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Kynija paskelbė kare 
Vokietijai

Australijos darLiHiiiMriiiieši 
naši karei

*

WASHINGTON. — Užė- 
musis mirusio North Dako
tas kongresmano, Helgese- 
,no, vietą — bepartyvės far- 
merių lygos kandidatas John 
M. Baer šiomis dienomis pa- 
isakė ilgą kalbą atstovų bu- 
-to posėdyje. Tai buvo jo, 
kaipo kongresmano, įžangi
nė kalba, kuri kartu metė 

i skaudų apkaltinimą šios sa
llies valdžiai. — Savo kalbo
je John M. Baer’as tarp ki
ta pasakė:

“Prezidentas Wilsonas
i pasakė, kad mes esame pil-' sižengusiu prieš t. v. šnipavi- 
noje santarvėje su taikiniu- nio bilių, talpinant “maišti- 
kų karės tikslais ir kad jų'skus” ir “išdavikiškus” stra- 
tikslai sutinką su musų tik- ipsnius. ,

WILSONAS PRIEŠINGAS 
SMAUGIMUI SOCIALIS

TŲ SPAUDOS?

Sako, pačtos departamentas 
darąs “klaidą.”

ii a

CHICAGO, rugp. 15. — 
Socialistų partijos oficialia 
organas The A m e r i-

fžinia, neteko antrosios kle- 
sos siuntinėjimo teisės. Pač- 
tos departamento galva Wa
shingtone rado esant jį pra-

GERMERIS PALIUO- 
SUOTAS.

Chicagos policija nori 
čiaupt socialistams 

burnas.

uz-

Įsteigiamasis Susirinkimas

Suorganizavimui Chicago?/Lietuvių Darbininkų T»- 
dėlioję, 10 vai. ryto, “Auš-

j M

Popiežius kviečia kariaujančias 
valstybes prie taikos.

Soc. Partija tuoj pasiun-
K Y NIJ A PASKELBĖ KA

RĘ! VOKIETIJAI.
POPIEŽIUS KVIEČIA KA
RIAUJANČIAS VALSTY

BES PRIE TAIKOS.
Septyniolikta valstybė prisi
deda talkininkų sąjungom

WASHINGTON, rugp. 15
Pekingo valdžia oficialiai 

praneša savo legacijai Wa
shingtone, kad vakar Kyni- 
ja paskelbusi karę Vokieti-

Tokį jau pranešimą aplai- 
kė ir Londonas. Vadinasi, 
Kynija tuo Hudu yra septy
nioliktoji v a I s t y b ė, p r i s i d ė- 
jusi prie talkininkų sąjun
gos — prieš Vokietiją.

AUSTRALIJOS DARBI-

revoliuci-

aneksijų ir kontribucijos.

gpj. 14. — Tik-ką aplaikyta 
platesnių pranešimų

Reikalaujama atsteigt Bel
giją, Serbiją ir Lenkiją;: 
talkininkai nepasitiki po-( 

piežiui. I

o-

slais. Jei tai tiesa, ar tuo- Soc. Partija tuoj pasiun- 
met mes nekariaujame už tė į Washingtoną savo įga- 
imperializmą vietoj kad ka- liotinius, kad atgavus netei- 
riavus už demokratiją?... 'Sėtai išplėštą laikraščiui tei- 
Patriotingumas negali but'sę. Dabar “American Socia- 

I iššauktas karei už sunaiki- Į. list 
'nimą vokiečių autokratijos 
1 Europoje, jeigu tatai čia pat, 
Amerikoje, prasideda patre- 
mpimu demokratijos...

i “Kongresas jau pasiūlė 
[šios šalies žmonių gyvastis

ROMA, rugpj. 15.
piežius Benediktas XV va
kar išsiuntinėjo visų karinu-' (karei), pirma negu pasi- 

valstybių valdžioms ’-klausė jų pritarimo, vis del- 
t jas to jis atsisako verbuoti pri- 
• To- vačių asmenų (kapitalistų) 

atsišaukimas išst 'u- turtus bei jų karės pelnus,
pradėti taikos derybas 
kis jau

” redaktorius, d. I. L. En- 
gdahl, praneša, būtent, kad 
Soc. P. advokatas Clarence 
Darow turėjęs ilgą pasikal
bėjimą su prezidentu Wil- 
sonu, kuris į buk užreiškęs, 
kad, jo manymu, pačtos de
partamentas darąs klaidą 
varžydamas^ socialistinę 

, spaudą. Tuo tarpu justici
jos departamehtas stačiog 
pasakė, kad tuose “Ameri
can Socialist” numeriuose,

CHICAGO, rugpj. 14. — 
Socialistų partijos sekreto
rius, kur buvo areštuotas 
pereitos pėtnyčios naktį, lai- 
Įkant jam kalbą Douglas] 
Park Auditoriume, jau pa- 
liuosuotas ir išnaujo laiko 
prakalbas įvairiose miesto 
dalyse. Vadinasi, valdžios 
žandarai, areštavusieji d. 
Germerį, negalėjo priparo- 
dys esant jį “išdaviku”, 
“kurstytoju” ir “ramumo 
ardytoju.”

Savo kalboje d. Germeris 
tarp kita prisiminė ir apie 
valdžios užsakytus 200,000 
grabų Suv. Valstijų armijos 

i “reikalams.” Drg1. Gertne- 
ris pašiepdamas įkirto: ne
gi, girdi, į tuos grabus po
nas Morganas dės savo bra
ngakmenius, ar Rockefelle- 
ris kerosiną? Toliau jis nu
rodinėjo, kad parinktino 
kariuomenėn ėmimo įstaty-l 
mas laužo šios šalies konsti-

džia, kuri, sakosi, kovoja 
prieš militarizmą, vykina jį

valdžioms. ’ prezidentas... Verbuoti rek-

dėlto, tūlą jo dali telegra-1 ryti pelnų iš visapasaulionio 
mos jau paduoda. Svarbiau-’skurdo, tai juk yra nedemo- 
siu jo reikalavimu yra — at-jkratiška ir priešinga šios 
steigti Belgiją, Serbiją ir.šalies laisvėms bei teisingu- 
Rumaniją.. Gi Alzas-Lota-1 mui. Yra tai pasibaisėtina 
ringijos, Trentino, Trieste’o • neteisybė reikalauti tų, ką 
ir Lenkijos klausimą išrišti'dar išliks gyvais mūšio lau- 
taikos keliu. .kuose, kad jie sugrjžžę į na-

Popiežius Benediktas, be Į mus užmokėtų dar ir karės 
apie1 ta, reikalauja, kad taika bu- lėšas.
Pa-‘tų padaryta be aneksijų ir Prezidentas Wilsonas ka-padaryta be aneksijų ir

rtijos konferenciją, kuri at- kontribucijos, ir kad Vokie- daise pasakė, kad Vokietijos 
sibuvo paskutinėse birželio tijai butų sugrąžinta visos žmonės yra taikus ir kad 
mėnesio dienose Sydney mie- jos kolonijos Afrikoje ■

I žmonės yra taikus ir kad 
— prieš juos ši šalis nekariau- 

mainais už užimtą vokiečiais sianti. 
šiaurinę Franciją. Kad bu-Į 
simose taikos derybose butų j šios šalies jaunuomenės tu- 
užtikrinta 
jurose, įsteigta tam tikras 
arbitracijos tribunalas, ku
ris ateityje rištų visus kilu
sius tarpe atskirų valstybių 
bei jų grupių kivirčus ir tt.

Talkininkų valstybės žiu
ri su dideliu nepasitikėjimu 
į tuos popiežiaus pasiūly
mus. Londono ir Washin- 
gtono diplomatai atvirai

kolonijos Afrikoje
klausia:

“Tuomet — kam milionai

liuosybė retų but paaukauta kruvi
nuose mūšių laukuose?;.. 
Bet kuomet mes kaunamės, 
kad sutriuškinus vokiečių 
imperializmą, ar mes priva
lome kauties palaikymui A- 
inglijos imperializmo?” An
glija jau turinti užgrobus 
milioną ketvirtainių mylių 
vokiečių teritorijos Afriko
je. Ir nesenai ji, savo pre
mjero lupomis, užreiškė ne-

darbininkų judėjime konfe
rencija. Joje tarp kita bu
vo pakelta ir dabartinės ka
rės klausimas. To klausimo 
rišimui konferencija pašve
ntė didžiąją dalį laiko. Po 
ilgų ir visapusių debatų kaip 
vienu baisu tapo priimta re
zoliucija, kurioje Australi
jos socialistai išreiškia savo 
poziciją linkui dabartinės 
karės — kaipo neišvengia
mos rinkų jieškojimo ir sla- tvirtina, kad popiežius tai

padarė ne be Austro-Veng- grąžinsianti tos teritorijos 
P Vokietijai.

Kongresmanas Baer sa- 
> ko, kad tai nėra kovojimas 

už demokratijos reikalus. 
Jis todėl griežtai reikalauja, 
kad valdžia kartą ant visa
dos paskelbtų — kokiais iš- 
rokavimais ši šalis tapo įs
tumta karės verpetam

ptos diplomatijos pasekmės.
Rezoliucijoje karštai svei

kinama Rusijos revoliucijos 
laimėjimų l>ei revoliuc. jos 
proletariato pastangas, besi- 
siekiančias prie panaikinimo 
klesinių privilegijų ir visa 
to, kas gimdo dabartinį pik
tų. Ten pat, beje, ragina
ma ir kitų šalių darbininkus 
pasekti Rusijos draugų pa
vyzdžiu — nuversti kraujo 
godžias savo valdžias ir tt.

Pagalios Australijos dra
ugų rezoliucija pabriežia, 
būtent, kad patvari ir visuo
tina taika yra galima įvyki
nti tik tąja sąlyga, kurią 
paskelbė Rusijos Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba — be aneksijų ir kon
tribucijos. Ir tuo pamatu, 
kad kiekviena tauta turėtų 
teisės spręsti apie savo liki
mą.

prašymo

nepriimtinas. Talkininkai, 
girdi, privalo turėti užtikri
nimo, kad ateityje Vokieti
ja nebandys kėsinties ant 
pasaulio ramybės. O tą, su
prantama, galima atsiekti 
tik sumušus ją.

