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Rusija siūlo pertrauki
mą musziu

Trm translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917. r .

LENKIJOS KLAUSIMAS 
BUS IŠRIŠTAS TIK

PO KAREI.

True translation ;ftled with the post 
mastefHt Cjlioago, III., on Novembei 
23, 1917, as renhired by the act of 
October 6, 1917., .

KRATA LIAUDIES TARY
BOS BUTE

j rue translation filed with the post- 
nasfer at Chicago, Iii., on November 

23, 1917, as reųuired by the act of 
Octobęr 6, 1017. .

CROWDER PERMATO
Anglai suėmė 10.000 belaisvi)!

Taip sako Vengrijos 
prenueras.

Nenori atskiros taikos

Generalis stręikas Finlandijoje 
atnaujintas

vriatisias komandotojas atsisakė siūlyti 
pertraukimą mūšių

Tuc translation filed with the post- 
uasterat Chicago, III., on November 
3, 1917, as reųuired by tlie act of 
ictober 6, 1917.

VISI KERENSKIO KA
REIVIAI PASIDAVĖ.

Ukraina siunčia 50,000 ka
reivių prieš gen. Kalėdinę.

— Bolševikų presos age- 
ra praneša per Haparan- 
kad “visi Kerenskio ka
dai pasidavė.”
Ukrainos valdžia pasiuntei

I True t r

padarys stiprų spaudimą į 
savo valdžias.

Sulig bolševikų valdžios 
planais, bus pirmiausia pa
daryta pertrauka musių, ir 
jeigu ji bus pasekminga per 
tris mėnesius, tada manoma 
sušaukti taikos konferenci
ją, kurioj bus bandoma susi
taikinti Rusijos taikos sąly
gomis — be aneksijų ir kon
tribucijų. duodant kiekvie-

AMSTERDAM, lapjkr. 22. 
— Iš Budapešto gauta'čia ži
nia sako, kad Vengrijos pre- 
mieras Dr. Alexander AVek- 
erle atsakydamas į buvusio 
premiero grafo Stephen Ti- 

’sza paklausimą, pasakė, kad 
tarybos apie artimesnius 
ryšius tarpe naujos įlenki jos 
valstybės ir Austro-Vengri
jos monarchijos vis dar te
bevedamos, bet galutinas 
nuosprendis bus padarytas 
tik įvykus taikai. Dr. We- 
kerle pridūrė, kad visi klau
simai, liečiantjs Lenkijos ir 
dvilypės monarchijos santi- 
kius bus perduoti parlamen
tui.

Federaliai agentai užgriebė 

dokumentus San Fransico.
SAN FRANŲISCO, lapkr. 

22. — Federaliai agentai Šia
ndie padarė Sari Francisco 
skyriaus Amerikos Liaudies 
Tarybos dėl Demokratijos 
ir Taikos bute kratą. Daug 
dokumentų užgriebta.

TRIS ŽMONĖS 
AREŠTUOTA.

SAN FRANCISCO, lapkr. 
22. — Trįs žmonės, jų tarpe 
viena moteris, tapo areštuo
ti, policijai bevaikant minią, 
kuri susirinko prie salės, no
rėdama užgirsti prof. Scott 
Nearing prakalbą. Radusi 
salę užrakintą, ji kantriai 
stovėjo ant vietos ir laukė. 
Policijai užėmė valandą lai-

minia.

besip

latiOn filed \vith Ihe post ( 
liicago, III., on November ■ 

s reųuired by Ihe act of
1917. i

likimą.

retinu

DUCHONIN PRA-

RUSU nuišiu

pasiūlyti si 
ti mušiu*. Oficialis bevieli n is šios die

nos pranešimas iš Petrogra- 
(do sako, kad liaudies komi

są Ii no gen. 
atsisakymą 

tluotojui Duchonin pradėti klausyti jų paliepimo pasiu
ku priešo armijų komanduo-' ]yti pertraukimo mušiu.” 
tojais derybas apie pertrau-!________________ 1
klllię musių. I rrue translation filed with thc post-

1 master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 

'October 6, 1917.

GENERALIS STREIKAS 
FINLANDIJOJ AT

NAUJINTAS.
LONDONAS, lapkr. 22.— 

Archivas, esantis šalies poli
cijos departamento sandėlyj, 
tapo oficialiai perduotas na
ująja! valdžiai, kartu su pi
nigais, kurių suma siekia 
500,000 rublių.

Premiero Kerenskio pati, 
j kaip pranešama, tapo Rau

donosios gvardijos narių a- 
reštuota beplėšant bolševi- 

I kų lapelius, kuriuose negrą- 
riežtai užreiškiama, kad žiai atsiliepiama apie Keren- 
tskira taika netik nėra pa-j 
geidautina, bet kad atmeti
mas pertraukimo musių per 
^ok 
alkininkami 
eik

Rusijos valdžia vakar 
? vyriausiam koman-(Duchoniną už

Pasiūlymas pradėti taikos 
tarybas tapo oficialiai per
duotas talkininku šalių am
basadoriams Petrograde.

rue translation filed with Ihė post- 
taslcr at Chicago, III., on November

TAIKA VISOMS 
ŠALIMS.

Nedarys atskiros taikos.

PETROGRADAS, lap. 22.
Formaiis pasiūlymas vi

loms kariaujančioms šalims, 
;akoma, nėra pastanga prie' 
itskiros taikos. Atpenč, čia 

užreiškiama, kad

Revoliuciniai komitetai 
! Maskvoje organizuoja spe- 

net jeigu jis butu cia,f.S ,sa,rgybas aPgynimili 
priimtinas, I svet!msahU 1 r l^igė regist- 

racijos biurą.^smarkiausi revo- 
irmijos tęsimą ka- 
Vokietiios imperia-l
Vokietijos žmonės</

įmes

į pranešama, kad po dviejų 
'dienų pertraukos tapo atna
ujintas generalis streikas, 
kadangi darbninkų reikala
vimai nebuvo išpildyti.

ČIA REIKMENIS 
RUSIJON.

i

duos
— Karės pirklybos taryba 
šiandie oficialiai paskelbė, 
kad reikmenis vra vežamos

anom

JAUNUOLIŲ. r-
■ ■■■ ..t;' ...........

Pranašaujama priverstinas 
kareiviavimas.

WASHINGTON, lapk. 22 
— Provost maršalas gen. 
Crowder laiške į vietinių ir 
distriktų boardus pirmą syk 
(oficialiai pripažino, kad dra- 
fto įstatymai bus pakeisti ir 
kad svarstoma planas apie 
pašaukimą kariuomenėn ja- 
muolių iki 18 metų.

Gen. Crowder užmena tai
pgi ir apie priverstiną karei
viavimą po karės.

Laiškas taipgi nurodo, kad 
,ukių ir pramonijos darbinin
kai nebus išskiriami, nors 
bus stengiamasi palengvinti 
ūkių ir dirbtuvių rūpesčiai.

100IWW narių areštuota Kansas e

Angliakasių unija priteista užsimokėti 
šešis šimtus tūkstančių dolerių.

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November master at Chicago, III., on Novcmbe« 
23, 1917, as recnlired by the act of 23, 1917, as reųuired by the act oi 
October 6, 1917. [October 6, 1917.

ANGLAI TIES CAMBRAI. 1001. W. W. NARIŲ AREŠ
TUOTA KANSAS VALST.

23, 1917, as reųi 
October 6, 1917.

ITue translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

SUBMARINA UŽPUOLĖ 
SUV. VALSTIJŲ TRANS

PORTUS.

I’rue translation filed vvitli the post- 
rnaster a t Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by Ihe act of 
October G, 1917.

G RA IK Ų K ARU JOM ENĖ 
FRONTE.

True translation filcd with the post 
master at Chicago, H!., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

TRANSPORTAS PASKA
NDINO CHAUNCEY.

WASHINGTON, lap. 22.— 
Vice admirolas Sims prane
šė šiandie laivyno departa
mentui, kad Amerikos tor
pedinių laivų naikintojas

uraiKija sKiibtai rengiasi, 
kad atlikus savo dalį karėje.

icariją gauta kablegrama sa
ko, kad daug naujų greitai 
sudarytų graikų kareivių di
vizijų užėmė savo vietas 
fronte. Naujosios kariuo-

dėlyj kartu su 21 jurininku, 
buvo perpjautas pusiau susi
dūrus su transportu Bose.

Chancey be abejo lydėjo 
Rose ir abu laivai plaukė ka
rės zone be šviesu.

Suėmė apie 10,000 belaisvių.
Vokiečiai neteko 50,000 
kareivių.

LONDONASJapkr. 22. — 
Anglai persiveržė per pas
kutinę vokiečių apsigynimo 
liniją ir mušasi atvirame la
uke.

Daugiau kaip 10,000 belai
svių suimta ir atimta daugy
bė didelių kanuolių.

“Kubilai”, kavalerija ir in- 
fanterija prasiveržė daugiau 
kaip 8 mylias pro skaitytą 
nepergalimą Hindenburgo 
liniją.

Cambrai apšaudomas. Vi
sos jo apsigynimo vietos pa
imtos ir gen. Byng kariuo
menė yra 23/j mylių atstume 
nuo miesto.

Neoficialiai . apskaitoma, 
kad vokiečių nuostoliai bė
gyje pastarųjų trijų dienų 
siekia virš 50,000. Anglų 
nuostoliai buvo maži.

KANSAS CITY, Mo., lap.
22. — Su v. Valstijų dist. pro
kuroras dėl Kansas Fred 
Robertson šiandie paskelbė, 
kad Butter paviete, Kansas, 
aliejaus laukuose areštuota 
100 I. W. W. narių. Daugiau 
kaip 50 tebėra laikopU fede- 
ralės valdžios.

$600,000 VERDIKTAS
* PRIEŠ UNIJĄ.

Tiek priteista užmokėti 
anglių kompanijai.

FORT SMITU, Ark., lap. 
22. — Prisaikintieji teisėjai 
nusprendė, kad United Mine 
Workers of America turi už
mokėti $600,000 Colorado 
Coal Co. ir Bache-Denman 
k o ) o rac i j o m s u ž n u os tol i us. 
padarytus jų nuosavybėms 
du metai atgal. Kompani
jos reikalavo $3,222,068.26.

22. — Vėliausiai pasiekę šį 
Įiortą Amerikos transportai 
turėjo gana prietikimingą 
kelionę submarinų zone.

Pirmą naktį zone du tran
sportai susidūrė. Vienas ta
po lengvai pagadintas, kuo
met kitam padaryta skylė ir
pagadinta kelios kanuolėsJmenės tipas, sakoma, yra pu- 
Padaryta greitas pataisymas ^<us- 
ir laivai nuplaukė.

Sekama naktį užpuolė tra- I(ll- - . . . .. . ..
i- _ ,23, 191/, as reųuired by the act of

nsportus subm-*rina. Pate- October g. 1917.
myta prabėgant vieno laivo KALAKUTAS WILSONUI 
priekyje torpeda, bet peris-'! SPECIALIAI PENIMAS, 
kopo niekur nesimatė. i WASHINGTON, lapk. 22.

Transportai greitai nupla-j— Kalakutas prezidento Wi- 
ukė priekyn ir laimingai pa-psono Padėkavonės dienos 
siekė portą, kur pagadini- pietums yra maitinamas gi
rnai tapo pataisyti. Įlėmis ir kaštonais Kentucky

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, ;Pate-’ October 6

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”.

Įlėmis ir kaštonais Kentucky 
farmoje. Kalakutas penimas 
jau beveik metus. Jis svers 
40 svaru.

PRIE STOKOS CUKRAUS BOSTONE.

Kada West End dalies Bostono gyventojai patyrė, 
kad abejo 2,400 svarų cukraus siuntinis, reikėjo šauk ties 
policijos, kad palaikyti tvarką minioje, kuri apipuolė 
nedidelę sankrovėle Cotting gatvėje, kad nusipirkus tos 
brangenybės — cukraus.

Truc translation filcd wilh thc posf 
master at Chicago, III., on Novcmbei

Truc translation fiieo wilh the post 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired hv the act of 
October G, 1917.

ANGLAI PRIE PAT 
JERUZOLIMO.

GRUDŲ SVIRNAI 
SUDEGĖ.

PUSĖ SV ARO DUONOS
Į DIENĄ.

Idžia išleido naują patvarky
mą, kuriuo nustatoma duo
nos porcija kiekvienai y pa
tai po pusę svaro į dieną. Na
mai bus apjieškoti, ar nėra 
kur paslėpta maisto ir miltų 
ir rastieji turintįs perdaug 
didelę kiekybę maisto bus 
aštriai budžiami.

LONDONAS, lapkr. 22.— 
'Šiandie pranešama, kad ang
lų kariuomenė, veikianti 
prieš turkus Palestinoje, pri
siartino prie pat Jeruzolimo.

Laukiama, kad gen. Allen- 
by spėkos užims miestą be 
didelio pasipriešinimo. Ži
nios apie liaėmimą miesto 
laukiama kas valanda.

šiandie čia sudegė du grudų 
svirnai. Abiejuose svirnuo
se buvo 25,000 bušelių gru
dų ir 30,000 svarų miltų. Pa
skui gaisras persimetė ir į 
miestą. Svirnai buvo pade
gti fosforu. Gaisras prida
rė nuostolių už $200,000.

i'rue translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

EKSPLIOZIJA VOKIEČIŲ 
CHEMIŠKOJ DIRBTUVĖJ.

ZURICH, lapkr. 22. — Su- 
Hg šiandie gautos žinios, ek- 
spliozija utarninke sunaiki
ni vieną didžiausių Vokieti
joj Grieshem-Elektron che
mišką dirbtuvę Frahkforte 
prie Maino.

Truc translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October G. 1917.

AMERIKOS MISIJA 
PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Pulkininkas E. M. House ir 
nariai Amerikos misijos, ku
rios viršininku jis yra, šią
nakt atvyko iš Anglijos į Pa-

3,005 AUTOMOBILIAI 
PAVOGTA.

Truc translation tited with the post 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI PAĖMĖ DVI 
KALNŲ JVjRšUNES.

BERLINAS, lapk. 22.-0- 
ficialiai paskelbta, kad dvi 
viršūnės Motne Fontaną ir 
Monte Spinuccia, šiaurinia
me Italijos fronte, tarp Bre- 
nta ir Piave upių tapo paim
tos.

SULAIKYTA 4,000,000 
SVARŲ MAISTO.

CLEVELAND, ()., lapk 22 
— Daugiau kaip 4,000,000 sv. 
bulvių ir kitų gendančių da
ržovių stovi sulaikytų Cleve- 
lande ant New York Central 
geležinkelio bėgių.- Daržovės 
sukrauta 76 vagonuose ir 
stovi jau 5 dienas. Geležin
kelio valdininkai nežino 
kas siunčia tas daržoves, 
kam jos yra siunčiamos.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
23, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKU STREIKO

NEBUS.
WASHINGTON, D. C., L 

22. — šiandie, po dviejų va
landų konferencijos su pre
zidentu Wilsonu apie ginčus 
algų klausime, geležinkelių 
darbininkų brolijų viršinin
kai paskelbė, kad sutrukdy
mo transportacijos bua išve- 
TEL4
ngta ir išreiškė savo pasirį- 
žimą svarstyti kiekvieną pa
siūlytą išrišimą nesutikimų.

LAIMĖJO PAKĖLIMĄ 
ALGOS.

nė
ne

LOS ANGELES, Gal., lap. 
21. — Vakar didžiuma balsu 
nubalsuota Los Angeles mie
stą padaryti sausu. Tai bus 
didžiausias Suv. Valstijose 
“sausas” miestas. Naujasis

MONTREAL, Canada, lap 
22. —t Sulig sutarties tarp 
kompanijos ir traukinių da
rbininkų organizacijos, 4,000 
Grand Trunk geležinkelio 
konduktorių, brakemanų ir 
kitų darbininkų laimėjo 8 
valandų darbo dieną ir pakė
limą algos.

CHICAGO. — Šiemet Chi- 
cao’o-’e pavogta 3,005 auto-'patvarkymas įeis galėn kovo 
mobiliai. 31 d. 1918.

LONDONAS, lapk. 22. — 
Karės ofisas paskelbė, kad 
anglai savo naujame ofensi- 
ve paėmė Fontaine Notre 
Dame kaimą, 2:/| myliose 
nuo Cambrai.
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t*rof. E. Teichmann.

IVIirtis.
Tąsyk gyviai susisuka į gumulėlius, apsigobia 'kiauteliu (cista) ir guli be judėjimo ant vietos lyg neguvos. Šitame apsireiškime daugumas įžiūrėjo mirties

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys. panašumą, šitos amebos ilgą 
laiką gali šitaipos išgulėti be ju
dėjimo ir maisto. Bet kaip jas

Vertė J. Laukis. vėjas perneša į kitą balą, arba 
kaip jų bala vėl atsiranda po lic-

Mes kiek vienam daiktui skai- 
toiue pilnai galimu turėti savo 
pradžią ir pabaigą. Tiesa, šito 
manymo pritaikymas prie garn
io apsireiškimų reikia skaityti 
u (išlaikančiu ypatingos kritikos 
ir neduodančiu jokių praktiškų 
išdavų. Ištikro, ligšiol dar ne
pavyko įgyti užtektina nuomo
ne ilig to, kuomet ir kaip atsi
rado gamtos apsireiškimai. Vie
nok mes tolydžio užduodame 
sau klausimą sulig šitų apsireiš
kimų pradžios ir savo nežinybę 
rūpinamės uždengti hipotezė
mis. Tą patį galime pasakyti a- 
pie musų bandymus išrišti klau
simą liečinatį gyvybes atsiradi
mą ant žemės. Tą patį galime 
pasakyti apie musų norą išaiš- 
kkati sau problemą sulig to, kuo
met ir kaip gyvybė ant žemės iš
nyks. Į šituos klausimus gam
tos Žinija negali duoti jokių tik
rų atsakymų, kurie butų moksli
škų tardymų išdavomis. Iš 
praktiškos pusės matymo šitas 
klausimas neturi mums di<ietėM 
svarbos, (ii mums, žmonėms, 
gyvenimas yra be pradžios ir 
pabaigos.

Bet visai kitaip yra su klausi
ma apie vienatos gyvybę. Čia 
dalykas eina apie musų pačių 
būtį ar nebūtį. Čia mes įeina
me į sritį, kurią puikiai galime

Extra! Dykai!

Nepaprasta naujiena. Kalendorius 
laikrodis. Jis rodo valandas, minu
tes ir sekundas taip pat, kaip ir ki
tas laikrodis. Jis rodo taipgi dienų 
vardus savaitėje. Kokia diena mė
nesyje. Taipgi rodo metų mėnesius. 
Jis taiį>gi rodo 4 mėnesio atmainas. 
Jeigu jus turėsite šį laikrodį, jums 
kalendorius bus nereikalingas, kaip 
jus pažiūrėsite jau jus žinosite kokis 
yra laikas, koki diena savaitėje, ko
kis mėnuo ir kokia diena mėnesyje, 
taipgi mėnesio atmainas. Tik pažiū
rėkite į šį laikrodį ir jus pamatysite 
daug rodyklių. Kiekviena šių ro
dyklių rodo kų nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vieną sykį, ir kas
dieną užsukti ir jis kasdiena rodys 
teisingai viską. Kaip tik diena bai
giasi 12 valandoje, rodykle paeina 
ir rodo sekančią dienų. Tas yra kas 
tokio stebėtino. Laikrodis yra įdė
tas į puikius ir tvirtus keistis, ir yra 
gyaranluotas 25 metams. Jis yni iš 
15 akmenų ir nesuvėlys nė minutės. 
Bile kur jus mokėtumėte už šį laik
rodį $14.00, nuo musų jus galite 
pirkti jį per trumpą laikų tiktai už 
f7.25. Mes išsiųsime rašytą gvaran- 
trją su jūsų vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikų laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 
$1.00. Mes duosime taipgi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra
šalins reumatiškas negales. Kaina 
šio žiedo $2.75, bet mes duosime 
jums visai dykai. Mes taipgi duosi
me jums X-Hay aparatą. Tai yra 
stebėtiną naujiena. Kuomet jus žiū
rėsite per šį aparatą, viskas bus per
matoma, ne tkitai drabužiai, bet 
aipgi ir kūnas. Tiktai pamislykite. 

tą visą malonumą jus galite turėti 
su šiuo aparatu. Viską viršminčtą 
mes jums duosime visai dykai, jei- 
*ai jus pirksite nuo mus naują ka
lendorių laikrodį už $7.25. Mes ne
reikalaujame nuo jūsų siųsti nė vie
na peno. Tiktai paimkite šmotelį 
IHjpicros ir pamieluokite savo pirš
tą ir atsiųskite iį pas mus su tusu 
pilnu adresu, ir jus užmokgsite $7.25 
kuomet viskas bus prisiųsta į jūsų 
't c ius. Neatidėliokitc, bet rašykite 
tuojaus į

apžvelgti, į sritį, kurion yra at
viras kelias musų ištyrimui, į 
sritį, kurios ištyrimas privalo 
interesuoti vienatos mirties kla
usimo gvildenimu. Pasižiūrėki
me gi mirties karalijai! Kaip 
čia dalykai stovi?

