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True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Oct. 12, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

Talkininkai 
veja vokie

čius.

True translation liTed wltb the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired bv tbe act of Oct. 6, 1917.

Amerikiečiai su
ėmė 5,000 be

laisvių
Tiek belaisvių suimta j dvi! 

dienas.

WASHINT()N, spalio 11. — 
Gen. Pershing praneša šiandie a-

.. .¥ pie amerikiečių spėkų paėmimą
Vokiečiai bėga iš Douai ir? kcl ,c Cf>u. 1)unle Marie, ant 
Moterų Kelio . Talkininkai 

arti svarbios vokiečių komu
nikacijos linijos.

LONDONAS, spalio 11. — Vo
kiečiai matomai traukiasi iš Do
nai.

Anglai paėmė St. Aubot ir tuo 
yra už 7 mylių nuo vyriausios 
vokiečių šoninės komunikacijos] 
linijos — Valanciennes • ___
geležinkelio.

Priešas traukiasi visame fron 
te nuo Soissons - Laon kelio iki 
Grant Pre, į šiaurę nuo Argonne 

)miško ir taipgi nuo šiaurinio 
kranto Suippe upės iki Champa- 
gnc.

Gen. Debeney armija prasi
mušė per Oise keliose vietose j 
rytus nuo St. Ųuentin ir jo ka
reiviai gręsia strategiškam mie
tui Guise.
Apleido Chemin Dės Daines,

Vokiečiai evakuoja Chemin 
Dės Dames spaudžiami subėgan
čių atakų j vakarus ir pietus nuo 
jo.

I šiaurę nuo Rheųns franeuzų 
5-ji armija laiko abu krantu Su
ippe upės ir paėmė Berticourt.

Daug kitų svarbių laimėjimų 
įgyta ir'neužilgo vokiečiai tu
rės apleisti didelius plotus, kad 
neatsidurus tarp talkininkų re
plių, kas reikštų pražudymą 
daugybės kareivių.

(kairiojo kranto Meuse ir sueini- 
Imą daugiau kaip 1,000 belais
vių, taipgi nuolatinį ėjimą prie- 
kyn ant dešiniojo Meuse kranto.

LONDONAS, spalio 11. — 
Graut Pre, svarbus geležinkelio 
miestas išsdlankime Aire upės, 
25 myl. į šiaurvakarius nu Ver- 

I duno tapo įeitas franeuzų.
- Lille! . .,.Vi • • i-| Amerikiečių kareiviai apvalė 

Argonne mišką.
Bėgyje pastarųjų dviejų dienų 

amerikiečiai suėmė arti 5,(MM) be 
laisvių jų nuolatiniame besi ver
žime tarp Argonne ir Meuse.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III., Oct. 12,1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917,

TALKININKAI SU6MČ 
248,494 VOKIEČIUS.

{ du mėnesiui

WASIUNGT()N. spalio 11. — 
Gen. March šiandie paskelbė, 
kad nuo rugsėjo 1 iki 30 d. tal
kininkų armijos suėmė 2,844 o- 
ficierius, 120,192 kareivius, 1, 
600 kanuolių ir daugiau kaip 
10,000 kulkasvaidžių. Nuo lie
pos iki rūgs. 13 d. jie suėmė 
248,494 kareivius, 3,699 kanuo- 
les ir daugybę kitokių ginklų. 
Į tas skaitlines neįeina belaisviai 
ir grobis paimti gen. Allenby 
Palestinoj.

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TIKRASIS PASITRAUKI- 
mas PRASIDĖJO.

SU PRANCŪZŲ ARMIJA, spa 
lio 10. — Nuo šiandie mes gali
me skaityti be optimizmo, kad 
tikrasis vokiečių pasitraukimas 
— pasitraukimas ant Meuse.— 
prasidėjo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917, 
SERBAI SUĖMĖ 3,000 BE-

LAISVIŲ.

True trailsintinn iiicn wifn the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6.1917.

1,900,000 AMERIKIEČIŲ 
FRANCIJOJ.

Paėjo 10 mylią.
1 ’̂ I ■ I—

LONDONAS, spalio 11. — Ser 
bijos generalio štabo oficialis 
pranešimas sako, kad serbų ka
reiviai po paėmimui Leskovač 
vėl paėjo ir spalio 8 paėmė li
niją 10 mylių į šiaurę nuo mie
sto, 
vių 
tos.

Daugiau kaip 3,000 belais- 
s ui m ta ir 5 kanuolės atinv

Dar du milionai rengiasi 
plaukti.

iš-
Sako policijos viršininkas 
Alcock.

......................................  ’ ’

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taika turi būt 
teisinga

Sako valstybės sekretorius 
Lansing. Neapykantos netu

ri būti.

AUBiURN, N. Y., spalių 10.
“Kad išvengus kitos pasaulinės 
karės, pilna iteisybt? ir bendras 
labas turi būti pamatiniu mbWu 
tų, kuriomis bus įsivesta atsdko- 
mybė parašymo laikos sutarties 
po sutriuškinimo Prusijdš mili- 
tarižmo,” taip pasakė čia šįva
kar kalbėdamas valstybės se
kretorius Lansing. Jis kalbėjo 
paminėjime 100 metinių sukak
tuvių uždėjimo Auburn teologiš 
kos seminarijos.

“Principai, kuriais visuotina 
taika bus padaryta tarp kariau
jančių šalių,” sakė Lansing, “ta
po aiškiai išdėstyti prezidento 
Wilsono. Tai i principais teisy1 
bes turi vadovauties tič, kurieMs 
bus pavesta tarybos apie dide
lę laikos sutartį ir turi apsireik
šti tame svarbiame dokumente, 
kuris padės pamatą pcrsikęitu- 
siam pasauliui.

“Mąstantis žmonės turi žino
ti, kad ateinanti taika nebus pat 
stovi taika, jei jos sąlygos bus 
padarytos piktyje, ar jei kerštas,

Mirė J. Dulbis
Auka dabar siaučiančios in 

fluenzos.

True translation filed with the post, 
master at Chicago, UI., Oct. 12, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija parašė 
atsakymą.

“Naujienos
Flashing, N. Y., miesto šią sa
vaitę pasimirė lietuvis piešė
jas - kartonistas J. Dulbis. Mi
rė — nuo dabtor visur siaučian
čios inifluenzbl.

gavo žinią, kad

True 0 anslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191/

MIRĖ LIETUVIS KAREI
VIS.

Chicagietis lietuvis kareivis mi
rė nuo plaučių uždegimo.

Spalio 8 d., 3 vai. popiet, Camp 
Custer, Mich., mirė nuo plaučių 
uždegimo lietuvis kareivis Juo
zas Zuopel. Kariuomenėj jis bu 
vo neilgai — vos 2 mėnesiu. La
vonas parvežtas Chicagon ’ 
4017 Brighton Place, Laidotu- 
vės bus panedelyj.

Velionis paliko brolį Vincen
tą ir seserį Verutę Zuopelius.

vos 2 mėnesiu, ta-
1 __ - * -j

---- r- r

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, 6,1917

Vokiečių ministerija jau pa
rašiusi atsakymų į preziden

to Wilsono klausimus.

COPENHAGEN, spalio 10. — 
Vdkielfljdš atsakymas į preziden
to Wilsono notą tapo parašytas 
po kanclerio princo Mąxiin i liū
no, vice - kanclerio vdii Payer, 
niinisterių ir valdžios karinių at
stovą, konferencijos. Tokis p ra 
nešimas atėjo tarp gautų iš Ber-

Pusiau - oficialis Berlino 
Wolff biuras paskelbė preziden
to Wi|lsono atsakymą į Vokieti
jos kanclerio princo Maximili- 
ano taikos pasiulytną, su seka
mu prierašu:

“Oficialio Deksto atsakymo 
vis dar laukiama, bet atsakymas 
parodo, kad reikalingos yra toli- 
Mheiirife’ vtoldlibs de-
Idarėėijbs.' Tttirt1 tiksHi1-fcikalin 
gas yra atidus valdžios apsvars
tymas.

“Atsakymas į prezidento pas*- 
kutinį klausimą (už kokią val-

True trunslation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., Oct. 12, 1918, 
as reųuired bj the act of Oct. 6, 1917

Austrija priima 
Wilsono taikos 

sąlygas
Turkija taipgi priimanti tas 

sąlygas.

LONDONAS, spalio 11.
Central Ndws gavo žiidMį iš Am
sterdamo, jog Austro - Vengriją 
ir Turkija pranešė Vokietijai, 
kad jos priims prezidento Wilso 
no taikos sąlygas.

Reuteris sako patyręs, kad 
Turkija užkabinusi Suv. Valsti
jas tikslu įgyti taiką.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJOS PREMIERAS 
REZIGNAVO.

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
premjeras Dr. AHexander We- 
kerle paskelbė apie savo rezig
naciją ix> konferencijos su ka
ralium Koroliu.

i

čia gautieji Viennos laikraš
čiai rašo, kad Vengrijos ministe-

Vėl du laivai 
paskendo. *

400 žminių žuvo ant Airija 
laivo.

Apie. 280 žmonių išgelbėta. Pa
leista dvi torepedos.

ANGLIJOS UOSTAS, spaįio 
10. — Airijos k rasos laivas Lein 
sttT, 2,646 tonų įtalpos, tapo tor
peduotas ir paskandintas plau
kiant iš Dublino į Holykea, St. 
George kanale. Manoma, kad iš 
buvusių ant laivo 680 žmonių, 
400 žmonių žuvo. Leinster bu
vo du sykiu užgautas torpedos. 
Po mnno užgavimo kapitojias 
nasukė laivą atgal, bandydamas 
pasiekti Airijos pakraštį, bet lai 
vas beveik tuojaus tapo vėl tor
peduotas.

400 AMERIKOS KAREI
VIŲ ŽUVO ANT LAIVO.

WASHINGTON, spalio 11. — 
Daugiau kaip 1,900,000 amerikie 
čiv( kareivių išplaukė į frontą. 
Armija dar iš 2,000,000 karei
vių yra prirengime užtikrinimui 
pergalės.

Štabo viršininkas, gen. March, 
kuris tai paskelbė, pridūrė:

“Datbar nelaikąs laikyties nuo
monės, kad karė yra užsibaigusi.
Vienas dalykas reikalingas pada- je ištvirkimas pasiekęs augš- 
ryti — mesti prieš vokiečius mu 1 čiausio laipsnio ir kad reikia 
sų magintum turtais, žmonėmis “kas nors” dalyti, idant visa tai 
ir pinigais, ir padaryti pergalę Į pašalinus.
tikra^ » ty[<x|on

Verkiantysis policijos viršini
nkas Alcock vakar išleido vie
šą užreiškimą, jogei Chicaga y- 
ra “švariausias miestas visoje 
šalyje”. Tatai policijos virši
ninkas turėjęs padaryti todėl, 
kad tūli “riebių algų patriotai” 
(kurių jie dabar netekę) tyčia 
leidžia paskalas, buk Chicago-

dro labo bus p a m a t.n i u 
motyvu tų, k u r i e m s 
bus p a v e s, ,t a M dalelė at
sakomybė parašymo didžiausios 
sutarties, kokią šis pasaulis ka
da nors žinojo.

“Aš manau, kad šiose dieno
se darbo ir kovos, kuomet kon- 
troliuojantįs cen'lralinių valsty
bių žmones žvėrys tebėra dar 
liuesais, yra ganėtinu užtikrinti, 
jog taika, kuri ateis kada pasau
lis bus apsaugotas, bus taika, 
peremta teisybe ir teisingumu.

“Periodas persitvarkymo ir at 
steigimo, kuris seks po karės pa
gimdytos dizorganizacijos ir su
naikinimo, apkraus žmogaus 
protą iki ii tirščiu tisiniu Inipsniiii.

“Amerikos žmonės neturės po 
laimėjimui karės užlaikyti sa
vyj nemielaširdingą neapykantą 
prie visų tų, kurie tarnavo ka
riniams centralinės Europos dik
tatoriams. Mes turime atskirti 
ignorantą nuo išmintingo.

“Naujoji gadynė, gimusi krau 
juje ir ugnyje ant Europos ka
rės laukų, turi Ibuti krikščioniš
ka gadyne tikrenybėj, ne vien 
tik iš vardo. Ateisiantįs metai 
turi būti metais broliškumo ir 
bendro siekimo. Tarptautine 
neteisybė turi pranykti. Visi 
žmonės turi būti liuosi nuo prie
spaudos desperatiškos valdžios. 
Neprotinga klesinė neapykanta 
ir kiesų tyronybė turi užsibaigti. 
Draugija turi būti suorganizuo
ta principais teisybes ir /laisvės. 
Pasaulis turi būti valdomas vieš
pataujančia valia daryti tai, kas 
yra teisinga. Valanda triumfo 
ądttoas. Dienos karės lordų be
veik užsibaigė.”

I

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Franci] o j

tas prezidento Fehrenbačh kal
ba reichstage spalio 5 d., kuris 
varde vokiėčių tautos užreiške. 
jog reichstagas užgiriu taikos 
pasiūlymą ir padaro ją sava.”

kaH galimas yni koalicinis kabi
netas.

Chicagiečiai lietuviai krito 
mūšy j.

Nieko panašaus”— 
pasakė Alcock.

ti R A S .
Lietus šiandie; giedra ryto; 

nedidelė pcrnąuna tejmperaltu- 
roje.

\VASHINGTON, spalio 11. 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta kares lauke 56; pra
puolė karės lauke 10; sunkiai 
sužeisti 143; mirė nuo žaizdų 
69; mirė nuo aeroplanų 3; mirė 
nuo šiaip atsitikimų 8; mirė nuo 
ligų 54. Viso 343.

ftianie sąraše parhlcHlamos se
kamos lietuvifciMki skambančios 

pavardes:
Edward Bogdanowis, Jeffer- 

son, N. Y., užmuštas.
Gust Barnowski, Royal Oak. 

Mieli., užmuštas.
Joseph Bartosiewicz, Detroit, 

Mich., mirė nuo žaizdų.
Frank Raszeja, Milwaukee, 

Wis., užmuštas.
Eclmund Danielski, Detroit, 

Mich., mirė nuo šiaip atsitiki
mo.

Spalio 10 d. sąraše:
John Petroski, 1444 S. Jeffer- 

son St., Chicago, užmuštas.
Michael Majewski, 1710 W. 

Lake St., Chicago, sunkiai su
žeistas. ;;i i

Egnacz Markovitch, 8902 Bor- 
den S t., Chicago^ sunkiai sužei-

Mike Peterelevich, 2824 W. 
38-th Pi., Chicago, sunkiai su
žeistas.

John Thomashunas, 1625 St.
Canal St., Chicago, prapuolė

Frank Anton Ragenoski, Ber
ibi, Wis„ mirė nuo žaizdų.

John Wy toniški, Stevens
Point, III., mirė nuo žaizdų.

Walter Vcira, Ncw York, sun
kiai sužeistas.

■t BASHL, Šveicarijai spalio 10.
Čia gautoji Berlino žinia sa

ko, kad konservatyve frakcija 
reichstage paprašė sušaukimo 
Vokietijos įstatymdavyhės ap
svarstymui prezidento Wilsono 
atsakymo į kanclerio taikos pa

True trunslation filed with the post 
master at Chicago, III., Oct. 12, 1918 
us reųpired bv the net of Oct. 6. 1917
KAIZERIS PRIEŠINASI 

TAIKOS NOTAI.

Susišaukęs net karalių konferen
ciją.

LONDONAS, spalio 11— Kun 
clerio Maximiliano taikos pasiū
lymas prezidentui Wilsonui bu
vo padarytas, nežiūrint kadjcii- 
zeris Wilhelm laikėsi visai prie
šingos nuomonės, — pasak 
atvežtos į Londoną žinios neu
traliu žmogum, kuris išvažiavo 
iš Vokietijos keletą dienų atgal. 
Iš to spėjama, kad tas galbūt bu
vo priežastim sušaukimo Vokie 
tijos valdonų konferencijom O- 
ficialio patvirtinimo negalima 
buvo čia gauti.

True translation filed with the poM 
inaster at Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

KAIZERIS ŠAUKIA VO
KIETIJOS VALDONUS.

AMSTERDAM. — Pasak ži
nios iš Cologne, kaizeris Wil-

Uždraudė šokius 
Illinois vaisi.

.. • r . . >>>. < m •

Taipjau uždraustas žmonių 
lankymasis j laidotuves.

z GHOCAGO. — Vieši šokiai ka
baretuose, šokių sailėse ir kito
se viešose vietose ir žmonių lan
kymasis į laidotuves tapo uždrau 
sti vakar influenzos - plaučių už
degimo komisijos delei epide
mijos.

Uždraudimas paliečia, netik 
Chicagą. bet ir visą Illinois val
stiją. Uždraudimas pradeda vej 
kti šiandie.

Laivas paskendo nuo susidūri
mo. i. ;

LONDONAS,' špaho U.* 
Virš'400 Amerikos kareKįų ū* 
narių įgulos praptiole po susi
dūrimo tarp 12,000 tonų 
laivo O f ranto si t kitu anglų iiivu 
ties Islay sala:

Daugiau 1,000 žmonių buVo 
ant Otranto. jų tarpe 700 ame
rikiečių kareivių ir arti 300 IštH 
los. s Vi* ..

100 lavoną jau yra išplauta. •
Otranto susidūrė audringoj 

juroj su laivu Kashtnir. Susidu 
rimas įvykęs delei sugedimo ru- 
liaus ant Otranto. • ,■

521 žmogus žuvo ant dviejų

M

misija mano, kova prieš epide
miją bus pasekmingešne, jei \ ti 
kai bus laikomi mokyklose, n 
teatrus vartoti mokinimui žmo
nių kaip apsisaugoti’ nuo figos.

t <

Paliepimas prieš šokius ir vie-

WASI1INGTON, spalio 10. — 
Vok ie,tjją padidino saw ilgą są
rašą žmogžudys0ių jukose, po- 
skun.linilaina ,i»ix>nv 
ui Liiyą tIįraiio Maru ir Auieęr- 
kos tavorinj laivą Ticonderoga.

Joseph Matunis, Portage, Pa., 
sunkiai sužeistas.

John J. Kwederas, Younkers, 
N. Y., sunkiai sužeistas.

Mike Letanovski, Kangby, III., 
sunkiai sužeistas.

John VenziolĄ Frankfort, 
Pa., sunkiai sužeistas.

,kad komi.sjja mano, jog šokė
jai labai praplatina ligą, nes šo
kėjai arti susieina ir greitai užsi
krečia dėlei prakaitavimo.

(Delei šio patvarkymo nuken 
tės daug lietuvių vakarų. Bet 
kadangi jis kalba vien apie šo
kius, tai galbūt leis rengti vaka
rus be šokių, užsliganėdinant 
vien “programų, jei butų pada
ryta reikiamų priemonių apsi
saugojimui publikos nuo užsi
krėtimo liga. Rengiančios šiuo 
^laiiku vakarus draugijos galėtų 
apie tai pasiteirauti sveikatos 
departamente.)

vu žuvo 521 žmones.
Kati) ir kitose atakose, sdbtrm* 

rinos šaudė į išsigelbėjusius ir 
plaukitijo aplink savo aukas* 
palikdamos moteris ir vaikus 
kovoti ir mirti vandenyj.

