generalio šta
bo viršininkas, turi būti areštuo
ti kaipo šalies išdavikai.

franeuzu 
surengė keliatą pa

sekmingų užpuolimų ant vo
kiečių apkasų Champagne 
fronte. Sunaikinta vokie
čių amunicijos sandėlis ir 
suimta tūlas skaičius karės 
belaisvių.

Kitose franeuzų fronto 
vietose vakar neįvyko nieko 
nauja.

KERENSKIS NUŽUDY
TAS?

PETROGRADAS, nigs. 
12. — Specialis Chicagos 
Daily News korespon
dentas Stockhohne, Bassett 
Digby, praneša, kad vakar 
rytą ten gauta žinių, būtent, 
apie nužudymą rusų premie- 
ro Kerenskio, žinios saką, 
kad Kerenskis buvo nužudy
tas jau pereitą subatą. Lai
kinoji valdžia tečiaus dejų- 

kad toji 
plačiųjų 

minių, ypačiai užsienio. Ne
žiūrint to, Petrograde tatai 
jau spėta sužinoti.

LONDON, rugs. 12. — 
Švedijos užsienio reikalų 
ministeris vakar užreiškė, 
kad jis vis dar neturįs doku
mentalių prirodymų apie tei
singumą Luxburgo telegra
mos, kuri buvo siunčiama 
per Švedijos legaciją į Ber- 
liną. Stockhohnas todėl ne
matąs reikalo atsakyti į tai, 
kol nebus pristatyta visi rei
kalingi dokumentai. ,

lyke, bet užrubežinią reikalų 
ministeris Tereščenko praneša 
Associated Press žinią agentū
rai, kad jisai manąs, jogei Kor
nilovo spėkos susidedančios voa 
iš keleto Šimtu žmonių. Miet- 
telis Luga ir Lugos geležinkelio* 
stotis randasi Kornilovo šalinin
ku rankose. Kerenskio paliepi
mu tapo išardyta kai kuriose vie
tose geležinkelis, jungiąs Lugų 
su Petrogradu, minios 
ninku dirbo visą naktį, 
grado pusėje nuo Lugos 
si kariuomene, kuri iki

WASHINGTON, rugs. 12 
— Suv. Valstijų valdžia va
kar paskolino Italijai dar 55 
milionus dolerių. Viso tuo 
budu Suvienytosios Valsti
jos jau paskolino Italijai 255 
milionus dolerių “karės rei
kalų vedimui.” Arba kartu 
visiems talkininkams — $2,- 
321,400,000.Rugsėjo 10 d. buvo suren

gta mass-mitingas. Rengė 
lietuviai. Kalbėjo J. Mari- 
jonaitis apie darbininkų iš
naudojimą ir tt. Kalbėtojas 
kvietė darbininkus organi
zuotis ir stiprinti savo orga
nizacijas kovai prieš samdy
tojus. Antras kalbėjo A. U- 
kelis.

Beje, buvo pakviestas kal
bėti ir kun. Jonaitis. Jis te
čiaus veik nieko nepasakė a- 
pie darbininkų reikalus.

—Streikininkas.

Kas valanda laukiama susi
rėmimo tarp valdžios kaj 
riuomenės ir Kornilovo 
pasekėjų; Kornilovo pul
kai artinasi prie Petrog
rado; rezignavo ministe- 
rių kabinetas.

P KT KOGK A DAS, rugs. 
12. — Paskutinėm žinios sa
ko. kad gen. Kornilovo pul
kai eina linkui Petrogrado 
nuo Dno, Luga ir Narva u- 
pės. Laikinoji valdžia sku
biai siunčia Petrogrado ka
riuomenę, kad sulaikius in
surgentus. Netoli [Alga jau 
pasitiko pirmieji priešininkų 
būriai. Kol kas betgi susirė
mimas dar neįvyko. Vis dėl
to, bile valandą jis gali kilti.

Ir viena ir antra pusė sku
biai organizuojasi ir atsiša
ukia į gyventojus, reikalau
jant jų paramos.

Gen. Kornilovas išleido 
atsišaukimą, kuriame jis ka
ltina Kerenskio ministeriją 
parsidavime vokiečių armi
jos štabui ir tt. Jo žygius 
remia ir kiti du rusų armi
jos komanduotojai — gen. 
Kaledinas, Dono kazokų a- 
tamanas, ir Deinkinas, rusų 
armijos komanduotojas šia
urių ir vakarų fronte. Pas
tarasis pagrūmojo Kerens- 
kiui, būtent, jeigu nebus pa
vesta valdžios vadelės į Kor
nilovo rankas, jis, Deinki
nas, rasiąs reikalingu remti 
Kornilovo žygius. Pirmasis 
gi grūmoja perkirsti Mask
vos geležinkelį, vadinasi, izo
liuoti Petrogradą.

Kerenskis tuo tarpu išlei
do atsišaukimą į geležinke
lių darbininkus, armiją ir 
laivyną, kviečiant juos pasi
likti ištikimais laikinąja! va
ldžiai. Sulig paskutinių 
pranešimų, Baltiko jurų lai
vynas jau nutaręs pasilikti 
ištikimu laikinąja! valdžiai 
ir ginti šalį nuo pasikėsin
tųjų. Daugiausia betgi tu
rės priklausyti nuo geležin
kelių darbininkų. Jeigu pa
starieji atsisakys pristatyti 
visa, kas reikalinga gen. 
Kornilovo armijai, jo pienai 
turėsią iširti.

Vis dėlto laikinosios val
džios padėjimas yra pavo
jingas. Tuo labiau, kad gen. 
Kornilovas nori atsiekt sa
vo tikslus apgavingais bu
dais — kaltindamas ją tar
navime generaliam vokiečių 
armijos štabui ir tt. Jeigu

SQ. OMAHA SKERDYKLŲ RUSAI PRADĖJO NAU 
DARBININKŲ 

STREIKAS.

LONDONAS, rugs. 12. — 
Kancleris Michaelis vakar 
sušaukė bendrą reichstago 
komisijos ir valstybės tary-

WASHINGTON, nigs. 12 
— Laivyno departamentas 
aplaikė iš Paryžiaus prane
šimą, kad pereitą pėtnyčią 
netoli Francijos pakraščių 
šešios vokiečių submarinos 
užpuolė Suv. Valstijų pirk- 
lybinius laivus, lydimus šios 
šalies kariškais laivais. Sub- s 
marinoms, sako, pavyko pa
skandinti du pirklybiniu šios 
šalies laivu. Manoma, kad 
susirėmime paskandinta ir 
viena vokiečių submarina.

Laukiama diL™.^

NITORIUS. Turi būti 
jaunas, tvirtas vyras, 
nebijantis darbo. Jokis 
patyrimas nereikalin
gas. Blaivam vyrui dar
bas ant visados.

Kreipkitės ypatiškai į 
“Naujienų” ofisą, ir 
klauskite manadžeriaus*

kontrevoliucijos pavojus priver
tęs sujungti visas Rusijos revo
liuci jines spėkas. Rusijos so- 
eial-demokratai bolševikai aky- 
veizdoj Davojaus nusitarė remti 
laikinąją valdžią ir atsišaukti 
taip-pat į visas kairiąsias orga- 
nizaeiias. kad jos irisi remtii.

Manyta, kad Kornilovą rems 
kazokai. Bet pasirodo, kad ka
zokai pasilieka ištikimi ervoliu- 
cinei valdžiai. Generolą Korni
lovą, kaip pranešama, remią
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ir žino apie žmogų ir jo ligas, 
todėl atsirastų tūkstančiai, ku
rie be jokio reikalo, už geri ausį
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KONTR-REVOLIUCIJOS 
PRIEŽASTIS.

kas gales prirodyt, jog jis kalba 
netiesų. Kad jis nesusiuvo, ta
me gali būti jo kalte arba ma-

dtar, ne Chicago], metams $5.00; pu-
Mt metu $3.00; trims mtmcsmiin

Kanadoje metams $7.00. VI-
avr kita r užsieniuose $8.00 nvetams.

3

kuomet 
a, mes 

mažai lepaisėme, kų ji darys 
su savo pergale savo naminių 
reikalų sutvarkyme. Musų

butų taip lengva laimėt.
K. P-kis iš Cleveland, 

klausia:

Da toliau, jie priešingi kam 
Keleivis” tiek daug tūkstančių

Kas neturėjo progos arba ne
norėjo sekti visų musų bolševi
ku išvadžio jimu, i u “geru” no-

Veda visokius reikalus, kaip kr iminalilkuose 
taip ir civiliškuose ieismuMt. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
»2> S, Hahled SI.