Vargiai koks apsireiškimas 
taip ryškiai metasi mums į akis 
kaip ta buitis, kad organines e- 
sybės, anksčiau, ar vėliau liau
jasi būti. Ko nepaklausi, kiek
vienas atsakys tau, kad kiekvie
nas gyvas daiktas sykį turės žū
ti, išnykti. Bet šita visų priim
ta nuomonė yra neteisinga ir nei 
šešėlio moksliškos kritikos ne
išlaiko. Milijonai milijardai or
ganizmų yr nemirštamais tik
roje šito žodžio prasmėje; ta
riant atsargiau, mes pasakysime, 
kad šitos esybės, išdaiies, turi 
gibsnumą būti nemirštamomis. 
Tokiomis nemirštamomis esy
bėmis yra žemesnieji, prastes- 
nieji organizmai, vienakytinčs 
esybės. Skaitlingi išbandymai, 
daryti su šitais organizmais (ka- 
dir pa v. amebomis) parode 
nuims, kad jie turi visas tas ypa
tybes, kurias mes skaitome po- 
budingomis gyvybės atstovams: jos persikelia iš vietos į vietą, 
priima maistą, skaido daiktų 
keitimosi padarus, alsuoja, at
jaučia šviesius chemikšus, elek- trikinius ir mechaniškus paerzinimus ir dauginasi. Dauginasi šitos esybes labai prastu budu: gyvis pasidalina, iš vienos vienatos pasidaro dvi ir kiekviena jų gyvena visiškai suvystai. Jei mes šitų dviejų gyvių nepaleistuine iš akių, tai po tūlo laiko pamatytume, kad ir jie savu žarų dalinasi, kiekvienas į du organizmu, ir taip be galo. Bet jei mes pradėtume laukti vienos šitų vienatų mirties, tai kiek mes nelauktume, nieko nesulauktume. Mes tik per prievartą galėtume šitų gyvių gyvastis pabaigti. Tokiu budu šitie gyviai yni amžinais: čia mes turime reikalą su nepaliaujama gyvybe, nepažįstančiu sustojimo, nepažįstančiu mirties.lokiai pažiurai į žemesnių vienakytinių organizmų nemarybę daugumas mokslininkų priešinosi, sakydami, kad ir prastieji gyviai pergyveną stovį labai panašų į mirtį čia buvo turėta omenyj šitokia buitis: kartais atsitinka, kad gyvenimo sąlygos musų ameboms pasidaro labai neprielankios; šitai ve, bala, kurioje jos būva, išdžiūsta.

taus, tąsyk tie gyviai vėl atgy
ja. Jie išlenda iŠ savo kiaute
lių nei kiek neatsimainę savo 
užtirpimo laiku: jie gyvena kaip 
gyvenę ir tuojaus pradeda dau- 
ginties. Jeigu tas yra taip, tai 
vargiai begalima čia mirtį mi
nėti. Čia trūksta to, be ko mes 
negalime sau mirties įsivaizdin
ti: čia trūksta lavono. Mes tu
rime tiesą kalbėti apie mirtį tik, 
kuomet galutinai gyvybe susto
ja, kuomet gyvybė iš organizmo 
išeina be sugrįžimo, kadangi tik 
šitame atvejyje mes turime rei
kalą su apsireiškimu atsakan
čiu musų supratimui apie mirtį.

Daugelis su augščiau išdėtu 
nenorėjo sutikti. Bet mums ro
dos, kad, laikanties logikos dir
vos, su tuo negalima nesutikti. 
Vienakytiniai organizmai daugi
nasi dalinimosi keliu, kiekviena 
ameba visa pereina į savo duk
terų akyčių kunus; tokiu budu 
kiekviena šitų dukterų akyčių 
gyvena jau savo motinoje, o mo
tina toliau gyvena savo dukte
ryse. Taip pat yra su visais ši
tų gyvių atstovais. Koltai gy
vuoja šita gyvybės lytis, toliai 
gyvuoja ir kiekvienas jos atsto
vas. Aleivienoje ameboje šliau
žiančioje musų klanuose, gyvuo
ja šito gyvių tipo pratėvė tiesiau
sioje žodžio prasmėje. Jeigu gi 
tas yra taip, jei yra organizmai, 
kurių gy vybė niekuomet neper- sitraukė, kuriems paskutiniu jų gyvenimo tikslu nėra mirtis, tai mes turime tiesą sakyti, kad gyvasties sandėdinis neturi savyje būtinai mirties už mazgų. Mirtis nėra išvidine būtinumą, e- saneia esmine gyvos medžiagos ypatybe. Jei mes panorėtume gyvybė apriboti, tai neturėtume minėti apie mirtį. Gyvybė ir 
mirtis nėra nepertraukiamame 
sąryšyj viena su kita; yra gyvi 
organizmai, nepažįstąs mirties.Bet ne vieni tik prastieji gyviai yra nemirštamais. Nemirštamais mes galime pavadinti taipgi visus daugakytinius gyvūnus. 1'iesa, čia jau nevisa visata nemirštama, tik nedidelė jos dalis. Bet užtai šita nedidele dalis nemirštama yra tokioje pačioje prasmėje, kaip ir prastieji organizmai. Pas daugakytinius organizmus mes atskiriame, viena tokius elementus (vadinas akytes), iš kurių yra sutaisytas tam tikro gyvybes atstovo kūnas, antra — elementus esančius dauginimuisi, vadinas lytines akytes (kiaušiniais ir sėkliniai kūneliai). Apie lyties a-

Lytūs mes turime tiesą pasakyti, 
kad jos yru nemirštamos, (ii 
kiekviena esybe, podraug ir žmo 
gus savo atsiradimo laiku yra ne 
kuo daugiau, kaip pavieninė a- 
kytė. Visi tie milijonai akyčių, 
iš kurių susideda suaugusi vie
nata, yra būtinai prasidėjusio
mis nuo pirmosios akytės, ap
vaisinto kiaušinio. Jeigu gi tas 
yra taip, tai ir suaugusios vie
natos lyties akytės paeina nų<5 
apvaisinto kiaušinio. Jos gi, sa
vu žarų, yra išeinamu tašku na
ujos vienatos pasidarymui. To
kiu budu, šitie dauginimosi e- 
lementai yra tokiais jau amžinos 
gyvybės atstovais, kokiais yra 
prastieji gyviai. Pas daugakyti
nius organizmus taipgi yra ne
mirštamos dalįs tiesiausioje pra
smėje šito žodžio: tokiomis ne
mirštamomis dalimis yra lyties 
akytės.

Prie šito logiško išvado turi 
prieiti kiekvienas protaujantis 
žmogus. Kienkviena suaugusi 
vienata yra sykį buvusi daugi
nimosi akyte, pasidariusia iš su
siliejimo sėklinės akytės su kia
ušiniu. šitos gi dvi akytes savu 
žarų, buvo suaugusių vienaty 
dalimis: jie buvo vieuatos orga
nizme kur kas prieš jų susilie
jimą naujos esybės vystymosi 
pradžiai. Vienatos gi, turėju
sios paminėtąsias sėklinę aky
tę ir kiaušinį, buvo kartą taipgi 
tik dauginimosi akytėmis, ir tt. 
Bet sėklinė akyte ar kiaušinis, 
kaip ir visas kūnas, paeina nuo 
dauginimosi akyčių. Taip mes 
galime eiti iš kartos į kartę ir 
pamatysime, kad gyvybė yra 
perduodama vienos vienatos ki
tai; ji visuomet be pertraukos 
buvo, kaipo tokia, ir, galbūt, vi
suomet bus.

I

Copyright Bart Scbaffner & Marx

L’NION WATCH CO., 
Dept. 36.

’<<() N. Carpenter St.» Chicago, III.

Daugiausiai Pertikrinanti Verte
Kuomet nors pagaminta Amerikoj po penkis dole
rius. Nauji rudeniniai nepaprasti — (vienas iš šim
tų) gerai pasipuošusioms moterims.

N. R. Tamsiai rudi taipgi audeklo viršai, po $6.

Gun Metai su rai
ščiais, lie patįs su 
guzikuėiais, taipgi 
pilko audeklo vir
šai. Garantuoti vi
si tikros skaros po

«5

Bet grįžkime prie prastųjų e- sybių. Atsistoję ant evoliucijos teorijos pažvalgos taško, mes turime prileisti, kad pirmutinės gyvos esybes-ateįžymėjo labai prastu sudėjimu ir stovėjo labai arti prie tuolaikinių protis- tų (prastųjų): jie susidėjo tad, iš vienų-vienos akytes ir dauginosi dalinimosi kelių. Tąsyk mes turime prileisti, kad tais pirmykščiais laikais ant žemės klestėjo tas aukso laikas, apie kuriuos filozofija ir tikėjimas svajoja, aukso laikas, nepažįstąs mirties. Bet ištikrųjų dalykai nevisai buvo taip. Tąsyk vienatos taipgi mirė, ir mes, aplamai, galime pasakyti, kad mirtis pasaulyje atsirado drauge su gyvastimi. Bet tąsyk mirtis nebuvo pasaulio viešpate, prieš ja tąsyk nesilenkta dėl jiegos stingimo. Jos valdymo sritis buvo nedidelė ir buvo ji lik ačiū į- vairiems priepuoliams. Laikas nuo laiko mirtis priiminėjo savo globon gyvybės atstovus, pabaigusius savo gyvatos po prievartos įveikme. Ištikto, gyvybe ir tąsyk patekdavo visokiems pavojams: gyvos esybės galėjo nuo bado pražūti, jas galėjo užmušti puolantis akmuo, karštas vanduo, šaltis, žodžiu sakant, negalima abejoti apie lai, kad priverstina mirtis apsireiškė pasaulyj labai anksti gyvybei atsiradus.
r 
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Nariai Cook County Keal Katate Tarybos

A. PETRATIS & CO. 
Reni Estnte Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir I 
maino namus, lotus ir farnias.

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Peržiūri apstraktus, padaro popieras 

NOTARY PUBLIC
751 W. 35ta gatvė 1
kampas Halsted Drover 2463

Iii t» 
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Kazimieras Gugis

ADVOKATAS
Vadu visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus ir popieras.

I Mamų Ofisas:
i m9 S. Halsted St.

I
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Burbom St.

PILIS Unlty BMt.
Tel. Central 4411

Visi geriausios stailės Moterų arba Merginų 
Čeverykai nuo $4 iki $10.

N. Ruttenberg1237 S. HALSTED GATV Ė

■»- ____
Kampas O’Brien.

JOSEPH C. VVOLON 
I.U4TUV18 ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldf..
29 So. La Baile 8t., Chlcaso, IU.

Tel Central 6390-6391 Atdara 
Utarninko ketvergi <» *<<•■«»<• 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:

. U«« MILWAUKEE AVĖ., Chicago, IU.
Tel Humboldt 97.

Padėkos Dienoje
Kiekvienas norime gražiai apsirengti

Visiems yra gražu pažiūrėt į gražiai apsirėdžiusi vyrą. 
Šiais metais visi yra įbauginti, kad viskas taip brangu, tai 
daugelis rokuoja, kad daug pinigų reikia, jeigu nori gražiai 
pasirėdyti. Mes jums parodysime, kad galima visai už ma
žai pinigų apsirėdyt kuopuikiausiai, todėl, kad mes turime la
bai mažas išlaidas ir galime parduoti tuos pačius drabužius 
už daug žemesnę kainą. Jeigu dar nesat pirkę musų krautu
vėj, ateikit ir pamatykit musų tavorą ir sulyginkit jų kainas.

Čia rasite namus
Hart Schaffnerio & Marx Drabužių

CHICAGO CLOTHING CO.
1922-26 So. Halsted Street, Chicago, 111.

Viena didžiausių vyriškų drabužių Krautuvė vakarinėj 
miesto daly j.

Organinės esybės, aplamai nė
ra liuosbs nuo verstinos mirties. 
Bet jos turi apsigynimo būdą, 
padarantį jas jiegiomis pakęsti 
visą sugadinimų eilę. Tokiu bu
du yra suglebsimas atsiginti, va
dinas, atasteigti nužudytus orga
nus ir plėkšnas. Prisižiurekim 
kaikurioms priklausančioms čia 
buitims. Gėlųjų vandenų poly- 
pą (hydriį) galima supiaustyti į 
kelias dalis (neseniai pavyko jį 
supiaustyti į 27 dalis) ir jis ne
miršta; iš kiekvieenos dalies gali 
išsivystyti nauja vienata, kuri 
prie tinkamų sąlygų pasidarys 
visai panaši į pirmapradį gyvį.Kirminas plananija (synony- 
mas šakotžarniams kirminams, Turbellaria Dendrocoella) parodo pastebėtinus sugebumus atsinaujinti. Mažyčiai šmoteliai iš gyvio išpiauti gali išsivystyti į subrendusią vienatą. Su tokiais gyviais galima padaryti į- doinųs dalykai; pav. ant šito kirmino galvos galima padaryti išilginį įpiovinią tarp abiejų a- kių ir neduoti abiem pusėm sugyli; tąsyk pas gyvį pasidaro dvi galvos. Tokiu pat budu galima planarija priversti ant kiekvienos kimo dfalies sutverti galva. Kirminas Stenostomum (priklauso prie lėkštųjų kirminų skyriaus) dauginasi dalinimosi keliu. Dvi vienatos prieš pat pasidalinimą atrodo tartum viena kita kastų į uodegą. Esančiam tokiame dalinimosi stovyje kirminui nupiauta pirmutiniam gyviui galva; didesnis šmo telis tąsyk susidėjo beveik iš išsivysčiusio gyvio, prie kurio iš pryšakio prikibo užpakalinis galas. Gal kirminas tiesiog atmes tą uodegos šmotelį kas įvyks tuo jaus dalinimuisi pasibaigus? Tas neįvyko. Priešingai ant pryša- kines kirmino dalies pasidarė nauja galva; akįs pirma pranyko, bet paskui vėl pasirodė ant naujos galvos, o smegenįs persikėle į nupiauta uodegos šmotelį. Tokiu budu Įvyko perkėlimas visos tebesančios medžiagos; visa ta medžiaga atrado sau pritikima naujame kirmine. Tą patį atrandame ir pas augštes- nius gyvius. Antai tritonui (vandenine salamandra), kuriam išplauta akies sliklaskystis, atauga vėl, kuomet pas žmogų to nebūtų. Tritonui taipgi atauga nuplautos dalys. Viskas tas, ga- lų-gale, yra tik reti atsitikimai, kurie rods, kibai smarkiai kreipia musų atidžia Į šituos apsireiškimus. Po teisybei gi sakant, net mažiausios žaizdos už- gydymas, yra ne kas kitas, kaip atsigimimas. Nusiplikinus ranką sunaikintos akytės turi būti pakeista naujomis; ir tas pats dedas prie kiekvieno sužeidimo. Jei organizmai neturėtų šitos y- patybėc, tai kiekvienas, net ir mažiausias sužeidimas galų-ga- le butų mums pražūtingu. Šitoje ypatybėje organizmai turi labai branginama priešveikos būdą visokiems sužeidimams ir gyvybes užlaikymui.

(Bus daugiau).

Didelis Iškilmingas BALIUS
Parengtas

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠELPOS KLIUBO

Subatoje, Laskričio-Nov. 24 d., 1917
PULASKIO SVETAINĖJE, 
1711-15 So. Ashland Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 25c porai.
Muzika L. J. Burbos Orchestra. Kviečia Komitetas.

ŠOKIAI su DOVANOMS
KALAKUTŲ, ŽĄSŲ, KIAULIŲ

SUKA TOJ LAPKRIČIO 24-1a D., 1917 M.
Nuo 7 vai. vakare ir visą nakt. Taipgi

^NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 25-tą D., 1917.
Nuo 2 vai. po pietų iki 12 valandai nakties.

Blinstrupo Svetainėj
LEAFY GROVE, WILLOWS SPRINGS, 1LL.

Puikus Balius
Su Dovanomis Gramofono

RENGIA DRAUGYSTĖ APVEIZDOS DIEVO

Sub., Lapkričio-Nov. 24, 1917
MILDOS (ABIEJOSE) S^ET., 32 ir Halsted gatvės
Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25c porai.

Naujiena! Naujiena!
Automatiškas Revolveris kišeniniame peilyje

patentuotą peilį, kurio jus niekuoi> 
gis yra naujausias ir yra.

i... >n jv, smailiomis kulkomis, ir patronai:
formos, taip kad jus galiet nekivt ji

čia jus matote stebėtiną naują 
ir niekuomet apie j j negirdėjot.

Jus galite šauti iš jo su

Jis turi vieną didelę Rėk 
Jis tarnaus jums visuose i---- - ------ .

iau n ma- 
ka 

peili*i be kuikij. 
ės kišeniuj 
, padarytą 
ite su juo 
dėl užtaisymo randa- 

s prisiusime 
ne vien tik 
jis yra tik-

tėt 
libras 22. 
yra labai gražus, maže ..... -is.i
kaip kiekvieną kitokį peilį. Jis turi viena didelę *, v
šio plieno. Jis tarnaus jums visuose atsitikimuose, ir da.i.i j' ’ Į’.' 
Geležtės atsilenkia vien tik paspaudus automatišką 
si geležtėje, storai apvilktoje nikeliu. Mes jį gyarantuojamc ■ant 20 
jums rašytą gvarantiją sykiu su peiliu. Šią stebėtinas poli g - • ..
kaipo peilis, bet ir kaipo revolveris. Nemanykit, kad tas yra vien a’
r£ 22 kalibro revolveris. Jis yra taip padarytas, kad ^^‘r ad Ubai {domus ir
lis yra revolveris, neims už nieką kitą kaip tik uz peilį. Sis i* < .
taipgi labai naudingas. Kn. iimn naudojamas ne vienKą tai jums reiškia turėti toki peili? Ir taip, šis penis bus JI I hlnmi žmonių 
tik kaipo peilis, bet taipgi kaip revolveris ir kartais apsaugos i ,. . . k ,iH į. 
Ne dvvai kad mes kasdiena narduodama šimtus šių peilių, dėlto kad Ki< K' ... , •
peilj nusipirko nesignil, kadangi jis yra jam labai naudinga. Kaip velku u tu<>’ P.1.’1 
yra taip lensva, kad kiekvienas Kai tai suprast, ir apart to Ulei išsiusime nurodymus u 
kiekvienu peiliu. Kaina, šio stebėtino išradimo yra visai neoianjo, hadanjari r.ainuos jut 
$4.95. Jus negalite nusipirkti šio peilio kur nors kitur, jus «alite tiktai nusipirkti jį »> 
musų. Nesiųskite pinigų iškalno, tiktai prisiekite mum; savo piną už mok?-
stampom padengimui siuntimo išlaidų, ir mes Išsiųsime jum s) p<u{, 11 11.J .. ... 
site, kuomet peilis bus nusiųstas į jūsų namus. Kurie gyvenat thicagope ir apiennK ji. 
esate užkviesti ateiti ir pamatyt šj stebėtiną peilį. Rašykite dėl to šiandien, kadangi -a -
dėlis greitai bus išbaigtas.

DEFENDER POCKET
1757 W. Superior St., Department O—8

KNIFE CO.,
Chicago, Illinois.

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.
Eibes juokingu straipsnių, 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigu žiedus.
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš 1 ragaro, 
Jagamasčių ir jų stonikių gaspadmių pikccrius, 
Tikietą į Dangų, etc., etc.

%*© Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

251 Broadway,

“KARDAS”
So. Boston, Mass.



KOPK FORD, 1LI

Margu mynai.

rudi

tuklius ir šiaip pramogas.

kuinu.

kas aiškus kiekvienam, kad ne
pažįstant abėcėlės negalima 
^kaityti, nelankius pradinės mo
kyklos negalima pastoti į aukš
tesnę mokyklą, bet tai kas kam 
galvoj? Pas mum dabar įėjo

Ii režisierius bei aktorius, ne
žiūrint, ar jis turi kiek nuovo
kos apie tai ar ne.