True translation filed witn the 
master at Chicago, UI.. Oct. 12; 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1017

Cholera Berlyne.
15 žmonių miršta kasdien, 

zl . 06 ........... .
BASEL, Šveicarija. spaliolO? 

— Berlino žinia praneša, kad 
cholera pamaži platinasi Beri L 
ne. SpaSio 8 d. buvo 17 susir
gimų ir 15 mirčių nuo choleros.

True translation filed witb the 
master at Chicago, UI., Oct 13, 191K. 
us reųuired by the act of Oct

Kares stovis Turkijoj.helm sušaukė valdonus iš visų 
Vokietijos fed'eralių valstijų į 
Berliną pasitarimui prieš atsa
kymą į prezidento Wilsono no-' Paryžiaus biržoje paėjo gandai 
tą. Tokia konferencija yra vio kad Konstantinopolyj la|W^>. 
nintėlė Vokietijos istorijoj. skelbtas karės stovis.

| PARYŽIUS. — Šiandie po j,io|
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Teatras
Rengia

LMI). AIBO CHORAS
Nedelioje, Spalio-October 13 d., 1918
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan avė., Roseland

Koncertas ir Balius
/ \

Prasidės 6:30 valandą vakare. Tikietal 25c, .35c ir 50c ypatai

Bus statoma 2 veiksmų komedija su dainomis ir šokinis

“PABAIGTUVES”
šitas veikalas pristato Lietuvos turtingo ukininkOJ kaimišką gyvenimą. Pa-

matysite dvi mokytas ir labai gudrias mergaites, ir poną filozofą ir kaip tos 
mergaitės jj suvaro ožio ragan savo smarkiais sakiniais ir klausimais. Tolinus, 
kaip kaimiečiai susieina pabaigė rugius pjauti — jaunimas, muzikantai ir pui- 
kiausis choras sudainuos pabaigtuvių dainą. Po perstatymo dainuos Chica* 
gos L. S. Vyrų choras ii North Skies, taipgi LMI). Aidu choras ir vienų mote
rų balsais ir daugelis kitokių pamarginimų. Kviečia visus KOMITETAS.

Graži muzika

SEPTINTAS METINIS

APVA1KSC1OJIMAS Didelis Teatras
KEISTUČIO PAŠEL. KLIUBO

Neri., Spalio-Oct. 13,1918
M. MELDAŽIO SVET

2242-44 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 5 vai. Perstatymas prasidės 6 v. 
Inžanga 35c ir 50c.

Programas bus labai įvairus. Bus sulošta 
vieno akto komedija:

“MEDICINOS DAKTARAS”
Parašyta J. Karzenio\vskio; lietuv iij Icallion i 
sta Vaidievučio. Taipgi programe dalyvauja kele
tas solisčių. Po Programo — Linksmas Balius.

Draugai ir draugės, kviečiame visus atsilan
kyti į šį vakarą, nes šio vakaro programa bus gana 
įvairi. Jame dalyvauja gabiausios Keistučio Kliu- 
bo spėkos. \

Kviečia visus atsilankyti Keistučio Pas. Kl.

Teatras ir Balius
Rengia • r

Dr-stė Lietuviškai-Tautiška “Dangiškos Laimės”

Nedėlioję, Spalio-Oct. 13, 1918
A. Blinstrupo Svetainėj

4501 llermitage avė.
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35, 50 ir 65c ypatai

Scenoje stato trijų veiksmų komediją: — 
‘TETERVINAS, ČEVERYKAS IR KEPELIUŠAS’ 

Belo bus skiriamos DOVANOS.
Po perstatymo — Rožinis Balius. ........................

Kviečia visus atsilankyti KOMI ik TAS.

Draugiškas Vakarėlis
Su puikiu programų; rengia LMPSA. 29 kuopa nedelk

Wabansia Avė.

/patai —Komitetas.

DIDELIS BALIUS
lĮengia

S. L. A. 208 Moterų Kuopa
Subatoje, Spalio (October) 1!) <!., 1918.

MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų 
3142 So. Halsted St.,

Pradžia 8 vai. vakare Inžanga 35 centai ypatai
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti KOMI I !•. I AS.

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

2225 So. I^eavltt SL 
Kampas 22d4 pi.

Valandos: 6 iki 2 vakaro 
Phona Caual 

Nodėldienlaia tik pagal autarti
Rezidencijoa Telephone Albany ftl4d

1553 W. Madison st 
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto 
Phone Haymarket 2563

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malerojimui atubų išvidavs, po $1.40 nž gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

9001-303* Holoted St*. I.Meogo. 111*

SIETYNO MIŠRUS CHORAS
Stalo scenoje vieno aklo veikalą —

CARAS SIBIRE”
I rue iranshition filed with the post- 
niasler ai Chicago, III.. Oct. 12, 1018, 
as reiinired by the net of Oct. 6, 1917

Popicros fabriko darbinin
kų streikus laimėtas.

d. Popicros fabriko darbinin
kai laimėjo streikų, kuri vedė 
per 11 menesiv prieš Crown Wi- 
llainetle popicros kompanijų ir 
kitas dirbtuves šitoje apielinkė- 
je. Kiekvienas darbininkas bus 
m .rųzinlas prie jo pirmesniojo 
darbo ir unijos parūpins reika
lingus darbininkus, kiek tas Ims

los kampanijos.
“'Trecioj laisvės paskoloj'1’, sa

kė sekreo Irius McAdoo, “18,- 
900.000 amerikiečių pirkosi lai
svės bondsų. Labai Įdomu yra 
las, kad iš šilo didelio palriolin- 
gųjų amt rijdeėių skaitliuos vi
si, išskyrus 22,500* pirkosi boli
dų apšlimiš pradedant nuo* $50 
iki $10,000. Tiktai 22,500, pri- 
skaitant korporacijas, ' pirkosi 
trečios paskolos laisvės bondų 
per $10,000. Butų juokinga sa-

JSubatoje, Spalio-October I9tą d., 1918
H 1 M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242 West 23rd Place.

r Svetainė atsidarys 6 vai. vakare. Programo pradžia 7:30 v. Inžanga 50 ir .35c ypatai
f Gerhiuina Lietuvių Visuomene! Nepraleiskite nei vienas to gražaus perstatymo nc- 

i atsilankė, nes tai bus vienas iš gražiausių ir įdomiausių perstatymų, lame veikale 
imityslmc savo buvus|j| valdoną—Nikalojų Anlrąjf. Gyvendami Lietuvoj, mes ver
čiami buvome garbint carą, kurio neturėjom progos matyt, taigi subatoj, spalių 19 
diena ateikite visi viršininčtan perstatyman, ir pamatykite1 tą Antrąjį ir paskutini 
Nikalojų. Po perstatymo Sietyno Mišrus Choras sudainuos keletą naujų daine
lių ,o vėliaus bus šokiai iki vėlyvos nakties.

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. —SIETYNO CHORAS.

L. S. S. 4 KUOPA STATO SCENOJ TRIJŲ AKTŲ TRAGEDIJĄ

‘NIHILISTAI’
Arba užmušimas caro Aleksandro Antrojo

5(10 vyru, moterų ir korporacijų, 
kurie gali paskolinti valdžiai po 
daugiau kaip po $10,0(10. 'Tre
čios laisvės paskolos Įrašas aiš
kiai parodo, kad didelė daugybė 
Amerikos žmonių, vyrų ir mo
terų. mažais ir vidutiniais tūr
iais yra Įnirai patriotingais ir sa
vo priedermę atliko puikiai,!

/ i! kuomet tik 22,5000 žmonių irmraiUKis tolinus sitlmka haitliš . .. ' .v t • iv... , korporaciiu is tarpo Amcrrkos
[)( ’..JUoir umiislus. | A ’ . v•.,.... , .J ttirhIlgųjų kk\sii nupirko( rO\vi> Willamelte kompam-5 ; "r, i i. \'.. . . .. . dų uugsčiau $10,000 ženklo. As.

mihkf) issizadeli savo Hldivi- / • , *• > .• , . •nenoriu lycia daryli kokių nors 
išvedimų iš šitų fakh\ kurie 
butų tiėl(‘isingi turlihgorhs kor- 
poraeijonrN ir vVnnns bei mote
rims <li(Įeletni$ ir lengvoinis a- 
pvstovombj, 4’ct šitos skaitlinės 
parodo be.nl, kad jie neatsilie- 
pū Į valdžios pašaukimų trečio-

rus tarybos surink tini ų derybų

rėš darbo tarybos pamatais, Iiu- 
slaivlais nusprendimų atsiliki
mo popicros fabriko darbinin
kų ir jų darbdavių rytuose. Ko

alinio susilietimo su samdinin- 
k-ii •. kuriuos ji verlė priimti
sirt ikttiužius, kaip Suv. Valsli- 
įų :iugšči:ttisia» teismnš išdavė 
nu sprendimų peruilo gruodžio, 
kad darbdaviui gavus darbinin-

ipsaugoli draudimo

šilaine streike, kuris buvo 
vienu ilgiausių streikų šiaurva
karių istorijoje, streikavo apie 
2,000 darbininkų.

1'rue translation filed wnn the posf- 
master ai Chicago, III., Oct. 12, 1918, 
as re<]uiied by the act of Oct. 6, 1917,

Nedaug kas turtingųjų ame
rikiečiu pefka Laisvės 

bolidus.

NEW 'i OI t K. Nors Ameri
kos didžturčiai garsiai šūkauja 
apė* .savo parėmimų deniokra-

'/2 DUOS.

žatuiėiams ir vidutiniais turtais 
žmonėms Suv. Valstijų laisves 
Lomius pirkti, o jie Įdeda savo 
pinigus kitur, kur jie gauna da
lybų daugiau negu

Iždo sekretorius McAddo pa
sakė tų m* tiesiog kaltindamas 
juos, bet maždaug lais pačiais 
žodžiais savo kalboje f susirin
kimų laip vadinamos Įšventini- • 
mo kelvirtosios laisvės pasko-

“BlltUTL” stalo scenoje “Malūni
ninką ir Kaminkrėtį” 27 dieną šio 
mėnesio, Meldažio svetainėje.

LINKSMAS

VAKARAS
Bengia

Liet. Soc. Są-gos 170 kuopa 
SUBATOJ, Spalio 12, 1918, 
.L BUTKEVIČIAUS SVET.

S132 Vincennes A ve. 
______________________________________ i— 
Svetainė atsidarys 6 v.

Inžanga 35c
Stalo scenoje vieno veiksmo
Ringą komediją—

“ŽYDO PROTAS”
Bus dainos Chicagos Lietuvių Vyro
Choro ir Keistučio Mišraus Choro.

Kviečią KOMITETAS. I

juo-

►įdėjimą.

Tel. Pullman 342 "
Dr. D.J. Bagočius, M.D 

LIETUVIS GYDYTOJAS !■ 
CHIRURGAS 

10711 So. Michigan Avi.
Roseland, TU. 

)

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tik $1.09 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blckinė 5 svarų $1.75. Pri- 
siųskile mąrkę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas“ 
rBox 96, Hart, Michigan

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA ,
A Geo. M. Ch ernaucko 

®ve^’ S. Union 
ave’ *r kampas 19« 
to8 gntv. Chicagoj.

Ateik | vienlntėlę ///’BKImI šokių Mokyklą. VI- 
si šokiai mokinama 

yz7//sulig naujausia ma- 
JpĮffįįĮįft dat'—angliški ir lie- 

W tuviški. Aš užtik- 
bI rinu. kad išmokin- 

' siu j trumpą laiką,
tokiai atslbuna kas pancdėlį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Moks lojus JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkėm.
1900 S. Union ave., Chicago.

— •

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

vagoje ir jos apie- 
linkėse.

.3147 S. Jlalsted St., Chicago 
'lel. Drover 8674

ORKESTRĄ-BENĄ I

Parūpina visokiems 
reikalams

I I So l!Hh Court 
Cicero, III.

M. Cicero 2316

- -; j.;:. Nihilistų Kankinimas

Nedėlioję, Lapkričio=November 10 d., 1918
PŲ^ĄSKIO SVET., 1709—1715 So. Ashland Ave., Chicago, III.

Prasidės n(; Vėliau, 5:30 vai. vakaro. Įžanga 35c, 50c, 75c ir $1.00.
Tikietus pilkitės įsanksto, nes’pigesni. Norėdami tikietų isanksto kreipkitės šiuo 

adresu: S. Zave, 8139 Emerald avė., Chicago, III. Režisieriu bus J. Sankunas.
Rengimo Komitetas.

Kur Laikot Savo Pinigus
Laikant namie, pas biznierius ant palaikymo arba kitose nesaugiose vietose 

—Jus galite prarasti juos kas valanda.
GERAME, SAUGIAME, IŠBANDYTAME BANKE.LAIKYKIT PINIGUS

nų Moka 3'< nuošimtį ir 
padėtus pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. 

GANDAS, kad buk 
valdžia paims iš ban
kų žmonių pinigas, y-

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių sudėti pinigai 
butų saugiai. RANKOS 
direktoriai yra Stock 
Yardų ir kiti didžiausi 
milionieriai taip kad pi- 
nigiškai atsakomingi už 
saugumų banko.

Central Manufacturing District Bank
(Under State Supervision)

1112 W. 35tli Street, tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, III-
TURTAS viršina $4,000,000.00 (keturis milijonus dolerių)

šis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IŠKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: I) iki 1 po pietų. Vakarais semtomis ir suimtomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas.?. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

................................ ■■■■ „ - »JF l -; ------ -------------------------------------------------------------------------~ 

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

dja lirvirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
heg\ vviisių. Visur jieškojau sau pagelbos, uesigailejau visoje Ame- 
rikėj ir už rubežių, bet niekur negavau snvn sveikatai pngelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaisių, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervalona. Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos pvduolės pradėjo mann pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt 
Kraiiias išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Beu- 
iijatiznius pranyko, diegliai nebobad* po krutinę. Vidurių rėžimą- 
išnyko po -išmėžimui visų liftų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo** kas s* 
vailė po buleli Salularas, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle ds 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos
smagia) esu linksmus ir hmm svkių očkuoju ^umaras mynsių ge- 
rftdčjMd ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstainiem st tokiais 
aUitiMlinais patariu inioširdiai kreipties pre Salularas:

S A L U T A HA S
INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

Teiepbone Canal 6417 Chicago, 11L
CHEMICAL 

1707 So. Hahted Si
rnįirrr mnt
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Kenosha, Wis jiese su visomis bažnytinėmis 
apeigomis.

Dvejos laidotuvės.

ir kilos laidotuvės ir toje pat 
vietoje. Palaidota a. a. Paulina 
Zezienė. Paliko dideliam var-

Spalių 5 <1. pasimirė Jonas Ga
šlūnas, gerai žinomas vietos lie
tuvių šiaučius. Mirė išsirgęs ne
pilnas keturias dienas.

Kadangi na. (tarinmis pHklh-
- . • * . « i

, Velionis buvo geras ir <larbŠ-;gc sergantį vyrų, dukrelę Onute 
tus žmogus. J Kenoshų atvažia-pf Zofiją, o taipgi ir vos gimu- 
vo 1913 metais. 1 
lino gub., / 
Kvietkių parapijos.

I I t Jo I l<J <11W<<<4 1<1 | | | <4<)il|<U * " I < < I | " » I ’o 1111 Ll **

Paeina iš Ka-|siu dvynuku Povilą ir Pet- 
Aleksandravo pav.Jrą, llsėkįes, Paulina, po sun-i.

\ šioj šalyj kiu vargų!. Feliks Bartkus.

čių
M. D., 119 kp. ii* Bu*utės-»-, tai 
jam buvo suruošta labai iškil
mingos laidotuvės. Jisai |>aiaK

ko dideliame nubudime moterį 
Marijonų ir poros melu dukte- 
pi. Tebūnie jum 'lengvu šio,s

KENOSHA, WIS.

• Vietos lietuviams žinotina.

rengia lll koncertą, teiksitės truputėlį 
reikalo PuIal,kti- Aid() pbinin.

pranešti, kad minėtas koncėr-į —J. Marcinkevičius,
tas tapo atidėtas, taigi neįvyks.
Priežastis yra tokia: šiomis die- 
nptpišjlstįsiri4> ispaniškuoju gri- 
pu-inl luenza Aido choro nioky- 
lojiis/'gėrb. SI. Vaitelis’. Nors 
d. V. liga nėra Sunki ir pavo
jinga, bet manoma,jkųd iki ren- 

jisai vistibk pasvei- 
jTbd<4 prisiėjo visa

ali<1cll*neapnbolain laikui.
-........................ .... 1 "■ 1 ;............ .. .............. ........... .

didelis koncertas, kurį
Aido choras. Matau

k

H»vl

gbų<> <■

gimų skaičius ta|p didelis, kad 
ir gydytojų nebegalima prisi
šaukti. Daug žpionių miršta.

Pramogai ir laiko praleidi 
mui Įsigykite

SAPNININKĄ
f i la dviguba žmogžudystė. Tn- Westernport, Md.’las ”Wm. Anton” nušovė savo 

-----—- |moleij ir pats nusišovė. Sako, 
Ligos - piktadarystė. ,'"to,,t1ir !“,vo <lv>'lik,,s

f melų duklei’j, bei ši spėjusi iš- 
, i trukt, šeimyniški nesutikimai.

•Šiame miestelyj ir jo upielin- Žmonės pasakoja, kad moteris 
kėse labai siaučia taip vadinu- labai girtuokliavusi, 

i 
ma ispaniška influeiiza. Susir-i

nūs, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”

Kaina: su apdarais 75c.; be . 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ*’

Knygyne, 1840 S. Halsted

—M. L. Balchunas.

P.n Hlal

• D £

*!*.*<* *;* * ♦į*|*Į*l*' PIRMYN!
j • v

3QQDE3QC3CID □mmamaammamonmHmmmnn
Pamirštant sprogstančius šrapnelius ir nuodingus gazus, ku

riame jie pasinėrė kiekvieno muskulo jiega, kiekviena proto da
lele, su tik viena — kariaut ir laimėt.

♦Illl

Tai taip musų vyrai mušin eina, kuomet smarkus pirminžan- 
gos liepimas pasigirsta, jie išeina—jie visa širdžia atsidavę savo 
priės juos esančiai pareigai. !fl/. i:

X -1 - V į « S-Z;' ‘
Nėra pasaulyje Regos, kuri juos sulaikytų

WĮ|| 'T ,'j (• <;»• f 1

Mes turim dirbt, čedyt ir skolint su vienintele mintimi—Kariaut ir Laimėt
Visa Savo Širdim

Taip-pat smarkus karės susikirtimas mums skamba. Mes tu
rime atsakyti tokiu pat pasididžiavimo budu—taip, kaip musų ka
riaujanti vyrai—amerikoniškai.

Mes turime paskolinti taip, kaip jie kariauja
Mes turime parodyti karę pasiutusiam hunui, kaip Amerikos 

žmones petis-petin eina pirmyn, nesulaikomi, prie pergalės.
Musų pareiga aprūpinti pinigais, laivais, ginklais ir kulkomis, 

kuriais mes turime laimėti. Tai yra didelė pareiga. Mes turime tų 
atlikti, kaip musų kareiviai atlieka savo—su neapgalima pergales 
dvasia.

Stokime su
PIRK BONDSUS PIRK KUODAUGIAUSIA

, ; Į • ■. : ................: ....

