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Talkininkų Armija Italijoj
No. 261.

Tagliamento pozicijos 
puolė

True translation filcd with the post* 
mastei- at Chicago, III., oh Novenrber 
2, as reąuired by the act. of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI ATAKAVO 
IX)NDONĄ.

—

True translation filed wi|l> the post- 
inaster at v.nicrtgnį Ilk, on November 
2, 1917, as reflUired by the act of 
October €, 1917.

NORVEGIJA PERSERG- 
STI VOKIETIJĄ.

NAUJA PASKOLA 
ANGLIJAI.

Suv. Valstijos paskolino jai 
dar 435 milionus dol.

Astuoni žmones užmušta, 
dvidešimts vienas sužeista.

Vokiečiai traukiasi Rusų fronte

Suome dar 60,000 belaisviu
Žuvo 30,000 vokiečių

1 rur translation filcd \vilh thc post- f j <1111*17111 iupp*pr*iziiQmaster at Chicago, III., on November 11 1 ruSlJOS jaegeridlS
2 1917. as reyuired by the act of| ir Bavarijos bei VVurtember- 
October 6, 1917.

TALKININKŲ ARMIJA
ITALIJOJ.

LONDON, lapkr. 1.—Ka
rės departamentas oficialiai 
praneša, kąd pereitą naktį 
vokiečių orlaivių bombomis 
astuoni žmones tapo užmuš
ta, o dvidešimts vienas su
žeista.

Lordo French paskelbta
me pranešime sakoma:

“Sulig paskutinių polici
jos pranešimų patariama, 
kad nuostoliai, padaryti per
eitos nakties vokiečių orlai
vių užpuolimu visuose dis-

Tagliamento pozicijos puolė. (
— Suėmė dar 60,000 be
laisvių. — žuvo 30,000 vo-1

v

go infanterija. Perdėm vi
sti mūšio plotu Brandenbur
go ir Silezijos pulkai neatlai- 
komu užsimojimu iš šiaurės triktuose, yra sekami:

1 prasiveržė pro italų arierga
rdo pozicijas rytuose ties že- 
mesninoju Tagliamento ir

i atstume priešą i užpakalį.
VVASHINGTON, lapkr. L 

- Francuzų ir anglų sustip
rinimai jau atvyko Taglia
mento frontam, Italijoj. Apie 
tai skelbia atsiųsta čia iš Ro
mos kablegrama. Talkinin
kų kariuomenę labai entuzi
astiškai pdšltikė -- ir civi
liai gyventojai ir kariuome
nė. Žinios tečiaus neduo
da nurodymų apie' pribuvu
sių sustiprinimų skaičių nei
gi jų ryšį. Italų korespon
dentai karės fronte betgi iš
reiškia pasitikėjimą, būtent, 
kad įsiveržusieji austrų-vo-

ranų pulkai veržėsi į priekį 
nuo Isonzo link pastarooj pe 
rėjimo netoli Latisana, kurį 
priešas dar laikė savo ran-

“Atkirsti musų užsimoji
mu iš šiaurės ir likę apsupti 
iš abiejų šonų virš 60,000 i-

“Aštuoni žmonės užmušta, 
dvidešimt vienas sužeista.

“Materialių nuostolių pa
lyginamai maža. Taipjau ne
padaryta jokios blėdies jo
kiai laivyno, militarei ar a- 
municijos įstaigai.”

Užpuolime dalyvavo apie 
trįs dešimts orlaivių, pasis
kirstę į septynias atskiras 
grupes.

LONDON, lapkričio 1. — 
Exchange Telegraph prane
ša iš Kopenhageno, joge! 
Norvegija pasiuntus Vokie
tijai notą s’ąryšyj su paskan
dinimu jos pirklybinių laivų, 
kuriuos pereitu mėnesį ata.- 
kavo vokiečių kruizeriai šia- 
orinėje juroje./ Notoje krei
piama domos į, faktą, būtent, 
kad pereitais metais, po pa
skandinimui Norvegijos lai
vų Poliariškoje juroje, Vo
kietijai buvo pranešta, jogei 
kiekvieną panašaus žygio 
pakartojimą Norvegijos 
žmonės skaitys kaipo perže
ngimą žmoniškumo įstaty
mų. j

WASHINGTON, lapkr. 1 
— Suy. Valstijų valdžia pa
skolino Anglijai dar keturis 
šimtus trisdešimts penkis 
milionus dolerių —- padengi
mui įvairių jos išlaidy iki 

sausio 1 d. 1918.

Viso tuo budu Suv. Valsti
jos paskolino Anglijai $lr 
860,000,000, arba kartu vi
siems savo talkininkams — 
$3,566,400,000.

NORVEGIJA NETEKO
DAUG LAIVŲ.

Judesiai darbininkų judėjime

Burns detektyvų agentūros šnipai kaipo 
delegatai Darbo Federacijos konvencijoje

True translation filcd vvitli thc post- / pasisiūlyti Čia kapitalo atstu 
master at Chicago, III., on November ’1 
2, 1917, a ‘
October 6, 1U17. f
VOKIEČIAI TRAUKIASI I

RUSIJOS FRONTE.

DIDELIS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS KANSAS 

VALSTIJOJ.

Protestuoju prieš kuro 
administratorių.

KRTSTIANIA, spalių 31.- 
Laike rugsėjo mėn. Norvegi
jos pirklybinis laivynas pa
didėjo naujais laivais — vi- 
,so 12,000 tonų įtalpos. Te
čiaus tuo pačiu laiku ji ne
teko 34,000 tonų — minų ir 
submarinų aukomis.

Viso Norvegija dabar tu
ną 3,265 pirklybinius laivus- 
2,126,000 tonų įtalpos.

Tagliamento pozicijos 
puolė.

LONDON, lapkr. 1.—

pergalėtojų rankas pateko 
keli šimtai kanuolių. Skai
čius suimtų belaisvių taigi 
pasiekė virš 180,000. Užgrie
btų kanuolių skaičius irgi 
perviršija 1,500. Kitokių už
griebtų pabūklų kiekybė y- 
v... 4.^1.”

mastei* at Chicago, III., on Novembci 
2, 1917, as reųuired bv the act o: 
October 6, 1917.

TORPEDAVO SUV. VAL
STIJŲ LAIVĄ.

Laivas betgi pajiegė sugrįžti 
prieplaukom

Žuvo 30 tūkstančių

WASHINGTON, lapkr. 1

vVASHINGTON, lapkr. 1. 
— Suv. Valstijų transportas, 
Finlandija, tapo torpeduotas 
vokiečių submarina grįžtant 
jam atgal į šią sali. Vis dėlto 
laivas dar pajiegė pasiekti

PITTSBUĘG, Kas., lapkr.
2. — Vakar metė darbą dvi- 

■ dešimt vienos kasyklos dar- 
1 b i n i n k a i—a n g 1 i a- 

kasiai. Tai esą pasekmė ku
ro administratoriaus besi- 
priešinimo priimtai sutar
čiai tarpe angliakasių ir sa
mdytojų nesenai įvykusiose 
angliakasių ir operatorių į- 
gal jotinių konferencijose 
Kansas mieste. Kasyklos 
stovi uždarytos.

l ______________ f X______________________ 1__________

PRIEŠAI VIENIJASI.

siuntus stipria kariuomenę ji.. AlsilJsta čia is Romos ka-Luų svetimos šalies priep- . -------------- k d lstlku„

VEJA LAUK VYRUS 
DARBININKUS.

pietvakarius nuo Udines, vo-{ ’.eR,dmav sa 1 _
Riečiams pavyko apsupti 60(isiam B^aza lygu- 
OOO italų, besitraukiančių li-‘mo-Le krito trjsdesimts toks- 
nkui žemesniojo Tagliamen
to, ir paimti juos belaisvėm! - .. ~ _
'tatai sudaro viso 180,000 vv-1 loliau sakoma, kad gen.
rų, patekusiu i vokiečiu ran-iCadorna skubiai siunčia na- 
kag " ■■ uju rezervų linkui kovos lau-

rp - i ■< v . 1A iko, idant sulaikius priešo I uo pačiu laiku užgriebta . . .
dar penki šimtai kanuolių, ________________
arba viso 1,500.

Pirmame svarbiame mu ,9
syj ties. lagliamentu vokie- October c, 1917.
čių-austrų spėkos užėmė 
priėmus prie Dignano til
tų, į vakarus nuo Udines.

Berlinas oficialiai prane
ša, kad tarpe Dignano ir Go- 
draipo thipgi esą paimta vi
sa eilė mažesnių priėjimų, raitijos lordas vakar prane-

Oficialis vokiečių karės o- 
fi’so pranešimas sako:

“Priėjimai prie Dignano 
ir Godroipo tiltų buvo paim-

Itanėių vokiečių kareivių, jų sak() apie tai 
{tarpe du generolu. diios tano n

Laivyno departamento
pranešimas tečiaus nieko ne-

i, ar ant Finlan-
;dijos tapo padaryta kokių

Kad užpildžius jų vietas 
moterimis.

OMAHA, Union Pacific 
geležinkelio kompanija O-

• nors nuostolių žmonių gyva- mahoje nutar- neužilgio «pa. 
_ stimis, ar ne. vaduoti” vyrus — bilietų pa-

Oficialis pranešimas skel- vJavinėtojus moterims. Ko-
bia:

| Tiue translation filcd \vith thc post- 
niasteiyat Chicago, III., on November 

is reąuired by the act of

VOKIEČIAI NETEKO 
PUSĖS SAVO SUB

MARINŲ.

LONDON, lapkričio 2. — 
Erie Geddes, pirmasai admi-

še atstovų butui, būtent, kad 
nuo pradžios dabartinės ka
rės Vokietija jau netekusi 
uno 40 iki 50 nuoš. visų savo

BUS PRIRODYMAS
Kadangi kunigas A. 

Maliauskas reikalauja 
prirodymų, jog jis bu
vęs ? v testas i debatus su 

, spalių 23, 
u j ienose pa-N

mpanija teisinasi, kad daba- 
“Laivyno departamentas rtinis dalykų stovis esą ver

čia ją prie to žingsnio: daug 
“jaunų vyrų”, girdi, tapo pa
šaukta “kur nors kitur.” Sa
mdytojams taigi nelieką nie
ko kita, kaip pavaduoti vy
rų darbą moterų darbu.

aplaikė žinių, pranešančių, 
jogei transportas Finlandija 
tapo torpeduotas grįžtant 
iš svetimos šalies. Pagadi- 
nimas buvo palyginamai ma
žas, taigi laivas sugrįžo prie- 
plaukon savo jiegomis. Fin
landija plaukė lydima sargy
bos, vis dėlto niekur nebuvo 
užtėmyta nei torpedos neigi 
submarinos.”

T r a n .s- p o r t a s F i n- 
landi j a yra vienas di
desniųjų laivų, plaukiantis 
po Suv. Valstijų vėliava.

NEW YORK, lapkr. J. -- 
Ne v Yorke dabar eina karš
ta kova. Fuzionistų Mitche- 
lis, demokratų Hylan ir re- 
publikonų Bennett, kiekvie
nas jų nori būti išrinktu 
į miesto majorus. Kiekvie- 
inas jų kaip įmanydamas a- 
igituoja už save, o kitą kan
didatą kad primanytų “šau
kšte vandens paskandintų/’ 
Tarsi jie hutų didžiausi prie
šai. i

Bei štai iškįla naujas pa
voju.?. Socialistų kandida
to Hilląuit įtekmė auga. 
Darbininkai godžiai klauso 
kiekvieno jo žodžio, visi pra
deda jį remti, ketina už jį 
balsuoti. Fuzionistai, de
mokratai ir republikonai 
pamato, kad jis gali būti iš
rinktas — ir užmiršta savo 
senuosius nesutikimus. Visos 
tos trįs partijos susitarė pra
dėti vesti bendrą ataką ant 
Hillųuito, kad tik pastarasis 
nebūtu išrinkta. O kuris Se
irijų partijų bus išrinktas 
— jos nebepaiso. — Bendras 
pavojus suartina ir didžiau
sius priešus.

ALIEJAUS LAUKŲ DAR- 
. B1N1NKŲ STREIKAS.

3,000 STREIKUOJA 
LOUISIANOJ.

submarinų, veikusių Šiauri-* 
nėję juroje, Atlantike ir Ar- 
ktike Erie Geddes, beto, už- 
reiškė, kad per vieną tik pa
starąjį bert ainį Vokietija ne
tekusi tiek pat submarinų, 

jkfiip kad už visus 1916 me
ilus. 'privertė samdytojus išpildyt

Anglijos nuostoliai nuo darbininkųreikalavimustai- 
pradžios dabartinės karės e- ; kos keliu. Siuvėjams tapo 
są du milionai penki šimtai padidinta algos ir pagerinta 

darbo sąlygos dirbtuvėje.

SIUVĖJAI LAIMĖJO Al 
GŲ PADIDINIMĄ.

HOUSTON, Tex., lapkr. 1 
— Seredos naktį ir ryte 16 
aliejaus laukų Texas ir Lou- 
isiana valstijose sustreikavo 
0,000 darbininkų. Kaip 

praneša unijos viršininkai, 
sustreikavo visi iki vienam 
aliejaus darbininkai.

Didžiosios kompanijos irgi

SHREVEPORT, La., lap. 
1. — Oil Field Workers Uni
on nuosprendžiu seredos na
ktį sustreikavo aliejaus ir 
gazo šaltinių darbininkai 
trijose parapijose. Streikuo
ja 3000 darbininkų.

m., nu nuvviiiijci •
is reąuired by thc act oljvams SaVO patarnavimu.

1__ ___________  t Minėtam Ncw York Call
•pavyko atgauti štai koks do
kumentas, kuri paskilbusioji 
Burnso šnipų agentūra iš
siuntinėjo. specialių interesų 
viešpačiams (paduodant ver
time) :

“Pittsburgh, Pa., Spa
liu 25, 1917. v 7

“Ponai:— Su pirmąja lap
kričio mėnesio savaite Bu- 
ffalo, N. Y. prasidės meti
nė Amerikos Darbo Fede
racijos' Konvencija. Jus 
be abejo, suprantate, kad 
šita konvenciją bus svar
biausia visoj tos organiza- 

! cijos istorijoj. Darbo dir
voj apsireiškia didelis ne
ramumas, ir šios konvenci
jos darbas turės didelės į- 
takos i tai, kokiu kryps
niu apsireikš tos organi
zacijos veikimas bėgiu se
kamų metų.

“Mes turime du atstovu, 
kurie dalyvaus konvenci
joj kaipo delegatai. Tie 
žvalgai aprūpinti taip, kad 
jie sugebės gauti visas ži
nias, kas tik bus veikiama 
įvairiose komisijose. Kaip 
jus, tur-but, žinote, viso
kie pienai padaromi ir vi
sa organizacijos politika 
smulkmeningai išdirbama 
visados privačiuose dele
gatų mitinguose. Musų 
atstovai dalyvaus tuose 
komisijų mitinguose ir 
kasdien smulkmeningai 
praneš apie visa, kas tik 
turės kokios nors svarbos.

“Mes apsiimame suteik
ti savo klijentams abiejų 
musų atstovų pranešimų 
kopijas, po $25.00 už pilną 
pranešimą. Geresnei jų- 
sų informacijai, mes dar 
pridedame čia trumpą da
lykų padėjimo aprašymą, 
kuris galės arčiau supa
žindinti jus su reikalu. Jei 
jus tuo užinteresuoti, ma
lonėkite pranešti mums, ir 
mes pasirūpinsime suteik
ti jums pilną raportą. — 
Jųsų ištikimi, The William 
J. Burns International De- 
teetive Agency, Ine. (Pa
sirašęs) : Wm. 'R. Tuc.ker, 
Manager.”
Kartu su šiuo laišku būva

PETROGRADAS, lapkkr. 
1. — Karės ofisas praneša, 
kad vokiečių kariuomenė, 
veikianti šiaurinėje rusų 
fronto dalyje, pradėjo nau
jų traukimąsi prieš rusų spė
kas.

Juodojoj juroj Rusų tor
pedinis laivas užpuolė turkų 
laivus Indijos įlankoj, neto
li Bosphoro, ir paskandino 
vieną torpedinį laivą. j Ten 
pat, beje, tapo sunaikinta du 
pirklybinįu laivu ir viena Į>a- 
kraščių bala rėja.

“Bolševikai” pralaimėjo.
Aplaikytos iš 643 įvairių 

Rusijos miestų žinios rodo, 
kad ’t.v. municipaliuose rin
kimuose dešinysis Rusijos 
socialistų partijos sparnas, 
kur grupuojasi apie Čchci- 
dzę ir kt., įgijo nusverian
čios pergalės ant “bolševi
kų”. “Menševikai” esą per
varę žymią didžiumą savo 
kandidatų į miestų valdžias.

JUDOŠIAI DARBININKŲ 
JUDĖJIME.

Burns detektivų agentūros 
šnipai kaipo delegatai Da
rbo Federacijos Konvenci
jom
Kad darbininkų organiza

cijose veikia šnipai, kapita
listų samdomi tikslais, idant 
žinojus apie tų organizacijų 
veikimą ir kad tuo budu pa- 
sekmingiau su jomis kovo
jus, tai yra nuo senai žino
mas faktas. Bet štai kokį 
dalyką išvilko aikštėn dabar 
socialistų dienraštis The 
New York Call.

Šio mėnesio pradžioj Buf- 
falo mieste prasidės Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencija, kuri tęsis apie porą 
savaičių. Konvencija šįmet, 
dėl pergyvenamojo visapa- 
saulinio krizio ir dėl dabarti
nio dalykų padėjimo Ameri
koj, bus, be abejo, labai sva
rbi. Pačioj Darbo Federa
cijoj eina gilus bruzdėjimas 
priešingas tai pozicijai, ku
rią užėmė organizacijos va
dai sulig dalykų padėjimu 
nuo laiko, kaip Amerika sto-

aM tūkstančių tonų.

H0QUIAM, Wash.-
inė siuvėjų unija pagalios prisipažįsta, kad tik Hurnb- 

le laukuose darbininkai dar 
dirba, kitur visur darbas pe
rtraukta.

Iki šiol streikas tęsiasi ra
liai.

/ A.

jo kariauti už demokratiją ir Į
Šerifas, kompanijų prašo- žmoniškumą. Darbo Fede- išsiuntinėtas ir minimas ja- 

mas,paskyrė 300 žmonių da-1 racijos konvencijoj tatai tu-/me “trumpas dalykų padėji- 
Ir tai, su- rno aprašymas”, kuriame ta 

npani jos sakosi streiklau- prantama, negali nerūpėti (šnipų agentūra stengiasi pri 
žiu nesamdysiančios. .'darbininkų, ypačiai organi- statyt “pragaištingus dar 

------------— zuotų darbininkų priešams, bininkų organizacijų veiki 
SKAITYK IR PLATINK I Šnipų agentūros tatai juoge- ums. Tą “aprašymą" paduo 

“NAUJIENAS.”

boti šaltinius. Tečiaus ko-1 rėš apsireikšti.

riausia žino, ir mas ime ryto.

t.
B IMPERFECT IN ORIGINAL
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prof. E. Teichmann.

Gyvybe’ir Mirtis
4

Gyvybės pradžios ir pabaigos

(Tąsa).

Verte J. Laukis.

tardinys

neišrištu. Ar galimu ir šitas (‘le
mentas išreikšti kokia chemiš
ka fortnula? Sakysime, kad 
vieną gražią dieną mums pavyks 
retortoje sutverti net gyvą pro
toplazmą. Ar tas išaiškins 
mums klausimą apie tai, kas gy
vybė yra? Ar tąsyk galėtume 
pasakyti, kad mes žinome, kodėl 
protoplazma turi visas tas ypa
tybes, apie kurias mes augščiau 
kalbėjome?

Atsakymas į klausimą apie 
pradinį gyvos protoplazmos at
siradimą neturės savyje tikro, 
organinės gyvybės turinio išaiš
kinimo. Todėl aštrinti savo 
protą į klausimą apie pirmykštį 
atsiradimą aplamai yra gana 
bergždžias dalykas. Viskas, ką 
apie tai galima pasakyti, priklau-

Bet kaip gi su tuo manymu, 
sulyg kurio gyvas sandedinis 
kartą pasidaręs ant žemės iš be- 
^yvių daiktų? Koliai nėra at- 
■aesta hypotezė, sulig kurios že
me perėjo iš dujinio į ugningai 

kystą, o paskui į stangų stovį, 
tai mes visuomet su pilna teisy
be galime manyti, kad gyvas 
sandedinis pasidarė iš ncorga- 
minių daiktų. Ir kaip gi manius 
kitaip? “Gyvame baltyme” yra 
tam tikri organiniai daiktai; iš- 
kur jie galėjo rastis, jei ne iš be
žadės medžiagos! Argi yra ki
taip net ir dabar su visais gyvais 
daiktais ? Ar mes neimame visų 
tų daiktų, su kurių pagelba vys
tosi musų organizmas, iš taip 
Mfadinamos bežadės gamtos sri- 8O prje mažai pamatingų spėlio
nės? Galų gale, nuo to laiko, jįųjų srities. Gyvybė kol kas pa- 
kaip Weleris laboratorijoje pa- siiieka žmogui tam tikra didy- 
darė šlapimą (myžalus), gricž- su kuria jis, kaipo su tokia, 
tas nibežius dedamas seniaus turį susitaikytį. čia mes vėl pri- 
tarp organinės ir neorganinės čjome prie rubežiaus, pas kurį 
gamtos suopročių, žymiai nusi
trynė. Taigi mes prisilaikome 
tos nuomonės, kad organinė gy
vybe atsirado tąsyk, kaip tam 
tikri chemiški daiktai padarė su
sijungimą, ant kurio dirvos ap
lamai galėjo gyvybė rastis. Bet 
šitas duoda mums neperdaug 
medžiagos aiškiam atsakymui į 
klausimą apie gyvybės atsiradi
mą. Lygšiol bežadis baltymas 
dar nepavyko padaryti. Be jo
kios abejonės mes anksčiau ar 
vėliau jį padarysime. Bet ir tą
syk klausimas apie tą mįslišką 
elementą, kuris griežtai atskiria 
negj’vą gamtą nuo gyvos, liksis

mušų protas sustoja, negalėda
mas peržengti, žinoma, mes 
galime per jį peržengti, bet tą
syk protas užleis vietą vaizdu
mui, o su juo mokslas nieko 
bendra neturi. Ištikro, vaizdu
mo srityje žmogaus bandymo 
užžiurėjimas nėra galimas, ja
me viešpatauja ne būtinumą, tik 
savarankumas.

Pėtnyčia, Lapkričio 2, 1917.

1

Rinkite L. Klein 
Pirki. Štampas

Subatos vakare 
atdara iki 9:15.