Telegramos iš Washingto- 
no praneša, kad išrišimui 
to klausimo Su v. Valstijų 
valdžia, tur but, šauks taL

LISBON, Portugalija, 
.rugpj. 14. — Telegramos 

kininkų diplomatus ir kar-' praneša, kad Portugalijos 
vedžius bendron karės kon-' provincijos Angola, rytinėje'
ferencijon Washingtone.

Už KĄ ši ŠALIS 
KARIAUJA?

j Afrikoje, gyventojai-negrai 
; šiomis dienomis sukilę prieš 
Portugalijos valdžią. Pa
siųsta prieš sukilėlius ka- 

c demokratiją, sutriuški- riuomenė apie aštuoniasde-
nimą vokiečių militariz- šimts tų sukilėlių jau sus
ino, ar už Anglijos impe-'pėjusi nušauti, o 100 sun- 
rializmą?—klausia North kiau ar lengviau sužeista. 
DakotOS n
Baerias.

kongresmanas Į Vadinasi, “liuosuoja

rybos įvyks šio menesio 19 d
ros” svetainėje (3001 Sc ^ilsted st.).

Visos darbininkiši ,s draugijos pasirūpinkite ii"

tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti į tą susirinkimu.
Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne daugi; 'y 

kaip 50 narių, gali išrinkti 1 delegatą; kiekviena drauĮ 
ja arba kuopa, turinti ne daugiau, kaip 100 narių, galilia- 
rinkti 2 delegZ iV ^>ugija arha kuopa, turinti ne dau
giau kaip 150 gali išrinkti 3 delegatus, ir tt. j

Lietuj**rbininku Tarybos žada organizuotiea jau. B?
----  L “ 1 A'*" , jungb i vi< , AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ

e kitų miestų. Visos tos Tarybos susi

TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or- 
ganizar’ta, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų, Taryba, eidama išvien su kitų 
tautų darbo žmonėmis, kove, /ž taiką, už laisvę ir už dar-
sninkų gerovę. —A.L.D.T. LAIKINAS AI KOMITETAS-

v -i • i1 j • j "i • 1 •* i Zj 111 UI 1 CijV. /uz kuriuos tapo atimta laik- gja pa^ savo namuose. Žan-! ^tockholmo 
raščiui antrosios kliasos darai mat6 tame baisią išda- ’kąifl na

tarpu. Pasiekiančios valsty-/ 
bių, ypačiai gi Vokietijos, 
valdžių reikalui. Bent tuo 
tarpu pasiekiančios valsty
bės departamentą žinios 
liudiją, kad ačiū tai konfe-j 
rencijai Vokietijoje kilo vi
sa eilė aštrių susikirtimų ta
rpe darbininkų ir junkerių.

Tie susikirtimai tečiaus 
galį sukurt visuotino gaisro 
-revoliucijos ugnį Vokietijos 
žmonėse. Žiūrint ant kiek

STEIGIA LIAUDIES
TARYBOS SKYRIUS.

Apie 40 SŲ.-Eouis’o organi- 
zacijųTmtarė įsteigt Ame
rikos Liaudies Tarybos

■r

siuntinėjimo, teisė, nesą ra-l 
sta jokio prasižengimo prieš 
šnipavimo bįlių. į i

'Vis deltoj laikraščiui įlė- 
sugrąžinama išplėštos tei
sės. Dargi, kuomet įteikta 
pačtos departamentui pra
šymas suteikti antros klia
sos siuntinėjimo teisę parti
jos mėnesiniam Buletenui— 
prašymas tapo atmestas!

Taip tai apginama laisvė 
ir demokratija čia pat—na
mie.

vystę ir — areštavo Germe-

• Pranešama, kad justicijos 
departamento valdininkai 
rūpinasi padaryti taip, kad 
visiškai užslopinus socialis- 

< tų priešinimąsi karės ir kon- 
jskripcijos įstatymui.

PERSEKIOJIMAS SOCIA
LISTŲ LAIKRAŠČIŲ.

VISUOMENĖS DOROS 
SAUGOTOJAI.

Visuomenės doros neprašy-

jais esti turtingos senmerges, 
kurioms nepavyko ištekėti, ir 
moters, kur nieko geresniu ne-

bus, Ohio. Telegrafuoja valsti
jos soc. partijos sekretorius ši-

su atsiųstus zo egzempiK 
partijos organo, American

vaikas pardavęs 18 egzempliorių 
po 5 centus kiekvieną, bet štai 
nrikibes nrie vaiko nolicistas ir

randa sau užsiimti — labai pa- nugabenęs jį policijos stotim
. .............  .................................. . -v • • • i ...rupo viešosios maudyklos. Ten Policijoj atimta iš jo visi dar 
mat “bėting-siutais” maudosi neparduotieji laikraščio egzem- 
išvien vyrai ir moters, daugiau- plioriai, ir vaikui prigrūmota, 

busiąs sugau-šia, žinoma, jaunimas, ir štai 
neprašytiems visuomenės doros

bais tatai nepatinka. Randa 
ten visokių dalykų, kurie “ga
dina dorą’,, būtent, jaunimas 
abiejų gimčių pavakariais bė-

ryj šokti einąs, vyriškai su mo
terimis ar merginomis imtynių 
einą, moters vyrus, vyrai mote-

nedavė, niekas nieko pikta ne
buvo pastebėjęs maudyklose. 
Bet dabar davatkos užsispyrė, 
kad valdžia prižiūrėtų, idant 
žmonės, nuėję ežeran maudy-

ORAS ::

Chicagoj ir apielinkėse.— 
įUkanota; maža atmaina te
mperatūroje.
| Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 76 laipsniai; že
miausia — 66 1.

Šiandie saulė teka 4:58;

nejant, tai jis busiąs kalėjimai!

dabar

Tikrai kaip Rusijoj prie caro 
Nikolaškos!

Kaip žinia, socialistų partijos 
organui American Socialist ta
po atimtos teisės siuntinėti pa
čiu. Partijos organas
gali pasinaudot lik ekspreso pa
tarnavimu, bet lai begalo bran
giai atsieina. Bet partija, be a- 
bejo, suras priemonių išeiti iš 
keblaus padėjimo, ir organas 
eis, kaip ėjęs, nežiūrint visų per
sekiojimų.

KĄ ŽADA VOKIETIJAI 
STOCKHOLMO KON

FERENCIJA?

Jų galinti pasekt — revoliu
cija; bijosi jos ir talkinin
kai.

WASHINGTON, rugp. 14 
— Valdžios rateliuose vis 
dažniau pradedama kalbėt, 
būtent, kad tarptautinė so
cialistų konferencija Stock- 

noIMr Vnrdnq

i konferencijai 
pavyksią palaužti autokrati
jos įtekmę miniose, ačiū ku
riai Vokietija dar sugebi tę
sti dabartinę karę.

Vis dėlto Stockholmo kon
ferencijos bijosi ir talkinin
kai, kartu ir Suvienytos Val
stijos. Tūli prez. Wilsono 
patarėjai atvirai pranašau
ją, kad busimoji Stockhol
mo konferencija gali prive
sti prie to, kad po dabarti
nės karės kils kita, dar aš
tresnė, karė. Tai karė tar
pe darbo ir kapitalo, arba 
kaip socialistai ją vadina — 
klesų kova. Toji karė Wa- 
shingtono, Londono, Pary- 

'žiaus ir Romos ponams yra 
baisiausia. Nes ji nušluotų 
naudojimo ir pavergimo tva
rką kartu su jos palaikyto
jais.

Todėl ve ir tariama nepri
leist darbininkų prie tarp
tautinės socialistų konferen
cijos Stockholme. Tik kas- 
žin — ar ne didesnei savo 

I nenaudai?

ST. LOUIS, Mo., rugp. 15.
— Šiomis dienomis čia buvo 
surengtas didelis susirinki
mas, kuriame reprezentuota 
virš 40 įvairių organizacijų
— socialistų partijos sky
rių, darbo unijų, apšvietos 
(draugijų ir tt. Tai buvo 
steigiamasai Amreikos Lia
udies ' Tarybos skyriaus 
susi ri nk imas. Su ši rinkime 
tarp kitų kalbėjo d. James 
Murer, Pennsylvanijos an- 
kliakasių unijos prezidentas.

Sekamą nedėldienį įvyks 
kitas toks jau susirinkimas^ 
kur buvo išrinkta Tarybos 
skyrio valdyba ir apsvarsty
ta budai pasekmingesniam 
veikimui miniose ir tt.

ATĖMĖ “LAISNIUS”
69 SALIUNAMS.

Cicero miesto tarybos prezi
dentas sakosi, kad jis norįs savo 
piliečius išmokinti gert vandenį 
vietoj alaus, kada jie gert nori. 
Tą savo pasiryžimą jis pradėjo 
vykinti uždarinėjimu vietų, kur 
žmonės alų (ir viskę) geria — 
sali unus.

Panedėlyj jis atėmė laismus 
šešiasdešimts devyniems saliu- 
nams už šinkavimą svaigalų ne
dėliotu is.

1 n V
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CHICAGOS KARIUOME
NĖ FRANCIJON. APVOGĖ BANKININKO 

NAMUS.
Pirmų dien spalių mėn. bu

siu pasiųsta Francijos 
frontan 28 valstijų milici-

WASHINGTON, rugp. 15 
\— Telegrama Iš Washingto- 
no praneša, kad spalių 1 d. 
busią pasiųsta “kur nors 
Francijos frontan” 28 vals
tijų milicija, viso apie 20,- 
000 vyrų, jų tarpe ir Chica
gos.

' Oficialiai toji žinia dar 
nepatvirtinta.

Įsilaužę plėšikai į bankinin
ko Walter J. Greenbaum na
mus, 5105 Drexel avė., išvogė 
brangmenų vertes už 500 dol. 
Tai jau trečiu syk bėgiu trijų 
savaičių plėšikai atlankė tą pa

ŠIANDIE 
NAUJIENŲ B-VĖS 

DIREKTORIŲ 
POSĖDIS

REIKALAUJA $10,000 Už 
ŠUNS ĮKANDIMĄ.

