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Laivų statytojai nutarė ne
grįžti, kol nebus išpildyti 
jų reikalavimai.

Argentina pertrauke diplo
matinius ryšius su Vokieti j a

AUSTRIJOS ATSAKYMAS 
POPIEŽIUI ŠIANDIE.

AšTUONI MILIARDAI
DOLERIU DEFICITO.

PASKANDINO DVI VO 
KIEČIŲ SUBMARINE

Kėsinosi antjSuv. Valstijų 
pirklybwiu laivų.
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Boserl 'F/-*“''**

PITTSBURGH, Pa., rugs. 
20. — Utarninke metė darbų 
apie 1000 Jones ir Laughlin

AMSTERDAN, rugs. 20 
— Wiener Allgemeine Zei- 
tung praneša, kad Austrijoj 
atsakymas į popiežiaus Be 
nedikto XV notą busią pa 
siustas šiandie.

CO55ACK5 FORDING 
RIVER IN RETREAT-o

Viršuj — kazokai bręda per 
upę Rygos fronte; apačioj— 
rusų-vokiečių frontas 
Juodųjų jurų iki Baltike

WASHINGTON, rugs. 20 
— Atstovų butas didele di
džiuma balsų vakar priėmė 
bilių, kuriuo skiriama karės 
reikalų vediniui dar septy
ni miliardai doleriu.

S^SCALE oV MILLS

SEPTYNI MILIARDAI 
KARĖS REIKALAMS.

LONDON, rugs. 19. — Va
kar i čia atvyko Francijos 
vidurinių reikalų ministerio 
pagelbininkas Albert Metin 
su keliais kitais diplomatais. 
Tarsis su Anglijos valdžia 
blokados reikalais.

IŠARDĖ SOCIALISTŲ
PRAKALBAS.

NEW YORK, rugs. 20. — 
Putnam pavieto gyventojus 
nemaža nustebino ir kartu 
išgąsdino pasirodymas dide-

NENORĖJO STOTI K A
RIUOMENĖN.

sako jie 
belaisvių jau išmirė 
tūkstančiai laukia tokio 
likimo.

INDEPENDENCE, rugs. 
20. — Floyd O’Brien, neno
rėdamas eit kariautų už “la
isvę” ir “demokratijos išlai
kymą,” vakar pakišo dešinę 
koją po traukinio ratu. O’
Brien dabar randasi ligon-

FRANCUOS KARĖS 
IŠLAIDOS.

Kazokai spiria laikinąją val
džią atmainyti tarimą kas 
del Kaledino.

IR POPIEŽIUS NETEKO 
VILTIES. ’

Pakišo koją po traukinio 
ratu.

PETROGRADAS, rugs. 
20. — Suchomlinovo byla vis 
dar tęsiasi. Vakar buvo iš
šaukta . pats kaltinamasai. 
Tarp kita jis užreiškė, kad 
primetama jam kaltė už ati
davimą priešui kelių svar
bių Rusijos tvirtovių yra ne
teisinga. Tvirtovės buvo a- 
tiduota grynai strateginiais 
išrokavimais, o ne kad pasi
tarnavus vokiečiu reikalui.

PETROGRADAS
20 — Nauju laikinosios val
džios patvarkymu tapo pa
naikinta kariškas Petrogra
do apielinkės gubernatorius. 
Jo vietą dabar užims Petro
grado armijos komanduoto- 
jas, kuriuo yra paskirta genį 
Pulkovnikov

REZIGNAVO DARB. IR 
EAR. ATSTOVŲ TA
RYBOS VALDYBA.

AMO Y, Kynija, rugs. 20.— 
Šiomis dienomis čia siautė 
pasibaisėtina viesulą, kuri 
sunaikino 85 nuoš. visų šios 
Amoy prieplaukos laivų bei 
žvejų valčių. Kartu su lai
vais žuvo virš 600 žmonių.

Visoks susinėsimas, su a- 
pielinkės miestais pertrauk-

DIDELĖ AUDRA KY 
NIJOJE.

LONDON, rugv> 20. — 
Gauta žinių, kad netoli Šet- 
landijos pakraščių, Šiaurės 
juroje, Suv. Valstijų pirkly- 
biniai laivai vakar paskan
dinę dvi vokiečių submarini. 
Ištikus kovai, pirklybiniams 
laivams pagelbon atvyko ir 
Anglijos torpedų naikinto-

BERLINAS, rugs. 20. — 
Oficialis vokiečių karės ofi
so pranešimas sako, kad 
pereitą nedėldienį francuzų 
orlaiviai bombardavo Stutt- 
gartą, Freudenstadtą, Col- 
marą, Teubingeną, Saar- 
brucekeną, St. Ingbertą ir 
Oberndorfa. Netoli Stutt- 
garto lengvai sužeista vie

piąs kareivis, o Freudensta- 
įdte ir Colmare sugriauta ke
letas budinkų. Visur kitur 
priešo užpuolimas atmušta, 

į Vokiečiai, be to, nušovę tris 
francuzu orlaivius.

PASKANDINO 22 ANGLĮ 
JOS LAIVU.

Vokietijos išlaidos siekia 
$23,750,000,000 arba $750,- 
000,000 kas mėnesį.

SAN SRANCISCO, rugs. 
20. —Laivų statytojų strei
kas tęsiasi. Bandymas už
baigti streiką arbitracija ne
davė lauktų pasekmių. Dar
bininkai griežtai atsisakė 
grįžti darban, kol nebus iš
pildyta jų reikalavimai—pa
didinta algos.

Francuzų orlaivininkai mė
tė bombų ant Stuttgarto. 

Freudenstadtp, Colmaro ir

ROOTAS PRIEŠ MOTERŲ 
TEISES.

UTINA, N. Y., rugs. 20.— 
Buvęs prezidento Wilsono 
komisijos žvaigždė, Elihu 
Root, vakar užreiškė, kad 
jis kovosiąs viki paskutino- 
sios prieš moterų balsavimo 
teises. Tur but, kad “išlai
kius pasaulio demokratiją?’

LONDONAS, rugs. 20. — 
Oficialiai pranešama, kad 
pereitą savaitę visuose ka
rės frontuose Anglija neteko 
27,164 kareivių — sužeistais, 
užmuštais ir patekusiais be
laisvėm

SAN SRANCISCO STREI 
KAS TĘSIASI.

Rusai pabėgėliai sako, kad 
vokiečiai labai žiauriai ap
sieina su msais-belais- 
viais.

belais- 
šiomis

WASHINGTON, rugs. 20 
— Sulig aplaikytų praneši
mų, nesenai paskelbta popiet 
žiaus Benedikto nota, tur 
but, bus paskutinė. Daugiau 
“šventasis tėvas” jau nebesi- 
kišiąs į kariaujančių valsty
bių reikalus. Jisai manąs, 
kad karė turės tęstis iki ga
lo, t.y. iki Vokietijos sutriu
škinimo. O tatai, jo many
mu, užimsiu dar porą metų, 
sunaikino 85 nuošimčius visų

PETROGRADAS, rugs. 
20. — Oficialis rusų karės o- 
fiso pranešimas sako, kad 
rumunų pulkai vakar išvijo 
vokiečius iš pirmųjų apsigy
nimo linijų ties Grozeehti, 
Rumunijoje.

PARYŽIUS, rugs. 30. — 
Sulig paskutinių pranešimų, 
Vokietijos karės išlaidos 
jau pasiekė $23,250,000,000, 
arba 94,000,000,000 markių. 
Tokią sumą iki šiol jai spė
jo paskirti reichstagas. Vis 
dėlto, iš tos sumos valdžia 
gavo pasiskolinti tik 61,000, 
000,000 markių ($15,250,000, 
000).. Tatai reiškia, kad val
džios ižde yra $8,250,000,000 
deficito.

Tuo tarpu Vokietija išlei
džianti karės reikalų vedi
mui po 750,000,000 dolerių 
kas mėnuo. .

CLEVELAND, rugs. 20- 
Šiomis dienomis čai prasidė 
jo devynioliktasai vaistiniu 
kų associacijos suvažiavi 
mas. 'Suvažiavime daly vau 
ja virš 3000 atstovų.

rugs.
20. — Daugelis kazokų ofi- 
cierių pasiuntė laikinajai 
valdžiai peticiją, kur reika
laujama, kad ji teiktųsi at
mainyti savo nu ospren d i 
kas del gen. Kaledino. Va
dinas, reikalauja, kad nesu
sipratimas butų išrištas tai
kos keliu — neareštuojant 
maištininko Kornilovo page- 
Ibininką.

Ina
* t

NAUJA PASKOLA ANG
LIJAI IR FRANCU AL 
WASHINGTON, rugs. 20

— Suv. Valstijos paskolino 
talkininkams dar 70 milionų 
dolerių — 50 mil. Anglijai ir 
20 milionų Francijai.

Viso Suv. Valstijos jau pa
skolino talkigįnkams $2,- 
391,400,000.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

VV YORK, rugs. ZA). — 
Vielinis anglų soc. skyrius 
pereitą panedėlį surengė 
prakalbas ant 138 ir Willis 
gatvių kertės. Juodašim- 
čiams tatai baisiai nepatiko. 
Ir jie tuo surengė savo 
“prakalbas” ant antra gat
vės kampo. Kadangi jiems 
visgi nesisekė, tai užsimanė 
visai išardyti socialistų pra
kalbas. Taip ir padaryta.

Kas pažymėtina, kad ten 
pat stovėjęs “tvarkos dabo
tojas” nei nebandė sulaikyti 
triukšmadariu.

LOS ANGELES, rugs. 20 
— Gauja, apie 200—400 ka
reivių, vakar užpuolė vietos 
industrialistų (I.W.W.) raš
tinę ir bjauriausiu budu iš
draskė viską, kas tik joje 
buvo galima rasti — rakan
dus, knygaSj rašomąsias ma
šinėles, langus ir tt.

Atlikę tą niekingą darbą, 
kareiviai niekieno nekliudo
mi, išėjo savo keliais.

Ar valdžia areštuos už
puolimo kaltininkus, dar ne
žinia. Kol kas jie visi liuo-

PARYŽIUS, rugs. 20. — 
Francijos iždo ministeris 
vakar pranešė atstovų bute, 
kad nuo pradžios dabartinės 
karės Francija jau išleido 
dvidešimt miliardų keturis 
šimtus milionų doleriu.

kų. Reikalauja algų padidi 
nimo.

