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SERGSTI ILLINOIS 
ST A ATS ZEITUNGĄ

ŽADA KOVOT PRIEŠ
SPAUDOS VARŽYMĄ

SUBMARINŲ AUKŲ 
SKAIČIUS MAŽĖJA.

šaukė redaktorių į 
Washington^.

PARYŽIUS, sg 5. — P< 
eitą naktį francųžų oriai 
ninkai ir vėl bombard 
Vokietijos miestu

Tai mažiausias aukų skai 
čius nuo paskelbimo Vokie 
jos submarinų karės.

ariuomene 
pusantros 

Suimta ne- 
šiaip įvai-

ijzidentas Wilsonas, laikraštis 
negalės būti pristatomas sa

lvo skaitytojams nei ekspre
su neigi išnešiotojais.

KANADOS PARLAMEN 
tas išsiskirstė.

DUOSIĄ PROGOS IR 
KAREIVIAMS.

Oi

AUSTRIJA SUTINKA
PRADĖT TAIKOS 

DERYBAS.

kalėjime vakar 
, kuomet kalėji- 

ybė bandė perkel-

PARYŽIUS, spalių 5. — 
Oficialiai pranešama, jogei 
pereitą savaitę vokiečių sub- 
marinos paskandinę viso 10 
pirklybinių laivų — penkis 
virš 1600 tonų įtalpos ir pen
kis žemiau 1600 tonu.

TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotinių į sekamą susirin
kimą. PILDOMASIS KOMITETAS.

sp. 5.-Vokiečių

sp. 5. — Vokie
ti žd uotą naujas 

Oficiali

Pereitą savaitę paskandinta 
tik trylika laivų.

LONDON, spalių 5.-O- 
ficialiai pranešama, kad per
eitą seredą, netoli Irlandijoa 
pakraščių, tapo paskandin
tas didelis anglų kruizeris 
Drake. Laike ekspliozijos

Vokiečių skraiduoliai Ramiąjame 
Vandenyne

KOPENHAGEN, sp. 5.— 
Vokietijos laikraščiai prane
ša, jogei kaizerio valdžia 
g r i e ž t a i a t s i s a k a n t i

PASKANDINO DIDELĮ 
ANGLIJOS KARIŠKĄ 

LAIVĄ.

tikavęs Anglijos ir Suv. Val
stijų valdžias. Savo kalboje 
jis Įtaręs tų dviejų valstybių 
ambasadorius kaipo maišti- 
niko Kornilovo pagelbinin- 
kus ir tt. Prezidentą Wil- 
šoną jisai dargi pavadinęs 
caru. Ir minia pritarusi ja 
kalbai triukšmingais aplo
dismentais.

Verčia dirbti karės 
linijoj.

ARGENTINOS STREIKAS 
TĘSIASI.

Prezidentas Wilsonas pasi
rašė po spaudos varžymo 
biliumi.

OTTAWA, Kanada, sp. 5l 
— Kanados valdžia pagalios 
paleido parlamentą. Vakar 
jis išsiskirstė. Nauji parla
mento rinkimai atsibus vei
kiausia apie vidurį sausio 
mėn. sekamais metais.

PASKANDINO S. V 
BARKĄ.

AREŠTAVO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠČIO REDAK

TORIŲ.

reiškimu, laikraščiui tapo a 
timta antros klesos siunti 
nėjimo teise remianties kon 
greso primtu t.v 
mo biliumi, 
tariant — u 
išdavikiškus 
priešinimąsi 
įstatymui ir 
dabartinė k

WASHINGTON, sp. 5.— 
Laivyno departamentas pa
skelbė aplaikęs pranešimų, 
jogei Ramiąjame vandenyne

Nauji rinkimai sausio 
mėnesyje.

VADINA WILSONĄ 
CARU.

Sulaužė vokiečių liniją 9 my
lių fronte. — Laukiama 
visuotino vokiečių trauki
mosi.

VOKIETIJAI STOKA 
AMUNICIJOS.

Armijai įsakyta neaikvoti 
šovinių.

nies linijoje.” Pasekmėje to 
— daugelis jų žūva nuo sa
vo šalies kareivių kulkų.

. Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21 
d. š. m. Susirinkimo vieta bus paskelbta vėliau.

snipmeji- 
kitais žodžiais 

maištiškus ir 
straipsnius — 
konskripcijos 

rašymą 
re yra 
į interesus.
i t,v. “susižino 

jimo su priešu” biliui, po ku 
niuo užvakar pasirašė, pre

AMSTERDAM, sp. 5. — 
Atsakydamas j prisiųstus 
pasveikinimus, pagerb. 70- 
tos gimimo dienos, vyriau
sias vokiečių armijos vadas 
atsišaukia “į Vokietijos žmo
nes” graudenimu: “Bukite 
pakantrus.” Vokietija” galų 
gale esą atsieks tai, kas rei
kalinga jos saugumui atei-

VOKIEČIŲ SKRAIDUO
LIAI RAMIAJAM VAN

DENYNE.

Vokietijos žmonės esą per
daug rūpinasi įvairiais klau
simais, surištais su dabarti
ne kare. To, girdi, nutūrėtų 
būti. “Laikykitės vienybėje 
ir nesikaršinkite klausimu 
kas atsitiks po dabartinės 
karės” — pagraudena Hin- 
denburgas.

WASHINGTON, sp.. 5.— 
Milwaukes socialistų dienra
štis, The Milwaukee 
Leader, kurį redagavo

duonai.
Iki šiol, kiek žinoma, jie 

esą paskandinę tris Suv. Va 
Istijų pirklybinius laivus ta 

io 14 ir liepos 8 dd 
Manila ir Seadler.

sužinota, jogei Vokietijai 
pradeda pritrukti amunici
jos. Delei tos priežasties 
generalis vokiečių armijos 
štabas išleidęs naują patvar
kymą, kuriuo griežtai įsako
ma, ypačiai artilerijai, neai
kvoti be reikalo šoviniu.

Eina gandas, kad Vokieti
joje veik visiškai išsekė tūlų 
metalų šaltiniai. Šituo esą 
labai susirupinus Vokietijos 
valdžia.

Mušis dar tebesitęsia. Ji 
sai dar pačiame įšėlime. 
užpakalines anglų karinome 
nes linijos plaukia buria 
suimtų vokiečių kareivių 
belaisviu.

HAVRE, Francija, sp. 5. 
Belgų valdžia aplaikę nau
jų pranešimų apie vokiečių 
šeimyninkavimą • . užimtoje 
Belgijoje. Pranešimas sako^ 
kad vokiečių valdžia vara 
verčianti Belgijos gyvento* 
jus-vyrus — nuo 16 Bd 
60 metų amžiaus — dirbti 
karės linijoj prie kasimo 
tranšėjų ir kitų kariškų da
rbų. Menin ir Courtral a- 
pielinkėse prie kasimo tran
šėjų dirbą apie 2000 belgų. 
Daugelyje vietų jie yra ver*

Pačtos departamentas a- 
kyliai seka Chicagos vokie
čių dienraštį Illinois Staats 
Zeitung. Vyriausias dien
raščio redaktorius, Harace 
Brand, buvo pašauktas į Wa 
shingtoną pasiaiškinimui. 
Laikraštyj esą tilpo “išdavi
kiškų straipsnių.”

Anarchistai” surengę dide
lę demonstraciją Petro
grade. — Minia sveikinus 
kalbėtoją, smerkiantį An
glijos ir S. Valstijų val-

, TYRINĖJA FLAT RIVER 
' POGROMO PRIEŽASTIS.

- WASHINGTON, sp. 5.— 
Karės departamentas pra
dėjo tyrinėti Flat River po
gromo priežastį, kur, kaip 
jau buvo rašyta, tapo užpul
ta ir deportuota apie 1800 

| austrų ir kitų svetimšalių.

I PRANCŪZAI BOMBAR- 
DAVO FRANKFURTĄ IR 

RASTATTĄ.

NEWARK, N. J., sp. 5.— 
Federalės valdžios agentai 
vakar atsilankė vietinio vo
kiečių laikraščio, F r e i e 
Z e i t u n g, redakcijom A- 
reštuota laikraščio leidėjas 
B. Prieth ir du redaktoriai 
— W. Kaepezler ir H. Wet- 
chter. Kaltinami už tulus 
išdavikiškus straipsnius.

LONDON, sp. 5. — Per 
(eitą seredą vokiečių subma 
rina paskandino S. V. barką 
Annie F. Conlon, netoli Sici 
lijos pakraščių.

Reikalauja visuotino nusi- 
Nesitiki, 
sutiktų

Savo ilgoje ir turiningoje 
kalboje grafas* Černių išro- 
dinėja, jogei Austro-Vengri
ja nenorėjusi ir nenorinti 
patrempti savo priešą. Ji 
todėl ir pati nenorinti but 
patrempta. Austro-Vengri
ja n o r i t a i k o s, b e t 
t i k tuomet, kaip priešas 
sutiks pradėti taikos dery
bas bendro susitarimo pa
matu ir atmes norą tęsti eko
nominę karę po dabartinės

WASHINGTON
Occaquana 
kilo riaušių 
mo vyriaus 
ti į ligonbutį vieną iš septy-' primti reichstago t.v. kons 
niolikos čia įmestųjų sufra 

sergėjusių 
Susirėmime

Adrew:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, nUL-INOIS 
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FUNSTON KAZARMĖS, 
Kans., sp. 5. — Vietos kari
nė valdžia paskelbė duosia
nti progos Funston kazar- 
mių kareiviams pirkties t.v. 
“laisvės bondsų” — “lengvų 
išmokėjimų” keliu. Tai yra, 
kareiviai galės nusipirkti 
bondsų 
tam tikrą sumą nuo kiekvie
nos “pėdės”.

Sprendžiama, kad tuo bu- 
du kareiviams bus duota 
progos pirkti “laisvės bon
dsų” apie už $2,500,000.

PETROGRADAS, spalių 
5. — Iš Petrogrado praneša
ma, kad “anarchistai” buvo 
surengę ten didelę protesto 
demonstraciją prieš “A. Be- 
rkmano kalinimą.” Vy
riausiu kalbėtoju buvęs tu-

LONDON 
submarinų aukų 4skaičius 
žymiai sumažėjo. Oficialis 

(anglų admiraltijos praneši
mas, sako, kad bėgiu perei- 

Įtos savaitės vokiečių subma- 
(rinos paskandino viso tik 
I tryliką pirklybinių laivų — 
vienuoliką virš 1600 tonų 
įtalpos ir du žemiau 1600 to-

THE (JTHUANIAN DAILY NEWS
Entered M Second CUhhi Mattei- March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.

Chicago, HL, > Pėtnyčia, Spalių (Oct.)

sp. b. — 
“Centrales valstybės prisi
rengusios irradėti taikos de
rybas taip greit, kaip prie
šas sutiks pradėti jas pama
tu bendro susitarimo ir pri
pažins visuotiną nusiginkla- 

laiųiėjimas įvimą j laivyne ir ^rmiHMei’ 
svarbiu. Ji-iTai žodžiai Austro-Verigri- 

pavojunĮjos užsienio reikalų ministe- 
rio, grafo černino, pasakyti 
bankiete, surengtame pager
bimui Vengrijos premiero, 

ingių (Dr. Wekirle, Budapešte.

riai, prohibicionistai, nępri- 
^umiingTe^fTiFv ėj^ŠOcialistai 
žada kovoti prieš pačtos de
partamentą, turintį galios 
sulaikyti by vieną, jo many
mu, neištikimą laikraštį.

Be spaudos laisvė 
1 a vi m o, f u z i on i s tų

1 man busią įdėta dar 
mų reikalavimų: pravesti

1 įstatymą, draudžiantį paim
ti žemę į kelių asmenų ran
kas ; valsybinė darbininkų 
apdrauda ligoje ir kituose 

! nelaiminguose atsitikimuo- 
įse; panaikint slaptą diplo
matiją ; internacionalizuot 

; visus t.v. strategiškus van
giems-juras; įsteigt tarptau- 
i tinę lygą palaikymui pasau
lyje taikos; įsteigt tarptau
tinį taikos tribunalą rišimui 
kilusių nesusipratimų tarpe 
atskirų valstybių; praves! vi 
suotiną prohibiciją Suvien. 
/Valsti jose ir tt. ir tt.

LONDON 
čių armijai 
smūgis. Oficialis angių Ka
res ofiso pranešimas sako, 
kad ties Ypres vakar tapo su 
laužyta visa vokiečių apsigy-1 

I nimo linija devynių mylių’ 
fronte. Anglų l 
vietomis pas i vari 
mylios j priekį, 
maža belaisvių ir 
rių karės pabūklų 

Šitas angjų 
skaitoma didžia 
sai statąs dideliu 
visą vokiečių liniją nuo šiau 
res juros iki Franc, miešti 
Lille. Jeigu vokiečiams ne 
pavyks u m 
veržimąsi, jie busią priver
sti atiduoti anglams visą 
Belgijos pajūrį ir dalį Fran- 
cijos teritorijos kartu su Li-

CHICAGO, sp. 5. — Fuzi- 
onistų konferencijoje, kuri 
dabar atsibuna Sherman bu
telyje, išreikšta nepasitikė- 

avo dul*bmas sPau(^os varžymu. Su- 
Frank- * ^vienijusieji single taxe- 

audusi ,dų '
tą. Oficialis Paryžiaus pra- 

; nešimas sako, kad tai esą da- 
I ryta tuo tikslu, kad atsitei- 
| sus vokiečiams už bombar- 
' davimą neapginklaus fran- 
euzų miesto Bar-Le-Duc.

i Rastattas randasi už 60 
'mylių nuo Francijos rube- 
ižiaus — Badeno kunigaikš- 
jtystėje. Miestas turi virš 
14 tūkstančių gyventojų.

Pranešimai iš Londono sa
ko, kad Anglijos valdžia ir- 

Įgi rengiasi pasekti savo tal- 
\kininkės Francijos pavyz- 
j džiu. Ateityje anglų orlai- 
'viai be atodairos bombar- 
duosią Vokietijos miestus.

BUENOS AIRES, sp. 5.— 
Geležinkelių streikas tęsiasi. 
Vakar prie streikininkų pri
sidėjo ir valdžios geležinke
lių darbininkai. Tuo budu 
visoje Argentinoje dabar 

Černin sako, kad pastovios j nevaikšto nei vienas trauki- 
ir visuotinos taikos užtikri
nimui reikalinga visuotino 
nusiginklavimo jurose ir ant 
sausžemio. Tolimesnis len
kt y n i a v i m ą s i toje srityje 

jogei reikštų visišką valstybių nu- 
dama j sibankrutijimą. Jo manymu, 

reikėtų pasilikti tik tokias 
karines spėkas, kurios rei-Į gisčių,

ginklavimo. — 
kad talkininkai 
taikiu ties. 
AMSTERDAM,

mokėti už juos po PASKANDINO 10 FRA.N 
CIJOS LAIVŲ.

Anglai veja vokiečius iš 
Belgijos 

“lY-vynv

titucijos pataisymo komisi 
Baltąjį jų pasiūlymus, reikalaujan 

kelios čius pataisų valstybės kons 
valstybės ribose. Nedaugiau.' moters truputį apdraskyta. I titucijoje.

si

į Černin betgi abejoja, kad 
i talkininkai sutiktų pradėti 
(taikos derybas nurodytomis 
I sąlygomis. Jie nuolat kalbą 
(apie atlyginimą padarytų 
(nuostolių. Betgi užmiršta 
nuostolius, padarytus jų ar

onijomis Galicijoje, rytinėje 
I Prūsijoje, Bukovinoje, Ty- 
jroliuje, Izonse ir Turkijoje.

Tat, jeigu nebusią galima 
Į atsiekti taikos bendro susi- 
i. tarimo keliu, jeigu prisieis 
į tęsti dabartinę karę — “Cen- 
I tratės valstybės turės per- 
! keisti savo programą ir rei- 
| kalanti atlyginimo už toli- 
| mesnes karės išlaidas,” tik- 
I rina Černin.