Mrs. Armida Scomci, 943 W. 
Harrison, apskundė mėsininką 
Gh. Jarobucci, kurio šuva ją į- 
kandęs, 10,000 dolerių atlygini
mo,

šiandie, rugp. 15, 8 v. 
vak.,. įvyks Naujienų 
Bendrovės direktorių 
susirinkimas Naujienų 
Redakcijoj. Visi direk
toriai tegul skaito savo 
priederme būtinai at
vykti. — P. ČEREŠKA, 
Sekr.

$

t



Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušeri jot Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennaylvanijos Hoapllaltae ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai pataršai- 
)u prie gimdymo. Uždyką duoda rod* 
viaokioae ligose moterims ir margi
nome. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
•likai, lenkiškai Ir alavokiftkai.

1739 8. HALSTED STn CHICAGO, 
Ant antri lubg.

Kazimieras Gugis

127 N. tartom lt. 
M114lOnhy BMg.

Td. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civili6k^arm"r'’..... r

visokius d o l*""" .......Tas.
Namų Ofisas:^BMilMĮM^^ Ofisas:

112) S. Halsted St
Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašė j o — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

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

Telefonas Yards 1546.

Sereda, Rugpjūčio 15, 1917.

Važiuoja visokių pakraipų žino-
Telephone Canal 1506

•nes yra

Dienos nuotikiai

iš dangaus ir lai sustiprina

žmonių nori parduoti

Apžvalga

m**.

PERMAINA.

šitame

—Apie trįs metai.

savo ka-

Iš kelionės.

toks

mas tų, kurie del Lietuvos ne
pabijotų galvos padėti, jei tik

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

4712 So. Ashland Ava 
arti 47-tos gatvės,

[Už išreikštas Šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

Ant laivo Empress of Russia 
išvažiuojam iš Vancouver, B. C., 
į Yokahoma rugp. 2 d., 6 vai. 
vakare. —- M. Petrauskas.

tarimas perėjo nedidele di
džiuma balsų. Bet visgi per-

TARP “VYČIŲ ”

Pilnai savo jausmų

viams. Pirmaisiais melais jie 
tiesiog nusikamuoja. Bet žmo
gus toks gyvūnas, kuris prie vis
ko gali priprasti.

Geriausia,

1 metus. Lai kitas Kongre- 
$ atitaisys tai, ką pagadino

musų tautinė silpnybė. Vy
čiai didžiuma balsų nutarė iš 
savo programo ir konstituci
jos išbraukti milicijos ir mili- 
tariško lavinimosi reikalus.

NAUJIENOS
ffhe Lithuanian Daily News
•tabtished Daily except Sunday by 
n* Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

|M0 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

delį unarą, tas niekados neban- 
krutys...

—Tai ne tame dalykas. Aš 
jieškau geriausio išėjimo iš to 
prakeikto biznio.

Užsisakomoji kaina:
CMcagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centu
Mėnesiui ...................   50 centą

Mesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
sdekla, dienraštis siunčiamas pačtu, 
■Mrfjams išanksto užsimokėjus: Me
tama $6.00; pusei metu $3.50.
Kttar, ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 

metų $3.00; trims mėnesiams 
Kanadoje metams $7.00. Vi- 

užsieniuose $8.00 metams.

žmonės.
Nereikia daug kalbėti apie tai, 

kad darbininkams prisieina pa-

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis ;
Lietuvis Dentistas

Prieš eisiant į laivą noriu atsi
sveikinti su visais draugais 
amerikiečiais, su kuriais nebuvo 
progos susitikti išvažiuojant iš

Louis’o nigerių skerdynė? O 
gal tas laikraštis pasakys, kad ir 
ta tvarka, kuri gyvuoja Suv. 
Valstijose, yra žmonėms “per
da u g dem ok ra tiška ’ ’ ?

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber CA.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. C©.

OTTO KUBIN
prez. Atlas

[Brewing C«

BLUE ISLAND AVE., kampai 1> gatvės.
WALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat City Bank.
GEO. C. WILCE L _ 

Ic© Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF S1KYTA

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

“DEMOKRATIŠKI” 
NONSENSAI.

galėtumėt but ilgiau...
—Taip... žvalgas

“Garso” readktorius mat yra 
vienas tų “vyčių”, kurie pasi
priešino militarizmo ir kunigų 
diktatūrai.

džiais rašo “Darbininkas”, orga
nas kun. Kemėšio, kuris “vy
čius” “pagimdė.” Sako:

Skaitytoju Balsai

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

•mukioje ir tikroje Bankoje. .28 metas teisingai vedamoje Banka ja. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit? 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. 

"HARI.ES KRUPKA 
rice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

N A U JI E N P S, Chicago, HL

•■PKireiftkja stebėtina j pasekmingu
nua ffėhmo pilvo ir hmu, per- U 
klės skaudėjimo, dusulio, palvos v 
tkau dėjimo, nuslojimo apetito, A

■ I kaičia palvoje, cct., ect., Smitui- 11 
jjĮ somas ifcdirbėju labai paganiusio U

PAIN-EXPELLERIO- į 
seno ir ištikimo draugo fieimy* p 
nos, naudojajno visame pašau y 
lyje per pusę šimtmečio—E 
Ui bonkutę visose aptiekose, R 
arba galite užsisakyti Uosiai iŠ te 

< F. AD, BrCHTER Jb (JO, B 
>4—tUM Imi Tart, jį

.......... ........ .................. .. ........................

Benedikto 
prirengta

Popiežius 
'akkytojas.

traktacijas neatsargiai įsivė
lė vienas Šveicarijos ministe- 
ris? Ministeris turėjo tuo- 
jaus rezignuot, visa Šveica
rija baisiai sujudo, bijoda-,ji tečiaus įvyks tuojaus, tai 
ma, kad tarp jos ir talkinin
kų nekiltų konfliktas. O 
Šveicarija, nors ir nedidelė 

‘šalis, bet vis dėlto skaitosi 
pirmos klesos valstybe.

Juo mažiau galėtų rizi- 
’kuot neatsargiais pasielgi
mais tokiame dalyke popie
žius, kurio pozicija tarpe 
Europos valdžių laikosi, 

(kaip ant vištos kojos. Taigi 
prisieina manyt, kad tam 
diplomatiniam 
žingsniui buvo 
dirva.

Rymo popiežiai stovi arti
miausiam ryšyje su centra- 
Jėmis valstybėmis. Didžiau
sia popiežių atspirtis nuo še
rnai yra Austrija, o po jos— 
'katalikiškosios vokiečių im
perijos valstybės. Apie tai, 
kad Austrija labai nori tai- 
!kos, visi žino. Todėl galima 
tikrai sakyt, kad Benediktas 
padarė savo pasiūlymą, su
sižinojęs su Austrijos val
džia, arba net jos prikalbin
tas prie to. Bet suprantama, 
kad Austrija veikė ne be Vo
kietijos pritarimo.

Vadinasi, į popiežiaus pa
siūlymą galima žiūrėt, kaipo 
į centralių valstybių pasiū
lymą. O tuomet minėtasai, 
straipsnio pradžioje, popie
žiaus raginimas 
Belgiją, Serbiją ir 
ją ir derybų keliu 
zaso-Lotaringijos,
Triesto ir Lenkijos klausi
mus — įgįją daug svarbos. 
Reiškia, centralės valstybės 
su tuo sutinka.

Kad su tuo gali sutikti ir 
talkininkai, tai aišku. Kol 
jie įstengtų išrišti pagal sa
vo norą anų šalių ir provin
cijų klausimus ginklų spėka, 
tai daug dar jiems reikėtų 
išeikvot turto ir žmonių gy
vasčių ; kad kokios, tai iki to
kio jų išrišimo galėtų nesu- 

viena dabartinė

Rymo atėjo žinia, kad 
>piežius Benediktas išsiun- 
lėjęs visoms kariaujan
čius valstybėms paragini- 
ą prie taikos. Rašant šiuos 

□džius, dar nepaskelbta to 
araginimo turinys, tik pra
eidama tiek, kad popiežius 

patariąs atstatydinti Belgi
ją, Serbiją ir Rumuniją ir 
-derybų keliu išrišti Elzaso- 
Lotaringijos, Trento, Trie
sto ir Lenkijos klausimus.

Apie tai, kad šis Benedik
to žingsnis reikštų karės ga
lą, žinoma, nėra nė kalbos. 
Popiežiaus įtekmė pasaulio 
politikoje šiandie yra men
ka. Tie laikai, kada rymo- 
katalikų bažnyčios galva 
diktuodavo valdžioms, jau 
senai praėjo.

Tą žino, be abejonės, ir 
Benediktas, ir todėl jo para
ginimą reikia aiškint grei
čiaus politiškais išrokavi- 
rnais, negu jo viltim jvykint 
taiką.

Karė pastatė katalikų baž
nyčią j labai keblų padėjimą. 
Ji sukėlė vienų šalių katali
kus prieš kitų šalių katali- 
kus'ir uždavė sunkų smūgį 
tai legendai, buk visi katali
kai esą kaipir vienos moti
nos vaikai.

Katalikų dvasiškija viso
se šalyse aktyviai prisidėjo 
prie karės rėmimo, ir net 
pats popiežius Benediktas 
teikė “apaštališkus palaimi
nimus” savo gvardijos bū
riams, traukusiems į karę.

Visa tatai iššaukė didelį 
nepasitenkinimą bažnyčios 
vyriausybe darbininkų ir ki
tų žmonių miniose, ant ku
rių karės našta puolė ypa
tingu sunkumu. 1 katalikų 
bažnyčią niekas šiandie ne
žiūri, kaipo į taikos spėką.

Dabartinis Vatikano žing
snis tad veikiausia turi tik-

atgaivint 
Rumuni- 
išrišt El-

Trento,

baigia išsemti 
savo jiegas; Ita- 
ant revoliucijos

rungties, 
viena sa-

savo pasiūlyme 
0 kiti faktai lei- 

jogei jie vei- 
pritarę joms 
negu popie-

Juk, pav., ne- 
daiktas, kad 

kurio dvaras

talikų bažnyčios reputaciją 
(vardą). Ar prives jisai 
prie taikos, ar ne — o kuni
gai visviena turės progos 
girties, kad jų viršininkas 
“darbavęsis taikai.” Pama
tysite, kaip mūsiškiai “dva
siški tėvai,” kurie iki šiol 
uoliausiai rėmė militarizmą 
ir šlykščiausiai užsipuldinė
to ant karės priešų, ims da- 
>ar bubnyti apie savo “krik
ščionišką” meilę prie taikos 

kelt į padanges popiežiaus 
į “nuopelnus” taikos reikalui. 
| Bet tas Benedikto paragi

nimas turi da ir kitą reikš- 
■ mę. Popiežijos galia, kaip 

sakėme, šiandie yra labai ne
didelė. Taigi silpnas būda
mas, Vatikanas nebūtų nė 
drįsęs kreipties prie val- 

tokiu pasiūlytu, ku- 
jos butų griežtai prie- 

Atmenate, kas pasi- 
’momet į taikos per-

įlaukt nė 
valdžia.