Ant trečių lubų

Sensacinė žinia apie Rusijos 
vyriausiojo kariuomenės ko
manduotojo, gcn. Kornilovo, 
pasipriešinimą valdžiai atkreipė 
į save viso pasaulio akis. Kontr-

Pasaulis... priėmė Kerenskį 
ir plojo jam delnais ne už jo 
politines arba ekonomines pa- 
žvalgas, o už jo drąsą, energi
ją ir išmintį. Mes norėjome,

Apžvalga,

Skaitytoju Balsai

Užsisakomoji kaina:
nešiltoj mis kas-IG-n pf i

Watant i namus, moka:
•■▼aitei ...................... 12 centu
Htaesiui ....................  50 crutij

dalyse, kur nešiotojai nepa-

MA'*

NAUJIENOS
IM Lithuanian Daily News

apie penkta dalis visų išlai
dų, reikalaujamų 1918 me
tams.

NAUJIENOS, Chicago, IB.

taksomis. Karės vedimui jis 
palieka valdžiai paskolų už
traukimą. Paskolų valdžia

Kokia tai yra didelė netei- klausi bet Raudonam Kry- . 
žiui sekančiu budu:

The American Red Cross i 
Bureau of Communica

tions
Washington, D. C.

Laiške reikia įdėti 2c sta-

sybė, galima suprasti iš to, 
kad tik iš vienų karės extra 
pelnų, kokių turėjo Ameri
kos kapitalistai vienais 1916 
metais, galima daugiau ne
gu padengti visą taksų su
mą, kokią senatas priėmė, mpą. 
Jeigu iš extra karės pelnų

kaip tik iš Amerikos butų paimta taksomis tik 80 (trumpiausi.
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Laukiama Partijos 
veikėjų apkal
tinimo.

Amerikos Socialistų Par
tijos sekretorius A. Germer 
išleido aplinkraštį valstijų 
sekretoriams, kuriame pra
neša apie pasekmes kratos, 
padarytos nacionaliame par
tijos ofise rugsėjo 5 ir 7 die
nose.

Valdžios agentai buvo iš
varę iš ofiso visus darbinin
kus ir užgriebė Partijos or
gano prenumeratorių sąra
šą, visus spausdintus lape
lius ir didelį skaičių knygų. 
Be to, jie paėmė čekių kny
geles, expreso knygeles, ka
sos knygas, kontraktą tarp 
“American Socialist” ir 
“Chicago Arbeiter Zeitung”, 
daug kitokių popierų ir ke
letą nesvarbių laiškų.

Visą užgriebtą medžiagą 
valdžios agentai dabar pri
davė į “Grand Jury” ir tiki
si, kad gaus apkaltinimą vi- 
Biį, kurie veikė prie “Ameri
can Socialist” ir partijos li
teratūros leidimo.

“Gal but ir su noru pa
slėpti tikrąjį šitos kratos ti
kslą,” sako A. Germer, “bet 
mums buvo duota suprasti, 
kad paprastam Partijos dar
bui nebus kliudoma. Jeigu 
ši informacija teisinga, tai 
mums bus leista ir toliau va

išskiriant musų kišimąsi į 
demokratų administracijos 
karės programą.”

A. Germeris atkreipia vi
sų draugų domą į tai, kad to
kiu politiškųjų teisių varžy
mu partija yra statoma pa- 
vojun, ir kviečia kiekvieną 
Partijos sąnarį kuoveikliau- 
sia prisidėti prie Partijos 
mašinerijos statymo, kad se
kančiuose kongreso rinki
muose 1918 m. partija atsie
ktų didžiausių laimėjimų.

Jeigu apkaltinimai prieš 
intariamuosius draugus po 
padarytos kratos butų iš
duoti, tai reiks tuos drau-

ralės ir materialės paramos, 
aukauti iDraugai turėti,

Laisvės Gynimo
tą fondą iki šiol surinkta 
$3500.00, o turėtų būti bent 
>35,000.

Kapitalo pergale 
kongrese.

Suvienytųjų. Valstijų Se
natas po ilgų debatų paga
liai priėmė su pataisymais 
karės taksų bilių, kurs buvo 
jau perėjęs atstovų bute.

Sulig bilium, kaip jis se- 
■ato priimtas, karės taksų 
1MM surinkta $2,411,670,000. 
1W mažiau kaip pusė reika
laujamų karės išlaidų ir tik

kapitalistų. Jiems ji turės 
mokėti procentą ir jiems pa
galios turės paskolą atmo
kėti. Iš kur-gi ji ims pini
gus? Ji kada-nors juos tu
rės surinkti ne kitokiu bu- 

.du, kaip taksomis. Tai ko- 
del-gi senatas nepanorėjo 
uždėti karės taksų tuojau, 
kada jų reikia karės vedi
mui?

Atsakymas į tai aiškus sa- 
vaimi. Senatas gina kapita
listus ir jų neapsakomus tu
rtus. Jis priima kapitalistų 
diktuojamas sąlygas ir jiems 
tiktai tarnauja.

Kapitalistai nenori karės 
taksu. Jie neturi nei ma- 
žiausio palinkimo mokėti už 
karės vedimą iš savo kapita
lų. Jie varosi, kad ir karei
vius ir pinigus parūpintų 
“mažesnieji” žmonės. Karė 
jiems yra pašėlusios speku
liacijos laiku ir toje speku
liacijoj, tame indukusiame 
žmonių smaugime, išnaudo
jime ir žudyme jie nori tu
rėti liuosas rankas. Pinigų 
valdžiai jie sutiktų tik pa
skolinti, ant procento, kad 
paskui valdžia jiems jų pi
nigus atiduotų, išrinkusi iš 
žmonių. Prieš karės taksas 
jie rėkia per visus laikraš
čius esančius ir nesančius 
tiesioginėje J. P. Morgano iperniek. 
kontrolėje.

Kada karės taksos visgi 
pasidaro neišvengiamos, tai 
jie varosi, kad tų taksų bu
tų ant jų uždėta kuomažiau- 
sia ir kad taksų našta taip
gi pultų ir ant neturtingų 
žmonių, kurie jokių kapitalų 
neturi.

Šitoj savo politikoj sulig 
taksų jie dabar atsiekė di
džiausio laimėjimo Ameri-

(nuošimčių, tai pasidarytų 
. suma $2,300,000,000. Angt 
lijoj toks nuošimtis nuo ex- 

, tra karės pelnų yra imamas 
ir ketinama uždėti dar dide
snis. Toliaus, jeigu iš pa
prastų kapitalo pelnų, kurie 
yra baisiai dideli, butų paim- 
•ta tik šeštas nuošimtis tak
somis, tai pasidarytų suma, 
siekianti kone $3,000,000,000. 
iTuo budu tik mažą dalį kapi
talistų pelnų paėmus takso
mis, galima butų apmokėti 
visą karės bilą, kokią iždo 

i sekretorius McAdoo prista
tė. Pats kapitalas, visokios 
rųšies kapitalas, ir dideli jo 

‘pelnai ištikro butų dar nei 
nepajudinti.

' Senatorius La Follette su 
keletu savo draugų buvo pa
davę įnešimą senatui, kad 
visos karės taksos visų o ne 
tik dalies karės išlaidų pa
dengimui butų uždėtos ir 

; surinktos tik augščiaus pa
žymėtu budu, vienutiniu bū
du, kokiu karės taksos turė
tų būti uždėtos. Jis gynė 
•savo įnešimą labai iškalbin- 
Igai ir atkakliai, jis davė dau
gybę puikiausių prirodymų, 
kad jo siūlomas taksų uždė
jimo būdas yra teisingiau
sias ir yra naudingiausias 

j visai šaliai, bet viskas nuėjo

3. Laiškuose turi būti mi
nima tik asmeniški dalykai ; 
galima tik sakyti ar pats esi 
sveikas ir gyvas ir to pačio 
klausti.

4. Laiškai turi būti aiškiai 
įrašyti ir tik sekančiomis kal
bomis: angliškai, franeuziš- 
kai, itališkai, rusiškai, vokiš
kai, lenkiškai, hungariškai, 
turkiškai arba graikiškai. 
(Kaip matote, lietuviškai 
laiškų rašyti negalima. Rei
ktų siųsti Raudonam Kry
žiui reikalavimus, kad ir lie
tuviškai rašytus laiškus pri
imtų.)
i 5. Laiškuose turi būti pa
duota pilnas vardas, adresas 
ir užsiėmimas kaip to, kurs 
klausia, taip-jau ir to žmo
gaus, apie kurį klausiama.

6. Apie tą patį žmogų ne- 
rgklima teirauties dažniau 
įkaip sykį į šešias savaites.
- Jeigu pasiteiravime butų 
įkas nors priešinga cenzūrai, 
tai R. K. susižinojimo biuras 
tokio pasiteiravimo nesiųs.

— išskiriant kaikuriuos maž
možius ■— yra visai teisingi.

Susirėmimas tarpe Kcrens- 
skio ir Kornilovo tai ne dviejų 
“stiprių” asmenų ir ne dviejų 
priešingų idėjų kova, o — dvie
jų ekonominių visuomenes gru
pių. Tai yra klesų kova.

