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rancuzai paėmė
mis džiaugiasi, bet daro visky, 
kad susitaikius nuo džiaugsmin
gų manifestacijų, kad įsiveržė-

džiamųjų priemonių.

True Ii mislalion fiied wilh Ihe post- 
inuslcr nt (Jiicago, III., Oct. 2, 1018, 
as rcųuired by IIte ad oi Oct. 6, 1917

simuišė i senato ginčus apie ino-l True Irunslatlon fiied kvIITi Ihe posl-muster ai Chicago, III., Oct. 2, 19 
,u ...............I M!i reųuired by thc uct of Oct. G, 1917

Turkija ieškanti taikospoliškoj kalboj senate prašė jos) , 
priėmimo kaipo karinio reikalo.

it. Quentin
Vokiečiai visur bėga

Dar daugiau miestu paimta
Daug belaisvių suimta

Vokiečiai esą rengiasi apleisti 
Franciją ir Belgiją

True truiislatioii nicd witli the posl- 
rnaster ai Chicago. III.. Od. 2. 1918. 
hm re<l<iire<l l»y net of Oet. G, 1917 

ST, UUENTIN PAIMTAS.

šiuose skaičius anglu suimtų be-

Vokiečiai degina ( ambrai. Dau- 
giau miestelių paimta.

viu. jo larpe 2,783 olicicriai, ir 

apie I, ItH) kanuolių.
“Laike I dienų mūšio nuo rug

mūšio fronte mes susirėmė ir 
sumušėm su di<k‘liais miosrto'liais

FRANCIJOJ, spal. 1.

Snuu-LiiHi i.kunlozi iim. S't * r, ue translation fil«<l wilh the posb MmakJOb iKsploziJos ^Mnjaskr at Chicago, 111.,-Od. 2. 1918, 
Qucntin patėmytu 6 vul. ryte. I as reųuired by the uct of Oet. G, 1917 
Gcn. Dcheney spėkos, veikiau- PRANCŪZAI SUĖMĖ 13,

sto |xiėjo priekyn už St. Quentin- - 
('.ambrai kelio.

| šiaurę nuo St. (Juenlin an-

000 VOKIEČIŲ.

keturias dienas — Argonne.

True translation fiied with thc post- 
inastrr at Chicago, III., Od. 2, I9IX, 
us reųuired by thc uct of Oct. 6,1917,

VOKIEČIAI RENGIASI
BĖGTI IS FRANCUOS.

LONDONAS, spalio 1. Pa
rodymai. kad vokiečiai rengiasi 
pasitraukti iš šiaurinės Franci- 
jos, nuolatos didėja. Viena prie
žasčių tam manymui yra greitu
mas, kokiu vokiečiai pasilrau

pres distrikte. Vyriausia priežn-

Irolė submarinu buza v «.
gge ir Oslend.

True l’anslation fiied wifn the post- 
niastcr ai Chicago. Ilk. Od. 2, 1918, 
us rcjuhed by thc act of Oct. 6.1917.

“ŠALIN KARĖ;”

šaukia socialistas Vokietijos

NEW YORK.

veda “užkariavimų karę" ir jos 
aukos “liko pavergtos ir išnau
dojamos."

J imi. “pritaria

ji buvo ir

se.

\VASIIINGT0N, spalio 1.
Amt rikos ekspedicinių spėkų ko 
manduolojas praneša apie seka
mus nuostolius:

puolė karės lauke 31; snukiai su
žeisti 316; mirė nuo žaizdų 38; 
mirė nuo alsitkimų su aeropla- 
iiaisl; mirė nuo šiaip atsilikimų 
7; mirė nuo ligų 12; sužeisti ne
žinia kaip sunkini I. Viso 531.

šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

Frank Milchvski, 8836 Exchan- 
ge Avė., Chicago, mirė nuo šiaip 
atsitikimu.

A n ton Kolosky, Nc\v llaven, 
Eonu., sunkiai sužeistas.

Stanley Olzcvvski, Wilming- 
lon, Del., sunkiai sužeistas.

John KciigtTski. Trt'irlon, N.
J.. sunkiai sužeistas.

unkiai sužeistas.

dali., N. V., sunkiai sužeistas.
George C. Jecko, Brooklyn,

1‘col’il Bielski. Ambridgc, Pa

mastei- ai Chicago, III., Ocl. 2, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

NAUJA M1N1STEN1JA JAPO
NIJOJ.

WASII1NGTON, rūgs. 30.
Kci Haru, vienus vadovų dide

.skirtas premieru naujo japonų 
kabineto užėmimo vieta Teran
du administracijos

mastei’ ai Chicago, Ilk, Oet. 2, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. G, 1917
10 MIBfi NUO 1NFLUENZOS j 
VIENĄ DIENĄ GRANT KEM

PĖJ.

CAMP GRANT, nigs. 29.

jtO mirčių sudaro šiandie influ- 
enzos nuostolių sųrašų Camp 
Gran t.

45 žmonės mirė nuo influen- 
zos New Yorke.

NEW YOKK, spalio 1. i. pir 
(:• t'iisiinsi *21 v««l. lino 

kos inlhicnzos įniro 45 žirnines. 

75 žmonės mirė nuo plaučių už-

True translation fiied wilh the post- 
mastei’ at Chicago, III., Oet. 2,1 1918, 
as requhed by the ad of Od. C, 1917

Bulgarijos caras 
bijo revoliucijos

Priešas šiandie nuolatos gabe
nosi sustiprinimus, iš ko spren
džiama. kad jo noru yra bandy
ti nors laikinai atsilaikyti šioj 
linijoj.

PARYŽIUS, spalio 1. Pran
cūzai nuo rūgs. 26 d. suėmė dau
giau 13,00(1 belaisvių fronte tarp 
Suippe ir Argonne; taipjau Ino 
pačiu laiku paėmė 300 kanuolių.

True translation fiied xvith tbc posl- 
iihisIci* ai Chicago, III., Ocl. 2, 1918, 
as rcųuired by thc ael of Oct. <$. 1917,

BELGAI PAĖMĖ I>AU-

[ šiaurę nuo (Lambrai anglai LONDONAS, spalio L - Šio
■ 6. ... ... V. V .b( Igų olicialis pranešimas žymi

Bulgarijos caras išsinešdinęs 
j Austriją

Sumišimai Vokietijoj

Austrija norinti kartu su Vokieti 
ja prašyti taikos

True translation fiied svith the post- 
niuster at Chicago, III., Oct. 2, 1918, 
as reguired by thc act of Oct. G, 1917.
JAU IR TURKIJA TEI- 
RIAUJASI APIE TAIKĄ.

True trundation fiied svilti thc jr*»l- 
niasler ;»t Chicago, III., Oct. 2, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G,1917

TAIKOS DEMONSTRACI
JA BERLINE.

LONDONAS spalio 1. Panika Vokietijoj.

džia, kad Turkija pradėjo tei
nantis apie pertraukimų mušiu. 
Kuomet tie pasileriavimai, sa
koma. yra pusiau oficcialiai. į 
juos nebus <i t k i-vi p tu n t išloš. kol 

nebus ganiu uliciuičs Idlcgranios,

COPENHAGEN, spalio 1.
Pranešama apie riaušes Konstan 
tinopolyj.

LONDONAS, spalio I. - Pa
sak čia gautų žinių, subatoje

cija. Linksmai šūkaujančių ini- 
iiitt susirinku linl j<>«

ainbasudps narna Burlinv, taip
kad reikėjo įsimaišyti |>olicijai.

Riaušininkai, kaip pranešama,

stos pasirašyti po spėkos taika. .......   B- Zinu<lzinski. Pitls-
Žinonės. kurie turėjo buli neva I'”11 ' **•' užmuštas kalės lait-
išliuosuoti, liko pavergti ir išnau 
doįami.
“Valdžia ikišiol nepadavė jokio
aiškaus laikos programo ir nepa

ir ekonominės nepaliečiamybės.
“ Taigi karė tęsiasi ir jos galo

nematyti. Pelnagaudys!lt ir už
kariavimų geidulys kėliu biau- 
riaus-ias orgijas, kuomet žmo
nės k( nčia nuo stokos muisto. 
Daugiau negu kada nors yra Im
tina, kad visi žmonės pasiiliuo-

porl. Pa., belaisvėj.
John Sibiles, 12216 t nion A- 

ve„ (’bieago. sunkiai sužeistas.
I?rauk Vayna, Toledo, ()., sun

kiai sužeistas.
George Kabulinšky, Norlli 

Braddoek, Pa., sunkiai sužeistas.

špailnvimo mililarizmo.

BIJOJO RUSIJOS 
LIKIMO.

CARO

Todel jis ir pasidavė 
kams.

talkinin-

AMSTEBDAM, spalio 1.
Konstantinopolio laikraščiai iš
reiškia viltį, kad Vokietija lai
kys Jkrlino-Vicnnos-Koikstairli- 
nopolio kelių atdaru. Jie sako, 
kad ant to klaisimo rymo Tur
kijos pozicija.

štulinybių. Daugybė stovy! ų 
Berlino piečiuose liko sunaikin- 
tll<

Sprendžiant iš specialių žinių 
iš Ifolandijjoš, Vokietijoj vieš
patauja didžia ilsis suim šimas iš 
priežasties Bulgarijos atsimeti
mo. Suimtoj sumišimai pasie-

PARYŽIUS, spalfio 1. 1 -- Tai 
buvo laimė revoliucijos namie 
ir Vokietijos ir Austrijos nepri- 
siuntimas reikalingų karinių spė

mastei* at (’hieago, III., Ocl. 2, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

BULGARIJOS CARAS IŠ
SINEŠDINO Į AUSTRIJĄ.