Franci ja 
paskutines 
ilija stovi
.krašto; Rusija nežinia kada 
sugebės sutvarkyt 
riuomenę, o Suv. 
dar tik pradėjo 
Anglija pasitikėt 
yim negali.

( Tuo budu talkininkams 
(visai nėra pamato kratyties 
.nuo tų sąlygų, apie kurias 
(Užsimena 
(Vatikanas.
džia manyt, 
kiausia bus 
anksčiau dar, 
žius oficialiai 
sas valdžias, 
galimas butų 
'Benediktas, 
randasi Ryme, nebūtų pasi
taręs net su Italijos valdžia.

Popiežiaus opozicija prieš 
.'“bedievišką” ir “farmazoniš- 
ką” Italijos valdžią, prasi
dėjusi nuo to laiko, kaip Ita
lija atėmė svietišką galią iš 
popiežijos, šiandie paliko tik 
šešėliu. Jau prieš karę po
piežiaus šalininkai buvo me
tę savo boykoto taktiką ir 
■ėmė aktyviai dalyvaut šalies 
politikoje. “Vatikano kali
mai” išpalengvo apsiprato 
su naujaisiais Rymo valdo
nais ir pradėjo taikyties prie 
jų tvarkos. O karės laiku 
popiežius Benediktas jau el
gėsi visai ne kaipo belaisvis, 
pagautas priešo žemėje, bet 
kaipo “ištikimas” Italijos pi
lietis.

Benedikto taikos pasiūly

mas tuo budu liudija, kad 
ir vienoje ir antroje kariau
jančioje pusėje sąlygos jau 
baigai pribręsti taikai. Ar 

kitas klausimas. Neužten
ka mat valdžioms turėt no
ro sustabdyt karę; reikia da 
(ir mokėt tatai padaryt. O 
iki šiol jos rodė visokių ki
tokių gabumų, tik ne šitą. 
įTaikos darytojais, pagalios, 
gal visgi teks būti socialis
tams, kurie ir daug pirmiau, 
negu popiežius, pradėjo tuo 
'dalyku rupinties, ir turi 
daug daugiau spėkų už ka
talikų bažnyčios diplomatus, 
i Benedikto pasiūlyme, be
je, minima, kaip telegramos 
praneša, tiktai apie Elzaso- 
.Lotaringijos, Trento, Tries
to ir Lenkijos klausimus. 
iLietuva praleista. Mums-gi 
klerikalai nuolatos pasako
davo, kad jų “diplomatai”, 
(Gabrio vedami, tikrai išgau
btą Lietuvai visokių malo- 
inių per “Šv. Tėvą.” Iš ki
tos pusės, tautininkų “dip
lomatas” Yčas važiavo į Ry- 

>mą net popiežiui į pantaplį 
[pabučiuot, kad palenkus jo 
malonę į Lietuvos pusę. Ir 
kokios to “darbavimosi” pa
sekmės?...

Pask utinis “vyčių” seimas 
privedė prie to, kad dalis gabes
niųjų tos organizacijos veikėjų 
atsimetė ir susiorganizavo sky
rium. To priežastis buvo klau
simas militarizmo, kuris suskal-

rią ant musų jaunimo ir ant 
visos musų tautos. Indomus 
buvo jėgų pasiskirstymas. 
Prieš miliciją balsavo veik vi
si veiklesnieji Vyčių buvusie
ji vadai ir veikėjai svietiškiai, 
o paskui juos ir daugelis esan
čių jų in tekinoj e. Gi kad pa
likti miliciją balsavo didžiu
ma kunigų ir beveik visas čia

Kongresas parodė liūdną 
faktą, kad beveik dingo lietu- v VU
viuose dvasia senovės bočių,

guldė už tėvynės laisvę, kad 
pergiliai įsmeigė savo nagus 
į lietuvio dvasią lenkų bail
ia va ir rusų režimas. Keli 
šimtmečiai vergavimo sveti
miems iškreipė musų dvasią 
ir padarė mus politiškais ne
byliais. Mes einame būriais, 
kaip avinai ant papiovimo, 
kada svetimos valdžios užde
da ant musų pečių šautuvus ir 
varo kauties už svetimą gar
bę ir reikalus. Bet mes jau 
bijome paties žodžio milicija, 
kada mums pasako, jog rei
kės organizuoties ir lavinties 
Lietuvos laisvei apginti nuo

Negi kaltinsime tų nelai
mingų geraširdžių bailių, ku
rie visą Vyčių veikimą nori 
matyti tik šokiuose ir basse- 
ball’uose. čia gal labiau rei
kėtų mušties į krutinę mums, 
vyresniesiems Vyčių drau
gams, kurie permaža kalbė
jome, permaža aiškinome Vy
čiams, kokias priedermes už
deda ant visų musų pergyve
namoji gadynė.

Šiandie Vyčiai — nebe Vy

čiai, nebe Vytauto karžygiai. 
Prakilniausias Lietuvos sū
nūs, ramiausias krikščionis 
-— kun. M. Gustaitis, įrašė į 
Vyčių himną žodžius: “o plie
no kardas priešą draus.” At
spėk! me, ką jaus tas musų 
veikėjas ir poetas, kada su
žinos, kad 5-ame Vyčių Kong
rese buvo įnešta išbraukti žo
dį “plieno.” Įnešimas neper
ėjo, bet vis dėlto skaudžiu ai
du praskambėjo Kongrese.

Norėtume, kad Vyčiai išsi
gąstų savo baisios klaidos. 
Norėtume, kad tie, kurie lig- 
šiol Vyčiams vadovaudami, 
rėmė juose vergiškumo dva
sią, kad atsipeikėtų ir padė
tų nusiplauti Vyčiams tą už
sitrauktą ant savęs gėdą. Lai

Šioks toks atitaisymas jau 
įvyko pačioje Kongreso pabai
goje. Kongresas priėmė re
zoliuciją, išreiškiančią lojališ- 
kumą Suv. Valstijų valdžiai 
jos kovoje už demokratijos ir 
prispaustųjų tautų teises. 
Nutarta kuopose, kur bus ga
lima, turėti militarį narių la
vinimąsi (military training). 
Tą rezoliuciją ypač rėmė čia 
augęs jaunimas.

j imas, kad “vyčių” seime už mi
liciją balsavo didžiuma kunigų 
ir beveik visas čia augęs jauni
mas. Suprantama, kad augusis 
čionai jaunimas balsavo taip, 
kaip jiems padiktavo kunigai. 
Taigi kunigai ir buvo ta tikroji

Ii turizmą “vyčių” organizacijo
je. Kristus kitąsyk buk esąs pa
sakęs: “Kas kardu kariauja, tas 
nuo kardo ir žūva”, o šių dienų 
vadinamieji “Kristaus pasekė
jai” rašo hymnus npie “plieno 
kardą” ir stengiasi įskiepy t mi
ll turizmo dvasią jaunuomenei.

Kitas klerikalų laikraštis, 
“Garsas”, labai pasipiktino tais 
kun. Kemėšio užsipuolimais ant 
“vyčių” seimo didžiumos. Jisai 
rašo:

štai tau, kad nori: gėda už
traukta ant musų jaunimo, 
ant visos tautos, vergo dva
sia, avinai, geraširdžiai bai
liai, Vyčiai — nebe Vyčiai ir 
kilų žodžių, prasikaltimus 
metančių, virtinė. O koks 
dalykų sumaišymas! Kad 
Vyčių Kongresas nematė mi
ll tariško lavinimosi reikalo 
Amerikoje ir ypač praktiškų 
būdų lai atsiekti surasti ne-

baimę lavinties Lietuvos lai
svei apginti! Apskelbti Vy
čius bailiais, nenorinčiais Lie
tuvos laisvę ginti, tai jau tie
sioginis jų bauginimas Lietu
vos nemylėjime apkaltinti, 
jeigu jau tai nėra patsai ap
kaltinimas. Kam toks netei-

“Vienybė Lietuvninkų” 
yra, kaip gal girdėjote, 
laikraštis Brooklyne) rašo apie 
“demokratiškus pogromus”:

Iš Nižnio Novgorodo (Rusi
ja) pranešama, kad tenai įvy
ko pogromai, kuriuose daly
vavo daug kareivių. Tas fak
tas lai kiekvienam atveria 
akis, kad žmonės staiga nepa
sikeičia. Tas paliudija tiktai 
tą, kad kokie rusai gilumoje 
buvo prieš pat revoliucijų to
kie jie ir dabar, žmonių pro
tuose revoliucijų nebėra (jei 
ir butų, tai tą stebuklu pava

dintų). Tie pogromai prie 
demokratiškiausios pasaulyje 
valdžios lai parodo visiems, 
kad tiktai tuomet pervers
mai naudingi, kuomet žmo
nės prie to priaugę. Nepri
augusieji žmonės laisvę sau 
ant blogo paverčia. Užtai 
tautininkai ir reikalauja tik
tai tiek, prie ko žmonija yra 
priėjusi. .

liniukai reikalauja to, prie ko 
žmonija yra priėjusi. Vadinasi, 
jeigu žmonija yra priėjusi prie 
carizmo, tai tautininkai reika
lauja carizmo; jeigu ji yra pri
ėjus prie kaizeriškos monarchi
jos, tai tautininkai reikalauja 
kaizeriškos monarchijos. Tas 
reiškia, kad tautininkai yra ne 
progresyvė, o konservalyvė sro
vė, kuri stengiasi palaikyt tą, 
kas yra. Taip kalba apie savo 
srovę vienas jos organas.