Kiekvienoje to susirėmimo 
pusėje stovi keletas klesų. Tai
gi kovoja viena prieš antrą dvi 
klesų koalicijos (laikos). Va
dovaujančioji klcsa Kerenskio 
pusėje yra darbininkai, atsto
vaujami socialistų; o Kornilovo 
pusėje vadovaujančioji klesa 
yra privatinio biznio klesa, ka
pitalistai, kuriuos atstovauja 
konstitucionalistai demokratai, 
(kadetai).

Ideologijos kalbon išvertus 
tatai, išeina, kad kovoja socia
lizmo idėja su “šventosios nuo
savybės teisėmis.” Idėjos, kaip 
matote, čia lošia rolę, bet tiktai 
kaipo atspindžiai tam tikrų 
ekonominių reikalų.

Įdomu pastebėt, kad lai tinka
mai šituos dalykus suprato laik
raštis, griežtai priešingas socia
listams. Nežiūrint to, kad jisai 
atmeta socializmo mokslą, jisai 
ir pats nepasijuto, kaip pavar
tojo socialistų metodą, aiškin
damas Rusijos atsitikimus.

Taip esti dažnai. Juo ilgiau 
socializmo priešai kovoja prieš 
jo teises, tuo labiau jie yra pri
versti nusilenkti prieš jas.
<—1|4» I" i' Lili“. 4".......... ... ■

yra be galo. ALDI. nereikia, ji 
blėdį Sąjungai atneš ji ,Sąjungą 
suskaldys, ji Sąjungos vielą už
ims, žodžiu ji (ALDT.) didžiau
sią blėdį visam socializmui pa
darys. Ir tuo pačiu laiku Bos
tone tveriama Politiškų Kanki
nių Fondas iš įvairių, net ir iš 
bespalvių draugijų, ir kartu su 
“social-palriotais”, visi koviečiai 
karštai tą fondą remia. Taip- 
pat New Yorko apielinkėj šau
kiama konferencija ir tveriama 
organizacija visa panaši į ALDT. 
Ir tai tas viskas “allright”, jiems 
galima nesiklausti nė Pild. 
Kom., nė Sąjungos tveriant to
kias pat organizacijas ,kaip kad 
ALDT., bile lik ALDT. nesiva- 
dinlų ir bile tik ne Grigaitis, ne 
Michelson a s, Pruseika, ar koks 
kitas “oportunistas” organizuo
tų tą organizaciją, o Bekampis, 

ir panašus — tai ir 
” Kad kas man butų sa

kęs keli melai atgal, jog socia
listai gali būti tokie užsi variu ė- 
lojai, net šmeižikai, bučiau tik 
nusispjovęs, bet dabar aš ma
tau ,kad ant šio svietelio galima 
visko laukti. J. P. R.
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Sveikatos Skyrius

is Rusijos.
Dar apie Malinovskį.

PETROGRADAS. — Sepcialė 
komisija jau pabaigė tyrinėjimą 
šnipo Malinovskio dalyką.

Tyrinėjimai iškėlė daug juodų 
valdžios darbų ir dabar traukia
mi teisman buvęs vidaus reika
lų ministeris Makarov, jo pa- 
gelbininkas I. N. Zolotąrev ir 
policijos departamento viršinin
kas Belecki. Yra įmaišytų ir 
kitų buvusių augštų valdiniu- 
kų.

Svarbiausiais liudytojais 
prieš Malinovskį buvo bolševi
kų vadai — Leninas ir Zinov-

Be to, kas jau buvo rašyta a- 
pic Malinovskį “Naujienose,” 
galima dar štai kas pažymėti.

Leninas liudijo, kad Malinov- 
skis skaitėsi labai žymiu veikė
ju ir jo agitatoriškas talentas 
buvo augštai statomas; tūlų 
jis buvo vadinamas net “rusų 
Bebeliu.” ’

Jau būdamas šnipu, Malinov
skis 1912 m. aplankė rusų so- 
cial-demokratų konferenciją 
Paryžiuje, kurioj jis tapo išrin
ki as j ccntralinį komitetą, taip* 
gi paskirtas kandidatu į IV Du
rną. Jis liko kandidatu, kaip 
mano Leninas, vien todėl, kad

Atstovų bute jie buvo su- 
plenavę ir uždėję taksas ar
ba muitą ant arbatos, kavos, 
cukraus, molasų, laiškų, lai-

nes taksas, kurias ne kapita
listai butų turėję sumokėti, 
bet žmonės. Senate tos tak
sos buvo atmestos tik ačiū 
drąsiam ir atkakliam sena
toriaus La Folletto besiprie- 
šinimui.

Tečiaus visas karės bilius 
yra toks, kad kapitalistai 
geresnio sau negali ir norėti.

La Follette ir tris kiti se
natoriai balsavo prieš bilių, 
matydami jame aršios kapi
talistų politikos triumfą.

Priimtasis karės bilius ne

laidų ir palieka godžiam ka
pitalui liuosas rankas.

Net ir tos pačios karės ta
ksos ne vien ant kapitalo už
dėtos. Ant paprasto kapi
talistų pelno uždėta išviso 
tik $842,200,000, ant karės 
extra pelnų tik $1,060,000,- 
000, o likusios taksos iki $2- 
411,670,000 uždėta ant taba
ko, degtinės, ir viešo varto
jimo daiktų, ant elektros, ga- 
zo, telefono, geležinkelių,

us, ant 
Reiškia,

rėš sumokėti žmonės, tie pa
tįs žmonės, kurie paskui tu
rės apmokėti didžiausią da
lį paskolų, padarytų karės

l Teisingumas ir šalies nau
da daugumos senatorių a- 
kyse permenkas dalykas 
prieš kapitalistų naudą.

Amerikos kongresas pasi
rodė esąs didesnis plutokra- 
itijos klapčiukas, negu Ang
lijos parliamentas ar by koks 
kitas parliamentas sviete.

Amerikos žmonės jį turė
tų pamainyti 1918 metų rin
kimuose.

Kaip susižinoti su 
giminėmis Lietuvoj

Lietuvon, kuri užimta vo
kiečių, nebegalima buvo sių
sti laiškų nuo to laiko, kaip 
Amerika pradėjo karę su

Dabar jau bus galima su
sižinoti iš Amerikos su žmo
nėmis, kurie gyvena Vokie
tijoj ar Vokietijos užimtose 
vietose. Susižinojimo rei
kalą paėmė savo žinion Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
sulig Amerikos valdžios pa
liepimu, ir per Raudonąjį 
Kryžių dabar jau galima su- 
.sižinoti su Lietuva.

Bet tai nebus laiškų siun
timas. Laiškai per Raudo
nąjį Kryžių nenueis į Lietu
vą. Į Raudonąjį Kryžių bus 
galima siųsti tik pasiteira
vimus apie žmones gyvenan
čius Lietuvoj ar kur kitur 
po vokiečiu. Raudonasis 
Kryžius žmonių pasiteiravi
mus surašys ant tam tikrų 
blankų ir jas pasiųs į savo 
skyrių Genevon, Šveiarijoj, 
o iš Šveicarijos tos blankos 
bus pasiųstos žmonėms, ku
riems jos yra skirtos. Tuo 
pat keliu iš Lietuvos galės 
ateiti atsakymai Amerikon.

Raudonasis Kryžius pa
duoda sekančias taisykles, 
kurias reikia išpildyti, no
rint, kad pasiteiravimas bu* 
tų pasiųstas:—

1. Laiškus reikia adresuot

ma laukti; ji pranašaujama bu
vo laikraščiuose nuolatos. Bet 
ką reiškia kon-revoliucija? Pa
sikėsinimų atžagareivių elemen
tų nuversti revoliucinę valdžią?

Taip. Bet liktai išdalies taip. 
Yra tame klausime da ir daug 
svarbesnių dalykų. Juos nuro
do Cbicagos dienraštis “Eve-

baus klausimo siekė nedaug 
toliaus, kaip iki nuoširdaus 
pasitenkinimo, kad ji apsidir
bo su autokratija.

Vienok ekonominių klesų 
susirėmimas turėjo neišven
giamai įvykti. Mes tikėjo
mės, kad jisai bus atidėtas iki 
po karės.* Jisai betgi įvyko 
dabar. Gręsia pavojus, kad, 
besiaučiant jam, kuomet 
priešas stovi pas vartus, gali

Moralė ir politinė Kornilo
vo atspirtis, matoma, guli 
konstituciniuose demokra
tuose. Jie priešinasi autokra
tijai iš vienos pusės ir socia
lizmui — iš antros. Jie at
stovauja šventąsias nuosavy
bės teises. Jie geidžia demo
kratijos laisvės, kad galėtų 
plėtoties privatiniai valdomas 
biznis. Militarė Kornilovo at
spirtis yra kazokai — pui
kiausi (? “N.” Red.) Rusijos 
kareiviai. Talka baisiai ga
linga. Tai yra didŽiausis ban
dymas Kercnskiui ir jo sva
jonei — bandymas, kuris tu
rėjo ateiti.
Taip kalba kapitalistinio laik

raščio redaktorius. Ir reikia

nors trumpai padaryti sutrauką 
musų bolševikų “filozofijų.” 
Štai jos. Pradėsim nuo biznio. 
Jie kuone visi labai lankiai pri
kaišioja; “privatiškiems” soc. 
laikraščiams bizniškuma ir tuo 
pat laiku, kaip Sąjungos visi bu
vusieji, taip-pat ir dabar esan
tieji administratoriai, šaukė ir 
šaukia, “Sąjungiečiai remkite 
‘Kovą’, siuskite jai pašalinius 
darbus, rinkite ‘Kovai’ ir ‘N. G.’ 
apgarsinimus” ir tam panašiai. 
Matote, neprasta logika, ar ne? 
Man net išrodo lai panašu į ho- 
lentotišką dorą, nes kas jiems 
valia, lai kitiems uždrausta.