Nesusitaikė su “bolševikais”
PETROGRADAS, rugs. 

20. — Telegrafas praneša, 
kad tuoj po to, kai visuotina
me Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos susirinkime tapo priim
ta t.v. “bolševikų” rezoliuci
ja, reikalaujanti; kad valdy
mo vadeles paimtų į savo ra
nkas Darbininkų ir Karei
vių Atstotų Taryba, be kitų 
iš valdybos rezignavo dar 
sekami asmens: Čcheidze, 
Annismov, Gotz, Skobelev, 
Černov ir Ceretelli.

WASHINGTON, rugs. 20 
— Kalbama, kad pirman 
mušin su vokiečiais Suv. 
Valstijų armija veikiausia 
stos dar prieš Kalėdas.

Užvakar neprašytoji vieš
nia padarė pirmą ataką ant 
ponios T. Harton, ūkininkės, 
kuri užtiko ją besiruošiant 
apie vištukus sale tvarto. 
Harton spėjo ištrukti.

Angis, kaip vėliau paaiš
kėjo, pora metų atgal pabė
go iš artymiausio miestelio 
cirko. Ji dar nepagauta.

rugs. zu.— vo
kiečių laikraščiai labai daug 
pradėjo rašyt apie taikos 
klausimą. Rašoma apie įvai
rių įvairiausius nugirstus 
gandus: apie Anglijos pa
siūlymą tai ky ties, Belgijos 
klausimą ir tt.

Londono spauda sako, kad 
tai yra prirengimas žmonių 
opinijos—prie taikos. Mat 
spėjama, kad šį rudenį Vo
kietija vis tiek turės pasiū
lyti talkininkams taiką.

LONDON, rugs. 20. — O- 
fi c i al is anglų ad m i raitijos 
pranešimas sako, kad bėgiu 
pereitos savaitės vokiečių 
submarinos 
Anglijos pirklybiniu laivu— 
12 laivų virš 1,600 tonų įtal 
pos, 6 žemiau 1,600 tonų i] 
keturias žvejų valtis.

Paskutinis kalbėjo banki
ninkas Bagdžiunas. Banki
ninkai paprastai yra patrio- 
tingi žmonės. Nemažiau to 
ir pas Bagdžiuną. * Jis at- 
kartotinai kalė savo kiaušy- 
tojams “eikite, eikite, eikite” 
— kauties už li'uosybę ir sa
vo šalies garbę.

Po “karštų spyčių” dalin
ta naujokams dovanų.

Klausant tų patriotingų 
prakalbų man darėsi labai 
nejauku. Ypač todėl, kad, 
kaip girdėjau, tūli musų pat
riotai, kur su tokiu pasišven
timu agituoja mus, einan
čius į kariuomenę, — patįs 
šalinas visa to! jie bijosi eiti 
kartu su mumis, šeškai!

—Kareivis.

Kareiviu™ sdvavalė

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Ūkanota; truputį vėsiau.

v . ’ . 1 ®

Augsciausia temperatūra 
vakar buvo 75 laipsniai; že
miausia — 6^

Saulė teka

1OO 160 200 260

•uutzlc
* .Rovno
i Dvlmo • Kieff

HAAGA, rugs. 20. 
bėgusieji iš vokiečių 
vės rusų kareiviai 
dienomis išleido ilgų 
ūkimą, kur išdėstoma žiau
rus vokiečių apsiėjimas su 
rusais-belaisviais. Ačiū tam, 

tūkstančiai rusų 
o kiti

t BOMBARDAVO VOKIETI 
JOS MIESTUS.

BUENOS AIRES, nigs. 20. == Argenti 
senatas 23 balsais prieš 1 šiąnakt nu 

tarė pertraukt diplomatinius ryšius su Vo 
kietija.

Tai tiesiogine pasekme iškeltų aikštėn Vokietijos 
siųstų 

Berlino valdžiai per Švedijos legaciją Buenos Aires’e. 
Jau ir pirma santykiai tarpe tų dviejų valstybių buvo 
labai įtempti. Argentina atkariotinai reikalavo Berlino 
valdžios atlygint už paskandytus jos pirklybinius lai
vus. Pastaroji vis vilkinosi. Tuo tarpu iškilo Luxburgo 
incidentas. Vokietija ii 
galutinai pertraukti su ja visokius ryšius.

Vis dėlto, Vokietijai ji, tur but, nepaskelbs karės

Vakar M. Meldažio sve
tainėje atsibuvo nepapras
tos patriotingos prakalbos 
£U įvairiais “pamargini- 
mais” neva pagerbimui į ka
riuomenę einančių lietuvių.

Truputį pavėlavau, taigi 
pradžios n egi A. Ų11-' Vistik 
pranešiu kokį įspūdį padarė 
į mane tos neva prakalbos.

Pirmiausia kalba dusių 
ganytojas, kun. Serafinas, 

> “Aušros Vartų” parapijos 
klebonas. Jis kiek drūtas 
ragina einančius į kariuo
menę, kad jie guldytų savo 
galvas už liuosybę Francijos 
tranšėjose. Čia jau užreiškė, 
kad tokį darbą laimina ir ka
talikų bažnyčia.

Antras kalbėjo dant. Dra
ugelis, “tautiečių” lyderis. 
Jis, žmogus, kalba apie vis
ką — apie karžygiškumą, 
Rusijos revoliuciją, Franci
jos revoliuciją, Wilsono ge
rumą ir išmintingumą, vo
kiečių barbariškumą, seno
vės Lietuvą, jos karžygius, 
upes-upelius etc. etc. etc. Vi
sgi kai ką buvo galima iš
burti iš tų “tautiškų vaizdų”, 
būtent, kad lietuviai karei- 

privalo vykt į Franci-

, Judres*:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANH 1506
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CHICAGO, ILLINOIS tome
Telephone Canal 1503

Karė ir Biznis Pabraižos

Apžvalga

7

pavojus

trukdąs
€>■

kenkiąs

minališkai žiurėjo per pirštus,” 
kuomet reakcija, šliedamasi prie 
jų, mobilizavo savo spėkas!

Atstatė
profesorių

valdžia 
statosi 
maisto, 
dalykų

Nauja kare 
paskola.

KO NTR-REVOLIUCIJA 
RUSIJOJE.

Kas šalies 
priešai?

delko 
ir rei- 
Šalies 
išnau-

r lais
mene

pusę ir kas ne su ja, tai ji 
tą apšaukia socialpatriotu, 
oportunistu ir t. t. Taip ne
gerai.

pasirodė? Ugi. 
sukilime. Tik pt 
;ą apie tai pasakoj

kiečiu ms progos atnaujinti už
puolimus ant rusų ir tuo budu 
iššaukę baisiausios reakcijos 
siautimų Rusijoje. Bet ji nepa
sako, kad ne patįs užpuolimai 
Galicijoje paskatino vokiečius 
prie užpuolimo ant rusų, o rusų 
kariuomenės bėgimas Galicijos 
fronte. Tas-gi kariuomenės bė
gimas nebuvo rusų užpuolimo 
pasekme, o tos demoralizacijos 
kariuomenėje, kuri įvyko, kada

du ir Norkum, taip dabar Vidi 
’, Bekampis ir Stabo 
prieš social-demokra 

t sąjungie

same savo
pavojus
tas Petrograde ir jo pagimdyto 
ji demoralizacija kariuomenėje

NAUJIENOS
Lithuanian Daily News

reikalavo, kad ne iš paskolų 
valdžia darytų pinigus karės 
vedimui, o iš mokesčių, už
dėtų ant kapitalo ir kapita-

Ko n t r re v oi i u c i j a p a s i s k u b i 
no pasinaudot tąja spraga 
Pirma ji ėjo visai pasislėpus 
šliedamasi prie bolševikų, kri 
minališkai žiūrėjusių per pir 
štus į jos darbą. (Musų pa 
braukta. “N.” Red.). Tat 
koje su provokatoriais ir Vo

ką ištikrųjų tie laik- 
rašo, o vien tikėt, ką 
apie juos sako ir jau 

nedaleisti-

Kerenskio 
talkininkų 

savo 
naudin- 

p radėjo žioplus užpuo-

“Kova” baisiai patenkinta 
kad pasirodė bolševikų “pozici 
jos teisingumas

Kame tatai
Kornilovo
klausvkite

lame-pal numeryje telpa kc 
lotas 1). ir K. A. Tarvbos Centra v
lio Pildomojo Komiteto ir Vai 
sliečiu Atstovu 'Tarybos Pildo 
mojo Komiteto atsišaukimų 
Viename jų sakoma:

ganizavę prieš Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos re
miamą valdžią ginkluotą demo
nstraciją Petrograde, kuri pa
virto kruvinomis riaušėmis.

Pirm Kornilovo maišto buvo, 
3 ir 4 liepos mėnesio, kitas mai
štas, kuriame irgi dalyvavo ka
riuomene; o to maišto iniciato
rių tarpe buvo bolševikai. Prie 
šito maišto prisidėjo juodašim
čiai ir kitokie anti-revoliuciniai 
gaivalai ir jie, kartu su bolševi
kų pasekėjais, iššaukė tokią su
irutę Rusijos sostinėje, kad re
voliucija atsidūrė pavojuje.

“Kova” pasakoja, kad “žiopli

su tuo pavojum, tai juk jie ne 
butų laikęsi tokios taktikos, ku 
ri ardė revoliucinių jiegų vieny 
bę. Jie nebūtų reikalavę iš vai 
džios tokių žingsnių, kurie ga 
Įėjo sukelt prieš ją visą buržu

to, davė vokiečiams progos da 
ryt pasekmingus užpuolimus, < 
revoliucijo.“ priešai s šalies vi

labui, bet da- 
;” pozicijai aš 

man rodos, 
Sąjungą

Reivachas del garbės.
Keistutis šliupas paskelbė, 

kad tautininkų tvirtovėse prisi
laiką šnipai.

Keleivis pranešė apie tai dau
giau žinių.

Tautininkų organai prisipaži
no, kad šnipų tai, tiesa, esama.

Del to kunigų organai kelis 
dideli reivacha.