Bet kodėl jisai toks nenuosek
lus? Rusija juk yra “priėjusi” 
prie demokratiškiausios pasau
lyje tvarkos, tai kam-gi “Vien. 
L.” mėgina diskredituot ją? 
Pogromas Nizniam Novgoro
de?... Bet ar neįvyksta pogro
mų, ir gal dar aršesnių, ir Suv.

kliam 
žmogui negalima perduoti. Bet 
duoti šiokį tokį supratimą apie 
savo pergyvenimus visgi galima.

žinoma, supranta 
vienodo padėjimo

daug vargo turėjau pakelti. Su 
laiku pradėjau apsiprasti. Gy
venimas nebeatrodė perdaug 
baisiu. Bet tuo pačiu laiku pra
dėjo eiti kalbos apie tai, kad 
Amerika paskelbsianti karę Vo
kietijai. Tos kalbos virto tik
renybe. Toliau — daugiau.

simas ėmimas kareivijon.
Tie dalykai į mane išpradžių 

padarė baisiausią įspūdį. Bet 
paskui griebiaus laikraščių. 
Ypač akyliai pradėjau skaityti 
Naujienas*. Pamažėl įvyko per
maina. Pradėjau lankyti socia
listų susirinkimus. Ir atsivėrė 
akįs, kur išganymas. Ne vy
čiuose mes rasime sau paramos. 
Jų vadai stengiasi vyčius pasių
sti kareivijon, teisingiau pasa
kius, į Europon skerdynes.

Mes privalome stoti į darbi
ninkiškas organizacijas. Vėlai 
ar anksti, bet pergalė bus musų.

B. Blinstrub. 

Pirmutines keliones dienos la
bai linksmos, Chicagos išeivių 
komitetas vertas pagirti už atli
kimą savo uždavinių. Mineapo
lyje, Minu., būrys draugų pasi
tiko slotyj su tam tikromis do
vanomis prirengtomis iškeliau
jantiems. Rocky kalnai su 
snieguotomis viršūnėmis lydėjo 
tolimesnę musų kelionę per Ca
nada. Važiuojant per rubežių 
buvo duotos tam tikros blankos 
išpildyti, ir peržiūrimi paspor-, 
tai. Musų keliauninkai visu kc-

liu turėjo užėmę du vagonu, 
kuriuse pasikalbėjimai, diskusi
jos nepasibaigdavo nuo ryto iki 
vėlybos nakties.

Daugiausia diskusuojami 
klausimai — kaip mes turime

Man labai svarbu patirti apie 
įvairius biznius, todėl visados 
tenka susitikti su įvairiais biz
nieriais.

Sutikau gerai pažįstamą vie
ną “real estate” biznierių. Klau
siu jo:

—Kaij) biznis?
—Geriau neklausk. Viskas 

eina velniop. Dabar biznio ne

rasti. Žmonės pinigus laikosi 
prie savęs ir laukia kuo ta karė 
užsibaigs. O mes, real estą te
manai, turime vargą kęsti.

—Koks vargas gali but biznie
riui? — pastebėjau. --- Pinigų 
turite, dirbti nieko nereikia, lai
ką leidžiate smagiai ir vis nepa
tenkinti esate. Kaip gi jau kiti 
žmonės turėtų jaustis, kurie to 
visa neturi.

—Tai jums taip rodosi, žiū
rint iš šalies. O gal jus tik juo
kus darote, pasityčiodami? Tu

kad koliai turėjau dar savo pi
nigų, tai buvau ramesnis, bet 
dabar jau išbaigiau ir rentos 
neturiu kuo užmokėti. Daug 
minčių man krinta į galvą; no
rėčiau savo biznį parduoti, bet 
tokių durnių dabartiniame lai
ke negaliu rasti, kurie nuo ma
nęs bėdą norėtų atpirkti. Bet 
uždaryti ir paskelbti “bankrut” 
— mano unaras man neleidžia.

SAUGESNIO
BANKO NĖRA

•%*

už Lietuvių Valsiijinį Banką— 
Universal State Bank
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų.

v
KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver-

l tas ant įvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš puses milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo.

( Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketverge ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL
STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST., 
Kampas ISČios Gatves, CHICAGO, ILL,

(9IQ
Sutaisytas iš formuios- 

recento; suteikto ifonintiB- 
Sfu Egypto zokoninKu,

40^!'-
\ : -i*

HARI.ES


Sereda, Rugpjūčio 15, 1917.

SAVOY KASYKLOS
BEIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASĖJŲ DEL DVIE- 

ju moderninių, ^erai įrengtų anglių kasyklų; itlealės gyveninio 
sąlygos, kintamųjų paveikslu teatras, kasėju ligonbutis ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3pėd. grynų anglių. 54%c 

už prikrovimą kambario anglimis. Kitos kainos proporciona- 
liai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite . Superintendent 
Buckeye (hal and Railway Co. Santoy, Perry Co., Ohio*

Tikietus pirkitės iki Sayre, Ohio.

Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL

PedSsta tai jusg 
geriausias drau= laike ir ii

pradėjo važinėti vakarais. Bet 
tuojau išliko ir susirėmimų. IŠ 
karo vienas skebas nušovė viena v 
policista; nušauta ir šiaip žmo-

Jis gelbsti kiekvienam

Daktarai Vyrams
Gydome Chroniškas, 
Nervy ir Paslaptin

gas Vyrų Ligas

DR. J. G. Gili

Pasitarkit su Mumis

APŽIŪRĖJIMAS
DYKAI

DR. L. T. Burgess

PAGELBA IR UŽGANfiDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS MES 
SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ZEMTAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSŲ METODŲ. PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM. JIEŠKANTIEM GYDYMOSI.

Musų Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Os mot iš k a spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau- 

Žaizdų, Vočių, sutinimų kimo dalių, Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidy, Reu«

jo, konstrukcijos, Varicoces. Hydrocele, 
•lapinimosi ir Prostatiškų ligų. Pūslės, 
matizmo, ir Kataro.

I Užnuodijimas Kraujo ir 
g Skuros Ligos Išgydoma

Vartojame naujausią gydymą pagelbi 
JčirAkimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “608’» arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin- 

9 iriausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. V'ienas gydymas suteikia 
jums naudą.

žinoti būdą ir užsitęsia,# jo», 
vardą, būdą, ir jos vaikŠčtoji- 
negydome vien apsireiškimų;
tokias moksliškas gydymo rne-

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite 
žinoti jos 
mą. Mes 
vartojame
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
nj ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimame 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pagelba. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: 
9 ryto iki i po piet 
Vakarais nuo 6 iki 8 

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

Nedėldieniais ir 
Šventadieniais nuo 

10 ryto iki 2 po piet

TURĖKITE
PINIGUJeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam 

parduot,, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 1 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos'modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- ( 
sų randasi Washington’e,' kur yra Departamentas Patentavimo. (

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway^ New York, N.Y. 1

, t ■
Skoliname pagal istaty- ■ 

mišką mokestį ' .
$25 ...  87i/2C į mėnesį į
50 ....... 1.75 į .uėnesį |
75 ...  2.62y2 į mėnesį j

100 .......  3.50 į mėnesį į
Po valstijos priežiūra 1

3%% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, | 
Pianų, Sankrovos įren- I 
girnų ir kitų užtikri- į 

nimų. 1

Vaistas, kuris neleis jūsų kdjoms 
prakaituoti, degti, pūslėms ant jų 
užšokti, ar kitokiems auguliams au
gti ir kuris prašalina blogą kvapą, 
yra PEDISIN.

PEDISIN yra geriausiu jūsų drau
gu, nes jis jūsų kojų nervus pri- 

. Jis su
teiks jums tvirtas, nepailstamas ko
jas vietoje pailstamų. PEDISIN pa
didins Įjusy išgalę dirbti, o tas, ku
ris nepailsta lengvai, dirbdamas ga
li ilgiau dirbti ir daugiau uždirb
ti,

Nereikia jokio nemalonaus maz
gojimo kojų. Jokio nepatogaus dė
jimo. Jus nereikalaujate nieko dau
giau kaip tik PEDISINO. Dėk PE- 
.DISINĄ kas rytas ant kojų, o jis at
liks savo darbą su garbei PEDI
SIN yra reikalingas kojoms ir nie
kam daugiau.

Vieno didelio šeimyninio dydžio 
pakelio užtenka keliems mėnesiams, 
tik $1.00. Pasiųsk savo užsakymą 
šiandien šitokiu adręju:

Bet šūviai iš pa-1 žiuri, maitina ir slaugina.

gus.
Ant rytojaus užtraukė 6 šim

tus milicijos ir apstatė susirė
mimų vietas.
tamsių nesiliauja į bėgančius 
karus. " -. -4^

Dabar jau kelios anglių kasy
klos sustreikavo, kam iš tos 
kompanijos elektrų vaitoja. O 
nuo 13 d. žada visos anglių ka
syklos sustreikuoti. Streikas

šių, jeigu nebus susitaikymo 
tarp kompanijos ir gatvekariu 
darbininkų.

Kur ir protas kompanijos 
klapčiukų, kųd darbininkai už 
senų mokestį jai dirbtų, būtent

Argi gali darbininkas su šei
myna pragyventi už tiek, kad ir 
supuvusį valgį pirktų, ar pras-

SPRINGFIELD, ILL.

Rugpjūčio 11 d. vakariniame

Crown Pharmacy
2812 E. 79th St L. Ctaland, Ohio

t ...Į.......i;' ■ -K.......«!., — ........... Ii

I
6ERESHI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą galt gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiSkus. nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už malu 
užmokesnį. Mokina Anglų kalbos iki augS- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galiotiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.

G. J. Leveskis, 3311W. 61 PI.Chicago

ImBhss air ‘Tmrikiiilkos Vanos

12tft Si. Tali Ke«a S!H3 
JPauBaa. T®)1 W®afcer» III 
9514-dG W. Itth SlU «rtfl 
St. Loaifl Av®. ir 1115-1'7
Soo PaaHaa arti
St, Chicago.. IDL

IR V.HNFIfiFR SPECIALISTAS
k IIlBii uUmiLIULih ,§ SENO K.KAJAUS
A Daug ligonių jis išgy dė. Speciališkumu gydymo vi- 
^■sokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
Miužnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
Olskaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų.. 
3/Vyrai ir moters! — nežiūrint į tai, kas jus gydė be 
■NJ pasekmių arba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 

vilties, bet toj vietoj atsilankykite — o jis jums paro- 
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą. Pata
rimas dykai.