This Space Contributed
BASINSKI BROTHERS

2 big stores
Fu mitu re, Carpets and Rūgs 

4541 S .Ashland Aye., Chicago 
1514 S. Broadway, Gary, Ind.

KLEE BROS. z
Clothing and Furnishings 

Milvvaukee and Ashland Avės.

P. K. BRUCHAS
• Department Store 

3321-23-25 S. Halsted St.

P. CONRAD
Photographer 

3130 S. Halsted St., 
near Milda Theatre

GEORGl & VITAK MUSIC CO. '
, 1540 W. 47th Street1

4663 Grose Avenue.

GREENGARD FURNITURE CO.
3431 s. Halsted St.

B. KA'NNE’S FAIR
Hardvvare and Housefurnishing Goods 

3345-49 S. Halsted st. , .
Į<» i •

MODERN MILLINERY SHOP
Hats Sold and Rentodeled 

3141 S. Halsted St.

SOUTH HALSTED GARAGE & LIVERY
, John Pawlowicz, Prop. .

3222 South Halsted Street

NEW CITY PACKING CO.
4737 S. Ashland Avė. '

MASTER SEWING SCHOOI 
J. F. Kasnicka, Principal 

118 N. La Šalie St.
3415 S. Halsted St. 
near 34 th Place *

.< 3? 31
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LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily except Sunday by 
tbr Lilhtianian News Pub. Cck, Ine.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Nauiicnoa eina kasdięą, Išskiriant 
nedėldienios. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1849 S. Halsted St., Chieago, 
III. — Telefonas: Canal 1,506.

Užsisakomoji Kaina:
Cblcagoje—pačiu: .
i Metums

Pusei, meto .............. ..
Trims menesiams .
Dviem meneslatn .........
Vienam mėnesiui.........

Cbicagoje—per nešiotojus
Viena kopija...........................
Savaitei ............................... •*-
Mėnesiui...............................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJi 
pačtu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams 
Visur kitur užsieniuos*

•6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

•5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00
.. 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu._____

Rašytojų ir korespondentų prašome 
'siunčiamus išspausdinimui laikraš; 
ityj rankiiLŠČius adresuoti tiesiai 
'Naujienų Redakcijai, o ne Redakto; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir. ant vienos popieros pu
sės, bu M paliekant platesnius tar
pus tnčt) pilučių. Redakcija pasilai
ko vįsas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal. 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti. -_____

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-

.■ii ■ ... ■ - j,.■■—i- ■ -
minės kovos obalsiu, kaip 
iki šiol buvo aštuonių valan
dų reikalavimas.

Nei nepajusime tad, kaip 
paliksime užpakalyje tą rei
kalavimą, kurs buvo sujun
gtas su revoliucijine darbi
ninkų kova per keletą desėt- 
kų metų. •• j. >< Uū, ,i

Jau tą senąjį reikalavimą 
pripažino industrijos bosai, 
už jį jau stovi ir buržuazijos 
veikėjai, politikai, teisėjai. 
Nes pati industrija greit bus 
peraugus aštuonių darbo 
valandų reikalą.

Darbininkų klesa tad ne
begali laikyties savo seno o- 
balsio. Nuo savo pirmosios 
gegužės vėliavų ji turi jau 
nusitrint aštuonių valandų 
reikalavimą. Vietoj jo ji tu
ri užrašyti kitą reikalavimą. 
Ir veikiausia tai bus šešių 
darbo valandų dienos reika
lavimas. Tas naujas reika
lavimas bus geras irgi tik 
tūlam laikui, kol nepasens, 
kol vietoj jo reiks statyti ki
tą reikalavimą — gal ketu
rių valandų reikalavimą.

išdirbimo kaštai galima bu
tų sumažinti pusiau ir gauti 
daugiau pelno. Nėra prieža
sties delko vartotojai turėtų 
mokėti premiją už nedirbi- 
mą, ar tinginiavimą. Jeigu 
namų bosas neišduoda aren- 
don visų butų savo namuose, 
tai jU negali reikalauti nuo 
gyventojų^ kad. jie užmokė
tų už visus neišduotus bu-

prjsitirti, kad žmogus gali 
padaryti daugiaus. darbo į 
šešias valandas negu į aštuę- 
nias. Bet nėra abejonės, 
kad žmogus gali daugiaus 
padaryti į šešias valandas, 
negu į 10 ar 12. Tik dėl kai- 
kurių sąlygų tuose, fabri
kuose, kur aš bandžiau 6-šių 
valandų darbo dieną, mano 
bandymai dar nedavė galu
tinų darodymų. \

“Tečiaus, jeigu Amerika 
tik rimtai pasistatytų sau 
uždavinį prašalinti visą try- 
nimąsi pramonės sistemoj,

Redakcijos
Straipsniai

Sesių valandų 
darbo diena.

kuriąEkonominėj kovoj, 
dabar smarkiai ir kaikur 
stačiai karžygiškai veda da
rbininkų klesa, yra siekiama 
ne tik mokesčių pakėlimo, 
bet taip-jau ir valandų su
trumpinimo. Valandų su

trumpinimas ypač svarbus 
išrodo busiąs ateityj, kada 
dabartinės pramonijos sąly
gos turės keisties ir ateiti 
prie naujo normalio padėji
mo.

Dabartiniam laikui dar 
tebestatoma senas darbinin
kų reikalavimas: aštuonių 
darbo valandų dienos, nors 
jau su keturiom tik valan- v 
doni subatoj. Bet ateičiai 
aštuonių valandų reikalavi
mas jau pripažįstama nebe
tinkamu. Beveik nebegali
ma užtikti tokios unijos, ku
ri toki reikalavimą ateičiai

Kad darbininkams 
svarbu iškovoti šešių valan
dų darbo dieną, kaipo būdą 
savo klesos buviui pagerinti, 
apie tai mažai kas gali abe
joti. Ateityj prie dabarti
nio ir dar didesnio industri
jos progreso be valandų su
trumpinimo dideliai darbi
ninkų klesos daliai prisieitų 
tiesiog badauti. Permatyda
ma tai, darbininkų klesa jau 
dabar stato šešių valandų 
reikalavimą, ir už jį be abejo 
kovos dar didesniu smarku
mu kaip kovojo už aštuonių 
valandų reikalavimą. ;

Indomu tečiaus yra paste

yra

nes jis Australijoje

Kaikur popu- 
7-nių valandų 

Tečiaus dar 
paskutiniuoju

Reikalaujama dar trum
pesnių valandų normos.

Yra unijų, kurios reika
lauja ateičiai 40 ir 30 valan
dų į savaitę, 
liąris darosi 
reikalavimas.
populeresnis
laiku pasidarė šešių darbo 
valandų dienos reikalavi-Į 
mas.

Sį šešių valandų reikalavi
mą pirmiausia, rods, išstatė 
ąpgliakasių unijos Anglijoj, 
o paskui jų pasekė kitos. 
Tiesioginiu ir netiesioginiu 
bud u jį priėmė įvairios dar
bininkų organizacijos ir ki
tose šalyse: Francijoj, Itali
joj, Amerikoj. Tai atsitiko 
bėgyje tik kelių paskutinių 
mėnesių. Jeigu šešių valan
dų darbo dieną galima buvo 
įsivaizdinti teorijoj, tai iki 
paskutiniųjų laikų išrodė 
negalimu statyti tokį reika
lavimą. Dabar-gi šešių da
rbo valandų reikalavimas u- 
mai yra tapęs praktišku rei
kalavimu netolimai ateičiai 
— gal rytojui.

šešių valandų reikalavi- 
įtampa ateities ekono-

ketu 
va

keblumus iš produkcijos, su
vartodami pajiegą ti|k pil
nai kiek tik galima, nįes -ga
lėtume išdirbti visk^ko tik 
mums reikia į daug trumpe
snį laiką negu šešios valan
dos. O pašalinę keblumus iš 
distribucijos, mes galėtume 
gauti savo suvartojimui ir 
smagumui viską, ką tik iš
dirbame, be jokių keblumų”.

Darbininkų klesa tatai ne
padarys klaidos pastačius 
artimiausiam ^ląif<;ųi m^ki- 
mum šešių valąnUįi di^bo 
dienos reikalavimą.' J

mes galime sušilau 
rių ar gal tik dviė. 
dų darbo dienos.

ninkavimo tarnybos dalis, ši
tos tarybos kariais gali turėti 
griežtą sprendimo galią, arba 
jos gali būti ne tiek formalios 
ir įsteigtos tyrinėjimams ir pa-1 
tarimams specialiuose klausi
muose, k. v. kokios dažniausios 
algų kainos, pragyvenimo bran
gumas ir kili šitiems panašus' 
klausimai. Jos paprastai buvo 
sutveriamos \išrišimui kokios 
specialus kliūties. Daugelyje a- 
matinių sutarčių tarpe darbi
ninkų ir darbdavių yra išderū- 
la įsteigimas ir užlaikymas to
kių tarybų.

Sekretoriaus nuomonė yra 
priešingai kiekvienam pienui, su
lig kuriuo tarpininkas butų tai
pgi taikymo tarybos nariu. Vie
nok daugelyje atsitikimų tarpi
ninko nusprendimas bus priim
tinas abiem ginčo pusėm.

Į Taikymo skyriaus įsteigimas 
vedimo budo,

-!fW '

padidinu stiprumų, Švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių i dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dčtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

riją pasakojo man, sakė p. maliniai unijisliu dabar nupei- 
Purington, “kad šalis dabar- kia tą sumanymą, kuris patin- 
tiniu laiku atrodo kaip didžiulė ka nekuriems Amerikos kapita- 
senų geležų sankrova. Per datt- listams,
giaus kaip aštuonioliką mene- veikia genu, 
šių visokia išdirbyslė yra apsi
stojusi. Niekas nei daryta, nei 
taisyta ir nelik kaimiečiai, bet 
ir miestų pirkliai yra be jokių 
rciknienų ukeį ir iia»ww”. P<> 
transportu p, J.hivinHtonp nuo
mone. labiausiai reikalingas pa- 
rupinimas kuoditlžiiuibioinis :ų>- 

slimis reikalingųjų daiktų, tarp 
jų svarbiausiais ynu minkšta ge
ležis žagrOnis dirbti, ivisokie u- 
kio padargai, mažosios mašinos 
ir dailydžių irimkiai, labiausiai 
gi geležis rallankėms kaimiečių 
ratams, taipgi yra didelis tru
kumas naminių daiktų: indų ir 
vyrų, moterų bei vaikų drabu
žių ir avalinės.

Bet Purington pabrėžė svar
bumą pilno supratimo Siberijos 
reikalų pirma negu kas bus 
pradėta dideliu plotu. Girdi, “y- 
ra svarbu, kad valdžia gairių 
kuogeriitusį patarimą taine da
lyke ir kad privatiniai žmones 
siųstų daiktus jpo valdžios prie
žiūra.’’ Sitų p. Purington paaiš
kino tuomi, kad, pav., nebūtų 
naudos siuntus į Siberiją plie
ną žagrėms, tokį, kokį Naujo
sios Anglijos ukirtinkas varto
ja. Siberijos kaimietis tiesiog 
numestų jį į seifas geležis, kada
ngi jis yra papratęs pats sau 
žagrę pasidirbti iš minkštos ge
ležies ir kuomet toji atbunka, 
jis pasmailina ją ant priekalo 
su kuju.

Trečiu dideliu reikalu, kurį 
p. Purington pabežė, yra susi
vienijimas inilitarės pastan^š' Truo translation filed with thc post- 
ir prideramą paramą čekoslo^

11 Vokams bei kitiejns slavų el<‘- 
lilVntiVmš',1 kukių uzsiėininuį 
berioje jis skaito susispiečia 
initOju šalies atgijimo tašku.

Grįždamas prie daiktų ])aru- 
PUiington 

pasako, kad negalima perdėti 
svarbos talkininkų parupinimo 
maisto ir kitrt daiktų sibirie- 

čiamsJ • 11 1 , 1
'"'^Slava^ priklauso nuo vąito- 
AQi” lai’Č jis, “fr jis apskritai .^- 
’k^ tuds, kurie sugeba padubti 
jam gerai iipdibtą pieną, šilai, 
kaip mes žinome, 40,000,000 ru
sų šiaurinėje Rusijoje, į šiaurę 
nuo 57 paraleles ir į vakarus 
nuo Uralo kalnų laukia bado; 
jei talkininkai aprūpins daik
tais Siberijos gyventojus, tai)) 
kaip minėta aukščiau, tai jie ga
lus išmaitinti ir vakarinius ru
sus su sibiriečių pagalba, Sibe
rija turi maisto gana, lik negali 
jo pasiųsti. Vokiečiai žino tą 
ir dabartiniu laiku jie gali duo
ti kuodidžiausius prižadėjimus 
vakarų rusams, sakydami jiems,’ 
kad jei jie, ypįęiečiai, nesuteiks 
jiems maisto iš (’krainas atei
nančią žiemą, ta jų niekas dau
giaus nelaukia, kai)) badas; bet 
jei jie sutiks apsimainyti vokie
čių uniformomis ir kovoti už 
vokiečius su talkininkais, tai 
Vokietija apsiima parūpinti 
jiems nelik maistą, bet ir visus 
kitus reikiamus daiktus.

A ra svarbu,” - tvirtino p. 
Purington, “kad talkininkai pa
siskubintų su šituo dalyku ir pir 
ma negu žiemą prasidės, pride
ramai įtikinti Siberijos kaimie
tį, kad pirmučiausiti jų hoi‘u y- 
ra aprūpinti jų reikalus kas dėl 
maisto,- drabužių, ūkio’ pddargų 
ir kilų butini’ reikmenų.”^’ ‘

Kazimieras Gugis
Vedu visokius reikalus, kaip >, riminaliikuose 

taip ir civilitkuose teisimose. Daro 
visokius dokumentus ir i'opieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Hiltled St.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas?
117 N. Dearbom St.

111' UlMlyBMt.
Te). Central 4411

Sidney’o (Naujojoj Pietų Va
li joj) amatų bei darbo tarybos 
sekretorius J. S. Gardeli savo 
metiniame pranešime atmetė ši
tą sistemą (trečiųjų teismą). 
“Aš esu įsitikinęs,’’ sakė jis, 
“kad tokia trečiųjų teismas, ko
kį mes turime šiandien, yra far
su. Jis yra vienpusis. Organi
zuotiems darbininkams visuo
met tenka priparodyti, kad al
gos reikia pakelti. Darbininkai 
yra neužganėdinti ir jieško nau
jų būdų vietoje netikusio daik
to, kurį mes šiandien vadiname 
trečiųjų teismu.’’

“Daily Herald”, leidžiamas 
organizuotų darbininkų Adelai
de, Pietų Australijoj priversti
nį trečųjų teismą vadina “nėr-1 nereiškia naujo 
vuojama priemone“. bet greičiau nuveikiamo darbo

“Nuostabus dalykas,’’ sako ši-Įplatumo skirtumą, 
tas laikraštis, “kad kuomet mes 
Australijoje darome sumany
mus pagerinimui musų įstaty-Įa® 
mų paliečiančių pramoninį tre
čiųjų teismą, tai kitos šalįs yra 
pasiryžusios nieko nedaryti su 
juo“. Parėmimui savo šitos 
mioinončs reda^tonius priveda 
Ame rikos am a tinęs unijos judė
jimą ir VVliitney (Britanijos) ko 
misiją pramonei po karei, ku
rios užreiškusios prieš priversti
nį trečiųjų teismą .pasiremiant 
tuo, kad jo nenori nei samdinin
kas, nei darbdavis ir kad jis ne
sugebu sustabdyti streikų karės 
laiku.

P. GALSKIS, 
Notary Public 

Užtvirtina vinokia* leiraHškait popieraa, 
apdraudžia nuo nelaimingų ntaitikimii. 
Suteikia gerinuUus advokatu* dėl įvai
rių bylų viauoae teismuose; bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
135$ N. Hoyne Avė., Chieago, III.

' Telephone Ilumholdt ?360

CENTRAL MANUFACTIJRliG 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pidu. Suimtomis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Sercdomis ir Subatomis nuo G 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3313 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo G iki 10 v.v.
A. PETRATIK.

True translation filed -with the post-
Į nmster ai Chicago, III., Ocl. 12, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suv. Valstijų kariniai išra
dimai praneša vokiečių 

išradimus.
Viešosios informacijos komi

tetas sako, kad amerikiečiai iš
dirbo pieną išgavimui potašo iš 
lekiamu dulkių cemento dirb
tuvėse ir dabar šita šalis bus ap
rūpinta potašu ant visados be 
Vokietijos malonės .

Senai prieš karę Vokietija ė- 
mė pirkti ricinos alyvą ir krau
ti sandėlius; mat ricina yra ge
ru tepalu orlaivių mašinoms te
pti. Amerikiečiai išdirbo mi
neralu aliejų, kuris yra tiek pat 
geru tepalu kaip ir ricina, išski
riant labai greitus karės orlai
vius, kurių mašinoms geresnė 
yru ricina.

Amerikiečiai išrado kaip pa
daryti nerūkstamas anglis, iš
skiriant iš jų anlraeilinį vertin
gą produktą, kuris pinniaus 
nueidavo niekais.

Amerikiečiai išrado būdą už- 
vadavimui pusė# aliejų, tepalų, 
ir gyvulinių riebumynų, kurie 
buvo pinniaus vartojama.

Amerikiečių dujine kaukė ga
lima nešioti ištisas valandas be 
jokio nesmagumo.

Amerikiečiai pagerino šaudy
kles ir kulkasvaidžius taip, kad 
jie yra geresni negu priešų pa-

iki

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina. 
Panedėlyj, Ketverge ir Subaloj 

Pirmas Floras 15c. Balkonus 10c| 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir ?2-ra GATVĖSį .mastei? ai .Chicafla 111., Oct. 12, 1918, 

as reąuircd bytfie act of Oct. 6,1917.

Nauja Darbo Skyriaus tarnybė 
įsteigta greitiems kares reika
lams.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
\V. Madison, kampas Halsted gat., 
romu 232, 2-ras augštas, virš Famous 
CJothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldieniais 10 ikit.

0 0(10 Parduota į 
ujUUU vieną m etą 
Dabar išleista trečia laida 
kurią kiekvienas turi

Trdc t v aušint ton filed with thc post- 
.........  ■"* 1918. 

1917bėti, kad šiandien ne,t kafii^^^^

Ko Siberija reikalai) 
ja labiausiai.

talisty klesa šešių Malandų 
reikalavimo taip'neužpUldi- 
nėja, kaip kitą syk užpuldir 
nėdavo aštuonių valandų 
reikalavimą. Jau nebegir
dėt taip dažnai kvailių prie
kaištų, kad tokie reikalavi
mai esą tinginių reikalavi
mai ir p. Anaiptol, šiandien 
jau nė vienas kapitalistas 
išanksto teorijoj pripažįsta, 
kad šešių valandų darbo 
diena yra galimas dalykas.

Darbo dienos sutrumpini
mo klausime žingeidžių ^da
lykų pasakė Suvienytųjų 
Valstijų pajiegos expertas 
W. Polakovas. Apie tai ra
ndame sekančias pastabas 
savaitraštyje “Darbas” No.

Nesenai Suvienytųjų Val
stijų pajiegos ekspertas Wa- 
Iter Polakov pasikalbėjime 
su New Yorko laikraštinin
kais išreiškė savo nuomonę 
apie darbo dienos Sutrum
pinimą.