M” ’ 4l> ŽHf**
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Gyvybe ir Mirtis
r į j ■«

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys
»-------------—n j i

Vertė J. Laukis.
*" ...»-.. . ...jį m

Įžanga.
Kiekvienas žmogus, pamatęs 

kokį daiktą tuojau pasakys, ar 
jis yra gyvas daiktas, ar ne. Bet 
jei jo paklausime, kodėl jis vie
ną daiktų vadina gyvu, o kitą 
©egyvu, tai jam bus sunku į ši
tą klausimą atsakyti. Jis, gal, 
pasakys, kad jis juos vadina taip 
dėlto, jog vienas kruta, o kitas 
— ne. Teisybe, kad krutėjimas 
yra pobudinga ypatybė visokiai 
gyvybei. Bet krutėjimas nėra 
išimtinė tik gyvų daiktų ypa
tybe; neorganiniai daiktai taip
gi kruta; paimkime, pavyzdžiui, 
kadir saulę, mėnesį, žvaigždes, 
bet šitų kūnų, nors jie kruta, 
negalime pavadinti “gyvais.”

Taigi visai nelengva pasakyti, 
kas tikrai padaro gyvo daikto es-

sų ryšin, tai pasidaro aišku, ko
dėl ant žemės diena ir naktis 
viena nuo kitos skiriasi. Išaiš
kinti, — tai reiškia pastatyti 
vienų apsireiškimų šalia kito, iš
dėti jį į prastesnius apsireiški
mus ir su šilų apsireiškimų pa- 
gelba išaiškinti pirmutinį apsi- 
reiškmų. Todėl aiškinimai, 
gamtos žinijos duodami, yra ta
me, kad ji vieną apsireiškimų

:<iii

atsakyt į šitų klausimų ir turi 
kreiptis prie mokslo. Mokslo 
dalis, užsiimanti gyvų daiktų ty
rinėjimu, vadinama b i o 1 o g i- 
j a, arba mokslas apie gyvybę. 
Biologija tardo dalykus, apsi
reiškimus, kurie visumoje duo
da tai, kų mes vadiname “gyvy
be.”

Didysai fizikas, Helmholtz, 
pasakė: “Visokio mokslo tiks

žiūrėtina kaipo į vieną nepraei
namybės lyčių, vadinas, į vieną 
dėsnio apsireiškimų.” šitie žo
džiai pilnai tinka mokslo da
liai vadinamai gamtos žiniją. 
Gam lažinys apsiaučiantįjį pa
saulį nori padaryti tik labiau su
prantamu žmogaus protui; jis

žaislas priepuolio rankose, bet 
priklauso nuo aštrių, nesimai-

sakant, gamtažinio veiklumas

Karoliaus Markso
Paveikslas

Įdėjęs į gromatą prisiąsk d e 
šimtuką (10c) ir gausi KARO 

LIAUS MARKSO gražų paveik 
slą, dydžio 5x7 col.. Adresuok 

V. J. Shileika,
1409 So. 49th Avė., Cicero,

(yra tame, kad jis žmonijai iš
aiškina gamtos apsireiškimus.

Pareikškime sau, kame ištik
ro yra tas gamtos apsireiškimų 
aiškinimas. Ką reiškia “aiškin
ti”? čia mums padės pavyzdys. 
Ant vieno žemės pusrutulio sau
lė šviečia, o ant kito pusrutulio 
tąsyk — naktis. Kuo šitų išaiš
kinus? Pirmiausia mes išdeda- 
me, kame yra skirtumas tarp 
dienos ir nakties; dieną 
su, naktį — tamsu,
dieną yra šviesu, išaiškinama 
tuo, jog nuo saldes eina šviesa, 
sutikdama ant savo kelio žemę. 
Naktis niukso ten, kur saulės 
spinduliai žemės nesiekia. Že
mė, tai rutulys, apsisukąs ap
link savo ašį per 24 valandas. 
Kas sykis vienas jos pusrutulių

švie-

tūlis nuo jos nusisuka. Tiktai

spinduliai neprieina iki kitam 
pusrutuliui ir jis pasilieka neap
šviestas; ant to pusrutulio niuk
so naktis, šitas antras pusru
tulis galėtų būti apšviestas tik

turi vietos nei pirmas, nei ant
ras apsireiškimas. Šviesa nega-

nų ir sklysta tik tiesiu ruožu

Jei dabar per

buitis, tai suprasime dienos ir 
natkies ant žemės buvimo prie
žastį. Lokiu budo apsireiški
mas išaiškinta.

il- nakties ant žemes buvimo bui-

mums prieinamesnių apsireiš
kimų.

Bet tai dar ne viskas. Grįž
kime dar kartų prie musų pa
vyzdžio. Buitįs, prie kurių mus 
nuvedė “dienos ir nakties” klau
simas, teisybė, mums yra žino
mos ir patikrinamos patyrimu; 
bet kiekviena jų vėl gi reikalau
ja paaiškinimo. Pavyzdžiui, ko
dėl žemė yra rutulys, arba ko
dėl saulės spinduliai eina tik 
tiesiais ruožais? Mes į šituos 
klausimus turime atsakyti, jei 
norime “dienos ir nakties” klau
simų išrišti. Pabandykime gi 
šilas buitis išdėti į prastesnes. 
Mes ateiname prie kas sykis pra
stesnių buičių, kol susitinkame 
su žinomomis nuolatinėmis 
priežastimis, gulinčiomis visų 
gamtos apsireiškimų pagrinde.

dangi šitos prastos, lieišdedamos 
daugiau buitįs, su kuriomis mes 
turime susitikti, yra visai nesu
prantamos. Tokiu budu visas 
moksliškas tardymas savo galų 
ir savo tikslų turi nesupranta
utybėje. Tai kų mes vadiname 
“aiškinimu”, yra, galų-gale, ne 
kas kita, kaip apribojimas vie
nos nesuprantamos buities ke
liomis kitomis tiek pat nesu
prantamomis būtimis. Čia mes 
labai lengvai suklystame, ka
dangi šitos nesuprantamos bui
tįs, del jų prieinamybės, mums 
neatrodo nesuprantamomis. Bet 
nuosekliai tyrinėdami mes ma
tome, kad visokiose sųlygose 
mes visuomet savo tyrinėjimų 
baigiame nesuprantamybe. Ga
lutines, prasčiausias ir nesu
prantamas buitis mokslas vadi
na dėsniais ir gamtos žinijos 
darbas yra tame, kad gamtos ap
sireiškimus išaiškinus tokiais 
dėsniais. Mes metame akmenį 
oran. Kodėl akmuo nelekia vis 
toliau, bet puola aid žemės? 
Vienas pasakys jums, jog ak
muo dėlto ant žemės nupuola, 
kad jis sunkus; kitas gi pareikš 
jums akmens puolimų žemės 
traukiniu. Abu atsakymai yra 
tolygus, ir vienodai yra nesu
prantami. Kas yra sunkumas ir 
pritraukimo jiega? To niekas 
neišaiškins ir lodei mokslas ši-

dina svarumo dėsniu.
Musų kalbos tikslas yra pa-

mai, gali iš gamtos žinijos lauk
ti, o ko ne. Musų dienomis 
daugumas (tarp jų net garsus 
mokslininkai) mano, kad mes

nelaiminga paklaida, 
protas dabartiniu lai-

su-
vi-

ku visai negali daiktų esmės 
prasti. Betyrinėdamas, jis 
sur ir visuomet susiliko su 
lotinomis, nesuprantamomis 
jam buitimis. Todėl smarkiai 
apsigaus tas, kurs iš mokslo 
laukia išaiškinimo jam visų pu

mai, pasirūpins pasiekti kraštu
tines mokslo ribas ir neapsistos 
ant pusiaukeles. Bet žmogus, 
kuriam netrūksta narsos pada
ryt galutinius išvadas, prisipa- 
žista, kad mes. žmones, ncžino-
me nieko.

Geheininissvoll am lichten Tag 
Laesst sieli Nata r dės Schleiers 

nicht berauhen, 
lTnd was šie deincm Geist nicht 

offenbaren niaą, 
Das zwing.st du ihr nicht ab imt 

Hebeln und mit Schralibcn.

Kazimieras Gugis

Vada visokius reikalus, kaip krimincfli&kuose 
taip ir ctviti^kuosa teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas t

1122 1. NaltM lt
Ant trečių tūbų

T«l. Drover 1310

M i esto Ofkao:
127 U. turima W.
Td. Central 4411

oro.)

S4MKX

Sutaisytas ib tprmuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku, 

o o :f«l. o 
e»psirelfikia chsįh stebėtinai pasekmingu 

nuo gSlimo pilvo ir samu, ger
kles skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo Apetito, 
balčio galvoje, ect., ect., Sulai- 
Homos išdlrbOju labai pagarsėjusio

PAINEXPELltRHI
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse šimtmečio— 

toonkutę visose aptiekoae/ 
arba gulite užsisakyti tiesiai i§

< A». BICHTRB Hk OO.
tuaai. f J

(Slaptybių pilna šviesią dieną 
Gamta nesileidžia nuplėšt nuo sa- 

^s šydrą.
Ir ko ji pati nenori atidengi tavo 

protu'i,
Tai tu neišverši iš jos nė verstuvais 

ne šriubais.)

Todel mes privalome žiūrėti 
pilnu neužsitikėjimu į tuos žmo- j 
nes, kurie siūlo mums mokslo 
žiniomis pasiremdami taip va-' 
dinamų užbaigtų arba visų pa
saulėžvalga. Tokios pasaulė-

laiko žmogus negali suprasti ir 
permanyti visų gamtos apsireiš
kimų. Beto, gamtos Žinija ne
turi tikslo duoti žmonijai visiš
kų ir užbaigtų pasaulėžvalgą. 
Visokia pasaulėžvalga remiasi j 
tikėjimu, o ne pažinčių. Todėl ( 
žmogus jieškųs tokios pasaulės

mokslo, tik prie kunigų ir pra
našų.

Tokiu badu gamtos Žinija ga
li kalbeli tik apie apsiaučia li
čius mus apsireiškimus ir gam
tos buitis, žinoma, ji stengiasi

pilniausiu. Todėl gani lažinys, 
įsigilindamas į valandą, kurių 
jis aiškina kokią buitį, stengiasi 
dalykų nuvesti prie galutinių 
priežasčių. Musų mintis gali
ma taipgi išreikšti kitais žo
džiais. Kiekvienas apsireiški
mas turi savo priežastis; bet 
kiekviena priežastis gali būti pa
reikšta kita j_įriežasčia ir tųsyk 
ji yra vadinama šitos priežas
ties pasekmė. Tokiu budu mes

čių, kurių kiekviena pirrnesnio- 
ji buitis santykiuos su kiekvie-

pasekme. Toksai buičių grin
dinys yra vadinama priežasti
niu sąryšiu, arba p r i e ž a s t i- 
n y be, ir mokslo uždavinys yra 

šitaapsireiškimuose

gale mes atėjome prie 
pastatyto mokslo

musų 
uždavinio: 

mokslo uždavinys susiveda 
prie to, kad jis aiškina nežino
mų apsireiškimų kitomis pras
tesnėmis ir prieinamesnėmis 
buitimis.

Tiesų sakant, lai, kų mes kal
bėjome apie gamtos žiniją, tin

Todcl mes su pilna tiesa

api- 
ir gamtos 
tyrinėjimo

yra vienas mokslas, kuris 
ma visus gyvenimo 
apsireiškimus. Jo 
dalykas yra visa, kas priklauso
žemei ir pasauliui, ant kiek tas 
žmogui yra prieinama. Bet vi
sos šitos buitįs nesusideda žmo
gaus sąmonėje kaipo kokia vie
nybė. Šitą vienybę žmogus sut
veria pats, rinkdamas į krūvas 
atskirus apsireiškimus ir buitis. 
Šitaipos jis kalba apie sritis

skiria žemės vidurį, žemės pa
viešį, atmosferų ir žvaigždžių 
pasaulį, įgįja supratimą apie gi
minę, tautą ir rasę ir suima vi
sus įvairiausius dvasiško žmo
nijos gyvenimo apsireiškimus 
po aplamų kultūros vardu. Bet 
mokslas nėjo induktyviu keliu., 
vadinas, nuo dalių prie viso; 
savo išsirutuliojimo pradžioje 
jis savo akis kreipė į visybę; jis 
buvo filosofija. Ir tokiu jis ilgą 
laiką pasiliko. Bandymai sut
verti šalia filosofijos atskiras ži
nijos šakas buvo veltui; dalykas 
yra tame, kad mokslas labai il
gų laiką buvo bažnyčios galybė
je ir jis bažnyčios tik tiek tebu
vo pripažinamas, kiek jis pasb-

PraleiskSc. Už Batveka rj Sutaupimui $5 
SIOSE karės dienose jąsų pačių ir tautos priedermė gauti geriau- 

šią vertę uz savo pinigus.

Jus neturite eikvoti nė cento. Todėl eik 
pirkties naujų rudeninių siutų ir overkau- 
tų ten, kur pigios rendos. Eikite pas Yon-
dorf’ą, kur jus turėsit 
pasirinkimą didžiau
sių sandėlių puikiau
sių rudeninių drabu
žių, kokių mes kuomet 
nors turėjome. Kiek
vienas aprėdalas at
stovauja tikrą sutau

pysią $5.

Vaiku Siutai
TRLNCH Modeliai 

su diržais aplink. 
Knickcr stailė su ext

ra pora kelnių su pa
mušalu del šilumos ir 
ilgesnio, dė- -$C hC 
včjimo po

tarkitės rude- I 
ninius Siutus Į 
ir Overkau- | 
tus ten, kur >1 
pigios randus .

■$.

sur kalėsi laisvojo mokslo die
gai, kurie pastebėtinai greitai ir 
tarpiai užklėstė, bažnyčios 
priespaudą numetus. Todėl 
musų mokslas, jo dabartinėje, 
šiolaikinėje išvaizdoje, ypatin
gai gi gamtos Žinija, yra jauno 
žmogaus proto kūdikis. Tiktai

kėlė; jis paėmė į savo rankas vi
sas tas sritis, kurios ligtol buvo 
jam neprieinamos. Gamtos ži
nijai atsivėrė platus veiklumo 
laukas. Bet atsižiūrint i vis au

tas įsivaizdė. Tokiu budu niok-

sritis. Mokias buvo padalintas į 
atskiras mokyklas. Ir šitas 
mokslo dalinimas j specialystcs 
ligšiol dar nėra pabaigtas; mu-
sų laiku šitas specializavimas 
juo labiau dar stiprėja. Tai ži
noma kiekvienam. Kas nežino, 
nors lik iš vardo skaillingu spe
cialių medicinos šakų, k. a. bak
teriologijos, laringologijos (mo
kslas apie gerkles ligas), oftal-

ligas), psychia įvijos, ir lt?? 
Kiekviena atskira mokyt u ve vėl 
kas sau yra vadinama mokslu. 
Tuo ir išaiškinama tas, kad apie 
mokslus yra (langiaus kalbama, 
kaip apie patį mokslų. Mokslo 
specializavimas išaiškinama tuo, 
kad jo rankose susirenka ir 
vienval pasidaugina didelė 
daugybė medžiagos, kuri reikia 
ištirti. Tokiu budu specializavi
mas yra ne kas daugiau, kaip 
toli siekius darbo paskirstymas. 
Tai, kas musų dienose vyksta 
pramonijos gyvenimo srilyj, ap
sireiškia ir musų moksle: juo

ji yra specializuojama, Tokiu 
keliu dideli rezultatai gali būti 
pasiekiami. Rodos, musų die
nomis labai dažnai girdėt nusis
kundimų, kad del siauro moks
lų specializavimo yra žudoma 
pažvalga į visybę. Ir mes ne
galime užginti tos buities, kad 
čia, ištikro, gręsia pavojus. Bet 
jis iki tūlam laipsniui apribota 
tuo, kad nei viena atskira mok-

Ž $20 mes parodysime jums visus vilno
nius siutus ir overkautus, kurie atdarys 

jums akis su nusistebėjimu. Jie yra nepa
prastos vertės. Plati karinė stailė, kaip ir 
popularė Trench mada jauniems vyrams, 
taip gi ir kasdienė dėvima stailė. Visos nau
jausios spalvos ir petrenos šio 
no po .......................................