Ir. 1553 W„ SIU, kamp. fehland Avė.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. PUTPAPn TT I

Nedėl. nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. umumiv, ijuIj.

e su kompanija. Dau- 
suvedžiolų žmonių ima 01 W. WSZKilEWWZ

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Hateted Street, 
Kampa* 47-tos gtv-, 2-raa augitaa 

Telephone Drover 2116.

AKINIŲ

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Dutm, Ltnlų W®mų Ir Stogini# Poj>l>roa

C ARR BROS. WRECKING CO.
8003-3039 5. Related SU, Chicago, UI

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga l krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SNTETTAJNIA
, AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

jo 
ktiko*. 
?pėka.

Valandos: ') ryto iki 8 vai. vak. Nedėliornū 9 ryto iki 1 dieną

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai įsteigtai užsiėmimas ir 
pasitšknišios gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra- > 

greitai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo , 
/Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis loromotor—ataxia, par V- \ 
tt. Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir ‘‘

tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokestį jis užkviečia i 
v*5its vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie savo ligą ir kaip geriau išgydžius. <

Šio: žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar

Didelis Išpardavimai
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą,, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lūkėtai ir visokį kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi-
I tuoj a m ak’ĮtJ

Kas turit silpnas akis ar trumpą eų* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
jaukite ilgai, bet ateikite pas mane 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal ^38
2128 West 22-ra gatvė, Chicago

Slperafcte ir Jo Vėliausios Europiškos Meiodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* paa 

ftCh—TV"“A mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ra*«
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška la- 
l>oratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jusq tikru ligų ir jei ai ap- || 
aiimsiu gydyti jūsų Ilge, ji*sq sveikata tr K 
•pčka bus Jums sugrųiinta. Ateikit pas ji 
tikrą specialisUi ir ne prie imituotojo, ji 
Tikras specialistas neklaus jxj», kur jums B 
skauda ir kokį# jus ligi turite, bet jie 
jums pasakys pats, po apiiurtjitno.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

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

si laimėję kovų su kapitalistiš
ka kompanija. Nedėlios rytme
tiniame laikraštyj irgi rašo, kad 
susilaikė. Daugybės žmonių, 
nežinojo, kame čia tiesa. Po- 
pieros rodo, kad susitaikę, o čia 
dauguma perspėja, kad neva-

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba rašykite.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ka« turi akaudamart arba siipnaa akw, <*U 
galvoi* skaudėjimo, atsilankykite pas

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 0 vakara.
hi*4*U*m’*n w» 9 ryto iki 1 po piat.

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu šią 
Liuesą Auką Dy
kai.

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

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

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA 

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALES

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

vyste paskelbta, kad suklaidinus

unijos ir kitos

butinai nevartoti, šapose ir ka
syklose, kurios vartoja elektrų, 
darbininkai atsisako dirbti.

Gatvekariu kompanija nenori

A. Čekanauskas.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimo.* 902-904 National Life Bidg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tai. Central 8390-6391. Atdara: Utar- 
nlnko, ketverga Lr subatoa vakaran* nuo 

6 iki 8 vaL vakare, po numeriu:
IMI MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 97.

DOCTOR EMIL LIEBRECHT
EuroĮjeiškas Specialistas

803 West Madison St., Kampas Halsted St.
R<H»m 211 ir 212, Antras Augšta*. Mid City Bank Building

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaua Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ru GATVĖ
1 ................. . ...................................... ........................— ........................... .................. ...

HATTER®
v® ir s)5Y5TEH

Prašalina
Antgalo! Atsira
do metodą, ku
rios ilgai laukė
me — kuri pa- 
liuosuoja nuo li- 
gonbučio, nerei
kalauja chloro- 
formbs, prašali
na visa pavojų ir 
vra VISAI BE 
SKAUSMO. Aš 
pasekmingai gy
džiau ligas pra
eituose metuose. 
Jeigu jus kenčia
te nuo tonsilitis, 
pasitarkit su ma
nimi. — leiskite 
man da rody t i sa
vo tvirtinimus, 
parodant jums 
laiškus nuo išgy
dytų ligonių.

Neapleiskite 
savo gerklės 

Pavojus gludi ap
leistoje skaudan
čioje' gerklėj. Ar 
jus kenčiate nuo 
nustojimo balso, 
užkimimo, gerk- 
lės uždegimo? 
Jeigu taip, pasi
teiraukite su m’a- 
nimi be atidėlio
jimo. Aš praša
linu visas prie
žastis gerklės li
gų, saugia, prak
tiška metodą, ku
ri išgydė tūksta
nčius. Užtikrinu 
greitą pastovų iš
gydymą. Nieko 
n e k a i n u o j a 
su manim pasita
rti.

F. O. CARTER, M. O.
Specialistas akių, ausų, nosies 

ir gerklės ligų.
120 S. Stategat. į žiemius nuo 

THE FAIR
Valandos: 9 iki 7. Ned. 10 iki 12

Toinsnflus

Skausmo!

20 METŲ ANT

S u gerais pa
liudijimais pa
sekmingų iš
gydymų. ša- 
linkitės laiki
nos pagelbos. 
Mano paliudi
jimai užtikri
na Jums nuo-

visų gerklės 
negalių;

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

K** man* išgelbėjo nuo varginančių ligų T 
Salutaras Bitteris. AI per praeitai 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo n*vi- 
rinimo pilvo ir dispepsijoe. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo akilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
terns ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
oavo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. JKaJL 
na $1.00. Galima gauti geresniuose saliunuo- 
m ir aptiekoae, o kur negali gaut, kreipkis

irm S(®, ww st“U

8ALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION 
tolei nuo vi*okil blo<nm<.

' P. J, BALTRENAJ8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III

BURKE BARBER SCHOOL’
612 W. Madison SU Chicago, IU

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

2121 N. WESTERN AV.
CHICAGO, ILL.

Daktaras WISSHL.
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIF UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

i SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaiždas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir

i išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną, 

[j 1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

Telephone Drover 9619

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGO 

Specialistas Moterišką Vyrišku Valini 
ir visų chronLžlrt lire.

kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST„ arti M «T 

CHICAGO. ILL

artis 5194
Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiurčjimo ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė
dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau

kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

nuoja ir 
784-81 '
luboo 
rui.

patarimus duoda dykai.
Iwaakee Ava., arti Chicaga Aya. 4-<d 

VALANDOS: Nuo 9 išryto fid eoksa*
NeddĮlomi* nuo 9 išryto iki 1 p*

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

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

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417, 118 N. La Salle Street.

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

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbamu lietuviškai.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
’^Nauji neatimti, daryti ant užsa* 
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $lo 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., „. Chicago, XU^v

Daug Gyvasčių Pražuvo

šiandien.
Or. Oakwood

1645 5Y. 47TH ST., NETOLI M ARSHFIELD AVE., CHICAGO.ryto iki 8 .vakare

Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut but?

Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 
spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo ^ali tik tą padaryti.

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa
sekmes teisingu gydymu.

Darodymas Gydymo
J Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums,

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

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9

yra Kurio Jus Reikalaujate.
kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

I
==* sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė

rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, krauio bėgimą, skausmą krutinėję, akiu, 

= ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

= === Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės

■
 praktikos, aš noriu kiekvieną serganti vyrą ir moterį pa

kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią
S Hg nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nutsi- 

stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.
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CHICAGOS ŽINIOS
BRIGHTON PARK.

Šios apielinkės progresyvė vi-

mu. Čia gyvuoja JLbb. 174 kuo
pa. Nors kuopa narių turi ne- 
perdaugiausia, bet visi esti veik

Tuo tikslu liko išrinkti delega
tai. Taipgi susirinkime buvo 
daug kalbama apie tai, kokiu 
budu daugiau pritraukus prie 
kuopos narių. Nutarta išspau-

spt'cialiai išrinktas komitetas, į 
kurį įėjo trįs y pa tos.

skaičius nūdien didinasi.

res apleisti mus.

menėn.

Be to, tūlam laikui apleido 
qjjhton Parka drg. J. Balčiu-

prie veiklesniųjų narių.

darosi

kių labai maža — iš astuonios

porą savaičių. Dėlto tai maj. 
Chiperfieldas ir susirūpinęs ir 
........... o..
tuose atsilikusiuose boarduose.

Daiktai) paėmus

ni inavo viso 47,059 vyrus; iš to 
skaičiaus 11,206 tapo atmesti 
kaipo netinkami kariuomenei

liuosavimo nuo kareivijos, ir 
tik 13,090 tapo priimti ir nepa
davė užreiškimo, kad butų pa-
liuosuoti.

paliuosavimo,
kur
imo 

kareivijos nepaliuosuos, kadan
gi daugelio kariuomenėn šau
kiamųjų reikalavimai ne-

tuos, kur nesiregis-

Michael Backo 3146 W 12th st 
Peter Madlauski 313x Arthington 
Joseph Azliteris 732 W 19 st 
Joseph Donovitch 723 W 21 pl 
Joseph Juscus 1700 S Halsted st 
Louis Kirakas 1725 Ruble-st 
John Welunais 561 W 18 st 

Ivan Giras 1508 Larrabee st
Stephan Sniolinski 857 Sedgwick st 
Peter Betsianis 5105 S Wentworth a 
James Rcckas 2130 Central

Apeliuoja į Distrikto

St
Roseland 
paprasta!

nystoj, 17 
šros” mo 
Draugai, a 
veskite na 
Taipgi

Pk ave

Boardą
John Cernevicz 1430 48 Ct Cicero 
Thomas J Seska 5521 24 pi., Cicero 
John Banaszewski 5006 31 pi. Cicero 
John D Bouras 1314 48 Ct., Cicero 
John Dumblowski 3521 S 53 st., Ci-ro 
Johseph Gintolis 1343 S 51 a*., Cicero 
Floyd. Jodis 1213 48 ct., Cicero 
Ch. Kolozinski 137 50 av. Cicero 
Fr. Matijosaitis, 1518 49 a v. Cicero 
Mathias J Macljeines, LaGrange 
Martin Nrudunas 1334 50 ct., Cicero 
Frank Olbinski 4005 24th st. Cicero 
Paul Skepetos 1212 51 ave. Cicero 
John Turala 4919 29th st, Cicero 
Joseph Wjlkil 1231 50 av. Ciecro 
John Budgnisas 1418 48 ct., Cicero 
John Kairis, 3348 Lowe ave 
Stanley Praninski 3121 Union ave 
Joseph Seris 3223 Emerald ave 
Paul Pukenis 1625 Jackson blvd. 
Peter Tselepis 324 S Halsted st