Owerfcautų Savaite
prasidės šioje sankrovoje ryto—pasibaigs Subatoje, Lapkričio 10-tą

grindiniai reikalavimai, kuriems 
nesant evoliucijos , teorija neiš
laiko kritikos. Viena, išmirę 
gyvuliai juo panašesniais turi 
būti į dabartinio laiko gyvūnus, 

j juo mažesnis laikotarpis skiria 
1 buvimo gadynę nuo dabartinio 
Į laiko; ir antra, jie turi būt per
einamomis lytimis, padarančio
mis jungiamas grindis toms da- 

Ibartinėms grupoms, kurios at- 
I siskiria viena nuo kitos griež- 
I tais rubežiais. Abu šituos reika- 
[ lavintus patenkina geologiškieji 
I radiniai. Juo senesni yra geolo
giškieji klodai, juo prastesni su
lyg savo sąstos organizmai ši
tuose kloduose randama. Že
mės istoriją sulyg jos geologiš
kų klodų galima padalinti į ke-

I turis periodus: pirmykštis perio
das, senoviniai, viduriniai ir nau
ji amžiai. Senovės amžiais pir- 

| miausiai atsirado žuvįs, į pabai- 
I gą šitų senovės amžių atsiranda 
amfibijos (žemevandžiai), o 
paskui ir reptilijos (šliaužtai);

Į viduriniais amžiais pasirodo jau 
paukščiai ir pienžindžiai, o nau-

[ jais amžiais, antgalo, — žmo
gus. Tokiu budu, stuburinių 
gyvūnų grupa pilnai atsako pir- 

[mam musų pastatytam reikala
vimui; pačiais seniausiais stu
burinių grupos atstovais yra žu
vįs, paskui eina amfibijos, rep
tilijos, ir tt. Prastesnės lytįs iš
eina anksčiau, sudėtinesnės gi 
vis vėliaus ir vėliaus. Ir tas 

' pats yra netik gyvūnų srityje, 
bet ir augalų srityje. Prasčiau- 

'sias lytis galima rasti seniau
siuose geologiškuose kloduose, 
pačios gi ftidėtiniausios, augš- 
čiausios yra sulyginamai jauno
mis. Tik nevisur mums šitą vy
stymąsi be jokių spragų sekasi 
pasekti: esybės su kaulų grobais 
greičiau paliks savo sąstatos žy
mes akmeniniuose kloduose, 
lk.aip esybės visai padarytos iš 
minkštos medžiagos. Vienok 
mes galime, dabar su pilna tie
sa pasakyti, kad, aplamai, iška
samos organinės gyvybės lytįs 
pilnai atsako musų evoliucijos 
teorijai; juo jaunesnis yra geolo
giškasis klodas, juo labiau ran
damos jame gyvūnų liekamos 
panašios į musų dabartinius gy
vūnus, ir atvirkščiai: juo senes
nis yra geologiškasis klodas, juo

pastatytume juos visus į vieną 
grupą.

Ar tai ne geriausias pavyzdys 
to, (kad gyvūnai, priklausą da
bar prie įvairių tvarkų, kitados 
yra buvę vienos ir tos pačios Į 
grupos nariais. Privesime dar 
vieną pavyzdį, kuris parodys 
mums pereinamų lyčių buvimą, 
sujungiančių vieną su kita dvi 
tokias gyvūnų grupas, apie ku
rias niekuomet nepasakytumėte, 
'kad pas jas yra kas (bendra. Kas 
galėtų manyti, kad galingam 
areliui su jo mokėjimu skrajo
ti po orą ir tingiam krokodiliui 
rastųsi tarpinė lytis ? Tuo tarpu 
ant Zollengoffeno litografiškojo 
akmens užsiliko suakmenėju
sios esybes liekanos, užimančios 
kaip sykis tarpą tarp paukščio ir 
družo. šita esybė buvo pava
dinta archeopteriksu (Archaeop- 
terix --- pirmapradis paukštis). 
Archeopteriksas aplamai yra pa
našus į paukštį su sparnais ir 
plunksnomis. Bet jo nasrai yra 
nurodyti aštriais dantimis, o ne
suaugę užpentinių kaulų pirštai 
ant sparnų buvo aprūpinti ašt
riais nagais; pas jį buvo taipgi 
uodega, susidedanti iš daugybės 
stuburio kaulelių; ant jos iš kai
rės ir dešinės styrojo plunksnos, 
šitas archeopteriksas yra mums 
labai svarbiu liudytoju: jis pa
rodo mums, kad paukščiai ir 
šliaužiai paeina nuo vienos ir tos I 
pačios pagrindinės lyties.

Pastabikes

šis yra musų metinis išpardavimas, atsargiai apmąstytas ir atsargiai prirengtas. Mes rengėmės prie to be
veik apie metus laiko ir delei trukumo mes negalėjom įsigyti daugybės kautų už mažiau negu esančios kai
nos. Jus susirasite pilną eilę kautų—atsakančius staileje, audimuose, petrenose ir kainoje. Kiekvie
nas drabužis yra pasiūlomas sučedijimui pinigų, kaikurie dargi verti yra tiek pat kaip daugmeneje šian
dien, kaip musų parduodama kaina.

Trench arba paprasti Overkautaii
r

laibai didelis skaičius gerų overkautų už šią kainą. Padalyti visų vil
nonių audeklų, paprasti, pusiau su diržais, visoki modeliai, taipgi Ches- 
terfield kautai su paprastais arba aksomo kalnierfais, iš kurių galima pa
sirinkti; ketvirtdafis, pusiau arba visi pamušti; pardavimo $ 13.50 
kaina .................................................................... ■ *******

Trench arba Chesterfield overkautai
Puošnus Overkautai juodi arba oxford pilki: mes suteikiame puikų pasiu
vimą ir išžiūrą šių drabužiui Taipgi didelis įvairumas trench kautų su 
diržu aplink; naujos spalvos ir petrenos; pasirinkimo Ovcr- $40

Geriausi Chicagoje siūti overkautai
Kautai iiugščiausios kokybės piešimo, audeklo ir pasiuvimo; pasirinki
mas iš didžiausio įvairumo petrenų storų vilnonių audeklų: kariniai arba 

bidju pusių susegami modeliai su diržais, aplink, padaryti atverča- 
ValnloriniR nrhn Chesterfield modeliai. Dusinu arba visas pamuštas.

24.50
antmais kalniečiais arba Chesterfield modeliai, pusiau arba visas 
Visame sviete geriausi pasiuvimai už kainą, kuri užtikrina $ 
pabranginamą sutaupyiną ....................................... ........

Isaak Carr stori vilnoniai šilku 
pamušti overkautai

Pasiūti Chicagos geriausiais siu
vėjais. Kombinacija visame svie
te geriausių materijų ir visame 
sviete geriausių siuvėjų, pasirinki 
mas juodų arba tamsiai pilkų; 

' pamušta šilku; pasi- Cf)
/ rinkimo OverkoČ. sav. wfc«vw

KAILIU PAMUŠTI KAUTAI
—didelis pasirinkimas, visi vilno
niai stori audimai, pamušti mar
mėta, muskverbiu arba pagražin
tas Hudson; visi turi tikrą Persi
ško ėruko kalniečių; tinka važiuo
jant automobiliu arba pasipuošti 
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Vaikams Overkautai arba Mackinaws šimtaisNei nesitikėtum žmogus, kad 
Amerikon butų privažiavę iš 
Rusijos tiek daug revoliucionie
rių. •

Kaip tik caras Rusijoj tapo 
nuo sosto nuspirtas, tai čia kie
kvienas kunigų klapčiukas da
bar giriasi, kad ir jis buvęs re
voliucionierius. Ir dagi koks! 
Jis arba parodęs žandarui špy
gą kišeniuje, arba liežuvį, nusi
sukęs į kitą pusę, arba paleidęs 
plytą, kada tas buvo už dfviejų 
varstų. Je, ir. jie buvę baisus 
revoliucionieriai!

MACKINAW SPĖČIAU Al
nacionalini apgarsyti drabužiai. 
Jieškokite kur norite, jus nerasi
te “Patrick” mackinaws už tokią 
žemą kainą, Padaryti puikiausių 
tolimų žieminių vilną, gražia kvo- 
Iduotos petrenos, puikiai pasiūti; 
augštai atverčiamu kai- $Q f? A 
nieriu ir diržu; 8 iki 14* v»vU

NAUJI MACKINAWS—
puošnus drabužiai einant mokyk
lon arba vaikščioti po lauką; už
laikyk vaiką šiltai ir leisk jam 
liuesai judėti. Didelis pasirinki
mas paprastų spalvų arba gražiai 
kvolduoti; mieros nuo 10 iki 18, 
labai specialė vertė $|J

MAŽIEM VAIKAM KAUTAI

Pasiūti gerų audeklų, pilka chįn- 
chilla arba puikus tamsios maišy
tos spalvos; atverčiami arba su
segami iki kaklo stailė; taipgi -— 
trench modeliai aplink su diržais. 
Mieros 2% iki 10 metų. Over- $E 
kotų Savaitėje apkainuota po **

Todel mes apsistosime ant tos 
dirvos, kur gali veikli musų pro
tas. Gyvenimo apsireiškimus 
imsime tokiais, kokiais juos pa
duoda musų prityrimas. Kaip 
augščiau buvo nurodyta, jie su
sideda į vieną didelį grandinį su 
laipsnišku perėjimu nuo prastes
nio į sudętinesnį. Jie yra taipgi 
tam tikruose prietikiuose vienas 
su kitu, kuliuos mes budiname 
kaipo gimin^igus prietikius. §i- 
taipos radosi manymas apie gy
vūnų pasaulio atsiradimo ben
drumą. Mums reikia nurodyti į 
tai, kokios builįs patikrina ma
nymą apie organinės gyvybės 
evoliuciją (vystymąsi).

PEARL QUEEN

KONCERTINOSDidelis Muzikališkas
Vakaras

Naudai nukentėjusių nuo karės lietuvių ir sušelpimui serg. draugo 
RENGIAMAS SU PROGRAMŲ

(oro
Sutaisytas b fcrmdo*- 

recepto; suteikto i&niiitin- 
gu Egypto zokouinku,

•paireiftia eaąs ftebetinai pasekmingu * 
nuo gėlimo pilvo ir tarnn, per- 
kU» tkaudėjimo, diuulio, galvot 

t-f tknudejimo, ntutojimo apetito, 
| I kalcio galvoje, ect., ect., Sutai

komas i&lirbėju labai pagarg^juaio

PAIN-EIPELLERIO-
seno ir iftikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę ftimtmetto— 35c 
ui bonkutę visose aptiekoee, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii

♦ r. AD. RICHTBR « <JO,

me organinės gyvybes lytįs.
Pereisime dabar prie antrojo 

reikalavimo ir ištirsime jį pa

Ką čia prieš veją pusti, argu 
prieš valdžią protestus kelti. Jei
gu jau protestai prieš porą dra
ugų Kovos štabelyj nieko negel- 
bėja, tai kur jau čia Dėdė Se- » a. • .
mas klausys musų protestų?

i i 
į

Kiekvienam neprietaringam 
žmogui žymiai bus intikiaamu 
nurodymas į tai, kad išmirę or
ganizmai griežtai kalba už orga
nines gyvybės atsiradimo bend
rumą. Galima pastatyti du pa-

2-ras Svarbus Perstatymas
LIET. SOCIALISTŲ 

ĮJAUNUOM.
Stato Scenoje

LYGOS PIRMOJI
KUOPA

[‘Ant Dugno’
PAVEIKSLAI KETURIOSE VEIKMĖSE 

Parašė MAKSIM GORKIJ Vertė K. VAIRAS

Ned., Lapkričio-Nov. 4,1917
C. S. P. S. SVET.,

1126 West l§-ta Gatvė
Pradžia lygiai 5 vai. po pietų. Inžanga 35c ir augs.

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.
GERBIAMIEJI: Malonėkite skaitlingai atsilankyti į š| iškil

mingą perstatymą, parašytą vieno iš įžymiausių rusų rašytojų — 
Maksim Gorkio, geram K. Vairo vertime, šis veikalas labai vaiz
džiai piešia nupuolusią Rusijos žmonių dvasią ir betikslį jų gyve- 
uim.|. Nurodo įvairius jų užsiėmimus, užuojautą kits kito, troški
mą prie ko tai... Norą kilti augštyn, bet stoka energijos vėl nu
gramzdina bedugnėn.

Turime pažymėti, kad šiame perstatyme dalyvauja gabiausios 
Chicagos lošėjų spėkos ir manom, kad jos suteiks publikai tai, ko 
ji tikisi. Užtat malonėkite pasinaudoti šia proga—pamatyti daug 
ka pasakantį veikalą.

Po TiOŠimo—šokiai

mokinantįs.” Ant pry šakinės 
arklio kojos yra trįs užpentiniai 
(kauleliai, susiena su čiurnies 
kaulais. Iš šitų trijų kaulų ge
rai, išsivystęs yra lik vidurinis, 
jis vienas pasibaigia pirštu, ku
rio kraštutinė dalis yra nagoje 
ir drauge su ja paliečia žemę. 
Kiti du kaulai išsivystę labai 
silpnai: jie padaro d ii plonus 
kaulelius, prisiliejančius prie vi
durinio kaulo. Šitie du bepirš
čiai kaulai labai akyvi, kadangi 
žemė išlaikė lininis jų atsiradi
mo istoriją. Mes visai aiškiai 
galime nusekti visus besivys ty- 

| ino laipsnius, nuvedusius pen- 
kapirštį musų arklio prosenį 
prie persikeitimo j dabartinį 
vienpirštį šitos padermės atsto
vą. Visų arčiausiai prie musų 
arklio stovi pliohippus, atsiski- 
riąs nuo jo tik tiio, kad pas jį 
stambesni ir tvirtesni šoniniai 
užpentiniai kaulai, paskui eina 
hipparionas, pas Ikurio užpenti- 
nius kaulus yra jau pirštai; dar 
senesniu musų arklio proseniu 
yra Anchitherium, pas kurį gre
ta su trimis užpentiniais kau
lais yra taipgi ketvirta kaulo 
liekana, pas Mesohippus šitas 
kaulas yra geriau išvystytas, o 
pas Orihippus nuo jo nei pirštas 
nueina. Pačiu gi seniausiu ark
lio proseniu yra penkiapirštis 
Phenacodus. Čia mes nurodė
me skaitytojui musų arklio ge
nealoginį medį, pastatant} jį į 
vieną eilę su visais kitais pen- 
kiapirščiais pienžindžiais, giau- 
žuoliais ir gyvėdžiais, su bež
džionėmis ir tt.: jo gentepigjlė 
lytis stovėjo taip arti prie gente-

nė korinis Bostono “darbinin
kui” ir tai taip bjaurius, kad tas 
“darbininkas” iš to ir “sukatas” 
gavęs?

Girdėja, kad tą kamašą da
bar parvežę Chicagon ir žada 
maut kitam “darbininko” “drau 
gui’ ant kojos. Šitas “draugas” 
senai “sukatoms” serga, o kas 
bus, kai kamašas dar kornų 
jam užtrins? —A. Garbukas

Naujienos

Jus, brangios Naujienos, 
Skriskite per dienas 
Po visas šalis. 
Minios darbininkų

Ir pasimokytų 
Kaip reikia gyventi, 
Iš vargų, nelaimių 
Kaip reik atsikelti. 
Naikinkite tamsą, 
Paskleiskit šviesos, 
Kad ją pamatytų 
Kiekviena grintele, 
Vargdienio lūšnelė— 
Visus atlankyki!.
Drauge darbininke, 
Naujienas skaityk 
Ir kiliems pasakyk. 
Tegul visi skaito, 
Plačius lapus varto 
Ir mokslo sau semia.

—J. R.

nri L’ipk ni'sisv’irMvrhmi

P ERB. Naujienų skai- 
’ * tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKAS

NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 4, 1917,
M. MEI.DAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place, Chicago
Pradžia 6:30 valanda vakare Inžanga 25 ,35 ir 50c

PROGRAMAS
........ Advokatas F. P. Bradchulis 

Eisiu mamai pasakyti”—Petrausko, atliks ....
D-Jės S. Staniuliute ir A. Žemaiciutė 

.......  ;................  p. Gura ir J. Balčiūnas 
........ .\ . . . ........................ M* Juozavitas

Petrausko, išpildys ........
p-lės S. StaiiiuliiiLė ir A. žemaičiiite

1. Kalba ..
2. Duetas: *
3. Dialogas.
4. Piano Solo ...
5. Duetas: “Valužė
(>. Kalba iliiištruola paveikslais ..................................  !>«*• S. Biežis
Programas bus įvairus. Bus kalbėtojai, Birutės solistės, dialogas 
ir deklamacijos. Meldžiame visus ^atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
kadangi tokių vakarų mažai ynų rengiama, o atsilankiusieji busite 
pilnai užganėdinti ir sušelpsite lietuvius nukentėjusius nuo kaies.

. Kviečia visus KOMU EI AS.

Didelis Balius
Parengtas

Lietuviškos Vėliavos Amerikos Draugystes
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO (NOV.) 4 D., 1917 M.

COLUMBIA SVETAINĖJE
Kampas 48-tos ir So. Paulina Gatvių

Prasidės 4:30 po pietų. Inžanga 25c porai.
MUZIKA I. E. MAKARO '

Chicago, DL

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius, nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
"NAUJI

1840 So. Halsted St.,

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
ji ja koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsius- 
Čiame dykai.

fieorgi & Vitak Music Co.
^540 W. 47th St., Chicago, IB.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 60. La 8allc St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir aubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILVVAUKEE AVĖ., Chicago, I1L

Tel Humboldt 97?

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas,*£hirurg*« 
3203 S. Halsted St., Chicago.

TeL Drover 7179.

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1340 SoT Halsted St.
Chicago, III.
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SU)UX CITY, IOWA.

Jausimai kun. M. Cibulskiui ir 
jo atsakymai.

lotą laiką atgal kun. M. Cibui- 
kis. matydamas, kad i visus jo 
ūkavimus nedeldieniais per pa-

spalių 1 I d.
1. Kokiu bildu Dievas viską 

sutverė iš nieko?
2. Ar Dievas įvi rdamas žemę 

taip ilgai tarė žodi “stokis”, ar 
jis ištaręs tą žodį lauke milionus 
melu iki žemė ataušo?

| o kaip ją pavadinti, ar Dievu, ar 
Gamta, ar kaip kihiip, lai ne
svarbu.

3. Neliesa, kunigai niekados 
lo nesakė ir dabar nesako.

I. čia lai jau kunigams pra
žūtis, nusijuokdamas tarė 

Jeigu klau-3. Kodėl kunigai nesako žmo- kun. M. Cibulskis.
mokslus ant priešingų jam nuo
monių žmonių, niekas neatkrei
piu rimtos atidos, sumanė pas
ūdyti save didvyrio rolen ir su 
‘'nesugriaunamais” už tikybą 
argumentais sykį ant visados už
gniaužti burnas tiems "niek
šams” pirmeiviams ir a beina i 
laisvesnių pažvalgų žmonėms.

Jo sumanymu buvo paskatini
mas “cieilikų”, "laisvamanių” i 
taipgi visų nuolankių jam ave
liu uždavinėti kokius liktai kas 
nori klausimus, ypatingai to
kius, kurie lytisi tikybos dalykų. 
Į visus klausimus, nežiūrint kas 
juos paduotų, pasižadėjo atsa
kyti mandagiai ir kuoaiškiau- 
siai. Prasiplatinus žiniai apie 
netikėtų teologo sugalvojimą. d. 
A. sustatė visą eilę klausimų, ku
riuos ir įteikė prelegentui. Ir 
kadangi paskirtoje atsakymams 
dienoje buvo žadama dar iv kito
kių pamarginimų. tai apie 7:30 
vakare prisipildė pilnas pobaž- 
nylinis skiepas žmonių. Ne ilgai 
trukus kun. M. Cibulskis pasi
rodo ant estrados ir kategoriškai 
užrviškia: "čia jokių diskusijų 
nebus. Aš atsakinėsiu tiktai Į 
klausimus, lodei meldžiu netru
kdyti manęs. Debatams bus pa
skirtas tam tikras laikas; tėčius 
i dobtus stosiu tiktai tąja išlyga, 
kad mano oponentas butų už
baigęs kokį nors mokslą, ma
žiausia, 8-ias gimnazijos klesas; 
nes kaipgi nemokytas žmogus 
gali su manim debatuoti, kadan
gi jisai nieko nežino.” Matote, 
kas per "Salemono išmintis” 
"čia diskusijų nebus”, reiškia, 
kad klausytojai turi užsiganėdi
nti bite kokiu jo atsakymu. Pa
sakymas gi kad “mano oponen- 
ts turi būti užbaigęs kokį nors 
mokslą”, parodo silpnąją kn. pu 
sę, delei kurios jis negali stoti į 
debatus, nes jis gerai žino, kad 
musų kolionijos lietuvių tarpe, 
nėra nė vieno žmogaus užbai
gusio 8 klesas, nebent jis pats, 
tat kamgi tas jo pasakymas: 
"debatams bus paskirtas tam ti
kras laikas”? Jis lur būt ištik- 
rųjų rengėsi debatuoti, kad ma
nė apie "tam tikrą laiką”, bet 
vėliaus, matomai, pabūgo, 'kad 
neprisieitų karšta, kas jau at
rodytų keistai rudens laike.

Dabar paeiliu privesiu svar
esnius d. klausimus, Į ku
riuos kun. M. Cibulskis atsakė

Prasyk groserninko

SCHULZE’S 
BUTTER-NUT 
. BREAD ■

SCHULZE’S
CAKE a

Parduoda visos grosernės

nėms, kad žemė aušo-kielėjo per 
milionus melų, bet tvirtina, kad 
žemę Dievas sutvėrė urnai ir 

kietą, kokia dabar ji yra?
I. Jeigu pasaulį tveriant viena 

diena skaitėsi milionus melų, ir 
jeigu anot biblijos Dievas 
sutvėrė žoles ir kitokius augme
nis trecia diena, o saule lik ket
virtą dieną taigi už milionų 
melų, tad kokiugi bildu tos žolės 
ir augmenis augo be saulės per 
tokį ilgą laiką?

5. Kieno liesa, ar biblijos, ku
ri sako, kad pasaulis sutvertas 
6000 metų atgal, ar mokslo, ku
ris tvirtina, kad žmogus guvena 
ant žeiųės jau 250,000 metų, o 
pati žemė egzistuoja jau imlio
mis metu? xc

6. Jei dūšia negali gerai veik
ti jaunose, nesugedusiose žmo
gaus smegenyse, tai kaip ji ga
lės ką nors veikli- protauti, ka
da ir tų neteks po mirties?

7. Kaip gali Dievas, būdamas 
be snieginų, be nervų • būti 
protingesniu už žmogų su svei
komis smegenimis?

8. Kadangi šviesos spinduliai 
lekia greitumu 186,300 mylių į 
sekundą; ir kadangi nuo žino
mos astronomijai tolimiausios 
žvaigždės šviesa pasiejau žemę 
lik už 60,000 metų, o dar nėra 
dangaus, tai kur jis randasi?

9. Jeigu dangus yra už žvaig
ždžių, lai ar spėjo nuo pasaulio 
pradžios iki šiai dienai pasiekti 
tą dangų nors viena dusia?

10. Ar Krislus turėjo brolių? 
Jeigu ne, lai ką reiškią šie bib
lijos žodžiai: “Ar ne jisai dai- 
lyd.es sūnūs? Ar ne jo motina 
vardu Marija. Ir jo broliai Jo
kūbas, Joses ir Simeonas beran
dąs? (Mat. XII, 55 ir Mork. VI, 
3).