Kiti Siutai ir Overkautai nuo $15 iki $35.

VONDORR
*cwthingco3L

“Nuošaliai Nuo Augštos Randos Apielinkės 
Van Buren and į q Q A KI if DfIVnQ Milwaukee and 
” 1 J j ' ) Chicago Aves.

Ave and Larrabee Str.
Halsted Streets i

North
Atdara Subatomis vakare iki 10 ir Nedėliomis iki pietų.

kiekviena mokslo šaka susijun
gus su kitu mokslu; viena, jis 
savo rutuliojimuisi reikalauja

sąstatu, taip ir sulyg gyvenimo 
veiklumu. Mes pažįstame labai 
prastas esybes (sakysime, mau
rai ir ameba), ir mes su nusiste
bėjimu apsistojame akyveizdo- 
je begalo sukrauto (žmogaus są
stato. Žmogus ir ameba — tai 
du kraštagaliai, kurie, teisybė, 
vienas su kitu visa tarpinių 
grandžių eile sujungti. Bet pa
žiurėjus į juos, randamas tarp 
jų baisus skirtumas pasirodo 
toks reiškus, kad aplamos jų 
sąstato ypatybės pasitraukia vi
sai Į užpakalį. Kaip mums ro
dosi, tai mes negalime sulyginti 
žmogaus sulyg jo dvasios veiklu- 

| mu su kitomis gyvomis esybė- 
i mis. Ypatingai, kaip mums at- 
I rodo, pas visus kitus organiz
mus dvasinio veiklumo, musų 
vadinamo mintijimu, visai nė
ra. Bet ir jis, be abejo, priklau-

1 so prie gyvybes apsireiškimų ir 
supažindinti, priklauso prie la- j kaipo toks yra moksliškai tyn- 
bai jauno, visai nesenai atsira- nėtinas; bet kadangi dvasinis 
dusio mokslo srities, lai yra gyvenimas tarp gyvybes apsi

reiškimų užima atskirą vietą, tai 
jo tyrinėjimu užsiėmė atskira 
mokslo šaka. Dvasinę organiz
mo (ypatingai gi žmogaus or- 

Todel ganizmo) ypatybę tyrinėja psy- 
chologija. Filosofija gi (logika 
ir pažinties teorija) rūpinasi su
sekti žmogaus mintijimo ir pa
žinties dėsnius. Antrasis pri
klauso prie dvasinių mokslų, 
kuomet pirmasis tam tikrame 
laipsnyj padaro pereinamą tar
pų tarp šitų dvasinių mokslų ir 
gamtos žinijos, ypač biologijos.

išaiškinama ta

jis pats suteikia medžiagos ki
tiems arčiausioms jam moks
lams. Tokiu budu, nėra griež
tai atsidalinusių viena nuo kitos 
atskirų mokytuvių; viena mo- 
kytuvė pereina kokioj tam tik
roje vietoje į kitų, čia mes tu
rime reikalo su pakraštinėmis 
mokslų sritimis. Iš šitų pakraš
tinių mokslo sričių prie tam

jos, nuosavios šakos; pa v

chemijos išsiskyrė atskiras mok- j 
slas, fiziškoji chemija, kuris ką 
lik dabar pradeda smagiai ru
tuliotis ir darosi vis nuosaves- 
niu mokslu.

Tie klausiniai, su kuriais i

o 1 o g i j a. šilas mokslas spe
cialiai užsiima tyrinėjimu apsi
reiškimų, padarančių pobudin- 
<>■

mens ir žmonės. P 
naudojasi daviniais tų 
mokslų, kurie užsiima 
m u šitų trijų gamtos 
sričių. Šituos davinius

lam tikrų kaiminių.
du, botanika, z<

atskirų

žinijos 
jis suve-

ir 
a, tam 

tikroje prasmėje, yra pagelbi- 
niai mokslai duodant js jo dar
bams, jo tyrinėjimams pagrin
dus. Žmogus, norįs ištirti kas 
lai yra gyvastis, turi žinoti, kaip 
gyvi daiktai atrodo, ir koks jų 
gyvenimo būdas. Taigi, jis tu

tą ir jų rutuliosimos istoriją, jų 
atskirų organų veiklumų ir jų

tais. Iš visa šito jis ateina prie 
tam tikrų išdavinių ir stengiasi 
padaryt tam tikrus išvedimus, 
nurodančius į pobudines gyvy-

Bet čia gain lažinys užeina 
ant savotiškos sunkenybes. Vi- 
si 1 * atrodo vi-

savo

ma nekliudytie-'

psychologiją. Kitaip stovi da
lykas su taip vadinamom siauroj 
šito žodžio prasmėj filosofijos 
problemomis: jos randas už ribų 
tos srities, kurią mes norėjome 
aprašyti. Tokiu budu, biologi
jos uždavinis musų apribotas ir 
atskirtas nuo visų kitų moksli
nių mokytuvių. Kįla klausimus, 
kokius budus biologija turi savo 
uždavinio atsiekimui. Kaip ir 
kiekvienas gamtos mokslas, d 
turi du budu: tyrinėjimą ir ban> 
dymų. Kų reiškia kokį daiktą 
tyrinėti? Tai reiškia, kad mes 
sii atsidėjimu jam prisižiūrime

(Bus daugiau).
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ZGANEDI
Parduoda visos grosernčs

INDIANA HARBOR, IND

tavora

CHICAGO CLOTHING
1922-26 S. HALSTED ST H1CAGO

vienus
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APTIEKA

DYKAI!

Nuo Red

PasikalbėjimasI'ERDAM

įur
1 • G • •Amerikono ir urinoriaus

isvuz m vi
lksi daina- 
da Ii n imasi

Bugs. 30 d.
k]), prakalbos
Dundulis iš C

O. Liutkevičių te ir M. Pelnui 
as. duetas, “Lucia, perdona. 
E. Slunkaite, Concerto I. 
“Aras", kvartetas M. Daržins 
ile, M. Skučiutė, F. Jocas, .1

R l JSIJ OS RE V OLIUCIJ OS 
PAVEIKSLAS

D r. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Qhfrurgaa 
3203 S. Halsted St,, Chicago, 

; Tel. Drover ‘71791

K. ŠIDLAUSKIS
A pliek ori us ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

. uuiansKas, romansas, ne- 
vanduo melsvoji jūron."
. Va rail i s, ten., a) “Kalinio

I )o\ anojo" (dzu-

VKO I Nb. JU I 
Kalbėjo d. T. 
ago. Aiškino 

įeliKumą šio surėdymo, kaip 
capilalislai pavergia nelik dar- 
lininkus, bei ir kunigus, baznv- 

yklas priverčia jiems 
Karlu ragino visus

Moksleivius, Politiškus Kanki 
visus prakilnius lietuvių tautis

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c. ■ •

ims 
pataisius, vienas 
žiu sugalvojo loh

pasargos žodis 8 
! I0WA STATE į 
I SAVINGS BANK | 
$ Kapitalas ir Perviršis— i 
į $120,000.00. f 
j S. E. Cor. Fourth and f 
I Jackson Sts. | 
0 SIOUX CITY, IA. |

Nepraleiskite šio pakvietimo. Alsi- 
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šilą, kad atsimi niurnėt musų adresą.

MIKE URBEI SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Uh

les prie Nocia- 
I tuo pakeitus 
irka geresne.

dilins. lalai komisija ir pada
re. l ik kad du komisijos nariai 
neatvyko paskirtu laiku savo pa-

OUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

Išpildn u receptus su didžiausia atyda, 
nežiurint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie
tuviška apticka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per express).

V. E. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber O

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg Gc

OTTO KUBIN
/ilce Co. prez. AUiu

[Brewing (^

dai neliu € 
orios ganu gerai pavyko, 
protesto rezoliucija prieš

ir purena vasara, nemažai 1 *• c
žymėdami darbininkiškame
duji m e, vienok vietos bei

H. E. O1TE 
i< e-prez. Na t. City Bank

GED. C. WH.CB 
ce Co vice-prez. .T.

JOZEF SIKYTA
kraterius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
*** truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

i„ i

ike įspūdingą prakai 
įprašyti užimtų daili 
>arl to dainavo “Kun

NAUJIENOS .
1810 S. Halsted Street, • -:- Chicago, I1L

kelis ir. angliškai, d. Jesse Kir- 
bv, kandidatas i miesto mavo *• i v
rą. Bruk dbos Įvyks puikiu 
^velninėj, virš Marks sankrovos 
8(3 E. Main SI.

Prakalbos liūs labai svarbios 
todėl amsterdbinicčiaį turėtų at
silankyti ir atsivesti savo draw 
gus ir drauges. Pradžia 2 vai 
po pii t. - Amsterdamietis.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .. ................ $52.813

veju icimejo apie šią 
visokias kares.

Aukų padengimui lesų sūrini 
ta $G.8G.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Suimtoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas fibras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED k 32-ra GATVfi

ELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus ir remia 

as ir kulturiškus reikalus.

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $j.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

lodei buvo iš 
1 iš penkių na 
indo, E. siunčiu

Jeigu nesi užganėdin
tas su savo pirkiniu 
mes mielai atmainysi
me arba grąžinsim pi 
niaus.

PRANEŠIMAS 
l'AP.MU PIRKLIAMS 
norite pirklies geros žemes 
lai neapsigaukite: gera že- 
visur šiaurinėj Wisconsino 

i* nori žemės pirklies, 
žemų vietų, nes žc- 
šalnos užpuola ir vė
javai pavasarį. Kni

ubai didelių akmenų, 
žemė visuomet esti sausa, ma
ls auga. Pirm negu pirksies 

formą visuomet matyk žmogų arti 
gvveiianlį nuo busimos tavo fanuos.

KAZYS 1)1 D.l I’RGIS, 
Konsled, \Vis.

Bimkus rūpinasi gauti ir 
lūs dainininkus.

Jurbarko Vinį

turi saugot les 
niurnas greitai 
lai gali pasisėti 
kur daug yra I 

ten

te surengi1 preieKcijas is svei
katos srylies. Prelegentu buvo 
Dr. A. Monlvidas ii 
Dr. A. Monlvidas L 
prelekcijas, atskirai vyrams ir 
moterims. Daugiausia buvo aiš
kinama apie gimties ir kitas li
gas ir U. Išlikrųjų, gerą žiups
nį patarimų Dr. A. Monlvidas 
paliko roektordiečiams.

(leistina, kad ir toliau veiki-

Vielos kunigas labai nemėgs
ta dabartinio parapijos preziden
to. T'al pereitą nedeldienj per 
pamokslą kad jau skalbė jį lai 
skalbi“, visokiais garbinamais 
žodžiais. Išskaitė visas pirmi
ninko nuodėmės ir niisikaltinus 
ir reikalavo, kad parapijonai 
pašalintų jį nuo prezidentyslės, 
kaipo netinkamą, o jo vieton 
kad butų išrinktas “geras” 
gus, vadinasi, toks, kurs 
me klausytų kunigo. Ką 
pijonai darys, ką nedary 
žinau, bet butų nebloga, k 
paprašytų savo kunigėlio, idant 
jis labiau Dievo namus pagerb
tų ir pamoksluose nevartotų lo
kiu žodžiu, kurie’ nebent ker- C €
džiui dera. r Stepo Vaikas.

nl pirmosios jo 
v;iu. lodei neži- 
bėio. Antru at- 

belnai

ciiis ir m<

Iii ritau I i.
darbininkus vasy 
lislų Partijos, ka 
šia nelikusia Iv 4. c
Drg. I’. Dundulis yra geras Kai 
belo jas i r agi la lori us.

laip-pat buvo ir deklamacijų 
Deklamavo d. J. Mondeliene 
An lanav iciule i r (). Janelioniu le 
Pastarosios dvi 
merga i les, bei 1

Ką lik iipliiikėm kiliui puikų da 
liurlinęs Rusijos Revoliucijos pusei 
ksląi. Puveikskis persiūto kaip ea 
ras nuginkluotas, traukiasi nuo sos 
lo, relėžiai sudraskyt i, o garsus re- 
voliueionicrai, kaip čaikovski, Kra 
puikiu, Breškovska ir liaudis su rau 
donomis vėliavomis siuvi aplink so 
sla, anl kurio yra Laisvė su koja už 
įnynusi anl earo karūnos. Paveiks 
las anl paliluravolos popieros, nei 
devyniose spalvose, verias dolerio 
“Kardas” parduoda juos po 25c. Pri- 
siųskile konverle kvoleri arba 25( 
viencenl ines slainjias, ir paveiksi; 
hioi gausite.

‘ Kuniginis biznis lai kaip lie 
privatiniai bankai. Smunka vi
sur. Smunka jis ir musų sos
tinėj CiiTioj. Žmonės daro
si vis mažiau duosnųs apiero- 

l’al kad biznį šiaip taip 
ielos kunigu- 
skvma: nuv v -

ko į sloekjardus ir nusipirkt 
dikla valakiška avina. Pa avi c < c c
ną, sako, įeisiąs anl licilaeijos i 
laimėsiąs daug daug pinigų.

Pr ibėgo vasara, užsidarė 
ii. pamažu nutilo kalbos 
įsaros pasilinksminimus 

u rsi jos

Hugs. z’J d. I.. Al. (.lioras su 
•engė atsisveikinimo koncirl; 
(rrb. Mikui Petrauskui.

Koncerli

S. Genulis, tenor, romansus 
*‘Be laimužės"

V. Putvinskaitė. sop. ‘ 
šviesi saulute"

A. Liutkevičius, piaiu

A-mi nr. JJU d. iv. c 
sakosi nieko nežinąs c 
201 kp. atėmimą jam balso G 
mėnesiams už skundimą d. Pu- 

ddišką teismą, ir reika- 
manęs, korespondento, 

prirodymų, iš kur aš paėmiau lą 
žinia.

Turiu pasakyti, kad tą žinią 
paėmiau iš nutarimų knygos. 
Jei jus man nenorite tikėli, lai 
ateikite sekamai! susirinkimai! 
ir patįs patirsite kaip ten buvo. 
Aiškinli apie lai. I; 
butų bereikalingas 
brangios vielos.

1 rol le.
J. Gutauskas, “Daug kraii 

ralietii" iš. melodr. “Biruli 
[. Petrausl
E. Stoni

PADtJLMA^ 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

ėmimą 1 
Kariuomenę. Surinki;) -f 10.18 
šelpimui vielinių draugų, kurie, 
papuolė kalėjimai! už nesiregis- 
I ravimų. 4.