Kunigo Fabijono Darbiniu-

šiandie tie “13 k u 
liucionieriai” — 
Sirvydu ir Norkus v

Nebus nė kiek nuostabu, jeigu 
jų keliais nueis ir didžiuma da
bartiniu “revoliucionierių” iš L.

lik skirtumas 
miau Sąjungos 
ė dešiniųjų pu-

mtaikos.
Taigi, nuo to laiko 

oi buvo beveik ramu

Bet kapitalistų valdomas 
kongresas ir administracija 
jų reikalavimo nepaklausė. 
Valdžia ima paskolas ir dar

norėdami geresnio pasiseki
mo tam suokalbiui, buvo pa
siryžę bėgti iš Kerenskio mi
nisterijos.

Bet palįs Kerenskio val
džios žingsniai prie to atve
dė. Kuomet vokiečiai, buvo 
nustoję veikti prieš rusus; 
kuomet ėjo didžiausias rusų 
ir vokiečių broliavimasis; 
kuomet rusų kareiviai ma
žiausia teturėjo noro pulti 
ant vokiečių, o vokiečių val
džia neturėjo drąsos praduti 
užpuolimus rusų fronte, — 
tada buvo patogiausias laikas

Geriau mažas riešutas, ale 
dideliu branduoliu.

Graudendama savo korespon
dentus, kad jie nerašytų ilgų 
korespondencijų. Kova sako:

“Busime priversti taip trum
pinti (atsiunčiamas ilgas kores
pondencijas). kad kuodaugiau- 
sias korespondentų skaitlius tu-

ant visokių prekių, ir žmo
nės, pirkdami jas, turės iš
mokėti tuos mokesčius.

Kapitalistai pasidarys mil
žiniškų pelnų iš karės, o jos 
išlaidas pakels žmonės.

Žmonės, žinoma, o ne ka
pitalistai, ir kariaut turės.

Socialistai reikalavo, kad 
valdžia, priverstinai imda
ma žmones i kariuomenę, už
krautu bent karės išlaidu na-

korespondencijas.”
Korespondentai rašo ilgas ko

respondencijas tik tam, kad jie 
patįs turėtų valandą malonumo 
savo korespondenciją skaityti. 
Ko laikraščiams reikia, tai dau
giau korespondentų, kur mokė
tų mažiau kalbėti —- daugiau 
pasakyti. Mažiau šiaudų, dau*

Rusijos revoliucija 
ve pavojuje. Liepos 
šio pradžioje Petrograde įvy 
ko kruvini
Įduotos pakėlusių maištą ka
reivių minios kartu su slap
tais juodašimčiais ir išdavi
kais per keletą dienų šaudė 
beginklius vyrus, moteris ir 
vaikus. Jie įžeidinėjo minis- 
terius-socialistus, darė gink
luotus užpuolimus ant Dar
bininkų, Kareivių ir Valstie
čiu Atstovu susirinkimo ir C €
ginklų spėka mėgino įbruki 
savo valia išrinktiemsiems vi- 4.
sos Rusijos darbo žmonių at
stovams...

Nespėjo nutilti šūviai Pet
rogrado gatvėse, kaip atsirado 
Rusijos laisvei naujas baisus 
pavojus. Vokiečių pulkai 
praplėšė musų frontą ir slen
ka į musų šalies vidų...

Broliai—valstiečiai!
Šioje baisioje valandoje 

musų armijos dalis paliovė 
buvus Rusijos laisvės Apgynė
ja. Dalis musų kariuomenės 
niekingai pasitraukė prieš 
silpnesnį priešą. Rusų karei
viai be pasipriešinimo atida
vinėjo priešams anuotas ir be 
mūšio ėjo iš savo pozicijų...

Kapitalistų spauda bai
siai piktinasi, kad 25,000 da
rbininkai sustreikavo San 
Francisco’s laivų ir geležies 
dirbtuvėse. Valdžia leidžia 
atsišaukimus ir siunčia savo 
įgaliotinius, norėdama “var
dan patriotizmo” sugrąžin
ti streikininkus prie darbo.

Streikas , gir 
karės operacija 
šaliai.

Gerai. Bet jeigu streiką

Kovos pranašavimas ; 
“baisiausią reakciją” Rusi 
visai neišsipildė. Kornilovas 
sidurė ne ant sosto, o kalei i

siaut karėn, musų stambieji 
pramonininkai traukė tiesiai ne
girdėtų pelnų. Nuo 1913 iki 
1916 melų pelnai mėsos biznio, 
gurno biznio, odos biznio, med
vilnės biznio ir javų biznio 
nekalbant jau apie plieno biznį, 
šautuvų ir parako biznį — dvi
gubai, trigubai ir keturgubai pa
didėjo. Wallstrytis negalėjo at-

kam daleist iki to, kad strei
kai kiltų? Darbininkai juk 
ne iš gero streikuoja. Tik
tai koks beprotis gali įsivai- 
zdint, kad dvidešimt penki 
tūkstančiai žmonių “iš išdy
kumo” mes darba ir už- £
trauks ant savęs visas be
darbės nelaimes.

But be darbo ir uždarbio 
darbininkai nenori. Jeigu- 
gi jie meta darbą, tai, reiš
kia, sąlygos juos verčia prie 
to. Taigi reikia tas sąlygas 
pagerint.

Kuomet kapitalistai ne
svietiškai lobsta iš karės biz
ni, tai del gyvenimo brangu
mo darbininkų pa d ė j imas 
darosi tolyn vis labiau ne
pakenčiamas. štai 
jie priversti streikuot

Užsisakomoji kaina:
MdMfoje, nešiotojams kasdien pri- 
Matant į namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Mėnesiui ..................   50 centų

Mesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
dienraštis siunčiamas pačtu, 

MUĮsins iŠanksto užsimokėjus: Me
tami S6.00; pusei metu $3.50.

ne Chicago j, metams $5.00; pu- 
Mt mėty $3.00; trims mėnesiams 
BL7I. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
mi kitur užsieniuose $8.00 metams.

P. Berukšlis visai teisinga 
prilygina dabartinę L. S. S. cen 
tro poziciją prie, garsiosios “K 
kuopos” pozicijos. Kaip kitą

goj kilo opozicija su 13 kp. 
priešakyj, kurie pasivadino 
save social revoliucionieriais 

maksimalistais. Tos opo
zicijos vadovais buvo Gaiga
las, Bernotas, Sirvydas, Žaga
ras, Norkus ir kiti. Jų tiks
las buvo paimt Sąjungos va
dovavimą į savo raukas. Už- 

s markiausią 
įjungos cent- 
ovos” redak-

Vienas didžiuliu laikraščiu c 

rašydamas apie New Yorko bau 
kininkų veikimą taip vadinamo 
sios “laisvės paskolos” dalykais

Valdžia nori, kad žmonės 
kariautų, kad jie skolintų 
pinigų karės vedimui ir kad 
jie paskui išmokėtų skolas 
ir nuošimčius.

Kapitalistams palieka tik 
šios “pareigos”: kelt kainas, 
kraut lobius ir giedot patri
otiškus hymnus. Ir kodėl 
jiems negiedot, kad taip 
jiems “Dievas padeda”?!

Nuo to Luko prasidėjo ir tas 
reakcijos judėjimas kuris pasi
baigė Kornilovo sukilimu.

O “Kova 
t o j a m s 
1 o v o 
bolševikų 
ma c 
rie

“Francija tarpsta.
“Biznis abiejose šalyse dauį 

geresnis ne kaip buvo prieš ka

viai dar neiššovė nė vieno 
šūvio karės lauke.

Karė Suv. Valstijų pusėje, 
tuo budu, kolkas apsireiškia, 
kaipo milžiniškas pinigų 
pumpavimas iš žmonių. | 

Pumpavimas tikslu išleisti 
karės bizniui.

Už skolinamus pinigus 
perkasi amunicijos, 

laivų, užsako rūbų, 
apsiavimo ir kitokių 
kariuomenei. Tuks- 
milionų dolerių tirp

sta jos rankose, kaip viskas 
ant ugnies, — ir plaukia į 
trustų ir kompanijų kiše- 
nius.

Kompanijos ir trustai da
rosi pasak iškm pelnu.

Bet atei^reRas, kada val
džia turės atiduoti skolas ir 
su procentais. Iš kur ji pa
ims pinigų tų skolų ir pro
centų išmokėjimui? Iš žmo
nių.

kada pirmu kariu vi 
baisume apsireiški

revoliucijai. Maiš

Kerenskis ir kiti Laikino 
sios Valdžios social-imperia 
listai bėdoje. Net kadetai

raitis eina 
tinę taktiką 
čius į maksimalizmo pusę.

“13 kuopos” vadams Sąjun
ga buvo perdaug “oportunistiš
ka” ir permažai “revoliucioniš- 
ka.” Lygiai taip kalba dabar 
apie socialistų partiją ir remian
čias jos taktiką “Naujienas” ir 

Bet kur 
jpos” “revo- 
Be r notas su m u, Kad apsaugojus sau 

konIr-revoliuci jos pavojaus
Kaip tik bolševikai ir I 

tie elementai, kurie mažiausia 
skaitėsi su kontr-rcvoliucijos 
pavojum!

dį, griaunama josios pamatai 
ir praiuušama spraga lame 

suvienytame demokratijos 
fronte, kuris iki šiol kaip ne
pajudinama siena stovėjo re
voliucijos laimėjimu sargy-

bpanų menesio i a. val
džia pradės rinkti pasirašy
mus ant antros “laisvės pa
skolos.”

Pirmoji dviejų miliardų 
paskola buvo paimta keletas 
mėnesių atgal. Antroji pas
kola bus didesnė — tris rni- 
1 tardai.

Taigi per pusę metų laiko 
nuo karės paskelbimo val
džia užtrauks penkis miliar- 
dus (penkis tūkstančius mi- 
lionų) dolerių paskolos. O 
tai dar tiktai rengiamasi 
prie karės. Amerikos karei-

“bonapartizmo”.
socialistas nežinojo 
pavojus yri 
yra ne tanu 
me, kad tą
Kaip tečiaus jį prašalinti? “Ko
va” sako, kad bolševikai patarę 
sustabdyt karės veikimą vokie
čių fronte: “jeigu jau negalima 
padaryt visuotinos taikos, tai 
bent kad butų laikinai (kaip il
gai? “N.” Red.) padėta ginklai 
rusų-vokiečių karės teatre.”