Turgaus Žinios

HL—LDLD. 79 kuopos 
susirinkimas įvyks pel- 

jučio, 7:30 v. v., ‘,Au- 
10900 Michigan ave. 

ankykite visi ir atsi- 
, kurie nori prisirašyt. 
turi daug reikalų ap- 
to bus renkami dele- 
os Lietuvių Darbinin- 

—A. Grebelis, rast.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME klerko į ofisą, 

10 žmonių į šipping ruimą, švarus 
darbas, 9 vai. Inžinieriaus 27.50 į 
savaitę ir premija, 2 aliejuotojų, 3

NAMAI-ŽEM®

$400 1NMOKĖJUS

Roseland, 111.—LMPS Ž5. kp. lap
kričio 11 d. 1917, rengia mctųiėms 
kuopos sukaktuvėms didelį koncer
tą, kuiro pusė pelno skiriama Rusi
jos revoliucijos reikalams. Prašome 
kitų draugysčių tą dieną nerengti 
pramogų, kad neužkenkus idėjos 
darbui. —Rengimo Komitetas.

SLA. 129 kuopa rengia nedėliojo, 
rugp. 19, draugišką išvažiavimą į 
Willow Springs mišką. Bus įvairių 
pramogų ,dainų etc. Važiuot reikia 
karais Archer Limit ligi stoties, pas
kui paimti Willow Springs karus li
gi miestuko; išlipus iš karo pasukti 
kairėn, kur bus vartai ir takas į pik
niko vietą. —Komitetas.

rių, pagelbininko prie vežimo, vyro 
ir moters prie janitoriaus darbo, 
porterių į saliuną ir bartenderio, 
niašinistų įvairios rųšies; automo
bilių taisytojų, kalvių ir pagelbinin- 
kų, stogų dengėjų, malūnų statytojų 
ir pagelbininkų, eiliuotojų; suvirin
tojų, dailydžių. MOTERŲ REIKA
LAUJAMA. į skalbyklą, į dieną mo
kestis $2.10, indų plovėjų. Darbinin
kių į hotelį.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augŠtas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIŲ 
MURINE RčZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARŠ
TU VANDENIU APŠILDOMA, ELE
KTROS ŠVIESA, GESAS, MAUDY
NĖ IR NUDIRBTA KIETMEDŽIU. 
LIKUSIUS TAP-PAT KAIP RENDA. 
PASITEIRAUKITE APIE ši PUIKŲ 
NAMA. KAINA $4000.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

$500 1NMOKĖJUS

REIKALINGAS PIANAS. Kas tu
rite parduoti, malonėkite man pra
nešti.

J. Jankus, 
1951 Can al port ave. Chicago

LMPS. 9-tos kuopos susirinkimas 
įvyks seredoj, rugpjūčio 15 d. 8-tą 
valandą vakaro, Mark White Square 
parko svet. Visos nares atsilanky
kite ir nesivėluokite, nes turim daug 
įvairių reikalų aptarimui. P. B., rast.

REIKALAUJAME patyrusių par
davėjų (vyrų). Turi kalbėti angliš
kai. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. THE 12th STREET STORE 
Halsted and 12th Sts., Chicago.

CHICAGO, Rugpjūčio 14, 1917.
žemiau paduodamos produktamslgg'Y)^

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant Šeiiny- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

Brighton Park.—Pranešu visiems 
Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
nariams, kad susirinkimas įvyks ket
verge, rugp. 16, 7:30 vai. vak. T. 
Mažienio svet., Kedzic ave. kampas 

. Lošėjai malonėkite visi su
sirinkti laiku, nes yra gana daug 
svarbių reikalų, o be to, laikas pra
dėti rengties rudens vakarams.

—J. Gustaitis, Kom.

REIKALINGAS jaunas vaikinas į 
advokatų ofisą. Atsišaukite į 

CAVETTE & WACHOWSKI, 
30 N. La Salle st., Room 1016-21 

Chicago.

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies ..

Oleomargarinas, geriausias

Kiaušiniai, geriausi, tuz.
Prastesni, sulig rųšies

Suris Amer., sulig rųšies 22% 
šveicariškas .............. 28

Mušti
22 

19—20 
15— 16 
12—15 
. 12—18 
11—12

Pa aksčiai: 
Kalakutai

Gyvi 
14—18 

... 19—20>/2 
. . 17—20

.... 12—14 
Veršiena, sulig svarumu 

Prasčiausia .................

38—39 y2 
32—38
27—28
21—23
36—37j/2 
20—33

33

LSS. 138 kuopos susirinkimas į- 
vyks seredoj, rugpjūčio 15, 8:00 vai. 
vak. Tamuliuno ir Gudgalio svet., 
1447 S. 49th ave. Draugės ir drau
gai, teikitės susirinkti laiku, nes tu
rime daug svarbių nepabaigtų rei
kalų. Atsiveskite taipjau naujų na; 
rių prisirašyti. Kurie atjaučiate tai 
organizacijai, malonėkite ateit ir 
prisirašyt. A. K. Linge, Org.

REIKALAUJAMA patyrusių ope
ruotųjų prie moteriškų kautų ir siu
tų išvažiavimui už miesto, 
vus darbas ir gera mokestis, 
šaukite į

Maurice Hirsh & Co..

Pasto-
Atsi-

Smulkus Skelbimai
REIKALINGAS ANTRAR AN KIS 

KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.
A. PETROŠIUS, 

139 E. 107'1'11 ST., CHICAGO

NUPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP RENDA. KAINA 
$3800.
FREDERICK 11. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So.

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE

SYJ. KAINA $1350.

FREDERICK II. FROEMKE and CO

PAMATYK IT PONĄ

1709 W.

TELEF. PROSPECT

PAWLOWSKI 

59-la GATVE, 

4133.

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS
NAMELIS ANT CEMENTO PAMA-

TO PO NO. 5618 SO. SEELEY AVE

LIKUSIUS $20 MĖNESYJE. KAINA

$2500. Vl-RTAS $3100. PERSITIK-

RINKITE PATYS.

FREDERICK II. FROEMKE and CO

PAMATYK1T PONĄ PAWLOWSKI

Dr. A. R. Blumenthal

Sereda, Rugpjūčio 15,
4———Į

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

*   Gyvenimas yra
\ tuščias, kuomet

pranyksta regčii- 
mas.
Mes vartojam pe- 
gerintą Ophthal- 

** mometer. Ypatt- 
nga d omą atkrei-

• prima i vaikus.
Valandos-: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedeliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Ave. 

kampas 47 St

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
Si. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

ar
šnipų stropumo nukenčia, žino
ma, daug ir visai nekaltu žmo
n ui.c

Jautiena
Ribs .
Loins .
Rounds
Chucks

No. 1 No. 2

.18

.13%

No. 3

.10
81/2

gistravimos liudijimų.

savim neturi,

Bulvės
Daržoves: —

Barščiai 11)0 grjščių . . 1.00 
60—75

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

pirmiau gyveno Kensingtone; 2 me
tai atgal kaip nebežinau kur jis yra.

nešti man, už ką busiu labai dėkin
gas. jonas Eibutis,
2834 W. 36 Place, Chicago, 111.

RANDAI 1709 W.

TELEF. PROSPECT 4133.

skelbti.
lokiu

Morkos, 100 grjščiti 
Agurkai, gurbas . .

Cibuliai, žali
Tomėtės, dė

buvo pranešimuose
maisas

gislravimos amžius; Vaisiai, žali: — 
Obuoliai, staline .

. .10—.25

04—05 
.20—.,30 
.25—.35

Aš, ST. STOŠKUS, PRANEŠU, 
kad labai norėčiau matyli savo vai
kus. Kitos motinos parodo levams 
vaikus, buk liek gera, nors sykį į

išvažiavimus i West Pullmano Citrinai, dėžė .
3.75—1.00
6.50—7.50

mėnesį duok man pasidžiaugti vai
kais, arba nors anl valandos. O su 
gyvenimu, tai aš negaliu priversti 
jus. žinot gerai. Ail nemalonu bu-

crj ir daugiau f 
Chicago.

ČIA YRA DIDELIS PINIGŲ 
PELNYMAS.

Atiduodama randon pageidaujama 
vieta, paranki del suvežimo automi-

Klauskite savi.linko.
732 W. 31 gat., kampas Emerald ave.

ATIDUODAMA RANDON 2 gražus 
šviesus kambariai, tinkami del gy
venimo dviem vaikinam arba dviem 
merginom. Su valgiu arba be.
1825 Union Ave., prieš 191 h si, 2-ros 
lubos. Chicago.

PARDAVIMUI

SAVININKAS

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
WOOD ST. Už $2800. ši NUOSA
VYBĖ VERTA YRA $3500. 
APSIMOKĖS PASITEIRAUTI 
ŠIOS NUOSAVYBĖS.
FREDERICK 11. FROEMKE
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

JUMS

& CO.

GERA PROGA PASINAUDOTI 
Parsiduoda dviejų pagyvenimų na
mas su kampiniu lotu 60x150. Elek
triką, gasas ir vanios; gatvė ir šali

Sevmour

nueit i.
prakalbu, musu didelis būrelis J c c

išvažiavome i “West Ihillinano

Didžiuma musų

Mėli nes, 16 k v.

amžiaus,
kuriems,

1 ]('-

Miltai, kvietiniai geriausi 
Ruginiai, bailieji . 

tamsieji ......
Cukrus, 100 svaru . .