Jo nuomone, darbo valan
dų sutrumpinimas pilnai 
priguli nuo ekonomijos pa
jiegos vartojime. Kuo ma
žiaus bus bereikalingai eik
vojama pajiegos, kuo labiaus 
ji bus sunaudota su tikslu, 
tuo trumpesnes valandas 
reiks dirbti darbininkams.

Amerikoj tuo tarpu dabar 
pajiega esanti eikvojama be 
jokio aprokavimo, bergž
džiai, be tikslo, 
pajiegos išeina 
neapsižiūrėjimo.
pajiegos išleidžiama dėl ne
patyrimo, kaip ją ekonomiš
kiau vartoti. į
pajiegos išeikvojama varžy-* 
tinėse, konkurencijoj, kovoj.

1 daikto kainą įrokuota 
kaštai, kuriuos darbdaviai 
išleidžia užlaikymui pusiau 
nedirbančios dirbtuvės ar 
kovai su streikuojnačiais da
rbininkais. “Tuo tarpu”, 
sakė Polakovas, “jeigu dir
btuvė dirbtų visą laiką, tai

Daugybė 
stačiai dėl

Daugybė

Chester We!Ts Purington pasi 
kalbėjime pabriežia k ei i opės 
patogumą svarbą ir maisąpi

pafūpinimą.
> i /•nZ'MUU i iU' '

BOSTON, Mass. — Chester 
\Vells Purington, kuris iškelia-

mių žinių apie dabartinį padėji
mą Siberijoje ir išreiškė savo 
nuomonę apie lai, ko loji šalis 
dabar labiausiai reikalauja. Pu- 
rington išgyveno Siberijoje su 
viršum dvidešimts melų, lodei 
reikia tikėtis, kad jis galį numa
nyti apie tos šalies padįpną. 
Per dešimtį paskutinių melų ir 
prieš rusų revoliucijos iš^ivėr- 
žimą jis mažne išimtinai užsiė
mė kasybos darbais,ir tokiu, pit- 
du turėjo progos sueiti į aidi
mus prietikius su Siberijos kai
miečiais; jis gerai žino S.iberi-.

Dar daugiaus I,n<;* kokl

Paklausus jo, kas, jo nuomo
ne, labiausiai reikalinga lai ša
liai, jis atsakė, kad transportas. 
Girdi, “nei vienas, kuris nėra 
buvęs Siberijoj, arba kuris bent 
nėra keliavęs Siberijoj, ir (odei 
neturi supratimo apie tolumą, 
negali numanyti los šalies didu
mo su jos mažne 5,000,000 kel. 
mylių plotu. Beveik neturėda
ma jokių gelžkelių, išskyrus di
džiąją liniją, sujungiančią Paci- 
t’iką su Baltosioms juroms. Si- 
berija savo transportacija maž
ne visiškai priklauso nuo kai
miečiu ratu, t c

kianu dabar yra,

berijoj dabartiniu laiku žmonės 
viename kaime gali badu mirti, 
o kitame, gal tik už kelių my
lių, gali būti pertekę, dėlto, kad 
geležinės ra t lankės ant medinių 
kaimiečio ratų tekinių nusidė
vėjo ir jis negali jų niekur gau-

True translation filed with the post- 
mastei- ai Chieago, III., Oct. 12, 1918, 
as re<Tuin»(l bv the acte. A .... 
PRIVERSTINIS
JŲ TEISMAS AUSTRALI
JOJ SUTINKA PASIPRIE

ŠINIMĄ
4U

Didelis išplėtimas Darbo Sky
riaus veikimo sutaikant pramo
ninius ginčus, |xisidaiys įsteigus 
Taikymo faiuiybę, ‘‘kurios dire- 
klorium įbuš/Ik/Ii. Kerwin; ši
lą sumanymą padavė karės grei
tų reikalų spaudžiamas sekre-, 
torius, pasiūlydamas tarpininkų 
patarnavimą, darbo klintims iš
kilus.

Bet naujasis pienas yra grei

čiau permainymu Jbudo,* kaip 
pakraipos. Taikymo Tarnybė 
veiks per ištyrinėtųjų štabą, a- 
čiu kam sekretorius galus išan- 
kslo žinoti apie sąlygas svarbe
snėse karės pramonėse, kurios 
gali nuvesti prie pramoninių ne
susipratimų.

Aklas, sutveriantis Darbo 
Skynų, neapriboja sekretoriaus 
galios niekame, kiek tas liečia 
Uirphunkavimą ginčuose. Jis 

nereikalauja laukti pakvietimo 
kurios nors susiginčijusių pusių 
ir jis gali panaudoti kiekvieną 
priemonę, kokią jis panori pa
tikrinimui kliūčių išanksto. Pa
skui jis gali pasiūlyti savo pa
tarnavimus sulaikymo tikslais.

žodžiu, aktas, matomai, 
f

rodo, kad sekretorius privalo 
j ieškot i progos savo patarnavi
mui, kur tik jis jaučia, kad pra
moninis ramumas reikalauja jo 
pagdlbos. Dėlei karės reikalų 
spyrimo jis jaučia, kad tyrinėto
jų pajiega reikia įsteigti, kurie 
apie visokią laukiamą klintį jam 
praneštų.

Skyriaus tarpininkavimo dar
bas eis lotinus kaip ir vis, bet 
yra laukiama, kad jo darbo ap- 

of Oct 6 1917 žymiai padidės. Didelė ap- 
š TREČIŲ- štiš pridėtinių žinių, kurios at

eis nuo tyrinėtojų j-eikalaus di
desnio skaiilliaus tarpininkų, 
negu jų buvo pirmiau. Be to, 
vartojimas dviejų tarpininkų 

gal

vai su submarhiais apveikė sub- 
marim^ pavojų. Nauji pramo
niniai budai laivų statyme pa
spartino darbų labiau negu bu
vo tikėtasi. Pagerinimai bevie
lio susinėsimo suteikė Amerikos

ją 
1)3

lė. G VALASKAS
373-5 Kensinglon Avė., Chieago, III.

kurias kiekvie
na moteris be 
mergina būti 
nai privalo ži
noti. Jų parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 

įsigyk. Kai- 
25c. Adrcs.:

WASHINGTON, D.C. Sulig svarbesniuose dalykuose
Australijos darbininkų laikraš- bus išplėstas:
čiais, karščiuotas agitavimas už' Taikomosios tarybos bus sti

pri verstinį trečiųjų t^ pramoninių ginčų
“Nesenai keliavusia pčr Sibe- VaHJILVJL Š&jU kaipo ^ulinojo

, karės lauke. Pagerinimai me
dicinos moksle sumažino maru-' 
mą kariuomenėje nuo ligų iki 
vienos dešimtos dalies žemiau
sio skaičiaus buvusio pinniaus.

True translation filed with the post- 
master at Chieago, UI.. Oct. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
Clevelando vokiečių dienraš

tį paėmė valdžia
CLEVI ’SLAND, O. — Sulig į- 

sakymu \vashingdtninio globė
jo svetimšalių nuosavybės, vie
los globėjas svetimšalių nuosa
vybės paėmė į sąvo rankas vo
kiečių dienraštį Wuechter ir 
Anzieger, priklausantį daugiau
siai Drcsdcno gyventojui; du lai
kraščio editoriulų rašytojai yra 
jau internuoti Fort Oglelhor- j 
pe, Ga., d vienas reporterių yra 
])O kaucija kajpo svetimšalis 
priešas..

Dvi suvienytos pramonės Ger
inau Pi’čss and Plale Co. ir Fle- 
xilype Co. taipgi paimta tuo pa
tini taiku. Fedej’alis globėjas 
paskyrė Plain Dealer Pub. kom
panijos prezidentą E. II. Baker 
ir Union National Bank banko 
prezidentą kapo savo atstovus 
tolesniam vedimui laikraščio. 
Tie patįs atstovai su pagelba 
State Banking and Trust Co. pre

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
I1. Phone Drover 5052 ■ I
,jįiChicago 11

Tel. Drover 6369

CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiams 
paveikslus dieni 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiaušius dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
StM šalę Mildos 
teatro.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 03M
Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 69ff

zidento Charles K. Dodd ves rei
kalus kitų dviejų įstaigų.

Laikraštis bus loliaus leidžia
mas vokiečių kalba, nors direk-

dėti vokiečių iiL.ajuglų kalbus^
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Jaunuomenes Skyrius patingai, tegul stoja darban ir 
stoja urnai.

Kalėdų Kaukė.

Protas
{lietuvių darbininkų organizaci
jose.

Nejsileiskiine jų. —S.S.
Užsimojęs erelio sparnais A. Kupriu.
Painiais apkabinę tinklais, 
Vijuokliai ji traukia žemyn... Laimė

Kad stengias minčių jo audra

Jis mato jiems galo nėra

Kad nori skardžiu jis balsu

neina skaudus...
(Gludi-Liudi •

Neįsileiskeme 
ardytojų I

Tasai negudrusis slraksėji- 
mas. kuri mes vadiname bolše
vizmu, gerokai Įsivyravo Atlie

rikos lietuvių kolonijose. Ne 
savo platumu ir stiprumu, o di
deliu atkaklumu — jgnoranci- 
ja. Besitęsiant didžiajam visa- 
pasauli nini krizisui .galima lau
kit kad tūli bolševtfkiiojantįs 
žmogiukai liks dar atkaklesni 
ir begėdingesni.

lasai negudrus straksėjinias 
'daro neapsakomos blėdies vi- 
i am musų judėjimui. Jisai mo
jusi ant visa, kas pas mus gera, 
išmintinga, tveriančiu. Kaip a- 

| nas, paleistas nuo saito sutvėri-

Tūlas galingas karalius kartą 
paliepė atvesti pas save daug 
poetų ir gudruolių iš savo ša
lies. Ir jisai jų paklausė:

— Kas yra laimė?
Laimė yra — skubiai atsa

kė pirmasis: kad visada ma
tyti skaistumą tavo dieviško 
veido ir amžinai jausli...

- Išlupki! jam akis! — ra

Sekantis!...
- Laime tai girlingumas. 

Tu, karaliau, laimingaM!-i-i su
šuko aulrasis.

Bet karalius kreipėsi į. jį kur
čia šypsą:

-—Vienok aš turiu suhkią li
gą ir negaliu pasveikti.' ’ Išraut 
tam niekšui liežuvį! Toliaus!

- Būti turtingu! — Kukliai

užkietėjimas vidurio, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitą bėdą paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip įtiksiančiai 
kitij daro, imant retkar
čiais po dožų sena, atsa
kančia, iš daržovių šei
myniškų kepenų gyduo
le.

sunaikinti lai, kas ilgų metų 
ūsu buvo įsigyta. BolSevi- 
oiantis žmogiukai skerečio-

t Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle’iŠ 

Rising Finvn, Ga„ rašo: 
__ “Mes vartojame Tbetf- . 
■ML lord o Black-Draught, gi 
ffgį kaipo š<im.\nos g>du<>- ■ 

k‘- Mano vyro motino" 
R negalėdavo imt Culomel, 

m—B nrs las būdavo perstip- 
SiB rus jai, todėl ji vai to-

Š
 tai yra liga, liūdna protinio 

ir dorinio išgverimo liga. 'Rei- 
| kalinga daryli visa, kad, jeigu 
4 «,”U ne visai pašalinus, tai bent 
i '"stabdžius ją. Kitaip — vel- 

B’-is žino iki ko jie daeis.
šilų išgvėrėlių danginusia 

i ’•>: p jaunųjų. J ų, kurie vokta*-

| ton ar rateliu. Arčiau pana
grinėjus jų sąstatą, Jsunuriino, 

'•ctd didžiuma jų buvę vyčiai

davo Black-bniughl, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenns 
reguliuojanti... Mes var
tojame jj šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” 
ją. Reikalauk 
Thedford’o 25c

Mėgink 
tikro- 

už kre-
E-75

• •a, Į socialistų kuopą ir ratelį 
i • atėjo verčiami susidėjusių 

"ypatingų aplinkybių”. Kiti vėl 
.•akarykščiui “aidoblistai”.

'!"c žmones, kur Socialistų Pa
ra'::) uit kino ir plūdo kiek tik

TOR Grafafonat 
ir Lietuviški Re

kordai. $10 Ir 
aukščiau.

Roseland 
' Music 

.r Shop
11416 S. Michigan Aie., Chlcago, III. 
_ _ Telephon'? Pnllinan 947

| l: i šiandie jie sugarmėjo j su- 
c.alistų kuopas ir “mokina” 
žmoni s kaip reikia būti geru 
r-r-n voliueionierium!f

( lokio nusmūkimo, tokios ne- 
! gi’rlHS musų judėjime dar ne- 
| butu; h

Smbancsnieji. veiklesnieji

į toms naujoms ir musų judėji- 
t mui kenksmingoms 1 priepla- 
koms. B ikalinga apvalyti mu-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropufto State Bank
i.H-809 W. 35!n Si. kampa; S. Halsted S’.

1

t

* n;ii 1 .jetm' 'ka • i><» priežiūra Valdžius ir Ban- 
•4o« i:j, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
sh'v tiutpeniuosius pinigus j šia Tvirtą Lietuviškų Bankų, 

. ' inhtojaina, kad Jūsų pinigai s ra saugiai padėti ir bus 
>>h pa> vikakivitno.

3 vi>iiih už padėi'iR pii\ij;ii*,
4><. pinigu^ nil pirmu liimlgičm ir atliekame visokius Ban
ius >. įkalus.
•ari ’ tarnint »»s. K»Hv< rg;»K ir Suljah-ni's iki 'J valandai vakare, 
ncdi-i ais. Seri'domis ir l‘ėlJt\čioniis iki J valandai pu pietų.

VYRIA USYBR:
NAS BRENZA. Pirmininkas Jl'Lll S C. BRENZA, Kusierius 

KBOTKAS. Vice-Pirm. VINCAS BIGĖMS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
GETSTAR 

ST. SZYMKIEWICZ 
ANT'. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

’ONAS

JONAS
JONAS 
ANTANAS BKO21S 
KAZ. MATULIS

hii.O.-........................

BRENZA 
KROTKAS

—Laime yra tame, kad visi | 
mano norai išsipildytų akies mi
rksnyje.

—O ko tu dabar nori? - - gu
driai paklausė karalius.

— Aš? -
-Taip, tu.

—Karaliau v.. klausimas labai 
staigus;

— Užkaskit jį gyvą j žemę!
Dar vienas gudruolis. Na, na. 

—Eik čia!.. Gal būt tu žinai, 
kame yra laimė? I

Gudruolis-gi — o jis ir buvo 
lik ras gudruolis atsakė:

Laimė yra puikume žmo
gaus minčių. ' '

Sudrebėjo karaliaus antakiai 
ir jis rūsčiai tarė:

Alui! žmogaus mintįs! Kas

sojo ir nieko neatsakė.
Tada karalius liepė į mušti j į į 

požeminį kalėjimą, kur buvo 
amžina tamsa ir tyla. Už metų 
laiko* kada atvedė kalinį pas 
karulių, jis buvo aklas ir ap
kurtęs, ir vos tik 'laikėsi ant ko
jų-

Bet karalius a įsakė:
Aš turtingas, bet leirau- ' 

juos apie laimę. Ar užteks tau ' 
ąabalo aukso tokio jau svarumo 
kaip tavo galva?

—O, karaliau!
Tu gausi jį, Prjriškile jiųntl 

ant kukliu Adkso tiąkĮ;
ES' K' 

liūs nekaiiiriar sušuko:

Tada pilvu atšliaužė žmogus, 
vienuose skarmaluose, karštlir 
giškai spindančiomis akimis, ir 
sušvapėjo: ; ’ ! t

— O, galiugasai! Aš mažai te
noriu! Aš alkanas. .. Prisotink 
mane, ir aš busiu laimingas^ ir 
garinusiu tav<U vuvdą ipof(dVi »ą 
iiasailiiJ ‘Vijimų ęm /mmmv »>J

i , < ii
- Pa penėki t* ji, tarė ka-rii- 

lius ir kada jis numirs nuo per- 
siėdimo, pasakykit tai man .

Atėjo dar du. Vienas — ga
lingas atletas rausvu kimu 
žema kakta. Atsidusęs jisai

- Laimė, yra tvėrime. 
K

Nepadarykite klaidos ateidami i musą sankrovą 
atminkite musą vardų ir vietų.

Šis pranešimas pažymi pačių nepaprastų

slailią pianą ir piayer painų nuo Conrikl Piano Mfg. Co„ Milsvaukee, padėta 
sulaupymą.

ekviemis šią instrumentą yra naujai padarvli vienos seniausios ir ištikimiausios 
rąšies pianą ir playerių viduriniuose Vakaruose. Mes skaitome patįs labai laiinin- 

nos puikius instrumentus už lokį sulaupymą. Dabar \ ra jusą proga ir jeigu jąs jų 
praleisite, jąs turėsite peikti save!

Visa eilė paroc 
išpardavimui už di< 

Atminkite, kad 
išdirbystės augštos 
gaiš gaudami šiuos

tr 
la-

vęs poetas; jo veide žaidė rau
donos dėmės. Jis tarė: •

• Laimė yra sveikatoje!‘e

ingus, kad galėčiau atmainyti 
tisų likimą, lai už mėnesio lai

ko tu, poetai, melstam diėvų į- 
kvėpimo, o tu, paveiksle Horku- 
leso, bėgiotum pas gydytoją su
stiprinančiųjų. Eikite abu ra-

Žmogus! - išdidžiai tarė 
septintas, pasipuošęs narcizo 
Hudais.

- Laimė nebuvime!

ilgiai tarė valdonas.
Karaliau, o karaliau, susi

tasis, ir išblyško labjau už nar
cizo lapelius. Aš - ne tą 
norėjau pasakyti.

Bet karalius pamojo ranka ir 
trumpai tarė:

Išveskite jį... Nukirskite 
jam gaivą* Karaliaus žodis 
neatmainomas.

- Moteriškė meilė!..
Gerai, suliko karalius: 

j duokite jam šimtą j gražiausių 
‘moterų ir mergų iš mano ša
lies. Bet duokite jam taipgi ir

eis laikas pasakykite man; aš 
ateisiu pažiūrėtų jo lavono.

Dar vienas pasakė:

Gudruolis miniai atsakė:
- Taip, aš r- laimingas.

karalium, ir turčiumi, ir įsimy
lėjusiu ir sočiu ir alkanu, - vi
sa tai davė man mano mintįs.

—-Kas tai tokio mintįs? —pit 
ktai sušuko karalius. ...  £inok,
kad už penkių minučių aš tave

keiktą veidą! >Ar nuramins ta
da tave tavo prakeikia mintis? 
Ir kur bus tada tavo mintįs, ku
rias tu platinai ant žemės}

l’LAYER PIANO $395 
Brand Nauji.

Viena puikiausią slailią kuo
met nors pagamintą.
Pamatykite be atidėlioji-

$5 savaitėje, be nuošimčio.
Duodunie kariu uždangalu-, ir 

suolelius.

$250

Kvaily! mintis nemirštama.
Vertė Barškutis.

■ mi b <<n.