Bugsėjo 2.’> d. taipgi buvo ren
giamos prakalbos suvienytoms 
spėkoms LDLD. 29 kuopos, Soc. 
J. Batelio, LSS. 75 kuopos ir L. 
S. ir D. Draugystės liksiu pro
testuoti prieš verstiną 
mą ne> piliečių 
Kalbėjo P. K. Cmaiauskas. Dai 
navo Soc. J. Batelio mišrus cho

Frankfort. III 
Naujienų vaidi 
biskj sava va Ii ši 
respondencijoj 
*TJSS. 73 kuopos susirinkime 
laikytame rugsėjo 2 d. svetainėj 
Band Hali lapo išnešta sekan
ti rezoliucija." Aš turiu pasa
kyt, kad minėtame susirinkime 
nebuvo išnešta jokios rezoliuci
jos, nei niekas jos neskaitė. 
Buvo kalbama apie vaidus tarp 
Kovos ir Naujienų ir tik išrink
ta komisija iš trijų narių rezo
liucijai pagaminti, bet rezoliu
cija neišnešta. Sunku pasakyt, 
kokią rezoliuciją susirinkimas 
butų išnešęs. O komisija iš tri
jų sutaisė ir parašė, kad susi
rinkimas priėmė, l as susirinki
mas nieko nežino

Bugsėjo 1G d. vielinio L. D. 
karybos skyriaus įvyko prakal
bos. Kalbėjo Naujienų redakto
rius drg. P. Grigaitis. Žmonių 
buvo nemaža ir visi atidžiai 

litis Bock-

Auku padengimui lesu surink 
$5.GO. Aukautojams taria 

’ širdingą ačiū.
LSS. 20 1 kp. darbuojasi kiel 
lėdama. Bugs. 8 d. ii karti

lai cm garnys rengiąsis sposą 
iškirsti, lai čia. Dabar 'viena 
lievulė ar Mariutė lapo išgaben
ki į šv. Antano ligoninę. Basil, 
ji lik apendasaiėiu suskaudo, o 
jau davatkos ir leidžia liežu-

’ Paskutiniu laiku Cicero 
eina visokiu kalbų apie garnius 
() las kalbas leidžia, kaip jau pa 
prašia, ilgaliežuvės dav;ilkos

sezono pradžia pas 
tvirtesne energija i 
rastu upu darbuolii 
dirvoj.

č.iii noriu apibrieš
kimą lik bėgiu pastarųjų savai 
čiu.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

rangioje ir tikroje Rankoje. .28 inetuH teisingai vedamoje 
Susivienijiino Bankų (Clearing House) 
ir tmipvnio padAjimų

R STATE BANK
1 ISLAND AVE., kampa* 19 gatves. 
F NT Y SZYMANSKI

Paaiškinimas. Kas del LSS. 
73 kuopos susirinkimo rugsėjo 
2 d. ir rezoliucijos del santykiu 
tarp Naujienų ir Kovos, dalykas 
toks: Buvo paduotas įnešimas, 
ir nutarta, išnešti rezoliucija. 
Buvo apkidbėta, kokio turinio 
rezoliucija turi but ir ta mintis 
išdėta rezoliucijoj. Bet kad ant 
vielos sutaisyti 
rodė negalimu



N AU JIE NO 8, Chicago, Bi

Apžvalga

$6.00

Sveikatos Skyrius
Naujienų Sveikatos

Atsakymai j klausimusRedakcijos Straipsniai

Skaitytojų Pastabėlės
čionai

mus u

(lygiai, kaip ir p. širvy- {socialistų taikos demonstra-j w Lietuvninkų

Mažųjų tautų 
“kongresas ’

nuomonių išreiškėju. Tiesa, 
SU imigracijos viršininkais

PASLAPTIS Už 
DEVYNIŲ UŽRAKTŲ

nį, Juozą Radavičią ir A. F. Sa- 
beckį.

2. Socialistų Partijos Lietuvių

tarimu
čiu”. ] c
ginančiai
tautu teises

nūs
neš, 
leidžiamu c
mas. ta

$5.00
$3.00

k ra š t u t i niausi u k a iže r io 
ninku 
šo kle

(Jeigu ji nori ko atsiekti, tai 
ji privalo turėt pritarimą 

lygiai, kaip ir ki-

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui lait 
tyj ran 
vardu.
paliekant platesnius tarpu
sės rankraščius taisyti 
cni, arba grąžinami a b 
jų ir išsiunčia krasos

Atsakymas: Pas mergaitę
12 metų negali būti svarbių au
gimų kakle, todėl aš manau, jog

Ji netiesą saku, kad rugpjučk 
I d. 1911 m. nebuvę galima su 
cialistus išskirti iš “kraštutiniai!

PUIKUS “SOČIA LISTTŠKI 
ARGUMENTAI.”

bai susilpnėjo, ypač pradžioje; 
bet dabar jau ji tenai eina gana 
smarkiai, kaip galima spręst iš 
tų trumpų žinių, kurios laiks 
nuo laiko pasiekia Ameriką.

Vadinasi, “Vien. L.”, bepasa
kodama apie klesų kovą Vokie-

Pasarga. — P“
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 

yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir Šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siusti šiaip užadresavus: 
D r. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave.. Chicago, Ill.—Bed.

pasiskirsčius į Liesas, turtingų
jų ir beturčių, ir kad iš to kįla 
kova tarpe klesų, kuri “prie ka
pitalistiško surėdymo neišven
giama”, ji pasakoja:

Vokietijos darbiu ink 
va ujami 
nuverstu € 
skriauda žmonijai 
rio nuvertimas reikštu ne v 
laisvę Vokietijos žmonėms 
urnų kares pasibaigimą ir, 
naši, išgelbėjimą Lietuvos gy
ventojų nuo galutino išnykimo. 
Ar tai to visko nenori “V. L.“, 
kuri statosi žmonijos mylėtoja 
ir lietuvių tautos apgynėja?

Aišku, k: 
nodama ka

ja klesų kova laike kares. 
Pirmiausiai reikia pastebėti, 
kad Vokietijos reichstage 1 
rugpjūčio 1911 m. socialistus

jie balsuoja prieš kares 
jie aštriai kritikuoja 

jie agituoja, kad dąrbi- 
savo reikalus

Waukegaiie steigiama Vie 
tos Lietuvių Darbininkų 

Taryba

.Jie perdėm yra pasekėjais 
Vokietijos socialdemokrati
jos. Vokiečiu socialistu raš

ikli la tik. kad tie ^tikrieji so
cialistai" draugai nepasako, kas 
ta dirvą prirengė.

ga-gi i tai neatkreipia jokios 
(lomos. Ji, matoma, dar ne
supranta, kad mažųjų tautų 
klausimas yra pasaulio de- 
mok ra t i j os kl a usi m as.

gi, kad kokios, ji gali 
upainiot dalyką, ažuot 

pataisius jį.

kių žinių apie Vatikaną. Bu
vo pranešama, kad klerika
lų laikraščiai Ryme, agituo
dami už Benedikto taikos 
pieną, kartu aštriausiai 
draudė žmonėms dalyvauti

lis tai, tiesa, balsavo už kares 
kreditus, bet jie nurodė, kad ta 
karė yra pragaištingos kapitalis
tines politikos pasekmė, - ko

Tiesa, neužilgo 
socialistus 
mažuma 
va uja 
gas

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

kano organu, ir straipsnis, 
kuriame kalbama apie po
piežių, negalėjo pasirodyt be 
paties popiežiaus pritarimo.

Jeigu tad “Evening Sun“ 
korespondentas praneša tie
są, tai reiškia, kad rymo-ka- 
talikų bažnyčios galva yra 
pasiryžęs visai permainyti 
savo politiką linkui socialis-

d ranga i Pruseika, 
Michelsonas ir kiti,

Amer. Liet. Dar b 
Taryba.

Matote, ligi ko ta “V. L.” da- 
siyre: lietuviai socialistai, girdi, 
“aštrina klesų kovą tarp nesan
čių klesų.” Jeigu jie “aštrina” 
klesų kovą, lai, reiškia, klesų 
kova jau ir pirma buvo (tik ne 
taip aštri); bet kaipgi galėjo but 
klesti kova

Toliaus 
klės u ko v

Waukegano lietuviai suprato 
dienos reikalą ir sukruto orga
nizuoti Vielos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą, kaipo skyrių A. 
L. I). T.

Iki šiol sekamos draugijos mir 
tarė prisidėti, ir jau išrinko sa
vo delegatus Tarybon:

1. Lietuvos Sūnų ir Dukterų

i “ižymiu amerikie-
Bet organizacijai, mė

gint pavergtųjų 
turėtų daug

Popiežius remsiąs 
socialistus?

Pčtnyčia, Spalių 5, 1917

NAUJIEINIOS
.e LWtaaimm HMily Kl®ws

Visi socialistai užmir
ko vą, visi užgyrė ka

stojo kariauti. Vadi
nasi, nuo 4 rugpjūčio 1914 
metu iki dabar, tai yra per 
suvirs tris metus, Vokietijoje 
klesų kova panaikinta.

itsirado pas 
vadinamoji 

kuria dabar vado- 
Liebknechlas, M eri n- 

Rožė Liuksemburg. Tie- 
la mažuma stojo opozici- 

jon prieš socialdemokratų di
džiumą. bet la mažuma visgi 
toje vieloje ir pasiliko nedrįs
dama kelti klesų kovos, Už
tai iš kilos pusi 
demokratijos v 
demanas, Heine ir Vinigas da- 
ėjo net prie to, kad bandė vi
siškai panaikyti klesų kovą, 
anot jų Vokietijos ‘buržuazi
jos reikalai ir vokiečių darbi
ninkų reikalai esą bendri. Jie 
net vienu tarpu stovėjo už už
kariavimų politiką. Gi Kaut- 
skis su Bernšteinu mandagiai 
užėmė vidų 
tiktai žodži 
čių frakcijų

Dabar Vokietijoje yra Lie
sos kaip ir pirmiau buvo. Yra

sigulus kiek geriau buna. Ran 
gėjimas yra nežiūrint kokį vai 
gį imu. Daktarai garsinasi, but 
yra kaspininių kirmėlių žarnų 
sc. kada raugėj i. Ar teisybė?

Atsakymas:

Kraš- 
raščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to

> tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
t nulipinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 

ūkteliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

P. pildomojo komiteto taktiką, 
bet nesidrovi net ir talpini šmei
žimus apie jį.

Kad nemoka nuosakiai pro- 
taut toks Daubaras arba Rygos 
Miliūnas arba kits koks už nie-

draugija, su 320 narių, dclega 
tais Tarybon išrinko. Stasį Dei 
kų, Kazimierą Ambrazuną, Pel 
rą Gurą, Jurgį Jokūbaitį ir Ka 
žirni era Gusta, c C

Kitos progresyvūs draugijos 
be abejo, taipjau greitu laiki 
prisidės, kaip tik suspės savo su 
sirinkimus sušaukti ir nutarti.

Subatoj, spalių 6 dien 
kiamas jau Vietos Liet.

Viena, įsteigt nuolatinį, 
mažų priklausomų ir pa
vergtų tautų Kongresą; 
antra, stoti už jų teisę tu
rėt atskirą atstovybę tarp
tautinėse konferencijose; 
trečia, skelbt pasauliui jų 
reikalus, ir, ketvirta, rei
kalaut, kad,darant pasau
lio taika, būtinai butu su

sų partijos reformistai 
Pildomojo Komiteto na- 
“N.” Red.) mato ir nu- 

i, kad kairieji gaivalai 
islų Partijoj sparčiai 
ir kad jau reformistų 

dienos suskaitytos. Jeigu re
akcija ir gyvenimo brangeny
bė da daugiau kilo, lai jų šil-

jomis. Ji pasakojo
yra, o tą, ko ji nori,

Dabar pažvelgiate
džiojimus apie lietuvius socialia

dirbą dulkinus bei dvokiančius 
darbus. Kili sako, jog jis užipp- 
ša daug bakterijų. Ir ar gerai 
šniaukt Marshallo tabaka?

(?) matydami, kad 
kini ir jo sėbrams pi 
kia galia ir populi 
likusieji laikinink 
k josios buržuazijos stovyklos 
taip-pat pradeda jaust “vidu
rių raižymą”, nes (?) repub- 
likonai ir demokratai susivie
niję vienon karės tęsimo trok- 
štančion partijom kuri galva
trūkčiais veda i reakcionizma.

amerikiečiai išreiškė prita
rimą “tokiai organizacijai“, 
ir kad ji “pirmą kartą vie
nija mažųjų tautų žmones, 
gyvenančius Suv. Valstijose, 
kad įgijus Amerikos viešo
sios opinijos simpatiją savo 
šalims.“

d arba 
baus, 
atsitikimi 
kimšimą kvėpuojamos gerklės 
ir, kol neiškoses ir neišspįąųa 
skreplių, gali būti tokie s^jnptcH 
mai. Jie nekalba už didelę li
gą, bet geriau nueit pas dąktąr^ 
ir lai jis suranda, ar nėra kas

gu norite, kad pasveiktų. Gilė 
yra normališkai ir ji atlieka* 
svarbų darbą, bet jeigu ji padi
dėja arba dirba nenormaliai, 
daug negerumų gali sekti. Mažu 
padidėjimas išnyks pats savimi, 
vienok retai taip būna. Clriea- 
goj ir apielinkėj Michigan ežero 
“goitoriai" taukus, lodei jmmtsT 
kėlimas gyvent kitur kartais pa
gelbsti. Jei ne, arba jei ant vie
los gyvent, patartina vandenį 
gert išvirinus. Vartojimas sodi
nio arba polasinio iodino nere
tai duoda gerus rezultatus. Jiri- 
gu nenyksta pats savini ir ne
pasiduoda gydymui, o daro ne
gerumą savo augimu, prisieina 
vaitot operaciją. Kaip matote* 
išgydyt galima, bet ne pas vi
sus ii’ ne pas visus tuo pačiu 
budu. Jei mergaitė pasiliks gy
vent arti Michigan ežero, ji pa

tariate klesa. Ret dabar los 
klesos nekovoja tarp savęs. 
Karės metu Vokietijoje yra 
išnykusi klesų kova.

minčių draugus, kad vedu: 
kovą ne1 lik prieš reakcinę vai 
dančios klesos g;
prieš minimus

Tokia paslaptim yra 
tautininkams socialistų teorija 
apie klesų kovą. Kada jie pra
deda apie ją kalbėti, tai ir nuo
stabu ir koktu darosi, jų klau
sant. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, 
ką rašo apie klesų kovą “Vieny*

■ * ■ ■ kąd ?■ yr

Ir smarkiai kovojo susi
pratę darbininkai sU kapitalis
tais pirm šios baisios karės. 
Tikslingiausiai ir rimčiausiai 
ta kova buvo vedama Vokie
tijoje. Nuo vokiečių social
demokratijos ėmė pavyzdį vi
so pasaulio socialistai.

Atsakymai:
1. Tabakas abelnai sveikatai 

nėra geras, o ypač jo nereikia 
varto! dulkinuose ir dvokian
čiuose darbuose, nes ten kūnas 
labiau nusilpnėja ir sunku jąm 
atsilaikyt prieš bakterijas, o jei 
da jį silpninti tabaku, tuoinet

neduos jam progos gaut 
ne s u k ra 111 ty i n a s i r g i 
a. Valgymas daug

Lhtuvif Dienraštis Imarikojt 
*Wžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
^Kasdien, išskiriant ne dė Idicn i u s

vėmimo, net jei vienas žmoguj 
rungėja del kirmėlių Igivimo 
tai nereiškia, kad 
raugėjo, jį turi.

Moundęvįh^ti
vi lie, W. Va., kl

V. L.” tvirtina, kad 
šiame pasaulio kri- 

neša visai žmonijai skriau- 
Įsivaizdinkime lėčiau, kad 

ii, vado- 
socialistų, sukiltų ir 
kaizeri. Ar tai butų 

Juk kaize- 
tiktai 
, o ir

pijuotojas, tai ne ką bepadarysi, 
bet kad taip mindžioja po kojo- 

visas logikos taisykles žino- 
kuriems pavesta Sąjungos 

ivi-

joks kaizerio šalininkas.
“V. L.” sako netiesą, kad vis 

socialistai “užgyrė karę.” Kaij 
tik priešingai; jie ne užgyrė ją 
o pasmerkė 
neima 
už ją.