Ar nevertėtų šį klausimą pa
svarstyti Draugijų Tarybai? Juk 
taip dalykams stovint mes publi
ką galutinai atšaldysim nuo lie-

Vietos “bolševikai“ vėl atnau
jina atakas. Jie nutarė padaly
ti didžiausį užpuolimą ir subom
barduoti Tarybos šalininkus. 
Viename L.. D. L. D. 29 kuopcy, 
susirinkime, pirma negu atme
tus Tarybą, pašventė apie pusę 
valandos pasikalbėjimui. Biro 
užgauliojimai kaip iš kulkasvai- 
džio: “Jus apgavingai balsavot 

jus \Vilsono garbintojai — jus 
visas bobas nuo galvių susive-

tie draugai, kurie save rekla
muojąs “tikrais internaciona-

f ’ajieškoma
s“. Pirmiau

kur su visu tautininku bagažu.

NAUJIENOS. Uhicago, III. ____

L* W C 4 OLietuvių Gyvenimas
imu knrpsnonrtentn nranešimat « • ■ JMusu korespondentų pranešimai

Jie palįs, ar kas apie juos žino
te, malonėkite pranešti, nes bū
tinai reikia surengti Simono 
Daukanto apvaikščiojimas su 
paskailoinis ir lietuvišku hym- 
nu.

šiuo pranešu plačiai visuome
nei, kad jeigu kas nutartų išne-

Baudzcvičių; jis yra specialistas, 
ir žino, kad žodis oportunistas

jame nieko bloga nėra.

Kodėl merginos taip kimba 
prie kareivių, kaip davatka prie 
kunigo?

Viena jankė, kuri tankiai su

reitą naktį buvau kempėj (ka
reivių stovykloj) — tai bent tu
rėjau gOod time: privalgiau sal
dainių įvairių įvairiausių, o jau

Klausiu:
O kas toliau buvo?
Tai man vienai žinot, a 

vė jankutė. Reporteris

PITTSBURG, PA.
---------------- \

žodis apie Liet. Mokslo Dr-stę.

Lietuvių Mokslo Draugystė, 
pasistačiusi nuosavus namus, tu-

taip eis reikalai, lai draugija ne-

riau tarpti. Mat, nėra los savai
tės, kad L. M. D. namuos nebūtų

ba du. Svetainė panaudojama 
ne tik baliams (už balius dr-ja 
ima $40 ). bet ir šiaip susirinki
mams, prakalboms, koncertams 
ir lt. Svetaine naudojasi netik

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

ir tikroje Bačkoje. .28 metus teisingai vedamoje Baakejs. 
F* eriptiura Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearinf House) dapoiiti 

Ir taupymo padčjimq.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVĖ., kampaa lt gatvės.
WAI.ENTY SZYMANSK1 V. F. MASHEK 

pirklys prez. Pilsen Lumber Ca
H. E. OTTE J. PESHEL

vice-prez. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnff. Co 
GEO. C. WILCE OTTO KUB1S 

r ('o vice-prez. T. Wilcs Co. prez. Atias 
JOZEF SfKYTA [Brewlū| C«

kamienus
PERVIRŠIJA $6,000,090.

KALB/tMA LIETUVIŠKAI

moo

DTTO KASPAh 
vice-prtzideutM* 

fflUJAM OETTING 
yrez. Oeiiing Bros 

r:HARLES KUUPKA 
»ice-prezidenta» 

PADĖJIMAS* 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Sandeliai Gerų

vieliniai, bet ir užupieeiai saul- 
saitPiškiai, kurie pirmiau niekino

svetaine.v

Kas ypatingai smagu pažymė
li, kad Liet. Mokslo Dr-stė yra 
ir dosni: neturtingoms kultūri
nėms draugijoms duoda svetai
nę nekildama jokios mokesties. 
Taip tąja svetaine dykai naudo-

savo susirinkimams, 
joms etc.

atsišauke jauna ir neturtinga 
draugijėlė - Pittsburgo Lietu
vių Jaunuomenės Muzikalč Dra- c

ugija — prašymu, kad L. M.

kainos. L. M. D. susirinkimas 
suprasdamas reikalą paremti 
jauną ir naudingą jaunuomenės 
draugijėlę, leido jai dykai salę 
vienam baliui surengti ir vieną 
kartą savaitėj turėt muzikos re
peticijas vaikams. Kad spalių

surengusi prakalbas, L. M. D. ir
gi, prašoma, nebeėmė mokes
ties už svetainę. Aido Chorui 
netik duoda dykai svetainę kon- 
cert’ui “Naujosios Gadynės“ na
udai surengti, bet pati L. M. D- 
stė prisideda prie to koncerto su
rengimo. Tai yra labai gražu iš

D-stės mitingo, J. Virbickas, Bi-

<lė L. M. Dr-slei Aido Chorą, buk 
Aido Choro nariai apšmeižę 
kaip pačią L. M. D-stę taip ir Bi-

pondencijas.

te nei nesvarsčius. Skundas bu
vo bjauriai surašytas, vartojami 
tokie koliojimos žodžiai kaip 
“niekšai“, “išgamos“ ir lt. ant 
tų žmonių, kurie nešoka pagal 
Virbicko armoniką ir kurie dir
ba kultūringą visuomenės labui 
darbą. —šnipas.

S. OMAHA, NEBR.

Dovanėlė literatui, gerb. šernui.
SLA. 87 kuopos laikytame, 

mėnesiniame susirinkime lapkr.

škas nuo p. V. K. Račkausko, 
Tėvynes redaktoriaus, reikalu 
parėmimo musu seno veikėjo,

pažino, kad tai yra labai gražus 
ir niiilinas sumanymas, nuta-

hTHlS STORE
fCLOSlZS

Overkautu MONDAY 
TUESDAY 

THURSDAY
JUS TIKRAI PANORĖSITE TURĖTI JUOS 

PRIEŠ PADĖKOS DIENA, UŽTAIGI GERIAU 
JUS NUSIPIRKITE DABAR

6:00 O’Cločk P. M.

ši yra OVERKAUTU SANKROVA, vieta

Schaffnerio & Marx’o ir kitų aukštos klesos siu
vėjų iš puikiausių vilnonių audeklų.

Jus čia rasite stailes kokios jums patinka, 
puikus kautas, jei jis jums patinka. Mes turime 
didelį įvairumą overkautu šio rudens visokių 
stailių, Pinsh Back, Belted Coats, Balmaccan,

Vyrų rudeniniai ir Žieminiai siutai ir OVER- 
K AUTAI 
siuvėjų

$15 $18 $20 $25 $30 
ir augščiau iki $50

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias Drapanų

BACH BROS

■yrifht 11 »»i t HvhaiTiKiv// Mm <

BEIKA LAUKITE
SAVO GROSERN'iNKO

wWH THE

PARDUODAMA VISOSE 
GROSERNĖSE

■jus rengiatės pasipuošti, o mes ren
giamės kad parduoti pigiaus negu kitos 
krautuves. Visokių naujausios mados 
Overkautu ir Siutų kainos buvo $25.00, 
$21.00, $23.00, $22.00. Specialiai bus 
parduodami Lapkr.-Novv 24-25—Suka
toj ir Nedelioj Overkauiai ir Siutai po

dolerius. Belo buvo pašildyta, 
kad ir šiaip atskiri nariai, kiek 
kas galėdamas, paaukotų. Tam 
tikslui tapo paskirtas komite-j 
tas aukoms priimti ir jas, kuri 
reikiant1, pasiųsti. Padarius ko- 
lektą, sudėta dar $8.50, kas dai
kte su kuopos paskirtais dole
riais padaro viso $13.50.

Susiv. Liet. Am. 87toji kuopa 
ar tik nebus pirmutinė kultū
ros rlhrbe. Vakarų valstijose, į

kviename naudingame sumany
me niekados neatsisako su savo 
parama, šis gi atsitikimas yra

tuvių gyvenime. Musų veikėjai

veninių žmonių švietimui, mo
kinimui, galų gale siisilaukia to, 
kad nebeturi duonos kąsnio!..

skio “Lietuvą“ ir rašęs moksli-

vo spėkas, senatvės susilaukęs 
lapo p. Olševskio išmestas gat
vėn kaip koks senas nebereika
lingas daiktas. O ponas Olšev-

tančiais egzempliorių šerno pa-

biznį ir turto susikrovė.

dolerių aukavo šie nariai: po 1

čienė; po 50c

Kellinavi-

mantas, Tad. Keltinavičia, Ad. 
V. Jurevičia; po 25c.: Aldona E. 
Sabaliauskaite, Vytautas Zalpis,

kis. Jonas Jonaitis, Joana Balo- 
vienė, P. D. Sabaliauskiene, A-

Komitetas taria ačiū aukauto
jams. Pinigai tapo pasiųsti g. 
V. K. BaČkauskui į New Yorką.

Komitetas: V. J. Sabaliauskas,

WAUKEGAN, ILL

Socialistų Partijos Lietuvių

noj “žmogžudžius.“ Sulošta 
gana gerai, o tai ačiū d. A. F. 
Sabeckiui, kuris namaža pasi-

Be to, dainavo

ir dainos žmonėms ypatingai 
patiko. Publikos buvo pilna 
svetaine.

Stanislovas Bučius su panele Ro

civilį. Abudu yra vietinio soc. 
partijos lietuvių skyriaus nariai,

darbavę vietos scenai. Be abe
jo, jie ir toliau nenustos veikę. 
Laimingo šeimyniško gyvenimo 
jaunavedžiams!

—Girios Paukštis.

MUSKEGON, MICH.

veikimas.

socialistai ir šiaip laisvi žmonės, 
o ant kapo d. M. Ponis pasakė 
trumpą prakalbėlę.

Lapkričio 18 LSS. 2 16 kuopa 
laike savo pusmetinį susirinki
mą. Buvo pakeltas klausimas

šmeižimų ir užsipuldinėjimų ant 
d. Prusclaičio ir Naujienų, kur 
d. Slalioraitis Kovoj įtaria, buk 
Naujienos papirkusios d. Pruse
lailį. Stalioraitis šmeižia netik-

kartu ir visus kitus “privati
nius” socialistu laikraščius. Vi- 
sa tatai apsvarsčius, 216 kuopa 
didžiuma balsų nutarė išnešti

prieš kilus ^draugus ir laikraš
čius.

lvoviečiai draugai tegul nema-

šku budo stoja už Naujienas ar 
d. Pruselailį: ji stoja už teisybę.

Tanu1 pačiame susirinkime

Dabar kuopa jau prisi-

veiksmų dramą “Pirmi Žings
niai“. Vaidinimas ivvks atei- *. v
nančią nedėlią, lapkr. 25, 7:30

Tikimos,

CHJCAGO HEIGHTS, ILL.

Vakaras.

Lapr. 18 d.. Lietuvių Dramati
škas Batelis surengė teatrų ir 
balių. Statyta scenoj dvi kome-{ 
dijėli: “Mulkinę ir mulkintojai“, 
ir “Kurčias žentas“. Lošimas 
nusisekė labai gerai, ypač p. M. 
Danizrauskienė Aliutės rolėj

tiškai. Buvo ir deklemacijų, ku
rios irbi nusisekė gerai (lik vie
na bedeklemuodama susimaišė 
ir neužbaigė.) Publika buvo pi
lna svetainė. Vietinis kunigu
žis tuo pačiu vakaru buvo su
rengęs prakalbas, lyg kad norė
damas užkenkti dramatiečiams.

daktorius pagelbon, bet ir lai ne
Lapkričio 15 pasimirė Barz

daičių dukrike Agnieška. Palai
dota tapo be jokių kunigini ųcc- 
remonijų. Mat tėvai yra lais
vų pažiūrų žmonės ir priklauso Praėjo tie laikai, kada žmonės
prie vietos LSS. 246 kuopos. Į lankstė savo sprandus kunigams 

Laidotuvėse dalyvavo didžiumoj ir aklai jų klausė, dabar jie ei-

kuo-nors interesuojasi, ėjo teat
rini, o klerikalų kalbėtojai sa
kė pamokslus tuščioms sienoms.

The Bridgeport 
Clolhing Co.

3246-3248 So. Hal sieti Street

na kur jiems geriau patinka, o 
ne kur kunigužis sako. Dabar 
jau paprastai taip esti, kad jei. 
kur nors laisvos draugijos pa
rengia teatrą ar šiaip vakarą, vi
sados pilna žmonių, daugiausia 
jaunuomenės; o parengus vy
čiams, publikos kvieste nebepri- 
sikvicčia. —A. F. Steimontas.

SPRINGFIELD, ILL.

LSS. 29 kp. laikytame susi
rinkime 11. d. lapkričio nutarė 
rungti kas ketvirtą ned'ėldiem 
lavinimosi diskusijas. Iš cilesj 
pirmos tokios diskusijos įvyks 
nedėliojo, lapkričio 25 d. Pel. 
Aliaus svetainėj, kampas 7-los 
ir Washington gt.; pradžia I v. 
vakare. Bus diskusuojama klau
simas: Katrų socialistų yra tei
si ogesne taktika, kairiųjų, vidu
rį ečių ar dešiniųjų? Kuopos dra
ugai nepamiršikle atvykti visi. 
Pašaliniai, kuri įdomauja pla
čiau susipažinti su socializmu, 
taipgi prašomi ateiti.

Kp. sekr. J. Bubliauskas.

CICERO, ILL.
Klaidų pataisymas

Mano korespbndencijoj iš Ci
cero, “Naujienų” n r. 277 įsi
skverbė viena atitaisylina ko
rektūros klaida. Tarp kita ten 
pasakyta, jogei “šauniai padai
navo d. J. Dobraškiene”. Ištie- 
sų tai ji dekleniavo, o ne daina
vo. -—J. A ceris.

AUKOS POLITINIAMS 
KALINIAMS ŠELPTI.

Waukegan, 111. Lapkričio 17, 
1917 buvo vestuves Stanislovo 
Bučo su Rozalija Motejaičiuke. 
Vestuvėse, Jonui Sinkui sunia-

Tėi'oM ...

nius ir jaunavedžiams pritarus, 
padaryta aukų rinkimas politi
niams kaliniams šelpti. Auka
vo po $1.00 Jaunavedžiai GI. Bu
čas ir B. Bučienė; po 50c.: .1. 
Mačiulis, J. Urbanavičiūte, I. 
Baliunas, A. Gvozda, P. Gvozda, 
F. Sprindis, B. Jaseliuniukč, J. 
Jakutis; J. Molejaitis 30 c.; po 
25c.: A. Stascvičia, B. Mascli li
nas, .1. Sinkus, M. Sinkus, E. Ju
škienė, J. Zakaras, W. Nagins- 
kas, P. Sprindis, J. Molejaitis, P. 
Mikolaičiulę, A. Sabeckis, I). Mi- 
kolailis, \V. Mikolailienė. Smul
kių 35 centai .Viso sudėjus pa
sidaro $10.00. Aukas siunčia
me Naujienų Redakcijai, kad 
perduotų politiškiems kaliniams 

—Jonas Sinkus.
$10.00 gavome ir pasiuntėme 

Liet. Darb. Tarybos Komitetui, 
kurs Ino reikalu rūpinasi.

—N. Red.

OR. W. YUSZKIEVHC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA 
turi skaudamas arba silpnas aki 

/aivos skaudėjimo, atsilankykite u»

1155 Mihvaukee Avė
valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaka>» 
v t AfcKojp >>• x"v> <• rvto iki 1 „>»»•

Vyrišky Drapany Sargeliai 
hVauji neatimti, daryti ant uz<a- 

kymo siutai ir overkotai, vertės nua 
330 iki $50, dabar parsiduoda p<> $' ’> 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pauiiR 
<ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovc* . 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aug.Ščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
34.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, nedėliomis jr vt 
karais.

S. G O R D O N
1415 S Halsted St., Chicago. kC

DRAUGIJŲ ATYDAl!

SIRUPAS IR KOMPANIJA
Mea išdirbam viakn, k«s tik drau

gijom* rekalinga; I. y. visokiun tjit- 
alkučiub, modalius, kukardat,, ve- 
lluvas, antspaudas ir 1.1.,

Mis turim S. L. A., S. L. R. K. A. 
ir T. .M. I). gatioŲ žcnklvlip pardavi- 
mui: aukniniai po II.Oi), sidabriniai 
žiedai po $2.311, aulminiai žiedai, nuo 
$">.00 ir aukštyn, laikrodėliams kabu
čiai po $1.75.

SIRUPAS & CO.
J

mL'



NAUJIENOS, Chicago, DL Pėtnyčia, Lapkričio 23, 1917

NAUJIENOS didžiuma josios narių nėra 
ir neketina būt šios šalies pi
liečiais, ir kol lietuviu mi-T y. a TFV\ ° Tl įieciais, it is.01 uvluviu nu

iUitlTOMllM EMllllV 1NI®WS r.i<w yra labai menkai apsi
Apžvalga

“DOROS IK ŠKIMYN V
SAUGOTOJAI”.

rnn Lietuviu Dienraštis Amerikoje
NAUJIENŲ BENDROVE inc

Hthen išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant i na
mus, moka:

Savaitei ............................... J*c
Mėnesiui............................. .  50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
tiekia, dienraštis siunčiamas pactu. 
Imčjatns išanksto užsimokėjus:

Metams............................. .  $6.00
Pusei metu ........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačtu:

Metams ....................
Pusei metu .............
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia J .
Orderiu, kartu su užsakymu.

. $5.00
.. $3.00
. $1.75
... $7.00
... $8.00

siųsti l’ačto Moncy

First Lilhuaniin Daily ir> America 
rublished DaUp Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PU B. CO. Ine.
Terma of Subscription:

Chicago—
By carricrs:

One weck ................................ 12c
One month ........................ 50c

To parts of city not covered b> our 
carricrs, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One ycar............................. $6.00
Six montbs .................... $3.50

United States, outsido of Chicago, 
by mail:

One year....................
Six montbs.................
Three months...........

Canada, one ycar .......
Other foreign countries
Moncv mušt be hend by Postai Mo- 
ney Order. in advance.

$5.00
$3.00

1.75
. $7.00
. $8.00

Address: NAUJIENOS, 18^ S. Halsted St., Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gęs rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krnsos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

[ šalies reikalais. Lavinima- 
jsis socializmo idėjose ir tų 
(idėjų platinimas, prie šitų 
aplinkybių, neišvengiamu bu 
du sudaro kone visą Sąjun
gos darbų turinį. Aišku, kad 
laikraščių leidimas tuose da
rbuose turi lošti svarbiausią 
rolę; O daugelis sąjungie- 
čių į L. S. S. žiuri net tiktai, 
kaipo į “Kovos” leidimo ir 
prakalbų rengimo įstaigą. 
(Todėl tai, pastebėsime prie 
progos, taip sunku buvo pir
ma juos prikalbint prisidėt 
prie Socialist Party; todėl 
didžiuma jų taip nepajiegia 
dabar suprast L. D. T. idė
ją; todėl jie daro taip griež-

t

u

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak

Redakcijos Straipsniai |

darbas.

v’OS

nei

Minčių kontrole 
organizacijoje.

šūkauja apie sočia-Į Kada mes vakarykščiame 
lorybes”, bet jie vi-j straipsnyje bolševikiškojo L.

nu ir “privatinių laikraš
čių”.)

Bet kuomet socialistinė

jos veikimo pamatą, ir kuo
met spauda yra svarbiausia 
to veikimo priemonė, tai ati
duot tos spaudos valdymą į 
organizacijos viršininkų ran 
kas reikštų supančiot ir pa- 
žebot ją. Jokia gyva mintis, 
jokia šviežia srovė tuomet 
negalėtų prasimuŠt organi-

i gardą. Tegul tiktai jie p() Savo kontrole sociali-1 
ižiuri, kas tenai dedasi. < 
tai, šiame “Naujienų” j Vokietijos

numeryje perspausdiname iš partijos politikos, tai mes ne- augštai stovi išsilavinimo lai- 
dviejų priešingų pakraipų | nurodėme esančiojo tarpe tų psnis;
laikraščių dvejetą žinių apietdviejų dalykų skirtumo

1 >

kuniginės srovės žmonių

Daug reikšmės turi taip- 
stų spaudą prilyginome prie pat ii' ta aplinkybė, kad pas

> Scheidemaim’o lietuvius socialistus dar ne

Kuniginis So. Bostono “Dar
bininkas” nesenai išspausdino 
korespondenciją, kurioje bjau
riai apšmeižė Norwood’o, Mass., 
socialistų kuopos organizatorių, 
K. V. žiurinską. Pastarasis da- 
sis dabar praneša per “Keleivį”, 
kad šmeižikai bus patraukti tie
som ’Rime-pat pranešime tc- 
čiaus K. V. Žiurinskas rašo apie 
tai, kaip klerikalų agentai kal
bino jo žmoną prie vagystės ir 
stengėsi suardyt jų šeimyną. Ji
sai pasakoja:

Nelabai senai, nebūnant 
man pačiam namie, atėjo į 
mano namus Romos agentas 
K. ir užsipuolė ant mano žmo
nos, kad ji duotų jam pinigų 
ant “Dievo garbės.” Mote
riškei paaiškinus, kad ji nega
li dout, nes visi pinigai pas 
vyrą, tas juodvarnis pasakė: 
“Tai tu pinigus nuo jo pa- 
vogk, o ant bažnyčios turi 
duot”. Tą girdėjo kitos dvi 
ypatus ir reikalui esant apsi
ima paliudyt.