,11. Argi teorija apie gyvūnų 
evoliuciją nėra tikras da rodytas 
faktas?

12. Kodėl kunigija niekina 
socializmo mokslą už lai, kad 
nekuria iš socialistų yra blogi 
žmonės, tuo tarpu iš socialistų 
pusės reikalauja, kad jie nepei
ktų jos už tą patį dalyką?

13. Ar manote, kad socialistus 
gulima išnaikinti?

1 t. Kur daugiau tamsunų?
15. Jeigu socialistas neišstudi- 

javęs Markso “Kapitalo” negali 
būti socialistu, tai kaip katalikas, 
nežinodamas Kristaus mokslo, 
gali būti geru kataliku?

16. Jeigu socialistai ištikrųjų 
manytų “įvesti vergiją ir par
davinėti moteris ant rinkos”, tai 
nejaugi jos butų tokios kvailos, 
kad priklausytų prie socialistų 
parti jos?

17. Jei pirm Adomo ir J ievos 
nebuvo žmonių ant žemės, tai 
kokiu bildu Kainas žemėje Nod, 
mapus Edeu išpažino savo pa
čia?c

Atsakymai:—
1. Savo galybe.
2. Mums nesvarbu, kaip jis 

ją tvėrė ir kiek laiko, betgi visi 
mokslinčiai pripažįsta, kad yra 
kokia nors vir.šgamtiška esybė:

»QD!aaQDaaaaaaac3Eit3BU3BiDEii3BiEni 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO 9ASKAITA CHICAGOJE.
Magioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Baakeje.

Fe priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearinf Home) degoiiti 
ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVĖ., kampas 1* gatvės. 
VVALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vicc-prez. Nat. City Bank.

IS00
KASPAH 

prezidentai 
DTTO KASPAH 

▼ice-prezidentai
WILL1AM OETTING 

prez. Oetting Bros 
FRARLES KRUPKA 

rice-prezideatHi 
PAGIJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASFIEK 
prez. Pilsen Lumber C« 

J. PESIIE1.
sek r. Turk Mnfg. Co 

GEO. C. WILCE OTTO KUBIN 
re Co. vice-prcz. T. \Vilc« Co. prez. Atlaa

JOZEF SIKYTA [Brewioff C»
kelerius.

PERVIRŠIJA $6,000.000.
KAII lETI'VIAKAI
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sėjas butų pažiūrėjęs nors į pir
mą puslapį šventraščio, lai ji
sai butų pamalęs, kad šviesa bu
vo sutverta jau antrą dieną.

'rėčiaus iš kur ta šviesa ėmė
si, jis nepaaiškino. Nes jeigu 
saulė buvo sutveria tiktai 1 die
ną, tai jokios šviesos be saulės 
antrą dieną buli negalėjo. O kad 
pas kun. Cibulskį buvo “byt po 
seniu”, lai niekas jo “aiškini
mų” nepertraukė, nors ir buvo 
matytis aiškus publikos neužsi- 
ganėdinimas.

5. Klausėjas turėtų parodyti 
man iš kur jis tas žinias ėmė. 
Biblijoje yra kalbama apie še
šis laikotarpius, kurių ilgis nė
ra niekam žinomas, o ne apie 
6.000 metu.

6. Dūšia - tai tobulesnė už 
kūną esybė, 'Lai kaipti" mintis, 
su kuria žmogus per vieną seku
ndą gali visą pasaulį apibėgti. 
Plačiau apie dūšią išaiškinti už
imtų labai daug laiko, kadangi 
čia psichologijos mokslo užda
vinys. Bet aš manau, kad jus, 
kaipo katalikai, visi gerai žino
te. kas loji dusia yra.

Sulig kun. Cibulskio aiškini- 
mu išeina, kad ir kiekvienas gy
vūnas turi dūšią, jeigu jau ji y- 
ra mintis arba protas. O ka
dangi ją visi katalikai gerai ži
no, tai išeina, J<ad ir skaityti ne
mokanti davatka supranta psi
chologijos mokslą. Puikus iš
aiškinimas.

7. Į šį klausimą nieko neat
sakė; pasiganedino vien užklau- 
sėjo pašiepimu. v

8. Gal da ir “cieilikai” manote 
į dangų keliauti? Jeigu kada- 
nors keliausite, lai patariu į vir
šų.

Matote, koks filozofas”!
9. Taip. Mes žinome, kad daug 

katalikų yra danguje; p kas 
link to, kaip jie ten nukeliavo, 
tai žinote, kaip Kristus pasakė 
latrui: “šiandie su manimi busi 
rojuje”. Taigi iš lo aišku, kad 
dūšia į dangų gali daug greičiau 
nukeliauti, nekaip šviesa ateina 
nuo žvaigždžių.

10. Kristus brolių neturėjo. 
Biblijoje yra minimi jo pusbro
liai; nes seiliaus žydai visus bro
liais vadindavo.”

11. Ne. Da niekas neprirodė, 
kad iš varlės butų išsivystęs 
jautis. >

12. Kunigai socialistų mokslo 
neniekina ii’ nekovoja prieš so
cialistus, lyginai kaip geri soci
alistai neina prieš kunigus. Bet 
atminkite, kad socialistais gali 
būti tiktai tie, kurie sludijouja 
sociologijos mokslą augštesnė- 
se mokyklose. Na, o kiek yra 
lietuvių socialistų užbaigusių tą 
mokslą? - beveik visai nėra.C #
Taigi pas lietuvius tiktai “cici- 
tikai”. o ne socialistai.

'Poliaus pradėjo “aiškinti” žo
džio cicilikas prasmę. Ir štai 
kaip: Cicilikas tai. trumpai
sakant, "bomas”. Bet jeigu pla
čiau aiškinti, tai visi girtuokliai, 
moterų bei merginų suvylioto- 
jai, kazirninkai, mušeikos, va- 
gjs ir kiti, lai nekas kitas, kaip 
tiktai cieilikai. Didesnio šmei
žiko turbūt niekur kitur nesu

prastum.
13. Kada žmonės apsišvies. tai 

jie patįs per save išnyks.
1 t. žinoma, kad pas cicilikas.
15. Visgi dauguma katalikų 

skaito bibliją.
16. Jie, cieilikai nusiperka 

moteris nuėję miestan.
17. | septynioliktą klausimą 

taipgi neatsakė. Žinoma, jis “ai
škino”, kad Kainas nuvykęs į ki
tą žemę pagimdė sūnų ir tuo pa
tim vardu pabudavoįo įmestą. 
Bet iš kur Kainas surado sau
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©verkauto Sankrova
Čia yra overkautų naujiena, kuri .pažadins žingeidu

mą kiekvieno protaujančio vyro ir vaiko Chicagos mieste. 
Musų sutartįs su didžiausiomis išdirbystėmis Rytuose pa
dėjo mums apsirūpinti dideliu sandeliu puikiausių overkau
tų, kuriuos mes kuomet nors pasiūlėme publikai. Ir dabar, 
nors drabužių pardavėjai visoje šalyje buvo, priversti pa
kelti kainas daugelyje atsitikimų nuo $5 iki $10, Continen
tal nekėlė kainos nė vieno peno. Jus tikrai negalite at
mesti tos progos. Jeiguunes turėtume vietos mes ga
lėtume prirašyti cielą knygą sulig šių stebėtinų over

kautų. Bet ateikit į sankrovą. Ji
papasakos. Amerikoniškos sailės ir
Angliškas audimas,
austinės drapanos, ir

Meltons, Vienna,
Airių vilnonis au

dimas. Atstovauja visus pagarsėjusius
Amerikoniškus ir daug svetimšalių au
dimų. Visas puikiausias siuvimas, čia 
vra kiekviena stailė, nuo’paprastos iki 

naujausios.

Pažiūrėkite Apmąstykite

Sm kokybę
Trench ir kariniai modeliai visokio aprašymo, atver

čiamas kalnierius, iš viršaus prisiūtais kišeniais, ant a- 
ių susegami ir su diržais — visi geriausio ir tei- 
) darbo.
THE CONTINENTAL SIUTAI

Mes sakome be baimės prieštaravimo, kad musu siu
tai po $15, $16 ir $20 yra madoje patįs per save. Kadangi 
dėl ekonomiško budo patarnavimo vedimui musų pramo
nes ir musų rytyniam susinėsimai yra gerai žinomas fak

tas, kad mes pasiūlome didžiausią drapanų ver
tę Chicagoje. Visi vėliausių rudeninių fasonu 
mėlynų, žalių, rusvų ir puikių maišytų.

Taipgi pilna eilė Hart, Schaffnerio and Marx, Kuppenheimer, Society Brand ir kitų gerai žinomu siuvė
jų po $25 iki $40. šie yia šio sezono geriausi modeliai su visais tvirčiausiais nurodymais ir rankomis 
siutais aprėdalais.

kaina
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moterį, tai tik vienas “dzievas” 
težino.

Tai taip tas Šveicarijos univer
siteto auklėtinis “atsakė” į pa
duotus jam klausimus.

—Anykštietis.

Paša- Savaitė.

KACINE, WIS.

Prakalbos, paskaitos ir teatrai.
SLA. 100 kuopa surengė pra

kalbas spalių 26 d. Kalbėtoju 
buvo p. Pajauskas, iš Chicagos, 
tautininku laikraščio Lietuvos 
leidėjas. Jį atsiuntė čia 3čiasis 
Apskritys. Turiu pasakyt trum
pai, kad ]). Pajauskas labai pra
stas kalbėtojas. Pradėjo kal
bėt apie SLA. istoriją, bet pasi
rodė, kad jis absoliutiškai nie
ko pats apie ją nežino,
kęs kelis žodžius taip užsikir
to, kad nežinojo ne ką daugiau 
kalbėt. Po kelių miliutų pra
dėjo pasakot visokių nesąmo
nių apie lenkus, apie, karę ir a- 
pie naudą lietuviams iš dabar
tinės karės, žodžiu sakant, to
kie kalbėtojai geriau jiadarytų, 
jei tupėtų namie ir šiek tiek pa
simokintų patįs.

Spalių ,28 d. ta pati SLA. 100 
k p. buvo surengus protekciją 
lemoje “Namų ir ypatus hygi- 
ena”. Prelegentas savo užduotį 
attiko neblogai. Prelekeiją 

skaitė dr. J. Johikaitis.
Spalių 28 d. SLRKA. kuopa 

statė scenoj du veikalėliu: "Žy
das statinėje” ir “Blaivininkas ir 
girtuoklis”. Buvo ir kitokių pa- 
margininmų dVklemacijų, dai
nų. Lošimas išėjo labai pras
tai. Jau lie veikalai patįs savai- 
mi yra labai menkos vertes. Bet 
da prasčiau juos lošėjai atvaiz-
dino. Kaip kurie visai nemokė-

jo savo rolių. Tokie teatrai ne
lik neneša jokios naudos, bet 
tiesiog atgrasipa publigą nuo ge
resnių perstatymų.

—Perkūnas.

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raides suybfga t krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tairdviguba, 
Jeigu turi uždegimą akiij, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tai 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Satvčs Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas.
ryto iki 9 vak. Nerišliom nuo t ryto iki 12 Jiem.

t
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BENLI), ILL.
___________’ »

Musų miestelyj ir apielinkėje 
darbai šiuo tarpu eina gerai ir 
uždarbiai neblogiausi. Nors ir j 
visakas labai brangu, bet pragy-• 
venti vis lik galima. Angliaka
siai uždirba nuo 10 iki 100 do
lerių. Buvo išėję streikuoti, bet 
savaitę pasfreikavę sugrįžo dar
ban.

A A *

Nuo spalių 22 dienos |)rasidė- 
jo SLA. Apdraudos ir Pašalpos 

S0alių 23 kalbėjo Kl.
Jurgelionis, iš Chicagos, dviem 
atvejais. Pirmą kalbą laikė a- 
pie apdraudos reikalus, antrą 
apie karę ir kas ją sukūrė. Po 
to ragino Bcnldo lietuvius dė
ties prie Amerikos Lietuvių Da
rbininku Tarybos.

Pastebėtina, kad iš kelių šim
tų čia gyvenančių lietuvių į pra
kalbas lankėsi vos apie 50 žmo
nių, taip kad per visus keturis 
vakarus atsilankė gal apie pus
antro šimto kiausytojų.” Apsnū
dę benldieciai. —J. J. (iuzevičia.

RED. ATSAKYMAI.

M. S., Chicago. Žinia apie tą 
patį vakarą jau tilpo panedėlio 
numeryj. To ir pakaks.

W. S. Liet. Pil. Darbin. Paš. 
Kliubo nariui. Nepaduodate 
savo vardo ir adreso, o lik pa
žymite valdybos narius. Lauk-

kad pati valdyba praneš 
f)ie tą nutarimą.

Kampas 18-tos gatvCs
Valandos: nuo

Tel. Canal 5335

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Pcpleroi į

CARR BROS. WRECKING CO. į 
3003-3039 S. Halsted St>, Chicajo, IR j

KLAIDOS PATAISYMAS.
Praėjusios subatos Naujienų 

num. (256) paskelbime apie pri
sidėjimą prie Chicagos Liet. 
Darl>. Tarybos Lietuviškos Tau
tiškos Draugystės "Vienybės” 
pasakyta, kad ji iš Cicero. Tu
rėjo būti iš Chicagos.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Venerlskoa Lima I
Priėmimo valandos: 8 iki 10 disn^t | 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; n<<; hiunisit | 

nuo 10 ryto iki 1 valandai disna, I 
Rezidencijos Telef. Garfield 040. I

1346 So. Halsted St. I
Phone Canal 52R

Aukaukite L.S. Fondan
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Užsisakomoji Kaino:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant i na
mus, moka:

Savaitei ............................... 1-c
Mėnesiui...............................50c ■*

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
lieki u. dienraštis siunčiamas pačtu. 
Bmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams  ......................... $6.00
Pusei metų ........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
j e, pačtu:

Metams ...........................
Pusei metų..............................
Trims menesiams ............

Kanadoje, metams .. \.....
Visur kitur užsieniuose .\.... 
Pinigus reikia siųsti Pacjgu. 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00

nesigėdi Apžvalga
lose ske- '"’H

kininkams Pietinės Amerikos 
tautų? Ispanija ir Holandija 
taip-pat turi stiprių talkinin
kams simptizuojanČių gru
pių, bet jos neturi atstovų.

“Delei šitų priežasčių že- 
miaus pasirašiusieji arba at
sisakė stot į Lygos komitetą, 
arba kalbėt jos konfei’encijo
je, arba jau pasitraukė iš tos 
organizacijos, arba dabar 
traukiasi.”

Ką dabar pasakys apie tai 
“Vienybė L.”, kuri su pasidi
džiavimu paskelbė, kad tautie
tis i>. V. Janakuskas esąs tos Ly
gos sekretorium ir laikysiąs pra
kalbą jos konferencijoje?

mums praneša, net i 
viešuose susirinkimuose ske 
Ibti, buk “Naujienos” esan
čios “Vokietijos papirktos”.

Ir įsivaizdinkite: šitas žio
plas “pro-germanizmo” prie
kaištas dabar atsikreipia 
prieš pačius musų tautinin
kui !

Anglų spaudoje šiomis 
dienomis tapo plačiai paskel
bta, kad Mažųjų ir Paverg
tųjų Tautų Lyga, kurioje 
veikia ir keletas musų “tau
tiškų šulų”, “atstovaujančių 
lietuvių tautą”, — yra “pro- 
ger maniška” organizacija. 
Tas paskelbimas tapo išleis- 
Jas keleto mažųjų tautų at
stovų, kuriuos minėtoji *Ly- 
ga kvietė į savo komitetą ar
ba kurie net buvo įstoję į jos 
komitetą ir dalyvavo jos vei- Į 
kime. < 
žvalgą).

Paskelbimo autoriai — a- 
rabas, armėnas, cechas, ser
bas, graikas ir k.—sako, kad 
Mažųjų ir Pavergtųjų Tautų 
Lyga negalinti “jokiam ki
tam tikslui tarnaut, kaip tik 
Vokietijos valdžios naudai”; 
kad jos įsteigėjai esą arba 
neišmanėliai, arba atviri Vo
kietijos simpatizatoriai, ir t. 
t. Prie kurios rųšies tų ele
mentų priskaitoma musų 
“tautos atstovai”—prie tar
naujančių Vokietijos val
džiai “neišmanėlių”, ar prie 
atvirų josios “simpatizato- 
rių” — paskelbime nepasa
kyta. 1 '■

Kaipgi musų tautininkams 
patiks šitas kaltinimas? Gal 
jie bent dabar ims suprasti, 
kad ta nuo “džingų” pasi- 

kaip tiktai barbarų darbą Į skolintoji mada prikaišiot 
patrio- savo politiškiems priešams 

“pro-germanizmą” yra ne-
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Terms of Subscription:
Chicago—
By carricrs:

One \vcek  ...................... 12c
One month ........................ 50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advancc:

One ycar....................
Six months ...............

United States, outside < 
by mail:

One ycar....................
Six months.....................
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“nėra to bloga, kas neišeitų 
ant gera”. Herbert S. Bi- 
gelovv laikėsi klaidingos (kri 
kščioniškos) teorijos, ir da-

V ienas Chicagos dienraš- Į)ar gaj nebetikės ja ir 
tis, “ I lie Evening Post , ra“.pasidarys tokiu-pat, kaip 
šo apie juodašimčių užpuo
limą ant Herberto Bigelo- 
w’o:

“Mes žinoma, turime ap- (kinimą rodo, kaip toli musų

Kapitalistiškas 
“žmoniškumas ’

gailėti priešingą įstatymams 
ir bereikalingai žiaurų apsi-

low’u, pacifistu, “single-tą- 
xer'iu” ir radikalu apskri
tai, iš šalies tam tikru per-

JONAS FRANKO. Vertė K. BARONAS.

Į ŠVIESĄ
(Kalinio pasakojimas).

“Nauj.” Ap-

KALTINA
“PROGERMANIZMU.”

“mes”.
šitokie laikraščių sanpro- 

tavimai apie Bigelow’o kan-

visuomenė yra nužengus 
“kultūros” keliu. Nuolat šū
kaujama apie “žmonišku
mą”, nuolat smerkiama “žia
urumas” ir “barbarizmas”, 
bet visi smerkimai nutįla,

nės, nėra kaltas atvira išda
vyste. Jisai yra — arba bu
vo ■ 
kuris įsikabinęs laikėsi savo 
gražių teorijų, nepaisyda
mas faktų, rodančių visišką T pįfpjįr/ 
in iiniilriimęi rlnhnvHnin InL J

Kiek laiko atgal mums buvo 
prisiųsta iš New Yorko prane
šimas apie “Mažųjų ir Paverg
tųjų Tautų Konferencijų”, kuri 
turėjo įvykti New Yorke 29 d. 
spalių mėnesio ir kurioje turėjo 
dalyvauti tarp kitų ir lietuvių 
“atstovai” pp. širvydas, Jan
kauskas ir Vilmontas. • Dabar ve 
kokios žinios pasklido anglų 
spaudoje apie ta konferencijų:

New York, N. Y. — Slavų 
Prcsos Biuras šiame mieste iš
leido paskelbimų, kuriame at

metama vadinamosios Mažųjų 
ir Pavergtųjų Tautų Lygos ti
kslai ir siekiniai. Po prane
šimu, kuris sako, kad tikslas 
konferencijos, kuri atsidaro 
šiandie (29 spalių m.), yra 
pro-german iškas, pasirašo: 
Dr. S. S. George, Arabic Ma
gazine redaktorius; Dr. M. M. 
Houspian. armėnas; N. A. Mo- 
karzel, Mt Lcbaiion; Charles 
Pergler, Cechų Tautinio Susi
vienijimo vice - prezidentas; 
M.,M. Petruk, kroatas; V. R. 
Savitch, bu v tįsis Serbų užsie
nių Biuro viršininkas; Miron 
Sevasly, Antrame Tautines U- 

. nijos prezidentas, ir Dr. D.
Caliiamahos, graikų Nationa- 
lio Heraldo redaktorius.

. Pranešimo tekstas skamba 
sekamai: “Mažųjų ir Paverg
tųjų Tautų Lyga, kurios kon
ferencija prasideda šiandie 
Mc Alpine kotelyje, šiame 
mieste, tokiame sąstate, kaip 
ji dabar yra, negali tarnaut 
jokiam kitam tikslui, kaip tik 
Vokietijos valdžios naudai. 
Mes nekaltiname visu asine- c.
nu, kurie dalyvaus susirinki
me arba yra pažymėti, kaipo 
kalbėtojai toje konfereniejo- 
je. Pradžioje ji buvo suma-

Donna Klara.
H. Heine. Verte Pabraiža.

(Tąsa)
dėlto surinkęs visą savo drąsąt 
einu į gričią.

t—Kaip vadinies? klausi*
manęs žandaras.

—Joska štem.
- Iš kur paeini ?
—Nežinau.

•—Aha! Reiškia valkata!
Aš suakmenėjau ant vietos- 

Taukiai girdėjau aš tą baisų žo
dį, girdėjau daug baisių jiasako- 
jimų apie tai, kaip žandarai 
žiauriai apseina su valkatomis, 
ir visados labiausia to bijojaus. 
O čia, še tau — iš pirmos mi
nutes ir pats į tai pakliuvau.

—Bet juk aš vietinis, - su
dejavau aš, ponas vaitas ži
no mane.

Aš? tave? sako man vai
tas, meluoji, mano mielasis? 
Pažįstu tave iš veido, žinau kad 
tu vadinies Joska, kad tarnauji 
pas nuomiįlinką Maušą, bet kas 
tu toks ir iš kur atsiradai to 
nežinau.

Aha, reiškia meluoja tie
siai į akis! sušuko žandaras 
ir ką-tai užsirašė sau į knyge
lę. Eikš čia, - paskui krei- 

j pūs į mane. Arčiau! Žiūrėk 
man i akis! t

Ir toj minutėj, kada aš pakė
liau į jį akis, jis taip šėrė man 
i veidą savo sunkia kinnšČia, kad 
aš iš karto parkritau ant žemės 
ir apsiliujau krauju.

Tuojaus stokis! sušuko 
ant manęs žandaras, — ir 
nedrįsk man rėkti, o tai dar dau
giau gausi! O dabar sakyk tie
są ko aš tavęs klausiu. Tu tar
nauji pas Maušą?

Taip.
'J'u apvogiai jį?

■ -Ne.
—Kaip - ne?
Aš šluostydamas nuo veido 

kraują vėl pažiurėjau į žanda
rą ir vėl smarkus jo smūgis par
bloškė mane ant žemes.

—Ponas žandare, — tarė į 
tai vaitas, kol aš bandžiau pa
sikelti, — aš kaipo viršininkas 
gminos, negaliu žiūrėti j tokį ap- 
sėjimą su areštuotųjų. Aš turiu 
būti tik prie sustatymo proto
kolo, o kas darosi prie# proto
kolą, tas manęs neliečia. Jei
gu norite mokinti jį ką jis turi 
sakyti, tai raskite sau kitą vie
tą. Pas mane to negalima.