Apsigyvenęs pilyj už Viennos.

biržų, kur karės pramonių akci
jos visai nupuolę.

Panika taipgi pasiekė parla
mentų, laikraščių ratelius ir val
dininkus. Tuojaus kilo reikala
vimas, kad kas-nors butų daro
ma.

Todel anglai lebeseka savo rep- 
linį judėjimų. Jie paėmė Pro- 
ville i vakarus nuo nuėsto ir I ii- t
loy. arti šiaurvakartiose.

Toliau į pietus, tarp ('ambrai 
ir St. Ųuenlin. anglai paėmė 
Vendbuik.

Al>elnai anglų armijos daro* 
sau kelių per Ilindenburgo Ivir-

visa frontų Belgijoj. Praneši
mai sako, kad Amcrswcld ir 
Oostnieuvvkcrke tapo Įiaimli ir

n n-Roulers ir Roulers-Menm ke
lius keliose vietose.

<

sai atviro lauko mušiu.

True translation fiied with thc posl- 
masler ai Chicago, III., Od. 2, 1918, 
as i ėųuii cd by the uct of Ocl. G, 1917.

VOKIEČIAI NEŠDINASI 
IŠ BELGIJOS.

AMSTEBDA&1. s|>;d. i.
kaip 9,000 belaisvių ir daugiau 
kaip 200 kanuolių, nickurios jų 
dideliu kalibro, tarp jų daugybė 
kitų kittės reikmenų.

Visos ateinančios iš užimtos 
mažos karalystės žinios užveria

True truDslation fiied wilh Ihe post- 
iiiastrr at Chicago, III., Oct. 2, 1918,

tai, kurie turi progos daboti pri
sirengimų.

ANGLAI SUĖMĖ 123,618 
BELAISVIŲ. dentų telegrafavo, kad baronas 

von Falkenhausen, karinis Belgi
| du mėnesiu laiko.

LONDONAS, spal. 1. Ficld-

snei nė 66.300 belais vi ų. jų tarpe 
1,500 oficierių ir taipgi 700 ka-

Rugpjūčio ir rugsėjo mėne-

True lomslalion fiied vvitli thc posl- 
imislcr ai Chicago, III., Ocl. 2. 1918, 
as rc(|uired by Ibe ad of Ocl. G.J9I7

Bulgarui šaudė savo oficie- 
rius.

l'rue Iranslalion fiied wilb the post- 
master ai (’hieago, Ilk, Ocl. 2, 1918, 
is r<<|uiu‘d by Ihe ad of Od. G, 1917.

Senatas prieš 
moterų balsa

vimo teisų
SENATAS ATMETĖ MO
TERŲ BALSAVIMO PRIE

DĄ.
LONDONAS, spalio 1.

bų kareiviai nedėlioj smarkiai 
sumušė bulgaru sarti Carevo 6 
nonose nuo Bulgarijos /rube- 
žiaus.

nešimas sako, kad bulgarų spū

bulgnrų kareiviai užmušė savo 
oficicrius, kurie bandė suslabdy-

Nedėlioj franeuzų kavalerija 
užėmė t’skub.

True tianslalioD fiied with thc post- 
innster ai Chicago, III.. Ocl. 2. 1918, 
as rcnnircd by the ad of Ocl. G, 1917

Maištai vokiečių armijoj. -
PARYŽIUS, rūgs. 30. Pa- 

sak pranešimų iš Šveicari jos pa- 
rubežio,tuzinai unler-oficierių ir 
kareivių Gcn. von Boehm vokie
čių armijos liko sušaudyta po 
bandymui sukilti. Von Boehm 

“Mes nebebusime ilgiau, kaip armija buvo smarkiai sumušta 
6 savaites.“ <

Brusselio. Didelė eilė vežimų, 
prikrautų skryniomis su doku
mentai, sakoma, jau yra prisi
rengusi pradėti kelionę namo.

Vokiečių kareiviai Belgijoj at
virai sakų:

Truko 2 ba’/ni prie reikiamo 
dvieju trečdaliu balsų.

\VAS1IINGTON, spalio 1.
Moterų balsavimo priedas, kurio

atmestas senate šiandie. 53 bal
sais prieš 31. Tikrasis lialsavi-

imi, buvo (i 1 balsai prieš 31, ar
ba dviejų balsų trukumus prie

gų padavimui konstitucinio prie 
do valstijoms.

Vilties, kad tas priedas perei
tų šiame kongreso posėdy j, nc-

Tcčiaus tikimasi, kad rudeni
niuose rinkimuose bus išrinkta 
daugiau moterų balsavimui pri- 
tarjftnciiĮ ’. sena torių ir priedas 
tada pereis,

. i VVASHINGTON, rūgs. 30.
dabartiniam talkininkųofensive. Prezidentas Wilsonas šiandie i- L

dinandą atsikreipti pa geibus prie 
talkininkų, .pasak Amerikos ge- 
neralio konsulio Sofijoj (l)omi- 
niek Miirphy). kailp tas perduo
dama žinioje Matin’ui iš Solo- 
nikų.

sulas po savo atvykimui iš Sofi-

rijos plenipotentais, papasakojo 
įdomių smulkmenų apie sąlygas

prie prašymo musių pertraukos.
Karalius Ferdinandas sušaukė 

vyriausių tarybų rūgs. 23 d. ir 
buvo padarytas Berlinui ir Vicn- 
nai formalis reikalavimas įi
ma hs pagelbos. Nežiūrint skati
nančio tono, Vokietija ir Austri
ja atsakė išsikunėjaličiais priža-

tas privertė carų Fcrdimm-

vė Bulgarijai II ik sunaikinimų ir 
pavesti jos likimų talkininkams.

ant karaliaus lai baimė re
voliucijos. Anarchija darė dide
lį progresų Sofijoj. Darbinin
kai ir kareiviai laike susirinki- 
mus ir priiminėjo įslailymus. 
Bolševizmas savo kraštutiniau-

ir manifestacijos buvo laikomos 
prieš caro ritmus.

Caras Ferdinandas persekioja
mas atsiminimo apie nužudymų 
buvusio caro Nikolai negalėjo į 
miegojo, .lis skaitė būtimi savo 
šdlies ir savo paties saugumui, 
kad stipri karinė spėka įsimai
šytų ir kadangi Vokietija nega- 
lėo duoti tos spėkos, jis atsikrei
pė prie talkininkų.

GOPENIIAGEN, Spalio 1.
Pasak Frankfurter Zeilung, Bul
garijos caras Ferdinandas atvy
ko j 'Eseseiilt'hai pilį, už Viennos.

Tai yra pirma žinia, kad ca-

galbūt reiškia, jog skelbiamasis 
revoliucinis judėjimas jo šalyj 
plėtojasi, šių vasarų keletu sa
vaičių jis praleido Vokietijoj ir

nervų suirimu.

WASH1NGTON, spalio 1.
Vielos gerai patyrusiuose diplo
matiniuose rateliuose žiūrima į 
caro Ferdinando bėgsiu iš Sofi
jos kaipo į beveik abdikacija. 
Sprendžiama, kad Malinov pri-

bijodamas vokiečių įtekmės ant 
i o. Ar Ferdinandui bus leista

ten be įtekmės, ar jis bus pri
verstas pasitraukti į savo dide-

užims Malinov ir jo kabinetas.

GENEVA, spalio 1. - Pasak 
čia gautų žinių, karalliaus Ferdi
nando dvi dukterįs subalos va
kare atvyko į Vicnnų. Bulga
rijos caras turi daug pinigų pa
sidėjęs Šveicarijos bankuose. 
Jo dukterįs esu atsivežė sosto

ITiic translation fiied with thc post- 
inastvr ai Chicago, III., Oct. 2, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

AUSTRIJA NORI TAIKOS.

Nori susitarti su Vokietija ir 
kartu su ja prasyti taikos.

LONDONAS, spalio 1. - Am
sterdamo žinia sako, kad pasak 
Budapešto laikraščių, Austro- 
Vengrijos valdžia nori taikos, 
sutarty} su Vokietija, nežiūrint!

nių apsigynimui, iš priežasties
Bulgarijos pasitraukimo iš ka-

Budapešto laikraščiai rašo, 
kad sosto taryba susirinkusi su
batoj nusprendė apie priemones

kaino apsigynimo, bvt valdžia 
vis dar rūpinasi kiek galima 
greičiausiai, sularlyj su Vokie
tija, įgyli laikų, kurį absoliučiai

Vatika-

Truc translation fiied witn the post- 
mastei' ai (’hieago, III., Oct. 2, 1918, 
as retplired by the act of OcL 6,1917,

Bulgarijos caras pasitrauk- 
siųs nuo sosto.

RYMAS, spalio 1.
nas gavo konfidencialių žinių iš 
Viennos, kad Bulgarijos caras 
galbūt abdikuos, pavesdamas sa« 
vo sostų sunui princui Boris.

Princas Boris giinč sausio 30, 
4894. Jis skaitomas daug dau*

Galbūt lietus šiandie; ryto gie- giau libcrališkesniu ir demokra-

iAJUdra. - r F '>fll 'tJškesniu, negu jo tėvas.



ti tam tikrą tos valdžios par- 
aiškinimą, šie atsisakė iš- 
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) Redakcijos
IĮ Straipsniai
Truc translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., Ocl. 2, 1918. 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Pirm 
pasidavimo.

i

r Dabar, kada Bulgarija pa
dėjo ginklus, įdomu yra 
skaityt žinias apie dalykų 
stovį Bulgarijoje neužilgio 
prieš jos taikos pasiūlymą. 
Štai kas pranešama apie tai:
r Karės stovis tapo pa

skelbtas Sofijoje (Bulga
rijos sostinėje), sulig ži
niomis, išspausdintomis 
Vokietijos laikraščiuose.