O štai kitas atsitikimas. Ne
labai senai mano moteris 
vežė pakrikštyt kaimynų 
dikį. Kunigas klausia:

Ar tamsta katalikė?
Taip, katalikė.
O tamstos vyras ? 
Jis socialistas.
Socialistas I—sušuko 

nigas išvertęs akis, 
sta su juo gyveni?

—Gyvenu — sako moteris 
kode! negyvent? Jis man 

geras, duoda man užlaikymą, 
myli vaikus...

tu kitiems lietuviams geda, 
nesmagumas.

“Draugo”, “Darbi įlinko”, 
negraži kalba, pravardžiavi

mas, pjudymas, jų pastabos 
apie “laisvamanius” ir kitų 
pažiūrų lietuvius, prisidėjo 
prie šios baisios tragedijos.

“V. L.” redakcija delei to atsi
tikimo sako:

Jau suvirs metai, kaip mu
sų dešinieji laikraščiai rodos 
kaip susitarę, veda aršiausias 
atakas prieš kiekvieną žmogų, 
kuris nors kiek kitaip drįsta 
manyti, negu tie laikraščiai 
nori. Visus kitus, kitaip įsi
tikinusius nevadinama kitaip 
kaip pasileidėliais, nedorė
liais, nusmukeliais ir tam pa
našiai. Liepiama su jais ne
turėti jokio reikalo, persekio
ti, nepakęsti. Tiesa, užmuši-

daugiausiai dėlto, kad užtai

Vokietijos ‘‘kaizeriniai

nuo to-gi priklauso ir 
| pasirinkimas jų viršininkų. 
Lietuviai socialistai, be abe-

Apžv.). Vieno- cialistai” (kaip juos apkriks- jonės, yra žymiai pralenkę 
na, kaip kleri- tijos kairieji), lygiai kaip ir savo išsilavinimu kitų sroviųj e jų prane 

kalų agentai stengiasi suar-i mūsiškiai bolševikai, nori at- minią, bet to neveizint, juos 
dyt socialisto šeimyną; ant-jsiekt to, kad socialistinė spa- dar visgi negalima pripažint 
roję pasakojama, kaip sufa-įuda pavirstų partijos virsi- kompetenčiais sprendėjais 
natizuotas parapijonas pa- į ninku įrankiu. Bet laimė, socializmo klausimuose. Te
pjovė “neprigulmingą kata-|kad Vokietijoje socialistai dėl negalima tikėties nė to, 
liką. Kodėl “Draugas’, a-1 šiandie’ jau turi dvi partijas; į kad jų pastatytieji viršinin- 
žuot keikęs socialistus, ne- j todėl Sclieidemann’o užma- kai butų tinkami socializmo 
atkreipia savo domos į 
k ius apsi reiškimus?

3 pasakojama, kaip sufa- juda pavirstų partijos virži- kompetenčiai

retoms yra padėta rubežius. idėjų globėjai. Patekę į to- 
Jisai gali užslopint opozici- kių globėjų rolę jie tiktai už- 
jos balsą tiktai tuose laikra- slopintų idėjinį organizaci- 

čiuosius žmones be\eik ne-iščiuose ir žurnaluose, ku-|jos gyvumą, — ka jie, kaip 
gali padaryt įetkmės, nes jie j riuos leidžia oficialės parti-1 matome, ir dabar stengiasi 
nepripažįsta kitokio autori-| jos organizacijos. Tokių lai-(padaryt didžiausiu uolumu, 
teto, kaip tiktai savo ‘ dvasi-įkraščių ir žurnalų yra, deja,^ors dar jų kontrolėje nėra 
skujų vadovų”. Taigi tuos 
žmones turėtu šviest ir do
roje auklėt kunigai ir jų tar
nai. Bet jie to nedaro. Visa, 
kas jiems rupi, tai sukelt ka-

didelė didžiuma, bet vis dėlto nė pusės socialistų laikraš- 
ir atsimetusiųjų nuo partijos čių. įsivaizdinkite, kuo pa- 
organizacijų rankose paliko virstų lietuvių socialistų ju- 
tula senosios socialistų spau-i dėjimas, jeigu visose sociali
uos dalis. Nepriklausomųjų etinėse redakcijose butų pa- 
Vokietijos socialistų padėji- sodinti tokie “socializmo ek- 
mas butų buvęs daug sunkės- sportai”, kaip Vidikas, ir to- 
nis, jeigu oficialės partijos kie “literatai”, kaip Stalio- 
centrui butų pavykę atimt is 
jų tokius, pav. laikraščius, 
kaip Leipzigo “V o 1 k s z e i- 
t u n g”.

Dabar tečiaus, kad opozi
ciniai elementai susiorgani
zavo į atskirą partiją ir žy
miai sustiprėjo, jie turi ga
limybės ir dauginus savo

” J“* į spaudos organu steigti,lu atmainų vykimą religija 1. .. . ,. . .r - f i i 5 - i O lietuviai socialistai A- negah ne sustabdyti, ne pa-1 x .. • x m • i v v •• < menkoje turi tik vieną par- keist. lai kam-gi religiją ... . .. , j/ . .i -v. . ... i. . tijos organizacija; todėl iei-kist i socializmo klausimą? J x .
Jeieu socializmas klenka-lgU clOnai PavVkt,l šuk,u1'lr 
tams nepatinka, tai tegul jie UŽ,?ėt P^tanato dik- 
parodo, koks-gi, jų nuomo- ant /sų social.lst'J 
* . į-.. .vi laikraščiu, tai opozicinesne, yra geresnis išėjimas is , ;
dabartinių blogų'visuomenės!C Sl*valzymo la u9
gyvenimo sąlygų. !atf,ekta daug P^^smame

tz -i i . . . . {laipsnyje.Keikdami socialistus ir ne
sistengdami apšviest savo!’ Yra tečiaus da ir kitų prie- 
pasekėjus, klerikalai susi-jžasčių, kurios daro centro 
lauks tiktai to, kad atėjus so- kontrolę ant lietuvių socia- 
cializmo pergalei, žmonės listų laikraščių pavojinges- 
paniekins ir tą religiją, ku-ine, negu kur kitur. Viena, 
rios pagelba klerikalai mėgi- laikraščių leidimas pas mus 
na dabar sutrukdyt socializ- tebėra iki šiol svarbiausis so- 
mo judėjimą. I cialistų darbas. Sąjunga pa

gal savo veikimą, yra daug 
labinus socialistinės propa
gandos ir agitacb’os, negu 
politinės knvno ir
kitaip negad b ‘

cialistus, idant jie laikytųsi 
nuo jų kuotoliausia ir neuž
sikrėstų “bedievybės” nuo-

Vienok jie užmiršta, kad 
socializmas tai nėra tikėji
mo arba netikėsimo klausi- v
mas. Socializmas yra tam 
tikra visuomenės tvarka, 
kurios atėjimą rengia atmai
nos, įvykstančios pramoni- 

joje, vaizboje, politikoje ir tt-

tokių dalykų pas juos nebū
tų, kaip fi°. ką atsitiko Lavv-

rbas.

nu-
ku-

ku
li- tam-

Tamsta pamesk jį. Su 
bedieviu negali gyvent. Esi 
da Jauna, duoną gali sau len
gvai uždirbti. Jei su juo gy
vensi, tai paskui jis pames.

(i Andrius Šatas, kuris buvo

O ko neišdaro davatkos? 
Jos plaka ilgais savo liežu
viais kiek tik gali, kad suar
džius mano šeimyną.
Tai tokią “pagarbą” prie do

ros ir šeimynos šventumo įkve
pia savo pasekėjams musų ku
nigai.

RELIGINIO FANATIZMO 
PASEKMĖ.

“Vienybėje L.” išspausdinta 
aprašymas, kaip religinis fana
tizmas privedė prie žmogžudy
stės. Tenai skaitome:

vienytųjų Valstijų tiesdarys- 
tę. Negana dar to. Buvo lei
džiami anonomiški laikraš
čiai, kurie buvo platinami po 
tą patį Lawrence’ą. Vienu žo
džiu, tai buvo prisirengimas 
Į Baltramiejaus naktį.
' Dabar jau ta tamsioji ir bai

sioji naktis užstojo, jau vie
nas lietuvis užmušinėja kitą 
lietuvį užtai, kad anasai ki
taip įsitikinęs, kitaip, gerai ar 
negerai supranta 
gyvenimo prekes.

galutinai nustatyta šiame 
nu m. spausdinimo pranešimo 
tekstas ir padaryta svarBiij 
nutarimų. Išrinkta 'Tarybai 

vešli Biuras, kurio pirminin
kas A. Bulota (S.-L.), vice
pirmininkas V. Požėla (ne- 
frake, s.-d.), sekretorius C. 

Petraškevičius (s-d.), iždinin
kas P. Balys ir narys M. Ja

nuškevičius (s-1.). Į liet, te
chnikos biurą oficialei R. 
Steig. Susirinkimo literatūrai 
platinti nutarta deleguoti A. 
Pureną. Į Rusijos Demokra
tinį Suvažiavimą š. m. 12 d. 
nutarta taip-pat deleguoti 2 
atstovu: P. Balį ir C. Petraš
kevičių. Atkreipta domės, 
kad paduoti medžiagos Vyria
usybės organams, kurie taiso 
H. Steig. Susirinkimui tautų 
bei apskričių valdymo suma
nymą.

Energingai pradėtasai dar
bas, tikimės, išsiplės po visą 
plačiąją Rusiją ir suspies ben
dram darbui Lietuvos trem
tinių demokratiją.

rias teko apvažiuoti įgaliotiniu, 
nėra ne vienos lietuvių mokyk
los. levai prive.i’sti leisti vai
kus arba i lenku, arba j rusu 

mokyklas, arba laikyti namie.

čiami, lietuviai griebiasi tokių 
mokymo būdų, kurie seniau bu
vo plačiai vartojami Lietuvoje? 
kviečiasi kariais vos paskaitai^ 
čius,įvairius “diedukus” ir “bo
bų tos“, kurie, eidami iš buto į 
butą, moko vaikus. Supranta
ma. kiek gali išmokyti toki “mo
kytojai”. Žiūrint į tokį tremti
nių padėjimą* nuspręsta be an
ksčiau įsteigtų mokyklų, steigti 
dar “Grūdo” pradžios mokyk“ 
las ir vakarinius kursus suaugu
sioms šiose vietose : Jurjevkoj* 
Kadjevkoj ir Orlovo -Jelenevski- 
ja kopi (Jekaterinosl. gub.) Be 
to, visose tose vietose steigiami 

, “Grūdo” Skyriai, kad suartinti 
žmones, mokyti pačius savais 
reikalais rupinties ir suorgani
zuoti grįžimui namo.

Tarp kitką, posėdyje buvo kal
bėta delei “Grūdo” Skyrių san-

Lietuvos Darbo žmonių Ta- tykių su Centru. Rasta reikalui- 
rybos adresas: Petrograd, 9- duoti Skyriams vailuotis de

centralizacijos pamatais: kiek
vienas Skyrius naudosis plačia- 
autonomija, pats savarankiai 
vesdamas kaip kasos, taip ir ki
tus visus reikalus. Centras, vie
nok, pasilieka sau teisę kiekvie-

aja Roždestvenskaja. 10/12, 
kv. 10.

Lietuviai Rusijoje.

tame

ja nesutikimus ir pjudymą. 
Pažiūrėkite prie ko jau priei
ta. jau lavonai gatvėse guli.

Įgaliotinis pasiustas ištirti Do
no, Taganrogo ir Krivorodo ba
seinus. (“N. L.”)

Pabraižos i

raitis!.. ■>
Tad jeigu kiekvienai soci

alistų organizacijai yra ne
pageidaujama, kad jos spau
dos dvasią slėgtų centrali
zuotoji kontrolė, tai visai 
pragaištinga tatai butų, dėl 
augŠČaus nurodytųjų prieža
sčių, Lietuvių Socialistų Są
jungai. Toks socialistų spa
udos stovis, kuris užtikrina 
kiekvienai socialistinės min
ties srovei laisvę apsireikšti 
ir plėtoties, yra būtina Są
jungos augimo sąlyga. Ku
ri tų srovių turi viešpatauti 
organizacijoje, tatai privalo 
būt nusprendžiama nevaržo
mam jų susirėmime, o ne ke
leto išrinktų (kadir jie butų 
gabiausi žmonės!) komitet- 
ninkų nutarimu.

Redakcijos Atsakymai
J. Pakutinskui.—1. Raštas Gy

vybe ir Mirtis atskira knyga ne
bus išleistas.
pirmiau būdavo vartojamas tnm
tikras r?no ir gyvsidabrio miši-

2. Veidrodžiams

Lapkričio 5 d. 10 valandą 
vakare, ant kampo Lawrencc 
ir Elm gatvių tapo peiliu su
pjaustytas Izidorius Kavaliau
skas, 24 metų amžiaus, pusan
trų metų kai vedęs. Supjau-? 
ste Jonas Kriaučiūnas apie 30 
metų amžiaus, vedęs, turįs 
moterį ir 4 vaikus. Mačiusie
ji (Mamazas Trakimas ir Ant. 
Makarevičius) pasakoja, kad 
Kavaliauskas su Kriaučiunu 
susiginčiję apie parapijas, 
mat, pirmasai yni naujosios 
parapijos (Mickevičiaus) pa
sekėjas, o pastarasis senosios 
(Vermausko) ir kaip ten bu
vę, kad Kavaliauskas truputį 
stumtelėjęs Kriaučiūną; tada 
Kriaučiūnas išsitraukęs peilį 
drožė Kavaliauskui ir dar že
myn veidu patraukęs, taip 
kad tapo per-rėžta gįslelės iš 
veido einančios į smilkinį ir 
smegenis. Kavaliauskas, nu
vežtas ligoninėn dar buvo gy
vas 8 valandas: 6 vai. ryte, 
lapkr. 6 d. mirė. Liko moteris 
ir vaikutis 5 menesių senu
mo. Kriaučiūnas tuoj buvo 
sugautas ir pasodintas kalė
jimam Kaucijos nėra. Taip
gi suareštuotas D. Trakimas, 
bet už 100 dol. kaucijos pa
leistas; jis bus liudininku. 
3 eismas bus 9 d. lapkričio.

— tikėjimo

slepia keistą, kurie kankinasi už ateinantį mėnesį, 
įskiepyti pjudymo politikos.

Mes senai nurodinejome, kad 
tas siundymas ir fanatizmo auk
lėjimo darbas, kuriuo užsiima 
musų klerikalai per savo prakal
bas, laikraščius ir pamokslus, 
prie nieko kita ir negali prive
sti, kaip ])rie žmonių sužvėrėji-, 
mo.

Bet “V. L.” klysta, įsivaizdin
dama, buk šitą piktą galima pra
šalinti srovių derybomis arba 
pamokinimais klerikalų va
dams. štai faktas: “Naujienos” 
nesenai užprotestavo prieš kim. 
Maliauskio begėdišką agitaciją 
bažnyčiose, kur jisai, laikyda
mas savo “konferencijas”, sten
gėsi sufanatizuot tikinčiuosius 
žmones, skelbdamas, buk Fran
cuos “bedieviai” išplėšdavę šir
dis iš katalikų knitinių ir “su- 
ėsdavę”. O kas išėjo iš to pro
testo? Kun. Maliauskis paleido 
savo nemazgotą bumą per 
“Draugo” špaltas, išplūdo “Nau 
jienas” ir “bedievius” — ir vis
kas. O “Draugą” juk redaguo
ja ne Račkus arba kitas koks 
vaikėzas, o buvusis dvasinės a- 
kademijos profesorius, kun. Bu- 
Čys. Ko-gi tuomet galima tikė
ties iš vidutiniškų, “eilinių” kle
rikalų vadų ir vadukų?

Klerikalizmas jau yra toks 
padaras, kad jisai kitaip clgties 
negali. Kalbėk tu jam, kiek no
ri apie dorą ir kitus prakilnius 
dalykus, o jis savo varys, — 
kaip toje Krylovo pasakoje: “A 
Vaska slušajet, dųa jiest.”

Tarnaičių padėjimas. Petrapi
lio miesto tarnaičių visuotinas 
susirinkimas nustatė naujas tar
navimo sąlygas. Darbo diena 
prasidėti turi ryto 8 vai. ir tęsis 
iki vak. 6 vai. su pertrauka (8 
vai. darb. diena). Ateinančiai 
tarnaitei alga ne mažiau, kaip 
150 ixib. mėn. Gyvenančioms 
pas šeimininkus algos didumas

žinos kalta ar nekalta auka.' priguli nuo jų mokėjimo ir gali 
Bet kiek žmonių, kiek lietuvių būti nuo 30 r. iki 75 rub. mėn.

i dar nepriėjo prie tokių baisių I Atsakydami vietų šeimininkai, 
nuotikių, kurie dar širdyse i privalo užmokėti tarnaitei algą 

Kiekviena
tarnaitė būtinai privalo turėti 
tam tikrą atsiskaitymo knygelę. 
Tarnaitėms turi būti pavesta 
šviesus kambarys ir vienas ne 1 daugiau, kaip dviem.

Moterų nakties darbas. Rug
pjūčio 8d. Laik. Vyriausybė pa
tvirtino įstatymą dėlei apribavi- 
ino moterų ir prieauglių nakti
nio darbo fabrikuose. Prieaug
liai iki 17 metų ir moters negali 
dirbti naktį nuo vakaro 9 vai. 
iki ryto 5 vai.., o prie dviejų ar 
daugiau pertraukų - nuo vak. 
10 vai. iki ryto 4 vai. šis įstaty
mas įvedamas nuo spalių L

Maskvos Liet. Komitetas d. k. 
n. š. pakeitė savo įstatus. Da
bartės Komiteto nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis, be lyties ir 
tikybos skirtumo, kuriam suėjo 
ne mažiau 18 metų amžiaus ir 
kuris pats raštu ar žodžiu išrei
škė Valdybai savo noro įstoti 
Komiteto narių skaičiui!. Rug
sėjo ,3 d. paskirta rinkiniai Val
dybos, Revizijos ir Kontrolės ko
misijų, vadovaujantis naujais 
įstatais.

Ją prieglauda.
Kadaise, dar a.a. Katalikui 

gyvenant, vienas Naujienų ben
dradarbis buvo jiastebejęs, kad 
Kataliko redakcijoj! perdaug 
tankiai laukasis chamas.

C

Betgi matyt, kad kuniginiai 
organai aplamai be ių ponų cha
mų negali apsieiti.

Kai kuriose kuniginių laikra
ščių redakcijose chamai tai da
gi nei ne pripuolami svečiai, bet 
nuolatiniai gyventojai, įnamiai. 
Gyvena jie ten “ant pilno bur- 
do” ir iš dienos dienon rašo — 
editorialus, kuriais jie savo cha-

Jei netikit, imkit ir pasižiūrė
kit. pavyzdžiui, i kunigų organų.

—Alfa.

dabrą.

LIETUVOS DARBO ŽMONIŲ 
TARYBA JAU VEIKIA.

Lietuvos Darbo žmonių Tary
ba, apie kurių buvo išspausdin
ta žinia vakarykščiame “Nau
jienų” numeryje, jau veikia. Jos 
pirmininku yra išrinktas A. Bu
lota. Petrogrado “Naujojoj Lie
tuvoj” skaitome apie tai:

Lietuvos Darbo žmonių Ta
ryba.. Rugsėjo 10 d. įvyko L. 
D. Ž. T. posėdis. Dalyvavo 
atstovai L. S.-L. P. ir L. S-D.

rapilio miesto Maskvos, Vy
borgo pus., Novos Vartų ir 1- 
io Narvos rajonų atstovai.