šitokį bolševikų receptą “Ko
va’ giria, kaipo gerą būdą iš
vengt bonapartizmo! Mes-gi 
manome, kad tas būdas kaip tik 
prie bonapartizmo ir veda. “Pa
dėt ginklus vokiečių fronte” 
reiškia duot Vokietijos kaize
riui pergalei vakaruose. O Vo
kietijos pergalė vakaruose reik
štų ne sustabdymą karės, bet jos 
prailginimą. Vokietija, sumu
šus talkininkus, atkreiptų gink
lus prieš Rusiją arba padiktuo
tu jai tokias pažeminančias ir 
kenksmingas taikos sąlygas, kad 
Rusija turėtu kad ir dar taip ne
norėdama kariaut. Bet ji karian

čių n 
va. v 
laiku 
atakomis prie 
tiškus laikraščius, ypač prie; 
“Naujienas”, tai ir tūli jos 
skaitytojai yra persiėmę kerš 
tu prieš tuos laikraščius ir ji 
redaktorius, rašo rezoliucijas 
ir kelia protestus.

Bet toksai elgimasis ti

Busijds kairieji socialistai 
bolševikai tuojaus po revoliu 
cijai reikalavo, kad karės vei 
kimas butų sustabdytas vo 
kiečių fronte; jeigu jau nega 
įima padaryti visuotinos tai 
kos, tai bent kad butų laiki 
na i padėta ginklai 
kiečiu karės teatre, v 
rodinėjo, kad kares 
tai butų didžiausias 
visiems revoliucijos 
marus; jie rodė, kokia reak
cija turės įvykti, jeigu bus 
bandoma sumušti vokiečius 
rusų fronte. Bolševikų rezo
liucija, skaityta visuotiname 
Rusijos Darbininkų ir Karei
vių.Tąrybų Atstovų suvažia
vime, persergėjo, jog aktyviai 
karę tęsti rusų fronte tai reiš
kia auklėti lionapartizmą ant 
revoliucijos dirvos. Drg. L. 
Trocki, da Amerikoj būda
mas, sakę, kad rusams karė 
vesti tai reiškia auklėti kokį

gano Kovos
bartinei “Kovo 
nepritariu, nes 
kad ji veda musų 
prie dezorganizacijos

“Kova” dabartiniu laiku 
nukrypus perdaug į kairiąją

nors kariuomenės vadą į Na
poleoną.

Ir kokie teisingi buvo tie 
kairiųjų socialistų persergė- 
j imai 
dančia pranašyste dabartį 
niame gen. Kornilovo šuo

Juk męs visi einam, prie 
vieno tikslo — prie sociališ- 
kos revoliucijos, vien tik ski
riamės taktikos klausime ir 
argi už tai tik jau męs turi
me vieni kitiems keršyti ir 
pravardžiuotis? Toksai mu
sų pasielgimas neduoda nie
ko gero, vien tik parodo mu
sų nesubrendimą ir sėja Są
jungoje suirutę.

aiškina savo skaily- 
k a d K o r n i- 

m a i š t a s parodęs 
“pozicijos teisingu- 

tų pačių bolševikų, ku- 
atsargiomis rankomis 
gaisrą” Petrograde ir 

kurftj “demagogiška agitacija’,’ 
prisidėjo prie kariuomenės su- 
demoralizavimo ir vokiečių per

gini prirengta nejaučiančių 
atsakomybės demagogų agi
tacija. Ta agitacija išnaudo
jo stichijinį minių nepasiten
kinimą, pagimdytą kare ir 
ekonominiu suirimu, idant 
apjuodinus revoliucinę Val
džią, pakirtus D. ir K. A. Ta
rybos spėką ir suardžius ar
miją. Tuo budu buvo kerta
ma stačiai i revoliucijos šir-

“Kare davė darbo kiekvie
nam ir paleido apyvarton mill- 
onus sukrautų dolerių!”

Pasirodo, kad karė Europos 
žmonėms yra ne nelaimė, bet 
tikra palaima. Taip bent Ame
rikos biznio interesai nori įti
kinti Amerikos žmones. Bet 
kaip tie Amerikos žmonės, kur 
jau dabar pradeda ant savo kai
lio patirti karės “palaima", pa-

visuotino tarpimo. Kaip viena* 
finansinis laikraštis kad pastebi: 
“Del tų trijų bilionų dolerių, 
kuriuos Suv. Valstijos duoda 
talkininkų valdžioms suvartoti, 
reikia t i kelies, kad mūsiški* 
amunicijos biznis gerai pa- 
Imps."

Po to musų valdžia savo do
mų ir savo pinigus atkreipė į 
submarinų pavojų, kurs grūmo
jo musų pirkliams ir fabriki- 
ninkams užkirsti kelią pardavi
nėjimui talkininkams savo pre
kių ir plėšties milžiniškų pelnų. 
Tuo aktu Suv. Valstijos pripaži
no, kad musų pasiryžimo priei 
submarinų pavojų pamate yra 
pirklybiniai reikalai, o ne huma- 
nitaringi tikslai.

Didelė departamentinė san
krova, viename savo pasiskelbi- 

mete

tiesiai isterijos gavo, berašyda
mi apie lietuviškus judošius — 
šnipus tautininkų abaze.

Nugi, šnipai judošiai tai ištik
rųjų bjaurybės. Bet kad žmo* 
gus skaitai tuos isteringus kuni
gų šukavimus apie šnipų biznį* 
tai gauni toki įspūdį, kad vist 
t a j ų i s t e r i j a pa e i n a i š pa vydo —* 
pavydo nelaimingiems girtuok
lėliams tos garbės, kuri dera tik 
lietuvių kunigams: Konstanti
nams Ališauskams, kramoApa

jo kapitalo lizdas) pasižymėjo 
vėl nauju stipriu akcijų pakili
mu. United Steel korporacijos 
akcijos pašoko augščiausia. 
Kitų korporacijų akcijos, ypa
tingai tų. kur užsiima karei rei
kalingų daiktų gaminimu, taip
jau sumušė visus rekordus.”

Pinimškai, karė Amerikos

Schapnerį, kuris tame uni
versitete išguldinėjo politiš
kus mokslus per šešioliką 
metų. Priežastis — prof. 
Schapnerio nuomonės karės 
klausime.

Panašiu budu yra demon
struojama “mokslo laisvė” 
Suv. Valstijose gana dažnai. 
Tarpe labiausiai pagarsėju
siu šitos rūšies atsitikimų TP V
iki šiol buvo prof. Scott Nea- 
ringo atstatymas iš Penn- 
sylvanijos universiteto ir iš 
Toledo universiteto.

“Piktumas tūlų draugų ne
svietiškas... štai Naujienų koree-z 
pondentas iš Rockfordo rąšd 
apie tūlų savo oponentą, MuinSr r 
Iryčio barberį. kad tas iš pykčio 
paraudo kaip vėžys. Ąr tuo bu
du, aplamai i mani, galima pri- ? 
eit prie sutarties” — sako Mat*- ’ 
gų Minčių autorius, Laisvėje.

Taigi. Susitarimas su “klejo
jančiais, nenormališkais ir ne
kultūringais aziatais” nelengvas ' ft* darbas, bet turėkime vilties. 
Peremeletsia, muka budėt. — 
Paskuolė. i,

Atėjo valanda, kada revo 
liucijos likimas tapo pastaty 
tas ant kortos. 
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Bolševikai išpranašavo, girdi, 
vedąs prie 

Bet kuris-gi 
kad toks 

Vienok dalykas 
kad tai žinoti, o la
pavo jų prašalinti.

mus. Bet tada 
valdžia užsimanė 
imperialistams parodyti 
armijos 
gumą 
limus Galicijoj, kurie 
vokiečių valdžiai progą atnau 
jin Ii savo užpuolimus an 
rusų.

Na, ir išnaujo pradejč ka 
rėš bestija siusti rusų-vokie 
čių fronte, o baisiausia reak 
ei j a siausti Rusijoj.

agitaciją prie; 
rą, ypač prieš 
torių d. J. Baltrušaitį.

Mat, Sąjungos centras lai
kėsi socialdeinokratiškų prin
cipų ir nenorėjo į “Kovą” įsi
leis! visokio mišinio raštų. 
Didžiausia kova buvo kilus 
tų dviejų frakcijų Philadcl- 
pbijoj L. S. S. IV susivažia
vime. Bet galų gale visgi 
prieita prie šiokios tokios

Amerika pertrauke diplomati
nius ryšius su Vokietija, musų 
piniguočiai iškilmes kėlė. Vie
nas finansinis laikraštis, rašy
damas apie padėjimą, koks tu
ri kilti del pertraukimo • ryšių 
su Vokietija ir apie tai, kad Su
vienytosios Valstijos turėsian
čios įsivelti karėn, pranašavo, 
kad tuomet busiąs “toks visuoti
nas gerovės (“prosperity”) pa
kilimas, kokio pasaulis dar ne
matė.”

Nuo to laiko ištikrųjų Ameri
kos biznio pasaulis šauniai tar
po, mažai kur tekliųdomas. 
Pirmutinis musu kariškas su- c
krutimas buvo bizniškas sukru- 
timas. Nutarta leisti visųpirma 
kares paskola — 7 bilionai dole
rių. Tasai aktas pastatė musų 
kreditą užpakalyj talkininkų 
kredito ir užtikrino Amerikos 
visuomenei, kad ponas J. P. 
Morgans & Ko. savo humanita
ri uose žygiuose nieko nežudys 
ant talkininkų saugenybių. 
Musų patarimas, kad musų sko
linamieji pinigai butų talkinin
kų pavartoti pirkimui prekių ne 
kur kitur, kaip tik iš musų pa
čių, musų fabrikininkams, su __ _____ ______
kuriais kontraktai buvo jau iš-Į malšintojams Laukaičaums* 
sibaigę, užtikrino vėl mažiausia < totams Antanavičiams etc, 
dvejiems metams nepaprastu

bos, lodei ji turėtų įtempt visas 
savo jiegas. Tas-gi ir priverstų 
ją prie to, kad ji atsidurtų po 
kariška kokio-nors “N< 

no” diktatūra.
Kitaip gali manyti tik 

kas nemoka protaut ari 
neap ribota užsi tikėjimą 
Vokietijos kaizerio ir

joje respubliką; o Darbininku ii 
Kareivių Atstovų T; 
daugiau autoriteto ii 
ėmė statyt griežtesn 
vimus.