Sako, kad Bulgarijos 
ministerių kabinetas lai
ko be pertraukos posėdi; 
karalius Ferdinandas va
kar (seredoje) turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su p. Mali- 
novu, premieru.

Taikos demonstracijos 
įvyko Sofijoje nedėlioję, 

į panedėlyje ir utarninke...
O pėtnyčioje tapo paskel

bta žinia, kad Bulgarijos va
džia jau pasiūlė talkinin
kams pertraukti mušius ir 

/ padaryti taiką. Gi panedė
lyje Bulgarija pasirašė po 
talkininkų sąlygomis, pagal 
kurias ji pasižada nusigink- 
luot ir atiduot savo likimą į i 
talkininkų rankas.

\ Ateinančioji Ch. L. 
D. T. konferencija.

Šio mėnesio 20 d., nedėlio
ję, įvyks metinė Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary- 

Jbos konferencija (“Aušros” 
svetainėje). Draugijos, pri- 
dausančios Darbininkų Ta- 

I rybai, lygiai kaip ir ketinan- 
I žios prisidėt prie jos, teiksis 

pasiskubinti išrinkti delega- 
I Lūs ir duoti jiems įgalioji- 
I mus.

Šios konferencijos tikslas 
} bus visų-pirma išklausyt se- 
I nojo Chicagos Lietuvių Dar- 
Į bininkų Tarybos komiteto 
I raportus ir išrinkt naują ko-
I mitetą, ateinantiems me- 
jtams. Sekami reikalai bus
II p s .v r s t y t keletą svar- 
I besniųjų dienos klausimų ir 
I praktišką veikimą pieno 
I orasidėjusiam rudens - žie- 
I mos sezonui.
I Chicagos Lietifvių Darbi- 
I linkų Taryba per pirmuo- 
Į dus vienus su viršum savo 
gyvavimo metus nuveikė la
bai daug ir paliko žymų pėd
saką vietiniame lietuvių vi
suomenės judėjime. Ji su- 

I lingė į daiktą tokį didelį 
įkaičių organizacijų, kokį 
lar niekam iki šiol nebuvo 
pavykę suvienyt; ir ji paro- 
lė, kaip joms bendrai dirb- 
;i. Tai yra stambiausia Ch. 
L. D. T. nuopelnas.

/ Protaujantis darbininkai 
senai jau suprato, kad tik
tai vienybėje yra jų galybė; 

vos laikraščiams išspausdin- vienok daug ima laiko, kol

Truc translatlon tiied with the post 
mastei’ at Chicago, III., Ori. 2, 1918 
as rcųuircd bv the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos - 
reikalai.

Šios dienos apžvalgos sky
riuje išspausdinome dvi įdo
mias žinias apie Lietuvą, su 
“Tėvynės” redakcijos kome
ntarais,

Pirmoje žinioje pasakoja
ma apie Lietuvos spaudos 
susikirtimą su Vokietijos 
valdžia. Lietuvos Taryba 
(Landesratas) paskyrė her
cogą von Urach Lietuvos ka
ralium. Vokietijos valdžiai 
nepatiko toks Lietuvos Ta
rybos žingsnis, kadangi ji
sai buvo atliktas be kaizerio 
pritarimo; ir ji liepe Lietu-

Gabrio Informacijos biu
ras gėrisi tuo Lietuvos laik
raščių pasipriešinimu ir ly
gina jį prie lietuvių kovos 
už spaudą. Tuo-gi tarpu ta
me pasipriešinime nėra nie
ko didelio. Visa ginčo prie
žastis labai menka. Ir Vo
kietijos valdžia ir Lietuvos 
Landesratas (Taryba) st6- 
ja už tai, kad Lietuvoje bu
tų įsteigta monarchija; vi
sas skirtumas tarpe jų yra 
tiktai tame, kad ponai iš Be- 
rlino nori padiktuot Lietu
vos Landesratui, kokį jisai 
turi skirti karalių Lietuvai, 
o ponai iš Vilniaus nori pa
tįs turėt teisę paskirt despo
tą Lietuvos žmonėms.

Lietuvos spauda, girdi, ne
sutikusi spausdint Vokieti
jos valdžios paaiškinimą, 
kadangi jisai esąs melagin
gas ! Bet ar ne melagystė y- 
ra skelbti, kad Lietuvos 
žmonės norį von-Uracho ar
ba kokio kito vainikuoto ke
rėplos ant karališko sosto?

“Tėvynės” redakcija teisin 
jai.pastebi, jogei Amerikos 
lietuviuose viešpatauja to
kia nuomonė, kad Lietuva 
turi virsti demokratine res
publika, bet keistu budu ji 
užmiršta nurodyt, kad pa
matinis dalykas, kurio Ame
rikos lietuviai turi reikalaut 
Lietuvai, yra apsisprendi
mo teisė.

Lietuvos likimą mėgino 
rišti Landesratas—ir sujun
gė Lietuvą “amžinais ir ar
timais ryšiais” su Vokieti
ja ir paskyrė jai karalių. 
Lietuvos likimą mėgina riš
ti kaizeris — savindamasis 
teisę savo paskirtąjį kara
lių pasodint ant Lietuvos so
sto. Nejaugi akyvaizdoje 
šitų faktų “Tėvynės” redak
toriui, kuris taip giriasi sa
vo patriotiškumu, neateina 

galvą paprasčių-papras- 
čiausia mintis: “Lietuvos 
likimą privalo nuspręsti pa
tįs Lietuvos žmonės”!?

jie suranda kelią prie vieny
bės. Darbininkai ima dide
liais būriais vienyties j daik
tą tiktai tada, kada jie iš
moksta atrasti tarpe kasdie
nių savo reikalų tokius rei
kalus, kurie yra bendri jiems 
visiems: tada jie nuo galvo
jimo ir kalbėjimo apie vie
nybę pereina prie praktiško 
vienybės idėjos vykinimo.

Darbininkų Taryba daug 
padėjo lietuviams darbinin
kams šitame žingsnyje, ra
gindama juos savo veikime 
vadovauties tais reikalais, 
kurie yra jų, kaipo klesos, 
reikalai. Iš darbininkų kle
sos atžvilgio aiškindama da
lykus, Darbininkų Taryba 
nušvietė visą eilę klausimų, 
paliečiančių Lietuvą, šios ša
lies politiką ir tarptautinę 
politiką.

Šiandie aplinkybės taip 
susidėjo, kad politikos darbu 
užsiimti nebus daug progos. 
Darbininkų Taryba todėl 
daugiausia savo energijos 
ketina suvartot apšvietos 
darbui. Tam tyčia paskir
toji Darb. Tarybos komisija 
jau prirengė referatų pro
gramą, kuris ir bus stengia
masi išpildyti dabar prasi
dėjusioje sezono bėgiu

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos gyvavimas 
per metus suvirsum laiko tu
rėjo įtikinti kiekvieną pro
taujantį žmogų, kad nėra jo
kio pamato įsivaizdinimuose 
tų žmonių, kurie manė, jogei 
Darbininkų taryba kenk
sianti socialistų organizaci
jai arba trukdysianti socia
listų veikimą. Kaip tik at
bulai ! Darbininkų Taryba 
davė progos socialistams su
eiti į artimesni ryšį su pla
čiomis musų organizuotųjų 
darbininkų miniomis ir gau
ti jų paramos tokiems dar
bams, kuriuos jie pirma vie
ni turėdavo atlikti; ji žymiai 
sustiprino socialistus, o ne 
susilpnino juos.

Todėl yra svarbu, kad 
Chicagos lietuviai darbinin
kai ir toliaus palaikytų tą 
savo organizaciją.

Apžvalga
PAŽANGIEJI TAUTININKAI.
IR S. L. A.

“Santaroje*” vienas jos ben
dradarbis vėl išdėstinėja ta min-u C
tį, kurią senai skelbė “Ateitis”, 
kad tarpe tautininkų ir socialis
tų eitų “konkurencija” susivie
nijime Lietuvių Amerikoje.

“Naujienos” tą mintį kritika
vo. .los pasakė, jogei socialis
tai padarytų klaidą, jeigu jie ma
tytų savo svarbiausią uždavinį 
lame, kad paveržus Susivieniji
mą iš tautininkų rankų. Kova 
prieš tautininkus Sus-e socialis
tams yra liktai liek svarbi, kiek 
ji trugdo tautininkų pastangas 
pavei \ Sus-ą savo partijos įran
kiu. B t socialistai visai nepri-

A. savo pertijos įrankiu, kadangi 
la organizacija privalo būti visų 
pirma apdraudos ir kultūros or
ganizacija, o jie kas kita. “Nau
jienos” rašė:

‘SLA. ne tiktai privalo bū
ti apdraudos ar kultūros or- 
ga iižaeija, o ir tam tikros rū
šies apdraudos ir kultūros or
ganizacija. Jo apdrauda ir jo 
kultūros darbas turi būt pri
taikyta prie darbininką rei
kalą: tiktai tuomet SLA. ga
li turėt prasmės, kaipo orga
nizacija skiriama minioms. 
Musų žmonių minios susideda 
iš darbininkų, todėl jų reika
lai (medžiaginiai ir dvasiniai) 
privalo būt pastatyti Susivie
nijime pirinon vieton.”

“Apdrauda, kurią teikia S. ji, žinia skamba sekatpai: 
LA., turi tikros svarbos tiktai ( 
darbininkams. O musų biz-^ 
nieriai ir profesionalai, kurie 
rašydavosi į tą organizaciją, 
lurėdtivo paprastai visai kito
kių liksiu: pasigarsinti tar
pe “tautiečių”, pasivažinėl po 
seimus ir pasimatyt su “(Ten
tais”, arba ir tiesiog varyt sa
vo politiką.