Žandaras .prikando lupas, o 
paskui nesakydamas nė žodžio, 
pakilo nuo suolo, išsiėmė iš sa
vo tarinis rankinius retežius, su
kaustė mane ir nusivedė į khr 

| čianią pas Maušą. Ką ten su 
kaipTnokino saky-

- Na, o apie ką tave klausi
nėjo teisėjas? pirmas prabi
lo Žurkauskas.

— O apie tą nelaimingi vagys
tę, kaip ten buvo?

— Na ir ką?
— Na ką gi? Papasakojau 

jam viską kaip buvo, tai ir vis
kas. Paraše protokolą ir litųjū 
mane išvesti.

- Na, papasakok dabar ir 
mums kaip ten buvo.

Kaip buvo! Jau žinote 
koks buvo mano gyvenimas pas 
Maušą. Nenorėjau aš toliau pas 
jį pasilikti, o apart to bijojau, 
kad jeigu dar sykį priminsiu 
jam apie popieras, jis paims ir 
sudegins jas. štai aš ir sugal
vojau pačiam jas išvogti. 
Man buvo lengviau kaip pašali
niam vagiui įsigauti į kamarą, 
dėlto kad šunįs mane žino, ir aš 
pats žinau visus įėjimus ir tvar
ką namuose. Išpradžių aš no
rėjau išvogti iš Maušos raktus, 
bet jis, matomai, suuodė tai ir 
visuomet nešiojos juos su savim 
arba taip slope, kad aš negalė
jau rasti. O mane taip'degino 
nekantrumas nuo* to lakolmip 
mano galvoj gimė mintis atgau
ti savo popieras. Tada aš jau 
apie nieką kitą nemąsčiau, kaip 
apie tai. Ir ko-gi, pagalios, man 
taip ilgai mąstyti? Kartą nak
tį, kada visi miegojo, aš grei
tai nudrožiau viename kama
ros stulpe pozą išėmiau su 
pagelba kalio vieną lentą, įlin
dau į kamarą, paėmiau savo po
pieras, o paskui vėl pristumiau 
lentą į vielą. Tai ir viskas.

- -Menkniekis. bubtelėjo
Žurkauskas.

O kaip tik pjpieros atsira
do mano rankose, tai aš dagi 
nežiūrėdamas jų. neatrišdamas 
virvutės, kuria jos buvo surištos, 
suviniojau jas į skudurą, pa
slėpiau į užantį ir apleidau 
Maušos karčianią. Kur dabar 
eiti? — tariau sau. Aš vis dar 
neatsikračiau baimes. O ką, 
jeigu Maušas mane prigavo, ro
dydamas vieton mano kokias 
nors kvailas popieras? O ką, 
jei aš patamsyj paėmiau kokį 
nors kitą rišejį? Reikalinga 
buvo su kuo įjūrs pasitarti, kaip 
pasielgti tainč atsitikime. Tai
gi pernakvėjęs pirmoj pakilu-- 
vusioj šieno kupetoj, ant ryto
jaus aš nuėjau pas pažįstamą 
kalvį ir viską papasakojau jam. 
Jis pirmas apipylė mane Šaltu 
vandeniu.

Sodnu, vakarui sutemus, 
vaikščiojo duktė Alkado. 
Iš pilies augstųjų niūrų 
skamba būgnai ir trūnytai.
“Ak, nubodo man tie šokiai, 
“saldus žodžiai, ir lipšnumai, 
“ir tie ricicriai, kur mielai 
“lygina mane su saule.

“Viskas, viskas nebemiela, 
“kaip išvydau aną vytį 
“mėnesienoj. Ir jo balsas 
“naktimis mane vylioja.

“Kada taip narsiai stovėdams 
“degančiom akim jis šaudo, 
“savo skaisčiu, blyškiu veidu 
“rodės tikras šventas Jurgis!"

Taip dūmojo domia* Klara 
akeles žemyn nuleidus. 
Kad pakėlė jas gražusis 
ricierius prieš ją bestovįs.
Vaikšto juodu mėnesienoj, 
rankas spaudžias, meiliai kuž

dąs; 
glosto juos švelnus Zefyras*, 
slėpiningai lenkias rožės.

i '—m • "MBB
Slėpiningai lenkias rožes, 
skleidžia žiedus, meilę buria. 
“Bet sakyk man, mylimoji, 
“ko veideliai tau paraudo?"

“Kad uodai, mieliausias, kanda. 
“Vasarą pikti, biaurybes: 
“negaliu aš jų pakęsti 
“kaip tų žydų ilganosių.“

“Tuščia tų uodų ir žydų,” 
kužda rycierius, myluodama. 
Nuo migdalų medžių sninga 
baltutėliai žiedų pluoštai.

Baltutėliai žiedai bįra, 
skleidžia ore saldų kvapsni. 
“Bet, mieliausia, pasakyk man, 
“ar tikrai mane tu myli?"

“Ak, mieliausias, visa širdžia! 
“Tau prisiekite opoms Kristaus, 

ataus, 
“kur tie žydai prakeiktieji 
“taip nedorai nukankino.”

“Tuščia žydų, tuščia Kristaus,” 
kužda ricierius, myluodams. , j 
Tolumoj lelijos baltos 
pasakas slaptingas seka.
Seka pasakas lelijos, 
žvalgos į žvaigždes padangėj. 
“Bet sakykie man, mieloji, t 
“ar teisiai tu man prisiekus?“ 

“Nėr manyj, mieliausias, vylio,

• atlieka “perkarstąs
tas”. ' '

“Žmoniškumas” jiems yra gudrus dalykas. Negudrus 
jisai yra ne tiktai dėlto, kad 
jisai nereikalauja jokio sme
genų paklibinimo, bet ir dėl
to, kad jisai dažnai neturi 
jokios prasmės.

Simpatizavimas kokiai- 
mors tautai nėra pats savai-

y simpatiškas idealistas,,tiktai skraiste, pridengianti

jų netikumą dabartiniu lai
ku. Tokie žmonės trukdo, 
erzina, pykina, bet vargiai 
užsitarnauja plakimo.

“Vienok, nors mes turime

žvėries prigimimą.

vai suklaidinamų žmonių, ir 
keletas įžymių amerikiečių 
sutiko būt kalbėtojais. Kele-* 
tas tikrų atstovų prispaustųjų 
tautų, anaiptol nenudažytų 
pro-germanizmo spalva, su
teikė laikinai savo paramų tai 
organizacijai, kaipo jos tary
bos nariai. Bet dabar aišku, 
kad išdaliję per pirmųjų jos 
organizatorių naivumų, o iš
dubęs ačiū veikimui toje or
ganizacijoje tokių gaivalų, 
kurie niekuomet neslėpė savo 
pro-germanizmo, tas judėji
mas įgijo daugiau negu abe
jotinų pobūdį."

Toliaus, keletu pavyzdžių “pa-.

Žmonės, turintįs permažai 
I smegenų galvoje arba nemo- 
Ikantjs juos tinkamai pavar- nė'^S)“nė"bto^slary- 
tot, šiandie labai mėgsta pn-(kas> kol nepasakyta, kokiai 

puolimą ant Cincinnati’es “uslot savo. °Ponei’t‘im^ .fos tautos daliai simpatizuo- 
puonmą ant Gintmnaues.« ro.germamAžuot,,Rllt nr;oianvin v.7.2 
Liaudies Bažnyčios kunigo, krjtikqvp nonatinkanėiasBv. Plielankiu Vieš
inės vis delta nee-alime na- k.ntlKav« . nepatinkančias pataujančiomsioms tautos
mes vis .įeito negalime pa- jiems organlzacijas arba lai-,klesotia _ karaliui baio-
slept savo džiaugsmo delei kraxčillt! ,-if. trumnai užreiš-1 , ;~^auu1’ Daj0io nasekmiu” Klasčius, jie trumpai uzieis rams> kapitalistams — yra

' |k‘a kad tas organizacijos ir bl daiykas, neatsižvel-
Toliaus tasai ‘-progresyvi-1 ie laikraščiai esą Vokieti- iant j tai kas t -j tau-|rodę.- t’oį

škas (rooseveltinis) laikra-(jos šalininkai -arba Vokie- S J |roae ,aau Kaiaunas tautas toje
štiš išvadžioja, kad “džiugi-.tijos kaizerio papirkti’’. Ir 
nančios” Bigelow’o plakimo I uždėję ant jų “pro-germani- 
pasekmės esančios tame, jo-izmo“ dėmę, jie džiaugiasi, Y7žn7onėnw —yra

l'Jykas, nežiūrint kas yra toji 
\tauta: Taigi ir “pro-germa- 
i nizmas” gali turėt nevieno- 

niitrintai^ dą reikšm^ ir todel> jei^u 
-----------------r . . . ikas-nors yra kaltinama “pro 

gailėt”, bet “mes visgi džiau ■ k°v°Je su 
giamės”. Taip atsiliepia ka-'Liaudies Taryba, su darbi- 
pitalistų laikraštis - ir ne streikais ir su visu 
vienas, o šimtai jų! — apie Progresyviu judėjimu. Su- 
nežmonškiausią dalj-ką, ku-1 prantama, kad ji turėjo la- 
ris daro gėdą visai šaliai. Ibai Patikt ir tiems Sėtuvių

Įsivaizdinkite, ką pasaky- ^eJk®3’a“3,beiĮPaudos_®r^a: 
tų tas laikraštis, ir panašus 
i jį, jeigu taip, kaip su Bige- '*’ank°s su„ 
low’u, butų atsitikę su kokiu J Patri(>tais' • 
-nors ištikimu kapitalizmo 
tarnu: jeigu, pav. “perkars-<tautininkai 
tų” vyrukų būrys butų pasi-• pripliauškė apie menamą lie- 
gavęs, išvežęs į laukus, nu- tuvių socialistų “parsidavi- 
rengęs, pririšęs prie stulpo mą kaizeriui”. Iš bautinin- 
ir nuplakęs Tadą Rooseveltą kų laikraščių šitą bukapro-1 
arba kitą kokį “gerbtiną pi- tišką priekaištą ypač dažnai 
lietį”. Koks pasiutimas, vartoja p. Balučio redaguo-

jta; 0 būt prielankiu paverg-Į Lygoje atstovauja Vokietijos ša- 
tomsioms tautos klesoms —I liniukai, pranešimo autorius sa- 

I darbininkams ir kitiems dar- ko:

gei toji juodašimčių užpuoli-j kad jų oponentai esą sumuš- 
mo auka ėmė abejoti, ar tei-(ti.
singa esanti nesipriešinimo j
teorija.

Vadinasi, “mes turime ap-l

Tokios besmegeniškos tak 
tikos šiandie laikosi visi a 

škieji “]
SU socialistais, su j _germanizmu”, reikia ai

škiai pasakyt, kokios rųšies 
j tasai “izmas” čionai turima 
omenėje.

Sakysite, kad socialistai y- 
ra “progermaniški” todėl, 

nams, kurie žengia ranka už | kad jie užjaučia Vokietijos 
/rankos su amerikoniškais darbininkus ir linki jiems 

Įkuogreičiausio pasiliuosavi-; 
|mo nuo savo kaizerio, jun
kerių ir kapitalistų jungo? 
|Labai gerai; jie nuo to nesi
ims. Bet tokioje-pat pras
mėje socialistai yra “pro-an- 

| gliški”, “pro-italioniški”, 
“pro-amerikoniški” ir tt.

Bet jeigu kas pasakos, kad 
koks triukšmas butų tuomet jamoji “Lietuva” ir Brookly- socialistai myli Vokietijos 
kilę spaudoje! mo “Vienybė L.” “Lietuva”(kaizerį ir geidžia jam perga-

Dabar triukšmo laikraš- paskutiniu laiku šituo prie-dėtojo liaurų bei jo valdžios 
čiuose nėra — nes tai ateiti- kaistu ypatingai stengiasi sustiprinimo — tai čia bus 
ko ne su “musu” žmogum, pakenkt Darbininkų Tarv- melas ir šmeižimas, kadangi 
Mandagumas, tiesa, reika- bai. O “dvasiškas tėvas” socialistai neapkenčia viso- 
lauia “app“i!ėt bereikaHno’ai Brooklvno tautininku Hn dpsnotų ir žmonių i«n«u- 
žiaurų apsiėjimą”, bet juk no, p. J. O. Širvvdas, kaip dotojų.

bai patikt ir tiems lietuvių

Visi žinote, kiek mūsiškiai 
su klerikalais

Pats tos Lygos sąstatas yra 
nesveikas. Pajungtųjų tautų 
kongresas yra suprantamas 
dalykas ---- nors pajungtosios
Rusijos tautos dabar yra lai

svos. Tiesa tečiaus, kad jų že
mės yra užimtos vokiečių ka
reivių ir jos dar turi kuo skų- 
sties.

Bet kam rišti prie Lygos 
inažasias tautas, dėl kurių ne
priklausomybės nėra jokio 
klausimo (išimant Belgiją, 
kuriai gręsia pavojus iš Vo
kietijos puses) ? Ką bendra 
turi šitos mažosios tautos, 
kurios, arba bijodamos eko
nominių arba kariškų baus
mių arba ačiū savo simpati
joms prie vokiečių, nė pirštu 
nepajudino, kad padėjus pri- 
spaustomsioms tautoms ir 
net šelpė Vokietijų, pristaty
damos jai visokių daiktų — 
kokių teisę turi šitos nepri
klausomos tautos dalyvaut 
prispaustųjų ir pavergtųjų 
tautų kongrese? Vienintelis 
praktiškas uždavinys Švedi
jos, Šveicarijos ir Danijos at
stovų yra sustiprint savo bal
sais prielankiųjų Vokietijai 
kongreso dalį. Ir kodėl nėra 
aUlovų nuo prielankiųjų tai-1

“kaip knitinej man nė lašo 
“nėra kraujo piktų maurų, 
“nei biaurybių žydų kraujo!”

“Tuščia maurų, tuščia žydų,” 
kužda ricierius, myluodams; 
ir į mirtų palapynę 
vedas dukterį Alkado.
švelnutėliais tinklais meilės 
paslaptoms ją apipynė.
Trumpi žodžiai, ilgi bučkiai 
ir širdužės kupiniausios.

Skamba giesmė lakštingėles, 
tartum nuotakai ją gieda, 
o ant žemės žiburuoti 
niburėliai šokius veda.

Palapynėj tylu-tylu.
Vien girdėt kaip gudrios mirtos 
pasaloms tarp savęs šnabždas, 
kaip gėlės tylom kvėpuoja.
Bet šitai, staigu, iš pilies 
suskamba būgnai, trimytai.
Ir, pabudus, donna Klara 
greit apleidžia vyčio glėbį.

“Girdi, mielas? manę šaukia. 
“Bet, kol skirsivos, turi dar 
“pasakyt man savo vardą,

—-Blogai tu, bernioke, pada- manim darė,
riai, — sako. — Eik tuojaus 
prie vaito, papasakok viską ir

t i, apie tai nepasakosiu. Kelis 
sykius aš netekau sąmonės laike

atiduok jam popieras. j to mokslo. Bet ir ne veltui bu-
E>ic£»telejo man širdyj nuo tų vo jų piktumas. Padariau aš 

žodžių. Bet ką gi daryti? Ma- jiems didelių nuostolių. Mauša
tau, kad patarimas protingas, ir pirmą minutę pasakė žandarui, 
nuėjau. Ateinu pas vaitą ir jau kad aš pavogiau jam didelius 
iŠ kiemo matau per langą, kad pinigus, susuktus į popierą. 
šalo stalo ant suolo sėdi žanda- Manė, kad kaip tik žandaras pa

gaus mano ir atves į karčiamą, 
jis tuoj atims nuo manęs popie
ras ir sudegįs jas, ir aš ant

ras. Iš karto kas-tai šnibštclė-
jo man, kad tai mano mirtis. 
Nutiipau aš ir negalėjau dau
giau žingsnio žengt. Mano gal
voj bligztclėjo mintis — pabėg
ti. Bet buvo jau pervėlu: vai
tas užmatė ir linksmai sušuko:

—O štai ir jis pats! Paminė
jus ir atėjo! Na eikš gi, eikš 
arčiau!

Matau kad jau viskas atsi
dengė, kad mane jau jieško,

“kur ligšiol nuo manęs slėpei.”

Linksmai šyptelėjęs vytis 
donnos pirštelius bučiuoja, 
lupas, kaktą jos bučiuoja 
ir galiais šiuos žodžius taria:
“Aš, meilužis jųsų, poni, 
“mat, esu sūnūs garbingo
“ir labai mokinto rabbies*—
“Saragossos Izraelio."

amžių pasiliksiu jo vergu. Kaip 
tik aš įėjau į karčiamą, tuojaus 
pinnuiju klausimu buvo:

—Kur pinigai ?
—Nežinau. Aš nei mino jo

kių pinigų.
—O kur jjopieros?
—Aš paslėpiau.
—Kur paslėpiai ?
—Nesakysiu.
Pradėjo mane tikrinti, išpra- 

džių mušimu, paskui geruoju, o 
aš vis tik vieną kartoju: popie
ras aš paėmiau, dėlto kad jos 
mano. Aš dagi nežiūrėjau kas 
jose yra. Aš jas paslėpiau ir 
niekam neparodysiu, tik vaitui.

(Bus daugiau).

“NAUJIEM A< ’‘Donna—poni. Zefyras—lengvas vė- 
»: babbi—rab’nas
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VASARAI UŽSIBAIGUS

Vasara jau užsibaigė. Šiltos, 
malonios dieneles dingo praei
ties tamsumoje. Nors din saulu
tė šypsosi-jnokiasi ir savo šiltais 
spinduliais glamonėja žemės pa- 
viršį, bet tamsus debesėliai vis 
tankiau ir tankiau uždengia jos 
veidų, tartum norėdami už kų 
tai atkeršyti. Žiaurus, šaltas vė
jelis darosi vis drąsesniu ir lig 
pykdamas purtina medžių šake
les arba numeta nuo žmogaus

darbo. Visi gamtos tvariniai 
pranašauja prisiartinančių žie
mutę; visi rengiasi jų tinkamai 
pasitikti.

Vienok, kaip ten nebūtų, tų 
šiltų dienelių jau nebesugiąžin- 
sinie, bet jų visai užmiršti ne
sinori. I žmiršti nesinori jų to
dėl, kad jos suteikė mums daug 
smagumo ir energijos — atgai
vino musų suvargusių sielų.

Progresyvė jaunuomene pui
kiai pasinaudojo tomis šiltomis 
vasaros dienelėmis, žaizdama ty
rame ore ir gėrėdamosi gamtos 
grožybėmis. Praeitų vasarų bu-

stengėsi vesti save kuopuikiau- 
siai, kuopadoriausiai, taip kad 
netik mums patiems buvo malo
nu žiūrėti, bet ir visiems, kas 
tik tuose išvažiavimuose dalyva
vo.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menes Lyga 1 kp. pradėjo ir pa
baigė pereitos vasaros išvažia
vimus. Rugsėjo 23 dienų, Jef- 
fersono miške atsibuvo paskuti
nis šių metų išvažiavimas, kuris 
susidėjo iš trumpo programėlio, 
kuriuomi, aš manau, atsilankiu
sieji buvo pilnai užganėdinti. 
Nors iygiečiai abejojo, kaip tas 
išvažiavimas nusiseks ar da
leis oras jiems jį tinkamai at
likti, vienok močiute gamta 
suteikė gražia diena ir orų. ačiū 
kuriam susirinko puikus būre
lis jaunuomenes. Visi linksmai 
žaidėme, o saulutė linksniai žiu
rėjo i Inos musų paskutinio iš
važiavimo žaidimus, ir rodėsi, 
jog ji norėjo pasakyti mums a- 
čiu už musų draugiškumų; ro
dos jog ji norėjo pasiteisinti, pa
sakyti mums, jog tai ne jos kal
tė, kad ateina šalta žiemutė, ro
dos jog ji norėjo užkviesti mus 
ant ateinančios vasaros da skai-

Šių žiemų bus sulošta keletas 
svarbių veikalų: mums butų na- 

| udinga juos pamatyti, nes iš jų 
mes galime (’ptig ko pasimokini. 
Jaunuomenei nėra reikalo per
daug tankiai ant balių lankylius, 
ypač į tokius, kurie rengiami ne
tikusiose, troškiose svetainėse. 
Tokiose svetainėse buvimas la
bai pavojingas sveikatai: dauge
lis įgauna įvairias ligas,1 kurios 

| kartais, sveikatų amžinai suar
do. Mums reikėtų truputį at
kreipti atidų į save: reikia pa
tiems švariai užsilaikyti, reikia 
stengties vengti dalyvauti tokio
se vietose, kame dora yra pa
niekinama, kame ištvirkimas y- 
ra auklėjimas.

Atminkime, jog ateinančioji 
žiemutė truputį pabuvus pra
nyks vėl vasara atgims ir pa
reikalaus iš musų tarpo daug 
darbininkų dirbti visuomenės 
dirvoje. Darbo bus visiems už
tektinai, tik reikės nenuolaidžiai 
dirbti. Taigi draugės*ir drau
gai, nieko nelaukdami į darbų 
ir dirbkime visi tiek kiek kas 
galime, švies 
tus švieskime. —A. Dvylis.

MOKSLEIVIAI IR 
P-NAS BIMBO.

vo viena iš puikiausių, nes pro-| (tingesniame būrely j, <la labiau —. • «■> 1 • i
gresyvė jaunuomenė savo skail-jsusipratusiais.

Atėjus vakarui leidomės na
mo. Apleidžiant Jeffersono nTi- 
škų, visi pasakėme sudiev; drau
gės lygietės sudainavo kelias 
gražias daineles ir Ino užbaigė
me vasarinius išvažiavimus.

Kaip ten nebūtų, žiemutė ar
tinasi, mums su ja būtinai reikės 
skaityties, nes ji juokauti ne- 

| myli. Reikės apsivilkti šiltais 
kailiniais ir susirietus sėdėt prie 
krosnies namie. Vienok ir atei
nančioji žiemutė suteiks mums 
daug progų, jei mes norėsime 
jos ilgus vakarus tiksliai sunau
doti. Jaunuomenė privalo pasi
tikti žiemutę linksmu veidu, nes 
jai atėjus, atsidaro vakarinės 
mokyklos, kurias lankydami,! 
galime trumpu laiku labai daug 
naudingų žinių pasemti. Mums 
būtinai reikia mokyties anglų 
kalbos, nes jos nežinantiems pri- I 
seina daug nesmagumo patirti. I

lingais išvažiavimais į parkus ir 
miškus papuošė jų. Tie visi iš- 
važavimai buvo parengti su pui
kiais progra mėliais: prakalbo
mis, monologais ir deklamacijo
mis kas labai visus džiugino. 
Nors nekuriu išvažiavimai buvo 
parengti ir kitų senų organiza
cijų, bet juost veikiantysis kū
nas ir visų žaismių branduolis 
buvo jaunuomenė. Visi tie iš
važiavimai buvo blaivi, taip jog 
kiekvienas galėjo pažiūrėti blai
viu protu į pasaulį, į gamtos 
tvarinius.