Bet “Kova” teisingai sako, kad 
Kornilovo maištas iškėlė aikš
tėn pavojų Rusijos revoliucijai. 
Vienok kas to pavojaus neper- 
matė? Kokiems neišmanėliams 
“Kova” nWi įkalbėti, kad tą pa
vojų permato tik bolševikai? 
Juk kiekvienas žmogus, skaitan
tis laikraščius, žino 
kontr-revoliucijos pavojų nuo
latos rašė viso pasaulio spauda, 
nekalbant jau apie Rusijos soci
alistų spaudą. Didžiuma Rusi
jos Darbininkų ię Kareivių At
stovų "Tarybos žingsnių buvo 
d a dikt u o t a tuo išrokavi-

nuo

draugu 
matant 
raščiai 
“Kova” 
kelt protestus 
na

Aš esu sąjungiečiu nuo pat 
jos susi tvėrimo ir visą laiką 
veikiau kiek išgalėdamas

atsitiko minėtosios riaušės Pet 
rograde.

Mes turime tą Petrogrado Da 
rbininkų ir Kareivių Atstovų Ta 

Jie pasirodė bcsipil-' rybos orgaųo numerį (11 d. lie 
pos), kuriame aprašoma tie da- 
hrkai. Štai ką mes tenai skai-

Nors “Kova” ir giriasi, kad 
beveik visi sąjungiečiai eina 
su ja - pritardami jos da
bartinei pozicijai, bet tai ne
visai tiesa. Daugiausia pri
taria “Kovai” tie draugai, ku
rie kitu socialistišku laikraš- L V

skaito, o vien tik “Ko- 
Ir kadangi pastaruoju 
’Kova” užimta vien tik 

kitus sočia lis-
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nedėliai*. seredoms Ir 
hr subatoms nuo 

lite kreipties pas mw 
88CUBTTY MERCANTILE AGENCY

Namin
Pavasary 1893 

skulų ir uždegančiu Reumatizmu 
tėjau kaip tiktai tie, kurie tą žino, 
trijų metų 
duolių, 
pagelba 
kine 
mane 
grižo, 
sunkiai 
m i reumatizmu 
davo kiekviename atsitikime,

Norėčiau 
gintų šią stebuklingų gyduolę 
nė cento :f" 
aš prisiųsiu jas pamėgint 
sutikinsite 
škot savo 
jų kainų, 
kad

Ar tai ne puiku? Kamgi kentėt ilgiau

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR •.'DESIGNING".
Mes galime gauti jums atsakančių ir 

rai apmokamų vietų j trumpų laikų. Jų» gau
sit privatiškas instrukcija* ir praktiškų paty
rimą mokindami®,.

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

JOS. F. KA8NICKA, viršininJum 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. I^a Salia Street.

Aš stoviu atskiroje klesoje
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

tik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne;

. Mano
indą padėjimą, kurio 

pamatyti paprasta

.1 O N I K, A I T I S 

s ii Chirurgas 
Halsted St., Chicago

11111Į o Ii rt*tete

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpna* 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* am

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakarų.
^I*cUUm»<vL. tv’*a 9 rvto iki 1 po ptet.

Turiu da pranešt 
streiką keletą žodžių 
ja čia ir gontų pjovyklų darbi
ninkai. Jie reikalauja pripaži
nimo 8 vai. darbo dienos ir mo- 
kesties, koki buvo mokama iki 
šiol už 10 vai. darbą, tai yra 3 
dolerių dienoje. Streikas tęsiasi 
nuo 19 dienos liepos. Kompa
nijos turi didelių nuostolių, bet 
vis dar neužsileidžia. Streiką 
vadovauja International Shen- 
gel Viver unija.

Nuo 19 dienos liepos nebuvo 
girdėti dirbtuvių švilpuko. Bet 
štai 5 dieną rugsėjo pasigirdo 
švilpimas Columbia Box and 
Lumber Co. ir Willap Lumber 
Co. tartokuose. Streikininkai, 
išgirdę švilpimą susirinko prie 
Willap L-ber Co tartokų vartų. 
Atėjo čia taipgi ir miesto mayo- 
ras su keletu policistų. Kompa
nija taipgi turėjo keletą policis
tų, p a r g a b e n t ų iš 
kito miesto. Kompanijos par
gabentieji policistai išsyk buvo 
bepradedą varinėti ir skirstyti 
streikininkus, bet miesto mayo- 
ras su savo poliemonais užreiš- 
ke, kad* darbininkai stovi ant K. Nurkaitis

1617 N. Robey st. Chicago
Prie Milwaukee ir North Avės.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS j 
Ant Kiury, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerov I

CARR BROS. WRECKING CO. j 
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, Ill. 1
(•■BMMaaMMHmBaaMaaaaaBMmaMaaaaMMBMHNNaKa

J. K., Chgo. — Jei tamsta turi 
noro ir gabumo mokinties pie
šimo, tai geriausia mokykla — 
Art Institute, Michigan avė., ties 
Adams st. Yra klesos ir vaka-

kai nenusileisią. Kalbėtojas pa
sakė, kad to būti negali, nes 
kompanijos turinčios didelius 
orderius, kuriuos reikalinga 
juos greičiausia išpildyti.

Keikia pasakyti 
prakalbos labai sustiprino dar
bininkų dvasią. Jie pasijuto 
daug galingesni, kuomet pamate 
turį savo pusėj ir miesto val-

iškabas. 
and CO.

3153 S. Halsted St. Tel. Drover 8250

fdyti kiekvieną sergančią 
uri atsilankys į mano ofi- 

3; jeigu negalima jusą išgydyti, 
greitai taip pasakysiu jums ir 

nepriimsiu jus už ligonį. Pirma 
negu jus pradėsite pas mane gy- 
dyties, jus galite būti užtikrin-

Subatoj, rugsėjo 1 d. jie prašė 
pakėlimo mokesties 5c į valan
dą. Pirmiaus gaudavo 25c va
landoj ,daba r įieško 30c. Kom
panijos tečiaus jųjų reikalavimo 
neišpildė. Taigi subatoj, nuo 
pietų visas būrys ir mete darbą, 
o šiandie streikininkų skaitlius 
siekia apie pusantro tuksiančio. 
Sustreikavo taipgi ir Cudahy’s 
kompanijos darbininkai. Dabar 
žiūrint į streiką, rodosi, kad dar
bininkai išlaimes. Kompanijos 
jau siūlo po 2y2 centų priedo, 
ale darbininkai nenusileidžia.

Antanas Poškus.

Šiomis dienomis pradėjo 
streikuoti skerdyklų darbinin
kai. Pirmąjį žingsnį padare 
Armouro skerdyklų “trokeriai.”

nebus 
pro šalį padaryti sekamą pasta
bą, vaduojanties šv. Raštu: 
“Ans mato visas nedorybes pas 
tuos žmones, katrie jam neduo
da savo vilnų kirpti, bet 
kados nemato tų nedorybių tarp 
savo avelių.” Teisybė.

6ERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju bu du, 
pagelbsti išsilavinti lengvial ir už mažų 
užniokesnį. Mokina Ančių kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus„2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J, Leveskis, 3311 W.61 PI.Chicago

Bosu liga ir kad jus galite but iš
gydytas į trumpiausią laiką, apart 
to jus atrasite, kad mano mokes
tis yra pigi.

Pasitarimas dykai —
DOCTOR BOYD 

ir sandraugas

PIRK SAU visa# Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumu.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą. .

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4. Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Pamąstykit sulig to.
Aš visiškai išgydau trūkį ir he- 

moroidus be peilio arba skaus
mo. Paslaptingos ligos gydoma 
moksliškai, be atsikartojimo. Vi
durių ligos, Reumatizmas, Kata
ras ir tt. gydoma su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami į mane tuo- 
jaus, jeigu jus sergate.

nokau pasekmingą gydymą visų užsisenčjusių 
aš galiu didžiuoties savo pagyrimais; kiti turi 

lydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes. Aš gydau šimtus 
rnonių kas savaitę, ir tūli jų, kuriuos aš išgydžiau galuti- 

buvo nustoję vilties prieš atsilan-

Sio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike 
kos valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir 
šijančiu $5,100,090.00.

Antanui Jusui, Chgo. — Apie 
knocertą jau buvo rašyta, todėl 
jūsų žinutės nedėsimo. Mel
džiame tankiau žinučių mums

Rugsėjo 2 dieną atsibuvo kon
certas, parengtas Clevelando 
Lietuviu Teatrališko Choro 

Šiaip koncertas pa
tik biskį įžangos Ii-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo . patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prle- 
takus.

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. IBtB 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
f. 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—-9 ryto, tiktai.

IŠKABOS
Visose Kalbose 

malevoja ant vežimų, automobilių, 
langų, lentų, geležies, stiklo, drobės 
ir sienų.

Šokių ir

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

Veda visokius reikalas, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
8129 S. Halsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

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

galinga X-Ray tankiai 
padėjimą, kurio negalima 

ik i a. Ar 
maši- 

ši? Ne. Aš turiu prietai- 
ofise, įrengtus Prof. Tes- 
'. D’Arsenval, kuriuos aš 
ai reikalingais del to, kad 

suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymą, ko
kį galima duoti.

rašais ant vėliavų, kurias jie ne
šė, reikalaujančiais 8 valandų 
darbo dienos, maršavo gatvė
mis. Viduryje miesto 
apsistojo. Prasidėjo prakalbos. 
Kalbėjo miesto majoras. Drą
sino darbininkus, kad jie laiky
tųsi išvien ir neitų dirbti. Sa
kė, kad tie, kurie dabar streik
laužiai! ja, streikui pasibaigus 
negalės gauti darbo tame mieste. 
O. J. C. Ophile, apskričio advo
katas, aiškino nuotikius iš dar
bininkų kovos istorijos, kaip 
darbininkai grūmėsi už būvį, 
kaip iškovojo pagerinimų Kal
bėtojas ragino ir dabar laikyties 
vienybėj ir drąsino juos, kad) 
jie nebijotų kompanijų gąsdini
mo, kad jos uždąrysiančios dirb
tuves iki Kalėdų, jeigu darbiniu-

Iš Seiwi Haiijus
Mies padarome iš senų naujus be skirtumo kokie daiktai nebūtų: 

pianai, vargonai, stalai, krėslai, komodos, arba kalbamosios maši
nos. Barzdaskučių ir saliunų barus ir visokios rūšies rakandus 
nulakuojame ir nupališiuojame ir padarome spindinčiais kaip nau
jus.

Taipgi pataisome 
yra r ei

s to žeme 
drausti darbininkams stovėti ant 
jos, ir jeigu streiklaužiai eina 
dirbti, lai darbininkai turi pil
ną teisę šaukti juos'skobais.