Toliaus, jie sako, kad priva
tiškiems soc. laikraščiams ru
pi lik gaudymas skaitytojų, o 
tuo pat laiku Sąjunga rengia 
Raudonas Savaites, kad tik 
dauginus “pčf^audžius” “Kovai” 
skaitytojų, nors tiesa, viena 
L. K. nare kartą rašė “Kovoj”, 
kad “Kovai” nereikia rupiu ties 
įgijimu skaitytojų; kažin koks

ta list iškai. Taip-pat jie priešin
gi, kam “Laisvė” du kart į sa
vaitę išeina ir daug daugiau s 
skaitytojų turi už “Kovą”, nes 
tai čia vėl prie kapitalizmo ve
da. Ant galo, aršiausios tos 
“Naujienos”. Jos tai jau tikrai 
kapitalistiškas laikraštis, ba ir 
skaitytojų turi be micros, ir
kasdien išeina. O apsisukę jie 
vėl kokioj nors konferencijoj 
netik pageidauja, Bet ir reika
lauja, kad visi tie privatiški soc. 
laikraščiai turėtų būti po Są
jungos globą, po Sąjungos kont-

Sąjunga turėtų atpirkti, ir tąsyk 
žinoma, jie visi turėtų būti ge
ri, nekalti, neprivatiški, nesocial- 
patriotiški ir tam panašiai, nors 
jie turėtų skaitytojų dešimts 
kartų dauginus, negu kad dabar 
turi; nors jie išeitų ir dešimts 
kartų į dieną, tai vistiek jie bu
tų geri. Tai ir čia jų logika. 
Du toliau, ir jau užteks ,nes jų

Atsakymai j klausimus.
H. J-nė iš 

klausia:
Ar galima skųsti daktarą, ku

ris savo patarnavime prie gim
dymo leido įvykti perplyšimams 
ir nesusiuvo jų?

Atsakymas: — Skųsli galima, 
bet laimėt negalima bylos, jei 
daktaras darė tai del reikalo, 
arba jei bent jis mokes priro
dyt, jog kitaip negalėjo, o rei
kia tikėtis, jis mokės. IŠtikrų- 
jų daugelis sužeidimų atsitinka 
gimdyme ačiū daktarų kaltei, 
bet kadangi kartais ir geriausiai 
patarnaujant ir žinant darbą 
įvyksta suplėšymai, tai daktaras

kad jis negalėjo si u Ii ir turėjo 
palikt, kol jus pasitaisysite, .lis, 
tikiuos, mokės prirodyt, kodėl 
nesiuvo ir jus lik lėšas pakel
si le, o bylų pralaimėsite. Abel- 
nai sunku yra provoties su dak
tarais, nes jų darbas toks, jog 
visada atras pasiteisinimų, o ki
ta — daugelis jų priklauso į 
tokias organizacijas, kurios vi
sada stoja už daktarų ir užtikri
na jo bylos laimėjimų. Iš kitos

Įima spėt iš pranešimo, bet iš
rodo, jog yra pūslės uždegimas, 
kurio priežastis turi būti rasta 
vietos gydytojaus ir tinkamai 
reikia gydytis, nes tai svarbi 
liga. Dr. A. Montvidas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

nusiu bolševiku.
Tečiaus Malinovskio išrinki

mui buvo keletą kliūčių, kurias 
pergalėti padėjo valdžia. Ant 
jo buvo piktas samdytojas Kri- 
vov, kuris grasino pašalintį Ma
linovskį iš darbo. Jei tai butų 
įvykę, jis butų netekęs balso. 
Policija tečiaus išgelbėjo. Be- 
lecki su savo pa geibi ninkais 
prieš rinkimus paliepė areštuoti 
Krivovą ir laikyti jį iki po rin
kimų, kad tas negalėtų pašalin
ti Malinovskį iš darbo.
- Buvo ir antra kliūtis. Įstaty
mai atima balsavimo teisę kiek
vienam, kuris buvo nubaustas 
už kokį kriminalį prasižengimą. 
O Malinovskis 1902 m. buvo tei

vagystę. Tečiaus čia nesunku 
buvo tą klintį pašalinti. Minis- 
tėris pranešė, kad jis apsvarstęs 
dalyką suteikia Malinovskiui 
balsavimo teisę.

Susekta taipgi, kad tūli šnipai 
dirbo ir agitavo, kad tik Mali
novskis butų išrinktas. Žinomi

Sutaisytas is fennuioa- 
reoepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

atprireifikia stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir įurnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialėio galvoje, ect., cct., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šitntmečio-^gc 
už bonkutę visose a pliekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii

c F. AD. RICHTER « OO.
H -M) SVeit Bse

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:

127 N. tartare lt

Tel. Central 4411

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJB 

eaui 
pr:

gioie ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banke 
'Težiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) depostti 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
W BLUE ISLAND AVE., kampaa lt gatvfta.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prea. Nat. City Bat
i GEO. C. WTLCE

V. F. 
prez.

J. PESHEL

Getting Bros. Ice Co. vlce-prta. T. WUee
ARLES KKUPKA JOZEF SlKY 
iee-preridentM kotierim.

•f. KASPAR 
prciidentaa 

)TTO KASPAR

vimnpa

m



Korespodewijw TURĖKITELIVINGSTON, ILI

NATIONft

Dft. JL, T. Raritew

ROCKFORD, ILI

*<•;

Armitage 984

Rusiškos ir Turkiškos Vanos OR. A. J. KARALIUS

AKINIŲ

HA5TBJ

WISSIGDaktaras
tminuoju

APTIEKA

Tel. Drover 7042

lietuj, nedaliomis ir va

Nedėldieniais
Šventadieniai J 

10 ryto iki 2 pc

naąjp Mdu. 
it u J nu f s 

iki

S Halsted St, CMcate, 
Tel; Drover 7171.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS

nuo 
p let.

24. šaltos ir su 
; painiotas šlapy 
patinių sąnarių* 
ir pūsles keblu

Nuo 10—12 p katą, tar 
Telephone Canal 8110b 
3412 S. Haletrd Street 
8—9 ryto, tiktai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimu,

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves,

Dr. C; Z. Vezelis 
Lietuvis Dentistas

i, kad tokios prakalbos 
ims neapeina.
Laisves Mylėtojas.

RdššlAtf 
ftflf

TEISINGIAUSIA IIt GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

2121 N. WESTERN A V 
CHICAGO, ILL.

krutinę. Vidurių rėžimas 
užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa

la* ir po 3 mėn. savo paveiksle pa-

Žairdą, Vocią, sutinimą kūno dalią, Viroą 
Inkstą, Kepeną ir Pilvo, Hemoroidą, Bea-

3843-45 South Kedzie Avenue 
mikado, ill.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėiyj. Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas l()c.

HALSTED Ir 12.r. G AT V ft

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, Ill 

Telefonas Yards 1546.

siutai ir over- 
iki $85, dabar 

Kelnės nuo $1.50 iki 
siutai nuo $3.00Dr. Povilas Žilvitis 

Lietuvi* Gydytojas, Chirartaa 
1W

vo pašaukti sto-
6 žmones, jų

J. Kliošto-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplaroi 

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

bor dienos apvaikščiojimą 
susidėję net dvi- 
Į va irių oi'ganiza- 
matyt didžiausią 
kada nors matė 

Ale vi
sai kitaip išėjo. Pro grame ne
buvo minėta kalbėtojų nė prieš 
karę. Tur-but tai ir buvo prie
žastis, kad paroda įvyko tik da-

Pi litas daržas publikos 
o klausytojų visai mažai, 
tas liudij;
klausytoj

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 _ 87^20 į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75... 2.62^ į mėnesį

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

31/2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų,

Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir ji 
parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų ® 
ką išrast ir kaip užpatentuot** ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir (ra 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo. X

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y. ®

Telephone Yards 5194. J
Akušeriui !

Mrs. Antonina Shush©!