Paskutiniame “Naujosios Ga 
dynės” numeryje išspausdinti 
straipsnis apie “Liaudies Tary
ba”, išverstas iš latviu “Strah v c,

dueeko.” Tenai tarp kitko skai 
tonu':

Kautskio 
socializmo 
socialistai 

viską paseka paskui vokie
čius, bet tiktai ne tautos klau
sime. Kuomet vokiečiai so
cialistai delei tautos laikinai 
išsižada klesų kovos, tuoinet 
musų lietuvių socialistai pa
aštrina kovą, ir tai kova tarp 
nesančių klesti 
tuvius nei 
zijos ii

Kurie klysi

pas ne
stambios buržua- 

valdančios klesos.
Ink turi bu- 
okietijos so

cialistai ar lietuviai socialistai. 
Mes drąsai sakome, kad kly
sta lietuviai. Pirmiausia dėl
to, kad jie daug mažiau kul
tūriški už vokiečius socialis
tus, neturi savo tarpe mokytų 
vyrų... Lietuvių socialistai, 
ypač amerikiečiai, nesupran
ta, kas yra tauta, koki jos rei
kalavimai ir kokia socializ- v
mas rolę lošia tautoje ar val
stybėje. Lietuviai socialistai 
girdėjo, kad yra klesų kova, 
na jie jos ir laikosi, nors ta 
“kova” šiame pasaulio krizy- 
je neša lietuvių tautai, o kar
tu ir visai žmonijai, skriau-

ir pamėgintų išrišti jį. Bet 
Jta Mažųjų Tautų Lyga pasi
rinko netinkamą kelią to
kiam svarbiam tikslui įvyk- 
dinti.

Lyga susideda neva iš tau
tų atstovų, bet kas-gi juos 
rinko ir įgaliojo? Toks, pa
vyzdžiui, p. V. Jankauskas 
(Jankovski) — nors šiaip ji
sai butų ir geriausiu žmo
gum — juk negali jokiu žvil
gsniu skaityties lietuvių vi

ny carriers:
One* week ............................. 12c
One month ......................... 50c

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

One year ..
Six months

t’niled Stales, outside of C.hicago 
by mail:

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

Canada, one year .................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money must lie sejid by Postal Mo
ney Order, in advance.

Tik-ką gavome iš New Yu
rko “Mažųjų ir Pavergtųjų 
Tautų Lygos“ pranešimą, 
kad ji šio mėnesio gale laiky
sianti “kongresą”, kuriame 
busią svarstomi mažųjų tau
tų reikalai sąryšyje su busi
mąja taika.

Minėtoji I 
dedanti iš ' 
moterų nuo visų mažų ir pri 
spaustų tautų.” Jos prezi 
Įdentas esąs imigracijos ko 
misionierius Frederic C 
Howe. Lygos tikslai išdės 
tomą sekamai:

bukas yra palyginamai labai 
silpnas bakterijų mušėjas toje 
formoj, kokioj žmonės vartoja 
jį. Paprastus burnos išsiinaz- 
gojimas pcroxidu kur kas ge
riau bakterijas išnaikina bur
noj, negu svaras tabako. Belo, 
dulkės eina į plaučius ir dvo
kianti kvapsniai eina ten. Į bur
ną jų mažai tepatenka. Gi ta
bako čiulpimas įvyksta burnoj, 
o ne plaučiuose, todėl jąu aišku, 
kad jei jis ir žudytų kiek bakte* 
riitiLBa loti Hit ft lito*

1 )ra uga i Kovos redaktoriai 
skundžias, kad jie daug darbo 
turi ir ilgas valandas dirbdami 
neapsidirba.

Ir tai, kuomet Kov 
savaitėje eina.

Kas bus, jei Kova eis tankiau? 
Draugas Šukys, kurs konfiden
cialius laiškus siuntinėja ir agi
tuoja už Kovos leidimą tankiau, 
matyt, nemano redaktoriams pa
sitarnauti.

Jau Kova paKankamai pri
sotina sąjungiečius negražiais 
užsipuldinėjimais ant Socialistų 
Partijos vadų. Bet dabar jos 
redakcija sumanė l( 
no patiekti Sąjungos 
L. S. S. leidžiamam žurnah

žaruosi', lodei raugėjimas atsi
randa ir žarnos pilnos gazų. 
Kirmėlių buvimas žarnose irgi 
gali privesi prie raugėjimo ir net

mis. Augščiaus nu re
periai” patįs už save 
Iii* rodo, kad “Strah- 

rašytojui rupėjo sib 
cš Socialistų Partijos 

centrą kiek galint dauginus ne- 
užsitikėjimo ir neapykantos. Jo 
straipsnis lai ne kritika, o pik
tas bombardavimas, prieinąs 
vietomis ligi paprasto šmeiži
mo. Ir toks raštas perspausdi
nama socialistų Sąjungos lei
džiamam žurnale!

Įsidėmėkite prie to, koks “N. 
G.” vedėjų nuosakumas. Per 
“Kovos” špaltas jie skelbia, kad 
L. S. S. pildomojo komitelo^au- 
toritetas esąs toks didelis, jogei 
be jo žinios sąjungiečiai neturį 
teisės jokį sumanymą vykinti.

Kaip tik tūli draugai įžengia 
Kovos 1‘irmon už darbininką, 
tuojau pasiima divoršą su etL
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Neliesą ir nesąmonę sako “V. 
L.”, kad Liebknechto, Mehringo 
ir k. vadovaujamoji vokiečių 
social-dcinokratų mažuma “ne
drįso kelti klesų kovą.” Viena, 
partija tai dar ne klesa; todėl 
negalima sakyt, kad partija “ke
lia klesų kovą.” Antra, “V-ės 
L.” minėtoji mažuma drąsos 
parodė pakankamai; ji priešino
si ne vien partijos didžiumai, o 
ir valdžiai, — apie ką liudija 
mažumos vadų areštai.

Netiesa yra taip-pat, buk 
Kautskis ir Bernšteinas su savo 
šalininkais lošia “mandagaus 
vidurio” rolę. Faktiškai, ta Vo
kietijos social-demokratų dalis 
kaip tik ir sudaro socialistinės 
opozicijos (priešingos valdžiai 
politikos) branduolį. Kautskio 
šalininkai sutverė visai atskirą 
nuo “didžiumos” partiją, kurion

ko, kad. girdi, bepigu “sociąipa- 
triotams” per savo prakąibaf 
gaut naujų Sąjungai nąrių, 
dėlto kad dirva buvus prireng

ta ms. Juk kas gi iš lietuvių 
negirdėjo ar neskaitė Markso, 
Bebelio, Engelso 
raštu? Juk tai 
katekižiliai. Mus

/Boliaus lame straipsnyje sa
koma, kad Socialistų Partijos 
Pildomojo Komiteto nariai esą 
“diplomatai, kurie gerai supran
ta, kaip darbininkus apvest “ap
link kertę.” Dar toliaus priki
šama jiems net “denunciavi- 
mas” ir “šnipinėjimas” ir išreiš
kiama pageidavimas “kuogrei-

Įnešiinas 
Kadangi

Grigaitis, 
kurie splig Sąjungos organo ve
dėjų dictum yra “sociajpntrio 
tai”, priagituoja Sąjungai daug 
naujų narių, ir tuo budu daro
si pavojus, kad Sąjunga gali 
perdaug išaugti, tai duodu įne
šimą, kad minėtiems “socialpa- 
triolams" butų ant toliaus už
drausta agituoti už Sąjungą, ® 
Sąjungon priiminėti tik tuo& 
naujus narius, kuriuos priagi- 
tuos “tikrieji socialistai” drauge 
Stalioraičio ti[K>.

— Latort» NHMm. ;

mano“ šiomis dienomis bu
vęs išspausdintas redakcijos 
straipsnis, kuriame sakoma:

“Popiežius pilnai sutinka 
remti socialistus Italijoje ir 
kitose šalyse ant tiek, ant 
kiek socialistai stengiasi ap
saugot demokratybę ir ap
gint konstitucines teises le- 
galėmis priemonėmis“.

Raugėjimo priežasčių daug, 
bet jis paeina nuo maisto puvi
mo arba rūgimo pilve ir žarno
se. Kodėl maistas pūva arba 
rūgsta? Tankiausioji priežastis 
yra maisto neišėjimas savu lai
ku iš pilvo bei žarnų. Jis užsi
likęs buna šiltoj vietoj, kur bak
terijų knibžda. Jos savo gyve
nimu gimdo gazus, nes maistas 
chemiškai skirtosi. Maistas ne
apleidžia pilvo arba žarnų savu 
laiku del susiaurėjimų, del už
degimų. del nerviškumo, truk
dančio pcristalsį, del augimų pil
ve arba žarnose bei slėgii 
ant žarnų ir U. Maistas g; 
gaut gana syvų iš pilvo ari 
džiosios gilės arba žarnų 
dvi jis gali puti arba rūgti 
ėmimas maisto perdaug, supran 
lama 
gana syvų, 
prie to ved 
krakmoliniu ir cukriniu maistu

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei ................................. J2c
Mėnesiui.............................  ? 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
•majams išanksto užsimokėjus:

Metams................................... $6.00
Pusei mctŲ ............................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačiu:

Metams ............................. $o.00
Pusei mėty .. .......................$3.00
Trims mėnesiams .......... $1.75

Kanadoje, metams.....................$7.00
Visur kitur užsieniuose ............ $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

sirinkimas.
Susirinkimas, kuriu kvi( 

mi visi draugijų delegatai a 
kti. prasidi 
bert y Ha 11 ;

'• A. 1*. Sabcckis

tams stoką mokslo ir supratimo.
“Vien. L.” rašytojai padarytų 

geriau, jeigu imtųsi lengvesnių 
lemų. Klesti kovos teorija yra 
toks dalykas, kurį bekritikuo
jant išsilaužė dantis dar ir ne 
tokie vyrai, kaip jie.

kreditus
valdžią;
ninkai kovotu už
ir tt.

Netiesa, pagalios, kad Vokie
tijoje dabar “klesos nekovoja?
Klesy kova Vokietijoje nepasi-| Skyrius, turįs 50 narių, delega-

tos )tų.
New Yorko laikraščio ko

respondentas aiškina, kad 
prie šito žingsnio popiežių 
priveikusios kariaujančio
sios valdžios, kurios nepriė
mė jo taikos pasiūlymo. Po
piežiui nepalikę nieko kita, 

j kaip tik jieškoti pritarimo 
žmonyse.

ir kitur musų pabraukta. “N.” 
•si, vien 
Kerens- 
guli to- 

irumas. Ir 
ii iš smul-

užuodimą, bet tai nesunaikins 
dulkių ir smanių pavojaus, oda 
padidina. Abelnai tyrinėjimai 
iki pat šiol da nepateisina taba
ko vartojimo ir atranda jį blė- 
dingu tūlame laipsnyį. Mar- 
sliallo prirengimai rūkyti ir 
šniaukt yra taikomi j tuos, ku
rie1 turi asthmą, šieno karštį 
(hay-fevcr) ir 11., nes ten reika
lingas nervų galūnių aprg#m>i- 
mas, vienok ligos jie nęišgj^Os 
lik užėjusią audrą palepgyįna.

i asmuo dirba^dg|kW 
a Ii nebūti nieko tsyąjr- 
(T ironiško iironcbjčio 

įsmuo gali jausti wž-

Laiške pad uodąma su ra 
šas “tautų atstovų”, kurii 
kalbės tame “kongrese“ 
Kaipo lietuvių “atstovas“ 
pažymėta p. Vincent F. Jau 
kovski.

Musų supratimu, pati to 
kios organizacijos ir toki< 
“kongreso” idėja yra neblo



Jaunuomenės Skyrius Krautuve atdara

VYRAI! SUSTOKIT IR PERSKAITYKIT ŠITA! SVARBU

Didelis Vyru Drapanų Supirkimas

13.95

Ant Ežero Kranto

Kapinyne

1111

Skaitykite
siuos

Aprašymus

ne

eitis 
vault 
d('leg

•jį.VAV. 'X'J*’**

Chicago, III
ba cukrui samtis bus duodamas šeimyni'nkčms DY-

.  Mat ir redaktoriai, kurie 
kritikuoja pasaulį, kartais pa- 
vaikauja — patftmijo jaunesny
sis ir nusišypsojo.

Chicago, III.
Central 089O-6B01k Atdara: 

k et v ergo ir subatos vaka-

VO 
irius namus.

Baigiasi dienos gyvenimas

-Kiekvieną vasarą, atėjus ši
tam laikui man darosi nepapras
tai liūdna. Liūdna nuo to lai
ko, kada persiskyreme su ja.

Nelaukdamas kol draugas pa- 
plalesnio paaiškinimo

si pritardamas draugo kalbai, 
liūdnai nusišypsojo ir vėl užsi
mąstė. Valandėlę patylėjęs jis

nuomone, mes

verti
Rude- 

visų vilny mėlynos 
heviots
- mėlyni

“Na ujo j į Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Progresyvės Jauntio 
menės Domai.

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

ke. Iš pirmo kartojau jų žo- 
džius tik j uoliais, vėliaus jie jau 
man labai patarnaudavo kalbo-

gus, žinoma, patikėjo. Važiuo
damas namo jau truputi kitaip 
mąsčiau, jinai jau buvo man 
daug gražesnė negu pirmiaus.

Daug nereikėjo. Nuvažiavau 
antrą, trečią kartą ir jau nesi
nori nė gręžti. įgijau ir drą
sos, nes jinai buvo drąsi ir

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas 902-904 National Life Bldff., 
29 Šo. La Šalie 81., Chicago, III. 

Tol
Utarninkol _ . r.....
raią nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
15H MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 

Tol Humboldt 97.

Vyrų nikeliniai laikrodėliai, gva* 
rantuoti vieniems metams
$1.25 vertės .............. OPU

Nedaug tokių dienų pripuola 
darbininko gyvenime, kada jis 
gali apleisti monotoniškai bil
dančias mašinas ir išvažiuoti

lyg ji’r 
maudantįs saulės spinduliuose 
O visur, nuo laukų, iš kaimų ii 
miškų, skrenda linksma dainelė

Dabar...
Dabar ten jau nieko nebeliko 

Nebebanguoja ten javai, nė pie
vos nebžaliuoja. Nesigirdėt 
šienpjuvių dainos. Viskas tyku, 
kaip kapinyne.

Juk Lietuva dabar ir yra tik 
kapinynas... didelis kapinynas..

O kur stovėjo medžiuose pa
skendę kaimai, dabar balnoja 
tik krūvos pelenų.

Ar prisikels iš tų pelenų Lie
tuva? Ar žaliuos, kaip žaliavę 
jos lankos ir laukeliai?

Ar besugrįšiu aš j on?
Ar pamatysiu jos laukelius?

Žinai, drauge, rašinėjo vienas 
ir redaktorius, ir tai dar poetas, 
o jau suprantate, tokie mokės 
parašyti, ypač jaunai mergai-

nuėjau. Turiu pasakyti, kad ji
nai man visai nepatiko, bet kad 
draugai man gyrė, ją, tad norė
josi man kalbėti, lik tas mano 
nedrąsumas. Tarsi jau susifor- 
muliuoju ką kalbėti, bet kaip 
artyn prieinu — vėl nemoku.

—Ar tai su merginoms kal
bant dar reikia formulavimo 
kalboje?

desnes spėkas ir musų eilės su 
tvirtėtų. O tas musų darbas, tas 
pasišventimas parodytų ant kiel 
musų jaunuomenė yra tobula

siu, nes 
prisimenu 
miaus .minėjau, su mer, 
visai kaip ir nemokėjau, laimė, 
kad jai rašinėjo dar keli vaiki
nai, kurie, žinoma, siūlėsi net 
ir mylėti, kiti žadėjo “sielos var
tus atidaryti kuo plačiausia,” 
nors mergina to nenorėjo. Tai, 
žinote, turėjau darbo skaityti jų 
laiškus. Buvo daug juoko, bet

Visam tam prisižiūrėjus ir vi
są tai apsvarsčius kįia mintis: 
Kadangi tų lygų-ra tolių vieni il
tie patįs uždaviniai, kad visiems

Žmones įsva- 
Ežeras irgi nutilo—už- 
S u s t o j o j u d ė j ę-šl a m ė j ę

Pilna knygutė 
Klein Bros, Šta
mpų verta $2.50 
pinigais arba $3 

tavoru.

jVles ir vėl žiūrime į ramiai 
liūliuojantį ežerą, vėjalio kelia
mas mažas bangas.

ipiehnkių jaunuomene atsilieps 
tokį musų sumanymą, vienok 

legali būti mažiausios abejones, 
tokia svarbia role tas seimas

rai šitame kapinyne. Št 
Ii paminklai, medžiai 
kvietkos. Kaip gražu!