Tuomet kompanijos klapčiu
kai nusileido. O darbininkai, 
pamatę kokį streiklaužį jie šau
kė ir švilpė, kaip kokį vilką 
medžiodami. Ir dello kompa
nija mažai streiklaužių tegavo 
— gal apie tuziną.

Suėję vidun kompanijos vir
šininkai paleido mašinas, bet 
darbo dirbti daug i

Kompanijos turi 
nuostolių. Tokia, 
Willap kompanija 
keliolika tūkstančių dolerių vien 
del neišpildymo kontraktų; O 
kur kiti nuostoliai?

w IBIO

į
 TEL. Canal 2118

lb. A. I . VUŠKA I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS J

1749 So. Halsted 8t., Chicagro, Ill. X
— Kampas 18-toa gatv.

I JOSEPH C. WOLON I 
E LIETUVIS ADVOKATAS X 
jil Ruimas 902-904 National Life Rldg., ® 

29 So. La Salle St., Chicago, 111. i® t Tel Central 6390-6391. Atdara: &
»į Utarninko, ketverge ir nubatos vaka- ® 
X rais nuo 0 iki 8 vakare, po numeriu: 
1 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.
B Tel Humboldt 97.

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

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

vyko ger 
kietai buvo perbrangųs sulig to
kio koncerto.

Rugsėjo 3 dieną atsibuvo pra
kalbos Goodrich House salėj, 
parengtos Cleveland Lietuvių 
Jaunimo Lavinimos Ratelio. 
Pirmas kalbėjo p. J. Žiuris, Sy- 
racuso universiteto studentas, 
temoje: “Mokslas kaipo išvaduo
tojas žmonijos ir Lietuvos.” 
Antras, p. J. Šemaliunas, turėjo 
paskaitą temoje: “Mokslas apie 
namų darbus.” Trečias, p. A. 
Z. Vaičiūnas, studentas North
ern universiteto (iš Ada, O.), 
kalbėjo temoj: “Lietuvos jauni
mas.” Toliau sekė deklamaci
jos ir vaikų draugijėlės choras 
padainavo keletą dainelių. Tie 
maži, kūdikiai padare gan gilų 
įspūdį į publiką.

Rugsėjo 3 dieną atsibuvo pik
nikas Chesnut Grove darže, pa
rengtas I). L. K. Vytauto gvar
dijos. Čia nieko svarbaus ne
buvo.

Lapkričio 11 dieną Clevelan
do lietuviai rengia didelį kon
certą pagerbimui kompozito
riaus Miko Petrausko. Rodos, 
ir pats gerb. kompozitorius daly
vaus tame koncerte.

O musų dvasiškas tėvelis, tai 
tik jau navatnas sutvėrimas 
Per pamokslus tiek pripliauškia 
savo avelėms ir avinams apie 
nedorybes tautininkų, laisvama
nių, bedievių bei socialistų, kad 
žmonės nė nebesupranta, ką jis 
besako. Bet p<

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdien-*}, nedaliomis ir va
karais. z

Š. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, IH

REUMATIZMAS
. Gydymas suteiktas Vieno turėjusių 

aš buvau apsirgęs Mu- 
Aš ken- 

tiktai tie, kurie tą žino, suvirk 
. Aš mėginau gyduoles po gy- 
gydytoją po gydytojo ; gi tokia 

t, kokią aš gavau, buvo tiktai lai- 
Ant galo aš suradau gyduolę, kuri 
visai išgydė, ir ji niekuomet ne- 
Aš duodavau jos daugeliui, kurie 

t sirgo ir dargi gulėjo lovoj sirgda- 
ji pasekmingai isgydy- 

-------  -------- rime.
kad visi reumatininkai pamė- 

Nesiųskite 
tik priduokit vardą ir adresą, ir 

Kaip tik jus j- 
kad tai tos pačios, ką senai jie- 
reumatizmul, tuoj galit prisiusi 
vieną dolerį, bet nesupraskite, 

buk apsiimu laukt atlyginimo iki 
jus busit galutinai užganėdintas juos siųst. 
* " '' '—'.Z'- —, kad
tikra pagelba yra tokiu budu teikiama dy
kai? Neatidėliokite. Rašykite šiandien. 
Mark II. Jackson, No. 481 D. Gurney Bldg.

Syracuse, N.Y.
Mr. Jackson yra atsakomingas. Viršuti- 

nis paliudijimas yra teisingas- Apg.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽ8WHNftJUSIO8 IR

Special tikai »ydo ligM pilvo, plaučių, inkstų 
ado* lluas. ialzdas, reumatizmą, galvos skausmus " ... - uįj negalėjo

Praktikuoja

EAGLE
BRAND

CONDENSEJOi 

MIIjK
Maitinant kūdikius bonkute 
reikia jiems duoti maistą, kurs 
visuomet yra tyras ir vienodai 
geras. Eagle Brand Conden
sed Milk yra tyras ir išskirti-- 
nai geras, ir užtai suvirš še- 
šešdešimts metą vartojamas,; 
kaipo kūdikiams maistas.

Iškirpk šį apskelbimą ir pa
siųsk jį į
Borden’s Condensed Milk Co.

New York City, N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus lie
tuvių kalboje, kaip tą pienų vartoti.

A. I. EPSTEIN
GYL1YTOJAW IA C HIRUNGAN 

''pH’ijuųui- iiU'liM'Ulicy, vjrlfckiį. Ir nllc| lif|«
Of įsas

Mid H. Hnbfvd kampa* 36 8tJ?< 
Telephone Drover 497A

Ofi mi n ntdKFtw iki 10 vai. ryto, 1—-I 
po pietų ir vakereb.

BURKE BARBER SCHOOL
Chicago, HL

AR TURITE SKOLININKĄ?
Jeigu kas Juma yra akolingaa ir nenori geruoju ataiteiat, 

nenusiminkite, bet paduokite aavo skolininką J musų ran
kas, mes turim būdą, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 
neatsilygina skolas Muaų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų — musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 
turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrin
čius musų reikalus visose apielinkėse.

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

3231 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

EXTRA I
Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 

Šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3112 So. Ilal- 
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiarne Visą Jaunuomenę atsilankyti

Dasižinokite Teisybę
Per daug metų a 

Bgų, vyrų ir moterų 
pretenziją 
sergančių ____
nai iŠ jų ligų, pasakys Jums, kad 
kysiant pas mane.

kviečiame atsilankyti
219 S. Dearborn 
str., Chicago, HL 
Priešais Pačto O- 
fisą.

20 METU PATYRIMO

DYKAI!
ra jūsų proga nw- 
b;n zdaskulystes 
mato dykai

TbS nmhiiiiams dykai
epi alciskitu šio pakvie- 
>. Atsilankykite i mus

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

| Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, I
| Jeigu Tau skauda akys, ||
į Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, J
I Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, |
į Jeigu turi uždegimą akių, t
| Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi į
I reikalingas akinių. i
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metą pa- J 
| tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir i 
I akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| aOHN J„ SMETAN.A. į 
f AKU.) SPECIALISTAS !
K TEMYKIT MANO UŽRASA. |
| IBM SOUTH ASHLAND AVĖ. J
f Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. t 
& Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 dieną. 1 
I Tel. Canal 5335 |

H. d. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

IB MOTERŲ.
NEISGYDOMO8 JOS YRA 

plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
tslzd&H reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 

gerklėn Ak>vi<k; mą ir p 4 > i ■» p ’■ o >»? lu( >.t I. i<h kiti tiei<;ib;jo ifi«y<lvti, ateikite 
M* ir persiūki nik ką P* omu gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
Uteydė tukatancius ligonių. I'atarinma dykai.

OFISO VALANDOS nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare Nedalioms iki 12 dieną. 
Ittt BLUE ISLAND AVE . kampas 19-tos gat., viršuj Rankos, Tel. Canal 32«3.

Vyrai, moters ir vau 
reumatizmu, nervuotun 
ligomis, skausmu šlaunį 
ir nugaroje. Paraližas 
keblumas arba blogas k 
gydome visas šias liga 
elektrikiniais prietaisais, garo pirli 
mis ir vėliausiais išradimais mediei 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite i mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją j jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės.

Hydro-Massage Inst
Lawndale 839, 

1234 Independence Blvd. Chicago

I Telephone Humboldt 1273.

I M. S AH U D M. D.
K Sena* Rumbh Gydytoja* ir Chiruriras.

Specialistas Moteriškų, Vyrttkų ir 
n Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lbrų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.
B Kampas North Ave , Kambarys 560.
i VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

' 1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.
r yr 4 ti til Rj .ncnT JMtYDJtJiML r kTBR?1 Ii*.f įt-'te 

Tą? * ar i*—! r p? I— > -    

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vchų ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksile, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
'’^U^kam Akinius.

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

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

Tel. Cana] 51"
2128 West 22-ra gatvė.

W W. YUSZKIEWICZ

aio5TEn



REIKIA DARBININKU MOKYKLOS

Atsivertę

DRAUGIJOS

RANDAI

Dr. A. R. Blumenthal

PARDAVIMUI

PROGRESY

Avė

VALDYBA 1917m

RAKANDAI

kasos globėjos

Smulkus Skelbimai
pinigų

ASMENŲ JJEŠKOJIMAI
Nesiseka

NAMAI-ŽEMĖ

JIEŠKO DARBO

DR. A. J. KARALIUSAUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ

JVC

įve

avė

1554

21 st 
sekr.

pnsi rase
Matyt, 9

Onutė.

rinkta d. J. A. Miščikailienė.
Nutarta Moterų Savaitėje pa 

rengti dvejas prakalbas ir pa 
kviesti geriausius Chicagos kai

>235 Ken 
►pez auto 
)vį, kuria 
m.tomobi

REIKALAUJAME jauno bučerians

<lia 1:30 v. no piet. 
rrnauskas. Tai bus 

Černausko prakal
ti es rugs. 30 d. jis

A. Misčikaitienė
3500

M. Radzevičiūtė.

vak., Tamuliuno ir 
Visi nariai atvykite, 
ų reikalų svarstymui

sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 

" “ * “ $2.00;
Tas j-

Cicero, III.—Petnyčioj rugsėjo 21 
d. P. Pakšto svetainėj įvyks prakal
bos. Kalbės d. P. Dubickas, temoje: 
“Ar teisingus priekaištus daro kle

rikalai socialistams”, — L.S.J. Ly
gos 2-oji kuopa kviečia kuodaugiau- 
sia publikos susirinkti.—Lyga duos 
dovanų knygomis tiems, kurie atsi
lankys. —L.S.J.L. 2 kp.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

ibia detroia 
, septynių 
kad ir pi- 
morgičius. 
tai noriu 

adresas:
Chicago.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

REIKALAUJAME lietuvių parda 
vėjų. Pastovi vieta.