DR. M. HERZMAN 
I Š RUSIJOS

Gerai lietuviams fa’nomas pev 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirwwM 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų. moterų ir vaikų, paged naujawtaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektra* >ria- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorijaz 1025 W, ISO 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS
F S vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Mentor Bldg.
Paimk clevatorj. Kambarys 122, 

Prieš North American Cafe.
39 S. Slate Si. Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re*. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 
vai. po pietų.

■» ir vark) 
kurie gra 

i rrkomen 
koncertina 

Valstijose, A 
limo jas parūpi n 

rba žemo tono.

išpildau receptus su didžiausia alyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresu.

LOCAL LOAN
COMPANY 

4647 So. HaUted StiWL 
Kampas 47-tos gtv., 2-gas ang 

Telephone Drover 2116.

tas kariuomenėn, ar turi pilie
tiškas popieras, jeigu neturi, tai 
išsiimk, ir lt. ir 11. Praėjo visa 
savaite, kol suradau darbų, ka
me priėmė mane nežiūrėdami 
visokių patriotiškų kliūčių. Tai 
tail) yra Rockforde su gavimu

J. B. Stulgiskis.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Ill.

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

girnų ir kitų užtikri
nimu.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ7 IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
ėia ir persitikrinkite, ką jis jumf gali padaryti. Praktikuoja per* daugelį metų ir 
llgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną, 
1H0 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to» rat., viršuj Rankos. Tel. Canal 3263.

Buvo pasamdyta 
paini tiemsiems — 

Jie su visa “procesija” 
i sujojo

t PIRK SAU visas Plumbavojimul reik- Jt 
■ menis tiesiai už “wholesale” kainas. H 
X Mes parduosimo visiems. X
B Lsvinthal Plumbing Supply 64., i 
♦ 1637 W. Division St., Chicago, V
fl Corner Marshfield Ave. fl
V Kalbamą lietuviškaL

• I O 1 11 f W f L « i

j JOSEPH G. WOt.OM I

• LIETUVIS ADVOKAT KH
■ Raima* *92-994 National Life Bld*., W

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL
Jei nori greitai ir atsakančiai išmokti Angliškos kalbos, prisi

rengti del kolegijos, pereiti visą Grammar Schoolės arba High 
Schoolės kursą, ar išmokti taip ko kio mokslo šaką, ir gauti patar
navimą patyrusių mokytojų, kurie žino savo darbą atsakančiai, tai 
lankyk šią mokyklą.

Šios mokyklos surėdymas, jos naujausios ir geriausios meto- 
dos, užtikrina kiekvienam gerą pasekmė moksle. Pradžiamoksliams 
viskas aiškinama lietuviškai.

Mokiname dienomis ir va
17,. 1917. Ateikite prisirašyti 
iki 10 vakaro.

AMERICAN COLLEGE
(American Set

3103 So. Halsted Street,

Georgi & Wihk Music Co
1540 W. 47th Sk, Chicago, UI

parengti buvo 
dešimts lokalų 
ei jų. Tikėtasi 
parodų, kokių 
Co 11 ins vi 1 lės gy veu to j

Rūgs. 4 d. atsibuvo išleidimas 
pirmųjų paimtųjų kariuomenėn 
jaunuolių 
muzika, 
arklai 
jode gatvėmis, o p 
į svetainę kur atsibuvo prakal 
bos*.

Iš lietuvių bu 
t i kariuomenėn 
tarpe du socialistai 
Taitis ir J. Vaičiui 
pareikalavo paliuosa vinto.

Darbai kasyklose dabar p ra 
dėjo eiti gerai. Kalneniškis.

Lengvesniir daresnį darba pligitdi 
tik loonstt, Jalgu esi tinkam,o iAsilavinęs.

I ) VI SKIO CKIKI NftlAMOJl IK PRHCY 
BO S MOKYKLA p m 
pagxlbtiU if.'di.i v indi 
u? ninkcs n į Mokina .

Ai ittnrtiki 
kų »aiivino. Lietu v, 
Tokiu 
SCHOO„1___________
SUS. Dėl lankančių I'ublic Scheob duodam 
PaKcIbinis knis,-, 
visk,ii Galinti?ii

PAGELBA TR UŽGANftDINlMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU
TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI «ĖMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA- 
GEI.BA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS. JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osniotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka seniaushj ir apart to mąžiauHai auprantamų metodų gydymai 

ligij. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Mano stebinantis gydymas veiltia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

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

Užnuodijamas Kraujo ir
Skutos Ligos Išgydoma

gydymą pagelba 
vokiškų vaistų:

Neo-Salvarsan, pa-

Beje, vakare atsirado netikč 
tas kalbėtojas. Kalbėtojas pa 
švente kalba vien unijų organi 
žavini ui. Jo manymui 
jos panaikins 
r urna

Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reti 
j, diegliai nebebadė

IIURKEBARBER SCHOOL
$12 W. Madison Si

Atdara: 
įbatos vaka 
m> numeriu 
Chicago, III

As vartoju naujausią 
jčirškimo importuotų 
Prof. Ehrlich’o “914' 
gerintas “606’> arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrą ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skutos išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pagelba. Tikras Išgydymas
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRUnOAS 

Specialistus fficterltKy, vyrlfcką» Ir vaiky ligy.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 3G Str. 
Telephone Drover 4974,

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—9 
po plytų ir vakarais.

Mums pranešė kad kasyklos 
National Coal Co., Byesville, O. 
dirba visu smarkumu. Kontrak
tai pasirašyti, užtikrinanti dar
bą ant daug metų ir kompanija 
dirba su pilnu sutarimu su li
nija. Žmonės gali pasirandavo- 
ti 5 kambarių namus su angli
mis už dykų, už $8.00 į mėnesį, 
ir ten pat yra bažnyčios ir mo
kyklos. Kompanija reikalauja 
dar 50 daugi 
kurie gali ga 
gę į darbų via B and O. R. R 
arba rašyti į Mr. Alfred Frank 
805 Home Bldg., Pgli. Pa.

eihj, levor- 
pirksit pafl 

tai aš viską gvarantupju. — 
ę, auksą ir

Telephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M
Senus Rusas Gydytojas

Specialistas Moteriškų,
Vaikiokų, taipgi Chrt
OFISAS: 1579 Milw

Kampas North Ave , 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

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

Chicago

Turėdamas gan prastų darbų 
aš nutariau 
keti geresnio. Nagi ko 
su t i ka u be j ieškadamas, 
prisiklausiau iš samdyto, 
šokių kamantinėjimų, klausi
mų, tai gal nė šv. Petras į dan
gų įlesdamas tiek neką man tinę- 
ja, l^iip kad Rock Fordo samdy
tojai. Ar ne buvai, girdi, prie 

istracijai, ar turi re 
kortelę, ar esi paim

Sekanti yra apsireĮškimai chroniš
kų ir nervų ligų, šie keblumai, jei 
gn į 'juos neatkreipsite atydos, tan 
kiai baigiasi silpnumu, kariais be 
protyste ir mirčia:

1. Nuvargimas? 2k Nuliūdimas? 3 
Apsvaigimas? 4. Greitas erzinimas? 
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambiei 
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp 
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? 
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 14 
Drebėjimas? 15. Aštrus diegliai? 16- . . ,
žaizdos, Skauduliai, Gelsvos spalvos dėmės, ir tt. nuo kraujo be 
tvarkęs? 17. Užblinrkimas akių? 18. Taškai prieš akis? 19. šaltif 
persimainąs i karšti? 20. Drebėjimas? 21. Gurgėjimas žarnose? 22 
Plakimas širdies? 23. Lėtas cirkuliavimas kraujo? 
stingę rankos ir kojos? 25. Neganėtinas ir labai 
mas? 26. Skausmas apie kulšis ir nusidėvėjimas i 
27. Kataras? 28. Ištinę pasididinimai? 29. Inkstų 
niai? 30. Vyriškų organų negalė?

Vyrai įvairaus amžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kiti silpnu
mai ir kraujo keblumai, taipgi jus neturite bijoties arba vėluoties 
atsišaukti į šį expertą vyrų specialistą. Atminkite:—mano Bacte- 
riologiškas ir Flouroscopiškas X-Ray egzaminavimas atras tikrą 
stovj vidurinių organų. Ne spėliojimo darbas.

Kodėl mano ofisas visuoniet prisigrūdęs? Jeigu mano meto- 
dos nebūtų sąžinigo.s, tyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien naudoties pilnu užsitikėjimu (’hieagos žmo
nių, kaip parodyta mano didele ir visuomet didėjančia praktika. 
Ir dauguma žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiųsti nuo 
žmonių, kuriuos aš išgydžiau nuo panašių ligų. JUS GALITE IN
GYTI MANO GYDYMĄ.

Vedę vyrai:—Dr. Hodgens patarimas bus svarbus del jųsų. Jus 
galit grįžti namo į savo senąją vietą liuosas nuo ligos ir silpnumų. 
Ateikite ir turėkite draugiška pasikalbėjimą. Tai vra žingsnis į 
Uisingą kelią—IR JUMS NIEKO NEKAINUOS. Daug mano ligo
nių keliauja tolimas keliones del mano specialio gydvmo.