Apie rinkimą knygų

manymų

fiet) apie to sumanymo ngų<lą 
bei gerumą daug rašyti butųjtik 
žirnių bėrimas į sieną. Todėl čia 
išdėstysiu tik tai, kaip man at
rodo butų geriau tą sumanymą

Lietuvių tautai atbundant su
manymų kj’la aibių aibės. Kaip

apreikšti save ant pasaulio po 
nauja saulute ir šiltu vejelių, 
lodei nestebėtina, kad kiekvie
nas naujas sumanymas yra be—

Miat, visai nežiūrima ar jis ti
krai naudingas ir ar geroje vie-< 
toje auga. ’ ; •

manymu. (birbė lygieciams 
ad neužmiršta,jog kada nors ten

liuobai, kurie gėsaus mokslo, o 
neturės iš kur jj semti. Taip, 
jiem priguli garbė už sumany
mą, bet to sumanymo vyki iri
mas, manding, priklauso kitom 
ištaigom: būtent — Tėvynes My-

'įminki; Literatūros Draugijai,

ioli be; žiedus krauli ir vaisius 
nokinti. >į , k '

Pirmiausia, kiek aš žinau, ly- 
giečių tėra vos keturios kuopos 
Q TMD. jr LDLD. kuopų šimtai: 
beveik |>o vieną kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje. Taigi sumany
mo vykintojai pasidaugina šimte 
nopai. >< ’

Antra, Minėtoni (traugijom 
labiau pritinka rinkti knygas ir 
vėliaus jas siųsti Europon, nes 
jos yra viešos įstaigos ir už tik- 
------------ 1—:------- --- ----------- -

“Malūnininkas ir Kaminkretis” ne

dėlioję, spalio 27 d., Meldažio sve
tainėje. —“Birutė”.]

irni SLtfdUž-NAUJUS- $2^0

Kaina pigesnė, negu iš- s4 4C 
dirbėjui kainuoja........... I "rv

$1 savaitėje—be nuošimčio.

ir to užtikrinimo yra dideli šaltiniai, tūkstančiai UŽ-

PIANO $355.l’LAYER
Nė vienus dur iki šiol negir

dėjo tokios kainos už naujus 
Piayer Pianus, paremtus 
musų užsitikėjimu....

$2 savaitėje, be nuošimčio.
Duodama sykiu uždangalas ir 

suolas.

’ MILŽINIŠKAS NAUJAS $600 
l’LAYER PIANAS $175.

šis Piayer pianas turi virš 25 
specialiu parodymą konstrukci
jos. užteks visam aml ^475

$3 į savaitę, be nuošimčio. 
Duodama sykiu uždangalas 

ir suoliukas.

Ml’SU PIANO
SANKROVA

ATDARA
.i o

I kas vakaras 
iki 9:15

Kitais vaka
rais atdara 

pagal specia- 
lę sutartį.

šis yru pianas, kuris suteikė 
musų pianų sankrovos vardą!

Šis puikus š225 KeTzheini pia
nas, suolas, šilko uždangalas ir 
dykai nustatymas, viskas už s 175. 
Lengvi išinokėjinrtii, be nuošimčio

NAUJAS $400 PIANAS $300 
Geriausiai nustatytas pianas, ku
ri me' kuomet turėjome inirm 
nianą kiautinėje, tiktai '^^QQ

Si2 savaitėje — be nuošimčio

ją turi apšvietus skleidimą. Mes kykloms kaipo “references” (pa
žinome, kad specialistai atlieka si t tirą vi mui) lieluvių istorijoje, Prie HaUJO SUHiaflyUlO 
laibą kone visad geriau už mi 
gojus, nors mėgėjai yra kartai 
uolesni darbininkai.

visuomenės gyvenime, rašliavų-! 
je. ir |. n. () jeigu butų išdirb-

Jaunimo
kaip ir amerikiečiu, ir tu laisv- Skyriuje", tilpo naujus siuntiny-

čiu jų išsikeriojimui po plačią

rinkti ir surinkę jas* dar ir čia 
geram tikslui sunau<io»i. Būtent, 
kam surinktom knygom gulėti 
be jokios naudos km ame užka
boryje, kuomet kiekvienoje ko
lonijoje, minėtų draugijų kuo-

jai parėmus, galima įsteigti kny
gynus? Jau toki sumanymą yra

Gyvendami gadynėje, kuome 
visa bandoma kuogeriausia su
naudot, aš manau begu mes tik
sliau suvartotume surinktąsias 
cnygas kitokiu bildu. O laikams 
dsimainius, visi knygynai gali-

itukus ar kaimus, sulig tam ti
kro ,plciUK kokiu bubu jos nes- 
g naudą ir čia ir tėvynėje.

Jalui, manding, turėtų ir ke-

svarbesnių pasekmių. Knygynų 
steigimas ir knygų rinkimas pa
mažu skiepytų bendradarbiavi- 
no dvasią tarpe žmonių, kurie 

“ėdasi” klerikalams ant dides
nio džiaugsmo ir kuriuos alpi
nai vadiname ‘‘tautiečiais” ir “so 
•ialistais”. Antra, knygynai išla 
vintų gana diklą būrį asmenų 
kaip prižiūrėti knygyną. O tas 
'urėtų nemaža svarbos Lietu
voje, kuomet šalis be jų jokiu 
budu negulės apsieiti. Be to, 
knygynai galėtų žymiai patar-

• , » U nauti suaugusių ar jaunimo mo-<

rimas, tai daugelis musikžmonii* nuomciiės, sAiv.timui Liituvoji. 
priprastų prie tvarkos ir misi-, Sumanymas priklauso Lietuvių 

U ... T .I 1kratytų savo “individuališkumo” Socialistų Jaunuomenės Lygos 1 
(t. y. darymo ką nors, kas šulei- kuopos ir jis yra geras. Tik,

užsinorėjo .šviesti laip tolimo už-Jai tie __ ,
čiai nuodugniau apsvarstytų šį su pasviečio jaunuuimenę.

Kodos, kad čia, Amerikoje, taimanymą ir parašytų oficialius 
laiškus i IMI). ir LDLD. virši
ninkus apie jj. Be to, visur, kur 
tik yra lygiečių minėtų draugijų 
kuopose duoti tam sumanymui

ifi pull of all togetlier.” Tuonri, 
manau, jie geriausiai patarnau
tu savo bendrams jaunuoliams

gyventi dešiniųjų pasikėsinimą 
norą antmesti jiems senos ga

dynės idėjas ir tt.

Bet gal aš apsirikęs
Gal lygieeiai nemanė rinkli bile

lis Lietuvos jaunuomene. Bū
tinai reikėtų paskleisi darbinin
kiško turinio raštų visuose jau
nuomenės rateliuose, ten už- 
jių’yj. Bet, mano manymu, dau
giau reiklų rupinlies šios šalies 
jaunuomene, kurią nemažiau

busiu

tas. kurios gvildena bei agituoja 
už socializmą? Tuomet, žino
ma, vieniem lygiečiam po teisy
bei tepriderėtų tą sumanymą 
auginti, prigt ibstint visiem jau
nuoliam su socialistinėm link
mėm. Tuomet betgi lai butų 
dovana amerikietinės socialistu

Kaip man, laip ir daugeliui iš 
jaunųjų yra žinoma, kad šios 
šalies jaunuomenėje randasi 
daug jaunuoliu, kurie gyvena 
tamsioj nežinėj... Ak, tiesa, 
turime ir apsišvii lusios jaumto-

menei. Bet ir tokiame atvejyje 
mano (po teisybei ne mano, bet

mintis yra išreiškę) viršuje ga
luotas ‘‘pataisynu 
naudingu dalyku.

ir šiaip progresyvių draugijų. 
BU kiek turimi' tos tamsiosios 
jaunuomenės, einančios su vyčių 
ir \\Lsų .švcid.rjų 11ratų ijonr.s, 
“nekalto*’ pvu$id“jimo panų ir 
pan.lių sosąidūnris? Be tu, kiek 
turime tokios jamrom iė , kur 
visą užsiganėdin'mą randa šo
kiuose, krutoihųjų paveikslų te- 
utrėliuose, arba sėdėjime prie 
kortų?

—Šarūnas. Briketų daryli visų, kad kirk
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Neaikvokite Smetonos!
JEIGU jus dar iki šiol rauginate pieną ir 

griebiate smetoną rankomis ,jųs visgi ei
kvojai nuo vienos ketvirtadalės iki vieno trečda
lio justi smelouos. Jeigu jus vartojate separato
rių ir jis nėra geriausiu, jus iki šiol cikvojol dau 
*mt'lqnos, ir jus stebėlu- 
lės, jei tą žinotut. Kožna 
ūkė. kuri kaip nors eik
voja šiais metais turi su-_ 
silaikyl?.' Pirkite Lily ar
ba Primrose Smetonos 

separatorių ir nebePikvo 
kil pitno.

grįžatt pus yavo Jonuką ir ra

burio, po keliūtą dienų išbūda
vo miške. ŠIUOS

ir.ors ją apšvietus. Juk čia gimę [virš pusė šimto. Likęs be dra- 
Į jaunuoliai (ės), išskyrus visai|ugo ąš turėjau geroką! bėgioti, 
Į mažą dali, vargiai temoka lietu- kad neleidus jumis iškrikti po 

.. Apie rašymą plačią girią. Mnt, dažnai pasi- 
Apie darbininkų taikydavo taip, kad kokia žal- 

r; ikalus ji taipgi neturi mažiau-j margė, dasigavus toliau ^nuo 
sios nuovokos. I'urinl tiek daug 
los nesusipratusius jaunuome
nės, negulima pasekmingai varyt Kartą apibėgęs kaimenę su- 
užsibriežląjį darbą. Kol didžiu

Ncisivaizdinkite, kad 
likusi smetona nugrieb
tam piene nupenės grei
čiau kkuiles ir teliukus. 
Tas buvo išmėginta daug 
laiko kad sandėlis tarps
ta kaip greitai ant šilto 
separatoriaus nugrieldas pienas, kuomet mažas 
valgis arba linai prašalina riebumus. Smetona 
nugriebtame piene yra mirtinai žuvusi smetona!

I.ily ir Primrose separatoriui sulnikn šia smetona. Mes 
rplimc jums prirodyti .kad jie sulaiko ją visą, apart veik 
vieno lašo kickviehiuue galiono.
, Apart to. jie yra gerai Žinomi kaipo paprasti, lengvai 

sukami, lengvai iš\nlomos mašinos, ilgai laikosi ir at
lieka tą patį gera darba melas po meto. Pirkite Lily ar
ba Primrose — jis atsimokės atgal Smetonos kaina, ku
rią dabar gali išeikvoti. Pamatykite virtinius pardavė
jus, kurie pardavėja šiuos separatorius, arba rašykite 
mums dėl katalogų: '

International Harvcster Company of America 
CHICAGO (Incorporaled) USA

Penki Daiktai »

Paskučiausi
Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
‘t ikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (stylea);
Gauti savo pinigų vertę.
tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-

D 
2) 

3) 
O 
5) 
Jei _____  ...
Ciausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pus:

A. MAUSN'ER, Lietuvis Siuvėjas, 
3239 So. Ilalsted St. Tel. Boulevard 9728 
PASARGA: 
t « ’ » | 'O ’ •"* | * *• ■ • •- — — - - -   -<■ --—   X7 ■
pasirinkti sali tinkamą drapaną. Mano viela huną atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti | jūsų namus ar ofisą.

Chicago, III.
PASARGA: —- Aš užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vjetupų, taip,ir užsięiųnių sainpelių, ir kiekvienas gali 

to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto.

W. M. LAWHON, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas
<

vškai skaityti v
nėra kalbos! Skaitykite
ina jaunuomenės nebus sukon-1 dau jį besėdint. Nudžiugau.

I l/tl I įkliok' ’ rlV- >12 . . I - ~ . > - - X' .centruota j susipratusiųjų eilės, j 
j jų lygas, ratelius ir lt., tol di
delė to darbo našta guls ant ne
skaitlingo susipratusių draugų ir 
draugių būrelio., y

turėtų pasirūpinti musų L. S. J. 
Lyga arba soc. rateliai. Pirmiau
siai, tie soc. rateliai būtinai rei-

gos kuopas (Rocklorde, kiek pa
tyriau, iš L. S. Jaunimo Ratelio 
veikiausia bus permainyta į L. 
S. J. Lygos kuopą). Žinoma, 
Lygai, kaipo dar silpnutei orga
nizacijai, sunktu ką nors dides
nio nuveikti. Bet jeigu jau ji 
mano sutveri knygų fondą dėl 
Lietuvos jaunuomenės ir už- 
megsl ryšių su užmario jaunuo
menės rateliais, tai ji (Lyga) bu-' 
tinai turėt pavaryti smarkesnę' 
agitaciją įvėrime L. S. J. Lygos

Lyga, mano manymu, turėtų 
surengi maršrutą nors Illinois ir 
Micbigan arba Obio valstijose. 
Reikėtų pradėt agitacijos darbas 
vien tik tarp jaunuomenės. Pa
sekmės, manau, butų geros. „„ 
r.ngus lokį maršrutą, daugiau- 

| šia domos reikėtų kreipt i čia 
gimusią jaunuomenę, kuodau- 

| ginusia patraukti ją į rengiamu^ 
vakarus prakalbas, ragint ją1

Tą dienų j ugnius sugrįžome 
laimingai. Ant rytojaus mano 
draugu buvo Jonuko dėdė Si
mas.

Karlą, vėlai vakare, aš uzsi- 
| maniau aplankyti Jonuką. Vos 
spėjau įbėgti į Simų kiemą, žiū
riu Jonukas aprengta^ vie
nais skarmalais ir apsižergęs 
kačergą stovi viduryj kiemo. 

| Netoli jo stovėjo Tamošius lai
kydamas rankoj didelį šautuvą. 
Gi apie Jonuką vis zuja ir zuja 
senė Rakščių Barbora..-. Norė
jau pult prie Jonuko ir paklaust 
ką visa tai reiškė, bet dėdė Si
mas mane pagriebė už trinyčio 
ir piktai pertarė:

- Buk čia! Matai, nori išva- 
Iryl drugį!...

Vėliau Tamošius kažką su
bumbėjo ir paliepė Jonukui joti 
pro didelį kryžių, kur stovėjo 
viduryj kiemo. Jonukas, visas 
drebėdamas, spyrėsi ir prašė 
leisti jį lovon. Nieko negelbė

jo. savo kačerga turėjo apjot a-i 
š Sii-i pie J<ryžiųi <lvideSimt septynis 

kartus! Jonukas galutinai pa
vargo. Karlą jau bandė atsi
sėst, bet Rakščių Barbė pagrie
bė jį užįrankos ir riktelėjo:

- Žiūrėkit, žiūrėkit — jau ne-

GERBIAMIEJI: Buvo darodyta, kad Dūplex Alcazar pečius dėl anglių arba 
medžių ir gaso sutaupė apšildymui vidutinio dydžio namą apie tris tonus anglių 
į metus. Apskaitliuokite savo sutaupymą sulig dabartinių kainų už pečiaus anglis 
arba kitokį kurą dėl apšildymo — ir apsvarstykite smagumą ir parankumą viri
me ir užlaikyme, kurį gaunate apart. Ar negeriau sutaupyt tą ką galit išleisti?

Kiekviena šeimyninkė šioje apielinkė je yra užsiinteresavus užlaikymu namų 
ekonomiškiau ir ypatingai kuomet, apart ekonomiškumo, galima turėti didesnį 
smagumą ir parankumą. Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuve turėti čia vie
ną jų virtuvės žinovų laike visos savaitės, pradedant nuo Panedėlio 14 Oct. š. m., 
paaiškiti musų kostumeriams apie virimą ir šildymą su mažiau išlaidų ir triūso.

Mergina parodys tiktai kaip tas viskas atliekama ant šio Duplex Alcazar Pe
čiaus. Jis kūrenasi angliais ir malkom sykiu su gazu, atskirai arba tuo pačiu sy
kiu be išskirstymo ir išdėstymo atskirų dalių, ar tai verdama ant viršaus pečiaus 
arba viduryj. Išviso pečius turi 43 colius ilgio.

Jeigu jus ištikimųjų norite prašalinti nenaudingą virtuvės darbą, rūpestį, norit 
pagerinti savo virimą —r sumažinti išlaidas—tai ateikit kuomet šis žinovas bus čia 
ir išgirsite šiuos paaiškinimus ir pamatysite šiuos vėliausius pagerinimus pečių, 
dargi nors jus labai ir nereikalaujate naujo pečiaus- '

Del jūsų patarnavimo—

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ
PEOPLES FURNHURE CO.,

1930-32 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
P.S. — Naudingas miltams arba cukrui samtis bus duodamas šeimininkėms DY
KAI kol turėsime.

VIENATINIS BKGUITRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDęjfl’ORTO 
vyrams ir suaugiems

-—..... ................... -■■■«!■ "■■g ■■■■ ' ■
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stoti į jau'nuomčhėš'drganizačl-J l'l’čs ta nelaboji dvašidl, 
jas, į L. S. J. Lygos kuopas"Ai*nereikia perstot, tegul dar 
šiaip į socialisliškns ratelius ir tt. puluksto...

Tada lai lengvai butų galima 
prisidėt ir prie užmario jaunuo-

! menes švietimo. Dabar gi —- 
čia puj tiek daug yra darbo, kad 
lik “dirbk ir norėk“!

Di*ailgai iš L. S. J. Lygos 1 
i kumpos, nors jųsų sumanymas 
yra geras, bet kol kas laikoma 
ne į tą vietą, kur turėtų būt taD 
komas. Pirmiausia vė'K rtipin-' 
kimūs hpie išbujtijhną savos -br*-’

■

Tamošius priėjo prie Jonuko 
ir sako:

Gerai, reikės tą nctiaudelį

Jonukas turėjo joti savo ka- 
čerga prie ėžePo. Netoli jo Ra
kščių Barbė milai šoko prie Jo
nuko ir užnioVŪ jam ant galvos 
maišą. Tamošius pagriebė vai
tą ir kaip šiaudelį — “pukši!!“ 
» ėį'erą.

Akiniai ntikro rčmuo^e nuo $3.00 Ir ou- 
Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 

noRŽčiau, Pritnikome akinius užtlykų. 
A įminkit : Galvos sopėjimas, nervifeku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. jra vaikiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
tnu. Ištyrimas uždykų, jei perėti ar 
skambi akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai rnntaį, jei akįs silp
sta. netęsk" ilginu, 6 jicŠkoK pagellios 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma u- 
kinini uždyką. Atmink, kad mes koi- 
nnm gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam. . ,i ; ;

’ S. M, iMKSIROJF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reika,luujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aė buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 motų. AB duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AB rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB esu 
draugas imonią. • S. M. MEŠJROFF, 3149 SO. MORGAN STl, CHICAGO, ILL.

m
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Akįs

Aš per daug moty atkreipiau specialę domų i š| 
: Iskirą skyrių medicinos ir esu geriau pristren- 
ges negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui. , „ ti a ..
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvvzdžio, opliška nervų kliūtis arba 
bih kokia kita priežastis prasto regėjimo. . 
Aš Išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gvdaų kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.

& Kuri urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
Į n ji gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 

doiOis

Kutams ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos Nepraleisk neatkreipęs domus į dusulį, slogą ir bron- 
ctiilo l'yblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jus turite kokį 

plaučių' silpnumą. u
"Džiovą ga’ima išgydyti,‘jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, AUSŲ, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

ganizacijos, kad pastačius ją aD(f Kada ištraukė Jonuką dar la
biau krėtė drugys. Barbe bet
gi sugalvojo naują būdą — į- 
mest drugį į šulinį!