Reikia paminėti, jog Chicagos 
jaunuomenė užsipelno pagyri
mų, ypač L. S. J. Lygos draugės 
ir draugai, kurie savo žaidimuo
se, draugiškuose pasilinksmini
muose ir įvairiose diskusijose

Jaunuomenės Skyriuje Nau
jienų nr. 213 tilpo A. Bimbos 
slraipsinelis “Keletas žodžių a- 
pie L. M. S. A.”, kuriame jisai 
kaltina mane, J. 'I'. Vitkų, ir ke
lis kitus narius valdyme LMSA., 
sauvaliame šaukime seimo ir lt.

Tie kaltinimai tokie nepama
tuoti, tokie neteisingi, kad neno
romis kįla abejonė, ar p. A. Bi
mbo tik ne ypatiškais išrokavi- 
mais rase tų straipsnelį ir sten
gėsi visaip mane apjuodinti. ;

Pažiūrėkime į jo kaltinimus. 
Jis drąsiai užreiškia, kad L. M. 
S. A. valdų kelios ypatos. Tas 
man yra naujiena. Sus-mų val
dė ir valdo visi prie jo priklau-l 
santįs nariai, o ne kelios ypatos. Į 

Toliaus jis kaltina mane su-| 
šankinu' seimo, nepaskelbime jo| 
laiku ir lt.

$2.00 į dienų $2.00 Į valandų

JUMS GERIAUS PATIKTŲ
Geri “Lietuvos“ laikraščio agentai 

. lengvai padaro po $2.00 j valandą liue
su nuo darbo laiku.

Jus turite progą t<į patį Padaryti. 
Ir nereikalaujate .savo d a r h o mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda
mi 4

814 W. 33rd St. Chicago, III.
nir •».- rro jit it: u- -.ttmjt ~i—> <■ ir i .. jm ■ n iri

’opyt i.-h» ’ i li-«: r’ner Marx

tame seime, kailio sus-mo na
rys. Jei jau galima mane kal
tinti, tai už dalyvavimų seime, 
bet jokiu budu ne už jo inieiaty-

Iš šio trumpo paaiškinimo ai
šku, kad “J. T. Vitkus ir trįs 
keturi cihcagiečiai” nieko ben
dra su seimo sušaukinut netu
rėjo.

Dabar eikime prie Bimbos ap
rašytojo 2-ros kuopos susirinki
mo. Tas aprašymas taip pat 
neteisingas, kaip ir užmetimai 
apie seimo sušaukimų.

Bimbo sako, kad aš atidary
damas susirinkimų pasakęs “pui 
kų spyčių”. Ir toliau jis paduo
da tų “spyčių“. Aš jokio “spy- 
čiaus” nelaikiau ir jo neva už
rašytoji “kalba”, yra grynu jo 
paties prasimanymu.

Aš tik kaipo kuopos pirminin
kas, stengiaus išpildyti lik savo 
pareigų ir atidarydamas susi
rinkimų, paaiškinau L. M. S. A. 
mierius ir kviečiau moksleivius 
tapti to sus-mo 2 kp. nariais. 
Kalbėjau neilgiau 3 5 minu
čių ir j lokį trumpų laikų aš ne
galėjau pasakyti jokio “puikaus 
spyčiaus“. Galbūt kad mano 
|xiaiškinime įsibriovū kur neai
škumas, bet tų galima buvo ati
taisyti mokyklos suole, o ne 
vaišinti visuomenę įvairiomis 
nesųmonėmis.

Kaslink kvietimo kilus moks
leivius vienyties, lai įturiu tiek 
pasakyti, kad sulig konstituci
jos, pri(' LMSA. gali priklausyti 
visi moksleiviai, nežiūrint lyties, *

Ii visuomene ir moksleiviai 
sprendžia apie teisingumų Bim
bos man padarytų užmetimų ir 
kiek aš ištikrųjų esu kaltas. Ir 
kadangi aš manau, kad tas stra 
psnis buvo rašomas tyčia manęs 
apjnodinimui daugiau tame 
klausime su Bimbo nesiginčy
siu. Tokius dalykus galime, iš
rišti ir mokyklos suole ir nėra 
reikalo jais užimti laikraštyj 
taip brangių vietų. J. T. Vitkus, 

LMSA. Centro pirm.
Valpak’aiso, lii(|.

10-16-17.

KASLINK LMSA. SEIMO.
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lavinimuose, nes jos literatūra 
labai turtinga ir čia galima ra
sti įvairių lavinimosi vadovėlių. 
Šiek tiek pažįstantiems anglų 
kalbų, patartina mokyties ar tai 
amato, arba kita kokių mokslo 
šakų. Šia žiemų, pirmoje vie
toje turėtų būti lavinimosi klau 
simas. Mums reikia pažinti gy
venimų, nes jo nepažindami ne
galime mokėti nė gyventi
juomi naudoties. O kad jį pa
žinus, tai reikia gilinlies į jį, stu
dijuoti visuomeniškus klausi
mus. T’ų mes galime atlikti į- 
vairiais budais: rengdami pas
ini tas, prelekcijas, įvairias dis
kusijas, debatus ir tam panašiai.

nė

Todėl ir turėjau teisę kviesti ir 
katalikus moksleivius prisidėti 
prie LMSA., nes ir jų siekiniai 
(o ne konstitucija) yra beveik 
vienodi. Aš niekad nesakiau, 
kad abiejų sus-mų konstituci
jos ir siekiniai yra visai vieno
di. Jei tas butų tiesa, tai kam bu
tų buvę nutarta šaukti bendrų 
susirinkimų, kuriame bus sune
štos abi konstitucijos?

Dabar apie patį tarimųsi. Bi
mbo užmeta man, kud aš panie
kinęs visus narius ir leidęs vi- 

I sis kaltinimas parodo pilnų Įsiems balsuoti. Dalykas gi te- 
Bimbos nežinojimų LMSA. kon-|^ai,s buvo šitaip. Jau nuo susi- 
stitucijos ir pereito, 1916, sei- tvėrimo kuopos buvo duoda
mo nutarimų. Jei jis butų tai I nias balsas visiems dalyvaujan- 
žinojęs, jis nebūtų tokių kalti-Į tiems susirinkime, o ne vien na- 
nimu drįsęs daryti. I ciams, kuriais skaitėsi uzsimo-

Seimų, sulig konstitucijos, Į kėjusieji mokesčius. Priėjus 
šaukia sykį į metus centro vai- Į Pr*e balsavimo apie bendrų su- 
dyba. Centro valdyba sušaukė sirinkimų, aš prisilaikydamas 
ir paskutinįjį seimų, o aš ccnt-1 priimtųjų taisyklių, patariau, 
ro valdyboj tuo laiku nebuvau, Į v*s* dalyvaujantįjį susirin- 
todel ir nieko bendra neturėjau Į t<ime balsuotų. 1 ada Bimbo at- 
su seimo sušaukimu.

Vietų gi seimui paskyrė jau 
ketvirtas seimas, 
mėn., 1916 m. 
seimų ir kur jis įvyks, visi na
riai žinojo jau apie metus laiko. 
Apie jį nežinojo, o greičiau ne
sirūpino patirti, tik p. Bimbo.

Apie mano dalyvavimų sei
me galiu tik tiek pasakyti, kad 
aš, kaip ir daugelis kitų netur
tingų moksleivių, dirbau West- 
ern Electric Co. dirbtuvėj, bet 
patėnūjęs paskelbimų apie sei
mų, mečiau darbų ir dalyvavau

j vykęs spalių 
Todėl apie 1ų

Vyrai ir Vaikinai
Nepamirškite, kad mes šį sezoną turime didelį ririkinį vė

liausių madų Siutų ir Overkautų, kur niekuomet mes dar to
kio didelio pasirinkimo neturėjom. Jus Čia atėję visuomet ga
lėsite prisirinkti sulig savo noro. Jus pirkdami drabužius 
musų krautuvėje visuomet busite pilnai užganėdinti, dėlto, 
kad jie yra padaryti geriausių išdirbėjų. Čion yra namai—

Kart Schaffner and Marx Drabužių

CHICAGO CLOTHINC CO.
1922-26 So. Halsted Street, Chicago, III.

Jeigu nesi užganė
dintas su pirkimu, 
su mielu noru at
mainom ar pinigus 
sugrąžinant.

Viena Didžiausių Lietuvių 
Drabužių Krautuve 

Chieagoje. \

Taigom ir prosinam 
per vienus metus 
dovanai.

sistoja it duoda patarimų, kad 
šiame svarbiame klausime bal- 

Į suolų tik LMSA. nariai. Tečiau 
šio Bimbos įnešimo niekas ne
parėmė, niekas daugiau apie jį 
nekalbėjo ir nebuvo leidžiamas 
balsavimui. Tas parodo, kad 
patįs kp. nariai leido visiems 
balsuoti. Todėl kam mane už 
tų kaltinti? Aš nekaltas, kad 
Bimbos įnešimo niekas neparė
mė ir pats įnešimas savaimi nu
puolė.

'Poliaus apie ta raportų. Bim
bo rašo, kad aš pasakęs, jog iš
duosiu raportų iš seimo. Aš to 
nesakiau. Aš tik pasižadėjau 
šį-tų papasakoti apie seimų, o 
tarp papasakojimo ir raporto 
yra didelis skirtumas.
tam dauguma draugų skaito 
“Naujienas” ir jie matė seime 
nutarimus.

Musų kuopa belo niekaS ap
mokamų delegatų nusiųsdavo 
seiman, nesiuntė jų nė šiemet. 
Visiems atsilankiusiems, dagi 
svečiams, buvo suteiktas spren
džiamasis balsas. Aš tame ne
kaltas. Reikėtų kaltinti visus 
moksleivių seimus.

Pabaigoj Bimbo tiek daug pri
rašęs apie nianO'DuiMiūmę kvie
time katalikų moksleivių prisi
dėti prie L. M. S. A., pats rašo: 
“turime darbuoties, kad jie (t. 
y. katalikai moksleiviai) ateitų 
pas mus.“ Tad kam buvo rei
kalingas tas visas triukšmas, tas 
visas manęs kaltinimas? Juk 
pats Bimbo pripažįsta, kad rei- 

jkia veikti, reikia kviesti katali
kus a t i'it i pas mus.

N-nų nr. 243 “Jaun. Sk.” til
po straipsnelis “Keletas žodžių 
apie LMSA.”

Jo autorius apgailestauja, kad 
pastaruoju laiku L.M.S.A. pra
dėję valdyti kelios ypatus, o ne 
visi nariai, stebisi, kad L.M.S.A. 
laiko seimų ir primeta, kad tų 
seimų sušaukęs 2-ros kuopos 
pirm. p. J. T. Vilkus su keliais 
ehicagieČiais.

Nenoromis priseina į visus 
tuos neteisingus autoriaus kal
tinimus atsakyti.

Nežinau iš ko jis sprendžia, 
kad L. M. S. A. pradėję valdyti 
kelios ypatus jis pats to ne-j 
paaiškino, o aš to valdymo ne
matau.

Seimas gi turėjo Įvykti. Ne
jaugi autorius mano, kad L. M. 
S. A. yra miręs? O seimų šau
kė ne p. J. T. Vitkus ir keli clii- 
eagiečiai, bet L. M. S. A. cent
ro valdyba, kurioj J. T. Vilkus 
nebuvo. Jis dalyvavo seime tik 
kaipo moksleivis ir sus-mo na
rys.

Tolinus autorius klausia, ko
dėl seimas Įvykęs tokiu laiku, 
kada visi moksleiviai bvo išva- 
žinėję po visas Suv. Valstijas. 
Už šitų negalima kaltinti nė pa
vienių ypatų, nė dagi centro vai 
dybos — reiklų tik kaltint ket
virtojo seimo nutarimų.

Dar toliau kaltinama, kad a- 
pie seimų nebuvę paskelbia iš- 
auksto. Jau metai atgal, ket
virtasis seimas nutarė sekamų 
seimų laikyti Chieagoje laike va
sarinių vakacijų. Kas kaltas kad 
autorius neseka LMSA. veikimo 
ir nežino seimų nutarimų? Ir 
už savo nežinojimų nereikėtų 1 
kaltinti Vitkaus ar kitų, o tik 
patį save.

Man rodos, kad LMSA. pen
ktuoju seimu ir jo nutarimais 
yra užganėdinti visi moksleiviai, 
galbūt išskiriant lik viena minė
to straipsnio autorių.

Manau, užteks šių kelių paai
škinimų, jei kas nori rasti tie
sų; o jei kas tik priekabių jieš- 
ko tai vistiek tokio neįtikrin- 
si. —J. Kaulinas.

Nuo “J.S”. vedėjo:— Talpi
name šiuodu atsakymu vien tik 
todėl, kad ir užmetimas tilpo “J. 
S.” Ateityj panašių straipsnių, 
paliečiančių vidurinius mokslei
vių reikalus, mes nelalpinsime. 
Moksleiviai turi savo skyrių ir 
ten jiems patogiausia bus svar
styti savus reikalus. —B.
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MUMS nereikia jums sakyti, “šie yra virš-vertės”. Jus ga
lite juos matyli minkštoje, liaunos kokybės skuroje, to
bulame nudirbime ir puošnios aristokratiškos išžiuros 

kokią jie turk Jums rodosi kaipo N E PA PRAŠIA vertė už 
tuos pinigus — betgi jie lokiais YBA. Nestebėtina todėl, kad 
įneš jy parduodame kas metą milionus porų per visas musu 
2ii7 sankrovas. '

Jie yra perdėmai geros kokybės. 301) puikių stailių. Lei
skite nuims k°lds .vr:| ponas amalninkas ir
vertė.s-dave.ias NEWARK čeverykų išdirbinio. Pasirinkite sau 
porą ryldien.

*įlew.ar^ Sfioe Storea Gi.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 144os.

24 Sankrovos Chieagoje
Taipgi Parduodam Naujausios Mados Moterų 

Čeverykus Šiose Musų Krautuvėse:
VIDURMIESČIO SANKROVOS 

Vien tik vyrų čeverykų 
sankrovos.

107 W. Madison St.
Tarp Clark ir La Šalie.

328 S. State St.,
Tarp Jackson ir Van Barču.

72 W. Van Buren St.,
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St., 
Arti Monroe SI.

12 N. Dearborn St.,
Tarp VVashingt. ir Madison. 

NORTH SIDE;
3175 Lincoln Avė., 

Arti Behnont.
3241 N. Clark St.,

Tarp Belmont ir Aldine.
1583 Milvvaukec Avė.,

Arti Robey St.
SOUTHWEST SIDE:

4731 S. Ashland Avė., 
Arti 47-to St.

14 S. Halsted St.,
Arli Madison St.

1221 Milwaukee Avė.,
Arti Ashland Avė.

1647 W. Chicago Avė., 
Tarp Ashland av. ir Paulina

Vyrišku ir moteriškų čeverykų 
sankrovos

637 W. North Avė.,
Arti Larrabce.

NOBTHWEST SIDE:
2738 W. North Avė.,

Arti California Avė.
2879 Milwaukee Avė., 

(Avondale).
6317 S. Halsted St.

Tarp 63 ir Elevatoriaus sto.
1605 W. 63-čias St..

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE:

3866 Cottage Grove Avė.,
Arti 39-to St.

836 E. 63-čias St.,
BĮ k. E. Cottage Grove Avė.

9139 Commercial Avė.,
Tani 91-o ir 92-ro St.

11331 Michigan Avė., 
(Roseland).

WEST SIDE.
3205 W. 12-tas St.,

Kampas Kedzie Avė.
3536 W. 26-tas St.,

Arti Clifton Park Avė.
Snnkrovoa Atdaros Vakarais dcl l’arankumo Pirkėjų.

257 Sankrovos 97 miestuose

Pažiūrėkite j šitą Stebėtiną Deimentinj Setą
MERGINOS: 

5ia yra dau
giausiai pri

traukianti do

žu na, kurių ga 

lėtumėt nupir

kti savo myli- 
tniemsiema.

VEDUSIOS 
MOTERS:

Jumu nereikia 

rupinties, ką 

reikia pirkti 

savo vyrams 

<alėdų dovanų

TIKTAI PAŽIŪRĖKITE I ŠITA VILIOJANTI GRAŽŲ 
VYRAI: Čia yra gražiausias gražnų setas, kurį jus galėtumėte sau .... . 
praleiskite Šios progos nusipirkti ž| stebėsią setą. Visi šmotai šiame sete lygiai 
taip išrodo^ 8TKbeTJNA DEIMENTO ! KOMBINACIJA—PEILIO SETAS 
padarytas iš aukso plotvės. Rymiškai nudirbta, paprastas su tikru roaavu deimantu 
Setai susideda iš vienos poros puikių kolionikų, gražios Spilkutės ir sagutės ir ste
bėtino dviejų gelažaičių peilio ir DValdemar retežėlio. Visi setai sudėti j aksomu iš
muštas dėžutes. Mes tikrai gvarantuojame, kad šie yra tikri rozavi dementai. Jei
gu jus mums netikite, atsiųskite mums tiktai pusę mokamos kainos, kitus gi išmo
kėsite savaitiniais arba mėnesiniais mokestimi. Kaina šio stebėtino gražnų seto, kurį 
turėtų įsigyti kiekvienas, yra tiktai $12.50. Siųskite apmokėjimą po apturėjimui 
kainos. Siųskite pinigus Money Orderiais arba registruotuose laiškuose.

PITTSBURGH NOVELTY COMPANY
P. O. Box 1045, Department No 40.Pittsburgh, Pa.

SETĄ 
nusipirkti. Ne-

Prieg-
SAULUTĖS KATINAS

“Naujienų“ nr. 219, Jaunuo
menes Skyriuje tūla Saulutė ra
šo labai akyvų straipsnelį ant- 
galviu “Jaunuoliams”. Ypač tuo 
akyvų, kad' Saulutė pasikvietė

maža būdama, turbūt tam, kad 
nuraminus tuos susiraukėlius 
jaunuolius ir kad pabovijus bai
lesnius kareivius pasakaite, kad 
karė tai tarsi kokia žaidimo vie
ta: pažaisit, pažaisit ir sugrįšil 
atgal, —» tai ko dar raukotės?

Pasakysiu tiesų, kad aš visai

bendradarbės tokio straipsnelio. 
Kritikuoti jį dabar nėra ko Jau 
nuo pat Naujienų užgimimo bu
vo gvildenama karių klausimas, 
kuo tos karės yra, kokių pragai
štį neša ir kaip jas prašalinti ir 
jeigu Saulutė ikišiol nesuprato 
kodėl jaunuoliai eidami kariuo
menėn nusimena, tai dabar jau

nebelaikąs tų aiškinti, nes tas 
dabar yra draudžiama ir už lai 
grasinama bausmėmis.

Tik man stebėtina, kad Nau
jienų Jaunuomenės Skyrius lo
kį straipsnelį laipino, ir dagi be 
jokios pastabos. Malonėkite 
man lai paaiškinti.

—J. B. Aglinskas. /
Nuo Jaun. Sk. Vedėjo.—Jau

nuomenės Skyrius yra vieta ap- 
simainymui jaunuoliams savo 
nuomonėmis ir mintimis. Čia 
jaunuoliai liuosai, niekelio ne
varžomi, gali išreikšti savo nuo
mones, nes tik tuo budu galima 
prieiti kokių-nors išvadų. Tos 
nuomones laikėsi Jaun. Sk. re
dakcija pirmiau, josios laikysis 
ir ateityj. Todėl tai ji ir talpina 
straipsnius, su kurių nuomonė
mis kariais ji pati nesutin
ka. Pastabų gi nededa jau vien 
todėl, kad tas kaip tik ir butų 
varžymas liueso apsiniainymo 
nuomonėmis. —K. B-as.

ATSAKYMAS SAULUTEI.

N-nų 219 num. Saulute rašo 
straipsnelį “Jaunuoliams.”- Ji 
tame straipsnelyj sako, kad mu
sų jaunuoliai labai nusiminę, it 
turčius tūrių praradęs; esu vi
si tiki, kad išves ir nušaus.

Autore pati prisipažįsta, kad 
ji apie karę jokio supratimo ne
turi, ir gal todėl ir galima jai 
atleisti už tų straipsnelį. Juk 
ne ji viena taip mano, juk dau
gelis mano, kad kares reikalin
gos, kad reikia į jas eiti, ypač 
jei jų pačių ta karė nepaliečia. 
Aš pats kol nebuvau pašauktas 
kariuomenėn gcisdavau, kad tik 
greičiau vokiečius sumuštų ir 
kad greičiau užsibaigtų Europos 
karė. Dabar-gi, kada ir mane 
ta karė palietė, tai jau nieko da
ugiau nebenoriu, tik kad kuo- 
greičiausia įvykių taika. Ir ne 
aš vienas to trokštu.

Man tik tiek stebėtina, kad 
Saulutė taip naiviai įsivaizdina
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kuri "iilima nu- lietuvių kalbos skyrių, kad da- 
Nc, čia kalinas pins progą lietuvių jaunimui su

ko bendra ncluM’ ^pažinti su savo kalbos taisyk-

Ji toli: us tvirtina: ‘‘nušauna, 
tai nušauna, bet ne visus." Man 
butu įdomu žinoti kiek karei
vių išliko dalyvavusių nuo ka
res pradžios: jei bent tie, kuru* 
nelaisvei! papuolė.

Žinoma, mirti mes visi turė
sime, bet nė vienas nenori mir
ti šiandie. Ir šimtametis sene
lis, ir tas dar nenori mirti, lai 
kaip gali to trokšti jaunuoliai, 
pačioj jaunystėj, pačiame svei
katos žydėj imi'.

Tolinus Saulutė nori Įkalbėti, 
kai’ apkasuose labai esą gerai. 
\ isi sočiai pasivalgę, pasirėdę 
tad ko daugiau bereikia? įdomu 
butų žinoti iš kur ji tas žinias 
apie gerumą gyvenimo apka
suose pasėmė.

f) į askui ji numoja ranka ir 
viską atiduoda ant dievo valios: 
jei likimas taip lėmė, lai ką pa
darysi.

Karėjai nebaisi. Kuojai, kad 
jau žuvo milionai žmonių, kiti 
milionai visam savo amžiui pa
liegėliais liko, kas jai motinų a- 
šaros, kas jai kareivių lerioji- 
mai musų motinų ir seserų. Su
lig’ j°s ikls' jaunuoliai, užfnir- 
škile lai, lik linksminkitės ir 
dziaugkilės eidami kariuome
nėn !

Ir lai rašo “pirmeivė" mer
gina* —Paul Simons.

Iš Jaunuomenės v
Veikimo.

L.S.J.Lygos 1-mos kp. veikimas.

. K mis. Mokyti lietuvių kalbos 
Į pasikvietė drg. K. Auguslinavi- 
' čių. Pirmoji lietus ių kalbos le
kcija įvyko nedėlioj, spalio 28., 

I |() v. ryto. Lietuvių jaunuo- 
i mene yra kviečiama skaitlingai 
į lankyli tas lekcijas.