Dr. L W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago, 111.

Crilly Building, 2-ras augstas, Room 208 ir 209.

unu 
kapitalistų žiau- 

išnaikins kapitaliz
mų ir suteiks darbininkams ger
būvį. Taipgi atsisakė su J. D 
Rockefelleriu eit j dangų. Sa 
ko: Rockefelleris vienas kų dau 
ginusia bažnyčių pribūdavo jo ii 
knygynams 
jeigu jis eis į dangų, aš neisiu 
aš eisiu i pragarų. Toliau nu 
rodė, kad anglių baronams mu 
las yra brangesnis, negu 
mus (mainieris).

Vyrišku Drapany Baigenai 
^Nauji neatimti, dar 

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

Nau’ji, daryti gali 
$35 siutai ir overkot 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas ) 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti 
kotai, vertės nuo $25 
$5 ir augščiau 
$4.50. Vaikinam 
iki $7.50.

Aldai 
karais.

S. GORDON 
1415 S, Halsted St

anmusa

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios non li
goj turite žinoti būdą ir už^it$slm9 Jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir joa vaik&Sloji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų; aJ 
vartoju tokias moksliškas jįrydymo me- 
to<la?, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n į ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir. tokiu t/udu persitik
riname tikra priežasčių jųsų negales. U* 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimas pavojingai. 

Kiekviena liga nemiega.

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

Gydymo Valanda : O I T C CDR. BURGESS
422 So. State Gatvė, Chicago, iii. Prieš Siegel Cooper

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR’ ‘•DESIGNING”. 
M« galime gauti jums atsakančią ir* g«- 
ii apmokamą vietą į trumpą laiką. Jų* gau- 
; privatilkaa instrukcijas ir praktišką paty- 
mą moklndamies.
Mea taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo 
namo siūti rankoves ir kicentus daryti ir 
osyti. — Dieninėm ir vakarinėm instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
P rieja is City Hali 

unbariai 416-417. 118 N. I-a Salio Street

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
ahelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė, i 
nudizmas pranyke 
išnyko po !
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutąras mylistų gc- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties

S A L U T A R A
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltreiias, Prof

1709 So. Halsted St., Telephone CamU 64T7. (

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

3149 S. Morgan St. kerti S3 iiL 
Chicago, BĮ.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišk

Taipgi ChronB
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedBllfr* ■ 
mis vakarais ofisas uždarytas* i

Telephone Yards €A7. '

Aš vartoju vėliausią gydymą del aitrių ir chro • 
niškų privatinių ligų. The Gonorrhea! Vaccine ir 
Bacterin įčirškimas gydymui. Jie gydo greitai.. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligą. Aii var
toju Prof. Ehrlich’o “914** Neo-fiatvarsan, page
rintą ”606” tikra vokiška įgabenta gyduolė; vie
nas jčirSkimaH jums pagelbės. A.4 vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyram*. Jie sugrąžins jumu 
gyvybe ir stiprumą. Pasitarimas ir Ejiamina- 

vima* dykai.

yra patvirtinti 
jgumos lietuvių 
ertiną ir augsi: 
kaipo geriausia
Suvi

r laiškus
I lengvi® 
Angly kalbe
et;, K n v g <L*iA
k.ilb Gi a matikes w t L

I binte vali rJ'-baigH ORAMMAA
HIGH SCHOOl h PREKYBOS KUM

BBBflflflflfllI. * *
Viskas .tiAkinama IMk 
tsil?.nkyti duHama lėk

< Hat: airius PrisluRtus 2c mark persiunti 
imi; įį.auul pilną APRAŠYMĄ tfikalaulain. 
dalyko aiba kniso.
BJ.Iineskis, 3311 W,6l Pl.Chicago

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta U akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklų, kuris turi 15 metų pa
tyrimo S v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dianą. 

Tel. Canal 5335

*.«5Y5TEF1 Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiŠka la
boratorija ir Kraujo egzaminacija ati
dengia man jųsų tikrą ligą ir jei aš ap
sibusiu gydyt jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

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

gas Išgydau Pastoviau

I labui; yra jūsų proga mo
kę t is barzdaskutystės 

mūrio dykai 
25 laukiniams dykai

Nuprulinskiit? šio pakvie
timo. Atsilmikykite į mn& 
t u (i j a 11 s. Is s i k i rpk i te š i tą* 
kad atsimintumėte adresą.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vclių ir kitokių. Kas 
mane, f 
kad auksą pirksit* 
Jei nebus auksas, ___
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prires- 
MIlSBTam Akiom.

Kas turit silpnas akis ar truiopų ra* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimų, ne
laukite ilgai, bet ateikite pay mime. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tek Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicago
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REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

RANDAI

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

nic

MOKYKLOS
ĮIEŠKO DARBO

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Pranešimai

RASTA—PAMESTA

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

$580.08
$190.03

Galine - 
Felikso 
iš Knu-

TIES ČEVERYKŲ BIZNIO 
GI TOKIŲ, KURIE 
MA

ires-
50.00
7)0.00
16.00

svetainės 
komiteto, 
veikimui

imas

teko abiejų kojų 
kalni įieško už tai iš 
kompanijos $100.000 
mo.

guliname mill 
vo ištikimumą

REIKALAUJAME JAUNŲ MERG1 
NŲ, KURIOS NORI MOKYTIES ČE 
VERYKŲ BIZNIO. TAIPGI TOKIŲ 
KURIOS TURI PATYRIMĄ. ATSI 
ŠAUKITE TUOJAUS.

ATKINS & FREUND, 
4805-13 So. Ashland Ave., Chi cage

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Viso išlaidų
Ižde lieka

Veliavukiu lieka (i,000

VLSO- 
kiekviena c

Tuo liks- 
Drakalbas

1617 N. Robe
Milwaukee Avės

laimų vyrų gerais balsais. () 
kas svarbiau da, lai kad šitie vy- 

daugiau

DR-GO PRŪSEIKOS 
PRAKALBOS. siūti naminius daiktus arba aprėda- 

lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš
mokinant jus sint visokius drabužius

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

: naujus 
ibinet, phono- 
r It. Parduodu 

Pigini, už

šuva Įkando ratricką 
6 metų vaikų, kurs 

savo tėvu namų, 51 I

PARDUODU puikų automobiliu 
“STUTDBEKĘR”, penkių sėdynių'. 
Gerame padėjime, žema kaina tiktai 
$150.00. Atsišaukite greitai pas 
Antaną Bockų, 1813 Lake SI., Melrose 
Park, HI. Phone 621.

Labai aciu, 
ar nebus tai 
dainoriains?

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N I K A I T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Delegatams į Liaudie 
bos suvažiavimų

Sekretoriaus išlaidos
Mitin
Agi tarijos lapeliai žydų
Svetainė mitingui Wes 

Auditorium

A l t DUODAMA RANDON kampi 
nė sankrova 14 ir Halsted galviu 
Garu šildoma. Nebrangi randa. Al 
sišaukite j

1100 So. Central Park 
Fillmore st.). Rengia 
Kalbės drg. A. žymon- 

dykai. Pradžia 7:30 v.

Kenosha, Wis. Rugsėjo 12 d. vaka- 
e bus didelės prakalbos. Kalbės 
Laisvės” redaktorius, d. L. Prūsei- 
a, Germania svet., Pradžia 7:30 v.

prakalbas rengia L.S.S.

REIKALINGAS barberys tuojaus 
vakarais ar dienomis. Gera užmo
kestis pastoviam žmogui.

Town of Lake Barber Shop 
4400 S. Hermitage Ave., Chicago, 111

Padirbimas 17,000 
gyčių

Pasiųsta Petrograd;
Soc. Dem. K-tui, 

vardu, 500 rub 
Vladivostokan Darb 

bai 100 rub.
Novij Mir
Soc. P. Cook County 

luotų už nesi regis
Surengimas koncert

kad artimoj at- 
tockfordo kareivių slovy- 
llankysiųs paisai prezi

dentas Wilsonas. Tikimasi, kad 
ir karės sekretorius Baker ten

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA 
už Lietuvių Valstijinj Banką— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ii- penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų.

REIKALAUJAM LIETUVIŲ JAU- 
Ų VYRŲ, KURIE NORI MOKY- ----- pAIp_ 

TURI PATYRI- 
ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 

ATKINS & FREUND,
4805-13 S. Ashland ave., Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gat., 
Chicago, UI

TI IB I BŪTI PARDUOTA šią nede- 
Jią kriaučių dirbtuvė. Sykiu randas 
('.leaning ir dyeing storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Vieta paranki. 
Pardavimo priežastis—išvažiuoju i 
kita miestą.