ANDERSON and DREW CO., 
11200 Michigan Ave., Roseland-Chi 
cago, Illinois.

atkreipiama | vaikm. 
gr Valandos 

9 vakaro
• nuo 10 iki 11 diana.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Nors į susirinkimų atsilankė 
nedidelis skaičius narių, bet pa
daryta nemažai nutarimų ir už
brėžta platus veikimas.

Nutarta prisidėti prie Am.

Gyvenimo vieta: 1922 
avė., arti 22-ros gat.,

$1.00; nuo 30 iki 35 metų - 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St

G. Katilius, 
1685 Milwaukee Ave 

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čia kiekvieno mėnesio unijos salėje 
15/9 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 

Pirm. Pagelb. -

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Ave. 

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F.

Dambrauskas, protokolų rašt 
1227 S. 8th 

Mikclaitis, finansų rašt.. 
1128 N. 8tb

Makarevičia, kasos globėjas.

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

Tel. Drover 7179.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI 
NIO KLIUBO VALDYBA:

Policija užlipė gaisriniais laip
tais iki 9 augsto B red e budink e. 
ir įlindusi per langų į advokato 
B. P. Ackiyrman ofisu, areštavo c

5 žmones už lošima kortomis iš

Cicero, III.—L.S.J.L. 2-ros kp. su
sirinkimas įvyks ketverge, rugs. 20, 
8 vai. vak., Tamuliuno ir Gudgalio 
svet.—Visi nariai atvykite, nes yra 

. —Sekr.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. 
So. Kedzie 
Chicago. I1L

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ:~ 
Mes reikalaujame lenkų, čekų ir lie
tuvių, taipgi ir slavų tiek daug kiek 
galėtumėm gauti del geriausios par- 
davojimo propozicijos ant dabarti
nės prekyvietes, patyrimo nereika
laujame. Mes norime gauti žmonių, 
kurie priimtų patarimus musų par- 
davojimo metodos ir tokiu bildu pa
daugintų savo uždarbį. Nesibijokite 
atsišaukti jeigu jus norite dirbti, 
mes visuomet turime vietą del mu
sų pardavėjų spėkos, del darbščių ir 
sąžinigų žmonių. Atsišaukite į 
Mr. Accola ypatiškai, tarp 9 ir 12 
dieną, 3-čias. 56 W. Washington st., 
Chandler, Hildreth and Co.

Kada manadžeris rengėsi 
daryti Newark Shoe Store, 
S. Clark st., 
statęs revolv 
gesinti šviesas 
$100 iš kasos, 
džerį ir nuėjo

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Nėra vaikų. Atsišaukite 
tuojaus. S. INLANDER, 
1459 W. Garfield Blvd., Chicago, Ill.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinanti piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokius. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankumo. Už $10 iš
mokinam jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

120 S. State gat. | žiemius nil» 
THE FAIR

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 
7 vai. vak.; nedaliomis nuo 10 ryto 
iki 10 dieną.

Rockford, III.—Rugsėjo 23 d. LSS. 
75 kp., LDLD. 29 kp.. Lietuvių Soci
alistų Jaunimo Ratelis ir Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Dr-tė rengia prote
sto prakalbas Woodmen svetainėje, 
W. State St. Pi 
Kalbės dig. K. 
paskutinės d. 
bos Rock fordo, nes rugs 
išvažiuoja į Chicago mokyties.

—A. J. Kupreliškietis

Lietuvių Socialistų Jaunuomenes 
Lygos 3 kp. lavinimus susirinkimas 
įvyks petnyčioj, rūgs. 21, 8 vai. vak., 
Davis Square Parko svetainėj, Town 
of Lake. Kviečiame vietos jaunuo
mene knoskaitlingiausia dalyvauti.

—Komitetas.

EXTRA
Mainau mūrinį namą ant groser- 

nės arba saliunoi Namas gerame sto
vyje ir geroje vietoje. Kas turite virš 
minėtus išmainymui biznius, atsišau
kite pas savininką: V. Ascilla,
1649 Girard St., Chicago, Ill.

Rockford, Ill.—Rugsėjo 29 d. LSS. 
75-toji kp. ir L.S.J. Ratelis rengia 
moksleiviui K. černauskui išleistu
vių vakarėlį. Vyga Hall, 9-ta St. ir 
Ip-ta avė.—-Draugai ir draugės, ku
rie užjaučiate moksleiviui K. čer
nauskui,, kviečiame visus dalyvaut. 
Norintieji dalyvaut vakarėlyj pa
duokite savo vardus ne vėliaus kaip 
26 d. rugsėjo rengimo komitetui A. 
Šimoniui, L. Palsuckui, R. Valentai 
arba B. Diliunui. —Komitetas.

Dainininkų susirinkimas.—Chica
gos Soc. Vyrų choro susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 20, ketverge, 8 vai. vak. 
Liuosybes svet., Wabansia ir Girard 
gatv. Visi, kurie pirmiaus dainavo 
chore ir kurie norėtų prisirašyti ir 
mokinties dainų, malonėkite atsilan
kyti susirinkiman, taipgi LSS. kuopų 
komitetai choro tolimesnio veikimo 
reikalu malonėkite atsilankyti'.

—Pirm.J. Jankauskas.

Nedėlioj, rugs. 16 d., įvyko L. 
M.P.S. 9 kp. susirinkimas. Su- 
sirinkiman atsilankė mažesnis 
skaičius narių; moterįs lankosi

Jieškan savo dėdes Petro Plauš- 
kos, gyvenusio 1611—5th Ave., Chi
cago. /\š buvau vokiečių paimtas, 
bet pabėgau iš Vokietijos j Holandi- 
ją. Meldžiu rašyti man adresu: Ho
lland, Rotterdam, Russisch Generaal 
Consulaat, Jonas Kairys.

Rockford, III.—Lietuvių S. S. 71 
kp. rengia balių su puikiu progra 
nuh Vakaras įvyks subatoj, rugsė 
jo 22 d., Mendelsohn syetaineje, N 
Main sir. Pradžia 7:30 vai. vakare 

—Komitetas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

SubaJtos vakarais ir nedčliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 40c.

HALSTED ir 32-r« GATVĖ

GVARDIJOS L. K. MINDAUGU) N1 
VALDYBA 1917 m.

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

Vincentas Danta, prot. raštininkas,
2000 S. Halsted St., Chicago. 

Silvestras Darais, fin. raštininkas,
„ 638 W. 18 St., Chicago.

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

Jieškan savo brolio Petro Gaigalo, 
Čekonių sod., Kauno gub., Buvau vo
kiečių išvežtas iš namų, bet pavy
ko iš Vokietijos išbėgti į Holandiją. 
Maitinuos pas rusų konsulą. Mano 
adresas: Holland, Rotterdam, Rus- 
sisch Generaal Consulaat, Juozas

Pajieškau Kastanto Dundulio, kurs 
gyveno Detroit, Mich, ant 1156 3lh 
St., o dabar persikėle į kitą vietą. 
Pas ji randasi mano kuparas (trunk) 
su drabužiais. Norėčiau kuogrei- 
čiausia jį surasi i . Meldžiu detroi- 
tiečių draugų pranešti, kur randasi.

Povilas J. Latvcnas, 
Box 187, Moundsville, W. Va.

černėje. Turi gerai mokėti lietuviš
kai ir angliškai rašyti ir skaityti. 
Del platesnių žinių meldžiu kreipties 
laišku — T. C. Gaygus,
Box 290, Divernon, Illinois.

E. Šatkauskienė, iždininkė, 
3423 So. Halsted St

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškienė

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

T. A. Snider Preserve Co. iš 
ofiso kasos prapuolė $ 100. Kom
panijos viršininkai Wade L. 
Street ir E. J. Pet erson pradėjo 
garsiai kalbėti, kad tuos pini
gus paėmė Mrs. Katherine S. 
Tully ir W. I). Emil, tos firmos 
^darbininkai. Bet turbūt nelai
mingoj valandoj jie tai ištarė.

Keli mėnesiai atgal W. 1). E- 
mil patraukė tuos viršininkus į 
teismų reikalaudamas $50,000 
atlyginimo už apšmeižimų. O 
dabar padavė skunda ir Mrs. K. 
S. Tully. Ji reikalauja $150,000.

ko Susi v. 29 k p. paskutiniuose 
savo susirinkimuose nutarė su
rengi visų eilę apšvietus vakarų. 
Pirmos prakalbos su įvairiu pro
gramų įvyks spalių 7 d. Kriau
čių unijos svet., 1579 Milwaukee 
avė. Kalbės gerai žinoma lietu
vių veikėja p-ia M. Jurgelionie- 
aė, ir pirmu kariu North Sidėj 
—P. Dubickas. Su laiku 29 kp. 
gal užaugs gana didelė, nes į 
kiekvienų susirinkimų ateina vis 
aaujų narių. D-n ė.

PAJIEŠKAU DARBO —už šoferį 
Galiu važiuoti visokiais automobi 
liais. Justinas Tarvidas, 
2354 So. Oakley avė. Chicago

Tel. (’anal 544.

Užbaigia jis tų savo proklama
cijų sekamai: “ ir varde dviejų 
ir pusės m i lion ų musų žmonių, 
susivienijusių bendroj meilėj 
musų laisvos valdžios pasiseki
mui, ir su užtikrinimu musų gi
liausios vilties į pasisekimų mu
sų ginklų kiekviename susirė
mime, kuriame tik j 
aš tariu kareiviams 
kams sudiev.”

Mildos svetainėje, o 
«nt Town of Lake.

Susirinkime taip^ 
keletas naujų narių, 
kuopa smarkiai auga

L. M. APSV1ETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chi cage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 B- 

rvto ir nuo 5 iki 8 vakare.