Be to. L. S. J. Lyga yra su- 
! rengus daugiausia prakalbų (pa
lvą,inus jos gyvavimo laiką), ne
gu kita kokia atskira draugija. 
Dabar ji nutarė pakviesti valpa- 
raisiečius, kad jie viešai stotų 
į debatus su Lygos I kp. nariais. 
Ir jeigu šie debatai bus pasek
mingi. lai gulima likėties, kad 
jie atneš nemažai naudos Lygai 
ir valparaisiečiams. Jie duotų 
proga Lygai pažinti plačiau lie
tuvių moksleivius ir užmegsti 
artimesnius ryšius su pačia mo
ksleivija.

Nors moksleiviai yra nutarę 
pradėti veikli dėl žmonijos la
bo. bet dar iki šiol jie neturėjo 
progos pasirodyti, išskiriant 
jaunuomenės skyrių, kuriam 
jie bendradarbiavo per pereitus 
melus. Manau, kad Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės pirmo
ji kuopa bus pirmoji, kuri pa
statys moksleivius visuomenės 
akyse. Neužilgo vienas valpa- 
raisietis laikys paskaitą LSS. Ly
gai. lema ir laikas bus pas
kelbta vėliau.

Belo, ji nutarė susivienyti su 
LSJL. anlraja ir triniąją kuopa, 
idant pagelbėjus joms pasek- 
minglau varyti savo darbą. Nes, 
kaip priežodis sako kur vie
nybė, ten galybė, ir galima li
kėties, kad susivienijus darbas 
eis dar pasekmingiau.

l ankiai pasirodo laikraščiuo
se apie įvairių dr-jų, kuopų vei
kimą. Jos rengia visokių pasi
linksminimo vakarų, balių etc. 
L. S. J. Lyga irgi neatsilieka. Ji 
taipgi rengia įvairių įvairiausių 
pasilinksminimo vakarų, pra
kalbų tiulių ir ele. Bet ji neuž
miršta ir apšvietus dalykų. Jau 
visiems yra žinoma, kad Lyga 
turi* lavinimus susirinkimus kas 
nedėldienio rytą. į kuriuos jau
nuomenė skaitlingai lankosi, 
nelik vaikinai, bet ir merginos.

LSJ. Lyga matydama, kad

Reikia dar pasakyti, kad tarp 
narių yra didelis draugiškumas, 
solidariškumas. Nors susirin
kimai laikomi du sykiu į mėne
sį, bet jie labai skaitlingai lai
komi. Be abejonės, jiems rupi 
Lygos gerovė, belo jiems rupi 
ir proga sueiti, draugiškai pasi
kalbėti. pasilinksminti, etc. Ne
gana to, kad vaikinai sakitlin- 
gai dalyvauja susirinkimuose, 
bet ir merginos neatsilieka. 
Kaikada merginos net pervirši
ja vaikinus! Netik kad jos da
lyvauja susirinkimuose, bet ne-

l.ml visą veikimą, jauti. L.ai’i jos 
negalės išblaškyti nė didžiau
sios audros. Ji ir jas pergyvens, 
veiks ir varys savo darbą pir
myn. J. K—nas.

j Iš L.S.J.L. 2 KP. VEIKIMO.

Cicęro, Ilk Spalių 28 d. L. 
S.J. Lygos 2 kp. laike savo mė- 

! nesinį susirinkimą Tamuliuno 
ir Gudgalio svetainėje. I a|p 

1 kitko susirinkimas nutarė:
- 1. Paaukauti iš kuopus iždo 
JK5.00 Socialistų partijai rinkimų 
agitacijai.

2. Remti visokiais galimais 
budais Socialistų partijos kan
didatus dabartiniuose teisėjų 
rinkimuose, platinti lapelius ir 
lt.

3. Surengti artimoj alei’lyj 
draugišką vakarėlį, kuriuo ma
noma atsiekti šiokios-tokios na
udos kuopai ir abelnai progre- 
syvei jaunuomenei.

t. Buvo kalbama apie padidi
nimą veikimo ir lavinimosi dar- 
bo. Pasikalbėjime paaiškėjo, 
kad projektas jau išdirbtas ir 
bus galima pradėti lavinties kaip 
lik užbaigsime svarbesniuosius 
darbus, ypač surištus su dabar
tine rinkimų kampanija. Todėl 
patarta kuopos nariams jau da
bar prie to darbo rungties, kad 
kiekvienas galėtų dalyvauti la
vini mos susi rin k imliose.

5. Kilus klausimui kaip abel
nai sustiprinti L.S.J.L. kuopas 
ir padidinti nekuriu kuopų vei
klumą, pasirodė reikalingu už- 
megsti artimesnius ryšius tarpe 
visų L.S.J.L. kuopų, sutveriant 
jCenlrą. Tuo tikslu tapo įslin
ktas komitetas, kuris susižinos 
su kitomis kuopomis ir patirs 
ką jos mano apie lai. Komite
tai! įeina dd. A. Labanauskas, 
K. Kaminskas ir J. Accris. Ko
mitetas mano, kad jo darbas 
bus pasekmingas, nes jis tikisi, 
kad tam visos kuopos pritars, 
kadangi bendromis jiegomis 
vis. daugiau darbo galima nu
veikti ir pats veikimas būna 
daug lengvesnis. —J. Aceris.
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! Sveikatos Skyrius
.7

Redakcijos Atsakymai \
Mokiniui. Vaizdelis “Mei-

i

lė” perdaug mažai apdirbtas, o

Pasarga. Naujieną Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
vidas. Be straipsnią sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis alsakinė 
Ii ir šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokią ar lokiu dak
tarišką patarimą. Klausimus 
reikia siusti šiaip užadresavus- 
Dr. A. Monlvid, 3332 W. Norlh 
Avė., Chicago, III.—Red.

Atsakyirai į klausimus,
A. M. S. iš Brooklyn, N. Y., 

klausia:
L Kas daryt, kuomet akjs į- 

dubusios ir paakiai mėlyni?
2. Ką reiškia diegliai krūtinėj 

ir šone?
3. Ką reiškią nosies sausu-c

mus?
4. Ar yra liga gerklės džiuvi

mas ir kaip išnaikinti?
5. Ar galima atprasi nuo rū

pesčio?
6. Ką reiškia greitas pailsi

mas darbe arba nuo vaikščioji
mo ?

7. Ką reiškia kojų prakaitavi
mas?

8. Ar galima prašalinti nosies 
raudonumą?
Atsakymai:

L Akįs įdubusios gali būt iš 
prigimties ir tuomet nieko ne
reikia daryt. Bet paakių mėly
numas rodo, kad yra puolimas 
sveikatos, kuris gali paeiti nuo 
prasto maisto, nuo pavargimo, 
neišsimiegojimo, naikinančių li
gų (džiovos, vėžio ir kt.). Rei
kia prašalinti priežastį, pav., jei 
stoka miego, reikia daugiau mie 
got; jei liga, reikia ją gydyt.

2. Diegliai krūtinėj gali reikš
ti bile katrą krutinės organų li
gą arba gali būti neuralgija. 
Tankiausiai širdies, plaučių ir 
tų dviejų organų plėvių ligos 
duoda symptomus, bet gali būti 
atsiliepiantis skausmas iš tulžies 
pūslės arba kitur. Skaudėjimas 
šone irgi gali peikšli visą eilę 
svarbių ligų arba visai menk
niekių. Reikia žinot, kurioj vie
toj diegliai yra, reikėtų tėmyt, 
ar neskauda spaudžiant ir da
ryt kitokius egzaminavimus, kad 
įspėjus ligą, Del abiejų rųšių 
dieglių patariu . eit pas vietos 

daktarą, kad ištirtų jų priežastį.
3. Nosies sausumas gaunamas

*)el įgijimo, gero pasiuvimo yra reikalinga 
pasitikimi audeklai, geri tikri ir visi vilnoniai 
audeklai.

Musų naujame sandėlyje siutų ir overkautų 
mes turimo puikiausią įvairumą spalvų ir petre- 
nų visų vilnonių audeklų, ir jums nereikia taipgi 
už juos daug mokėti.

Čia yra visos naujos stailės vyrų siutų ir o- 
verkautų, Trench modeliai, su diržais užpakalyj, 
pritaikytos formos modeliai, apart konservaty
vių modelių tiems kurie jų nori, pasiūti Hart 
Schaffnerio ir Marx’o ir kitų gerai žinomų siu
vėjų.

Vyrų Siutai ir Overkotai 

$15, $18, $21, $25, $30 
ir augščiau

Vilnoniai su 
pamušalu a- 
patiniai mar- 
rškiniai, 75e 
vertė, specia
liai po

59c
Copyright Ilart Schaffncr& Marx

jaumiomenė neturėjo progos sibijo užimti ir vietas įvairiuo- 
Lietuvoj susipažinti su lietuvių se komitetuose, būti delegatė- 
kalbos gramatika, tad paskuti-’mis ir tt.
iiiamc savo spisrinkime, laiky- Žiūrint į LSJL. 1 kp. ir ma-

taisyti jo neapsiimame, todėl su-

t A. Blsk. —“Pirmoji mano ke
lionė” kapo apysaka, yra silpna 
ir m a ž a i apdirbta- -nesu
vartosime. “Klaida” — peržiū
rėsime. <

A. Garbukui. — “Nevienodos 
mintįs” įdėsime kaip tik rasis 
vietos.

po netikusių, nosies operacijų, 
kada nosies plėvė sunaikinama, i 
arba chroniškas ‘nosies plėvės I

plčvės sumažėjimo — ir tuomet 
seks nosies sausumas.

Jus Busite Tikri Geromis 
Vertėmis ir Absoliutišku Už- 
ganėdinimu Puikiais Pasi

rinkimais

F Siutu ir
M Overkautų

kuriuos mes dabar parduo
sime po $15.00 iki $35.00.

Jie susideda iš tokią gerą padirbimą, kaip įtart, Scliaf- 
Iner and Marx, GrilTon, ’Stadium Union l.aliel (Jotlies ir ki-/ 
tu, kurie sudaro Nalionalę repntaciji).

Mes turime jaunu vyrą modelius taip pat kaip ir daugiau 
konservatyves stailes mieroje pritaikymui, paprastam ūgiui, 
storiems Jiesiems arba exlra dj'džio vyrams.

Alės Gvarantuojame Pritaikymą iš kiekvieno atžvilgio ir 
uzkviečiame jus atsilankyti dėl apžiūrėjimo.

Musą Sankrova atdara IGnedėlio, ( larninko, Ketvcrgo ir 
Subalos vakarais. Atdara taipgi Nedėlioję iki plotą.

musą lietusiu

Vienui-viena 
s;įžii)inga kai

na ir visiems 
pigiausia.

Mackinaw Kotai
Musų Mackinaws sandėlis yra 
padarytas iš puikiausių spalvų 
visų vilnonių audeklų, šiltų il
gai dėvimų. Vyrų Mackinaws

Vaikų Mackinaws $3.50 iki $10

$5 iki $10
Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

B ACH BROS.
Michigan Avė. ir 115-ta Gatvė.

Kambarinė Beizbolė duodama dykai su Vaikų Siutu, Overkautu arba 
Mackinaw Kautu.

kitų maistų ir nuodų, kurie iš-

H. Varpeliui. - - Peržiūrėsimi' 
ir jei galėsime — suvartosime 
viename artimiausiu numeriu. 4- 4.

S. Pašuliniečiui. - Suvartosi
me kaip tik rasime vietos. Ačiū 
už rašinėjimą.

Priverstinam Kareiviui. |- 
dėsime kitam “.L S.” numeryj.

J. K—nas. Galbūt ir galė
sime įdėli, nors žymiai pertai
sę, mat, tokie jau laikai...

Atbulam kareiviui. Stt ngsi- 
mės įdėli kitan numeriu.

kia liga, lik ženklas kokio nors 
negerumo, lankiausiai oro sto
ka karščiuose (ligose su karš
čiu), kuomet asmuo kvėpuoja ir 
per burną. -Abelnai kvėpavimas

nosj. Jei nosies ligos arba de
formacijos trukdo kvėpavimą 
per nosį, reikia tuomet taisyt 
nosį.

ma įsitikrinimu, jog rūpestis 
niekad nepagclbsti, o da sulru-

ties prašalinimas ir viso kūno 
sustiprinimas, vartojant šaltas 
aplikaci jas ant nosies prašalina 
raudonumą. Didžiumoj atsiti
kimų niekas negelbsti, svarbiau
sia todėl, kad asmuo negali būt 
padėtas Į tokias aplinkybes, kū

Dr. A. Montvidas.

“KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.
Eibes juokingą straipsnią, 
Švcntjackio Misijas, • 
Kunigo Bimbos pamokslus, 

C Kunigu žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnią Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir ją storukią gaspadinią pikčerius, 
Tikictą j Dangą, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

DATRIJOTIZMAS
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOVVA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

A. E. TUTTLIS
it- akušerės diplomą 

Persikėlė iš 
Cicero, III., 1339 So. 48th Ct.

ROCKFORD, ILL
1530 So. West St.
Phone Main 6800

mokslu, pasilinksminimu ar kuo 
kilu, kad neliktų laiko rūpesčiui. 
Pasilsis ir geras nuilstas irgi y- 
ra reikalingi. Aplinkybės, ku
riose gyvenate, veikia žymiai, 
lodei geriausiai būti tyrame o-

daugelį dalykų, tankiausiai šir

7. Kojų prakaitavimas yra 
nuolatinis ir jis turi būt, bet ka
da jis perdidelis, tuomet daro 
ncsmaLįumą. Jis gali paeiti nuo 
kojų persidirbimo, nuo kraujo

cirkuliacijos, paeinančios nuo

siu stovio. Pas tulus žmones y- 
ra įgimtas perdidelis kojų pra-

ro nuo mažų gyslelių išsiplčto- 
jimo nosies odoj. Jos išsiplečia 

nuo vartojimo daug alkoholio ir

REUMATIZMAS
Namin. Gydymas suteiktas Vieno turėjusių

Pavasary 1893 m. aš buvau apsirgęs Mu
skulų ir uždegančiu Reumatizmu. Aš ken
tėjau kaip tiktai tie, kurie tą žino, suvirŠ 
trijų metų. Aš mėginau gyduoles po gy
duolių, ir gydytoją po gydytojo; gi tokią 
pagelba, I okią aš gavau, buvo tiktai lai
kinė Ant galo aš suradau gyduolę, kuri 
mane visai išgydė, iv ji niekuomet ne
grįžo. Aš „duodavau jos daugeliui, kurie 
sunkiai sirgo ir dargi gulėjo lovoj sirgda
mi reumatizmu ir ji pasekmingai išgydy
davo kiekviename atsitikime.

Norėčiau, kad visi remnatininkai pamė
gintų šią stebuklingą gyduolę. , Nesiųskite 
nė cento :tik pr’duokit vardą ir adresą, ir 
aš prisiųsiu jas pamėgint. Kaip tik jus j- 
sitikinsite, kad tai tos pačios, ką senui jie- 
iikot savo reumatizmui, tuoj galit prisiųst 
jų kuinų, v’eną dolerį, bet nesupraskite, 
knd aš buk apsiimu laukt atlyginimo iki 
jus busit galutinai užganėd ntas juos siųst. 
Ar tai ne puiku? Kunigi kentėt ilgiau, kad 
tikra pagelba yra tokiu budu teikiama dy
kai? Neatidėliok'te. Rašykite šiandien. 
Mark H. Jackson, No. 481 D. Gurney Bklg.

Syracuse, N.Y.
M r. Jackson yra atsakomingas. Viršuti- 

ni~. nnliudiiimūH vra teisingas Apg.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina: 
f’anedėlyj, Ketverge ir Suhatoj 

Paprastomis dienomis pirmas 7k»r» 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir, nedaliomis pi 
mas floras 15c, Balkonas lOc 

HALSTED Ir 12-r. GATVf

Kazimieras Gugis
. __________________ .

Veda visokius reikalus, kaip krintinališkuosr 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
117 N. Beafborn St.

Unity BWg.
Tel. Central 4411

251 Broadway,
“KARDAS”

So. Boston, Mass.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

Daktaras
Specialistas iš

RUSS1AN 
TURKISH

WITH SĄL£

25*

20*

vvissigJ
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Ncdėlioinis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Garsinkis ‘Naujienose’
■ -•r* •-     •*   * -.-.u—..■■■ , , — —-.i-iii H — £ ,  n, -- - , , _ -- _

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CH1CAGOS ZLNIOS
Liet. Socialistų 

RINKIMŲ KAMPANIJOS 
BUTAS

731 W. 18th St., 2 augštas
TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Įlinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka-

Po jo kalbėjo Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Kalbėjo a- 
pie auginių socialistų balsų, kaip 
čia, Chicagoje, taip ir kituose 
miestuose.

Žmonių į prakalbas atsilankė 
daug ir prakalbos pikiai pavy
ko.

Socialistų kampanijos fondą n
mis iki 11 vai. ir nedėldieniais. snrinkta auk« *10 00- APm°* 
Adrcsas: 731 W. 18th St, 2-res kejus už svetainę $1.00. likusio

Areštavo 20 žmonių.

Funkhouserio būrys padarė 
du užkluptam ant viešbučių 
Westsidėj: Boulevard Hotel, 
2258 W. Madison st. ir Arrin- 
goni Hotel, 1878 Ogden avė.

Pirmame viešbuty] areštuota 
5 poros, o antrame — 4 poros. 
Taipgi areštuota ir abiejų vieš
bučių savininkai, kurie yra kal
tinami užlaikyme paleistuvystės; 
namų.

Abiejų viešbučių apačioj yra 
saliunai-kabarctai. Tečiaus vie
šbučių savininkai ginasi, kad 
jie nieko bendro neturį su ša
itanais.

i nedalioj, lapkričio 4 d., 10 vai. sta kalbeli apie savo reikalus.
' 1 rV QQQ4 Q tini iširtu Jinnnia £i/ic —

augštas, J. II. Rashinskio name.
Su visais agitacijos reikalais 

dabartiniuose rinkimuose į aug- 
štesnįjį teismų teisėjų kreipki
tės į viršminūtą vietų. Laiškais 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St.

ji $9.00 perduoti fondan.

Pieno badas artinasi.

SocialistŲ Tikietas
Kandidatai į Teisėju^ kurių 
rinkimai įvyks lapkr. 6 d.: 
FOR SUPERIOR COURT

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
(•ari Strover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier 
Samuel Block 
Kasim ir Gugis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy

William A. Cunnea
a*o fili vacancy

Louis J. Delson

Chicago gali pajusti pieno ba
dą. Tai pasekmė kovos, kilu
sios tarpe pienininkų ir farme
rių. Pienininkai nori mokėti 
$3.00 už 100 svarų, o farmeriai 
reikalauja nuo $3.42 iki $<3.71. 
Farmerių asociacija sakosi ne- 
nusileisianti ir pieno pigiau ne- 
pardaVinėsianti. Vakar jau 
kuone per pusę mažiau pieno 
atvežta, o šiandie gal dar ma
žiau priveš.

Farmeriai tvirtina, kad jie ge
riau sinetonų parduos sviestiny- 
čioms, o pienų sušers kiaulėms 
ir veršiukams. Jie tokiu budu 
neaikvos pieno ir neparduos jo 
pienininkams.

Bowman Dairy Co. ir keletas 
kitų pienininkų nupigino pienų 
iki 12c. kvorta, bet negauna už
tektinai pieno iš farmerių ir ga
li pristatyti pieno tik saviems 
kostumieriams ir tai aprube- 
žiuotame skaičiuje.

Prašo suaukauti $3,000,000.
Young Men Christian Associ- Į 

ation išsiuntinėjo laiškus, pra-j 
gydama cliicagiečių suaukauti Į, 
tai draugijai $3,000,000 — tos I 
draugijos veikimui tarp ameri-| 
kiečių kareivių Francijoj.

Visoj šalyj tam tikslui nori- L 
nia surinkti net $35,000,000.

Dvi merginos užmušta 
ant geležinkelio.

Katherine White, 16 m. ir jos 
draugė Leoną Wesse, 17 m., a- 
bi iš Dolton miestelio, esančio 
arti West Pullmano, raganų na
ktį —- seredoj, išsirengė eiti į 
Harvey tų raganų naktį pami
nėti. Su jomis buvo ir Viola 
Wecse. Joms einant skersai 
Illinois Central geležinkelio bė
gius, Riverdale, užbėgo garve
žys ir sutrynė jas savo sunkiais 
ratais. Tik viena Viola, kuri 
ėjo užpakalyj jų, išliko sveika. I 
White jau buvo negyva ištrauk
ta iš po garvežio ratų, o Leoną 
Wesse mirė Blue Island ligon
butyj.

AUKOS RINKIMŲ KAM
PANIJAI.

Lietuyių Socialistų rinkiųjų 
kampanijos iždan aukavo: 
Vyrų ir moterų apšvietos

dr-stū, Cicero, III. $10.00
Nuo prakalbų sp. 30, Mil

dos svet......................... 11.60 Pažino.
Rimkus broliai duonkepiai 5.00
Nuo prakalbų sp. 31, Ci- ’

cero, III., Pakšto svet... 9.00

Apiplėšė šaitanų.
Keturi plėšikai per pusę va

landos sukinėjosi j>o Harry 
Sclnvartz Empire šaitanų, 675 
W. Madison st., kol jie nuspre
ndė padaryti “biznį". Atstatę į 
ten buvusius žmones revolve
rius, bonkomis sumušė barten- 
derį ir paėmė iš registerio $67.

........

Aukauja kampanijos 
fondan.

V įso ...
Pirmesnių auk uC <►-

.$35.60
120.00

Du iš keturių plėšikų, daly
vavusių užpuolime aut Central 
Manufacturing District Banko 
pasiunitnio, nešusio virš $7,000 
Sefton Mfg. Corp., 1301 W. 35

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugi
škas ir Pašelpos Kliubas savo 
mėnesiniame susirinkime, lai
kytame lapkričio 1 d., nutarė, 
kaipo atlyginimų d. K. Gugiui 
už jo pasidarbavimų šiam kliu- 
bui ir abclnai lietuvių darbinin
kų judėjimui, paaukauti $10.00 
rinkimų kampanijos fondan.

Kliubas taipgi išreiškia d. K. 
Gugiui linkėjimus laimėti šių 
nelygių kovų. J. Juška, rast.

Viso labo .... $155.60 . . .. . ... .*du irgi dainiai pažinti ir juos po- 
, licija sekioja.L.S.S. S! kp. per Jamontų $10; 

turėjo gi būti: nuo prakalbų sp. 
28 <1.. Nori h Side, Union svet. 
$10.50. K. Sitavičius, ižd.

Socialistu prakalbos.

Seredoj, spalių 31 d., įvyko 
priešrinkiminės parkalbos, pa
rengtos LSS. 138 kp. Kalbėjo 
Socialistų partijos kandidatas į 
aiigštesniojo teisino teisėjus d. 
K. Gugis - - apie teises. Paaiš-

skirtumas teisėse tarpe Europos 
ir Amerikos.