Ir dar kar- Pirmininkaujant A. Bulotai

PETRAPILIS. Lietuvių “Grū
do” Draugija. Valdybos posė
dyje rugpjūčio 10 ir 12 d. buvo 
išklausytas platus įgaliotinio 
pranešimas apie padėjimą lietu
vių tremtinių pietų Rusijoje. |- 
galiotiniui teko rasti tokių vie
tų, kame yra iki 600 800 trem
tinių ir kame iki šiol nebuvo jo
kių tremtinių organizacijų, nei 
kitokių lietuvių įstaigų. Vienur 
žmonės gyvena, kaip miške, vie
nas su kitu nepasižindami, ir tik 
nekantriai laukia tos valandos, 
kada jie galės grįžti į gimtinę; 
kiti — patenka į lenkų šovini
stų įtaką. Reta kame lietuviai | 
dedasi prie rusų grynai demo
kratinių organizacijų. Išėmimą 
daro gal vieni Jurjevkos (Jeka- 
terinoslavo gub.) tremtiniai, ku
rių vieni priguli prie rusų Soc. 
Dem. Partijos (“menševikų”), 
kiti prie Soc.-Revoliucijonierių. 
Perdidelio materijalio skurdo 
(išskiriant kai kuriuos asmenis) 1 
nesimato, nes vieni tremtiniai 
užsidirba fabrikuose, kiti 
na šiokią-tokią paramą iš 
kų Komitetų k. a. š Bet 
umčiamas :-
skurdas. Visose tose ve L;

Kas kam lygus:

Rooseveltas Grikštui: abudu 
partijų organizatoriai, kur nieko 
nesuorga n iz u o j a.

Tautininkai klerikalams: a- 
biejų partijos, turi šnipų ir dėl 
jų varžosi.

Klerikalai ir stalioraitiški bol
ševikai: vieni prisidengę Kris
taus mokslu, kurio jie neišpažį
sta, o kiti internacinalizmu, ku
rio nepažįsta, niekina iš žmeižia 
visa, kas jų neklauso. —J. P. R

Juokai
Dovidas tai Dovidas.

Klebonus, tikėdamasis turėt 
nedėlioj svečių, išvakaro užsa
kė miestelyj, Dovido sankrovoj, 
visokių gerymų ?— saldžių ir ka
rčių. Nedėlios rytą, nesulauk
damas užsakymo pristatant, pa
siuntė zakristijono vaiką para
ginti, kad tuojau atgabentų.

Vaikas išėjo. Po geros va
landos sugrįžęs iš miestelio ir 
neberadęs kunigo klebonijoj, ei
na bažnyčion. Klebonas buvo 
besakąs pamokslą apie karalių 
Dovidą, ir vaikui žengiant baž
nyčion, jis kaip tik tuos žodžius 
kalbėjo: “Na, ir ką Dovidas sa
kė?”

Vaikas, manydamas, kad tai 
kunigas jo klausia, iš bobinčiaus

gau- garsiai užreiškė:
Len- —Dovidas sakė, kad jis vyno 
užtai ne<hiori,'s. kunigas neįižmo-
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į Jaunuomenes Skyrius
—

Klajūnas.

Mieste.
Kur eini, ten įkaitę, pa Įsi akmenai 
Tavęspi .šypsos, šneka tau žvainai: 
Eik, eik!
Dar (Jarbo daug
Misliu užmanymu via okeanai aug... c V «r

Eik nuo ryškios saultekio šviesos. 
Kai dūdos sustaugia dusliai 
Pirmieji vargo prakaito kviesliai 
Dirbtuves atkarios, tvankios.

Veik!
Veik, kol bodi vakaro tamsa
Tavęsp pažvelgs
Elektros milžino žvailiom akim...

Kas nors, kur nors neš lobi ir gašlumą su savim.

I ii eik
le tyli poilsio gausa 
l’au išsklaidytas jiegas telks...

Ir nuolat, nuolat palši akmenai 
Tavęspi šypsos, šneka tau žvainai: 
Eik, eik!
Dar darbo daug-—
Mįslių užmanymu čia okeanai aug! 

ižis, 1917.

(iėlės iš šieno. Minios nepastovumas

lietuvių inteligentijos. Jie ten 
nueina jieškodami “šiltų viele
lių”. Trumpai sakant - juos 
nuveja į ten visagalingasai d o- 
1 e r i s.

Grįšime dabar prie tos neor
ganizuotos minios. Nereikia te- 
čiaus manyti, kad tiktai tie ne
organizuoti, kur nepriklaso prie 
tūlos unijos ar partijos. Prik
lausymas prie partijos dar ne
padaro ižmogų organizuotu, jei
gu jisai vadovaujasi jausmais, o 
ne rimtu sužiniu veikimu. To
kie žmonės dažnai vietoj neštis

Klce’s 
Milvvaukee 
Avenue 
Store A ,

$

"IŠKIŠI

DVI SANKROVOS

ITRAVEL
Į 20
MINUTES f,
SAVE 20% ■
ji /T—T\ \

Atdara
Subatos Į Trikertė nuo Milwaukee avė., Ashland avė., ir Division st. 
Vakare | Perkirtimas Behnont avė., Lincoln avė. ir Ashland avė.I’erkirtimas Behnont avė., Lincoln avė. ir Ashland avė.

Aš surinksiu alei vieno 
Visus pievą žiedelius 
Iš nupjauto rytą šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėms išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos- • 
Aš tyliai jį užkalbinsiu 
Ir svirneliu pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros... 
O <Hel to, kad sužinovia. 
Ar jis myli kiek mane. 
Kai paklaus manęs driko čia 
J ie žiedeliai balzgani 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip šile,— 

►■Nesakysiu, kad dėl jo jie...
l ik užminsiu, buk atjoja 
Man bernužis iš toli...
Ir žiūrėsiu tylumoje 
Į jo veidą, į akis, 
Kol man jos nepasakys. 
Ką jis mąsto, ką dūmoja 
Apie ta, kuris atjoja... 
Jeigu veidas, greit nubalęs, 
Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lupos, lyg gėleles 
Ne j u č i o n i i s s u dr e bes, 
Ir bevilčiai nusiminęs 
Jis nuleis žemyn akis, 
Ir ‘sudiev” man pasakys... 
Oi, tada aš prie krutinės 
Jį priglausiu taip tvirtai! 
Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas man tiktai 
Ir sieloje ir mintyse; 
Kad žiedeliai tie iš šieno 
Bytą anksti sulig diena 
Bupest ingai atrasti 
Ir svirneliu dėl jo vieno, 
Del meilužio sunešti... 
Bet... jei vieton nusiminti 
Jis į juokus apverstu 
Mano žodžiu tiesią mintį... 
Oi, tada jau nuraminti v 
Nieks manęs nebįstengtą. 
Nieks tada nesužinotų, 
Kam tos gėlės iš lankos 
čia tarp sienų samanotų 
Lyg lankoj, dailiai marguotų, 
Niekas, niekas niekados...

(Iš “Pirmasai Baras”)

Kuomet aš kalbu apie “mi
nią,” tai tame žodyje aš supran
tu ne visą žmonių draugiją ir 
ne kokią nors vieną jos klesa, 
bet neorganizuotą tos draugijos 
dalį. Ji daugiausiai susideda iš 
paprastų darbininkų ir kurių-nc 
-kurių “augštesniojo luomo” 
žmonių, v

Mes dabar klausime: delko ta 
neorganizuota minia susideda 
veik išimtinai tik iš darbininkų? 
Kad atsakius į šį klausimą, rei
kalinga pažvelgti į atskirų kle
sti reikalus, jų priešingumus ir 
t.t.

Turčių klesa sudaro viena or- G c.
ganizuotą kūną ne dėlto, kad jai 
tatai patiktų, kad visi turčiai gy
ventų nelyginant broliai. Ne. 
Prie to juos verčia bendri jų 
klesos reikalai, ekonominiai rei
kalai, tiesiai tariant išnaudo
jimo reikalai. Kapitalistas juk 
negalėtų pasilaikyti, jeigu jisai 
nenaudotu savo darbininkus. 0 
vienas jis taipjau negalėtų nau
doti juos. Kapitalistų yra daug. 
Visi jie nori naudot savo darbi
ninkus. Bet šitas neduotų jiems 
geistinų pasekmių, jeigu jie bu
tų nesusiorganizavę, nesusitar
tų tarp savęs, kur ir kiek išnau
doti savo alginius vergus. Tatai 
jie ir organizuojasi, tariasi apie 
bendruosius savo klesos reika
lus.

Patįs kapitalistai, kaipo tokie 
jie betgi nepajiegtų nugalėti di
džiąją darbo žmonių minią, čia 
jie pasišaukia talkon t. v. pro
fesionalus: laikraštininkus, agi
tatorius, advokatus, kunigus ir 
visą eilę kitų, šitoje “parazitų 
klesa” taigi dirba už juos, par
siduoda jų reikalams už “kru
vinus darbininkų grašius’’. Ji 
bernauja kapitalistams ir dumia 
plačiąją minią. Kapitalistams 
parsiduoda, tarnauja jiems ir 
tūli darbininkų klesos nariai— 
inteligentai; jų tarpe nestoka ir

organizacijai naudos — daro jai 
blčdį. Organizuotu pilnoj to žo- j 
džio reikšmėj taigi galima va
dint tik ta, kuris savo veikimą 
remia ne momento iššauktais 
jausmais, bet rimtu, giliu įsiti-| 
kinimu.

Iš pasakyto mes gauname ve 
kokį išvedimą. Minios nepasto
vumo priežasčių reikia jieškoti 
jos nemoksle. Minia nesvars
to, ji jaučia. Visas jos veikimas 
dažniausia ir yra tų jausmų pa
sekme. Kuomet jai negera, -sle
gia ją nepakeliama skurdo na
šta, ji tik dejuoja, skundžiasi ar 
kenkia. K o <’ e 1 ir kaip tatai 
parėjo, kad jai reikia kentėti — 
ji nestato sau klausimo.

Gal tik4uo vedinas p. Patrim
pas savo knygoje “Minios Psy- 
ehologija” ir bando prilyginti 
ją (minią) prie avių būrio, ku
rios irgi esą elgiasi panašiai nei 
ta musų minėtoji neorganizuota 
minia: vienai išsigandus sujuda 
visas būrys ir bėga — nežinia ko 
nei kur.

Mes busime atsargesni. Mes 
sakome, kad minios protas nors 
ir nėra išlavintas, nors ji daž
niausia vadovaujasi jausmu, vis 
dėlto pas ją kartais - kuomet 
jos kentėjimai darosi suvis ne
bepakeliami — apreiškia rimtą 
pasipriešinimo jiegą savo nau
dotojams. Tatai ją ir skiria nuo 
Patrimpo įvardyto avių būrio.

Delei pastarojo mes betgi ne
dieviname ją. Mes sakėme ir 
vėl atkartojame: Kol, jos veiki
mas yra nęsužinus, kol ten loš 
svarbiausią rolę jausmas, o ne 
gilus persitikrinimas, jisai ne
sutvers nieko patvaraus. Atski
ros tos minios vienutes, užga
vus jų jausmo stygas, kadir at
leis organizacijon —- greitai jų 
ir vėl neliks. (Prisiminkime 
Detroitą, kur kelios dešini tįs, 
Bagočiaus “įkvėptų” prisirašė 
vietinei) LSS. kuopon,-—šiandie 
retas kuris ten užsiliko...) Tai 
manau, mato kiekvienas padir
bėjęs ilgesnį laiką musų orga
nizacijose. Ir tatai dedasi ne- 
vien lietuvių visuomenėje. Visur 
tas pats.

Mes i baigiame užreiškimu: 
Kol darbininkų klesa nepasieks 
to apšvietus laipsnio, kuris leis 
jai apvu’tint netik savo asmeny
bę, bet ir bendro, planingo dar
bo svarbą, — jos likimas pri
klausys nuo tų, kuriuos ji, ačiū 
savo nežinei, pasodino sau ant 
sprando. —A. B.

Pasaulis be Alios.

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę ėicnią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
;.U)XOL,’’ o taipgi musų pavardė.
liktasis l‘.\I X b’XPb I.Ll'.RIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
bai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-SO Washington Street. New York I

* A r a b ų p a s a k a.

(Vertimas.)

Aliai atsibodo būti amžinai 
Alla. Nulipu jisai nuo sosto, išė
jo iš palociaus, nužengė ant že
mės ir priėmė prasto žmogaus 
išvaizdą. Ir maudėsi jisai dabar 
kas rytą upėje, miegojo ant pie
vos ir mito uogomis, miške su
rinktomis. Užmigdavo temstant, 
o keldavo saulei tekant.

Saulė tekėdavo kasdieną ir kas 
naktį nusileidavo. Daug dienų 
taip praslinko be permainų.

Paukščiai giedojo, žuvįs skrai
dė vandenyje, žodžiu — pasau
lis gyveno kaip ir paprastai, tar
tum niekur nieks nebūtų atsiti
kę.

AHa nusišypsojo ir tarė sau:
Puikiai sutaisiau pasaulį, 

nuo amžių jisai turi paskirtą 
kelią, ir eina juomi. Bet kaip 
tiems žmonėms be manęs klo- 
iaa? PunL Ir vr ui Ii ii’ vn-via
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taiposgi, bet įdomu, kaip gyvena 
tasai mandrus sutvėrimas, žmo
gus - nuo to laiko, kaip nusto
jau į jį išaugšto žiūrėti: geriaus 
ar bloginus?

Taip mastydamas keliavo Alla 
per laukus, girias, miškus, iki ne 
nuėjo iki dideliam Bagdado mie
stui.

— Nu, nu, matau, jog tas miest- 
palaikis tebestovi dar savo vietoj 
— tarė sau Alla.
Miestas tebestovėjo senojoj vie

toj, asilai ir kupranugariai krio
kė, asilai dirbo, kupranugariai 
dirbo ir žmones dirbo, lyg nieko 
nebūtų atsitikę.

Viskas po senovei, tvarkoj 
tarė Alla — tik turbūt niekas 

nebemini mano vardo.
Norėjo labai patirti, ką žmo

nės šneka. Ir ėjo tolinus, iki ne
nuėjo ligi prekyvietės.

Žiuri, o čia senas vertelga par
davinėja jaunam vaikinui arklį.

Prisiekiu ant Alios, šaukė 
vaizbūnas, jog arklys yra jau

nas. Bus kątik dveji ar treti 
metai sukakę, kaip yra turėtas. 
Tik pažiūrėk, koks dailus ir vik
rus gyvulys. Išrodytum tartum 
koks ricierius (vytis), kad žer
gtum ant totyio žirgo. Prisie
kiu ant Alios, jog su tokiu žir
gu gali eiti lenktynėmis su vy
čiais. Tai gražus, jaunas žirge
lis, be jokios kliaudies, be vieno 
ženklelio kliaudies, ant Alios pri
siekiu.

—Ar tu manęs neapgaulioji? 
—Paklausė vaikinas.

—Koks tu kvailas! — suriko 
vaizbūnas, laužydamas rankas— 
kaip galima būti tokiu kvailiu, 
ištikro tokio kvailio, tai tik rei
kia dar su žiburiu pa j ieškot i.

Atdara Subatos Vakare, Lapkričio 24-tą ir kiekvieną 
Vakarą Sekamos Savaitės iki Padėkos Dienos.

Specialis Pranešimas kas link musu

Padėkos Dienos Išpardavi= 
mo Overkautų

MES galime duoti jums keletą nepaprastų verčių. Buvo padaryti kon
traktai su drapanų siuvėjais devyni mėnesiai atgal dėl didumo 

musų dabartinio sandėlio. Tuo laiku išdirbystės išlaidos dideliai paki
lo. Kur mes perkame šiandien overkautus musų specialiam Padėkos 
Dienos išpardavimui, mes turime mokėti siuvėjams tiek pat arba bran
giau negu mes dabar jums parduodame. Mes nepakėlėme, taip kaip ki
tos sankrovos, kainų, bet mes duodame progos musų kostumieriams pa
sinaudoti musų ankstyvais supirkimais.. Apžiūrėję šit 
sitikrinsite faktiškai.
KONSERVATYVI CHESTERFIELD OVERKAUTAI 
galima dėvėti keletą sezonų. Visuomet stailėje. Pasiūt

pgi didelis pasirinkimas Trench overkautų su diržais.
Visi yra puikios vertės, po.....................
TRENCH OVERKAUTAI, DIDELIS

$16
i aplink ir atverčiamais kalnieriais, naujausios mados ir 4fra 
parankiausi overkotai, vaik’nams ir Įvairaus mažiaus 
vyrams. Naujausios spalvos, rudų, žalių, mėlynu, pilku, įĮ 1 
puikių maišytų ir kitokių spalvų. Spęcialė pardavimo W fe 
kaina ............................................... ’
KAMBARINES BOLeS VAIKAMS 
Su kiekvienu vaikų Mackinaw Kau
tu, Overkautu arba Siutu už $6 arba 
daugiau mes duosime dykai didelę 
kambarinę bolę apsiūtą tikra skūra. 
Vaikų trench stailės Mackinaw Kau
tai, $5.50, $7.50 ir virš iki $12. Trench 
□verkautai $5.50 iki $21. Visi vilno
niai Siutai su extra knickers,/specia
liai $6.75.

DYKAI
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amžinai pražudyti savo vėlę.
Vaikinas pasiėmė arklį ir už

mokėjo auksiniais, skamban
čiais pinigais.

Alla palauke, kol jiedu pabai
gė derybas, o paskui priėjo prie 
vaizbūno ir paklausė:

Kaip gi tu, žmogau, prisie
kei ant Alios, o juk jo nėra?

Vaizbūnas supylė pinigus j 
kapšiuką (kalytą), suskambino 
jais ir juokdamos atsakė:

- Apie tai ašai gerai žinau, jog 
nėra Alios, bene butų šitas jau
nikis kitaip pirkęs arklį? Juk 
kiekvienas mato, kad arklys se
nas, turi nuvarytas kojas ir ska
udulius viršum kanopų.

Alla prasijuokė ir nuėjo to
liau.

Eina, eina, lik pamalė, kaip 
beturtis, žinomas jam Ussein 
velka ant pečių dulvlį balkį (rą
stą) dusyk už jį patį didesnį. 
Paskui l’sseino žengia Ibrajim.

Nabagui Usseinui po sunkia 
našta ant kiek vienio žingsnio li
nksta keliai, pakaitas liejas iš 
jo veido, o akys tai kone iššoksią 
iš duobelių. Ibrajim seka pas
kui jo ir vis sako:

--Kaip tu nė Alios nesibijai, 
Usseine? Nori nešti rąstus, o 
nepramokai greitai vaikščioti, 
šitaip darydamas neįstengsi per 
dieną ne trijų rątų pernešti į pa
skirtą vietą. Tai negerai ne ne- 
doringa. Nepražudyk savo vė
lės ant amžių per savo neapsi
žiūrėjimą. Visamatantis Alla 
veizi ant tavęs ir rūstinąs, kad 
tinginiauji. Usseine, širdį man 
skauda, bet turiu tau pasakyti, 
jog gali užrūstinti Allą.

Alla kumštelėjo su alkūne Ib- 
rajimui ir nusivedęs į šalį pa-

Ir kam tu kuone ant kiek
vieno žingsnio šmikies Allon?

Juk jo nėra jau nuo dviejų sa- • v • vaiciu.

III
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Klee’«
North
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Store

Kaip gi aš galėčiau tave apgali- į klausė: 
lioti, jeigu prisiekiu ant Alios?
Ri'hp tari, nšni noris nėr tave.

O mano geradčjau! ta
rė — ■ esu girdėjęs ašai apie tai, 
bet ką darysi? Ir kaip galėčiau 
prispirti Usseiną, kad greičiau 
neštų rąstus? Basių dar daug 
liko, bent* ašai samdysiuos ant
rą darbininkų ir jam algą mo
kėsiu? Juk aš turėčiau taip pra
gaišti. Bene aš mušiu Usseiną? 
Juk jis už mane stipresnis, ga
lėtų mane gerokai apkumščiuo- 
ti. Bene jį mesiu į kalėjimą? 
Dhr pabėgs nuo manęs. Alla y- 
ra stipresnis už visus, nuo Al
ios niekas nepabėgs, todėl ir gą
sdinus mano Usseiną Alios var
du.

Alla pakraipė galvą ir nuėjo 
lobaus. Visur, kur tik nepasi
rodydavo, kur tik nepažiūrėda
vo, skambėdavo jo vardas —A- 
11a, Alla, didis Alla! Baigėsi jau 
diena, ilgi šešėliai jau tiesėsi ant 
žemės. Netolymais matėsi bal
tas minaretas*), o ant jo viršn- 
nes girdėti buvo muėzyno**) 
balsas!

Alla yra didis! Alla yra di
dis !

■ -Bet ir tu šaukies Allop, nors 
turi žinoti, jog jo nebėra?

Nešnekėk taip balsiai - su
riko išminarėto muėzynas kal
bėk tyliau, žmogau! Kad kas 
išgirstų tas kalbas, pasibaigtų 
mano vertybe ir paguoda. Nie
kas nebeužeitų į mečetį, niekas 
nė skatiko nebeatneštų, kad tik 
pasklystų j>o pasaulį gandas, jog 
Alios nebėra.