“Taip šitokioje prasmėje 
mes ir sakome, kad SLA. turi 
būt padarytas darbininkiškos 
apdraudos ir darbininkiškos 
kultūros organizacija”.
“Sandaros” bendradarbis sa

ko, kad tokia “Naujienų” nuo
mone jaųi esanti “tiesiog visai 
nesuprantama”. Mes patariame 
jam dar pagalvoti (langiaus; gal 
tuomet jisai ir supras. Nes mes 
išsireiškėme, rodos, taip popu- 
leriškai, kad populeriškiau ir ne
galima.

True translalion filcd with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ŽINIOS Iš
LIETUVOS.

‘Tėvynė” perspausdina iš 
Šveicarijos lietuvių “Informaci
jos Biuro” bule'tino dvi žinias. 
Viena jų tokia: ♦ v

“Lietuvoje — StreikasTie- 
tuviškąją laikraščių. — Įkan- 
dinai po išrinkimo hercogo 
von Urach Lietuvos karaliumi, i 5
militarė (Vokiečių) valdžia

kuose laikraščiuose, ant pir
mo puslapio, oficialę (vokie
čių) passtabų išreikštą tame 
dalyke Norddeutsehe Allge- 
meine. Zeitungoje. O kad jie 
atsisakė pakartoti oficialius 
indais, tai militarė valdžia su
spendavo laikraščius, iki jie 
atspausdins tą pastabą.

nesnės negu šiandie. Jų įtek
me į lietuvių darbininkų minias 
buvo nežymi. Pav., kuomet so
cialistai surengdavo prakalbas, 
lavinimosi vakarus ir lt., žmo
nių atsilankydavo nedaug.

Delei to musų priešai neinate 
reikalo “skaitylies su tais soci
alistais”. Socialistai, pasak jų, 
buvo ta partija, kuriai už dienos 
-kitos reikės aiti graban. Ir jie 
darė visa, kad juoveikiau įvyk
tų toji “pakasiau diena”.

Jie aiKsiriko.
Neallaidžiu veikimu socialis

tai sustiprino savo spėkas, ant 
tiek kad musų priešams netik 
kad neteko dalyvaut “socializmo 
pakasiuose”, o ir patįs dabar tu
ri žiūrėti, idant nepatekus į soci
alistams patiektą grabą... Soci- 
listų kuopos šiandie dvigubai 
skaitlingesnės nariais negu ka
da nors pirmiau. Jų įtekme į lie
tuvių darbininkus milžiniška. 
Jų prakalbose, pramogų vaka
ruose ir susirinkimuose pilna 
žmonių. Negana to. Socialis
tams pritaria ir net aktyviai prie 
jų prisideda “pašalines draugi
jos”, unijos etc. žodžiu, virto 
visai kiloki laikai.

M’usų priešai žiuri ir savim 
nebesitveria. Su pasibaisėjimu 
jie mislija apie “naują rytojų”.

Tatai mums, socialistams, rei
kia dar labiau sukrusti. Be a- 
tidėlioįjmo, be abejojimų ir nuo- 
lankavimų dirbti, dirbti ir dirb
ti! Įdirbti ir žiūrėti, kad musų 
spėkos stiprėtų, o ne skaitly t uos. 
Jeigu mes, vietoj padarius vieną 
bendrą frontą prieš bendrąjį 
musų priešą, imame ( iii kas sau 
- vieni “po kairei”, kiti “po de
šinei”—priešas tuo pasinaudos: 
užipuls ir vienus ir kitus. Jau 
tik dėl to vieno mes turėtume 
dirbti bendrai.

Pasiskaidymas, nuėjimas “į 
kairę” ar “į dešinę” gali turėt 
ir blogesnių pasekmių. Toki 
gali privesi prie to, kad šiandie
niniai draugai ryto gali likt ar
šiausiais priešais. Įsivaizdinki
me, kaip tuomet butų sudemo- 
ralizuota lietuvių darbininkų 
minios! Sunku ir prisistatyti.

Šiandie mes esame stiprus, 
šiandie su mumis eina skaitlin
gos lietuvių darbininkų minios. 
Žiūrėkime tad, kad šitas inusų 

Tėv.” laimėjimas neliktų musų [>ačių

tusi prie lokių prievartos į- 
monių po Rusijos valdžia, ku
ri norėjo anthiesli kurilicos

’stnikavo bėgyje 40 metų; j: 
vėl streikuos taip pat ilgai, jei
gu reikės, negu ji pasiduos 
platinti melagingus užruhežio 
komentarus dėlei klausimo 
taip labai tautinio.”

“Tev” redakcija daro iš šitos 
žinios tekį išvedimą:

Iš pirmosios žinios mato
me, kad Vokiečiams nepatin
ka tai. kad lietuviai, nepasi- 
klausę Berlyno, pasirinko sau 
karalių ne tokį, kokį Berlynas 
butų jiems rekomendavęs. 
Įsteigimas Lietuvoje monar
chijos visvien buvo po spau
dimu Vokiečių, kuriems taip 
uoliai tarnauja dalis Lietuvos 
kunigijos, su Olševskiu ir Pu- 
ryckiu priešakyje, — tačiaus 
Berlynui nepatinka net tai, 
kad be jo sankcijos kviečia
ma karalius. Amerikos Lie
tuviai savo Seimuose ir per 
visą laiką nieko kito nerei
kalauja, kaip lik Bespubli- 
kos Lietuvai; jie taip-gi yra

darni jai karaliai ar kas kita 
yra tai kalimas naujų Lietuvai 
pančių, pertai mes nieka
dos nesutiksime užgirti tokių 
žygių, Lietuvoje, kurie eina 
griežtai prieš musų reikalavi
mus ir prieš musų įsitikini
mui us. Lietuvai neprigulmy- 
bės pripažinimo, pačiame 
principe, mes reikalaujame 
iš aliantą, su kariais drauge 
kariaujame už tautų išsiliuo- 
savimą; užtikrinimo tos ne- 
prigulmybės mes reikalausi
me iš Tąikos Kongreso; gi pa
čią valdžios formą nustatys 
Lietuvos žmonės, kurie, kaip 
mes esame įsitikinę, niekados 
nepanorės karaliaus, tuo la- 
biau iš Vokiškųjų Rūmų. '

Amerikos Lietuviai, buvo, 
yra ir bus už Lietuvos berno-

Antra,

“Lietuviškosios Kunigijos 
Synodas. — Liet, kunigijos 
Synodas turi susirinkti bėgy
je rugsėjo mėnesio. Jis svar
stys savo alsinešhną j du len
kišku vyskupu, nesenai Lietu
voje nominuotu per šventąjį

Berods jau liet, kunigija 
yra išreiškusi savo apgailesta

vimą ir savo nepasitenkinimą, 
matydama, kad šventasai So
stas paniekino šitame atsiti
kime tautines Lietuvių tautos 
tiesas.”

jelei šitos
žinios pastebi:

Antroji žinia parodo, kaip 
neteisingai atsineša popiežius 
j Lietuvos klausimą, kaip į 
jį veikia lenkai politikieriai. 
Parodo, kiek jam rupi Lietu
vos dvasiškieji reikalai. Jei 
taip popiežius ir toliaus igno
ruos Lietuvių reikalus, vien- 
va'l tarnaudamas šoviiiisti- 
iiiems Lenkų interesams, tai 
gal prieiti prie to, kad Lietu
vos Bažnyčia gali atsimesti 
nuo Rymo, kurs nėra ir, maty
li, nenori būti teisingu kata
likiškai Lietuvai.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Darbininkai, neskaldykime 
savo spėkų!

Penki metai atgal lietuviu so-

m------- -----------

i L.S. Sąjungoje
Ohio valst. Rajono reikalais. 
“Naujienų n r. 226 radau pul

Ohio valstijoje. LSS. 224 kuo

draugus pasirūpint įsteigimu 
naujo LSS. rajono Ohio valsti
joj. Sumanymas geras ir kiek
vienas privalo jį remi. Tik x'ia 
aš noriu atkreipi organizatorių 
(lomą į vieną labai svarbų daly-I 
ką, būtent naujų kuopų organi-*
žavimą. Kada bus suorganizuo
ta Ohio valst. Rajonas, draugai 
turėtų dėti visas pastangas, kad 
atgaivinus senąsias kuopas, pav. 
Daylon, O., ir steigus naujų. 
Tokiame Daytone randasi neto-1 
Ii 1000 lietuvių. Reikėtų, labai 
reikėtų juos išjudinti.

Mano manymu, LSS Rajonas 
Ohio valstijoj suloštų žymią ro
lę socialistinio judėjimo stipri-,) 
nimui. Tik, būtinai, ta viena iš-j 
lyga, jeigu jis nepasitenkins lik 
jau gyvuojančiomis kuopomis. 
Manau šitą supranta ir*patįs jo 
organizatoriai. — V. V. Vasys.
Truc translntion filcd with the posf- 
tmistcr at Chicago, III., Oct. 2, 1918, 

I js reųuired by the act of Oct. 6,1917.
PROVOST MARšAL GE
NERAL AUTORIZUOJA 

SEKAMĄ:

Atkreipiama (lomos visą sve
tur gimusių registrantų j faktą, 
kad kiekvienoj apielinkėj Lega
liai Patariamieji Komitetai (Le- 
gal Advisory Boards), Preziden
to skirti Valstijų gubernatoriams 
rekomenduojant sulyg šio ofiso 
parėdymų, yra pasirengę pagel
bėti “Questionnaire” išpildant, 
taipgi supažindinant juos su jų 
pareigomis ir jų teisėmis, sulyg 
Parenkamosios Tarnybos Įstaty
mo.