Mete ir į šulinį, bet kaip nie
ko laįj) nieko.

Karlais, kada Jonukui likda
vo geriau ir drugys jį nebekrė- 
sdavo, Barbora nuvesdavo jį 
pas motiną ir išdidžiai praneš
davo: -

—Dabar lai bus geiai, įuu 
išvarėme tą nelabąjį...

Molina džiaugdavosi, bučiuo
davo Jonuką ir jo gydytoją. 
Bet už valandos kilos “nelaba
sis” ir vėl sugrįždavo.

tvirtų kojų, o paskiaus galėsime 
pagalvoti ir apie kitus reikalus 

kad ir ten, užjuryj.
—S. Pašulnietis.

ATSIMINIMAS

arba
Kaip žmonės gydė mano 

Jonuką.

1 rią musų žmones gerai žino., 
Miesto gyventojai, kada jie su
serga, drugiu, tuoj pasišaukia 
daktarą ir veikiai pasveiksta. 
Su kaimiečiais yra kitaip., Jie 
be gydytojų pagelbos bando $-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačią) Chicago, III.

f

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių. 
Kepeny, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
J r • • t ,

- 35 So. Dearborn St. kampan Monro*.
» i .CHICAGO, ILLINOIS

____ _____ ______ __ _ Room 506 ir 507 Criliy Rltlg. Važiuoti 
elevatorių iki Penkto augalo

Valandos: Kasdien 9 Iki 4. NetUldieniaia 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, l’ėtnyč.ioje Ir Su baloje vakarais Kuo 7 iki 8 valandai.

Br. B. M. RCSS

Atsimenu, buvau dar mažas. 
Ganiau kaimenę. Kartu su.ma- . iI nim buvo mano kasdienmjs 
priclclis Jonukas. Vieną gražią 

i dienų mano Jonukas įtinai su- 
| sirgo.

Kažin kas butų išėję iš ma
no Jonuko, jei vieną gražią 
dieną j kaimą nebūtų atėjęs ge
ras “mokytas dėdė“, kuris su
voliojo Rakščių Barbę ir atėmęs 
iš jos Jonuką, pačiai liepė pa- 

Nusivedęs Jo-’j jodiriėt kačerga...
Nors diena buvo >R‘Pa"|nuką pas tėvus jis liepė pakin- 

| prastai šilta, bet Jonukas drebė-j^yĮ arklį ir kartu su Jonuku jie 
į jo visu kimu ir skundėsi, kad. į§vtlžiavo miestan.
j jam šalta. Vėliau jis vėl prade-* Vaje, kaip pyko senoji Bakš- 
| jo skyslies, kad jam begalo ka-Ujy Barbe!

1 ■ .* v4>jii'fįpi •* u,» u• ' 4
—Nu jus... matysite, kad tas 

parmazonas suės to biedno vai
ko dūšelę! Nu pamatysite — aš 
nebesikišią... t

Už kelių dienų tečiaus mano 
Jonukas sugrįžo iš miesto svei
kas ir gyvas ip ant rytojaus vė
la ganėva savo kaimenę.

—Trumpukas.

I ršta.
| Supratau kuo serga mano Jo- 
j nukas ir gailėjausi jo. Nors
I pats labai bijojausi drugio, bet 
^negalėjau neraminti savo ;ser- 
j gantį draugą. Nuolat apie jį 
| tupinėdlimas kalbėjau:

Jonuk, neverk! Tu nemir-
j si, tu pasveiksi... Neverk! 
|kare sugrįšime ir rytoj tau 

Ijbereikės eiti į mišką... Tu 
mirs*!

1 Jonukas pakėlė akutes ir
'i dejavo:i •’ uq, pu.vui’uę u iiurvaų, n jaukiu hi

I O jeigu aš negalėsiu sugrįš- nionika grajini, o mes pasiųsime dy 
Ii — mane vilkai sudraskys!...

ne-
ne-

su-

t Jonuk! Tu dar nemirsi.
Gyvulių musų žinioj buvo

AR GRAJINI ARMONIKA?
Naudingus išradimas tiems, kurie 

. armonika grajina. Pasiųsk savo var
stą, pavardę ir adresą, ir kokia ar

kai dėl užtikrinimo naudingą išra- 
. dimą. THE MUSIC
• In care of Chas. Zekas,
1117 N. Dearborn st., Chicago, III.

<•
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Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė
ra skausmo. Daug serijožtdų akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu alsi} 
lankymu, žvairios akįs, silpnios a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausis

St. Paol’s Hospital'
Medikaliska ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephonc Drover GOGO*
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų, ir vaikų. (Jbsb e- 
liski, Gynecologiški ir operatyViski 
ligoniai priimami. Del gydymo yrą 
naudojama medicina Jiydrotherapi^ 
ja, elcktrothcrapija ir (chirurgijai

i

*-W

f. . , ■ ■!. r ,
PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 

1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halstcd st., 
po num. 2650 W. 391b Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas 
Ūatuve Akušere

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Uinits, Chicago 
Tel. McKinlcy 4120.

Reumatizmas Snilį.
Nesikankykite savęs skaus

mais. Retimalizmii, Sausgėle, 
Katdų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vjršini- 
nėlas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, iii.

Knyga BALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Kurtumas ir slogų ligos esti prašu- 
liiiamos per spccialę gydymo metodą 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, f ūsų tekėjimas. įAgydoma dve
jopai: per speciali gydymu ir opera
cijas.

Nosis
Bėdos pagelbėta. Sunkus d vėla

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerklė
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę «č- 

Ičs gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsaviinc ptiiiuosuojama, Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operacija

T. £
HA ** "_ _ _ —| F.O. Carter,M.D. -

■ Paskolos $30•« $3001 _ _ _  *

■

Lcgale rata mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 

Užlaikančiai namą.
Ant rakandų, piano, vietro- 

sankrovos, Hxlurcs, ve- 
"tny. automobilių, Liberty 
Bonds Ir Insurance l’olicie.*. 
Skoliname Stockyard’ų, Ša
pus Ir d!rbtuv«s darbinin
kams, irelžk* o ir blzn-o 
žmonoms, k>crkams Ir tt. 
Ateikite Į oflan Ir nif« via- 
ką smulkmenUkni išaiškinsi 
mc. Atdara uthrrtlnknls, ket- 
vcrirnis ir si’bntom’a iki 8 
vai. vakare. Pattadftllnta. se- 
redomis ir pčtnjčiomis iki 
6 vai. vakaro.

» OCAL l OAN COMPANY. * 
TUOS. E. KKRWJN, Mirr.

Ui47 So. Halsled Street 
l'o valstijos priežiūra.

Tol. Drover 211G. 2-ras augštas

Physician and Surgcon
• •>

120 So. STATE ST„ 2-ro« LUBOS j
Valandom: 8:30 iki 7 P.M. dienomia; I 

Nedėldieniaib 1Q—12
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JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš- 

£ lūs. Išjicško ir iško- 
lekluoja visokias ne- 
algaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki- 
lės sekančiu iititra&j’f 
3114 So, Halui ed Str.
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TEATRAS ir BALIUS
Sergėkite savo akisApieiinkeChicag

Old

Sunki užduotis.

AČIŪ PONUI TRAĘGERIUI

lis pašalino streiką

WEST SIDE
ir tas

NUTEISĖ MOTERĮ

Dearo bvla atidėta

IŠŠOKO Iš TRAUKINIO

Influenzos auka

C. Z. UrnichPrakalbos su Paveikslais SCI

P. A. Baltranas

MALŪNININKAS

KOMITETAS

Kurį mirtinai sumušus 
st reik laužę.

Iš priežasties legališkos 
šventės, tai yra, Colum- 
bus gimimo dienos ir 
Laisvės Dienos, Univer- 
sal State Bankas bus 
uždarytas iki 6 vai. va
karo, SUBATOJ, SPA
LIŲ 12-tą. Minėtoj die
noj atsidarys tiktai nuo 
6 vai. iki 9 vai. vakaro.

Universal State Bank 
3252 S Halsted St., Chicago, III.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALU.

vieta bus pažymėta su
- Lithuanian Division. 

pasitikime di-

KEPUBllKONV - DEMO 
KRATŲ žULIKYSTfcS.

Kiek laiko atgal susitvėrė nau
ja Ipi^anizacija ir pasivadino 
West Sidės Draugijų Taryba. 
Ką ji ta ryb uos, lai kol kas nie
kas nežino.

“KAMINKBETIS”
Nedėlioję, spalio, Oet. 27, 1918 

Meldažio svetainėje 
-—“Birutė

Dr. Leo Arcotin
Gydytojai*. Chirurgas, Akušeri* 
1920 So. Halated SL, Chlcago. 
Kalba lietuviškai, latviškai tr 

rusi&kai.
Valandų*: 10—12 rytą; 6—• va
kare. Tel. Canal 4167.

Telephone Yards 5834.

P r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valando* nuo v iki 12 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. *ah 
3325 So. Halsted St., Chlc*r»

“Lončių nebegausi tę.“ i,.Į(i) 
Naktiniai sargui numirė mesti 
rbą. Jų žingsnį užgyrė ir die-

Ta^a poąaę Trae- 
padare; Pašaukė

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes ture 
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc

Įęalbą^ Kviečia
-■MR . i# . ' k J.

Neuisitikėklt savo regėjimo pi r 
majam by kokiam neprityrusiam 
■ptiekoriuj .auksoriui ar kėliau- 
ianėlam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik dauginu blogo 

AŠ turiu 15 metu patyrimą i' 
galiu iAtyrt jįjs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin- 
<1, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
A H IV SPECIALISTAS 

IMI So Yahland Ava. Chtear -
Km-npa* 18-tos gatvės 

M-čins tv‘»»»s, virš Platt’o Hptiek'* 
T*’nutolt* i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ita 
X vai. v n karo. Nedėlioję nuo I 
va! ryto iki U *«l«n4»l dieną

True transiation iiicrt with the poM- 
master ai Chicago, UI., Otc. 11, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 0, 1917.
Pasaulio didžiausia paroda
(apvaikščiojimas) Laisvės
Dienos, subatos, 
spalių 12.

Pagautojo piktadario, Earl 
Dearo, kuris buvo andai ištru
kęs iš paviečių kalėjimo, byla 
fapo atidėta. Mat, be piro uisite 
>ykks», kuri dabar atiduota aių 

šciausiam valstijos teismui, Dea 
ras užsitraukė naują už pa
bėgimą iš kalėjimo. Vakar toji j 
byla turėjo prasidėt. Bet prose- 
kuloriui reikalaujant tapo atidė-

Cliarles Z. Urnich - Lietuvis 
4542 So. \Vood St. Telephone 
McKinley 4756 Kapitonas 29 
Warda Lietuvių Divizijos, išrin
ktas nuo Suvienytų Valstijų Val
džios de.'l 4-tos Laisvės Paskolos 
dalyvavimo, kur gali užsirašyti 
4-tos Laisvės Paskolos bile kada. 
Subato Lietuviai susirinks Grant 
Parke 
saina

Ačiū i skalno 
džiausi skaitlių, Lietuvių Judėj 
mo.

Penkiolikto ward(
Paskolos Komitetas musų 
šo paskelbti sekamą:

Nedėlioj, spalių 13 d.,.
Style hm, kertė Division ir Ca- 
'lifornia galvių bus surengta di
delės prakalbos. Bus kelintas 
kalbėtojų ir šiaip muzikos ga
balėlių. Tarp kita, kalbės Krau- 
se State banko prezidentas, J. 
Henry Krause. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

Vyriškų Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu 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 
Ui $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

8. (J O B D V N 
141* & Hhlatoi St- Chicago. I1L

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

apiplėšimą Čenstakavo kliošloriaus ir kitus 
nedorus kunigo Macocho darbus. Po per- 
Nliityniui—linksnius balius prie gražios mu
zikos. Bežisierinus pati veikalo autorė - 
M. Dundulienč. Kviečiu visus atsilankyti.

LMPS. 25-ta Kuopa.

Svetainė ataidarys 5 vai. I.ošimas prasidės 
lygis! G vai. vakaro. inžanga 35, 50 ir 75c 
t patai, su karė* taksai*. Vien į šokius — 25c

Rengia

L.M.P.S. 25ta Kuopa

True transiation filcd with the post- 
mnster nt Chicago, III., (lėt. 12, 1918, 
ns re<|tiired by the act of Oct, 6, 1917 
Laisvės paskolos prakalbos.

Laisvės

Vakar naktį ties llalsted gatve 
iššoko iš ėjusio Chicago - Alton 
kompanijos vagono ir persiskėlė 
gdlvą 21 metų negras, deserte- 
ris, Morris Pallen. Nuvežtas į 
paviečio ligoninę. Gal mirs.

rimo dar neatsiekta. Dalis ko
misijos narių stoja už uždary
mą, kita prieš. Bet šiaip ar 
taip, jeigu susirgimų skaičius ne 
simažjs, gal ir uždarys.

Bus jam bėdos.
Ponia Mary Kaulinai) nutarė 

nutempti savo prisiekę Nathaną 
prieš 
duoti rokundą apie biznio vedi-

Nathan v ra * 
prezidentu, 

įdėli pinigai tečiaus pri-

K. of P. SVET
11037 Michigitn avė., Hoseland,

\vardoj ėjo atkakli imtynė tarp 
demokratų ir republikonų. Ten 
vieni ir kiti norėjo “užkariauti’’ 
18 vvardą. Taigi ir vieni iv kiti 
panaudojo visus savo suktai m o 
gabumus: vogti priešininkų bal
sus ir sugaudyt kuodo ilgia u bak 
suotojų “savai pusei’’. “Balsavo’ 
visi gyvi ir nu m irusieji. Dar
gi už abi partij

Daily New 
paduoda 
jau senai

Rolicistai kaltinami 
apiplėšime.

Policijos tyrinėjimo taryba va 
<ar gavo skundą prieš du poli
esiu ...  Martin B. Maddeną ir
Patrick Sheehy. Jiedu buk 
iiėmę.” iš krautuvės, 4104 
•erton gatvėj, 165 svarus 
kraus ir kilų vertingų daįk

’š žydų darbininkų veikimo.
Cbicagos žydu darbininkų or

ganizacijos šią žiemą žada su
rengi visą eilę muzikalių vaka
ri - koncertų. Koncertuose ims 
lalyvuihų tokios pasižymėję Chi 

engus žydų darbininkų spėkos, 
kaip Exfrem Zimbalist, smuiki
ninkas, ir |>)lė Sophie Bresslau, 
solistė. Patai daroma tuo tiks
li, kad pažadinus žydų darbi

ninkų jaunuomenę prie muzi
kos meno ir tuo budu priren
gus naujų veikėjų iš darbininkų 
tarpo.

Pirmas toks koncertas įvyks 
spalių 20 d., Ashland Auditori- 
ume, kertė.Ashland ir Vau Bu
rini gatvių.

R«>id. 9113 S. Aahland Blvd. Chlcągf 
r«i»ph<»w >*44

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistą* Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir yi*ą chronišką ligą 

Ofiaaa: 3354 S. Halsted St., Chicag* 
• r«J»Bhon« Drover
valandos * ic-ii rrui >—i »o»tot* 

’ * vakare N«J4ltoRifo 10—Jf 4i«n*.

mą... Mat ponas
Congress viešbučio 
kuriu
klauso ne jam, bet poniai Mary

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vubnrc

Visi draugai delegatai į VIII 
Rajono konferenciją bukite pri
sirengę atvykt rytoj, spalio 13, 
į Meldažio svetainę, 2242 W. 23 
PI. Konferencija atsidarys 9:30 
vai. ryto. Dieno!varkis bus pa
skelbtas ant vietos.

Ant. J ūsas,
\ VIII Rirj. laikin. Sckr.

Subatoj, Spalio-Oct. 12 d., 1918 
BLINSTRUPO SVETAINĖJ 

4501 Hermitage Avė.

Prisaikintieji teisėjai (teisėjo 
Kavanaughso korte vakar rude 
įsūni kalta pirmo laipsnio žmo< 
žudystėje “unijos agitatorę“, po
nią Agnės Ko\valski. Ji, sake 
mirtinai sumušus kitą moterį 
tūlą Apoloniją Jasdro\Vski. kuri 
ėjusi streiklaužiauli. Nuteista- 
jai gręsia kalėjimas nuo vienu 
metų iki mirties.

Kita nuteistosios drauge. Nel
ik* Kasper, kuri buvo kaltinama 
dalyvavimu minėtam, pasikėsini
me. išteisinta.

Tmc Iranslation flled with the post- 
maslcr ai C.hicago, UI.. Oct. 12, 1918, 
us reąuired by the act of Oct. 0, 1917.
Apiplėšė lietuvĮ.

“Mes esame valdžios agentai. 
Parodyk savo registracijos kor
telę’’ kreipėsi du nepažįsta
mu vyru į Vincą Stoiką (1317 
\V. Ol’Jo gt.), važiavusį Ash
land Avė. gatvekariu. Pažiūrė
jęs kortelėn jis užreiškė: “Eik 
su mumis, begalo svarbu.’’ Vė
liau jiedu susltabdė jį geležin
kelio kompanijos jarde, kyštelė
jo panosėn revolverį ir atėmė 6a 
:li 1. pinigais ir laikrodėlį.

Nebenori naujų kalinių.
Naujų susirgimų skaičius 

kar buvo truputį mažesnis, 
so susirgo 1,624 žmonės: 1.216 
influenza, o 108 — plaučių už
degimu. Sveikatos departamen
to viršininkas, John Dili Bobert- 
son, pasitiki, jogei 
skaičius tolydžio puls 
to, dalykų stovis esąs “labai o- 
pus“ ir gyventojai turi būt at
sargus. Tokio atsargumo rodo 
ir t. v. Influenza Commision. 
Ji n uginsi jNidaryt griežtų žings
nių, kad uždraudus viešų influ
enzos aukų laidojimą bei visas 
šermenų a]X‘igas. I no, sako, 
žymiam -laipsnyj butų sumažin
ta naujų susirgimų skaičius.

Nors susirgimų skaičius ma
žėja, bet mirčių— auga. Vakar 
mirt 213 žmonių: 124 nuo in- 
fhi( nzos, 89 nuo plaučių uždegi
mo. Užvakar gi buvo 155 mir
tis, o diena prieš tai tik 127. 
Viso iki šiol nuo influenzos mi
rė apie 1,100 žmonių.

Epidemija įvarė baimės netik 
prastiems gnešnienis žmo
nėms, o ir kalėjimų viršinin
kams. l’aip, šerifas Traeger va
kar gavo [įrašymą nuo Joliet ka
lėjimo pcrdėlinio Murpliy ne
besiųsti į ten naujų prasižengė
lių. Ant kalėjimo esą uždėta 
k va ra n ta na.

Kas dėl uždarymo “visų pa
silinksminimo įstaigų — šokių 
svetainių, kratomųjų paveikslų 
leatrėliu ir lt. 1 galliitino nula-

Ketverge; spalių. 10, 7:30 vai. 
vakare, pasimirė Kazimieras 
Vlickdliunas, gyvenantis 4410 S. 

• ^iehmond St., Brighton Park. 
°asimirė nuo tebestiaučiančios 
spaniškos influeiizos, išsirgęs 7 
lienas.