Kaltina žmogžudystėj.
Chicago Juuction geležinke

lio specialis policistas Dennis 
Anderson, 6311 Hermitage avė.; 
\Vm. Clerkin, 5636 S. Deering 
st.; Emil Farble, 6139 S. Hono- 
re st., ir John Connor, 458 W. 
42nd st., tapo apkaltinti žmog
žudystėje ir vagystėje. Pereito 
panedėlio naktį ties 39 ir Canal 
gatvėmis jie nušovę kitų Chica
go Juuction geležinkelio specia
li policistą-licutenantą Patrick 
La vi n.

Nukrito nuo stogo.

Richard Schling, 3\ m., dai- 
lydė, nukrito nuo stogo 6 aug- 
štų namo prie 41 st. ir Western 
avė. Dabar jis guli ligonbutyj. 
Perskelta galva, sulaužyta deši
nioji ranka ir pažeista vidu
riai.

Brighton Park 
darbininkams.

Daugiausiai Pertikrinanti Vertė
Kuomet nors pagaminta Amerikoje po penkis dole
rius. Nauji rudeniniai nepaprasti—(vienas iš šim

tų) gerai pasipuošusioms vyrams.

N=R “TW0 TON”
Pasirinkimas pui 
kiaunių Gun Me
tai. Su pražiltais 
arba Raiščiais,

SIAUROS VIRŠŪ
NĖS, PAPRASTAS 
KURPALIS. GUN 
META L SU PILKU 
AUDEKLU ARBA 
SU GELSVAI RUS
VU AUDEKLU, SU 
GUZIKUČIAIS AR
BA RAIŠČIAIS.

Mes užlaikome taipgi daugybę moterims naujų če- 
verykų nuo $4 iki $10.00.

N. RUTTENBERG
1237 S. Halsted st. Chicago

šiandie pergyvename didžiau- 
sį pasaulio krizį. Ir tik už tai, 
kad mes leidomės išnaudoti vi
sokiems kailitalistams, mes bal
savome už jų kandidatus, tikė
jome jų prigavingiems priža
dams. Demokratai su republi- 
konais niekad musų reikalų ne
gynė, ne mus atstovavo, 
rūpinosi tik turčiais ir jų 
kalais.

Kas mums lieka daryti?
Šalę šitų kapitalistinių parti-

Jie 
rei-

ja, kuri tikrai yra pasirengusi 
ginti ir visur gina musų darbi
ninkų, reikalus. Ta partija yra 
— Socialistų partija.

Mes, brightonparkiečiai, turi
me tos partijos kuopų —- Lietu
vių Socialistų Sąjungos 174 kuo
pų. Todėl musų visų butų par
eiga prisidėti prie minėtos kuo
jos ir kartu su kitais darbini

nkais veikti savo ir visų darbi
ninkų būvio pagerinimui. Tik 
toji viena partija rodo mums 
tikrąjį kelių prie išganymo ir 
mes turime joj prigulėti, nes 
reikia žinoti, kad už mus nie
kas nedirbs, kaip tik mes patįs.

Todėl atsisveikinkime su vi
somis kapitalistinėmis partijo-l 
mis, sustokime balsavę už jų 
kandidatus, kurie nors gausiai 
apdovanoja mus prižadais, bet 
jų niekad neišpildo, o ateikite

ryte į T. Maženio svet., 3834 S. | Bet jeigu toje dienoje šios ša- 
Kedzie avė. ir prisirašykite prie lies darbininkai išreikš nepasi- 
L.S.S. 174 kp. ir kovokime už ganėdiniiną dabartine tvarka di- 
savo reikalus kartu su viso pa- džiumoje atiduodami savo bal- 

I šaulio susipratusiais darbiniu- [ sus už darbininkų klesos narius, 
kais. —Agotos Sūnūs, tai yra už tuos žmones, kurie

-------- - nuolat kovojo ir tebekovoja 
Socialistų------------------------------prieš kapitalistų užmačias, —už
prakalbos socialistus, tuomet, žinoma, nė

KT ... - i <» kapitalistai, nė valdžia nebedrį-Nedėhoj, lapkr. 4 d., .2 v. pol \ . .... • . .
’ i j-J i« n * * : stll varžyti žmonių laisvę,piet, didžiulėj Orcestra svotai- L . . , ... .-• i i atimti iš žmonių visas pilietinesnej, 220 So. Michigan avė., įvyks L , T. . . * _ * .. ..... . „ ’ ‘į teises. Ji dar turėtų grąžinti tas

e i* teises, kurias ji dabar atėmė. ŠiSeymour Stedman, Winiam . . .. _T i > <. to: i t r- teismo diena turės nuspręsti to- Cunnea, Leopold Saltiel, John C. .. . ..... .
v j *• » i rk*. tanesnę kapitalistų ir valdžiosKennedy, Christian Meier, Otto lltiV
Christensen, Kazimieras Gūdis, , ....... . ,w t? : ui*- Darbininkai piliečiai, kaip da-Wm. E. Rodriguez ir kiti. . . H . . ... .” _T. : . ... | bar mes matome, lapkričio 6 d.Įžanga dykai. Visi bukite I _ . ... . J.. lyra labai svarbi mums, tai yrašiose prakalbose. .r 'tiesiog progos diena, kurioje

mes galime pilnai išreikšti savo 
neužsiganėdinimą dabartiniais 
valdžios žingsniais. Jeigu Šiuose 

Western Electric | rudeniniuose rinkimuose butų
dirbtuvėj Į socialistų pergalė, tai pavasario

Westem Electric Co. dirbtu-1 aldermanų rinkimus mums bu- 
vė yra didžiausia Cicero apietin- Į tų daug lengviau laimėti. Ir jei 
kėj. Joj nemažai dirba ir lie-Įmes juos laimčtumem, tai rude- 
tuvių. Ininiai (1918 metų) kongresma-

Pastaruoju laiku į dirbtuvę nų rinkimai musų pergalę dar 
priimama vis daugiau ir dau- Į labiau sustiprintų. Jeigu tokia 
giau moterį], kurios užima vy- pergalė įvyktų, jei mes tuos bū
rų darbus. Kitos moters yra g»- Į simus trejus rinkimus lainaėtu- 
na senyvos ir gaila į jas žiūrėti, mėme, tuosyk Amerikos darbi- 
kaip kankinasi tos senutės, nu- [ ninku būvis galėtų žymiai pa
ilsę, išblyškusios nuo tvankaus į gerėtų, o kapitalistų sauvalė šu
oro. Man viena moteris skun- mažėtų. Darbininkai galėtų le
dėsi, kad ji niekad nesitikėjusi ngviau atsikvėpti.
papulti į šią belangę (nors, tie- Todėl tai lapkričio 6 dieną te
są, langai yra, bet nieko per juos Į gul kiekvienas pilietis atiduoda 
nematyt), bet priversta 
brangaus pragyvenimo.

Pastaruoju laiku delei 
darbininkų, kompanija 
algas prie visų darbų ir smar-lkuri tolyn darosi vis sunkesne, 
kųs darbininkai nemažai uždir- Darbininke pilieti, balsuok už 
ba (nes darbas no štukių). Pa- socialistų kandidatus, o pergalė 
matę formančliai, kad darbi- bus tavo! —A. Dvylis,
įlinkai už juos daugiau uždirba 
ir jie griebėsi už tų pačių darbų. PRAKALBOS! PRAKALBOS! 
Bet greitai pamate, kad rankų I VISA EILĖ JŲ! 
nepridėjus mašina pati nedirba, Į  
todėl tie 
dirbtuvę 
berianti.

Spalių
sičius pranešu, kad visi pirktų- 
si laisves bondsų kol dar nėra Į Kampanijos Komitetas rengia 
pervėlų>nes tai jau paskutine prakalbas visose Chicagos daly- 
diena. Daugelis pirko, ypač len-i se. Jie pasikvietė geriausius 
kai, bijodamies, kad atėjus pra- kalbėtojus ir yra pasirengę išju- 
slesnicms laikams jų nepaleistų dinti visus Cook pavieto lietu- 
iš darbo. Paskui net ir bosai vius. Vienos tų prakalbų bus 
tyčiojosi iš Vokietijos pavaldi-1 jūsų apielinkėje. Tėmykite die
nių, girdi, ką jums kaizeris pa- nas ta vietą.
sakys. Bet daugelis, ypač šve-| Prakalbos įvyks sekamomis 
du, nepirko. —J. T. | dienomis:

Pėtnyčioj, lapkr. 2 d., — 20th 
st. ta Peoria, Walsh mokykloj. 
Kalbės K. Gugis, Cunnea ir k.

! Teismo diena, t. y. lapkirčio 61 Subatoj, lapkr. 3 d. — Hen
ri., artinasi. Už dienos, kitos, sington, F. Shedwill svet., 341 
šios šalies milžinas-proletaria-1 Kensington avė. Kalbės K. Gu
las, kuris per metų eiles buvo gis ir D. Sutkus.
įvairiais budais išnaudojamas ir Subatoj, lapkr. 3 d. — Har- 
vailojo prispaustas valdančio- vey, III., Joseph Dudek svet., 
sios klesos letenos, drąsiai, ne- 15639 Halsted st. Kalbės P. Du- 
svyruodamas pasakys pasauliui bickas ir A. Vasiliauskas.
kokiai šalies politikai jis prita- Subatoj, lapkr. 3 d. — Engle- 
ria, kokios tvarkos reikalauja ir wood, J. Butkevičiaus svet., 
su kuo jis eina. Toje teismo die- 8132 Vincennes avc. Kalbūs K. 
noje Amerikos darbininkai pi- Gugis.
lieeiai, naudodamies balsavimo Subatoj, lapkr. 3 d., — West 
teisėmis, išduos dekretą valdau- Pulhnan, Turner Hali, 12001 
čiajai klesai, kokiose rybose ji | S. Halsted st. Kalbūs Jurgelionis 
turi užsilaikyti, jei ji dar nori 
prailginti savo viešpatavimo 
dienas.

Tos dienos, visa Suvienytųjų 
Valstiją liaudis, kapitalistai ir 
darbininkai su nekantrumu, vi
si laukia. Visi laukia, kokios 
bus jos pasekmes. Net ir Wa- 
shingtono ponai valandėlei ap-1 Chicago, Frank Aršanskio svet 
rimo, sulodami vykinti varžan
čius įstatymus.

Jei tos dienos nuosprendis pri
tars kapitalistiškai tvarkai, tiem 
žiauriems, jau galėn įėjusiems 
įstatymams, tai yra, jei darbi
ninkų balsai bus didžiumoje pa
duoti už demokratišką-republi- 
konišką tikietą, tai tada valdan
čiosios klesos ponai dar drąsiau 
veiks galutinam suvaržymui 
šios šalies darbininkų judėjimo, 
atimant paskutines pilietines tei
ses; smaugs visą darbininkų 
spaudą, žodžio ir su
sirinkimų laisvę, žodžiu sakant, 
darbininkams užgniauš burną 
taip, jog ne vienam nebus leis-

CICERO

Subatos vakare. Lapkričio 3 d. Li
berty svetainėje, 3925 S. Kedzie avė., 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Duris 
atsidarys 7 vai. vai.. Risis— 
Juozapas Bancevičia—jaunasis Zby- 
szko, lietuvis champijonas visame 
sviete, — su Tom Rolevič, lenkų cha- 
nipijonu. Galutinos ristynės iš $100. 
Bill Jaras su Victor Kazakausky. 
George O Įso n su Domininku Dodien- 
ekiu. Otto Propotnick su Alex Ken
to n. Visos poros risk galutinai. Ti- 
kietai parduodama Liberty Svetai
nės bufete. Sėdynės 75c, 50c ir 35c. 
Moterims ir vaikams įžanga 25c. Po 
ristynių muzikė ir šokiai.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvynimas yra tuL 
ėia», kada pranyksta 
regėjimas.

'■4*

DR. M. RERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Yvtmaa per 18 nw< 
tą ksipo pstyrųa gyjytojaa, chirturgaM 
ir akuierta.

Gydo aitrina h chronUkaa Haaa. vy
rų. moterų ir valkų, pagal naojaaviaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri^ 
taieus.

Ofisas ir Labaratorlja: IMS W. IMk 
8L netoli Plak St.

VALANDOS t Nuo 10—12 pietų, te 
•< B vakarais. Telephone Canal 81K 
GYVENIMAS: 8412 8. Haleted Street

VALANDOM t 0—9 ryto, tiktai.

rinta Ophth«hnosMt> 
«r. Ypatinga doata 
atkreipiama | vaikiu 
Valandos: nuo • ryte 
Iki 9 vakaro; DoMId. 
nuo 10 iki 11 dieno.
ihland Avesss,

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

buvus Į savo balsą už darbininkų klesos 
Į narius ir tuomi palengvina tų 

stokos Į vnrgo ir skurdo naštų, kuri ne
pakėlė I svetiškai mus šiandie slegia ir

Šiandie
Cukrus, burokų arba nendd- 

irių, 1 svaras .....
Miltai

?/i bačkos maišas .. 
bačkos maišas.... . ........... .

5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 
Rugių Milui

5 svarai ............................
Balti, % bačkos ...........
.5 svarai ................. ..
Juodi, % bačkos...........
5 svarai ............................

Corn Meal
Balti ar geltoni ...........

Bulvės
N 1 Wis., Minn. ir Dak.. 

Pienas
Gondonsed, geriausia 
Vidutiniškas ...............
Prastesnis .....................
Evąporated, nesald. ... 

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių .................

i Plytose ...........................
Butterinc

| Plytose ......... ................
šmotuose .......................
Vidutiniškas ............. ....

Kiaušiniai
švieži, extra .................
švieži No. 1 .................
Refrigeratorių, extra .
Refrižeratorių No 1 .. 39%—44c 
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti vi užminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, i>et jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino- 
rriis.

7%—8%c 
(Maišas) 

??2.80^3.18 
1.45—1.60

Maišas 
mian stylc, % bnč. 137—440 

32c—35c 
1.37—1.50 

32c—35c 
1.26—1.41 
30o—34c 

svaras 
5%—6%c 

(Pekas) 
.. 39—43c 

(Kenas) 
. 18—21c 

16%—18%c 
... 16—18c 
... 13—15c 

svaras 
. 44%—50c 
. 45ft—51c 

svaras 
... 32—35c 
... 31—34c 
... 30—33c 

tuzinas 
... 45—r50c 
... 44-M9c 
. 40—44¥ac

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENE

Geriau ia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
velių ir. kitokių. Kas ką pirksit pa* 
mane, tai aš viską gvarantuojn — 
kad auksą pirksite, aukso ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai 850 nairrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akiaiat.

Kas turit silpna* akis ai iriuupų re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Alš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 583K
2128 We«t 22-ra gatve. Chieaąe.

I DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974
1 Gyvenimo Tel. Canal 5188

poneliai turėjo arba Lietuviai socialistai rengia 
apleisti, arba eiti lei- Į prakalbas visose miesto 

dalyse.
—f.' —

Lietuvių Socialistų įlinkimų

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

26 d. samdytojai vi-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

TEISMO DIENA

Išp'ldaii receptus nu didžlausin atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieks Bostone ir Massacha- 
-« i< v Joj Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per exprcsų.

K. ŠIDLAUSKIS 
Aptickorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ja išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant guli 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima pienius rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Ka
ina dėžutes 50c ir $1.00. Pinigus gali
te siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. Rox 36. Holbrook, Mass.

Pelephone Humboldt 1278.

Senas Rusas Gydytojas ir Chlrprraa. 
Specialistas Moteriškų, Vyrlikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų I.igU- 
OFISAS: 1579 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys MH>. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

1:80 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakaro.

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Nedelioj, lapkr. 4 d., 2 v. po 
piet — Melrose Park, Frank and 
James svet. Kalbės K. Gugis ir 
P. Dubickas.

Panedėlyj, lapkr. 5 d. — Bri- 
dgeport, Mildos svet. Kalbės T. 
Dundulis ir Kl. Jurgeliotųs

Panedėlyj, lapkr. 5 d

8756 Houston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Visur prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare (apart nedėldienių).

Visi lietuviai ir lietuvaitės at
eikite užgirsti nors vienų šių 
prakalbų. Jums tas yra svar
bu, net būtina, nes šie rinkimai 
yra labai svarbus darbininkams. 
Ateikite patįs ir atsiveskite vi
sus savo draugus, ypač pilie
čius.

PIRK SAU visas Plumbavojnnui reik 
menis tiesiai už "‘whole«ale” kainas 
Mes parduosime visiems.

levinthal Ptambing Supriy, Co..
1637 W. Division £t„ Chicago 

Corncr Maf hheid Avp 
Kalliūiiio ljc>

Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIAKA8 DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydą n Moterų, Vyru ir Viiikq Ligae
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 ir nuo 4—6 vakaro
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874

Residencc Telephone St. Clair 174
Adresas: 169 Sidney St., St. Louia, Mo.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St
Valandos 8—10 ryte; 4-8 vak. 

Tel. Canal 3877.

O«Zw. YUSZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
K«* tari skaudamas arba silpnas akis, M 
{aivos skaudėjimo, atsilankykite pas X

1155 Milvvaukee Avė.
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vakar*. 

tx>u> Q <*vto iki J po D»*t.

AKIŲ SPECIALISTAS

■ -
Prirenka visiems tinkamus akinius, egsaia 

nuoj: b patarimui duoda dykai
786-88 Milwaukee avė., arti Chicayc, ev S-— 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iftryto iki vaks 
-ui Nedaliomis nuo '• iSryto iki 2 po Riet- 

Tel Havmarket 24«4

SKAITYKIT IK PLATINKI!
■ “NAUJIENAS.”

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškę. Vyrišky, Vaiky 
ir visu chroniškų Ilgy.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pistu, • 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po ploty.

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted S t., Chicage

[)

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
G)dito|as Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9 -12 ryte; 2—• 
vakare.

/
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Pranešimai Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

BALSŲ DABOTOJU DO*LU.
. sirvni.iiictii Kinkiiim Kam-

balsus l.ūke balsavimo, o lygiai u- 
«-^eos, kurie dar neapsiėmė, bet ku- 
’ 'eiems laikas pavelyja, be skirtumo, 

partijos narys ar ne, pilietis ar ne- 
. čilietis, susirinkti subatoj, lapkru io

3 dieną 8 vai. vakare, Lietuvių Soči- 
.artistų Rinkimų Kampanijos bute, 7.R 

/ isth Str., ant antrų lubų, lenai 
Kuoduosite savo teisingus adresus ir 

,wgBausite reikalingas apie balsų dabo- 
, infonnacijas. Malonėkit drau-

‘gfai kuoskuitlingiausial atsilankyti ir 
šluoti paskutiniį, rvikalingiau 

pabaigimui rinkimų patarnavimą.
—A. Dvylis, Sekr.

Smulkiems pasiekttbimame kainos 
1 colis, syki, !*• centų; dedant 

rn lyatl Ilgiau, už klek-
vienų kartų colis vietos 25 centai.

REIKALINGAS bučeris. Patyręs 
bučernes darbe. Kalbantis lietuviš
kai ir angliškai 
3781 Are

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Kaz. Brazcvičius, iždininkas, 
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius,
1 u • • • 653 Gardcn St.

Išinokiuain piešimo, kirpimo formų, CS. J. Balčaitis, Org. pagalbininkas, 
siūti naminius daiktus arba aprėdą- 29 Ricc A\

, 1 AUl IŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

JOVVA VALSTIJOJ

LSS. Kuopoms—Pasiėmėme atlikti
■ -svarbu darbą. Ir jau nemažai veikė- 

-» ~«ne. Bet kad tas darbas nenueitų 
- At-Hui, turime dar. daugiau veikŲ,

OMŽar daugiuu pasišvęsti. Kiekvienas 
ąsąryš turėtų paimti platinimui įvaj- 
-rių lapelių. Reikia juos išplatinti ir 

Mtai reikia padiuryti urnai. lų lapelių 
. -flUidimn gauti kas vakarą Liet. Soc.

■ įlinkimų Kampanijos Komiteto bu- 
-te, 731 VV. 18th St., —Komitetą*.

Sios Naujienų Smulkiųjų 
Skeliamų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti. ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito • 
tuksiančiai-žmonių. Jieituri . 
visokiausių reikalų. Jie jieš- ■ 
ko įvairių progų. Pasisakykite • 
jlchis, ko geidžiate ir ką tūri- 

'te jicmS pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką : 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tU pasiskelbkite Šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, •
kaip fx) vargo Ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių. • ’

Skelbimus priima Naujienų 
Administraciją, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Ųanal 1506.

PARDAVIMUI
NE TAS PRALOBS, KURS BUO 

KARĖS

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNYJ, 
PADARYŠ DAUGIAU PINIGU, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KEUOS GE
ROS VIETOS DEL SĄLIUNŲ.

MONARCH BRAVARNĖ ' 
21 IR WĖSTERN AVĖ. ■ OHCA2;

l'TUnntfn ISIUO61UUIU incsiiuu, .V..
( l siūti naminius daiktus arba «prft< 

lūs. Diplomas kiėkvieAtini, kurs i*si- 
mokius. Valandos dien^<art»a vaka 
rais dėl jūsų parankamo. *io -i* 
motinam jus siut visokiu^ drabužiu*

DRESS MAKING COLLEGEB, .
2336 W. Madison g*t., We*ter» m 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Welh *»L

II i i ėe 11 ll'.J'oi

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZAGIIOS.

_ 29 Rice Avo.
V!.’ Bielskis, iždo globėjus- 

56(> Grand avė
St.- Zcleckas. iždo globėjas,

, 41)2 Jonne St.
T. Varanavičius, nukenfCjŪsių nuo 

karės komiteto narys,. - •
202 N. Hawland Avę.

F. Paščius, nuk. niio karė’s k-Q narys
50 S. Hawlan(L Avė.

F. Basčius, slaptas ligonių lankyt.,
; 50 S. Hawland Avė.

J. N. Palt, S.LA. 212 kp daktaras, 
. -158 Main -SL

1 ’ERNAVE. CIHCAGO 
AGENTAS GEO. k UKSO

PARDUODU labai geroje vietoje 
bnčernę ir grosernę. Biznis -išdirb
tas pc>’ laiką to paties žmogaus 
Pardrtvinip priežastis — savininkas 
nusipirko formą,- tai nori tuoj par
duoti. biznį ir išvažiuoti i savo fatu
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig- 
htort Park, prie liej. bažnyčios. At
sišaukite. šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Hovnc avė., Chicago, IB

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

• ' ... . - . J •l/aikinasai Komitetas:

Roseland. IU.—LMPS 25 kp. extra 
■susirinkirtras įvyks nedėlioj lapkr. 4 
2 vai. jk> piet, Aušros svet., 10900 

ddichigan avė. Kuopos narės ir no- 
Tinčios patapti narėmis malonėkite 
bitinai atsilankyti. Yra daug svarbių 
-reikalų aptarimui. J. Grybienė, ynšt..

Teisybės Jieškotoių Konferencija 
-—Chicagos ir apielinkės Teisybės 
Jieškotojų konferencija atsibus iap*4 
(Nov.) 1, pradžia 10 vai. ryte,/1617 
N. Robev str., arti Mihvaukee avė.— 
Todėl visi nariai malonėkite atsilan
kyti laiku, nes svarbos reikalai rei
kalauja visų narių dalyvavimo.