Kad lokaliai ir dislriklų komi- 
tai board’ai), registrantus kla
sifikuodami, galėtų veikti teisin
gai ir pilnu perpratimu visų pa
reiškimų. kuriuos registrantas 
mano turi teisę daryti, yra neat
būtina, kad visi klausimai “Que- 
stionnaire” esantieji, butų teisin
gai ir pilnai atsakyti. Tuo pačiu 
laiku turi būti prirengta sykiu 
su “(|ueslionnaire” visi reikalin
gi afidavitai ir priedineinforma
cija. Tuo tai tikslu Legaliai Pa
tariamieji Komitetai sutverti.
Tieji komitetai savo patarnavi

mams turi didumą savo apielin- 
kės advokatų, inimant tuos, ką 
gali svetimomis kalbomis susi
šnekėti. Jųjų patarimais ir pagcl 
ba gali naudotis visi registran- 
lai bd jokio atlyginimo. Taipgi 
afidavitai gali būti prisiekti prie 
ju be jokio užmokesnio. Jie ne
gali išpranašauti. Local ar Dis- 
trik Board’ų nuosprendį padie
niuose aslilikimuose. Jie apla
mai pa tarti gali ir gelbėti regi
strai) t ui prirengiant jo popieras 
sanžiningoj pastangoj suteikti 
Local ar Distrikt Board’ams jo 
visus faktus perprastinu budu, 

sprendžiu atsiekti.
Mažiausia vienas narys iš Le- *■

galio Patariamojo Komiteto ran
dasi prie Local Board buveines, 
laiku, kuomet “questionnairc” 
išpildyti reikalaujama.

Jus esate skatinami laisvai su 
jais tartis, pasitikint, kad jų pa- 
gelba savyje pašalinio tikslo ne- 
užveria.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison at. 122* Sc». Lenvitt M
Muite 600-012 Kampu* 22n4 pi

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandom: 6 iki I ••karo
Phonc Hayrnarket 2563 Phona Canal 462$

Nedėldienfoia tik pagal aatartj 
Rezidencijos Telephona Albany 1141

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo .skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
Ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDU
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. MH 

Trumpu laiku aš palė-IIVI
■ I mijau žymu skirtumą. |!■ 1 

| ■ I Su kas kartu aš vis stip- I !■ 
I ■ I ' ėjau ir jis išgydė ma- ||■l 
IRI ne. Aš esu stipresnė, Į|F įl 
■I M negu buvau pirin kiek m ■
■ ■ metų. Jeigu jus kenčia- ■

■ te, iųs galite pagodoti ■ I
■ ■ reikšmę — būt stipria ir ■ I 

H' sveika. Tūkstančiai mo- I
■ ■ toru duoda Cardui’jui I I 
IfiSJ 1 kreditą už savo gerą
į M sveikatą. Jis jums pa- !■

?eibės. Mėgink Cardui. !■ 
as visus aptiekorius. !■■ E-73 |

Prie išsinarinimo ir Įsipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Rkhtcr’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir C5c. buteliuk*, vlsoce aptiekoM arba 

stačiai nuo
P. A D. RICHTER & CO.

74-80 VVasbington Street, New York. N. V

Kazimieras Gugis

Mic jto Ofisas f
I2T U. Dearbam lt.

III -ISUnlIyBMg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip i riminaliikuose 
taip ir civiliškuose teism tose. Daro 

visokius dokumentus fry -opieras.

Namų Ofisas:
IKI I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

NOTARY PUBLIC
Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, apdraudžia nuo ne
laimingų atsitikimų. Suteikia 
geriausius advokatus dėl įvai
rių bylų visuose teismuose, 
bendradarbiauja prie geriausių 
advokatų. Tel. Humboldt 8360 
1356 N. Hoyne Avė., Chicago.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICI BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tol. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Subalomis iki 1 po piety.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATIS.

iki
rei- 
ma-

K. G. Trainis&Co 
Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir farmas 
1NŠIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS 

ofise vedimui visokių reikalų, 
visuose teismuose.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius i 

dokumentus ir popieras. 
751 W. 31 St., arti Halsted St. 

1(4. Boulevard 6399.
igr iinf ■ r ~ • re. F..-Įsr,v,i~ į r~r~iiaiJ<

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10(£ 
' Prie šių kainų prisknitoina ir 

1 c ir 2c kariškos mokentja 
“ AKTAI KASDIEN 

a CATVftJJ



Sergėkite savo akis
Debatai

Sioux City, Iowa

Aukos

Morgan si. Chicago3109

y* o

K. J. Ratušinskas

Ir Pirk Juos Noriai

Kaizerio F^alooiaus Berlyne

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

60 DIENŲ IšBAN
DYMU1 DYKAI.

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limils, Chicago 
Tol. McKinley 1420.

VALANDOS* Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo i> iki 8 vakare

Rugsėjo 21 d. buvo LSS. 7 
kp. balius, žmogių atsilankė ne- 
perdaugiausia. Vis dėlto, kuo
pai liks kelintas dolerių pelno.

—Kuopos Reporteris.

Mrs. Agne Džugas 
Lietuve Akušerė

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Kapočius, M.D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigaa Ava. 

Roseland, TU.

Rugsėjo 22 d. vietinė LSS 7 
kuopa surengė debatus. Buvo 
diskusuojama 1): “Ar motetus 
gavę lygių teisių Padarys pasau
lyj’ progresą?” 
žmonijai gero

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central MM 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street. 

Telephone Rockwell MM

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgas, Akušeris 
1929 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: 19—12 rytą; 9—9 va
kare Tel. Cinai 4M7,

sovietui?” Ypač pastaroji tema 
iššaukė karštų ginčų, taip kad 
liko nutarta surengti “ekstra de- 
btitus”ąppaUų 6 d. Diskusijos M. 
Duseika ir Siniaška.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. t a k. 
8325 So. Halsted SU Chicago.

Paskolos $30 iki $300.
Legate rata 3'/j% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
Ior, sankrovos fisturea, veži
mų, automobilių, Liberty 
Ronds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard'ų, šapoa 
ir dirbtuvės datblninkama, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite j ofisų ir mes viekų 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvergais 
ir subatomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais seredomis ir pėt- 
nyČIomis iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
Thos. F. Kcrwin, Mgr.

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra. 

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

LSS. 7 ta kuopa turi įsisteigus 
vakarinę mokyklų. Mokinama- 
si kas panedėlio vakarą. Norin
tiems gera proga išmokti lietu
vių rašybos ir aritmetikos.

Šiomis dienomis pas mus ap
silankė d. V. V. Vasys, buv s 
LSS XI Rajono sekretorius. Ma
no apsigyventi Roehesleryj. Va
dinas. rochesteriečiai įsigyja dar 
vienų veiklų draugą. — Aidietis.

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
l-mą rugsėjo dienų, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Tiek tuo tarpu apie musų “Si 
ositį”. Vėliau pranešiu daugiau 

Lietuvos Jaunikaitis.

akiu specialistas 
* Akis Ffsamtnvoja Dykai

l Gyvenimas yra
e tuščias, kada pro 

nyksta regėjimu.
iJ Mes vartojome 

.Jsglk'jf' paderintą Oph- 
cj thalmometer. Y- 
J patinga doma st- 

®kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 tt 

Teler hone Yards 4817 
Boulevard 6487.

Senai bebuvau Sioux Cityj — 
daugiau kaip pusantrų metų, 
l iesa, miestas ir dabar dar tas i 
pats, bet gyvenimas jame gero- j 
kai atsimainęs. Ypač tai pažy-. 
mu vietos “lietuvių kolonijoj”. 
Musų tautininkai dar labiau su- 
taulėję, parapijonįs uoliau pildo 
tėvelio “artikulus”, o socialistų 
spėkos nepalyginamai stipresnės. 
Aplamai, gyvenimas skubiai ei- į 
na Į priekį. Net ir vyčiai pa jie- 
gė sulipdyt savo rotą ( nors 
ir be vadų. '

DR. G. RL GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gjvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
830 iki 850, dabar parsiduoda po 815 
Ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo SIS iki 
835 siutai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės nuo 825 iki 885, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo 83 00 
iki 87.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 A. Halsted St. Chicago 111

I2th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. AVestern 15 
3514-16 VV. I2lh ai., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Iii.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. IRth 
St. netoli Ffsk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 rietu. ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal Žili. 
GYVENIMAS: 8412 S, Halsted SUaęt

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu tu
rit dusuli, reumatizmų, neuralgiją, parali- 
žus, nerViškumų, slogas, bronchltį, silpnu
mą pečių, silpnumų, užkietėjimų ir daugy
be kilų ligų, arba skausmų bile kur. Pri- 
siąskite 20c dėl vyriško diržo arba 30c dėl 
moteriško diržo, idant pagelbėt užmokėti 
prjsilintimo kaštus. In kelias valandas 
mano stebėtinas diržas rasis jusą pačte. 
Užiuokėkit rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešioki! kasdien pagal nurody
mus per du mėnesiu, tada Iraukije 60 <He- 
ną jei nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite 
diržų atgal, o aš sugražinsiu jūsų $3.98. 
Neįeik laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite taip: A. P. OWENS, Dept. 55-E. 
152 W. 14 Street New York.