ATIDUODAMA randon kambarys 
be valgio, naujas namas, su visais 
parankumais. Ka mreikalinga atsi- 
šaukit. 3303 So. Union avė., Chicago

Sietyno mišraus choro repeticijos 
įvyks rugsėjo 21 dieną, 7:30 vai. va
kare. Vieta — M. Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23rd Pl., Chicago. Visi 
nariai meldžiami nesivėlinfi ateiti 
laiku, kad mokytojui atvažiavus ne
reikėtų laukti. Taipgi kviečiame ir 
nesančius dar nariais Sietyno choro 
ateiti rugsėjo 21 d. ir prisirašyti. 
Nariai bus priimami be jokio įstolji- 
mo mokesties iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaitės, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte visi 
kartu pradėti mokyties naujų dai
nų. J. Urbonas.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20., Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinėš 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 avė., 

Chicago^ Ill.

S
 J ūsų akįs gali reika
lauti gydymo arba ga
li reikalauti akiniu. 
Mes užimame vietg o* 
kulisto ir galime pa
tarti jums teisingai. 
Jeigu butų reikalinga 
akinių, juos galima 

gauti musų optiškame departamen
te. Kainos daugiau pigesnės negu 

pas optikus.

10 metų paauksuoti, nuo $3 iki $4 
Tikro aukso.......... nuo $5 iki $8.
Extra už Toric lensas .......... įSL
Ypatinga atyda atkreipiama j mo

kyklą lankančius vaikus. Jeigu jom* 
skauda galvą arba silpnos akys* at
eikite pas seną ištikimą okuHskfe 
gydytoją ir chirurgą, gyvenanti ant 
State gatvės per 20 metų. Pritaiko
ma dirbtinės akys.

1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

N. A. Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Daugi as Blvd

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

Monikas, fin. raštininką, 
802 Independence Blvd

PARDAVIMUI—2 aukštų mūrinis 
namas 2x6 kapibarių fialai'. Gasas ir 
loilėtai viduje. Namas gerame sto
vyje. Parduosiu už nebrangią, kainą. 

Mr. KOZA,
2309 W. 211h St., Chicago, III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia

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

Jur. Kalainė, iždininkas, 
1965 Evergreen

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

REIKALAUJAM greitu laiku kriau y • cių. 
čia m. 
rbas. 
832 W

LIETUVIŲ MOTER
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Avė.
K. Paherelytė, finansų raštininke, 

1315 Girard St.
D. Girdvainienč, iždininkė,

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

1915 So. Halsted Si
A. Kubutienė, kasos globėja.

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoj: ii patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iferyto iki 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pM*. 

Tel. Haymarket 2434.Teisybės Jieškotojų 5 kp. susirin
kimas bus petnyčioj, rugs. 21, 7:30 
v. vakaro, 1579 Milwaukee avė., ant 
antrų lubų. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir atsivesti naujų nariu.

—A .Ripkevičia.

vai. vakare, K. Grikšo svet., kampas 
150 st. ir Nortcot avė.—Draugai, at
silankykite būtinai visi, nes yra la
bai daug visokių reikalų apsvarsty
mui, ypač prisidėjimo prie A.L.D 
Tary bos. —K. L. Kairis, Rašt

Dr Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas pastovus. Užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus,

H. Peldzius, 
4130 S. Sacramento avė., Chicago

Telephone Drove 9692*

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10 11 ryto, 4—5 po pietum f—•- 
vakare. Ncdėldieniais 10—1 po

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

Dar 9 vaikai susirgo vaikų p 
ralyžium, o 1 1 vaikų tyrhiėj 
ma - - nužiūrima.

\ 1806 Center St., Racine, Wis.
T. Varanavičius, prot. raštininkas, 

202 N. Hawland Ave. 
Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 

402 Lincoln St.
Kaz. Brazevičius, iždininkas, 

402 Lincoln St.
Juozas Kasputis, Organizatorius, 

653 Garden St.
S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,

29 Rice Ave.
VI. Bielskis, iždo globėjas 

566 Grand avė
St. Zeleckas, iždo globėjas, 

462 Jenne St.
T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 

kares komiteto narvs,
202 N. Hawland Ave.

F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 
50 S. Hawland, Ave. 

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

J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 
158 Main St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas,
2129 W " 

Jonas Degutis, nutarimų 
2228 C<

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

Kazimieras Čcpukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

PARDUODU Koncertiną “Trepel” 
perlais apdirbta, naujausios mados 
Trįs mėnesiai kaip nupirkta. Par 
duodu labai pigiai—kiek kas duos 
Priežastis pardavimo—išeinu trum
pu laiku į karę. Atsišaukite:

Mike Potograp
1511 S. 51 avė., Cicero, 2 floor, front

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin, 
664 W. 18lh Street, 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,
1948 String St 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wentworth avė

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVILTOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd St.
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 

' 1915 So. Halsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

3443 S. Union avė., Chicago.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsy 1 vanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
sla vokiškai.

15th st., Cicero, III 
P. ShvelniSi, 

1442 Milwaukee 
Raštininkas — A. Ripkevičius.

1681 Milwaukee
P. Galskis Finansų raštininkas 

ir Business Agentas, 
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue 

Iždinikas

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.” .

Dr. H. R. KRASNOf
Chirurgija ir Veneriškcfs Ligoo
Priėmimo valandos: 8 iki kO dtaoaat 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare ; netleldwniMi 

nuo 10 ryto iki 1 valandai 
Rezidencijos Telef. Garfield 64®.

1346 So. Halsted St.
Pilone Canal 538

Pajieškau sesers Nastazijos Bar- 
tkiutės, Kauno gub., Pušaloto parap. 
ir miestelio, ir Juozapo Drabulio, 
Pušaloto parap., Kauno gub., iš Ber- 
žytės (Zibriškių dvaro). Jeigu kas 
žinote kur jie gy vena, malonėkite 
pranešti — turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Bartkus, 
3857 S. Kedzie avr., Chicago, HI.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort

Geras darbas geriem kriau- 
Gera mokestis. Pastovus da- 
Atsišaukite tuojaus.

r. 33rd str., Chicago

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.
J. Rimkus, pirmininkas, 

1133 Indiana Avė 
. Manelis, pirmininko pagelb..

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Flournoy St

A. Tamošiūnas, vice-pirminikas, 
1632 S. Sewaror avė. (Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas, 
807 S. Spaulding avė.

Monikas, finansų raštininkas, 
802 Independence Blvd.

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. Harding Ave.

kuriame dalyvaus ir gabus monolo- 
vardu “Janitorius.” Bus lakio- 
Pirma dovana — “Naujoji Ga- 

Kardas” metams. —KOMITETAS

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varckojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtny čią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

Vakar apie pustrečio tuksimi 
čio jaunuolių, paimtų konskrip 
cijos keliu, tapo išvežta iš Chi 
cagos į Rock ford o stovyklas k a 
riliomenėn. Juos išlydėti susi 
rinko daugybe žmonių, dange 
lis kuriu gailiai verkė, t;n tė

J. Rutkauskas, kasos globėjas
• 1013 Clara Ave. 

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

Mayoras Wm. H. Thompson, 
kuris iki šiol priešinosi karei, o 
ypač siuntimui amerikiečių į 
Erancijų, kuris visus, kurie sto
jo už karę vedino doleriniais pat
riotais ir už tą buvo visų “pat
riotų” vadinamas šalies išdavi
ku, smerkiamas ir niekinamas 
laikraščių, taip kad ginanties 
nuo jų reikėjo juos traukti teis
man, dabar — atsivertė.

pirmininkė, 
So. Emerald Ave 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave 

Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place.

Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, III.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Dr. Anna Holcomb 
yvood avė., ir Mrs. 
mobiliu įvažiavo į g 
me buvo vandens, i

ama- 
cijų, kurioj pripažįsta, kad kare, 
yra, kad reikia didinti kariškas 
jiegas, visiems reikia klausyti įs
tatymų ir reikia eiti ir kariauti, 
todėl atsišaukia į piliečius, kad 
jie visais galimais budais remtų 
karę ir parodytų ‘musų karei
viams ir jurininkams, kurie iš
važiuoja į frontų, kad musų šir- 
dįs, musų viltis, musų maldos 
eina su jais ir pasiliks su jais jų 
stovyklose, laukuose ir ant ju
rų, kur jų darbai dar labiau ap
švies laisvės vėliava.”

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

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

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, velaunešis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.Su program u ir dovanomis; rengia L. S. S. 158 kuo p 
SUBATOJE, RUGSĖJO (SEPT.) 22 D., 1917.

P. PAKŠTO SVETAINĖJE, 
1837 W. 1 lt h St., Cicero

vakare. Įžanga 2;1

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:
M. Žukas, pirmininkas

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

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

2228 Coblentz St.
Z. Lankas, fin. raštininkas,

1621 Girard St.
A. M. Kadževskis, iždininkas,

1928 Leavitt St.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket

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

Loyolos universiteto
Medical College veda 
apie paėmimų į savo
Chicago College of Medicine and

/ Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS. A. VIDIUS

Žandarai areštavo tris žmones 
už “nepatriotiškas kalbas.” Vie
nas jų, 7t) m. senelis, areštuotas 
vien už pasakymų, kad jis nesi
tikus, jog sūnūs aviatorius su
grįš gyvu iš Franci jos.

PARDUODU karą 
Limousenc, modelis 1913 
sėdynių. 'Puriu parduoti 
gi a i, nes aš jį atėmiau už 
Aš jokio biznio neturiYi, 
parduoti greitai. Mano 
708 W. LSI h SI.__________

PARDUODU automobilius už pu
sę kainos, del septynių sėdynių, tin
kantis veselijoms, pagrabams ir tt., 
Limusin. Arba išmainau ant For
do! Tau,ring. Atsišaukite vakarais 
nuo 6 vai. adresu:

K, Chepukas,
1648 W. Division st., Chicago, Ill,

Džiugų laikraščiams 
yoro atsivertimas labai 
jie dabar jį giria ir sako, kad 
tai esanti jo tikroji nuomonė, 
kad jis yra geru patriotu ir tik 
kitų buvęs priverstas užimt “an- 
t i-pa triotiškų” pozici jų

Dabar t

PARDAVIMUI
Valymo, dažymo, taisymo ir kriau
čių šapa. Sena vieta, geras biznis. 
Priežastis pardavimo — turi išeiti 
į kariuomenę.

Ignas Novak.
1458 W. Erie st. Chicago, III. 

Arti Ashland avė.

cių čekių, jo paties parašytų, 
taipgi susirinko pinigų kitais 
prigavingais budais ir dingo. 
Policija dabar jo jieško.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai
Y Gyvenimas yra t«B-

. čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam pa**» 
į y rinU) OphthalrnotM*- 

V fF er. Ypatinga dnia