Velionis buvo 25 metų am
žiaus, gerai žin?>fnas tarpe pa
žangiosios jatmuomenės kaipo 
toras ir darbštus vaikinas, my- 
intis muziką. Beje, aa Kazimie 
ras kadaise buvo “Birultės’’ dr- 
jos nariu, o pastaruoju laikiępa- 
riu L. Vyčių choro. Paliko se-

į Juliją ir brolį Jurtzą, kuris 
dabar yra uŽmaryj.

Laidotuvės atsibus paiiedėlyj, 
i šv. Kazimiero kapines.

—B. V.

nimai sargai., 
»eris štai ką 
visus sargus j at,sįxirą l>ainbarj, 
Įėjo pats ir ųžsirąkino, l’ž. po
ros v a I a n d y šurga i i^ėjo 
iš kambario ir ą|)sivįlkę savp 
‘‘mundieromis’’ nuėjo , darban,_ 
Slreįkas lapo pasiutu. j B

Vienas sargi; pakuždėjo lųį^; 
-ašeio reporteriui:

Pons Traegeris sutiko aprū
pinti mus šilta, kava ir nemoka
mi “lončiumi“.

AK!U NI KC1AL1HTA8 
Akt* E|nn» »ioj» Dyk** 

tGyvt-niinat yt» 
niKėi*!*. k*d» pr* 
nyks t* reąejtm*.Mes vartosiu* 
pagerintą Opb- 
thulmotneter. Y- 
patinga d piru at- 
lu'ėipVuBu* i tal

kus. V i*l.: nuo 9 ryto* iki 9 vak. 
nedėldico. nuo 10 iki 11 dieną. 
4849 S. Ashland Ar. kam p. 47 at 

Teięiibnne Yards 4317 
Bdidevąrd 6187.

Susivienijimas Lietuvių pa- 
skelbia ir užprašo, visus sykiu iš 
Lietuviškų kolonijų, liuosnorius 
4-tos Laisvės Paskolos darbinin
kus, katrie dalyvauja šiam Lai
svės Paskolos apvaikščiojimui 
(parodoj), ir be atsisakymo at
likti, šią vieną iš svarbiausių ap- 
vaikščiojimų (parodų) tuo pačiu 
sykiu užprašo kuo naiskaillin- 
giausiai visą Lietuvių visuome- 
nęv kąd nė vienas ne užsiliktų 
nainįe, arba darbe, bet eitų 
datlyvavimui šio apvaikščiojimo 
bo ta yra musų Lietuvių pavi- 
nastis. Be skirtumo merginos 
moterįs ir vyrai turi atlikti šį 
apvaikščiojimą. šis svarbiausis 
vienas', iš visų apvaikščiojimų. 
musų Lietuvių ligninais dalyva
vimo, su kitomis visomis tauto
mis pasirodymą garbe Dėdei Ša
mui, kad mes Lietuviai esami su 

į’juomi ir liksim ant visados. 
Milošu opiai (Volunltecii-) 4-tos

Žijos, flai4ųniųkąi| bus pirniiau- 
tijy^lęjaij.Li^ųyįų : Pivizijp^.
Muzikantai, Draugijos ,įr abcl- 

pa žmonija seks jus.,. ,
šis Laisves Dienos apvaikščĮo- 

jimas, arba iškilmingas pilno - 
Patriotizmo Lietuvių susijudi
nimo, dėl augščiaus užbaigimo 
šios karės, sykiu dėl Paguodo- 
nės. Suvienytų Vąjs|ijų Valdžios, 
sus|i|>frini|uo žmonijos dvasios, 
ijlar-Ahuigiau pMmuuį po putra 

> 4-lps ,Lająyį&, Įfyfkfljps, ^pndsą, 
įaiV^Hisia tie kaitria pirkote naį- 
mažiausįa suma, ir ne pirkote 
pagal sdvo paskutinius išgales, 
o dar labiausiai tie katrie visai 
nesat dar pirkę. Pirkite po an
trą 4-tos Laisvės Paskolos Bon- 
dsą ir dabar pirkite pagal savo 
paskučiausią išgalę. Tie katrie 
dar visai nesate pirkę, pirkite 
tuojau. Pirkite visi per Lietu
vių Diviziją, nes tas yra sau- 
giausis Investmentas ant Pasau
lio, ir stipriausia Sekuracija, ka
tros dar nei vienam neteko už 
savo pinigu investmentą aplai- 
kvli.

Kelios dienos algai, tūlas žino 
gelis nuėjo (pas vieną Wcst Si
dės dievišką tūzą su savo reika
lais. Džentelmoniškai pasisvei
kino ir pradėjo kalbėli. Bet juo 
ilgiaus kalbėjosi, tuo labiau pra
dėjo karšclhblies ponas Juzas 
(mat, čia kalba ėjo apie pinigiš- 
kus reika'lus) ir ant galo priėjo 
prie to, kad tūzas liepė jam iš
sinešdinti laukais palocių. Žmo
gelis nesipriešindamas išėjo j 
lauk, bet eidamas pasakė, kad 
“neužilgo ir vėl .pasimatysim’’. 
Taip ir atsitiko. Visas rejkalas 
liko atiduotas advokatui. Tūzas 
taip susirūpino, kad ir cicilikus 
užmiršęs keikt ir butų jiems 
dėkingas, kad jie ateitų “pama-1 
čin”... Visur vargšas bėgioja, j 
)et visur gauna vienokį atsahy-' 
mą: “negausi!”

Oi! oi J ateina audra su per
kūnija ant West Sidės padangės, i 
O toms nelabosioms “Naujie
noms*’ vėli 'bus darbo...

—Olesius.

Apie pora metų atgal, čia bu
vo susitvėrus Wesl Sidės Drau
gijų Sąjunga, bet kol visi veikė 
sutarime, tai ji puikiai bujojo ir 
davė gen’» pasekmių, bet kaip 
tik tiili politikieriai pradėjo da
ryti “skynni.*?’, tai ne tik kad 
jokios naudos nenešė, bei visai 
likvidavo. Tai gera lekcija niu- 
si’, politikieriams.

Susirgimų skaičius 
mažėja.

Andai paviečio kalėjimo sar
gai buvo besitaria pakelti bun- 
tą, kitaip sakant sustreikuoti. 
Mat ponas 'fraegeris, šerifas, 
tnųųpai ir storai buvo užreįšr[

Pirmos klcsos saldainių, Ice Crca- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
palainavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 31at Slr.,

Phonc BoulcvaM 735d •

Scenoje stHtomn 4 nklųi ineilčš tragedija

“Kunigas Macochas”
Taipgi pasirodys su dainomis pirmų karių 
scenoj 25 kuopos moterų choras. Pusė vaka
ro pelno skiriama MOTERŲ BALSO naudai.

Draugai ir draugės, nepraleiskite šio per
statymo nealsilankęi Perstatymas nupiešia

18 vvardoj susekta negirdėtų 
suktybių.

Ghicagos Daily N< \vs vakar 
paskelbė visą eilę suktybių, ku
rios turėjo vietos 18 wardoj lai
ke praeitų primery balsavimų 
rugsėjo 11 d. Daily News kores
pondentui netikėti negalima, ka
dangi jis visa parėmė faktais.

tkubimas
na. Dabar turės sekti tyrinėji 
nas, tardymai ir byla. Bet ai 
bent vienas tų niekšų bus nu 
baustas, dar pamatysime.

Tel Yard* 3654. AKUfiERKA

iMrs.A.Michni8Wicz 
bxigufll Akušerijos Ko
legiją: ilgai praktika- 
vu*i PeajjAjIvanijus 
hospitalėse ir Phila- 
delphijnj. Paaekmin- 
Rai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rndą 
visokiose ligoae mote
rims ir merginom*. 
3113 8o. Ilalhted Slr.

(Ant antrą lobą) 
Chicago

Nuo G Iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

NORTH SIDE
Iš LSS. 81 kp. veikimo.

Ketverge, spalių 9, buvo L- 
SS. 81 kuopos susirinkimas. Pa
žymėtina tai, kad šiuo laiku tarp 
draugų viešpatauja vienybes dva 
šia. Tuo tarpu kitose kuopose 
eina peštynes tarp įvairių frak
cijų. Tiesa, buvo atsiradę ir ši
toj kuopoj keli draugai, kur sa
vo karštumu norėjo dangų su 
žemo sumaišyti, tečiaus ačiū die
vui, ataušo, žinoma, dar randa
si vienas - antras, kur norėtų 
kuopos susirinkime sukelti “so- 
eialę revoliuciją’*, bet rimtesni

draugai moka juos nuraminti. 
Išgirdę sveiką mintį tuoj atsi
mena ką daro ir kur esą.
Nupirkta du “N.” B-v& šėru.
Tarp kilų svarbių sumanymų 

buvo atkreipta draugų doma į 
tai, kad reikia remti darbininkų 
laikraščius. Kadangi 81 kp. turi 
paėmusi du “Laisvės“ B-včs Še
ru, tai nutaria paimli ir “Naujie 
nų” G-vės du šėru. Pas drau
gus huvo noras imli bent 10 se
rų, tečiaus dėl pinigų stokos kol 
kas paimta tik liek.
$5.00 Propagandos Mokyklai.
Taipgi kuopa paskyrė iš kuo

pos iždo $5.00 Socz Propagandos 
Mokyklai. Liikui bėgant mano 
ir daugiau paskirti.
15 delegatų į Raj. konferenciją.

] busimą Aštuno Rajono kon
ferenciją išrinkta net 15 delega
tų. delegatais išrinkti visi vei
klesnieji kuopos nariai, kurie 
daugiausiai interesuojasi kuopos 
ir rajono reikalais.

Kuopos nariai parodė nepasi
tenkinimą pereita Rajono kon
ferencija, kur tūli bolševikuo- 
jantįs draugai kėlė betvarkę, už
tai į busimą konferenciją rinko 
ramesnio budo draugus, ku
riems rupi Sąjungos ir Rajono 
reikalai, o ne nepatinkamų ypa
tų niekinimas. 4-

Nemunas.

Džiodžė Haas pasiėmė sunkią 
užduotį: iki sekamo panedėlio ji 
sa; turi išrišt klausimą: ar ka
valierius Harry Arės ištiesų pa
skolino tą $1,590 vertės žiedą 
šaunąjai panelei Lee Kerchen, ar 

usirgimiJji^1’ buvo tik sužiislotuvių paliu
dijimu?

Panelė Lee sako “taip“, o po
nas Harry — “ne”.

B D 
korespondentas 

isą eilę vardų, kurie 
nebegyvena 18 war- 

doj. Bet visi jie “balsavo”. Pav., 
tūlas Charles T. Olson pasirodo 
“balsavęs” ir už demokratus ir 
republikonus. Tūlas Frank J. 
Schrick, kuris dabar randasi už- 
maryj, irgi “balsavo” už re
publikonus ir demokratus. P-lė 
Sylvia Andreolli kažkokiu budu 
“pasidaritlsi’’ vtrfrliįftyafiksi-j 
mis*’ htilol 
Brown ir Sam Smųllgr li'gi hu 
ję laimės 
balsiadi už republikonų, anlra- 
iai {Icinoknitų tikielą! Ir taip 
ediaų, ir faip toliau.
’STtą žulikystę,’ suprasilafna, ne 

galėjo atlikt augščiau suminė
tieji žmonės, kadangi, kai|> jai 
uikėme, tūli jų randasi užmaryj. 
lai pndar? rc;|)iiblikonų ir dc-1 
|)l()k^^lt^dWft1^rf!W!.l*,*, *WI iyNr^ 

Daily Nėvs k<j 
sukėl
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VALGYK EKONOMIŠKAI IR 
PIRK LAISVES BONDSUS.

Nevalgyk daugiau, bet valgyk 
ekonomiškai ir pirk dauginus 
I.aisvės Bondsų!

Nėra priežasties dauginus su
valgyk

Labinus ir gerinus suvirškint, 
tiri kame svarba ir Trinerio A- 
merikoniškns Kartaus Vyno E- 
liksiras kaip tik šiam reikalui 
yra vaistu, kuris virškinimui 
gelbsti.

Maistas, jeigu suvirškintas, 
tampa krauju ir gyvnsčin, ant
raip gi, jis tainjm nuodais, ku-| 
rie esti 
priežastimi.

Trinerio Amerikoniškas Eli
ksyras tave paliuosuos nuo už
kietėjimo, nevirškinimo, nervi
škumo, galvos skaudėjimo, fi
brino silpnumo.

Parsiduoda visose aptiekose, 
bet reikalaukite, kad gautumėt | 
Trinerio vaistus, $1.10.

Dabar, kuomet šaltas oras už
eina, visuomet du vaistu turė
kite savo namuose: 
Kosulio Maišytoją (Peršalimam 
ir Kosuliam) 25 ir 50 centų ap
tiekose, per krasą 35 ir 60 c.) ir 
Trinerio Linimentę (dėl reu
matizmo, neuralgijos, strėnų 
gėlimo, skaudančių raumenų, 
35 ir 65 centai aptiekose, per 
knisa 45 ir 75 centai.

Joseph Triner Company, 1333 
—1343 So. Ashland Avė., Chi
cago. (Apgars.)

I Jauni Liet. Am. Tautiškas KliubM 
f persikelia į naują vietą ir permai

no susirinkimų dieną. Susirinkimai 
nuo dabar bus laikoma Mildos sve
tainėje, ant antrų lubų, 3142 S. Hal
sted st., kas antrą šventadienį kiek
vieno mėnesio, 2 v. po pietų. , Pir
mas mitingas bus 13 spalio.

Prez. M. M. Yuodis.
LMPS. 58-ta kuopa rengia svar

bias prakalbas panedėlyj, sp. 14 d., 
T. Maženio svet., ant 38 ir Kedzie 
avė. Kalbės. Dr. MonLvjjja^sU'-gė 
Ciplinskienė; progrnmc ualyvaus 

broliai Briedukai. Kviečiame pub
liką skaitlingai atsilankyti. Valdyba

Cicero, III. — LMPS. III Rajono 
Agitacijos savaitė jau prasidėjo. Pir
mos prakalbos įvyks spalių 13 d., 
M. Jankaičio svet., 4837 W. 14th st. 
Kalbės Kukutis ir d. čeplinskienė.

—Kom.

Ateities žiedo Vaikų Dr-jėlės Cho- 
Užsikrėtimo ligomis I’’<> repeticija, vadovaujant p. Stą- 

muhutei, jvyks nedėlioj, spalio 13 d., 
j 2 vai. po pietų, Mark white S. svet., 

Halsted ir 29 gt. Choro nariai ma
lonėkite atvykti. —Globėja.

LSS. 22 kuopos delegatais į Aštun
to Rajono konfreenciją tapo įgalio
ti tie patįs ką buvo išrinkti perei
tai konferencijai. Taigi visi jie ne
dėlioj, spalių 13 d., malonės susirin
kti i Meldažio svetainę. Mandatai 

įteikti ant vietos — konferenci
joj. —Kuopos Sekretorius.

LDLI). 19 kp. susirinkimas įvyks 
L”. ’ 7 nedėlioj. sp. 13 d., 1:30 v. po pietų, 
rnnerio|Mark yvhite S. kliubo kambaryj, ant 

antrų lubų. 
■

LSJL. 1 kp. rengia draugiškų pa
silinksminimo vakarėlį šioje suba- 
toje spalio 12 d., Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. Pradžia 7 vai. vakare.

—Komisija.

L T.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ MOKYKLOS DRAUGUOS

Subata, Spalio 12, 1918.

DRAUGUOS

Pranešimai

Kewanee, III. — Draugai ir drau
gės, nedėlioj 1 3d. spalių pripuola 
LSS. 204 kuopos susirinkimas, kuris 
bus drg. P. Antanavičiaus bute ant
rą vai. j)o pietų, taigi būtinai susi
rinkite visi ir atsiveskite naujų na
rių prisirašyti. Turime svarbių da
lykų aptarti, o prie to gausite 7 n r. 
“Apžvalgos”; ir kuriė dar negavote 
knygų, tai gausite. —V.V. Petraitis 

K. Valančiunas.

< PRANEŠIMAS DRAUGAMS
Šiuomi pranešu visiems draugams, 

kad aš--------n-i— --------------- »—
vietą, esu____ _________
pties *šiuo adresu:

---------- --  ūs,
3-Čias augštas

permainiau savo gyvenimo 
Reikalui esant meldžiu krei-

3117 Lowę avė..

Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No 1 
mėnesinis susirinkimas įvyks n ėdė* 
lio, spalių 13 d., 1:30 vai. po pietų, 
Davis Sųuare Park svet., 4o ir Pau
lina gat. —'Draugai ir draugės, ma
lonėkite laiku ateiti nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—Rašt. D. Mot u z.

Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 
Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugų Simono ir 
Petro Pielinskų. Meldžiu atsišauk
ti.

Jurgis Ūdras, 
671 W. 18 st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės ir pus
brolio Juozapo ir Marijonos Abakų, 
Kauno gub., Šiaulių paV. Girekės so
dos, ir pusseserių Konstancios ir 
Maivijonos Pašakarnaičių, Kauno g., 
Šiaulių pav., Užpelkių sodos.

Liudvika Abąkaitė, 
1816 Ruble St., Chicago, Iii.

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ PRIE 
SULANKSTYMO, SUDĖSTYMO IR 
IŠSIUNTINĖJIMO. PASTOVUS DA
RBAS. ATSIŠAUKITE.

BOBSON BROS.
2845 W. 19 ST., CHICAGO

J---- ----

1 VALENTINE DRE8BMAKING * 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D»- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti, jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeiev 1(M3

SAKA PATEK, Pirmialakė t

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
VVabansia avė.

avė

avė.

LIETUVIU DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M,

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb.,
. 634 w. 18th St

JOS. SKUTAS, iždininkas,
« v 3106 So. Halsted St 
S. DANTA, raštininkas,

812 W. 19th St.
ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,

Litbuanian National Cemetery, 
Summit, Iii.

Phone Willow Springs 10.
Globėjai ir valdyba susirenka kas 

pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio. o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes i svetainę 
pasaldoma oer valdyba.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Kundroto. Paeina iš Kauno guberni
jos, Raseinių pav., Pagraminčiaus pa 
lapijos, Karapulio sodžiaus. Malo
nėkite atsišaukti ar kas žinote, pra
neškite. Turiu svarbų reikalą.

Juozapas Kundratas, 
1326 So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKIA prityrusių lietuvių—mer
ginų pardavėjų, turi kalbėti angliš
kai, lietuviškai, departamentinčje 
krautuvėje.

Lustig’sDept. Store, 
3410-^12 S. Halsted st., Chicago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele- 
phone Canal 857.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typevvritlng, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pRietystės, dailiarašys* 
t ės.

Mokinimo valandos; nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30 
3106 šo. Halsted St.. Chicago, UI

Subatoj, spalio 12 d.. I.at.vfs l>ie- 
noL yisps Bridgcporto lietuvių drau
gijos susirtpkite ah( apvaikšėlojinio 
Grand Parke, pirslau pirmą (12:30) 
vai. dienos, — Kviečia

Apvaikščioiimo Komitetas.
Hsrvey. III. — LSS. 228 kp. rengta 

didelį balin subatdl. spalių 12, F. 
Gonctarz Hali. 15713 Halsted st.. 
Harvey Pboenix. iii. Pradžia lygiai 
7 vai. vakare. Visi kviečiama atsi
lankyti. , —Komitetas

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas neįvyks spa
lio 13 <1. Kadangi tų dienų bus Aš
tunto Rajono konferencija.