Vyrų ir Vaikinų Siutų 
ir Overkautų.

NUPIRKTA NUO
LIGHT & SCHLESINGER, 

18-24 Washington Pl. 
New York City

siną į damą nors su 
me momente. Šis 
reikalai!ia iš musu

ves jaunuomenes ratelis, kuris 
tam pritars. Nuo 10 narių bus 
renkamas vienas delegatas (apie 
delegatų rinkimą vėliau pakal
bėsime) .

Nežinia, kaip kitu miestu ir

Gyvenau gana toli ir važinėti 
tankiai nelabai buvo dailu, ypač 
be reikalo, žinoma surasda
vau šiokį, tokį reikalą ir taip 
važinėjau apie dvejus metus. 
Visų atsitikimų jums nepasako- 

pačiam juokinga kaip 
Kalbėti, kaip pir- 

ms

norės 
apie persiskyrimą, jis tęsė to
lia u s:

- Buvo tai rugsėjo nedėldie- 
nis. Aš buvau užkviestas kalbė
ti viename piknike, kur mane 
draugai supažindino su ja. Mat 
jinai irgi dalyvavo programe ir 
pasižymėjo gabumu, tai draugai 
ir norėjo, kad aš susipažinčiau.

Tais laikais aš dar visai ne
mokėjau kalbėti su mergino* 
mis, tad ir jai pasakęs kelis žo
džius, ir tai nevisai mandagiai,

storu lapuotu 
vaikynu-moki- 
blyškusiais vei

dais, nudėvėtomis, bet švario
mis drapanomis. Abudu skai
to knygas, neatkreipdami atidos 
į taip dailų vakarą ir gamtos 
grožybes. Rodos jog tai vis
kas ne del jų skirta.

-Jau tamsu, — prabilo se
nesnis ir padėjęs knygą šalę, už- 
simąąstė. .Jaunesnysis taipgi pa
dėjo knygą ir pažiūrėjęs vakarų 
link pratarė: — Saulutė jau nu
sileido senai, net paliktas jos

Vyrų Rudeniniai marškiniai — 
“Overland” ryšius, regu- .
lare $1 vertė..............

Tykus, ramus rudens vaka
ras. Saulutė, leidžiasi, kaveja
si už kalnų ir medžių viršūnių. 
Šaltas, sausas, bet švelnus, rug
sėjo vėjelis pučia palengva. 
Pievose, žolėje, čirškia žiogeliai. 
Toli pagiryje, baloje visokiais 
balsais kvarkia varlės, retkar
čiais nutildamas, tarsi pasilsėti, 
bet greit vėl pradeda ir traukia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

geresnis susitaikymas. Vei
kiančioji jaunuomenė išsidirba 
savo veikimo programą, užsi- 
briežia savo veikimo tikslus ir 
kiek galėdama stengiasi juos at
siekti. Toks jaunuomenes vei
kimas buna labai našus.

Ačiū progresyvės jaunuome
nės pastangoms, šiandie mes jau 
turime suorganizavę kelias Lie
tuvių Socialistų 
Lygos kuopas ir 
resyvių, įvairiais

kia laivas. Jis plaukia art 
kranto. Pamažu jis didėja, < 
rosi raiškesnis.

To laivo jau seniai laukia a 
kranto susirinkę žmones. < 
irgi nori pasivažinėti po ežerą

šia savo susirinkimus, aptari
mui minėtojo seimo ir būtinai 
stengties jame dalyvauti. Dabar 
kas mums labiausia reikalinga, 
tai kad visi progresyvės jaunuo
menės rateliai priduotų savo val
dybos adresus, kad paskui butų

Jiegų 
energijos, noro ir pasišventimo 
dirbti. O tas musų darbas at
neš mums pageidaujamas pa
sekmes. A. Dvylis.

P. S. Butų geistina, kad il
ki Ii visi darbininkiški laikraščiai 
perspausdintų šilą musų atsi
šauk ima. - — A. 1).

Viskas nutilo 
žinėjo. 
migo, 
medžiai

Viskas užmigo, užmigo ramiu 
nakties miegu.

Tik aš vienas tebesėdžiu ant 
kranto — ir mąstau.

Kas dabar tėvynėj Lietuvoj ? 
Ar išliko ten

Žaliuodavo

ant kiek pajiegia rupi n ties sa 
vais reikalais.

Dabar mums lieka rungtie; 
prie seimo, 
progresyvė jaunuomene jai 
rengiasi ir tikisi, jog ir kitų apie 
linkių jaunuomenė tame jos 
veikime padės. Neatbūtinai rei 
kia visiems reriglies, nes juo ge

Jaunuomenės 
nemaža prog- 
vardais i 

lių. Beveik kiekvienas tų i 
lių turi išsidirbęs atskirą 
veikimo būdą ir programą i 
na kitokiais keliais. Vieno! 
čiau pažiurėjus į tuos jaunuo
menes ratelius pamatai, kad tarj 
jų visų yra daug kas bendro 
kad jie visi turi vienokius sic 
kinius, tik kitais žodžiais išreik
štus. Visa ta jaunuomenė sten
giasi kiek galėdama pažinti gy 
veninio reikalus, geriau išrisi 
gyvenime kįlančius klausimus 
kad tokiu bud u vedus pasek 
m inges n ę kovą su savo išnaudo

atsiekti, kokiu budu jį gyveni 
man įvykdinti? O ve kaip 
Tik, draugės ir draugai, malo 
nokite atidžiai perskaityti.

Lietuviu Socialistu Jaunuo

Laivas 
matyt, kaip žmonės stovi pak
raščiais laivo ir žiuri, kaip prie 
jų artinasi krantas.

Laivas jau stoja. Muzika nu
tilo griežusi ir rodės viskas ap
link apmirė. Tik vieni žmones 
sujudo, pakilo, eina artyn laivo.

Vieni žmonės išlipa iš laivo, 
džiaugdamies, kad jiems teko 
nors trumpą valandėlę paplau
kioti ežeru. Paskui juos gi tuoj 
sulipa į laivą kitas ekskursantų

laug reikalaujamas skai- 
lelegatų galės jame daly-

I seimą galės siųsti savo 
dus kiekvienas progresy

viau 
jau, 
bent 
man 
šinėti tankiai.

Ant pirmo jos užkvietimo, 
nuvažiavom pas ją. Galite su
prasti, kaip jaučiausi. Kalbėti 
nelabai moku su moterims ir 
merginoms, o čia apstoja ir kal
bina, nors ir verk. Kad nepa
sirodyti tokiu nedrąsiu, vaikš
čioju po šlubą, žinoma atsipra
šęs jos, pasakydamas, kad dar 
turiu užsilikusį Europos inteli
gento įprotį.

O ką ji ant to?
- Ji Amerikoj gimus ir au-

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

Kiekviena šeimyninkė šioje apielinkėje yra užsiinteresavus užlaikymu namų 
ekonomiškiau ir ypatingai kuomet, apart ekonomiškumo, galima turėti didesni 
smagumą ir parankumą. Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuve turėti čia vie
ną jų virtuvės žinovų laike visos savaitės paaiškinti musų kostumieriams apie vi
rimą ir šildymą su mažiau išlaidų ir triūso.

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

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

Del jųsų patarnavimo—

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE 
PEOPLES FURNITURE CO.,

S<>. H alsted St.,
Naudingas miltams

KAI kol turėsime.

Mes nustebinsime pasaulį su šiuo 
supirkimu. Tai visas sandelis, su
pirktas nuo vieny iš didžiausiu ir 
puikiausiu išdirbejy vyrišky dra
panų. Yra šimtų šimtai puikių 
siutų ir overkautų. Mes jų nega
lėtume nupirkti už wholesale šią
dien už tas kainas, už kurias mes 
juos parduosime.
SKYRIUS 1. Siutai ir Overkautai 
18$ ir $20. .šimtai puošnių siutų — 
ninių ir žieminių 
saržos — visų vilnų cassimcres 
ir tweeds — Puikus Overkautai 
juodi, rudi, pilki, ir tt. už..........
SKYRIUS 2. Rankomis Sinti Siutai ir Overkautai. Jie 
yra rankomis siūti, kur rankom siūti turi reikšmę. Gra
žios, puikiai tinkančios, drapanos—nepaprastos vertės, 
nekurie siutai turi dvejas kelnes—$25 mo- $*|O 
kant butų pįgu. Pasirinkimas ....................... I OmUU

su pakvietimu. Tuos adTesus 
reikia siųsti kuogreičiausia, ir aš 
manau butų parankiausia pa
talpinti dienrštyje Naujienose, 
kurios, aš manau, mielu noru 
sutiks tai išpildyti, arba galima 
siųsti Lietuvių Socialistų Jau-

- Galima ir paprastai kalbėti, 
bei aš tą dieną buvau kalbėtojas 
ir, suprantate, pasigyriau, kad 
galėčiau sukritikuoti bile ką, na, 
o pasirodant kad nemoki nė su

savo damą lyg norėdamos 
rėkti visų kitų balsus. Gir 
kartais pasigirsta vaikų šukavi 
mai ir vėl viskas nutyla. Veji 
pučiami krūmai ir medžių lapa 
šlama, tarsi ką tai paslaptingi 
vieni antriems pasakoja.

Kapinyne po 
medžiu sėdi du 
niu. Suvargę, ii

niame savo susirinkime, atsie- 
kiniui augščiau minėto tikslo 
sumanė sušaukti Lietuvių prog 
resyvės jaunuomenės seimą 
Po rinito apsvai 
inas likosi priimtas 
vykinti ii gyvenimai!.

Kad ji. man ir nelabai patiko, 
bet aš, kaip ir daugelis kitų vai

dam, parvažiavęs parašiau 
tišką ir, suprantama, pagy- 
ją ir kelis žodžius pride- 
apic ką mažai temąsčiau, 
tuo laiku. Jinai atsakė 

labai greit ir pradėjome ra-

Ežeras ir pradeda nurimti, lyg 
pailso nuo nesustojančio liūlia
vimo, nuo bangų plakimo į 
krantus. Ir jis nori nors ant va
landėles nutilti, pasilsėti.

Saule dar toilau nubėgo, susi
liejo su horizontu, pagalios ir 
visai už jo pranyko.

Pa rd ėda temti.
Nutilo muzika. Žmonės irgi

Vėl užgriežia muzika, sušvil
pia ir sujuda laivas ir tolinasi 
nuo kranto. ~-

Visi linksmi, juokauja. Bal
tomis skepetaitėmis moja pasi
liekantiems ant kranto, tarsi jie 
jau niekad nebesu 
pasiliks tarp bangų 
lįs irgi tuo pačiu atsako, jie irgi 
moja baltomis skepetaitėmis

Laivas vis greičiau tolinas nuo 
krašto, mažėja, tarsi susilieja su 
ežero bangomis—ir visai pra-

I ■vW’'A* - t 1 ■•'.‘•'.v ..7v Av.•.‘.VV.’AV.yJJ

kad kilų niii'slų ir apielinkių 
progresyvė jaunuomenė kuo- 
greičiausia atsilieptų ir išrekš- 
tų savo nuomonę kaslink šau
kiamojo seimo ir pasistengtų 
kiek galėdama padėti prie jo 
įvykinimo.

šaukiamasai seimas da turi ir 
lame nemažą svarbą, kad mes 
vieni su’ kitais labiau susi pažin
iu me, taptume tikrais draugais. 
Tas paskatintų mus dar labiau 
veikli ir darbuoties ateities la
bui. Pas mus gimtų d*ar dides
nis noras eiti į dar neprasilavi
nusią jaunuomenę ir ją oi

Vyrų Reinkočiai, tamsiai pilki ir 
gelsvi, apsaugo nuo lietaus,,, vi
sokio didumo, $5 ver- $*> F*C 
tęs ...................... ’........... iiJbDO

Arčiau (‘zero sėdėjo daug 
jaunimo ir žiurėjo į liūliuojan
čias ežero bangas.

Moterįs laikė ant rankų savo 
mažutėlius kūdikius ir juos tai 
kilnojo ant rankų, lai spaudė 
prie, savo krutinės, ar bučiavo 
jų jaunus gražius veidelius.

Visi buvome linksmi, kad su
laukėme vasaros dienelių, kad

Taip lygonis-rateliams susi
vienijus, butų galima įsteigti vie
ną progresyvūs jaunuomenės 
centrą, kuris sutrauktų į 
daiktą visą pažangiąją jaunuo

nebūtų ge- 
kad tos ly

gos ir tie rateliai, vietoj bega
lės įvairių programų, išdirbtų 
vieną abelną lavinimos ir veiki
mo programą ir vienodus vei
kimo pienus, žodžiu, apibend
rintų visą savo veikimą. Tas, 
mano nuomone, labai sustip
rintų musų veikimą ir visą mu

kime visą ma
linę svarbia- 

momentas 
didžiausio 

didžiausios

Kur tik mes šiandie nepasi- 
suksime, kokioj apielinkėj ne 
apsistosime, jeigu tenai rasime 
progresyvės jaunuomenės būre
lį, tai ji bus susiorganizavus į 
kokį nors ratelį. Klausimas, ko- 

progresyvė jaunuomenė or
ganizuojasi? 'Lodei, kad susis- 
pietus į būrelį yra daug paran
kiau veikti, galima geriau apsi
mainyti mintimis, buna pasek-

Mcdžiai vėjalio judinami 
lėto linguoja, šlamėdami 
lapeliais.

Saule vis tolinasi, skrieja ar 
čiau horizonto, vis mažiau siųs 
dama žemei gaivinančiu spin 
dūlių
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( Meilė mat ir tvirtuosius su
minkština. Juk aš irgi apie sa-

’Petnyčia, Spalių 5, 191?,

Reiškia vaikinams,

mąstydavau, 
kad gražus

j Taip bevažinėdamas nė liepa 
.fed ay, kaip į ją įsimylėjau i 
man rodės, kad nėra geresnės i

Bet vėliaus apsirgo akių liga.

man buvo pranešta,

Ištikro, turbūt nieko nėra

mažai

ne. As jos gailėjaus ir dabar 
tebegailiu, nors .jinai apie mane 
nepaiso. aš

nai pradėjo delko tai darylis 
šaltesnė ir šaltesnė. Laiškai, 
kuriuos jau daug rėčiaus rašė, 
buvo visai kitokį negu pirmieji.

—Gal prasikaltai kuo nors?
- -Nejuokaukite, gerbiamasis- 

Aš nematau nė mažiausio juo-

ti mane.

vdikscioti. Aorejau 
klausti, bei pasirod

Buvo ruduo. () 
kaip dabar, tykus, 
kibai žinomomis vietomis.

nclio, kuriomis seniau aš gėrė
jaus. Seninus tose vielose aš 
jąučiaus laimingiausiu žmo
gum, kuomet dabar jaučiaus

kinis nežinomais

velku.
- <

si tie keliai, kurie pirmiaus ma

dabar rodės

menu, man darosi 
liūdna. Sunkiausia.

ir nežinau .