.—Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio, Domininko 
Giliaus. Du metai atgal gyveno 
Bend, Ilk. Franklin Co. Box 192, o 
dabar nežinau kur. Jis pats tegul 
atsišaukia, arba kas žinote jo adre
są praneškite man.

Jurgis Gilis,
2812 Penu Avė., Pittsburgh, Pa.

PARDAVIMUI pečius - šildomasis 
-*-IIoatęr—nebrangiai. Tik vieną žie
mą vartotas. Galimu matyti vaka
rais po 6 vai. 3čias aukštas iš už
pakalio.
3247 So. Emerald Avė. Chicago.

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
• 1840 S. Holsted St., Chicago, III. 

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez., - -
3133 Emerald Ąvo., Chicago, III.

A: LALIS, Sekretorius,
1840’ S. llalsted St., Chicago,-41L

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III.
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbroųk Avė., Chicago, IU. 
JIT.IA ŽEMAITĖ,

2919 W. Divišion St., Chicago, IB.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 
3 novornber, 8 v. vak. M. 
et., 2242 VV. 23 pi.—Visi 

nariai būtinai atsilankykite, nes tu
rime daug svarbiu reikalu, o yna- 
iinvai dėl rinkimu, kadangi re’ks 
jiasiskirt vietas dvi sertfėiiino balsu 
rinkimu dienoje, utarninke. Nov .6. 
Pasislengkite pribuk kiekvienas.

...—A. Ambrazevičia.

Pajieškail giminaičių Ji ir K. Šeč- 
kų. .1. Degučio ir Andriulevičiaus.— 
Meldžiu atsišaukti į:

J .Jankauskas, 
1810 S .llalsted St., Chicago, U).

PARSIDUODA MOKYKLA
Jeigu nori turėti puikų ir pelnin

gą biznį, tai pirk mokyklą anglų kal
bos ir ku” mokslų, Mokykla geriau 
šiai išdirbta. Mokinių visados pilna 
Ineigų nuo $300.00 iki $500.00 1 mė 
nesį. ‘ Puiki proga kompetentiskano 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar
ba laišku:

B. F. \Vaszkicwicz, 
2146 VV. 19th SI., Chicago, III

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:

DR-STftS “LimiVoS BALSAS” 
VAI DYBA. KENOSIIA, WIS, . , 

Kaz.' Bražcvičnis, pirmininkas.
402 Lincoln St.

Jttoz. Macnorius, vice-pinhinirikait, 
. 321- Middle St.

Feliksas Bartkus,-> prot. rastįpmkaS, 
’ Bronson-St., R. F. D.^36.

I&iz. Orląuskis, fin. raštininkas, 
i 818 Jetine St.

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 J e nu e St 
Bar. Gaušaitė, iždb globėja,

- 173 MįhVauJieę avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, . .

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka

t . 653 Gardcn St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne SL 
Ant. Bubclis, teisėjas,

313 Ouinče St.
Juoz. Jurevičius, Vėlaunesis,

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 90.
Juozas ZBius, durininkas, 

, ’ 614 Market Si.

356 H. Kciisi ngton Avė. 
Juoz.upas Shimkus, vicę-pręžidentus, 

10707GVabtuh Avu 
’Frajak Yurkus; prot.- raštininkas, 

'.i’"' ' •...... -355E;'Kensingtonnve.
Ąntmia^Berta'šius, fhi. rąštininka5,
Antanas Frfzbigčlis, kasierii’is, ‘ < 

U. Kensington avė;
!Mitingai atsibuna kas pirmą pčl- 

kjękViįcup mėnesio, vakare, F. 
ShadvilĮo svetainėj, po N 341 E, Kcn- 
sipgton avė. Įstojimas pagal. Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00: uuo 30 iki 35 mętų — $2.00: 
nuo 35 iki 40 metų — $4aK). Tas i* 
stojimas tiktai bėgiu 191-7 metų.

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Marti*.
1209 S. 3rd SL

Sintis Ta.: .Tos. M. Budrokas,
2510 < 2»>v#-e< tiouville it*.

OKEGON VALSTIJOJ:

Portland, Oro.: Omara News Co

NEBRA8KA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.t VV. Waskel,
3223 O lt

So. Omaha, Ncbr.: A. Zalpis,
A 5418SO.32 5L

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, nžžiurintį* ptatlfitmt “N- 
nį” Bsvd mleatūoee arba distriktuo- 
**. Paa juo* galim*' gaiiti pirkti 
“Naujiena*’* pavieniai* numečiau.

CHICAGO, ILL.

Pajieškau Antano Mikhmo. Mel
džiu atsišaukti Į “Naujienų” Ofisą.

Pirmininkas, A. Pelratis,
751 W. 351h St.

Sekretorius, St. Strazdas,
1810 S. Halsted st.

Iždininkas, S. Danilęvičius,
1617 N. AVinchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

prideramų metinių duoklių, šiuo 
maloniai prašonios pjisiųsli jas iž
dininko vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija—1000 dol.

Pild. Koin. Sekretorius.

Indiana Harbor. Ind.— 
Anier. lsr> ki>. mėnesinis

ĮIEŠKO kambarių
norite geros vielos dėl
951 W. 191h St.

ypatiška! ka? 
karčiamos.

Chicagt

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

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

1915 So. llalsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

3143 S. Union avė., Chicago 
Kasos globėjos: ‘
K. Paršiukaitė, Chicago, II. 
A. Klimavičiūtė, Chicago, III. 
V. Jurkevičienė, Hcrrin, III.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ncy order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštinipkei.

18-tos gatvės Skyrius: F. .L Mallcy, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Sidc Skyrius: Wilbęrly Strego 

2018 Greenwich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas.

3346 S. Halsted st 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Av* 
Brighton Park:

Mr? Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius!
A. Janauskas, 4563 Wentworth *?
V. Sandargas, 2418 Princenler av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str.

Kensingtono. Roselando ir Burnai- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

119 E. 1071h SI.
West Side Skyr.c A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas.

4601 Hermitage avė., Chicago.

ma’o-

RYTURTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUB(P 

VALDYBA:
ILLINOIS VALSTIJOJ:

jų mdikantu 
ne S LA

noi inč'u išloti i

M

v t

»lj

kuo

Lietuviu Drau

PAJIEŠKAU kambario prie blaivų 
ir švarių žmonių su valgiu arba be. 
\pic 18-tos ir llalsted gatvių apielin- 

’<ę. Nepaisau mokesčio hy tik prie 
'ievų žmonių. Atsišaukite adresu:

Chicago

malonėkite
.ĮIEŠKO DARBO

Taipgi par

ką kartu arba po vieną daiktelį. 
Yra daug ant pardavimo trimingų,

M. Žukas, pirmininkas
1608 W. Nori h avė.

A. Lankas, vice pirmininkas,
1621 Girard st.

Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas
2228 Coblenlz

Z. Lankas, fin.' rašlininkas, 
1(>21 Girard

A. M. Kadžcvskis, iždininkas,

St.

. OHIO VALSTIJOJ:

CIbetari d, Ohlo.t T. Jan uška, 
1411 E. 89.114

Cleveland, O.: A. Valenton, 
/ i ; 2120 St, Clair Av*.

PĘNNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Brldgeville, P*.: T, Gelchiš, 
P O Bok 49?> 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News C«.> 

Liberty Avė and Grąnt 11 
Kulpmont, Pa.: Jos. Bu raus Mm, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

- 2809 Penn Avc
Pittsburgh, P*.: J. Katkus, 

2204 Forbe* I*.
Pittsburgh, P*.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin H
Duuųesne, Pa.: K. Lidcka, 

306 Hamilton av*.
Scranton, Pa.’. J. Tcleysh, . 

1726-28 Jackson
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albriglit Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ

Grand Rapids, Mieli.: J. Žilinską*.
452 W. Leonard f4 

Saginaw, Mich.: S. Joškcviče,
2707 Washington Av«.

INDIANA VALSTIJOJ

Ant Jasinskis- r

I ko. mėnesinis sn-riri"kinius

ibių

jvvks subatoj la’»kn. 3 <1 8
Aušros svet.. 3091 So. l’ab
Draugai, malonėkit*' atšilau
Iliadai, nes vra svarbiu re
tarti. Nauji nariai prašo’*

—V

LS*L. 1 k n. lavini mosi i
pųis bus n<‘d»"-l>oį la»»kr 1 ’
Mark VVivte S svet.. Hals
g*T. Rpnv’ami *l^hat;ii tomą:

nipinšk;»mc

PAJIEŠKAU darbo į bučernę. 
dšailkite laišku į D. S., 
S32 \V. 33 place. Chicago Pardavimo priežastis

1533 So. Marshfield Avė., Chicago. III

B t k n.

m-

—Renireiai.

aų v vpknrc 
da avė. k^in.
< narini rvi-i'.iv

Jon^V •<*
bubančių rinkimu turime »•«.;.
kalu. .—Valdyba.

i SS. 174 klienos mėnesiniu snni- 
rinVnn.is ivvks •<<;. n*w. 4 d.. 
IvP’ni 10 \;il i’\ to ,T1, Mo-/>>nio sv<‘t., 
Ke«1-zię ;tvo . ir loannnę 38th nlnon,__
Go»-*». nariai. molnnėk:»to visi pivvld 
Jplkll. n»»s ' >*;) SVal’l’’” ’’o»lzn]»|
pnfnrti. kuriu noęrjJin,., ..Hardi.o;__
Nepamiršk'h* ir nmiiu nariu atovost.

—I. A. S*’boiraniovAS. sek r.

Cicero, Iii. — Liet. Kooperacijos 
valgomųjų daiktu krautuvės ščrinin- 
ku visuotinas susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, lapkr. 5 d. S. žvibo svetain., 
1347 S. 501 h Avė., Cicero, III. Visi šė- 
rininkai ateikite 7:30 vai. vak.

—Valdyba.
Draugijų ir jaunimo domai. —Lie

tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. re
ngia maskaradinį balių sausio 6 d. 
Gerb. draugijų prašome tą dieną ne
rengti savo vakarų. O jaunimus pri- 
sirengkite kaukes, kad labučius pir
ma dovaną; dovanų bus išdalinta už

—Komitetus.
Dramatiško Kutelio susirinkimas į- 

vyks nedėlioj, lapkričio 4 d. ,p. Mel- 
dažio svetainėje. 2242 W. 23 rd pi. — 
Susirinkimas prasidės 10 vai. ryto. 
Visi nariai malonės atsilankyti lai
ku. Randasi daug neatidėtinu rei
kalų. —Valdyba.

Rockford, III..—LDLD. 29 kp. Susi- 
rinkimas Įvyks lapkričio 5 d. 7:30 
vai. vak. Spe. svetainėje. 3t9 E State 
str.—Draugai ir draugės, kurie pri
klausote prie LDLD., malonėkite at
eiti ir savo draugus atsiveskite., šiuo 
kartu visi sv;nhe*>ni reikalai turės 
būti atlikti.' V isi draugai ateikite lai
ku Bos duodamos knygos Liono Bi
liūno Biouraf'ia) tiems, kurie užsi
mok ėio nž 1917 In

LDLD. 29 kp. ižd. A. J. Valentas.

Snrimrfirld III—Dideles prakal
bas rengia I sg 29 ko. Kalbės vie’os 
gabesnieji kalbėtojai anie šių die
nu svaibipusiiis dnrhininkn reika
lus. laioui Ims dekltonari in ir kito
kio mmiaripninimi. Prakalbos bus 
Uid«»r|ev, 1 d. InoT-ričio 1917 m.. Jo
no Kastoro svolainėie. Nortb 17-fos 
’ .ilv, Pr.’«1ž»;> vp| no nip|—Lie
tuviu ir lietuvaitės, atpikite visi na- 
siklausvti. I /kviečia visus Rengėjai

R i .1K ALINGA Iriherių. Gera mo
kėsi is.
U OPOI.D and COIIEN IRON CO

31 and Homan Avė. Chicago.

M P S A. 29 k p. įsteigė mokyklą
- R>17 N. Robe\ St. Bus multina

I i< is ir aritmetikos.
imas prasklč 
pietų. Kvie<

•s lapkr. 1 d . 2:’J0 
’iame visas nares, 
hmkylies tnokvk- 

inčios turės mokė-
{į f LI Z H • t\ » 1 i; u — Komitetas.

RETKIA DARBININKU
>g |* mm m a Vvraias ir Moterimi) VI

II A D O n I JOKIOS rųšies metalo 1 I M 11 1.1 I medžio dirbamoseU fl 11 U 11 I ftapoue, fabrikuose, ko
teliuose, restoranuos, sr- 

inuo'<e, ligonbučiuose. raštinėse, sankrovose, 
•'unuo-i' ir tt. l’amutvkit musų DIDELI su

rašą. Gtriausios mokestis.
Advance Employment Eschange

2 ras atiRŠtas.—179 W. Washington St.

PARSIDUODA barbernė geroj a- 
pielinkėj, pigiai. įplaukos gana ge; 
ros.. Parduodu norėdamas užimti 
kitokį amatą ir turiu greitai parduot. 
Atsilankykite dėl tolimesnių infor
macijų. 1711 W. 16th St., Chicago, III 

arti Paulia ir Hermitagc gatvių.

RFIKALTNGA MOT1-RŲ TVAR-

KYTI SENAS POPIERAS. BRAN

GI ALSIA MOKESTIS. ATSIŠAUK I-

TE IN
• * ■» .1 M »!1« »■ l l « M

Gl'MBINSKY BROS. CO.,

2261 SO. UNION AVĖ., CHICAGO

B EI KALINGI 2 duonkepiai; pir- 
marankis ir antrarankis prie kepi
mo juodos ir baltos duonos. Geras 
darbas ir gera mokestis geriems ir 
pastoviems darbininkams. Atsišauki
te tuojnus.
1027 — 8th St., VVaukegan, III.

Tel. VVaukegan 1306 M. .

MEMNOS
DEL KLIJAVIMO LEIBELIŲ

Puikios vietos dėl lengvo dirbtu
vės darbo; patyrusioms geresnė atei
tis; puikios apielinkės; didelė san
itariška dirbtuvė; gerai apšviesta, 
užtektinai tyro oro, netoli prie gat- 
vekarių.

rALUMET BAKING POVVDER CO 
1100-1124 Fillmore St., Chicago, III

REIKALINGA moterų 25 iki 50 metų 
dėl lengvo dirbtuvės darbo. Patyri
mas nereikalinga. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

PRODL’CERS MICA COMPANY 
225 E. 22nd st. antras augštas.

REIKALINGA —patyrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų.

PEOPLES JUNK SIIOP 
622 W. 63 rd si., Chicago, III.

REIKALINGA vyrų ir moterų par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au
kštos rūšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
guli uždirbti nuo $50 iki $200 j sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. La Šalie 
Street. Chicago. 

*

1928 Leavitt St.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket

vergi) kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1821 VVabansia avė., kain-

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

PARDAVIMUI vienintėlė lietuvių 
••rosernė ir bučernė. Nėra kitos per 
8 blokus. Gera puiki proga teisin
giems žmonėms.

STEFAN JAROLIN
1137 S. Morgan St., Chicago, III

Pirmininkas A. Chcpaili.s,
4812 W. 15th st.. Cięgro, Iii 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis.
1442 Mihvnnkee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius,
x 1681 Mihvaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Mihvaukee Avenue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna l-.nui petny- 
čią kickvicųo menesio unijos salėjo. 
1579 Mihvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th SI., netoli llal
sted St., 7:30 vai. vakare.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paauksut s» 

vo puikius, beveik naujus, rakandu* 
iž retai pigią kainą, $160.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. vė 
tinusios mados valgomojo kambarį* 
rakandus. 2 puikių divonų. daven 
nort. taipgi $525 pianu su 25 m gv» 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsmau
kite tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat. 
Chicago, UI

Už BILE PASIULYMA turiu par 
duoti greitai 6 kambarių vėliausio? 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pinna su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonograpną su rekordais ir 
Jevvcl point už $60.
1520 N. Wesfoin Avė. 1-mas auaiia*

■ ....................................■■■ ■iiji.i.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik nauju? 
rakandus, divonus, cabineL phono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai Pigiai, ut 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Prie* 
Humboldl Park; Chicago

NAMALžEMe

DIDELIS BARGĖNAS ant namų, 
labaii puikioj vietoj ir neša dideles 
randas — po 6 kambarius, su skie
pais; ąžuolu išdirbtas vilius. Gali
ma gaut ir ant išmokėjimo įnešus 
bent kiek — narna lengva įgyt.

GED. VIBBALAITIS, Savininkas 
1131 S. Sa-vvy'er Avė. Chfcago.

i ei. McKinlcy 3351

APMAINYSIU —2-jų pagyvenimu 
naują mūrinį namą, Art. Crane Co. 
ant loto arba kito namo su maža 
skola. Rašykite tuojaus, adresuo
dami: “Naujienos No 119,
1810 S. llalsted SI., Cnicago

GARSINKI! ES
“NAUJIENOSE”

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vllimaitis, pirmininkas
3657 W. Floąrnoy St.

A. Tamošiūnas, vice-pirmi aikas,
1632 S. Sewaror avė. Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. rašt ninkas,
807 S. Spavtding avė.

Wm. Monikos, finansų r,bitininkas,
802 Independence Blvd. 

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

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Johas Petrauskas, pirmsėdžio pag«» 
. 664 VV. 18lh St.

Antanas Tamkcvičia, nutar. rašt., 
1948 String Si

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union Avė.

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wcntwort Avė.

CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1017 METAMS. 

Pins Dubickas, pirmininkas, 
. .. 2129 VV 21st Str.

lonas Degutis,, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz_.______ str.

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

Kazimieras .čepukas, iždininkas, 
1648 Divišion Str. 

lugust Moldcnhaucr, daktaras.
1554 W. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
uedėldionį kiekvieno mėnesio, Zwią 
«ek Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land avė.,s arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

H. Labanauskas, pirmininkas.
. , 819 F.dvvard St.

luozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center Si.. Raeine, VVis.

Kaz. Brazcvičius, fin raštininkas
402 Lincoln St.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Gumuliauskas, pirmininkas, 

119 E l07th Str.
M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd Si.
F. Grybas, prot. raštininkas,

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

27 E 102nd place 
I'\ Shcdvilas, kasicrius

311 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pčtnyčią kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 311 Kensington avė.

J.

Cicero, III. J. Matulis, iv
1437 S. 491h Ct., Cicero, III 

St. Charles. 111.: W. Grabauskas, 
19 VV. 2nd St 

Melrose Park, 111.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St 

Springficld, Ilk: K. Lagūnos,
1716 Maineny Avė 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Divernoon, III.: VV. A. Žilinskas,
Box 210 

Bockdale, III.: via Jollet, I). Lukša 
140 Moen Avė 

KVestvillc, I1L: St. Mazremas, 
Barber Shop, State 

vVaukegan, UI. J. Miloszeviče, 
801 — 8th

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad avė. 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bointov, 
3814 Deodor SI 

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Bnx 122 Tolleston Stati** 

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Btkx 554. 

Gary, ind.: D. Bassin,
1214’ Broadw*f.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kcuosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 51

Raeine, VVis.: Tony Vcgela,
237 Lafayette »▼*.

Raeine, VVis.: John Margis. 
1005 Gideon C&

St

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIšKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaiticnč, organizatorė, 

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

3443 So. Union Avė.
Paherelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard ’ 
Girdvainienė, Iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
KubutienC, kasos globoja.

K.

D.
St.

M.

A.

SI
CONNECTICUT VALSTIJOJ

St

Si

LIETUVOS SUN U DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1421 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas,
1618 Iluoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOti St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pčtnyčią Jklekvieno menesio Eagle 
Hali svetainėje.

i

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 in.

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21

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

A. Tamkcvičia, nutar. raštininkas.
1918 String St

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas 
1906 So. Union Avė 

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wėntworth avė

st

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N)

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

2040 S. llalsted St., Chicago 
Vincentas Danta, prot. raštininkas.

2000 S. Halsted St., Chicago 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas.

638 W. 18 St., Chicago

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergrecn

M. Žukas, vicc-pirmininkas, 
1608 W North

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 \Vabansia

V. Briedis, fin. raštininkas,
1019 N. Marshfield

Jur. Kalainč, iždininkas,
1965 Evergrecn

G. Moldcnhaucr, daktaras-kvotėjas,
1554 W. Chicago avė.

avė.

avė.

avė.

avė.

SKAITYK IR PLATINK 
‘“NAUJIENAS”.

SI

Si

So. Chicago, HL: Max Feldman, 
8901 S. Houston Avė

Rockford. 111.: St. Petrauskas ir
Račkeviče, 1012 S. Main

W. Pdllman, DL: W. Pilypas, 
720 VV. 120

flarvey, 111.: Z. Putramentas,
15725 Finch Av«

Chicago Heights, III.: P. Slcimontas,
144 E 16 St.

Spring Vailej’, III.: A. Jukubauska* 
516 Cleveland Si

Kewanee, H!.: K. Valančhinas, 
506 E.

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, D).: Žičkus.

539 Collinsville
Springficld, III.; K. Stočkus, 

1530 Sangamųn
E. St. Louis, III.: K. žukauski,

123 St. Clair

Si

7 Si

Avė.

Avė

Av<

I-I-I**

MASSACHŪŠETTŠ VALSTUOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millhury SI15 Millhury

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Amcs St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Boiiiųil, 
50 Charles _

Lavvrence, Mass.: A. Ramanauskai
101 Oak Si

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur Si

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Si

Si

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First Si

Patcrson, N. J.: A. Atkind, 
273 River Si

tlarrlson, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av»

Nevvark, N.J.: P. Lukšis, 
314 VValnut Si

BayonM, N. J.: A.
CHffside, N. J.: K. Stcponaviče, 

Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkcrs, N. Y. H L: \Veiss,
102 Riverdale Av» 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand St>

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N, Boulev«r» 

Amšterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Mani S' 

Bochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Avi

Amstcrdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. M ai n Si

MARY LAN D VALSTIJOJ

Ballimore

BaJtimore,

Bidltmorv,

Md.: .1. Aleknevicz, 
650 W 

Md.: J.
Lombard S 

Filipuvicr, 
137 S Pac» t 

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard S

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*, 
62 Lewls Stt 

\Vaterbury, Conn.: J. Pruselaitts, 
775 Bank IL 

New Hnven. Conn.; J. Vaitkevivtai, 
286 Wallac« IL

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Mindei:, W. Va.: J. Endrijauskas.
Box 13S*.

O K LA ROMOS VALSTIJ < )J:

Ilartshorne, Okla.: Deveikis J.,
P. O. Box 466

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
f amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Alsi 
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumčt musų adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

HA5TER 5Y5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi i 
prescrių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.

. Patronus daromos pagal Jų- 
sų mierą—Dile stailės arba dy- , 
dzio, iš Dile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdetinia

118 N. La Salio gatve, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali v

Vyriškų Drapanų Baigei 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertes nu<» 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $1 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas 
ių overkotų.

Visai mažai vartoti 
kotai, vertės nuo $25 
$5 ir augščiau

iki $7.50

nuo 
ii n

IMPERFECT IN ORIGINAL