Neužsitikėklt tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ^uksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atito
kti belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime,

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1961 So. Ashland Ava. Chie<^ 
• .i Kampas 18-tos gatvės 
9-čios lubos, virš Plati’o aptiek*

Timykite j mano parašų
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 

|9 vai vakaro. Nedėliojo nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

Milvaukee. — Aukojo seka
mi asmens: J. Survilas 65c.; po 
50 c.: F. Matulis, T. Miliauskas, 
P. Lorenas, J. Gabartas, J. Siir- 
vilina, F. Berzonskis, B. Valitt- 
kiavičia, A. Survilas; K. J. Ra- 
tušinskas 40c.; po 25: P. Sver- 
ski, A. Urbikėtis, J, Baltutis, R. 
Petruškailė, B. Gevelinas ir A. 
Šipavitčia.

hUSSIAN
I JUMS H 
K A III 

'W)^t VVIT H

Rerid. 933 S. Ashland Blvd. Chleag< 
T*t«phon* Hay*«rk«< 2544 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Speciallataa Moteriško, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicar 
Tel«phoo« Dfovot Hll , 

VALANDOS i 16—11 ryto; 2—•
7--9 N>d$!lont<i» 10—II Stong.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VFRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chlear*. Iii

Tel Yards 3654. AKUfiERKA 

osgįMrs.A.MIclinlBWlcz 
jbiigmd Akušerijos Ko 
Blegijų; ilgai praktika- 

W WlVUHi PennsylvanijosK HĮhoapitaiėae ir Phfla-
F.ffi^lphijoj. Pasekmin- 

i ’patarnauju prie 
? ^JMgimdymo. Duodn rodą 

» ^4Mvi8°kioae ligose mete
is l&Mrims ir merginoms.

l-VifOS3113 So- Halsted Stn 
LslMMMMI (Ant antrą labą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepinių, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 

Dr D M DOCC CHICAGO, ILLINOIS 
Ūla Da Ifla I1VVV Room 506 ir 507 Crilly Rldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 Iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Sersdoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Mįl Įi-
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ASMENŲ JIE AKOJ IM AI REIKIA DARBININKŲ

Apielirfke

Kova su influenza

K va rantavo paviečių ligoninę

Pranešimai

JIEŠKO KAMBARIŲ
Bandė nusižudyti.

RANDAI

PARDAVIMUI

REIKIA DARBINIU Kl.

RAKANDAI

Sekr. John Clark

NAMAI-ŽEMfc

MOKYKLOS

Nušovė bankininką

Prakalbos su Paveikslais MELUOSE P ARK

Drapanų Skitai

ASMENŲ J IEŠKOJIMĄ i

Įsisteigė nauja 
LMPS. kuopa.

kai.

3110

Atsakomosios įstaigos rvngia- 
Hinton kovon su gręsiančiu

Atėmė pinigus 
ir įkišo “aisbaksin

pini- 
visus

SUSIRGIMU
ŠKAICIUS AUGA

Rinkimą kampanijos 
atidarymas.

nes randu, 
—Valdyba

►. Vieta iš- 
Turiu konl- 

Savininkas 
j. Taip pat parsi- 

rakandai ant antrų 
Namas šviesus, At- 

ulrcsu:

Stankevičiaus, 
paeina iš 

Šilalės 
Jeigu kas 

loscph

l*rakalbos.
• Rugsėjo 29 d. vietinė Drau

Užtikrinu: jums tikini neprisi
eis palaidot draugystę. Ir narių 
skaičiumi ir turtu ji yra taip tvir

MASI Eit SEVVING 8CHOOL 
Prezidentas, 

Prieš City Hali.

ri būt maistingas, gyvenamieji 
kambariai švarus ir apšildomi. 
Gi atsitikus susirgimui, jei kas 
neturi ištekliaus, tegul šaukiasi į 
nemokamus miesto įstaigas. Bet 
susirgimų nereikia slėpti! Tai 
hutų nusidėjimas netik prieš į- 
statymus, b<\t taipjau ir savo ge
rus draugus, kuriuos jus pastų ty
lute ligos pavojum

Reikia daryti visa, kad ncda- 
leidus ligai išsiplėtoti.

KENSINGTONO APlELINKfi

patyręs barbens 
I ori mokėt kalbėt Iru 

Darbas pašto 
valandos Imi

da urnai A. Decker ir Colm bu
vo pašaukti į Washiiigtonų pas Į 
patį profesorių Ripley. Tenai 
taip pat ..buvo pašauktas ir A- 
malganuited tuiijos generalis 
prezidentas Sidney Hillman ut- 
stovauili Alfred Decker ir Cohn 
dirbtuvės darbininkus. Išklau
sęs dalykų, prof. Ripley išdavė 
paliepimų firmai, kad lartųsi su 
darbininkų komitetu apie darbi
ninkų reikalavimų išpldymą; o 

darbininkams, kad grįžtų atgal

ATIDUODAMA raiidon sankrova 
Gera viela grosernci ir buvei nei. 
3246 Emcrahl Avė. Chicago

eeley 164) 
rmlwf»H

įvyks šian 
spalio 2 d., Fell(>wshi|> švelni 

Ateities žie

KEIKIA merginų finišerkų ir Mu
zikų isiuvėjų prie moteriškų žiponų. 
Prityrimo nereikia.

Chicago Novrily Cloaeks.
366 \V. Adams st., Chrčago

Pajicškau 
rauskailes, 
kvaukee 
tonų 
melų 
note

Mokinimo valandos: nuo U ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 SO. Halsted St.. Chicago, 111.

Pasiturįs saliunininkas, Henry Į 
.1. Loutli, 1651 Wentworth gt., 
vakar vakare tarėsi išdarysiąs 
“gerų biznį’’, šalimais esanti fir 
nia išmokėjo savo darbininkams 
algas. Ponas Henry nuvyko bau 
kati ir parsinešė 850 dolerių Če
kių išmainymui. Neteko mainy
ti: Nepažįstamas banditas įėjęs 
užkailumdavo atiduoti pinigus, o 
patį Henry ir kjtu^jo kostume- 
rius sukišo “aisbaksin". Bandi- 

Į tai ištruko.

KEIKIA gęrąw tvirtų moterų 
dirbtuvės durim. Gera mokestis 
901 18th st., Chicago, III.

Kalbės
P. Grigaitis. “Daribo 
rius, Kl. Jurgelionis ir kiti.

Geistina, kad į tas prakalbas 
atsilankytų kuodą ogiausia pub
likos. nes jose bus išaiškinta bė
gamieji musų visuomenės judė
jimo klausimai ir apipicsla Dar
bininkų Tarybos veikimo pienas 
šiam sezonui.

čiaus jo pastangos nedavė jokių 
pasekmių. Nes firmos atstovai 
stačiai nepaisė jo patarimų. Ta-

Pajieškau Elzbietos Bajoraitės — 
paeinu iš KuprUiškių parap., Monl 
vidų sodos, I’anevčžio pavieto. Ka
imo gub. Ji gyveno Aurora, III. Ji 
pati lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite Jos adresų.

Kazimieras Davidonis.
.16632 Edbrookc avė., Bdseland, III.

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

VALENTINE DRE88MAKLNG 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namų. Vle 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao 
ta išmokinti jus pasiūti sukusi ■< 
010. Phone ’

SARA PATEK

Visi virtos lietuviai nepamirškite atsilankyti, urs ture 
uite progų pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc 
kaus kalbų. Kviečia KOMITETAS

Cicero, III. — Liet. Raudonos Ro
žės T. Kliubo mėnesinis susirinki 
mas įvyks seredoj, spalių 4 d., Joe 
Neffo svetainėj, 1500 S. 49 avis. Ci
cero, III. Pradžia H vai. vakare. Kliu
bo nariai malonėkite atsilankyti.

—Valdyba

gos
galim
kiama išvieno

Tūla Mary Aecy. gyvenanti 
118 So. Winelrester gt., vakar 
bandė nusižudyti elevatoriaus 
stotyj’aht Davis gatvės. Skubiai

Minėtoji draugyste yra daug 
pasidarbavus vietos lietuvių švie
timui 
šiaip pramogų vakarus. Ji, be 
Jo, yra prisidėjusi prie Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. O 
jus, smarkuoliai, kų nuveikėte?

Pirm.—Ad. Stoškus.

Lith. Imp. and Beneflt Club mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
spalių 2 (k, 8:00 vai. vakare, M. Ku
kuraičio svetainėj, 10613 Ędbrook 
avė; Nariai malonėkite atsilankyti 
paskirtu, laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

—Valdybų.

Langų plovėjų unijos susirinki
mas įvyks šiandie. 8 vai. vakaro, 
156 W. VVasJiiuglon St. Nariai 
kviečiami atsilankyt paskirtu lai*

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kulbes M. X. Mockus

Petnyčioje, spalių 1 d., 8 vai. 
vakaro, Miklus svetainėj, įvyks 
didelės prakalbos, atidarymas ru 
leninių rinkimų kampanijos 1- 
tame kongresiniame distrikte. 
Kali lės anglų ir lietuvių kalbė
tojai.

Visi kviečiami atsilankyti.
—Komitetas.

Pajicškau Julijono 
gyveno Pillsburgh, 
Kauno gub., Raseinių pav 
parap.. Paberžių kaimo 
jį žinote duokite man žinoti 
Jncikas, U. S. 401h Inf. Barni. Cnmp 
Custcr, Mirhigan.

KEIKIA merginų inokyties ope
ruoti elektra siuvamas mašinas. Gc 
ros valandos. Pastovus darbas. Ge 
ra mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
2419 \Valiaee st., Chieagt

4-to Congrcssionul ir 9-to senato
riai distriklų visų tautų socialistai 
rengia koncertų ir balių subatoį, sp. 
12 d.. M. Mcldažio svet., 2212 W. 
23 PI. Nepamirškite atsilankyti, 
nes kito tokio greit nesulauksite. Ti- 
kietų galima gauti pas kuopų na
rius. Perkant iškalno tik 25 centai, 
prie durų 3(1 centų. Kreipkitės pas 
Spurgį, 2209 W. 23rd Place.

.Komitetas.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employmcnt Service) 
lieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

ji atsuko savin revolverį ir palei 
do šūvį. Nuvežta į Evanston li
goninę. Gal pasveiks. Saužiuly 
b&s priežastis — šeimyniški ne 
sutikimai.