Mokyklos \ arpas 
skambina, dešimta valanda v
ginsi. Eisime.

gH 
r

TEISIU
Dienomis ir vakaram teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1S00 gavusių mo- 
ksliika laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
kieno* kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
STESNfcS MOKYKLOS KURSAI

M
O
K

K
Lo s

Prirengia t Kolegiją, Teisių, Medicinos,, 
tutikoii, arba Inžinerijos skyrių kuotrutnpiau- 
friu laiku. Reikalaudami kataliogo 
suokite Chancellor J. 
son Blvd. Tel. W»h

Den

adr»-
J. Tobias, 53 W. Jack-

Iš Jaunuomenės 
Veikimo.

jimo. į paduotus klausimus.
Chicagos jaunuomenė — 

kvkiles i šiuos lavinimosi
lan-
su-

Marė Sandel.

Susivienijo trįs jaunuomenes 
kliubai.

sirinkimus. Jie atsibuna kas 
uedėldienį, 10 vai. ryte, Mark 
While Square svetainėj (prie-

CHICAGO.

vo trįs dideli lietuvių jaunuo
menės kliubai Lithuanian

linksminimo Kliubas. Redakcijos Atsakymai
jaunuomenė, draugiški, links-

, is-

tapo paimli kariuomenėn, kili 
irgi to paties laukia. Bet pirm 
negu visiems išsiskirsčius, jie 
atliko viena dideli darbų su-

įvykindami savo tarpe vienybę 
ir surinkdami krūvon išblašky-

Rugs. 28 d. Mildos svetainėj

nariii susirinkimas, kuriame ir c

prieita prie susitarimo.

jų pa rinktas gražus
Jaunu Lietuviu Kliubas.C C

ginusia
indą ri mu c

v i d 111 i n i o amžiaus 
tarpi' jaunuomenės

globėjai.

Iš LAVINTMOS SUSIRINKIMO.

irgi ivvko Liet. ?soe. Janu. Lv- 
gos I kp. lavinimus susirinki
mas. j jį atsilankė gana skait
lingas jaunuomenės būrelis. 
Neatsilieka ir merginos jos

mos susirinkimus.
Atidarius susirinkimą pirmi-

gvvemmo ne-

formas.

ypač del pradedančių lavin-
Į klausimus irgi atsakinė-

Ii l iškosios apie

niekur nuo temos nenukrypo, o 
ir Į klausimus atsakinėjo gerai.

Gobtuvių Rubai
(Mare Sandel dabartiniu

bininke-mašiniste, perėjusi 
žiaurių gyvenimo mokyklą 
ir nežiūrint savo skurdo, a- 
not kitos švedą rašytojos— 
“pasirengusi greičiau nusi
pirkti knygą, negu duonos 
šmotą.” Jos rinkinys apy
sakų iš darbininkų gyveni
mo, užvardylas “Vid Sviiet- 
granscn” (Ant bado slenks
čio), iš kurio paimta ir ši a- 
pysaka, išsiplatino netik

Svarbus Pirklybos Nuotikis
Visi musų siutai ir overkautai išti-

nuoti, ir už trijų mėnesiu dar labiau

Senmergės Stinui. — Tai pri- 
vatiški šeimynos dalykai, kurie 
visuomenei neapeina.

B. K., Racine, W.is. - Pra
nešimas pervelai atėjo, lodei

Br. Dykčiui. — Ta dainelė ne

veik visiems žinoma.
L. K., Roseland. — Jūsų “De

šimt prisakymu mergaitei”, su-

Antanui Neverauskui.

B.
jau”

Vituriui. — Eilių “Mvle- C v
negalėsime spausdinti.

S. Naudžiui, Grand Rpds.
Mums labai nemalonu, kad del 
kokio nors menko dalykėlio

ištikrųjų nieko neranda svar
besnio laikraščiui parašyti, kaip

kimus ir pamokslus? Tams-

A. Macaičiui, 
vieiaus buvusii

mesnių žinių apie banko likvi-

Kiek mes esame painformuoti, 
tai Jono Tauanevičiaus praper-

nė vienam buvusiam depozi-

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina,

merikoje. Mes galime jas parūpi ii- 
ii augšlo arlia žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47lh St., Chicago, Ill.

Visunmel Pigiaus Pas Mus!
Pas mus gausite ta patį. Musų Krautuvėj yra 

naujausios mados OVERKAUTAI ir SIUTAI. Kož- 
nam pritaikom kaip ant orderio daryti. Kainos nuo 
$10.00 ir augščiaus.

Taipgi vaikų naujosios mados OVERKAUTU ir 
augščiaus.SIUTŲ su 2

nedėliomis iki pietų.
THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3246-3248 So. Halstad St.,. Chicago, Ill.
MAS ULIS ir PETRAUSKU Phone Drover 2840

ir į kitas kalbas. Sulig sa-1 
vo įsitikinimų, Mare Sandel 
yra socialiste ir tam judeji-! 
inui pašvenčia visą savo at-| 
liekamą laiką. Manau kad 
jos apysakas, pilnas jausmo 
ir meiles prie darbo žmonių, l 
pamėgs ir lietuviai, kaip 
jas pamėgo kitų šalių darbi
ninkai. Bijausi tik, kad ma
no menka plunksna, ver
čiant nesugebėjo perduoti 
pilnai tos begalinės meilės 
ir gražumo, kuriais taip pil
ni jos raštai. K. B-as.)

(Tąsa)

bininkų korpuso, kur buvo Es
firės butas, pranešė vienas ki-

jie būtinai pridurdavo:

buvo paskiriamos, bet kaip mi-

jokio pėdsakio. Juk nelengva 
buvo surinkti reikalaujamą su
mą pinigų apmokėjimui už bu
tą už bertainį metų, o dar suli

gauti butą iš vieno kambario ir 
virtuves ir įrengti jj, nors ne

ne sykį petingas darbininkas’ 
urnai tarp sunkaus darbo, nu-

loli, ir tada užsimiršdavo troški 
purvina dirbiuvė su daugybe 
mašinų ir gniaužiančiomis sic-

baltomis uždangomis ir apspur-

parausdavo, atmušdainas atsi
radusį jo veiduose raudonį. 
Linksmas jausmas, žaidęs jo 
akysi', rodos, nematomais ke
liais, persiduodavo aut pačių 
mašinų, nudažydamas jas ko- 
kia-lai savotiška linksmia švie-

pusės, užmaršumas Esfirės ir 
jos nepaprastas prisirišimas 
liuosose valandose prie siuvimo 
ir ni'rimo, ne sykį davė priežas-

mai prie g

Copyright Hart Schaffner & Marx

rušies

i prisirengi

vių rūbų!.... Pasilikusių po bū
tinų pirkinių kelėtos kronų ne
užteko nupirkimui balto vilno
nio audeklo rūbams. Viename

kiautais

pinigą, ir du sykiu jos maža 
bankulė virto jai dideliu turtu, 
būdama pripildyta iki viršaus

ištuštinti drebančiomis iš nusi
minimo rankomis nupirkimui 
mezginių ir vainiko ant mylimo 
brolio karsto. Antrą sykį ačiū

, o jos sena li-

nė šeimynos maitintoja, o jos sa
vaitinis uždarbis - 9 kronos, -
buvo vienatinėmis jos įplauko
mis, kurių priegtam kiekviena 
minutę galėjo rietekti.

Laikas bėgu ir J auna mergai*

pabrangs, todėl del jųsų gero mes ve

lijame jums nusipirkti šiandien.

Musų pirklyba iškilo todėl, kad mes

davėme geresnę vertę savo kostume-

riams.

nos daug daugiau pabrango, negu

kuomet mes kada pirmiau žinojome.

Rudeniniai ir Žieminiai Siutai ir Overkautai
Jie visi yra pasiūti iš puikiausių vilnonių audinių Hart Schaf- 

nerio & Marx ir kitų gerų siuvėjų.TATAI REIŠKIA—
Kad Audimai yra tvirčiausi.
Kad Petrenos yra individualės.
Kad Siuvimas yra geriausias. /

Stailės yra pagaminimai pirmos rųšies drabužių kirpėjų.
RUDENINIAI SIUTAI IR OVERKAUTAI.

$15 $18 $20 $25 ir augščiau.
MACKINAW KAUTAI—Turime didžiausią sandėlį geriausiai pasiu

tų mackinaw kautų, vilnonių audimų, puikiausių spalvų, už se
nas kainas, VYRAMS ir VAIKAMS. Jeigu jus norite sutaupyti 
pinigus, jus turite pasinaudoti šiomis senomis kainomis.

Roselaildo Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

BACH BROS
Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikiu Drabužiuc

l'lorsheim čeverykai Stetson Skrybėlės
Kambarinė Reizbolė duodama dykai su Vaiko Siutu arba Overkautu.

nusitarė pradėti taisyti ir pa
naujinti savo senus godulių ru-

nenoromis prisiėjo

nušluoščius savai m i

dama i dauba savo vyra. Ji L C C
luojaus patėmijo raudonas jau
nos mergaitės akis ir paklausė 
apie priežastį jos nusiminimo. 
Atsakymo negavo. Tetulė 
Lundberg pamatė tik, kaip vir-

dingo u z 
Lundberg

seke patirti priežastį nusimini
mo jos jaunos kaimynes. Kal-

na

mos pasakojimo apie baltus 
gobtuvių rubus ir apie jaunos 
Esfirės nusiminimą, kita to na
mo gyventoja, žinoma, abi mo
terį rado Esfirės nusiminimą ne- c
protingu, bet Ino pačiu laiku
joms jos

a, betirę buvo netik svajotoja, ne 
gera, širdinga mergaitė, vi 
a pasirengusi pagelbėti rci

| Rusiškos ir Turkiškos Vidos

12th St. Tel. Kedzie 8902
g Paulina. Tel. Western 15 
I 3514-16 W. 12th St., arti
I St. Louis Ave. ir 1115-17 
’ So. Paulina St., arti 12th 
! St., Chicago, Ill.

T ' RUSSIAN 
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noromis suminkštėdavo ir man-

jeigu jauna
Bet '

a karalaitė.
spinduliu jų

sunkiame darbo gyvenime ir 
mvlima be išėmimo visu. Nere- < c

čia tįsi ir atidžiausi darbininkai

sines kaseles ir molinas spindu
liuotas akeles jų mylėlinės. 
Jos išdikavimai, tankiai smar
kus ir laukiniai, neretai priverz-

darbininkųc

(Ūkavimuose jų mažosios die-

duliu buvo Lundberg duktė, 
penkių melu Frida, kuri dabar
sėdėjo ant virtuvės stalo 
jo į jos 

kalaujančiam. Dėlto patįs pik-j kirminą 
tieji seniai ir niurnos senės di- terų pasikalbėjimo

ziurc- 
mČekaitc slenkantį 
klausėsi dviejų nio-

Kada jos 
įleiiame darbiu inkų korpuse, ne- pintiną užbaigė kalbą žodžiais:

“Žinoma, gaila bėdinos mergai
tės, bet aš nematau jokio išėji
mo...”, tai mažas, bet pastebėti
nai tvirtas balsas nuo virtuvės 
stalo pertraukė ją: “Esfirė gaus 
rubus nuo manęs, dėlto kad aš 
turiu pinigu, mama.” Ir liesų

nusistebėjimo, kaip Frida jau 
nušoko nuo stalo, greitai nubė-

savo

Žinodamas savo dukters 
tėvas padarė bankutej

nieko nebegalėtų iš jos išimti. 
Bet jis visgi apsiriko išrokavi- 
muose: Frida taip apdirbo ban-

jos rankas papuolančiais įran-

kurios smarkiai kratant pasipy
lė pinigai ir kuo labiau augo 
krūvelė varinių pinigų, tuo la
biau užsidegdavo mergaitės 
akis, ir kada nukrito ant stalo

mylėti nė, j ų praminta “Sat
induliu”, iš didelio džiaugs

iftS



NAUJIENOS, Chicago, Ill

CHICAGOS Teatras i r Balius I Siibatoje, Sualio-Dei. 61
ŽINIOS

BUS IR TREČIA PARTIJA

JHL JI 1 Ml ii jĄl 1.

Turgaus Žinios
W. W. Y9$ZKIEWI€Z

ROSELAND

Pasikorė medyje
Petras Va irt kiemas

Mušti

No. 2

Daktaras WISSIG1.00
liti

Specialistas iš Seno Krajaus

:.I«WĮS4

susiorganizavo

I1OI111

11K
William

uos

Socialistų Judėjimo Rėmėjams
Kewanee, III

Meiles Parodijos
Nedėlioję, Spalio=Oct. 7, 1917 m

F1A5TER

:.AV

Dr-stė 
Jauny 
Dr-stė 
Dr-stė 
Dr-stė

Socialistai nominavo kan 
didatus į teisėjus.

įvyks tai, ko labiau 
republikonai su de 

įvyks susiskaldy

Western avė 
)—12 ryte; i

MAŠINISTAI, AR NORITE
KELIAUTI RUSIJON?

organi
nes

Dainuos Chic 
Kuzmarskio. 
kas vakaras, 
negauti sedyni 
kiti), lietuviški

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St.

d'ant vasarą — ’kada pradėjo kil
ti ir pragyvenimas. Streikai pa
lietė visas pramonės šakas ir be
veik visuose Amerikos miestuo
se nuo Atląntįko iki Ramęjo 
vandenyno. Streikai pasiekė ir

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšics .

Oleomargarinas, geriausias

-18 dienu c
I dienas ir
16 streiku

malioriy 
gatvekarių 
ir k. darbi

K TELEPHONE YAgDS 2721
| DR
I Medikas ir Chirurgas
H 3315 S. Halstęd St., Chicago

Halas E rank Monena 3017 N 
Kedvalc avė. kiek laiko atgal bu 
vo sunkiai sužeistas ir už tą ga 

iš Chieago, Milwaukee am 
$9,000 at

Streikai ir Lokautai
1916 m.

Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stiją užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jj galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jj atsakome.

“Naujienų” Administracija

M. Miihlažiii ssiii., ‘M W. Zlnl l'lm
Durįs atsidarys 6:30 v.v. Programas prasidės 7 v.v.

Įžanga 25, 35, 50 ir 75 e.

Miesto tarybos finansų sub- 
komisija nutarė rekomenduoti 
mietso tarybai, kad miestas pa-

Apart perstatymo bus šokiai, žaismės, Spalvuotas Snie
gas ir kitokios pramogos.
šokiai prasidės 3 vai. po piety. Lošimo pradžia 7:30 v. 
vakare. Inžanga 35c ypatai. Pasidčjimas drabužiu dykai. 
Tikėdamies sulaukti skaitlingų svečiu kaip vietinių, taip 
ir iš Chicagos, Melrose Park ir iš kitur, pasiliekame,

LSS. 138 kp. Komitetas.

streikų ir 108 lokautai. O 1915 
m. streikų buvo tik 1,420, o lo
kautų — 173.

Darbininkai laimėjo 700 strei
kus ir 16 lokautų, prųlajmėjo 
471 streikus ir 21 lokautus, su-

Sienas
20.00—24.00; dobilu

paprastos rųšics 14.00

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 įki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 v ak. Nedėlio 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

LIETUVĮ^
Ku turi skaudamas arba silpna® aJkia, 
galvos s.kąudejimo, atsilan^yUU*

J155 Milwaukee Ave, 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakana 
'bfcdfcUmKM* 9 rvto iki 1 po p if t.

padidėjimo skaičiaus streiki 
1916 m., palyginus su 1915 m 
yra pabrangimas pragyvenimo

Pagal valstijas dauginusi; 
streikų buvo Pensylvanijos vai 
šlijo j (564), New York o (511) 
Massachusetts 
(272) New Je 
(148) ir Connecticut (129)

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

Tel. Canal 3263.

Plates ................. Ill
Bulves, bušelis...........

Saldžiosios, statine
Daržoves:—

Barščiai 100 grįščiy 
Kopusiai, gurbas .
Morkos, 100 grįščiy 
Agurkai, bušelis . .. 
Salotos, galv., dože 
Cibuliai, 100 svarų . 
Tomčtės, dėže .......
Grieščiai, dėžė ....

Vaisiai, žali:— „
Obuoliai, statinė ... 