-—Jk' J. JonuŠaviMus. ‘
• ' •- «) ii 'y - Jfį ■ f :ii' t ' « ,•/ r > . h I

East Chicago. Ind.—TMD. 127 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
13 spalių, 2 valanda po pietų. Drau
gai. malonėkite atsilankyti visi ir iš
sirinkt gerų valdybų ateinantiems 
metams. —Prot. rašt. F. Swerecki.

So. Englevvood. — 170 kuopos te
atras ir koncertas įvyks subatoj, 12 
<1. spalių, J. Butkevičiaus svetainėj, 
8132 Vincennes avė. Taipgi dainuos 
Keistučio Mišrus Choras ir Chicago* 
Lietuvių . vyrų choras. —Komitetas.

LMPS 29 kuopa rengia draugiškų 
vakarėli su programa spaliu 13 d... 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 W. 
yVabansia avė. Pradžia 4 vai. vaka
re. —Komitetas.

Cicero, III.—LMPS 43 kp. mėne- 
Rinis susirinkimas ivyks spalių 14 d. 
8 vai. vak. M. Jankaičio svet., 4837 
W. 14 str. Visos narės malonėkite 
ateit paskirtu laiku ir atsiveskite 
najas nares. Rašt. A. Dočkienė.

Cicero, III. — Lietuvių Laisvama
nių Federacijos 2 kp. rengia lavini
mus susirinkimą panedėlyj, spaliu 
14 d.. M. Jankaičio svetainėj. 4837 W 
14 St. Pradžia 8 vai. yakaro. Visi 
nariai ir simpatizatoriai prašomi at
silankyti. —Komitetas.

Visi darbininkai, pasižadėję dirbti 
Socialistų tarptautiškame baliuje — 
naudai rinkimų kompanijos, kuris 
ivyks Subatdje spalių 12 d. Melda
žio svetainėje. Meldžiu pribūti į pa
skirtų vietų nevėliaus kaip 6:30 vai. 
vakare. —Komitetas.

Visi LSS. 4 kuopos delegatai į Aš
tunto dšaiono konferencija, išrinkti 
rugsėjo 25 d. ir naujai pririnkti pun- 
niėnesfriiame kuopos susirinkime, 
spalių 10 d., vietoj atsisakiusiu, ma
lonės pribūti paskirtu laiku į Mel
dažio svetainę. Mandatai bus įteik
ti ant vietos — konferencijoj.

—Valdyba.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Distriktų Organizatorių du
rnai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbų. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikte t. v. distrik- 
kto komitetų, taip kaip buvo nutar
ta pereitoj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—prelekcijų prakalbų ir t.t. — sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbą. -—Chicagos L. D. T.

Pildantysis Komitetas.
Roaeland, UI. — LMPS 25 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks panedė- 
lyj, spaliu 14 d. Aušros kambariuo
se, 10900 Michigan avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visos narės privalo at
silankyti, turime apsvarstyti daug 
reikalų kas dėl sekamo vakaro.

—Sckr. J. Grybienė.

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. rengia 
balių su programų spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14 st. Visas 
vakaro pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui. Butų geistina, kad 
kitos Cicaro dr-jos tą dieną nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Kensington, III. — LMPS. 67 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioti, spalio 
13 d., 2 vai. po pietų, Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan avė. Visos 
narės būtinai atsilankykite ir atsi
veskite naujų narių, šis susirinki
mas skaitysis pirmas oficialis kuo
pos susirinkimas. Reikės galutinai 
sutvarkyt kuopos stovį ir aptarti 
tūlus bėgančius reikalus.

—Organizatorė.

4-to Congressional ir 9-to senato
riai distriktų visų tautų socialistai 
rengia koncertą ir balių subatoj, sp. 
12 d., M. Meldažio svet., 2242 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 30 centų. Kreipkitės pas 
Spurgį, 2209 W. 23rd Place.

.Komitetas.
Draugiškas vakarėlis su puikiu 

proaramu renaiamas LMPSA. 29 kn. 
nedėlioję, spalio 13 d., 1918. North 
Sidės Viešo Knvgjnn svet., 1822 W. 
yVabansia avė. Pradžia 4 vai. vaka
re. įžanga 15 centų ypatąi.

—Komitetas.

Penkių West Sidės draugijų įga
liotiniu (Centro) susirinkimas ivyks 
panedėlyj, spaliu 14 d., M. Meldažio 
svetainėj. 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugijų įgaliotiniai 
prašomi atvykti laiku.

Sekr. J. Dabulskis.

LSS. VH-to Rajono reikalu.—VI
SOS LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, prisiųskite delegatus i ex- 
tra konferenciją. Konferencija 1- 
vyks nedėlioj, spalio 13, kaip 9:30 
vai. iš ryto, visiems gOrai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
PI. (Chicago). Draugai delegatai, 
>ribukite visi paskirtu laiku, nes 
tonferencija atidarys lygiai 9:30 v. 
henotvarkis bus paskelbta ant vie

tos.

Teatras ir koncertai, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro į- 
vyks nedėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi-

Aš Magdelena Rutskevičiutė—Sa
baliauskienė, paeinanti iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jezno volost. Ba
čiūnų sodžiaus, pajieškau savo gi
minaičių: sesers sūnaus Adomo Ra- 
mančiaus ir pusseserės Onos Dic- 
kiutės—Noreikienės, abudu paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Stak
liškių miestelio. Malonėkite kuogrei- 
čiausiai atsišaukti, ba turiu svarbių 
reikalu. Mano adresas:

Magdelena Sabaliauskienė, 
Box233, Bridgeville, Pa

Aš, B. Gilwid, Dpjieškau merginos 
arba moters dėl 2 vaikų, prižiūrėji
mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:
1712 Marshfield avė., C|)i^hgo

H JGfpGI
Pajieškau sjlvo tėvo ir motinos, 

Dominiko ir Agotos Norbutų ir sa
vo brolio ir sesers Kazimiero ir Ka- 
zimięros Norbutų. Apie 18 metų tam 
atgal jie visi gyveno Chicago He- 
ights, III., o iš ten išvažiavo Į Wil- 
bnrton, Oklahoma (seniau vadinos 
VVilburton Territory). Jie paeina iš 
Kauno gubernijos. Jie patįs, ar kas 
juos žinote, malonėkite pranešti, už 
ką busime labai dėkingi.

Stanislova, Monika ir Marijona 
Norbutaitės meldžia atsišaukti šiuo 
adresu:

Stanislova Lojewska, 
1330 Wentworth avė., Chicago 
Heights, III.

■ 1 I ‘ 1 '-----...... .!'------ ------- ■

JJJ&ŠKO DARBOpio-

eirt darbo. Esu atsakantis savo dar
us , Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru- 
.iįkai ir ah^llškai. Atsi.šaukite lai- 

.■sHi1 Niiujienv ofisą, pažymėdami

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškąntieji darbo kreipkitės šiais 

adresais: i -
116-122 N. DEARBORN ST. n 
įo^!07 SOf JEl^ERSON į^iapi- 

Už darbo parūpinamą visuose tuo
se valdžios įteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 
*;ų, kaip amatininkų, taip papra- 
.tiems darbams.

hEIKAMNGA leuų traukėjų Ir 
darbininkų i ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co.,
J5th st. uud Normai avė., Chicago

. .............. ............................į................. ................. ..

REIKIA shearmenų ir leiberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite i 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA MERGINŲ PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GERIAU
SIA MOKESTIS.
7279 S. UNION AVĖ., CHICAGO
■....... . . ... -tr*....

REIKIA MERGINŲ PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS.. DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1418 yV. 22nd ST., CHICAGO

REIKALINGI 2 kliaučiai prie ko- 
stumeriško darbo. Atsišaukite grei
tai.

81. Alekno, 
Tel. Drovcr 6836. 911 W. 33rd St.

PAJIEŠKAU mokinių prie fotog
rafo amato. Aš išmokysiu į trumpą 
laiką, galėsite būti geru fotografu. 
Kurie turėtumėte norą mokyties, at
sišaukite greitu laiku. Galite atsišau
kti kaip vaikinai, taip ir merginos, 
kurie interesuojatės tuo darbu. Krei
pkitės laišku įdėdami krasos ženk
lelį dėl gavimo atsakymo, šiuo ad
resu:

.1. J. Braknis Hudson Studio, 
577 Hudson avė., Roehester, N. Y.

REIKIA moterų ore tvarkymo po
pierų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Kraus and Golbus, 
5833 S. Throop st., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lenkiškai. Gera mokestis. Pa
stovus darbas.
3215 S. Morgan St.,

PAJIEŠKAU antrarankioi kepėjo— 
(baker). Geras darbas ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas:

A. Petroshus,
139 —E 107th St., Chicago, III.

REIKIA vyrų dirbti į rusišką pi- 
Į. 908-810 W. 14th St. Chicago

2)
3)
4) 
r>)

REIKIA merginų ir moterų tvar
kyti senų popierų, gera mokestis. At
sišaukite į VVestern Paper Stock Co 
1456 Indiana Avė., Chicago

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

Anglų Kalbos
Aritmetikos
Algebros
Geografijos
Pienų pažinimo (braižymo)

Geistina, kad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Halsted Str., Chicago

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia 

S. Galiackas, irm. pagelb. 
3525 S. Union 

L. Antonūvičia, nutarimų rašt..
1713 Ruble St 

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgomery i 

Kazimieras Chapulis, iždininkas.
. t— ______ _ ,

' | Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
"I 1742 S. Union Avė.

1 Fr. Girdwainis, Fin. Rašt., 
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas, 
1916 Canalport Avė.

J. Jankevičių, maršalka,
726 W. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino I- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

avė

avė

st
iz.uni4imaa.

1840 So. Halsted st

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

LIETUVIŲ MOTERŲ APS VI ET O 
DRAUGUOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st 

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd St 

T. Pabarškienė, nutarimų raštininke^
. 3429 vVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant i centrą mokestis, mo- 
ney order ar čeki, reikia ilpirst iž
dininkės vardu ir siųst suslnellmų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

REIKIA vyHj’l v/arehouse. Pasto
vus dai‘bas. Atsišaukite j

\Ves(ern Paper Stock Co., 
1456 Indiana Avė., Chicago

REIKIA 4 arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

\Varshawsky and Co., 
1915 So. State si., Chicago, III.

REIKALINGA senyva moteris — 
pridabojimui dviejų vaikų. Atsišau
kite? 4001 S. Campbell av., Chicago

REIKALAUJU preseriu ir opera
torių prie moteriškų drabužių.

M. Z. Polonis,
2300 S. Leavitt st., Chicago

Drapanų SkiCai
Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.

. SPECIALIS SKYRIUS
mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis Ir vakarais.

REIKALINGAS geras bučeris, mo
kantis lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Atsišmikite tuojaus.

A. Martinoviez, 
2614—137 St., Harvey, III.

.........   į"1  ........... .—i—h*
REIKALINGĄ mergina i 

Valgyklą. . Pastovus darbas. 'Gera 
hiokesiis. Atsišaukite greitai
3305 S. Halsted st., Chicago

HI-IkAi.Į’NGA mergina, mokanti 
angliškai, ne jaunesne 17 metų ir ne 
senesnė 20 mrių prigelbčti pri loši
mo ant scenojV Atsišaukite greitai.

■ i1. o Wm. Bagdonas,
842 33’Platfo, i>l'• i t Chicago

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City HaJ 
Atsišaukite ant 4-to augšto.

Juozapas šimaus, pirmininkas, 
10707 yVabash avė.

Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 
10707 Wabash Avė. 

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 Wentworth avė. 

Vladislovas Marknuskis, kasierius,
355 Kcnsington avė. 

Ant. BertaŠius, pinig. raštininkas,
349 E. 115 St. Kcnsington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin- 
gton avė., Kcnsington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. .—Juozapas Urbutis

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. CHcago.

A. Leknlckas, vice- pirmininkas,
708 West 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas,
< 3338 Sa/Auburn avė.

W. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 West l»th St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DkAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

* w

Juozas Rakauskas, pirmininkas, 
1424 So. 101h St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO/ bučernė h’ 

grosernč ,Merdi viėtojj, ant Bridge- 
prirto. Biznis ‘jau seniai išdirbtus! 
Pardavimo pčicžasti sužinosite kdlp 
atsilankysite. Tel Drover 174!+.

RAKANDAI

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedrooni setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S, Kedzie avė.

PARSIDUODA dvi lovos su mat- 
rasais ir paduškomis, vyriška ka- 
nioda, “rekinčėras”,, ice baksis ir 
šiaip visokie daiktai. Parsiduoda ne
brangiai ,nes priverstas apleisti šią 
vietą, f—*-* ---- ” -
vakaras.
1418 So. M ai n str

Galite matyt nuo 7 v. kas 
Nepraleiskite progos.

Rockford, 111.

PIANAS pardavimui, išdirbinio— 
“Story and Clark”. Kaina buvo $450, 
o dabar parsiduoda už $200. Parda
vimo priežastis — savininkas išei
na į kariuomenę. C. GRIGAMS, 
706 Garfield Avė., Chicago.

Phone Lincoln 7874.

PARSIDUODA mažai naudotas pe
čius: gesu, kietais ir minkštais ang
limis kūrenamas. Atsišaukite šiuo 
adresu:
3342 S. Union avė., 2-ros lubos

NAMALŽEMĖ
GEROS VERTĖS BARGENAI:

2918 Wallac,e »t. puikus namelis 
su 2 ąukštų mūriniu užpakalyje, ran
dus $384.; kaina $3600. $300 įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

10057 S. Aberdeen st. o kambarių 
medinis namelis, platus lotas; vištų 
gardas ir baimė. Galite laikyti karv’, 
augyt ivištas ir visokias reikalin
gas daržoves. Kaina .4(2300.

yVINTON and NARTEN 
6447 S. Halsted st.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

Justinas

Antanas
Andrius

Taukevičia, turtų rašt, 
1023 Broadway avė. 

Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th St

Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St

drAV(‘,į?os ir orga
N.aACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
LaikinasaI Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. JURGELIONIS, Vice-Prez^ 
3133 Emcrald Avė., Chicago,

A. LAJAS, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

ur
in.
m.
m.

T. DUft6l)Ll8,k
1915 S. Halsted St., Chicago, III 

J. ŠMOTELIS,
10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 

JULIA ŽEMAITE.
2919 W. Division St., Chicago, Hl.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

j.

p.

p.

Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39th St., Chicago, III. 

Jakavičia, sekretorius
927 yV. 33 pi., Chicago, III. 

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalainč, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,
1617 N. Winchester av., Chicago 

J, Jakubauskas, komiteto narys, 
į362 Lowe avė., Chicago, 

J. šmotelis, komiteto narys 
10601 Edbrooke avė., Chicago, 

F. yV. Zolpe, komiteto narys, 
159 and Carso avė.

No. 15900, Harvey, 
J. Vilis komiteto narys, 

2538 Frankfort -St. Chicago,

m
m.
m.

m.
m.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė.

Čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas.
1608 Nbrth avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna Įiirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 yVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

j.

4

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kcnsington avė.

A. Norbutns. finansų raštininkas, 
27 E. 102 I'Ineo.K. Shedvillas, kasierius,

341 Kcnsington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pfitnyČią kiekvieno mčne- 
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.
-..... -............ ...i.; ---------- ---------------------------

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO

VALDYBA 1918 METAMS:

Juozapas Užubalis. pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas; pirm, pagelb., 
342 S. Crawford avė. 

lonas Burčikas. nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

Mykolas Kaziunas. iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dienų 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
Kakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mčn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas, 
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

K. Čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras,
3332 W. North Avė.

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

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway aye.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesių EagJe 
Hali svetainėje.

212 KUOPOS -VALDYBA 
KENOSHA. W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 Havvland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas.
63 N. Sheridan Rd. 

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literątųf-os pardavėjas, 
267 Milvvaukee Avė. 

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas ,
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 
P. O. Box 62.

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

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 yv. 15th St., Cicero, III.

Ofisas: 1579 Mihvaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas, 
1685 Milvvaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą P^tny- 
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čiq subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 

«t., 7:30 vai. vak.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas, ■ t
3231 Emerald Avė.

W. Buishis. Pirm, paggblninta. st

Juozapas Zitro. nut. raštininkas,
1919 S. Union avė.,Chicago 

B. Rusgis, finansų raštininkas, 
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
I). Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
riekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

DR G. M.GLASER 
K Praktikuoja 27 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St„ kertė 32 sL 

Chicago, Iii.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS; 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str.

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
’ ,653 Gardeli str

Felix Bartkus, prot. raštininkas, 
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jennc Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

globėjas,
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka.
653 Garden 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orange 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Ouince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 
152 Main 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56. 

Petras Rimkevičių, durininkas,
424 N. Pleasant Str 

Nikodlmas Janavičia, durininkas, 
614 Markei Str

tuvosYv™ yPbaLA™8Nmetams.’ Juoz1,s Lenkas, iždo gobėjus 
Sam. Venckus, pirminikas,1903 Ruble str. Į 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink.,

664 W. 18 St.
Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas

1439 S. 50th avė., Cicero, III. 
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė. 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas,

2129 W. 21 st Str.
Kaz. Karlnauskas,

Draugyste savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat, 
.i .1 ... . , ■ l~. ' ■ » —» ■

Str
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgo 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas Ilgo, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausio 
metodas X-Ray ir kitokiuo ehktroa prto- 
taiaua.

Ofisas ir Labaratorija: 1015 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Teleptione Canal 6110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryte, tiktai.

-.-i -i_r.--i.rj*

IŠ T3T#

SI r.
Vienas musų geriausių. bargenų:-f- 

$300 įmokėjus nupirksite mūrinį na}- 
mclj; maudynė, medinis garage, arj- 
ti 31-os ir Unioų avė. Kaina tikta’i 
$1800. Paskubėkite.

Užbaigiant raštus ant nuosavybės 
mes esamą įgalioti parduoti mūrinį 
namelį, 8 kambarių, tinkama dviem 
šeimynom; kambarys attikoje, augš
tas apatnamis; arti 29-os ir Lova* 
avė. Kaina $2300.

Našlė parduoda už $2500, vertas 
$3000, jos 2 augštų mūrinį, 2 fialų, 
,arti 107 ir Vincennes aye. šis yra 
nepaprastas nuotikis.

VV4NTON and MARTEN, 
Chicago. 6447 S. įjalsted St,

Chicago, III.
■ ■■■■■■ ■ I ĮQ ,| ■■■■■■» fllH

REIKIĄ merginų prie apžiūrėji
mo kambarių. $25.00 mėnesyj; kam
barys ir valgis. Atsišaukite i:

The Stock Yard Inn.

Prakalbas su paveikslais rengia L.
I. Federacija subatoje. spalio 12 d.,
A. Blinstrupo svet., 4501 Hermitage _ _____
n ve. Viašna’Uyventojai atsilankykite, ja “Pasiutęs studentas”. _ ____
g tas prakalbas. —Komitetas Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas. 42 and Halsted St

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI: 

K. Rugis, pirmininkas,
Chicago. 1714 Wabansia Avė.

Str

Lietuviftkp Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIUBINAS, pirnisėdis,
x 2129 W. 21st St