True translation filed with the post- 
mastei* ai C.hicagi^ III.. Oct. 2, 1018, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

Iš Chicagos rubsiu- 
vių judėjimo

Be didelio triukšmo vienoj C.lii- 
cagos siuvykloj rubsiuviai'laimė- 
joslrc 
gos

Bridgeporto Liet. Laisv. Federa
cijos 12-tos kuopos susirinkimas 
bus ularninkc. sp. 1 d., 3356 So, llal- 
sted si. Pradžia 8 vai. vak. Visi na
riai privalot atsilankyti 
si daug svarbių reikalų.

J. F. Kasnicka
118 N. La-Šalie st.,

Atsišaukite ant 4-to nugšlo.

PARSIDUODA lotas labai geroje 
vieloje. ’ Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant namo, bet lik su patim 
savininku, be tarpininkv slės agen
tų. Atsišaukite sekančiu adresu: 
3116 Auburn avė. (Barbcr shop)

Brighton Park. — LSS. 171 kuo
pos mėnesinis susirinkimas bus šia
ndie, spalių 2 d., A/Mcldažio svel., 
3834 S. Kedzie avė. Pradžia 8 vai. 
vakare. Draugai malonėkite liuli 
laiku, nes yra daug svarbių reika
lų svarstyti. J. Gustaitis

PARĮ >A VIM1 ’ Į barbe risk i da iki a i 
geroj vietoj, prie kampo 
dirbta per ilgų laikų. I 
raktų. Remia nebrangi, 
apleidžia tų darbų 
duoda naminiai i 
lubų iš priekio 
sišaukite šiuo ------
4556 So. Paulina si.. Chicago, III

LMPS. 9 kp. choro repeticijos dėl 
svarbių priežasčių šiandien, spalio 
2 d., neįvyks. Choro raštininkė.

Draugai Leonas Zavadskis, Kau
no gub., iš Šiaulių miesto ir Jonas 
Žilinskas, norintieji su manim sųsi- 
rašyli atsišaukite šiuo adresu:

J. Gužavskas.
Cu. II. 123 Inf. Camp. Mills . 

I.ong island, N. Y.

Pagalios, šioj apietinkėj įsi
steigė dar viena LMI^. kuopa. 
Naujoji kuopa gavo numerį 67. 
Rugsėjo 24 d. kuopa laikė pir
mų mėnesinį susirinkinuj “Aušr
os” kambariuose, 10900 Michi- 
gan Avė. Kuopon iškarto įstojo 
šešiolika narių. Antrų susirinki
mų nutarta laikyt spalių 13 d. 
— toj pačioj vieloj.

Taigi kviečiama dabar Ken- 
singtono, West Pullmano ir jos 
apielinkių inotcrjs rašyties j 67 
kuopų. Šioj apielinkej gyvena 
nemaža lietuvių moterų ir mer
gelių. Jų pareiga yra įstoti nau- 
jojon LMPS. kuopon. Lietuves 
moterįs ilgai snūduriavo neįtik 
čia, bet visose lietuvių kolonijo- 
e. Dabar, kuomet visur žmonės j 
juda-krnta, ir mes, kensingto- 
nietės, miprivalome atsilikti. Ta
tai, sesutes, organizuoki mes ’

—67 Kuopos Narė.

Brighton Park. — Liet. Laisvama
nių, Fed. 5 kp. susirinkimas ivyks 
spalių 3 d., Liberty svet., 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. vakare. 
— Draugai ir draugės, malonėkite 
visi atsilankyti j susirinkimų ir at
sivesti naujų narių. —Org. M.

Ch. L. D. Tarybos 
prakalbos

Kilų seredų (sp. 9 d.) (’.hicagos 
Lietuvių Darbininkų l'arybų 
rengia dideles prakalbas Mclda- 

(22I2AV. 23rd PI.) 
Naujienų" redaktorius 

redaklo-

'hEIKALINGA leuų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landų, 10 ir 11 yu). darbas.

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicogo

PA.I I EšK Al’ ruimo Bridgeporto 
aplclinkėje, su valgiu arba be val
gio. Atsišaukite luojaus laišku. P. 
Tanias.
1978 Canalporl

ika ir atsiekė to, ko Chica- c
rubsiuviai nebuvo atsiekę 
ilga laikų. Jie tuo parodė, 
net Chicagoje tarp Chica: 
rubsiuvių dabartiniu laiku 

itsiekti savo, jei tik* vei- 
sulartinai, su iš* 

minčių, su aprokavimu.
lai buvo Allretl Decker and 

Cohn dirbtuvės darbininkų strei
kas, ne visų tos firmos darbinin
ku. bet tik vienos dirbtuvės, kuri i
randasi aid Kedzie avė. lies 22-ra 
galvi. Streikas prasidėjo trejetas 
savaičių atgal, kada firma atsi
sakė išpildyti paduotus darbinin
kų reikalavimus. Didelė darbi
ninkų didžiuma jau prigulėjo 
prie Amalgamaled Clothing Wor 
kers of Amerika, ir streikas lo
dei buvo pavyzdingas.

Kadangi dirbtuvė dirbo uni
formas, lai j streikų pagal uni
jos skundo Įsimaišė Suvienytų 
Valstijų kariškos valdžios atsto
vas profesorius W. Z. Ripley, 
kuris yra Armijos Apsiuvimo 
Darbo Normų Adminislrato- 
rimu. Iš pradžių prof. Ripley 
vieloj savęs buvo paskyręs Chi
cagos profesorių Mead, kad jis 
įprižiurėlų, kame dalykas ir su
taikytų nesusipratimų. Profeso-

Hurvey, III. — LSS. 228 kp. susi- 
rinkimas bus nedėlioj, spalių 6 d 
Pradžia 9;30 vai. ryto. Susirinki 
inas bus paprastoj svetainėj. Kvic. 
čiu visų draugų atsilankyti, nes tu 
rim daug svarbių reikalų.

—Komitetas.

PARSIDUODA forniėiai ir drapa
nos po vięnų daiktų. Esml namuose 
nuo 3 vai. po pietų iki 9 vai. vaka
re. Namas ant vieno augšto.

A. Danila, 
2956 S. Poplar avė., vienas blokas j 
West nuo Halsted st. Tol. Yards 3111

1’ASIRANDAVO.IA gaili apšildo
mas storas, 733 W. IKtli St., ant ka
mpo dės. Gera šviesa. Tinkamas 
dvi mažos dirbtuvės arba bile ko
kiam bizniui. Labai prieinama ren- 
da. Kreipkitės pas: S im. Netter, 
10 S. La Šalie St., R( >m 428.

REI’A PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
aparlmento daiktus; <lailus diniug 
romu setas ir bedroom setas, taip
gi *850 player pianas liktai už 82’0 
ir $200 Viclrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
Jiejiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

( hieagos Lietuvių Vyrų choro na
riams: “Kaizeris Pekloj” — baleto 
repeticija įvyks seredoj, spalių 2 d., 
8 vai. vakare. A. Bočkio svet., kam
pas 32 ir Auburn avė. Visi malonė
kite atsilankyti laiku. —Komitetas

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, spalių 3 d. Mel- 
dažio svetainėj. Pradžia 7:30 vai 
vakare. Visi draugai kviečiami at
silankyti, turim daug svarbių reika
lų. - .. Org. B. Zaveckis.

ir pagelbininkų 45 
j. jvairių darbini- 
r restoranus, kitur 

Janilo- 
Apsuk- 
mašinų 

diejuotojų. garo mi
lų pagelbininkų, 50 iki 
lų. Važnyčių $100.00. 

suvirintojų, medžio išdirbėjo įvai
rios rųšies.

MOTERŲ REIKALAUJAMA. Imlu 
plovėjų $12.00 naktimis arba dieno
mis, kas antras nedėldienis liuosas, 
1-mos ir 2-ros virėjos, $12 iki $18.

Merginų ir moterų j dirbtuves 25 
e ir 3.>c j valandų. Moterų prie va
lymo lealru ir ofiso kambarių. Na
ktimis ir dienomis. Trumpos valan
dos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

KEIK ALINGAS geras, vyras; kuris 
supranta biiemio ir groserio darbų; 
yra gera viela.
3139 S. Halsted si., Chicago

Tol. Yards 2598

prityrusių dry goods 
merginų.• Gera mo-

paslovųs darbai, taip
gi trumpos valandos. Pril\rimas 
reikalingas.

Raeh’s Depl, Store,
3641 S. Halsted st., Chicago

RI'.IKIA sargo į bankų, laiko da
botojų, kolektorių, apysenių vyrų 
prie įvairių darbų, $18 iki $25 j sa
vaitę, elektrišenų ir pagelbininkų, 
inžinierių, vaikų 14 melų ir senes
nių, 25 iki 35c į valandą. Vyrų dir
bti nžmieslyje, $60 j mėnesį, kam
barys ir valgis, nedėliotais nedirba
ma. PeČkurių i 
iki 53c i valandų 
Ūku į bulelius ir 
dirba nedėliomis, kilni 
rių $19 iki $25 Į sava 
raus vyro $23 iki $25. 
įvairios rųšies 
statytojų

RARGENAS. $1350.00 už 8 kamba
rių murini namelį 3621 \VaJlacc sis.

B. \Vebcr & Co„
2258 \V. 22nd si. Tel. Ganai 2911

Pereitą paneelėlį streikas buvo 
užbaigtas ir darbini likai grįžo 
darban po Aiualgamatcd Unijos 
vėliava.

Bet šiai Alfred Decker ir Cohn Į 
atsisakė priimti veiklesnius strci-l 
kierius. Dar prieš streiką jie bu- Į 
yo atstatę šešetą veiklesnių uni-| 
jos narių, o dabar dar nepriė-l 
tnė darban arti 20 darbininkų.