Keeworth Tailoring Co., 
1339 50tb Avenue, Chicago, 111,

ROCKFORD, ILL.
Lietuvos šelpimo Fondo susirinki

mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 d. 10 
vai. rytą Mantagu House, 1528 So. 
Main str.~Draugai delegatai, malo
nėkite atsilankyti susirinkti paskir
tu laiku, nes turime svarbių dalykų 
apkalbėti. Malonėkite priimti visi.

L. Palsuckis,

PAMEČIAU Pocket book su pini 
gaiš 
jo 9

PARDUODU puikia mandaliną už 
labai pigiai. Pardavimo priežastis— 
turiu išvažiuoti j kariuomenę. 
Klauskite Telephone Prospect 1161.

Kn i kurie susirinkusiųjų 
' ant tokiu kalbu. Ka, € 4. 4
caru Mike reikia remti

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet., Ci
cero, III., gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
Meldažio svet., Chicago, III. ir va
sario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mel
dažio svel. Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirlumėtc kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkti vieni kitiems

A. Linge

REIKALAUJAM E — turintį pave
lijimą inžinierių. Corliss cnžinas 
Pats turi prižiūrėti kūrenimą. Gy
venti arti dirbtuvės.

American Saw & Tool Works, 
2131 W. 14th St., Chicago, 111

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Misas: 2359 S. Lravilt St.
Valandos 4 

Tek Canal

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 

kos kalbų', aritmetikos, knygvedy#- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, «• 
belnos istorijos, geografijos, poli ti
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 
iki 5 po

ro. .Jisai sake, kad jeigu ku 
dalyvausiu kalbame chore 
ateinančią nede 

pavardes 
ibejojam, 

garbe

irodos
uodų bus c

i ateinančios pėtnyčios 
kuomet Coliseume kal-

Liet. S.S. 37 k p. laikys mėnesinį su 
si rinkimą rugs. 13 d., 8 vai. vakaro 
Rąšinskio svet., 731 W. 18 gat. Drau 
gai ir draugės, malonėkite visi kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes tu 
rime daug svarbių dalykų apkalbėti 

Rast. K. Kazlauskas

ryto
i pietų; vak. nuo 7:30 iki 1:51 

3106 'So. Halsted St Chicago, Ill 
AUŠROS MOKYKLA.

3001 S. Halsted St. Chicago
Nuo rugsėjo 9 dienos, nedeldienio, 

prasidėjo Aušros dieninės ir vakari
nės mokyklos žieminis sezonas.

Bus šie skyriai:
L Braižymo (kaip pažinti pienus) 

— nedėldieniais nuo ryto.
2. Aritmetika (rokundų mokslas).
3v Algebra ir visokios kitos mate

matikos šakos.
•L Anglų kalba ir geografija, 

viršminėtų skyrių, reikalui : 
dus, gali būti įkurti ir kitokie

Aukų rinkimo Rusijos revo
liucijai ir kovai už darbininkų 
teises šioje šalyje.

ATIDUODAMA RENDON 4 KAM
BARIAI, GAZU APŠVIESI'!.
2029 RUBLI: ST.', . CHICAGO

PARDUODAMA pigiai graji- 
jama mašina su rekordais. Ma
lonėkite atsišaukti į
3317 So. Auburn ave., Chicago 

1-inos lubos

Kensington, III.—Lietuvių Suvie
nyta Valgomų Daiktų Krautuvė lai
kys savo susirinkimą Davnarovič ir 
Dovinio svel. 370 Kensington Ave. 
Susiiinkimas bus Seredoj, 12-tą d. 
rugsėjo, 8 vai. vak.—Kviečiami visi 
šėrininkai susirinkimam Direkcija.

'TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, HI.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik 
rakandus, divonus, ca‘ 
graph, upright pianą ir I 
visus sykiu arba atskirai 
grynus* pinigus. 
2910 North Ave., 1-nias fialas 
Humboldt Park

REIKALAUJU DARBO bučernėj 
Esu su tuo darbu apsipažinęs, 
tinku dirbti ir kooperacijoj, 
šaut laišką pažymėkite darbo 
landas ir mokestį, paduodami gerą 

telefono numerį ir sa- 
Gausile kiekvienas

EXTRA PARDAVIMAS!
'Turi būti greitai parduota bučer- 

nė ir gi’osernė. Priežastis — savi
ninką paima kariuomenėn. Biznis 
plačiai išdirbtas; puikiai išrengtas. 
'Tarp lietuvių ir kitataučių apgyven- 
loj vieloj; švariame miestelyj. Ku
riems nereikia stoti kariuomenėn, 
atsišaukite tuoj, parduosiu pigiai. 
Del platesnių žinių kreipkitės į “N.” 
administraciją laišku, pažymėdami 
No. 142> arba asmeniška#

Susirinkusieji
mauti
atidėti klausima Lietuvių Darbi- 
ninku Draugios prisidėjimo prie 
Amerikos Lietuviu Darbininku 4 4
Tarybos iki metinio draugijos 
susirinkimo. A. Pazorskis.

Pajieškau dėdės 'Tadeušo Babli 
skio ir draugų: Franciškaus 
no, Marcelos Galminaitės, 
Rojalio, ir Helenos Vaišailės 
no gub., Lukio parapijos.

Juozapas činskis, 
1512 So. Wood SI., Chic LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS

Kas turi skaudamas arba silpnas akis, aM 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

v’v' 9 rvto iki 1 po piel, 
........ ........................................................

BEIKALAUJU patyrusio bučerio 
Atsišaukti turi nuo 12 iki 6 vai. p< 
pietų.
2098 Canalporl

Telefonas Canal 3*737

AKUSERKA MRS.A, VI01KAS

ATIDUODAMA RANDON pigiai 
kambariai. Kas nori sučėdyti pini 
gus, pasirandavokite tuos kamha 
rius.

Mrs. Eisen brand nušovė savo 
vyra, dentista i<> ofise. 1116 Re
publican 
denlishis

irti
Idmit

r ateiviui ištikimi Suv. Vulslijų 
mldžios politikui, rtmgiamasi 
mduryti grupus iš jvuirių tuntų 
iteiyių, kurie pusi rody jųjų nu- 
•ionuliuis rubuis dulvvuus ren-

LMPSA 9 kuopos choro repeticija 
įvyks seredos 8 vai. vak. 12 šio mėn. 
Mark White Square parko svetainėje 
ant antrų lubų. Visas daininkes 
mcldiu pribūti laiku. Kviečiame at
silankyti ir naujų dainininkių.

J. A. Miscikaitiene.

teinber) 16 d. t. y. nedėlios vakare 
7:30 v.v. Bendrovės svet., kampas 
Markei ir N. 8 galvių—-Geistina kad 
visi atsilankytų laiku, nes yra nema
žai užduočių išpildymui: 
nusamdy mas, išrinkimas 
kuris paruoš programus 
per visą vėsųjį, laiką ir H. Progi 
susidės iš sceniškų veikmių, draugi 
škų pasikalbėjimų (diskusijų) ir ki 
lokių žaismių. Komitetas.

riai.
Mokytojai, žmonės geri žinovai iš- 

guldomų dalykų ir prityrę mokyto
jai. Kaina maža. Delei parankamo 
mokyklai ir didesnės naudos moki
niams, meldžiame visų pradėti vie
nu kariu nuo pradžios sezono.

c TEISIU M
H Dienomis ir vakarais teisių klesos. (> 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 
G kaliftką laipsnį. Dykai oratorika. 8 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klejos kambariai šiame mieste. K 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
S ŠTE9NČS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor .L J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 6MI

R t:I KALINGAS baigęs public 
school vaikąs už pagelbininką drei 
verio prie išyežiojimo duonos.

Anta'na's Balkaitis, 
1217 5lh A'ye Chicago Heights, Hl

$300 ĮMOKĖTI, nupirksi mūrinį ii 
medinį namelį po No 3639 Wallace 
sir., moderniškai jilumbuolas. 'Tai 
yra pigumas už $2200. Pamatykite įi

WINTON and NARTEN*
6-147 S. Halsted St., Chicago

UžRAšOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraŠčitML

st., prie ftobey k

Pajieškau savo vaikino Jono Jo 
ciaus, paeinančio iš Kauno gub., Uk 
mergės parapijos. Jis yra apie 2! 
melų, juodbruvas, 5 pėdų, 1 co], aug 
ščio. Paskutiniu kartu gyveno Wau 
kegan, III. Kas apie ji žinote, met 
džiu man pranešti.

Miss Anna Dinapas, 
2712 Emerald Ave., Chicago, HI

Pajieškau Jurgio Karbauskio, iš 
Kauno gub., Raseinių pav. Girdiškės 
parapijos, Tujaunių kaimo. Malonė
kite atsišaukti adresu:
Jonas Dobilas, 1601 So. Hermitage 
Ave., Chicago, HI.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriskos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldienia&s 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Prakalbas surengė LSS. 22 
ir L.M.P.S. 9 kuopos.