Užsirūstino Alios veidas, lyg 
debesimis apsiniaukė, pakėlė a- 
kis į dangų ir staiga apsivertęs

*)Minaretas — bokštas prie turką 
mečetes (bažnyčios), iš kurio sušau 
kia tikinčiuosius ant rm»ldos 1

**) Tasai, kuris šaukia muaniedo-

ugnirs stulpu, iškilo į augštą, pa
likdamas muėzyną gulintį kniū
psčiu iš baimes.

Ir pagrįžo jisai į savo palocių, 
sėdos ant sosto ir pradėjo žval- 
gyties po žemę. Bet linksmas 
juokas nebęauksino jo veido, ti
kįs liūdnai žiurėjo.

Neužilgo drebėdama iš baimės 
atsistojo prieš Alios sostą tikin
čiojo vėlė, geisdama papulti į 
rojų.

— Pasakyk, žmogau, ką esi 
pailaręs gero per visą tavo buvi
mą ant žemės? — atsiliepė Al
la/

Šaukiausi, o didis Alla, vis 
prie, tavo vardo. — Alla atsigrę
žė i kitą pusę.

Nu, o tolinus, ką dar?
Kątik nepradėdavau daryli, 

dariau vis tavo vardam.
—Gerai, gerai, o ką dar gero 

padarei?
•Visiems primindavau, idant
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Atsiminimai.

kas blo-l 
'e, idant 1

užsirūstino

Ir mano žodis apie 
partyviškuraų.

pie parlyviškumą. Melsčiau to-

pai tyviškumo klausimu.

usimą man tuoj prisimena d. \V.
I iebknecbto knyga “Militariz-

itygoje plačiai ir nuodugniai išl 
•vildena ta klausima.v A

tuująs pripažins, kad šiandienė 
žmonių draugija yra pasidalinu
si į kelias viena kitai griežtai 
priešingas kksas. Tos klcsos 
musų gyvenime lošia syarbią ro-

temime, stengtasi nugaict savo 
priešininką ir viešpataut ant jo 

savo naudai. Imsime papras-

misų tarpe randasi “darbdavių

nuliniu, nešančiu darbo rinkon .

čia tai ir praside-

jas. pav., visuomet 
kiek galima pigiau 
darbo spėkos ktiodiiugiau išnau- !

sai. taigi darbininkas, daro vi-

Jalai gan dažnai nuveda todvi 
klosi net prie kruvinu susirėmi
mu. Kalbu apie streikus.

būtina pasekmė dabartinės vi
suomenės tvarkos. Ir ji gyvuos 
tain ileai. kol nebus nuversta

Mielas skaitytojau, kurioje 
pusėje esi? Su išnaudotojais, ar 
išnaudojamaisiais? Jeigu tau 
likimas lėmė būti vienu tu sam- v 
domųjų. tu esi su mumis, nors

(lydumas musu veikimui. Gi jei
gu tu esi vienas tu, kur “duoda 
darbo“ tu priklausai naudo
to j u klesai. Tu esi vienas tų,

V.

laiiz.mu.
Susipralusiej i darbininkai jau 

h, be nuo šiandie mato lame pa-
() i u. atsiminiu

nuvei
tamsesniems! 
ganizavosi ir

ius draugams, ne
ragino prie to Al

jiems daromą

mi bernui ir bažnyčia. Kuni-

dienį visaip pravardžiuoja susi
pratusius darbininkus, vadina 
juos bedieviais ir t.l. žodžiu, jie 
ne tik kad persekiojami dar gy
vais esant, bet jiems nežadama 
ramybės ir numirus smerkia
ma “amžinu pragaro kančioms“ 
ir tt.

Bet darbininkai neturi paisy
ti to. Darbininkai privalo Zen

atsilikusius bendrus.

ir moksleiviai, kurie esame da
lis tų naudojamųjų, tarnaut dar
bo žmonių, ir mes privalome 
prisidėti savo dalele prie laimė
jimo didžiosios darbininkų kle- 
sos kovos. Mes neprivalome 
n.iisvti ka kas kalba apie mus.

vienas

draugijoje, jeigu jos yra panai
kintos, jos tampa panaikintos 
per žmonės, jei y;ergai tampa 
liuosi, jie tampa liuosi per pa
sidarbavimą žmonių; jeigu nuo
gas tampa pridengtas, žmonės

i pa papenėtas, ji papeni žmonės, 
jeigu prietarai iš žmogaus vai
dentuvės tampa prašalinti, žmo
nes turi prašalinti juos; kas tik

žmones.

reikalinga susitarimo, vienybės, 
Prie to darbo, beje, turėtų pri
sidėti ir musu sesutės — darbi- t
ninkės, ypač moksleivės. Pas 
mus V. jos besirengia prie to. 
Pagyvensime pamatysime,

Mano manymu. parlyvumas 
musų darbui negali ir liepa-

p. Šarūnas mus graudentų, sme
rktų už partyvumą. Gana jau 
mums vaikščioti šuntakiais. Tu
rime nustatyt savo veikimą taip, 
kad jis neštų juodidesnės nau
dos darbo žmonėms ir eiti prie 
to liesiu keliu, nežiūrint, ar lai 
patiks Šarūnui ir jo vienania- 
niams, ar ne. Mokinys.

^^HALSTED a I4T?STS.|

SI 'BATUS VAKARE ATDARA IKI 9:15.

išpardavimas 
Ceverykų Subatoje

CEVERYKŲ ŠTAI IT: dvi kasdic 
J > — darbo arba pusi linksmi 
iuli ant Munson kurpalio, su pla 

■lis, užtikrinanti ge 
Pasini i iš pagarsėja

ARMUO 
ninio dėvėjimo 
nimo; pasi..." 
ėiais apskričio 
riausia parankamą, 
sius “Hardy tlide” sk 
Klibinta suteikimui m 
švelnumo, smagumo, 
padžiais; apkainuota pora už

>(•• du šimtu porų, kurias 
le žemiau kainos; padėta 
mi Suimtoje, už porų—

U GŠTOS RITIES BATAI pasiūti iš 
puikiausios juodos arba rudos neper 
sigeriamos lėliuko odos; dumplių lie
žuvėliai; iš abiejų pusių suglaudžia
ma; platus, erdvi pirštų galai; dvi
gubi pintai iki pal karkų; kiekviena 
Dora iiadarvta labai gerai. Mes liiri- 

nupirko-

venimo

4.45

liksiu?
ra. Ji

nimo tikrenybėj.
Bet ar dėlto yra reikalo nusi

minti? Ar nepridera (trasiai pa-

ti visai panašiai j aprašytus vyrų ba
tus; geros skaros.

Mieros Mieros Mieros
21- ik (i I iki 2 iki 13%

$3.95 $3.45 $2.95

smo valandas.
Čia aš noriu pasidalinti su

maža tu atsiminimu datele, ta, 
kuri taip arlyma ii-' bendra 
mums visiems.

Visi mes, kuriems tikimas le
me atkeliauti i šią “laisvės“ ir

surukusius jos miestus, nekartą 
prisistatome savo vaidentuvei

brolius, gentis ii' jaunus smagius

norų sušunkame: “kaip ten buvo 
puiku, gera, smagu! Ak, kode! 
aš čionai? Kodėl?“.. Ir susopa

Ko mums ten slokavo? Bu
vome g 
jaunų

jlobojami levų, mylimi 
gerų draugų ir draugių, 
rodos, nerūpėjo, - tik 
ir džiaugties gyvenimu. 

Su kiekviena diena laukti nau
jos smagesnės, įvairesnės die
nos.

Taip. Smagus, neužmirštini 
kūdikystės dienu atsiminimai!

Nieko teeiaus nėra amžina.

uos. Jos dingo nepatikusios už 
savęs jokio pėdsako, nebent lik 
atsiminimus. Po jų sekė “sun
kiu darbeliu“ ir “vargeliu“ (lie
nos.

O betgi šiandie ir jų gaila, gai
la palyginus jas su dabartinėms 

tokiomis pat jaunystės die
noms. Bodos, jei galėtum a- 
liduolum šimtą triukšmingų- 
kurtinančiu fabriko dienu lik už C i,

vieną vieniu tėtę ilgą “sunkių

uos.
Ir ne man vienam. Jas per

gyveno ir prisistato kiekvienas 
jaunuolis (ė), jeigu tik jis nėra 
paskutinis “lepšė“, molio Motie
jus, liesiau tariant - paprastas 
užuomarša.

šią“laimės“ šąli. Atvykome ve
jami jau ačiū dievams!— nu
garmėjusio nuo savo sosto kru
vinojo Rusijos despoto. Mes ne
norėjome tarnauti jam, prisiek
ti prieš nuolanku jo berną kimi

jos interesus. Ir mes šatinomės 
už jurų-marių j

• laimės jiesko-

Čia mes neradome jos. čia 
mes patekome naujon bėdon, 
industrinių despotų vergi j on
Ten alino musu dvasia,čia alina V K.
dar ir kūną. Ten visa valdė na- c
gaika, čia grasinantis badas.

galima apsilenkti. “Darbdavio- 
despoto - niekuomet. Jis prie ta

raginantis: “(’irbk, skubėk!“ Ne
paklausysi jo komandai, - išmes

kokiose lai valandose prisi-

Kam visa tai? Kokiu

VVRI (EVėKYKAl — Kasiue- 
niniam dėvėjimui; minkštos ru 
svos skaros viršus; su raiščiais 
tvirtos skuros padais, visokiu 

inuolani;

,IĮ!||I|!|lĮ,|ĮIĮj(!,||il

Sankrova
Atdara U- 
tarųinko, 
Ketverge 
ir Subatos 
Vakarais.

Nedėlioini 
iki piety.

nusalti!

Vidur mie

Kampas Mi ii waukee 5r Ashiand Avenues

Skaitykite šį Didelį Pa
dėkos Dienai Pasiūlymą

Kad Suv. Valstijų Valdžia paragino mus prisidėti 
prie sutaupymo maisto ir prašė sulaikyti nors šįmet 
per ilgus metus įsigyvenusį musų įprotį—dalinimų 
jž dykų savo kostumeriams Padėkos Dienoj kalaku
tų—, mes mielai su tuo sutikom. Bet mums sunku y- 
ra sulaužyti šį įprotį, kurio laikėmės virš dvidešimts 
metų. Todėl, vietoje kalakuto, Padėkos Dienoj šįmet 
mes nutarėme duot užtikrinantį liudijimų $2 vertės 
tavoru kiekvienam pirksiančiam pas mus Siutų arba 
Overkautų bent už $15 nuo šiandien iki Padėkos Die
nai—iki pietų. Ištikro, jums nevertėtų praleisti šio 
Continental pasiulijimo. Priedu prie musų $2 vertės 
suteikto paliudijimo mes užtikrinam jums sutaupy- 
mų nuo 10 iki 15%. Tiktai apmųstykit kų tai reiškia!

SIUTAI IR OVERKAUTAI
$15 $18 $20

Ateikit Į Continental, kur galite gaut didžiausias 
siutų ir overkautų vertes Chicagoj. Musų nepaprastai 
didelė pirklyba, pigi randa, mažos viršininkų išlaidos 
(mažiausios mieste) ir musų tvirtos sutartis su dide
liais rytiniais susinėsimais—viskas apsaugo jus rei
kale kainos. Kokybės ir gero vardo šios pagarsėju
sios aprėdalų sankrovos yra musų užtikrinimu. Stai- 
lė, pritaikymas ir audeklas Continental Drapanos tu
rėjo visada pasisekimų sulyginant su kitom pasiūtom 
vidurmiestyj drapanom. Kada tik jus pasirinkot mu
sų drapanas, tai stokit prieš veidrodį ir pasižiūrėkit 
į save. Jus pasidžiaugsite puikiu pritikimu ir išžiū
ra šių drabužių. Atminkit taipjau, kad Continental 
overkautai yra pat-augščiausios kokybės. Mes turim 
visus pagarsėjusius audimus, puikiausių įvežtų ir a- 
merikoninių audeklų. DailiosJšveizdos visų puošnių 
spalvų ir petrenų. Vienpusiai arba dvipusiai susega
mi siutai ir overkautai visų stailių, atsakančiai ir pa
gal madų pasiūti. Vėliusi modeliai: Trench, kariniai, 
puošnus, išdidus, konservatyvi ir extra konservatyvi.

HARI, SCHAFFNER & MARK
Kiaurai pilna Sankrova Kart, Schaffnerio and Marx, Kuppen- 
heimer, Society Brand ir kitų gerai žinomų siuvėjų po $25 iki 
$10. šie yra geriausi sezono modeliai su geriausiais nurody
mais rankomis siuvamų drapanų.

vieno: švieskimes, organizuoki-

galutinai nepavergė musų jau
nos dvasios industriniai, despo
tai didinkime jų priešų eiles. 
Stokime palis ir kvieskime savo 
draugus jaunuolius socialistų

Jaunuoliai, gyvenimas mums 
dar pryšakyj! Kad ir daug pa
tyrėme karčiosios gyvenimo 
taurės dar neištuštinome. Tad 

apsižiūrėkime, kur stovime ir ką 
darome. Žiūrėkime, kad mums 
tektų mažiau ragauti iš jos. nei 
In ūsų t ė v a m s. Neleiski
me 
me
- svarstant menkus, beverčius 
klausimus apie madas, “tikrą- 

nelikrasias“ meiles. 
“ giliau į knygą ir

Neusmuški- Į

sias” ir “
“Kniskimės
j ieškokime ten atsakymo svar- 
biemsiems
meninio gyvenimo perversmams
švieskimes! Našlaitis.

didiemsiems visuo-

voji prieš jj atsilikusius savo 
draugus, organizuoti juos, kvie
sti prie bendro darbo.

Taip, tatai yra musu prieder
mė. Jaunuoliai, prisiminę pra
bėgusias valandas ir palyginę su 
jomis (’iabartinę rųšeią gyveni
mo tikrenybe, neužmirškime

DATRIJOTIZMAS 
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00. ‘
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

' eigų 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
I eigų 
bdgu

RUSSIAN 
TURKIS H 75*

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

REIKALAUJI AKIMI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta Ii akių 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga i krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba.
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, luokari 

reikalingas akinių.
tūlosite Mpžiurėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa 
•vrimo $v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akiu ir 
• kiniui padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
T CMYK IT MANO U2RAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ
Kampus 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
v^iuiuios nuo u rvto iki 9 vak. Ncdėliom nuo f ryto iki 12 diena 

Tel. Ganai 5335

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3C03-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

HA5TEn |5Y5TEn

Gauti geresni (laibą ir dau
gintų) inigų.

Visur reikalinga daug kirpė
jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų miet ą—bite stailės arba dy
džio, iš bilc madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Šalie gatvė, Kamba- 
rvs 410-417. prieš City Hali

Geria u na Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
veliu ir kitokių. Kas ką pirksit pur 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, aukso ir gausit 
Jei neims auksas, tai $50 nagrodn* 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą ; * 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą n*- 
laukite ilgai, bei ateikite pas man*. 
Aš duosiu jums rodą ii pririnks ■

■ akinius. Už savo darbą gvarant»'- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistu
. PETER A. MILLER, opticiia 

'Jei. Canal 583X
2128 Weat 22-ri eatvė. Chlcaj*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Suhatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖ
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CHICAOOS ŽINIOS

Tvarkos ir doros 
sergėtojai

Ištvirkavimas, papirkos, suk
tybės tai buvo paprasčiausias maįonla gargng Jis areštuota, 
dalykas Healey :utiuinistracijoa Ąre§tuotasai betgi griežtai atsi-
laikais, tokių tokelių vakar pa
pasakojo valstijos liudininkai 
prieš buvusį policijos šefą.

Policija apie visa tai turėjusi 
geidausiu žinių, bet... “doleris 
kalba, doleris tyli“. Nieko ne
daryta, kad sustabdžius įsivyra
vusį piktą.

'tarpe daugelio suktybes ir iš
tvirkimo vietų suminima kelin
tas “augštos klesos” užeigų. Va
dinasi, visur viešpatauta ištvir
kavimo. Ir —■ tvarkos ir doros 
dabotojai netik nepastojo tam 
kelią, bet naudojosi iš to, kad 
pripildžius savo kišenius.

šaunus iš jų buvo tvarkos ir 
doros dabotojai!

L. S. J. Lygos prakalbos
Lapkričio 21 d. Liet. Soc. Jau

nuomenes Lygos 1-moji kuopa 
surengė prakalbas Mildos svetai
nėje. Kalbėjo moksleivis d, V. 
Andrulevičius, iš Valparaiso^

Beje, rengėjai garsino, kad 
bus paskaita — “Ekonomine is
torijos interpretacija“. Ant to 
buvo sutikęs ir pats d. Andru
levičius. Pastarasis tečlaus at
siprašė susirinkusiųjų, pasiaiš
kindamas, kad delei aklų silp
numo jis negalįs išpildyti savo 
prižado. Vietoj to taigi jis su
tiko pakalbėti. Kalbėjo temoje: 
“Kapitalizmas atgyveno savo lai
ką”. Nors trumpai, bet nuosa
kiai išaiškino kapitalizmo isto
riją ir tt. Nurodė, kad kapita
lizmas jau pasiekė augšeiausį 
savo plėtojimosi laipsnį ir kad 
neišvengiamu budu jisai eina 
prie pražūties, kad uželidus vie
tą naujai visuomenės tvarkai— 
socializmui, čia jau kalbėtojas 
nurodė Į pairi] arktis ir prana-

puls likimas.
Pertraukoje buvo painargini- 

mų. Dr-gė Jokubauskaitė atli
ko monologą, o drgSs žemaičiu** 
lė ir Vilčiukauskaitė padekla
mavo.

Po pertraukos ir vėl kalbėjo 
d. Andrulevičius. Keikia pasa
kyti. kad d. Andrulevičius yra 
gerokai prasilavinęs vaikinas, ir

musų jaunuomenės tarpe pradė
ta atsirasti naujų spėkų. Jų mes 
labai pasigendame. —. A ceris.

Nori areštuot tvarkos

Adv. F. McDonnelI vakar į- 
leikė reikalavimą teisėjui Ma- 
lioney išduoti warantą prieš 
vieną policislą ir du detektivu, 
kurie sakoma, spalių 26 d. įsi- 

p-ios Goodrics naman, 
W. Adams gt. Minėtieji 

tvarkos dabotojai įsiveržę p-ios 
(modrich stubon be varanto ir 
užgriebė dalį jos nuosavybes.

Te isėjas Mahoney betgi vara
nti) dar neišdavė: jis nainrslv-

Rado 100 svarų 
dinamito

I čia noriu paprašyti pono Poš
kos, būtent, kad jis liautųsi nie
kus tauškęs apie mane ir mano 
šeimyną — primetant mna be- 
dievio ir socialisto vardą. Rasi 

y. * . o o •aš ir mano artymieji esame ge
resni katalikai nei tamsta, di
dysis kalbėtojas.ktivai vakar naktį netikėtai užė

jo šimtą svarų dinamito, iš ku
lio buk buvo daroma bombos. | Aš esu labai linkęs manyti, 
Netoli dinamito sėdėjęs žmogus, kad visa tai ponas Poška tauškė 

kieno nors padiriguotas...

Dabar apie tos “savųjų spau
dos” didinimą. Kunigėlis sakė, 
kad mes turime didinti “savų 
spaudą.” Bet mes Jau turime 
Čia vieną “savųjų“ laikraštį. 
Man dabar neaišku: vietinė pa
rapija užlaiko tris kunigus. Ar 
tai kiekvienas jų nori turėt savų 
laikraštį? Vadinas, kiekvienas 
jų turėtų būt biznierius... Kaip- 
gis — kunigas ir biznierius. Tik 
kažin, ar šv. tėvas jiems pavė
lino — apart kunigų būti dar ir 
biznieriais? Aš nemanau.

' —žilas Senelis.

sako pasakyti kas j Į ten pašiuro 
tė, t. y. kieno dinamitų jis ser
gėjo.

Ne ant tikrojo 
pataikė

Mike McGillicudy, jaunas, 19 
metų, banditas vakar padarė la
bai nevykusį žygį. Jisai užpuo
lė — detektivu. Taigi į; koman
dą “rankas augštyn” pastarasis 
paleido į McGilliendldy kulkų. 
Plėšikas dar spėjo pabėgti. Jis 
vėliau betgi kreipėsi šv. Berna
rdo ligonbutin prašymu suteik
ti jam daktariškos pagelbos. 
čia ir tapo suimtas. Žaizda pa
vojinga. Banditas arti mirties.

McGillienddy nežinojo, kad 
užpidtasai yra detektyvas. U& 
taigi gal teks apmokėti gyvas- 
čia.