Ąnudgamated Unija vėl tad I 
pasiuntė skundą profesoriui Rip-1 
ley. Gavęs dar sykį skundą, 
profesorius Ripley pails asnlenišr- 
kai atvažiavo Chicagon šį pa i le
delį. Kartu su juo atvažiavo 
Chicagon unijos prezidentas S. 
Hillman.

Pamclėlio rylą įvyko trumpas 
Į tardymas, kuriame prof. Bipleį 
pasakė firmos atstovams, kad jie 
arba turi priimti visus slreikic-r 
rius atgal į darbą, arba jų biznisI 
galės buli uždarytas. Tik po ši
tokio tižreiškimo bosai suprato, 
kad čiu jau nebe juokai.

Po piel buvo slreikierių susi
rinkimas, kuriami* kalbėjo uni
jos prezidentas Hilhnanas. Strei- 
kieriai patiko jį su dideliu entu
ziazmu. Sveikino jį ir sveiki
no patįs save su laimėjimu, ko
kio Chicagoj tarp rubsiuvių la
bai senai bebuvo. “Hindenbur- 
go linija tapo pralaužta,” sakė 
jie vienas kitam su džiaugsmu^ 
Vyrai daužėsi viens kitam pe-

Įčius. Mergaitės bučiavosi.
l’larninke jie visi grįžo į dar

bą su iškeltom galvom.
Firmos atstovai priversti tapo 

j sueiti su unijas komitetu ir kai— 
bėties apie darbo sąlygas ir al
gų pakėlimą... Chicagoje — tai 
dar negirdėtas dalykas, nes iki 
šiol beveik tik viena Hari Schaff- 
ner ir Marx firma turėjo reika- 

Į la su Amalgamated unija. Ki- 
| tos firmos kratėsi unijos kaip ko 
kios baisenybės ir kovojo su ja 

Į nešvariausiais ir žiauriausiais bu 
dais. Ir dabar prie neorganizuo
tų šapų tebestovi mušeikos ir spe 

Įeiąlė policija..,
Tikimos, kad jm> to, kas atsiti

ko Alfred IX*cker ir Cohn dirb
tuvėje, ir kitose dirbtuvėse pra
sidės siuvėjų judėjimas. Amal- 
gamaled Ciothing Workers U- 

Inija ketina padėti (langiaus pa
slaugų suorganizavimui dar ne
organizuotų šapų.

Į Ryloj bus didelis masinis mitin 
gas, kuriame kalbės Amalgama
ted Clothing Workers Unijas pre 
zidentas S. Hillman. Mitingas 
įvyks Hod Carrters unijos salė
je, 822 W. Harrison St.

IRON
Jeigu jus nesate tvir

tas arba sveikas, jus tu
rite patįs padaryti seka
ntį bandymų: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kirk toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu
šalėti Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išiuėginkit sa
vo stiprumų ir pastebė
kite. kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė ši išmėginimų, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užgančdiąimą ar
ba bus grąžinami 
gal. Gaunama pas 
gerus aptickorius.

REIKIĄ prityrusių vyrų prie 
įprėdalų ir čeverykų. I'uri kalbė
li angliškai, lietuviškai ir lenkiš- 

į (ei k ai i ngas paliudijimas*.
Lustig’s Dept. Store, 

-12 S. Halsted st., Chicago

Ateities žiedo vaikų draugijėlė, 
rengia puikų koncertą ir balių su- 
batoje, spalio 5 d., Mildos svetainė
je. Halsted ir 32 gat. Gerbiamoji 
Chicagos visuomenė, užjausk i te ir 
paremkite atsilankydami i ŠĮ vakarą. 

—Ateities Žiedas.

Pranciškus Lošinskis 
mirė staiga uždegimu, rugsėjo 

30 d., 1918 5 vai. vakare.
Velionis 37 lųctų amžiaus, 

paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Andrejnvo parap., įtaigių 
sodos.

Laidotuvės įvyks ketverge 
spalio 3 d., 9 vai. ryte iš na
mų 2013 Canalport avc. į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčių, po pa
maldų | šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiami visi giminės, drau
gai ir pažįstami atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse. Kviečia

Jonas-Bružas

REIKALINGA 
prie saldainių 
darbininkei geras užmokestis. Alsi 
šaukite pas

P. Baltrėną, 
616 W. 31sl si. i cl. Boulevard 7351

REIKALINGAS 
visam laikui. T 
iiškai ir lietuviškai, 
vus. Mokesnis gera 
inpos.
1100 S. Hermitagc avė., Chicago

* __ ■ ><•!•>’petreiiŲ, kir-
pimas, pritaikymus ir 
(Irupmių siuvimas. Len- 
gvai išmokiiiumc trum- 

. pu laiku, diena ir vaka* 
rais.VmB SPECIALUS SKYRIUS 

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. l'ž Š| darbų apmokamu 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
viu* dienomis ir vakarais.

REIKIA vyro į shipping romu 
siuntinėti skrynias. 

Roos M f g. < 
IG-ta ir l’isk sis

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj, spalio 
2 d., 1918, M. jankaičio svet., 4837 
W. 1 Ith st. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Būtinas reikalas visiems kuo
pos nariams atsilankyti.

(>rg\ K. Vaitekūnas.

. koncertas, rengtumuu
ciiieagos Lietuvių Vyrą Choro j- 
vyks lU'dėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meltlažio svet., 221 f W. 23rd Piure. 
Scenoje slalomą I veiksmo komedi
ja “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrą Choro KoinilelaH.

Ateities žiedo repeticija vadovau 
janl p. S. Staniuliutei 
dien 
nėję, 821 W. 23 PI. Visi 
do nariai malonėkite a

žiedo Globėja

savo duklės Ojius Pel- 
pirmiau gyveno ant Mi- 

ave., Chicago; ji yra gel- 
plakų, vidutinio augščio, 20 
amžiaus. .Ii pati ar kas ją ži- 
malonėklĮe pranešti jos tėvtii.

Vincas Petrauskas,
\V. Madison si., Chicago

REIKIA mogliuoloįų merginų. Pa 
stovus darbas. Aukščiausia mokestis

Imperini Laundry,
511 E. 39 st., Chicago, |ll

REIKIA pagelbininkų jaiiitoriaus 
irba porterio.
J222 ilarpcr avė., 1 Hoor, užpakalyj*

surengė prakalbas. Kalbėjo d. 
T. Dundulis.' Kalbėtojas labai 
aiškiai išdėstė reikalingumą to- 
kių <lrtiUį^y»Cių ii 

patenkino.
Žmonių buvo nedaugiausia. 

Galbūt dello, kad tuo pačiu laiku 
buvo surengia italų a p vaikščioji
mas. Daugelis galbūt norėjo’pri 
sižiurėti tam apvaikščiojimui. O 
kita priežastis, tai liilų nekvies
tų agitatorių prasimanymai. Tie 
žfaonės įsilyžo zaunyt, buk drau- 
gy’slė jau “ arti grabo” ir tt. 
Esą, ji beturinili vos 21 nprį.. Be| 
reikalo He vyrai taip siekyjasi.

REIKIA žmogaus į rusišką pirtį.
C. Yaffe,

18 -910 W. 141h si., Chicago

vojum. Paviečių ligoninė jau 
tapo ^įkirsta privačiains asme- 
niins-lankytojains. Susirgimų 
skaičiui brsididinanl tas pats gal 
būt bus.padaryta ir su kitomis 
ligoninėmis. Negana to. Pana
šiai bus pasielgiama ir su priva
čių namų gyvenamomis vieto
mis. Sveikatos komisionierius 
vakar išleido viešą persergėjimą 
į gyventojus - prie pirmo li- 
gtls a|ksirėiškimo tuoj gulti lo
von ir ncsįsiieisl į butą jokių pa
šalinių asmenų: lankytojų, dran
gų ir tt. Jeigu rasis asmenų, kur 
Ikandys apsilenkti su esamais l>a- 
Ivarkymais. prieš juos busią pa
naudota įstatjTninė spėka. Va
dinas. jie bus nubausti.

Liga laijMnriškai plėtojasi. Pa
viečių ligoninėj vakar rytą jau 
buvo 260 ligonių. Jų skaičiust 
vis auga. Tas pats ir kitose ligo
niuose. PaV., West Side ligoni
nėj be “pašalinių asmenų" susir
go 25 nursės, o trįs mirė; gi Pre- 
stytorian ligoninėj serga net 10 
mirsiu’ Dėlei to valstijos t. v. 
sveikatos d(<|>arlamenlo direkto
rius, Dr. George U. Himt, išleido 
griežtą įsakymą, kad, siaučiant 
epidemijai, kiekviena narse ir 
ligonių lankytojai privalo įsigyti 
tam tikrų maskų. kurios apsau
gotų juos nuo ligos bakterijų.

Gyventojai tečiaus privalo už
silaikyti geni i - sanitariai. 
Genis užsilaikymas pats savaimi 
pašalins ligos pavojų. Valgis tu-

.. J J L.............. .. ....... ——

Norlh Avė., vakar naktį ant vie
tos nušovė savo draugą Ųankin- 
ką, Nicolas Kyriapoulos, Alias 
Exchange National banko kasiy 
ninki). Nušautasis, sako, nusu
kęs P. Deneropoulos’u net 30. 
000 dolerių. Šovėjas areštuotas.

Seredoj, Spalio-Oct 2 d., 1918 
CHOPIN MA.L.L 

2157*59 Kampas Lcavitt ir 19th gatvių.

Ketverge, Spalio-Oct. 3 d., 1918 
BRIGHTON PARKE

3925 Kedzie Avė., Kampas 39-tos g.