Drg. Pruseika kalbėjo a-/ 
pie “didžiąją Rusų revoliu
ciją/’

Žmonių buvo susirinkę a- 
pie pora šimtų. Kalbėtojui 
pakvietus vietinėn kuopon 
įstojo keliolika narių.

Anrtu atveju d. L. P. kal
bėjo apie L.M.P. Susivieni
jimą. Paiškinęs tikslą, pa
kvietė moteris ir mergeles 
prisidėti prie to L.M.P.S.

PARDUODU Ford’ą. Galite pasi
matyti su manimi po 6 vai. vak.

Frank Babilius, 
4554 S. Western Ave., Chicago, HI

kirb. Dirybn prisidedu prie 
eoplc’s Council. O loji Peop- 
■’s Council organizacija norin- 

padaryti tokį pat sumišimą, 
aip kad Rusijos rcvoliucija pa
arė. Todėl, inrdi, mes turim

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš' pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolalai žymiai auga. 
Šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketverge ir Sut>afos vakarais 

iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
idai j)O pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 S0. HALSTED ST., 
Um Galvės, CHICAGO, ILL.

Prakalbos. — Rugsėjo 12 d., 1917 
m., įvyks didelės prakalbos John A. 
Gruss svel., 
ave. (kertė 
I,SS. 158 k p

LSS. 81 kp. Mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 14 d. pėtnyčios 
vakare, Liuosybės svet., Wabansia 
ave. ir kampas Girard sln Pradžia 8 
vak vakare. — Norintįs (stoti į So
cialistų partiją malonėkite ateiti ant 
susirinkimo ir prisirašyti, taipgi c- 
sanlįs kuopos nariai turite susirinkt.

Valdyba.

kiek smulkių) rugsė 
kas radote, sugrąžin- 

gausile atlyginimą.
Povilas Vilkas, 

So.' Fairfield ave., Chicago

1 aipgi ragino ir vyrus rem
ti moterų veikimą, jų susi
vienijimą ir tt.

Drg. L. Pruseikos kalbą 
publika palydėjo gausiais 
aplodismentais. Accris.

NAUJAS 2-jų fialų namas. 5—6 
dideli kambariai, ąžuolo grindys ir 
papuošimai, medikalė spinta, meta
line garada, augštas beizementas,— 
atlika, $3850, arti Crane. Didelis 
bargenas.

PARDUODU pigiai vežimą išve 
žiojimui duonos. Atsišaukite į 

Warnis Bros.
3838 So. Kedzie ave., Chicago, II 

Tel. Yards 2599.

" ......... ...................................... .....................> l-'ll

DR. W. YUSZKIEWICZ

leiegnima i luisipi
Vėliavos išvnži no jau tiems

Rusiją draugams
Dgo Lekavičiaus išlaidos
L>go Iždininko išlaidos

REIKALAUJAME jaunų vedusių 
vyrų į dirbtuvės darbus. Patyri
mas nereikalingas. Pastovus dar
bas, 30c. į valandą ir 40-45c. i valOn-

• AKIŲ SPECIALISTAS I
■ Akis Egzaminuoja Dykai ■ 
T \ MBK Gyvenimas yra tul- * 
ft \ . ė i as, kada pranyksta *

’'Ujimas. V
1 I M<>8 vart<,iam įft \ y rintų Ophthalmomet- Ai® yr er. Ypatinga doma w

atkreipiama į vaikas. ♦
JgL A Valandos: nuo 9 ryto ■ 

. vakaro; ne4^1d.T < t, nuo 10 iki 11 dieną. ♦ 
J 4649 So. Ashland Avenue, 
T Kampas 47 St.
® Telephone Yards 4317

Prirenka visiem? tinkamu? akinius, 
nuoji ii patarimui duoda dykai. 

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago av. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 Uuryto iki 2 pietą, 

Tel. Haymarket 2434.

Chicagos džiugoms baisiai 
nepatinka, kad mieslo mayoras 
Thompsonas, o taipgi s\ 
šaliai ateiviai neprijančia 
Kad kiek nors paslėpus I 
priekin kurną s t engiu mosi 
mis jiegomis išpusti 
paIriotiškumo ženklą 
lu šaukimą laikyti

PARDUODU Barber Shop’ę. Pigi 
randa. 2 kėdės. 'Turiu tris biznius. 
Atsišaukite į

J. Gražuolį, 
1617 vS. Union ave., Chicago, HI.

pavyko. Vaikutis vakar mirė. 
Žinoma, vaiką gal butų pavykę 
išgelbėti, jai urnai bnln kreip
tasi i daktarą.

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

čia u buvęs Franci joj 
da tebesu Chicagoj.

Tuomet karštasis 
ėmė prirodinėti, k; 
reikia kariauti, kad 
dan Ii

bus toks malonus, tai beliks vien 
tarti ačiū!

Taigi, vyrai, kurie turite bal
sus, meldžiame ateiti ir prisira
šyti. Choras laiko repeticijas

12:30, T. Radavičiaus svetainėj, 
936 W. 33 Sir. Nors choras da 
jaunas, bet jau sudainuoja kele

tą dainelių gana gerai. I šį 
chorą spiečiasi visi gerieji dai- 
noriai. šį chorą remia visi Chi
cagos lietuviai, visi 
ir bažnyčioj garsiu

SLA. 208 moterų kuopa rengia ba
lių su programų nedėlioję, spalių 
14 d., Unity Club House, Indiana 
ave., arti 31-mos gal. Pažįstamos 
draugystės malonėkite nerengti tą 
dieną vakarų.

Mare Damijonaitienč,
' Prezidentė.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpecialiKtHs Muter ii-Aų. \ > i iiikų, VaUky 
ir > i u chrouišky

VALANDOS: 10 11 ryto, 4 5 po pietų, 7—S 
vakare. No<lėhlieniais 10 I po pietų, 

3354 S. HALSTčD ST., arti 34
CHICAGO. ILL.

PAJIEŠKAU kambario apie Rose 
land, HI. Geistina, kad šeimynin 
kė pagamintų ir valgyti. Kas ture 
šile tokią vielą, malonėkit atsišauk 
Ii šiuo adresu:

K. J. Turulis, 
2058 W. 21 PL, Chicago, Ill

mgus atsnKe: .teigi 
Council orgimiznei- 

uis md iau senai bu- 
šiaudu

Kalbama draugija savo 
rinkime, laikytame S dieną rug 
sėjo, pakele taipgi klausimą, ai 
prisidėti prie Lietuvių Darbiniu 
kų Tarybos, ar ne. (Susirinki 
mas laikyta Šėmaičių svetainėj) 
Atsirado vienas asmuo, tūlas J 
Klimavičia, kurs pradėjo išro 
dinčti, k:id Darbininkų Draugi 
ja iielurinli dėties prii' Darbiniu

varde l tusi jos išeiviu sočia 
listų organizaciją konferenei 
jos, visiems aukavusiems ir au 
kų rinkėjams ir rinkėjoms taria 

tikimės 
rems ir ant to

Nedelioj rugsėjo u durną Sver 
to Jurgio bažnyčioj, ant Bridge 
poeto kunigėlis, sakydamas p: 
mokslą neužmiršo pranešti si 
vo mieliems pa ra pi jonams i 
apie Chicagos Lietuvių Vyr 
Chorą, kuris laiko repeticija 

nedėldienis. Nors chorą 
buvo pasigarsinęs N 
bei apie ii iki šiol

Dgč Ciplinskienė 9.33
West Side Auditorium pr 

testo mitinge
Nuo Rusų Soc. Skyr. Mil

waukee, už flagutes
Per dg. Dobrovą už flag. 
Per dg. Semelį už atviru h 
Lapelis No. 6

Taigi viso šį mėnesi su 
rnktd^ 108.59

Sudedant į daiktą su pir
miau surinktomis auko
mis, $664.92, viso įplaukų 
nuo’gegužūs 1, 1917 $777.51

m peno- 
mažai 

Kas težinojo. t ik aėm minėto 
kunigėlio paagilavimui apie 
chorą sužinojo platesnės mi
nios ir pasekmėj tos agitacijos 
atėjo ir prisidėjo dar keletas

pilsilaiKyt geriau prie tvarkos.
Atsirado vienas draugas, kurs 

nurodė, kad taip paniekintoi 
Klimavičiaus People’s Council 

naudinga. 
)adarė užklau-

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

riai da nėra perdaug išsilavinę, 
o čia kunigėlis jau šaukia var
dus ir pavardės. Vienok ką čia

Koncertas ir Balius
Rengia Lietuvių Moksleiviu '.M. Meldažio svet,
Susivienijimas Amerikoje 2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Tikietai 35, 50 ir 75c.

Ned., Rugsejo-Sept. 16,1917
v ' ■■ ■. . ■■■^=.=.7... ..........

Dalyvauja geriausi Chicagos daininikai: P-lė 
Mariona Rakauska, Anna Rudauskaitė, Pr. Jakutis, 
Kari Sarpalius, P. Stogis, M. Juzavitas ir kt.