Audros Michigan 
ežere

Delei vakar siautusių 
Michigan ežere daugelis 
buvo priversti pasilikti Chicago- 
je.

audrų 
laivų

Triukšmingas 
vakaras

Nedėlioj, lapkričio 18 d., Mo
terų Sąjungos vietinė kuopa su
rengė smagų balių. Pasilinks
minti susirinko apstus būrelis 
musų jaunimo. Nestokavo ir 
kunigų. Kaipgis — moterų ba
lius juk negali apsieiti be jų: 
kur jie. ten ir rengėjams ir 
jiems pa tiems geriau eina biz
nis. Moterėlės tik zuja, tik zu
ja po svetainę skambindamos 
stikliukais, o tuo tarpu klebo- 
nns. jjnsilc'S’ictęs savo Iclapėill- 
kus, pradeda reklamuoti “savų

jų spaudą”. Kalbėti perstatoma 
ponas Poška, Šis kad jau pra
dės siiukti — net svetaine dre
ba. O jau kumštis tik rodo ir 
rodo į jaunuomenę, kad net 
baugu. Išvadino cicilikais, be
dieviais, prilygino prie angių, ką 
urvais šliaužo ir tt. žinote už 
ką? Ugi, kad skaito “Naujie
nas"! Gi apie mane, Žilą Senelį, 
rodės kad pi iš berėkdamas. Gir
di. žiūrėkite į tą Žilą Senelį 
Bondzinskį — keturi metai at
gal jisai buvo geras katalikas. O 
šiandie, matote, kas su juo pa
sidarė: virto tikru socialistu ir 
bedieviu. Jis skaito “Naujie
nas" ir rašo ten apie... nugi apie 
kunigus. Ir tt.

Taip iškoneveikęs susirinku
sius ir mane, Žilą Senelį, Poška 
betgi papuolė į mano dukterų 
rankas už šmeižimą mano šei
mynos. O ir susirinkusieji jau
nuoliai buvo didžiai įerzinti to 
kalbėto jaus tauškimu. Kažin 
kas butų įvykę, jei tas “kalbeto-

savo tauškimus ir jei panelė 
Brenzaitė - kuriai jis turėtų 
žemai padėkoti — nebūtų pa
šaukus policislą. Tuo budu ta
po išvengta sumišimo. Pasta
rasis, beje, parlydėjo į namus tą 
poną kalbėtoją.

THE PEOPLES STORE
Geresnės prekės - - = -
- = - - už mažiau pinigų

11201-3-5-7 Michigan Av
ROSELAND—CHICAGO

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Didina policijos 
skaičių

Policijos šefas Schuettlerfs 
vakar paskyrė 100 naujų poli- 
cistų. Kol kas, naujokai pasiųs 
sta į Fillmore nuovadą ant 30 
dienų tinkamam išlavinimui,

Neužilgio manoma ir vėl pa
didinti policijos skaičių.

Užsidegė 
gatvekaris

Užvakar vakare užsidegė Ash
land avė. gatvekaris ties Adams 
gt. Kilus panikai keli žmones 
tapo parblokšti ant žemes ir 
gerokai apmindyti. P-lč Schei- 
bner gi gal būt mirtinai.

Lygi 
pora
Teisėjas Franklin užvakar išda
vė apsivedimo laisnį ponui Hen
ry Van Ness’ui, 46 m. amžiaus, 
su p-ia Morta Damond
Abudu jaunavedžiai yra nere
giai.

i 42 m.

Uranai

klaida
Teisėjas Uhlir priteisė p-ial 

Julei Barbour užsimokėti $200 
pinigines pabaudos už “užsimir
šimą” paragint savo vyrą, Joną 
Coyne, išsiimt apsivedimo lais
nį. Jonas irgi nubausta tokia 
jau suma — už nelegališką gy
venimą su Jule. 4.

Prapuolė.

Policija j ieško tūlo Frank 
Moore’o, vienos New Yorko lai
vų kompanijos agento. Spėja
ma, kad jį turėjo užpulti plėši
kai, nes išvažiuodamas iš New 
Yorko jis pasiėmęs neemnką 
sumą pinigų.

Moore buvo apsigyvenęs At
lantic vieębutyj.

Teatras°Muzika.
Didžioji Opera.

Didžiuliame Auditorium Te
atre, Congress ir Wabash avė., 
šiandie operos nėra. Užtat su- 
batoj statoma dvi: po pietų eina 
viena gražiausiųjų operų, Faust, 
o vakare vėl Cannen, populerė- 
mis kainomis, beveik perpus pi
giau nekaip paprastais kitais va
karais. Nedėlioj po pietų, nuo 
3 valandos, statoma Rigoletto, 
vyriausiose rolėse dalyvaujant 
Galli-Curci, Maria Claessens, A- 
rimondi, Stracciari Nadal ir k.

Sekamos savaitės repertuaras 
bus paskelbtas ryto.

Symfonijos koncertai.
Cliicagos Symfonijos Orkest

rus duoda koncertus Orchestra 
Hali šiandie po pietų ir subatos 
vakare. Solistu bus Jasha Hei- 
fetz, jaunas rusų smuikinin
kas. Visas koncertų programas 
šiuo sykiu susidės iš rusų kom- 

( pozitorių veikalų — Tanievo, 
Rachmanicnovo ir Čaikovskio.

Šiandie
Cukrus, burokų arbH nend

rių, 1 svaras ..... .... 7%—8%c
Miltai (Maišas)

% bačkos maišas..........2.80—3.09
% bačkos maišas..........1.43—1.58
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bonemian style % bač. 1.35—L45 
5 svarai ........
Balti, bačkos
Juodi, % bačkos 
5 svarai ..............
Graliam miltai 5 sv. maiš. 20—34c

Corn Mėal
Balti ar geltoni ......

Maisaa (Hominy), svaras
Ryžiai, svaras'

Fancy hoad......................10%—<14*
Blue rose.........................  10H1**—13

Bulvės (Pekas)
N 1 Wis., Mtnn; ir Dak. ..36-41b 

Pienas
Condensed, gerlausis 
Vidutiniškas ..............
Evaporated, ncsald. ..

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ................
Plytose ........................

Bu t te rine
Plytose ................ .
šmotuose ...........
Vidutiniškas ..............

Kiaušiniai
Švieži; extra ................
Švieži No 1 ........ .
Rėfrigeratorių, extra 
Tefrigeratorių No 1 . < 

Pupos (bėans)
Navy .............................
Lima ............................ v

Slyvos, geros svwwu...
Vidutinės.....................
Prastesnės .......... . ..

Kumpiu geras, svarui...
Prastesnis ..................

Lašiniai' geri, svarui ..
Prastesni ......................

Taukai
Dėžutėj ......................

Palaidi, geriausi ........
Paprastieji

J Prastieji .......................... .......
. šitokiomis kainomis groserninkai

Stern*
PEARL ŲUEEN

KONCERTINOS

32—350 
1.37—1.50 
1.20—1.35 
. 29—34c 1

svaras

(Kenas>
• • 18—21c 

16%—18fcc 
.... 13—15c

svaras k 
... 46—52c i 
... 47—53cj

svaras > 
... 32-35C 
... 81—34c| 
.... 29-413 

tuzinas 
... 49—«56c 
... 45—52c 
.... 38—44 
___  36—41

svarui
> 17H-2OVŽ 
.... 16—SM> 
.... 13—17 

____13—16 
.... 11—14

Vyrų skryb&lės vertos 
iki ?2.50

šią Subatą —

$1.25

Mes išparduodame mu
sų moterų kautus už pi* 
gtau negu kaina audeklo 
ir Pliušo.

DRY GOODS STore

3442 So. Halsted St. 3444
Dfibnr vr* patvirtintos ir varto

jamos daugumos lietuvių, kurie gra
li ja koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti aug&to arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| llStun- 
ėiame dykai.

Georgi & Vitak Music C®.
| 1544) W 471b SU <3Uci4K>, III

50 tuzinų vyrų ir vaikų 
kepurių rinktinių spaL 
vų; vertės iki $1.00, po

45c

Vaikų flanelio vestos.

75c

. 45-30 
. 40—44 

svarui
■ 33—39 
..32—37 
. 31—36 
24^*-31

į UHUMUIMJS M1 V3V1TJI1UBU1

turGtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda to kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
k :■

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš.Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti j vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Ądvcrtised Window, Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai 
šiems: 
1812 Baullis Johas 
1832 Draugija L. 
1853 Jarkovice Alarijt.u 
1861 Kiptiis L.. 
1870 Krusko Jonės 
1879 Lisovski John 
1881 Lubinski Jose! 
1887 Makauskis Alex
1894 Nordajsu Francisku
1895 Olberkis S. 
1910 Ramašauskas II. 
1915 Rudak Frank 
1930 Stenšuk Andrėj 
1937 Uškevič Stefaii 
1940 W.alentas Adomas

Iškilmingiausios

Prakalbos
šv.

vra v

Petro ir Povilo Apašt. Parapijos 
apie reikalus Krikšč. Kat. Tikėjimo 
Lietuviškos žmonijos Kapines, Leafy 
Grove, Willow Springs, III. Atsibus 
UTARNINKE, Lapkričio 27 d., ’17, 
7 valandų vakare MILDOS Svetainėj, 
3138 So. Halsted St.

1. Kalbės vietinis klebonas Baž. Šv. 
Petro Ap. Kun Bužynskas

2. Kalbės Vicarius General, pols- 
kai Kun. R. Joschko.

3. Kalbės Advokatas F. P. Bradchu- 
lis ir kiti. Todėl kviečiame visus 
Lietuvius ir Lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant šitų reikalin
giausių keikvienani žmogui prakalbų

P a s t a b a:—Apreiškiamo žmo
nėms silpno supratimo, ant šitų iš
kilmingiausių prakalbų be daleidimo 
Kunigo Bužynsko neatsiliepti, už ką 
bus skaudžiai baudžiami per valdžių.

Rengėjai šv. Petro Ap. Baž. Kom. 
ir Klebonas. (apgars.)

J. JOKUBAUSKUI, Bridgoporto a- 
nielinkūs Naujienų agentui, atsisa
kius nuo savo vietos, jo vieta užėmė 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Htdstcd st.

DR. G. M. GLASER
Pr;iktlkiiu|H 2h metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 82 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Talpai Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki M r\Ui mi< ’? »k» 'i • »< n»*t 
ir nuo G iki 8:30 vak. Ncdėlio- 
IIIIN Vaklii'UIN oti.NHN UŽlldlVla’*

rplephnne Vards 687

Staltiesės lininės Padė
kos* Dienai, didelės mie- 
ros Hemmid lenkėjas, 
baltas Damask, vertos 
$2.50, tiktai už

$1.3')

Vaikų kautukai nuleid* 
Žiama pusė vertės. Užte
ktinai geri kasdieniam 
dėvėjimui $1 ir augščiau

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikva 

PTof. D. GOLD8TEIN 
SmuikoR Mokytoja*

Senas adr.: 11841 Michi&in av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

Vilrioniai megztiniai ša
likai nuo

$2.00 iki $6.00

Vyrams tyrų vilnų Jer- 
sey svederiai

$2.50
Lėlės dėl šios Sūbatos ir 
Panedėlio, vertos 50 iki 
$1.00, dabar i

21c ir 47c

Kuponas. Atsineškite šį Afln , .
kuponą ir gausite už jį ZUu formų knygą dykai.

STERN’S DRY GOODS STORE 
3442-3444 S. Halsted St.

j Reikalaujama Angliakasių a 
g SAYLOR COAL COMPANY, Carney, Iowa, iki g 
= Dės Moines, Iowa valstijos sostynė.
SSSCp i ' ii ■ s
3 Mus žmonės uždirba nuo $80.00 iki $140.00 į 2 savaiti, ka- J
~ daugi mes turime pilnų aprūpinimų karų ir dirbama kasdien, 

C’itrnoy vrn 20 minutę vnžiavinio nuo i>ciikrins miesto Dės
====== Moines, su 110,000 žmonių. Raimkite Fort lloclge, I>cs Moi- —=== 
s nes ir Southern R. R. nuo Dos Moines, Iowa.
==š Geri namai $2.00 rendos už kambarį į mėnesį. Bažnyčios, =3= 
S mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.
__ Atsišaukite ypatiškai tuojaus i kasyklos superintenden- |g 

tų arba rašykite dėl platesnių informacijų į
H Saylor Coal Co., ..... Carney, Iowa. g|

Daktaras
Seno Krajaus

WISSIG
Specialistas iš

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

Tel. Canal 3263.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPJSKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kelbame Lietuviškai Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

jy..į,,1 —  ................

DR. M. HERZMAh
IŠ RUSIJOS

Gerai llvtnvUma Ytoniaa per 10 mo 
tų kaipo potyris g>iyto|M. chirurge 
ir akušeris.

Gydo aMrlas h chroniška* lieta,-

Uitu*.
OfteM ir L*Uratwija: 1025 W. Mtfc 

BL natoM Plak 0*.
VALANDOS! N6o 10—12 rktų. ftr 

t 8 vaksrato. TcUphtto Cenol' fclUL 
GrVENIMAS: 8412 S. HaMed Strart

SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų 

VYRŲ ir MOTERAI 
25 metai praktikos 

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney 

505 S. State st, kertė Congress 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedčldieniais 10 iki 2 popiety.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITlS 
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chieagc

i pieiitiuiit HumnoJdt

M. GAHUD M. D.
Scnaa Rusas Gydytojas tr Chirurgas.

SpecialUtaa Moteriškų, Vyriškų b 
Vaikiftkų. taipgi Chroniški) Li*U 
OFISAS: 157® Milvvaukes Ava.

Kampas North Ava , Kambarys •••. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Išryto 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki ® vakaro

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1430 N. Ashland Avė., Chicago

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytolas Ir Chirurgas

X-SPINDULTAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St., Chieage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 il- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakaro.

Dr. F. O. Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Specialistas akių, ausų, nooiee ir 
gerklės ligų

20 metų patyrimo prie State

120 South State StreetR
Visas 2 aukštas.

Valandos kasdien nuo 9*7. Ned. 19-1Z

Aukaukite L.S. Fondan GARSINKITES
“NAUJIENOSE5
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„ Pranešimai __

JA. Draugijų praneMmn* »kelbiani« ha Pranešimai turi būt priduotiU <*kįpa. iaUk eli'.i tūba tvtfLn-.ii. ('anai L.OtJ, 
t* pači* diena, kada spausdinam** 

nabagAli būt įdėti—"Nauj." Kad.

. Palaimintos Lietuvos na-
rt»iLjįyri«> <itlr negavote laišku su ti- 

jMcJgM^unt balinis, kuris įv \ ks k. t 
*vei2E('ni:iiiksi;iving dn\i, tapk. 29 
d./h^UiAeuiu \nnex svetainėje, atsi- 

dr stčs raštininku. Yra 
ic'i jusiu laiškų, kurie neat- 

tik tetų tr nepermainysite 
aistrių, busite nubausti.

—F. Mirk ii n, Rašt.
-4996 2b . ( u ai \vc; Cbicugn.

. ■.■mfo,kuopos, jeigu kuri turite vei- 
iktai niekam nesakyk”, nialo- 
ar parduoti arba paskolinti 

l.SS. j38 kp., Cjcero, i IĮ. Siųskite 
kaiu-įguJite'greitai (keturis egremp- 
tiDraųa) šiuo adresu? V. Shilcikn, 
1840d5t>. Halsted St., Chicago.

IaHM. !70J<p. narių domai.- Kadttu- 
■gi Jaukumą subatą, lapkr. 24 d., atsi 
bu* Kuopos vakaras (J. Butkevičiaus 
SVCTj, todėl išrinktieji vakaro darbi
ninkai šiuo prašomi atvykti svetai-

LSJL. 1 kp. lavinimosi susirinki- 
inas atsibus nedėliok, lapkr. 25 d., 10 
v. ryte, Mark VVhite S. svt. Drg. K. 
AugustanaviČius aiškins lietuvių kal
bos gramatikų. Boto bus dą ir kita 
lekcija. Nepamirškite atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai. —Rengėjai.

Svarbus Pranešimas Chtcagieciams 
Meldžiam atsiminti vjsu draugijų bei 
kuopų, kad subatoj, 9 Kovo (Mareli), 
1918 m., yra rengiamas didelis kon
certas naudai “Laisvės” ir /Naujo
sios Gadynės" — Meldažio svetai
nėj. Todelgi, visos progresivCs drau
gijos esat nuoširdžiai prašomos ne
rengi kito panašaus vakaro Kovo 9 
dienoj. —Vakaro rengimo komitetas.

ASMENŲ JIEšKOJIMAr
Pajieškau Jono Miliaus. Paeina iš 

Kauno gpb., gyveno Chicagoj 6 mė
nesiai ai^dl, vėliaus išvažiavo | Aris- 
gar, loyya, o dabar nežinia kur jis 
yra. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti laišku. Kas pirmas praneš 
jo tikrą adresą galis dovanų $o.

St Adomaitienė,
7.11 \V. 21 St. Place., Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ
M ■ f* f* ■ ■ VyraniM ir Moterim*) VIII A U D A I metaloI I M K n U I ar)>a medžio dirbanuiHO

ii 11 U ^1 | kapose, fabrlkuodo, lio-
teliuoae. restoranuos, ga

liūnuose, Hgonbučiuone, rafttin&m, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Eroployment Eschange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

RAKANDAI
ATIDUODAMA randon gražiai iš

taisytas ofisas ant antrų lubų. Apšil
domas, šviesus, geroj2 apylinkėj. Ra
nda pigi. KA,SMO\VSKI, 
1741 W. 47th St., Chicago.

ATIDUODAMA randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikinam. Gerai apšildomas, mau
dynė. Su valgiu arba be valgio. Te
lefonas, prie karų linijos. Atsišau
kite nuo 6 vai. vak. N

3538 So. WaHace St., Chicago, III

nūn- būtinai 7 vai. vakare. Org. J.P.

Y akai im s žvaigždėti choro repeti- 
rijat atsibuna kas ketverge vakare J. 
itatkev ičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
ee.unv* Aie. Kurie myli dainas, te
gul akina ir prisideda prie minėto 
choro. —Pirnt. J. Puišis.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Ragino, iš Kauno guv., Raseinių 
pa., Laukuvos parapijos. Sterbliš- 
kės kaimo ir Onos Liutikaitės iš 
Tvėrių parapijos,x Vinragiii kaimo. 
Kas žinote meldžiu pranešt, arba pa
tįs atsišaukite. . ,

Marei joną Pocaitė, 
4151 So. Wood SL, .Chicago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S. Halsted SL, Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė;, Chicago, TU.

A. L ALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

K. G ŪGIS, Iždininkas, ,
127 N. pcarborn St., Chicago, 111.

K-to Nariai: '
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III.
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, UI.

DRAUGIJOS
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 

VALDYBA. KENOSHA, WIS. 
Kaz. Bražcvičius, pirmininkas.

402 Lincoln St.
Juoz. Macnorius, v^cę‘jį1
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St., R. F. D. 36. 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,

‘ 818 Jenne St.
Aut. Pakšis, Iždininkas 4G2 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Mihvaukee avė.
VI. Kačiučlavičla, iždo globojas;

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St.
Ant. Babelis, teisėjas, 

, 313 Ouincc SL
Juoz. Jurevičius, včlaunesis, 

152 Main str.
Petras Milauskas, vėląuųešis,

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurinųs platinimą “N- 

ną” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

N AU J IENŲ AGENTŪROS
Clevcland, O.: A. Valenton,

2120 St. Ciair Avi

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILL.

Metrose Park. — L. S. j). Kutelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nede- 
lioį, Jupkr. 25, 10 vai. ryto, Frank ir 
J ums svet., 23 avė ir Lake st. Drau
gai uudonekite visi laiku atvykti. 
Svarstymui yra daug svarbių klausi
mų. —S. A. Januška, Org.

Lietuvių Jaunikaičių Dainos My
lėtojų Draugystes priešmetinis susi- 
fiukmuis įvyks pėtnyčioj, lapkričio 
23, 7:3(t v. vakare, M. Meldažio svet. 
2242 \V. 23 pi. Visi nariai malonė
kite atvykti; be daugelio kitų svar; 
bių reikalu svarstymo bus taipgi ren
kama nauja valdyba sekamiems me
tams. Pir. V. A. Duoba.

Rašt. J. Neverauckas.

l aikų Dieninės Globos susirinki
mas bus penktadienio vakare, 8 tą 
vai., lapkričio 23, 17. 831 W. 33 rd.pl. 
Kviečiame visus aktyvius narius, rė
mėjus ir šiaip Dieninės Globos rei
kalais besiinteresuojančius žmones. 
Arą labai svarbių reikalu apsvarsty
mui. V. D. G. Sekr. M. Damijonaitis

1*48. 37 kuopos extra susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d. 10:30 vai. 
ryto, Rašinskio svetainėj 731 W. 18 
tos gal. Draugai ir dr-gės, visi malo
nėkite atsilankyti . nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
mu centro viršinikai sekantiems me 
0*ms. — Rašt. K. Kazlauskas.........