Javai 
Kviečiai 2.27—2.55 

2.00; rugiai 1.89; rni<

2.50—3.00
.. U.70 

. ... 10.00

8.05—9.10

komai 1.75—

Ilistrikto prokuroras šienas
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų 

16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

Gyvulių rinka

čiaus, Juozapo Bingelio, Bernardo 
Suveikio, Jono Mazečio, Juozo ir 
Vlado Sadaucko. Kas juos žino arba

Juzei* Blazevič
1338 S. Sheridan Rd., Waukegan, 111

Jajieškau Jasiaus Jakščio, paeina 
iš šakių miestelio, Suvalkų gub. Mu-

K. Skilius,
109 Cuba Place,,, Rochester, N J.

PARDUODAMA pigiai jaunas ge
ras arklys. Kam reikia kreipkitės 
šiuo adresu: 8530 S. Vincennes ave., 
Chicago, 111.

vininkas turi eiti j kariuomenę. Ad
resas: 1503 W. 112th Place, Morgan 
Park. Chicago. 111.

AMATŲ MOKYKLOS

PARDUODU labai pigiai barzda- 
skutyklą, nes trumpu laiku turiu iš
važiuoti į kariuomenę, 
senai išdirbta. Geram

Vieta nuo 
vyrui gera

atsilankykite.
Justinas Chilauskas,

4354 S. Wood st. Chicago, 111

Ii nga

išvažiavimų rengė-

nuva-

klaidžioti ir upę sau gadinti.

KARIUOMENĖN ĖMIMAS.

Kariuomenėn ėmimas neina 
taip sparčiu žingsniu, kaip to

ma j.
ri or i. Kai kurie Ex-
Boardai atlieką savo 

uždavinius kaip pridera, bet ki-

perfield,

tą galvijų 4,000; veršių 2,000; kiau-
Paduodamos

Dviem automobiliam susi
mušus, sunkiai sužeistos tapo 
dvi merginos, Trixie Conway ir 
Jeannette Mills, kabaretų dai

benta ligoninėn. Atsitikimas
įvyko ties Melrose gt. ir Lincoln

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

jienose vardų, dar šie lietuviai 
tapo priimti kariuomenei) ir ne-

kalavimo, kad butų paliuosuoti

Wallis 5151 Cornell ave

lių 10,000; aviu 9,000. 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig 

9.50—14.60; karvės
veršiai 9.00—11.00.

gerumu nuo
8.00—10.75;

nuo 16.25—Kiaulės sulig svarumu, 
17.70; paršai 13.00—15.00.

Avįs nuo 9.00—15.00; ėrai 14.00— 
16.25.

ii
TEISIU

Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

M 
o 
K

os ______
Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5598

Pranešimai

Kur randasi brolis Joe. Uraska; 
pirmiau gyveno 96 N Howard str., 
Akron, Ohio, Tėvas guli ligonbutyj, 
brolis serga. Kas jį žino arba jis 
pats malonėkite atsišaukti.

William Uraška
Westville, Ill., Box 668

PARDUODAMA kriaučių storas, 
graži vieta, lietuvių ir svetimtaučių 
apgyventa. Nesigailėsite pirkę.
3231 So. Halsted St., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERISKUI 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba sjh 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kwn 
išsimokins. Valandos dieną arbi 
vakarais del jųsu parankumo. UI 
$10 išmokiname Jus siut visokis® 
drabužius.

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

1850 Wells gatvA.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

RAKANDAI

Pajieškau brolio, Jurgio Jociaus; 
keli metai atgal gyveno N. S. Pilts-

parašykit man adresą. 'Puriu svar
bų reikalą. Stanislovas Jocius, 
900 Jenne SI., Kenosha, Wis.

JUOZAPUI BALČIŪNUI yra laiš
kas nuo ’jo giminių iš Lietuvos, Kau
no gub., Vilkmergės apskr., Kupiškio 
valsč. —Juozas Balčiūnas tegul at
sišaukia šiuo adresu. G. Vogis, Box 
80, Rockford, Ill.

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
setą vėliausios stailčs už $30, valgo* 
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvil* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenoįrafiios, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos. •- 
beluos istorijos, geografijos, noliti- 
kinčs ekonomijos, piuetystčs, dailia* 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo I ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:34 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI

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

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
NAUJOJ VIETOJ

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

Chicago

Ligi šiol kurie-nckurie Lordai 
jau pabaigė rinkti paskirtą

Joseph Bukowski 8811 Burley ave 
Joseph Majewski 8737 Houston av 
Stanley Pilawski 2508 E 83rd st 
Andrew Rakowski 8150 Burley ave

Roseland, HI.—Teisybės Jieškoto- 
jų susirinkimas įvyks pėtnyčiolj, ru
gpjūčio 17 d., 7:30 vai. vak. “Aušros” 
knygyne, 10900 Michigan ave. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
yra svarbus reikalas. S. Kuranskas.

TRUMPOS VALANDOS, DIDELIS

PELNAS. GREITAI ATSIŠAUKITE

LIBERTY LAND AND INVEST-

Anton Scynonagtys 8350 Saginaw a

J C Budzinski 11332 Edbrooke ave. 
John Benvolda 11933 Wentworth av 
Joseph Simanovitch 11898 Emerald

George Visnovski 11338 Langley av 
Janas Yowarsvs 221 Kensington av

Laisvos Jaunuomenes Choro mė
nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
rugp. 16, “Aušros” svetainėj, 3001 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Draugai 
ir draugės ,malonėkite atsilankyti 
visi, nes bus svarbus dalykai svar
stomi. Bukite visi, pažymėtu laiku.

—Laikinis Otg. Jos. Puišis.

MENT CO

4616 S, WESTERN AVE., CHICAGO

Steve Zebanski 318 E 116 st Town ‘of Lake Jaunuomenės de
lnai.—L.$.J’.L. 1-moji kuopa rengia

REIKALINGAS janitorius ir por
teris prie saliuno ir pirties. Vienas 
gali atlikti tą darbą. Pastovus dar
bas atsakančiam žmogui. Alga $35 
iki $40 į mėnesį ir visas užlaikymas. 
1101 Madison str., Gary, Ind.

PARDUODU savo gerus naminius
5 kambarių rakandus. Gali užimti

dirbant 100 į mėnesį. Greitai atsi
šaukite: Jonas Mažeika
1240 So. St. Louis St., Chicago.

Naudokitės visi iš progos,

NAMAI-ŽEMĖ

TIKTAI $500

\ Visiems tik per io dienų; 
ateikite ir dažinosite, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai, 

n arba rašykite, tos 2 knygos yra
IV reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. Wallace St. Chicago, 111.

Rengkites!

Antras Naujienų Bendrovės
Naujieniečiai!

įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17
GEO M. CHERAUCKO DARŽE

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės 
L^gos kuopa- Prakalbos įvyks ket
verge, rugpjūčio 16 dieną 8 vai 
Karo Blinstrubio svetainėj, kampas 
So. Hermitage ir 45 gatv.

Kviečiame vietos jaunimą, abiejų 
lyčių, kuoskaitlingiausia susirinkti 
ir prisidėti prie steigiamos lietuvių 
socialistų jaunimo kuopos.

Kalbės angliškai Young Peoples 
Socialist League centro sekretorius 
drg. Wm. F. Kruse; lietuviškai — 
medicinos studentas M. Striko!. Bus 
ir pramogų, būtent, dainuos P. Sto
ris, F. Jakutis ir kiti.

Town of Lake jaunime, 
—Rengimo Komitetas.

HEIKAI.INGA langų plovėjai. Al 
sišaukite į 69 W. Washington st 
Room 333, Chicago.

REIKALINGAS barbens, nusima
nančio tame darbei Mokestis gera ir 
pastovus darbas. Prašom atsišaukti 

J. Giedraitis,
Adams St., Gary, Ind.

NUPIRKSI 6 KAMBARIŲ NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDŲ, 
ANT KAMPO 57-tos GATVĖS IR S. 
SEELEY AVE. ELEKTROS ŠVIE
SA, MAUDYNĖ, CEMENTINIS BEI- 
ZMENTAS IR VISI PAGERINIMAI

KAINA $2650. VERTAS $3800. PA
SITEIRAUKITE SULIG TO. TURI 
BUT PARDUOTAS IN 5 DIENAS. 
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

PARDUODAMA—PIGIAI 2 aukšty 
mūrinis namas. Randa $36 menesy
je. 1828 S. Peoria St. Chicago.

TKHUNGIAUfilA I» GKRIAU81A 
LIKTUVHKA

APTIEKA
Botaisaa racaptwa ■■ iliiiaaaia saty4a, 
aeiluriat, ar tla racaptal Dataaaa ar 
Amerikai daktarą. Tai vlaaatial lla- 

taviika apllaka Baataaa ir Maaaacba* 
fretta valstijoj. GydveMą galit »awt ka
klas tik paaaalyj yra yartajaaaaa. Ga* 
lit ra Įkalant par lalikaa, a al prhlp- 
•iw par axpraa*.

K. Sidlauskia
Avtiekori.. Ir Mvl.l.kai 

SOUTH BOSTON. MASS.

Telephone Yards BOSS

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt 8L
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877,

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

Tel. Drover 7179.

’elephons Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Sen** Ru*m Gydytoju Ir Chirarga*. 

Specialisto* MoterŪkų. VyrUka fr 
VaikUkų, taipgi Chronilkij Uarą

OFISAS: 1679 Mllwaukao Ava.
V A).ANDOS: 8:80 iki 10 ilryU;
Kampas North Ava., Kambary* M® 

1:30 iki 1 ir 7:80 iki 8 vakar*.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Vengriškos Ligos

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

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Dr. M. Stupnicki
J109 So. Morgan SL, Chicaga*.

VALANDOS: nuo * iki 11 UL 
I ryto, nuo 5 iki 8 vakar®.

ryto

ncios

J O N I K A I T I ga- 
Medikas ir Chirurgas \et 50 

3315 S. Halsted St., Chicago fškė*

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J

SKAITYK IR PLATINK >

Miegok bile kur, bet valgyk
METROPOLITAN 

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

nas: Canal 2309.
22nd st. and Western Ave.

DENTISTAI.
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialists s moteriškų, vyriškų, ir valkų li||.
Ofisas ir Gyvenimas: J

.3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. į 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai.
XK> pietų ir vakarais.

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

3149 S. Morgan SL kerti » stl.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Yalk> 

Taipgi Chroniškų Li<ų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards M7.

NAUJIENAS