PAJIEŠKAU brolio V. Laurinaičio.
Atsišaukite graliai. J. Laurinaitis

COOKS BAKERS SCHO0L
Fort Riley, Karosas.

RAKANDAI ~
EXTRA

Jauna pora priversta patukai! m* 
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas! tikros skaros, už 120. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonų, daven 
port, taipgi $525 piahu su 25 m. gva 
rancija už $115 ir $225 Victrola st 
brangiais rekordais už $60.00. Ai> 
yra retas pigumas ir juros apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1121 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat. 
Chicago. Dl.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:
Pirmininkas, A. Petratis,

751 W. 35th St. 
Sekretorius, St. Strazdas,

1840 S. Halsted st. 
Iždininkas, S. Danilevičius,

1617 N. Winchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Piki. Kom. Sekretorius.

Pajieškau*dukters Petronės 15-kos 
metų amžiaus, kuri mokindamos pu- 
bliškoj mokykloj urnai prapuolė. 
Apie 5 pėdų augščio, tamsiai geltoni 
plaukai, burna truputi raupuota. 
Melsvoms aky m.s. Kurie palėmys 
panašią mergaitę, meldžiu pranešti. 
Nesibijok, drąsini važiuok namo

Magdelena Marcinkevyčenė, 
1603 S. Hermitage Avė., Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik nauju> 
rakandus, divonus, cabinet, phono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Prie! 
Humboldt Park. Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, 
3500 S. Emerald avė.

K. Katkevičiene, pirm. Pag.
2252 W. 22 St.

T. PabarŠkienė, nuh rašt.
3429 Wallacc str.

E. Ulkaite, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

E. Šatkauskienė, iždininke,
3423 S. Halsted st.

O. Dobrovolskienė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. yVentworth Avė.

Siunčiant i centrą mokestis, tno- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley,
- '633 yv. 18tb SL
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 

North Sidc Skyrius:AVilberty Strcgc 
2018 Greenwich Str.

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S. Halsted st.

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Avė.

Brighton Park:
Mr? Smith, 3813 S. Kedzie Avė.,
J. MinkevĮčia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskas, 4053 S. Mapleyvood a v 

Atlantic City Skyrius:
A, Janauskas, 4563 Wenhvorth a^ 
V. Saudargas, 2418 Princchter av. 
J. Ribikauskas, 6033rd State Str.

Kcnsinfftnno. Rnselando tr Burnai* 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius.1 

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

4601 Hermitage avė., Chicago.

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 411 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 2(|2. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News C®, 

Liberty Avė and Grant M 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauakaa, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, . 

2809 Peno Ava 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbea lt 
Pittsburgh, Pa.: F. Tcvlovich, 

2228 Tustin M 
Duųnesne, Pa.: K. Lldeka, 

306 Hamilton avi 
Pa.: J. Teleysh, 

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

Ct. and Albright Avė.

Scfanton,

Šcrantouj

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai,
452 VV. Leonard-ft

Suginavv, Mich.: S. Joškevlče, 
2707 Wasbington Ava

INDIANA VALSTIJOJ:

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Pijus Kriščiūnas, šelmių kaimo, 
Vilkaviškio gm., Suvalkų gub. pa
jieškau brolių gyvenančių Detroite 
Danieliaus , Jono ir Kazio Kriščiū
nų. Mano adresas: Bussia, post Sa- 
ratof, Moskovskaja 94-96 Litovskij 
Kom.it et.

PARSIDUODA labai pigiai G-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga Įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymų.
2335 So. IToync avė., 1-nios lubos 

arli 24-tos gatves.

M. Žukas, pirmininkas
1608 y V. North avė.

A. Lankas, vice-pirmininkas,
1621 Girard st.

Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas, 
2228 Coblcntz St.

Z. Lankas, fin.> raštininkas,
1621 Girard St.

A. M. Kadžcvskis, iždininkas,
1928 Leavitt SI.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1821 yyrabansia avė., kam
pas Girard glv., 7:30 vai. vakare.

Mudu, Antanas Budreika ir Bobe
lis, jieškome savo draugo Kazimero 
Poknio, Vabalninku valsč. Kauno 
gub., paskutiniu laiku gyvenusio Ry
goj. Prašome atsiliepti adresu: Bus- 
sia, Moskva, Selo Bogorodskoje, Mai- 
ska.ia ui. No 1, d. Kruglovo, Antonu 
Budreiko.

PARDUODAMA 1 abai geri pirmos 
klesos rakandai už pigę kainą. No
rintieji pirkti kreipkitės laišku į 
Naujienų ofisą pažymėdami N 152 
F. B. Chicago.

A. C. \V. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

NAMALžEMe

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

Cicero, I1L J. Matulis.
1437 S. 49th Ct., Cicero, J11.

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St 

Melrose Park, III.; Chas Kochoues.
2005 W. Lake St 

Springfield, III.: K. Lagūnos,
1716 Matheny Avė 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market Si 

Dlvernoon, 111.: \V. A. Žilinskas,
Box 210 

Rockdale, 111.: via Jolict, D. Lukša 
140 Mocn Avė 

Westville, 111.: St. Mazremas,
Barber Shop, State S» 

yVaukegan, III. J. Miloszcvičc, 
801 — 8lh SI 

So. Chicago, III.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Av»

Rockford, III.: St. Petrauskas ir 
Ručkcviče, 1012 S. Main Si

W. PdUcnan, III.: VV. Pilypas,
720 VV. 120 S<

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Belotos.
3814 Deodor Bf, 

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Statiei

' Clinlon, lud.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 194

i Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadw«>

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha VVis.: K. Paukštis. 
809 Park lh 

Racine, Wis.: Touy Vegela,
’ 237 Lafayctte av*

Racine, VVisj John Margis.
; 1005 Gideon C1

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

iTarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lcwis Si

VVaterbury, Conn.: J. Pruselaitis.
775 Bank «

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviei.
286 VVallace It

WEST VIRGIN1A VALSTIJOJ:

Lietuvių V. Knygyno P. V. D. Chi- 
cagos atsotvų susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, lapkr. 26 d. 8 v. vak. D. Se- 
maičio svet., 18 gatv. ir Union avė.— 
Atstovai malonėsite visi pribūti nes 
v ra daug svarbių reikalų. Turėsime 
perkelti knygyną į kitą butą ir tu
rėsit pinigus — Dr-jos aukas— pri
duoti susirinkime. —Valdyba.

Ivuckfordiečių moterų domai. —L. 
M. P. S. A. 5 kuopos lavinimus susi
rinkimas įvyks Montague name, ne
dėlioj, lapkričio 25, 2 vai, po pietų. 
Moters kviečiamos atsilankyti.

—Komitetas.

Kuckford, 111.—Politiškų kalinių 
šelpimo Komiteto susirinkimas bus 
lapkričio 26 d., Socialistų svetainėj, 
319 E. State Str. 7.30 vai. vakare. 
Ateikite paskirtu laiku.

— Rašt.A. Meldažisy

Adolpas Juodka, Biržunų sod., Sa
laku par., Ežerėlių pav., Kauno gub., 
jieškau giminių ir pažįstamų Ameri
koj. Mano adresas:Bussia, Petro- 
grad, Liesnoj .laroslavsky per. 5 kv. 
1 I. Adolfu Jodko.

REIKIA DARBININKU
BEIKALIN’GA dviejų (2) lietuvių 

pardavėjų. Turi kalbėti angliškai, 
ir turėti bent kirk prityrimo prie 
mastavų prekių. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Klein Bros, 
Halsted & 20 th st. Chicago

Reikalingas barberis vakarais arba 
nuolatos. Mokestis gera. Darbas pa
stovus. Stanleys Barbcr Sbop. 
2109 S. lloyne avė. Tel. Canal 6116

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo. Maža šeimyna. 
3019 Jackson Blvd. Tel. Kedzie 1197

IŠMAINAU lotą ant bučemės. gro- 
sernės arba automobiliaus. Lotas 
geroje vietoje, du bloku iki McKin- 
le\ Parkų. Atsišaukile greitai. M. M. 
2018 W. 25lh Str., Chicago.

BARGENAS. $200 įmokant, liku
sius remia. Nupirksi mano 6 kam
barių namą prie 5129 Emerald avė. 
Ateikite ii* pasimatykite su namo sa
vininku. \

Pirmininkas A. Chcpaltis, 
4812 yv. 15th st.. Cicero, IR 

Pirm. Pagelb. — P. Sbvelnis,
1442 Milwnokee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius, 
1681 Milvvaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Mikvaukcc Avcnue. 

Iždinikas — G. Katilius.
1685 Milvvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą petny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milvvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th SL, netoli llal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIU MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienč, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickicnė, nul. raštininkė, 

3143 So. Union Avė.
K. Pabcrelytč, finansų raštininke, 

1315 Girard St.
I). Girdvainicnė, iždininkė, 

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

1915 So. Halsted St
A. Kubutienč, kasos globėja.

Harvey, III.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Av*

Chicago Heights, III.; P. Steimonlas, 
114 E 16 SI.

Spring Valley, III.: A. Jukubauskai 
516 Clevcland Si

Kewanee, III.: K. Valančiunas,
506 Ę. 7 SI 

Livingston, 11).: K. E. Bertulis, 
E. St Louis, Il>.-: žičkus.

539 Collinsvillc Avė.
Springfield, Iii.; K. Stočkus, 

1530 Sangamon Av*
E. St. Louis, III.: K. žukauski,

123 St. Ciair Av*

Miuden, yv. Va.: J. Endrijauskas, 
Box 1M

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

Ilartshorne, Okla.: Deveikis J.,
P. O. 13ox 466

DIDELIS BARGENAS $1000 pi
ginus kiek kaštavo pastatymas. Vi
sai naujas mūrinis namas su citnnn- 
liniu beizmantu, visas ištaisymas 
pirmos klesos; moka ramios į metus 
$720. Parsiduoda už $(>500. Yra bar- 
genas, kas greitai pirksite įmokėti 
reikia $2,500. Namas ir savininkas 
3130 yV. Harrison st. Chicago.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPT- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

l.SS. 231 kp. lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėliojo, lapkr. 25 d., 10 
vai. rj to, Univeisity of Chicago Set- 
tlcment svet, l(»30 Gross avė. —Kaip 
nariai taip ir nepriklausantis kvie
čiami atsilankyti. —Komitetas.

16 tojo Wardo Draugams.—Pane- 
dėlk) vakare, lapkr. 26, bus laikomas 
didelis 16-tojo \vardo socialistų mi
tingas Cloak Makers Union salėj, 
18Iii \V. Division st. Be ko kita, bus 
noDŪuuojamas ir renkamas šio \Var- 
do manadžeris. Ateikite visi.

-\dam Dzendolit, Sekr.

L. M. P. S. Choro repeticijos įvjks 
subaioj, lapkr. 21. 7:30 vai. vakaro 
paprastoj Mark White Sųuare svetai
nėj. A isos choristės malones būti
nai atvykti pažymėtu laiku.

Choro vaidyba.

Sėly no choro repeticija įvyks pėt- 
nirioj 23 lapkričio, Meldažio svet., 
7: 30 vai. vakaro. Dainininkai ir dai
nininkės malonėsit atvvkti laiku, nes 
po tęjietieijų bus mitingas, ir yra 
daug dalykų svarstynflii.

J. Snar.skis, rašt.

BARBb.RLS reikalingas vakarais. Ge
ra mokestis. Jeigu visus vakarus ne
galės būti, susitaikysim ir ant ma
žiaus. Vieta pastovi

Town of Lake Barbcr Shop 
4109 S. Hermitage avė., Chicago.

REIKIA —bučerio į bučerny kor- 
paracijoje. Malonėkit grailu laiku at
sišaukite kas niylife tokį darbą; di- 
diausia mokestis. A. Adomonis, 
2908 W. 101h St. . Chicago.

PARDAVIMŲ)

PARDUODAMA kostumierska siu
vykla. Prie to valymo, dažymo ir 
prosymo. Parduodama pigiai. 
2;>07 \V. 47 t h. sh arti \Vestern avė.

22 kp. repeticija. Gadynės 
ž.uztios įvyks pčtničioj. lapkr. 23, 
8 va), vk. Meldažio svetainjj 2242 W. 
23 i'd pi. Visi lošėjai malonėsite lai
ku aRykti. Komitetas.

PASINAUDOKIT PROGA
Pardavimui drugstoris” (apticka) 

lenkų ir lietuvių apgyventa vieta.— 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Atsi
šaukite į K. Jamontą.
Nuo 1 valandos iki 2:30 vai. dieną. 
Nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. 
1840 S. Halsted St., Chicago.

N. A. Vilhnaitis, pirmininkas
3657 yv. Floarnoy SI.

A. Tamošiūnas, vice-pirmLtikas,
1632 S. Sevvaror, avė. Savvyer?)

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

yyrm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd. 

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, AVIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 10th SI. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Iluoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rast., 
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 Iligh avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadsvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
petnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra tai 
Čias, kada pranykit# 
regėjimas.

Mea vartojam page
rint* OphthaimomeV 
er. Ypatinga do»> 
atkreipiama i vaiku* 
Valandos: nuo 9 ryte 
iki 9 vakaro; nsd<14 
nuo 10 iki 11 di«Dw

4649 So. Ashland Avenne, 
Kampas 47 St.

Telcphonc Yards 4317

ftUSSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arlhur S) 

VVorcester, Mass.: M. Paltanavičius
15 Millbury C 

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Botimil,
50 Charles 

Lavvrcnce, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak Si 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Artbur S)

Si

Si

Si

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Suvvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

15th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiūtilimui

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Jonas Petrauskas, pirmsedžio pag., 
664 W. 18th St.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

MOKYKLOS

Antanas Tanikcvičia, nutar. rašt., 
1948 String St.

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
z 2129 W. 21 St 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 VV. 18tb Street 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,
1948 String St 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. VVentworlh avė

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First S)

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

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av«

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

Bayonue, N. J.: A, Schwartzburg,
13 W. 23rd Si

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 15

TELEPIIONE YARDS 5834.

D r. P.G. UUiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Rocktord, III. — į. Fondo susi- 
ruikimas įvyks nedėlioj lapkričio 
7V;d. ryto, Montague Hanse, 
l. 2jS S. Main st.. Draugai delegatai 
m donėkit visi Imti susirinkime,nes 
tunui daug svarbiu dalyku nukalbė
ti, taipjau reikia rinkti valdvba.

—-L. Palsuckia.

. Liaudies iarvba rengia didelį mi- 
tiUMą nedėlioj. hmkr 25. 8 vai., vak., 
CUieaffo Teatre. 741 So. Wabash avė., 
kerte 8 tos gatv. Kalbės: Wm. Bross 
Lloyd. Louis b’ni'dabl. Olto Dhr;sl<‘n- 
seii h- Samuel Halland: nasfaras’s 
kalbos teina: "Rusijos bolševikai ir 
ju siekiniai Sunranfanlieji anglų 
kalba — kadangi prakalbos bus tik 
anubi kalba — kviečiami skailme- 
ningai atvykti. įžangos nereikia mo-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui cigarų, saldainių, pan- 

čiakų ir pirštinių sankrova. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Lietuvių ap
gyventa kolionija. Atsišaukite į

K. Jamontas,
Nuo 1 valandos iki 2:30 vai. dieną. 
Nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. 
1810 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučernč ir grosernū pi- 
gei, lietuvių ir lenkų apgiventoj vie
loj, arti Kreino naujų dirbtuvių. Tu
riu du bizniu, lodei ir parduodu. 
Mano adresas: 2806 S. Union avė., 
3 lubos iš užpakalio Chicago.

KARČIAMA
.Maža randa. Gera viela dėl lietu

vio, lietuviškoj apygardoj. Atsilan- 
kykit į MONARCII BREWRY.
21 st. ir \\ estern avė. Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIAKUŠ 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formą 
*>iuti mmiinius dulktus arba aprėda 
tus. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jųsų parankamo. Ui $10 Ii 
mokinam jus slut visokius drabulivs

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Weatera ava

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Well» rat

DYKAI! DYKAI
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes
• amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi 
lankykite pas muH tuojau, Išsikirpkh 
dtą. kad atsiinintumėt musų adreas

BURKEBARBERSCHOOL
612 yv. Madison St.. Chicago. Iii

CHICAGOS LIETUVIŲ ^RAUGUOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldcnhauer, daktaras,
1554 VV. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedčldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po plot.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGO NI

yrALDYBA 1917 m.
Antanas Ramiais, pirmininkas,

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

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

638 VV. 18 St., Chicago

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

NEW YORK VALSTIJOJ

| DR. A L EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 , 
Gyvenimo Tol. Canal 5188

PARSIDUODA pigiai bučernč ir 
grosernė už cash arba lengvų išmo- 
keščių. Biznis išdirbta per 15 melų 
5(1 mylių iš Chicagos, lietuvių yra 
apie 5l)(>l); aplinkui nėra bučerniu;

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS 
LIUONBUTIS.

Vyrai, moters n vaikai, sergant 
reumatizmu, nervuotumu, viduriu 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankos* 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas Me- 
gydome visas šias ligas vėliausiai* 
elektrikiniais prietaisais, garo puti 
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noje Jeigu jus sergate lovoje, atsi

I šaukite į mus ir mes nusiusime s*
1 vo gydytoją j jūsų mumis

Mes (<ū|>ui priimame ligonius «i> 
>a\aifės 1 asvndllle 839
1234 Independence Blvd. Chicago

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

H. Labanauskas, pirmininkas. 
819 Edward St

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Ccntcr St., Racine, Wis 

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Ilavvland Avė 

Kaz. Brazevičiiis. fin. raštininkas 
402 Lincoln St

Kaz. Brazcvičius, iždininkas, 
102 Lincoln Si

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden Si

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Kiče A ve

VI. Bielskis, -iždo globėjas 
566 Grand avt

St Zeleckas. iždo globėjas, 
462 Jenne Si

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narvs,

202 N. Hawland Avė 
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 

50 S. Havvland, Avė 
F-Rasčius, slaptas ligoniu lankyt., 

«>0 S. II<i\vIhikI Avė.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St.

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evcrgrcen avė.

M. Žukas, vice-pirmininkas, 
1608 VV. North Avė.

J, Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia avė.

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1019 N. Marshficld avė.

Jur. Kalnine, iždininkas,
1965 Evergrcen avė.

G. Moldcnhauer, daklaras-kvotėjas, 
1554 yv. Chicago avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
, ADMINISTRACIJA 1917 m. 

KENSINGTON, ILL.

Yonkers, N. Y. H L: \Veiss, 
102 Riverdale Avt 

Brooklyu, N. Y.: A. Slnnninski, 
. 1.84 Grand Sti

Albany, N.Y.! M. Lazarko, 196 N. Boulevar*
Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs, 

145 E. Main S>
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudson Av»
Amsterdam, N.Y.rJ. Mikėnas, 

235 E. Main S'

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore, Md.: J. Alekncvicz, 
l 650 W. Lombard
Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 

437 S. Paca
Baltimorę, Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard S

IOWA VALSTIJOJ:

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

Tel. Drover 7179.

Dr. ftamser
Ccdar Rapids, lowa.: F. T. Martin 

1209 S. 3rd S 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville R»

AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*.
nuoji i) patarimui duoda dykai

.'SO-88 Milvvaukee avė., arti Chicaca ae. X-«t 
iu)k>*. VALANDOS: Nuo 9 išryto ikt »ak«. 
-ui Nedėliomis nuo 9 ifcryto iki 3 pa tUUL

Tel Haymarket 2484

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

Juozapas Shimkus. vice-prezidenlas, 
10707 yVabasb Avė.

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

\ntanas Bertašius, fin. raštininkas, 
319 E. 115 St.

\ntanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvilio svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00, nuo 30 iki 35 imlų $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas j- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 melų.

OREGON VALSTIJOJ

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Ncbr.: W. KVaskel,
3223 O

So. Omaha, Ncbr.: A. Zalpis,
5418 So. 32

OH1O VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio.: F. Januškų, 
1411 E. 09 Si

Telephone Drover 9611

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistą* Moteriikę, Vyriik<, Valka 
ir visli rhrnniikt} iiffW

VALANDOS. 10 -11 ryto, 4—5 po piat<, f—< 
vakare Nedidi. nlaU 10 1 po

3354 S. H.ALSIED Si., aru >4 
CHICAGO, ILL.

IMPERFECT IN ORIGINAL