Apelsinai, dėže.......
Citrinai, dėžė .......

amatų daugiausia strei 
m a 

molderių (130) 
ir 94 lokau 

vavo organizuoti dar 
439 streikuose ir f

“Naujienų” agentas. Pas jį 
galima užsirašyti “Naujie
nas” ir atnaujintį prenume
ratą. 828 N. Elm St.

erior) teismo teisėjus kandida
tais paskirti šie drg. advokatai:

Seymour Stedman, 
Otto Christenson, 
Carl St rover, 
Leopold Salticl, 
John M. Work, 
Christian Meier, 
Samuel Block 
Kasimer Gugis, 
Samuel It. Holland. 
Swan Johnson, 
Daniel A. Uritž.
Kandidatais į Circuit teismo 

teisėjus paskirti:
William A. Cunnca, 
Louis J. Delson.

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime Kauti jum® atankanžlą ir 

ral apmokamu vietą Į trump® laiką.. Jų» 
lit x>r i vat iškas instrukcija* ir prmktilką paty
rimų mokindami

Mes taipgi Uu 
kinams s' 
prosytl. ~ _

JOS. F. KASNĘCKA, MHMnkm

Bnlb SteMfc

J. B. Aglinskas
Vienintelis šio miestelio

Chicagoje jau parduoki ant
rosios vidurinės laisvės pasko
los bondsų už 10 milionų doler.

Tai palyginamai nedaug, pa
ėmus atidon, kad vien Chicago, 
Burlington and Quincy geležin
kelis paėmė bondsų už 5 milio- 
uus dol., o Sears Roebuck and 
So. už 3 milionus dolerių.

algos ir sutrumpinimą darbo 
valandų, 257 už pripažinimą 
unijos, 121 — už pašalinimų iš 
darbo, 119 -— už mokestį ir pri
pažinimų unijos; 107 — už su
trumpinimų darbo valandų, 
už pagerinimų darbo sąlygų, 
naujų sutartį ir lt.

Lokautų daugiausia buvo pa
skelbta už darbininkų reikalavi
mų pripažinti unija (21) ir pa
kelti algas (11). Apie priežas
tis 33 lokautų visai nepranešta.

Pati Darbo ministerija pripa-

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 8t.

landas.
Philadelphi joje didžiausiais 

streikais buvo vyrų ir moterų 
rūbų siuvėjų, skrybėlių darbi
ninkų ir mašinistų. Pittsburgh
— gatvekarių ir Westinghouse 
darbininkų streikai. > Chicagoje

ūkio padargų, cigarų darbi
ninkų ir namų budavotojų.

Pagal pramonijų, daugiausia 
streikų buvo metalo pramonijoj
— 487 streikai ir 14 lokautų, ka-

— 395 streikai ir 3 lo- 
namų' budavojimo — 

ii ir 18 lokautų, audi- 
222 streikai, trans-

— 205, drabužių — 
ma-

Geriausia Krautuve 
dpi (jihidmo ir tois¥tųp «id^ok i ų chi i)k ■ 
(ų, kaip tai: taiki:p<Uiy. žiedu, 
vėlių ir kdvkiŲ. Kas ko pirk s,ii IHK 
mane, L i aš viską gv’n rantui 
kad aukso pirksite, auks 
Jei ue^us auksus, ta 
gausite nuo šio laiko

ngiamas 5-kių draugysčių Sąmyšio spėkom!
D. L. K. Keistučio
Vyry Liet. Dr. ir Pašelpos Kliubas
Brolįy ir Seserų
Brolių Apšvietus
Lietuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų

Kiaušiniai, geriausi, tuz.
Prastesni, sulig ryšies 

Suris Aincr., sulig rūšies 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos . .

Jri. pririšęs vienų 
prie medžio šakos, 
le padaręs kilpą, į 
užnėrė kilpų sau ant kaklo ir šo 
ko iš bedžio, tuo užsmaugdamas 
save. \

Priežastim saiižudystės, sako 
ma, yra barniai su pačia. Be pa 
čios, paliko našlaičiais 5 vaikus

vo
St. Paul geležinkeli!
lyginimo.

Užvakar grįžtant i

si taikyta abipusiu nusileidimu 
— 512 streikai ir 11 lokautų, 
atiduota arbitracijos nuospren
džiui 70 streikų ir 3 lokautai. 
Apie kitų streikų pasekmes ne
gauta žinių.

2,126 streikuose dalyvavo 
1,546,428 darbininkai; 64 lo
kautuose — 53,182 darbininkai.

2,691 streikuose ir 76 lokau
tuose dalyvavo vieni vyrai, 112 
streikų — vienos moterįs ir 225 
streikuose ir 9 lokautuose, kaip 
vyrai, taip ir moterįs. Apie ki
tus negauta žinių.

Dešimtas nuošimtis visų strei
kų įvyko New Yorko mieste ir 
juose dalyvavo virš 300,000 dar
bininkų. Svarbiausi streikai: 
vaikų rūbų siuvėjų, norėjų ir iš
siuvinėtoj ų, kriaučių, moterų ir 
vyrų rūbų siuvėjų 
daily dži ų, g u zikų, 
plytninkų, cukernių 
ninku.

Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50 17.75; karvės 6.75 10.25; ver
šiai 7.50—16.00.

Kiaules, sulig svarumu, nuo 18.00— 
19.60; paršai 14.50—17.00.

Avįs nuo 9.00—14.50; erai 17.00-18.40

CHICAGO, Spalių 4, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

tolimųjų Alaskų, o jų ten 1915 
metais visai nebuvo. Tik vienoj 
Wyomingo valstijoj nebuvo nė 
vieno streiko (ar apie juos ne
gauta žinių). — K. B-as.

Seno Temple Court budinko 
skiepe, Dearborn ir Quincy sts., 
kur yra Dearborn Trunk and 
Bag Co., kilo gaisras, kuris grei
tai išsiplėtojo.

Budinke yra daugiausia kriau
čių dirbtuvėlės ir jose kilo bai
siausia panika. Vyrai ir moters 
darbininkai bėgo visais 
keliais iš namo.

Bebėgant 
koje sužeist; 
šia mergini

gauna pranešimų lik po kelių 
mėnesių ir lodei nėra įtraukti 
į metinį surašą. Be to iš būdų 
rinkimo matyt, kad 
žinios daugiausia apie 
zuotų darbininkų streikus 
apie neorganizuotų darbininkų 
mažesnius streikus, nė kapitalis
tiniai laikraščiai neskelbia, nė 
unijų leidiniai nerašo, pagalios, 
nė unijos, nė samdytojai nepra
neša.

Ir tai, sulig gautų Darbo mi
nisterijos žinių, 1916 metais

Cunnea pirmiau 
kandidatu į augštes- 

nįjį teismų (superior), paskir
tas kandidatu i Circuit teismo

Jus gausite patarnavimrj nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali 
zųojasi akių ligose ir kaina nebus brangesnė kaip jus mokėsite juwclic 
riui arba optikai.

Ateikite i ofisq—

Dr. FRANK LbW O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL
Visas antras aukštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Neimliomis: nuo 10 ryto iki 12 dienų

DR. M. HERZMAN 
IŠ R U S I J O S

Gerai lietuviam® iinęma® per 16 me* 
tų kaipo patyrę® fiO’dytoja®, chirum*» 
ir ąkuieris.

Gydo aitria® ir chroniškas lig®*, 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauaw 
metodą® X-Ray ir kitokiu® elektras prie
taisu®.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IMs 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—J2 pietų, u 
6 8 vakarais. Telephone ©ana) ii 10. 
GYVENIMAS: 8412 S. Uahteė Street

VALANDOS: 8 B ryto, tikUi

siskolintų iš gatvekarių fonde 
$200,600 ir supirktų už tuos pi 
nigus bulvių, o paskui žiemai a 
tėjus tas bulves parduotų tie jo 
kio pelno žmonėms, kad tuo ga 
lėtų visi nusipirkti bulvių, ne 
žiūrint kaip jų kainų spekulian 
tai ne iškeltu.

DR. A.lI. KABAMUS
Gydytojas lt Ghlturgas

X-SPINDULIAI
2121 N

Valandos: 
vakare.

PIRK SAU viuH® Plumbavojiinui reik- A 
■ <neni® tiesiai ui “wholeaHle” kalnas. ■ X Mes parduosimo visiem®. X
I bvinthal Pluming Supply So., I 
♦ 1637 W. Division fit., Chicago, «
A Corner ^Mrahfiald Ave. 1

Veršiena, sidig svarumu 
Prasčiausia

Jautiena
Bibs .
Loins .
Hounds

dienas (129), If 
(116), vienų dienų 
5 dienas ( po 105)

Nors republikonai ir demo
kratai susivienijo, statydami ka
ndidatus pusiau, prisibijodami, 
kad esant trims partijoms nesu- 
siskaldytų balsai ir socialistai

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, molcrs ir vaikui, 
reumatizmu, nei vuotumu, 
jutomis, skausmu 
ir nugaroje. Paraiiįas 
keblumą^ arba blogas kraut 
gydome visas šias ligas vėliausiaM 
clektrikiidais prietnUail*, garo pirti
mis ir vėliausiais ‘
nųjc. Jeigu jus * 
šaukite i mus ir mes nui 
vo gx dylojų į munus

Mes taipgi prįuną^ne K 
savaitės. Law

1234 Independence Blvd.

VyriškųDrapanųBargenaš 
“Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St« Chieago,

Ž5Y5TEn

Merkle Dairy Co. užvakar at
siskyrė nuo kitų pieninyčių ir 
paskelbė, kad toliau ji pardavi- 
nėsianti pienų po 12c kvortų, 
vieton 13c.

Manoma, kad ir kiti pieninin
kai paseks ja, nes nevienodumas 
kainose jiems butų labai nepa
rankiu dalyku.

4.50—5.50
3.25— 3.75 
5.00—6.00
1.25— 2.00 
.90—1.10

Miltai, kvietiniai geriausi .... 11.40 
Kitokių rūšių ......... 7.50—11 60

Ruginiai, baltieji ................. 10.10
tamsieji ............................ 9.40

Cukrus, 100 svarų ......... 8.20—8.90
Javai

—L96V2; rugiai 1.86— 
1.30—1.43; avižos .58—

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

Tel. Canal 5335

Tel. Canal 3877.

Chicagos universiteto prof. H 
Judd paskirtas Hooverio page! 
bininku. Jis redaguos lapelius a 
pit' maisto taupinima.

Rusijai labai reikia geležinke
lių ma.šininstų ir mašinistų pa
dėjėjų. Tatai tam tikra Rusijos 
komisija, prof. Lomonosovu 
priešakyj, nori greitu laiku su
rinkti 5000 mašinistų ir mecha
nikų,-ir pasiųsti Rusijon. Ne
užilgo ta komisija bus Chicagoj 
peržiūrėjimui ir priėmimui apli
kuotų. Kaip tik susidarys jų ge
rokas skaičius, tuojaus bus pa
siųsti Rusijon.

Tat lietuviai, kurie esate ma
šinistai, mechanikai, ir norite 
važiuoti Rusijon, atsišaukite 
tuojau adresu: M. Do b row, 2608 

Haddon avė., Chieago, III.

Mulkinę ir Mulkintojai 
RcžLsicrius S. Dilis,

Liet'. Vyrų Choras po vadovyste 8- l^Uo- F-
Dar pirmu kartu IVestsidę.! reugiąmas tol-s nuižiųiš- 
Todėl, gerbiamoji pųbUka, nesiyolMoįlte, galite 

Dar bus ir extra .programas, kijo teatrui bus Šo 
amerikoniški, iki vėlyvai nak^įp.
Kviečia 5*kiv iDraųgyfičiy Sanryšm IXeugcjai.

;r augsciau
UiDiitsnn A guli ^-ikalaiiti akinių arba ne.

IUHU1S51UI, aš esmi AKIŲ EKPĘRTAS, 20 METŲ prakti
kuojame ant STATE GATVES, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I 

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroii j 
CARR BROS. WRECKING CO.

■3003-3039 S.. Halsl.c-tli Sli>.v ( liti hjv, 1)1, j

DR., A. L EPŠTEIN 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

SjMeWims moterBlą, YjdUį* k Egį
Ofi»*« ir Gyvenimas:

3600 S. Kalstei fit., kampnjt 81 Ahk, >
Tęl*Ph°ne Drpver 4974. •(

Ofisas atdaras „iki 10 vai. ryto, 
» _ po pietų ir vakarais.

Motiejuku
18.00—20.00:
—22.00.

Gyvuliu Rinka
CHICAGO. Spaliu 4, atgabenta 

galvijų 10,000; veršių 2,000; kiaulių 
10,000; aviu 12,000. Paduodamos kai
nos:

žinias apie kįlan- 
čius Įvairiose pramonėse ir įvai
riuose miestuose streikus.

Renka tas žinias iš įvairių 
laikraščių, unijų ir samdytojų 
bei atskirų pranešimų. Pats 
departamentas pripažįsta, kad 
jo surenkamos žinios nėra pil-

Pr,rw' 
Milius.

tini! silpyas ąkis ar trumpą 
gCjiuuj, arb;i palvos sknudejimą, be* 
įaukite ilgai, net ateikite pas mane. 
Aš (jupsiu jums rodą ir pririnksi® 
akinius, f 
ju ąrba si

J’KJ'J’K A. MILLER, outiclan 
TcL Ca p ai 5838

2128 We^t 22- r a gatvė. Chicago

Telephone Humboldt 1273

M. SĄHUP M. D.
Servas Rusa® Gydytpjas ir Chirurgą*.

Specialistus Moteriškų. VyriĮkų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų ‘ lAo-
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambary® frOO.
VAT.ANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

partijos.
Advokatų asociaci ja paskelbė 

kad ji sudarys neprigulmin/ 
kietų ir statys 
Circuit ir 
sėjus.

Reiškia, 
šiai bijojo 
mokratais 
inas balsų

Tas dar padidina proga 
mėjimo socialistams, l ik 
kia dirbti!

kautai
348 streik 
nyčiose — 
portacijos 
187, vežėjų 
žiau.

Lokautų daugiausia buvo na
mų budavojimo pramonėj (18), 
duonkepyklose (15) ir metalo 
pramonijoj (14).

Suli
kų buvo angliakasių (367) 
šinistų (236)

2,246 streikuose 
tuose daly 
bininkai; 
lokautuose
70 streikų

neorganizuoti n 
1 lokautas - ne
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ranešimai
PASARGA.—Draugijų praneJimue skelbiam* 

Pranešimai turi but priduoti 
jjtyaluaro. laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 

u U t* pačia dieną, kada apauAdinamaa 
dtanraitia. nebegali but (dėti.—,rNauj.” Rad.

Sietyno Mišraus Choro sekama re
peticija įvyks spalio 5 d. ir tolinus— 
kas pėtnyčią, 7.30 v. v., Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI. Visi nariai 
kviečiami ateiti laiku, taipgi kvie
čiame naujų dainininkų atsilankyti. 
Chorą mokina d. J- Mereckis.

—J. Urbonas.

REIKIA DARBININKŲ DRAUGIJOS IR ORGA- DRAUGIJOS
w *r Tr r jr A ‘W’ "W XX

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
HHubo Choro extra repeticija įvyks 
šįpndien, spalių 5 d., 8 vai. vakare, 
Sįprastoj, T. RadaviČiaus, svetainėj, 
4K W. 33 St.—Taigi gerb. daini-
agpkat ir dainininkės, malonėkite vi- 
s^susirinkti, nes turim padaryti gc 
.oraiiŠką repeticiją ir 1!
9klt esam apsiėmę dainuoti ryto.

—P. J. Petraiti^ Pirm.

Rockford, III.—Lietuvių Soc. Jau
nimo Ratelio mėnesinis su.širinkimas 
bus spalio 5, 7 vai. vakaro, 319 E.

m m . VvraniH ir Moterims. IN-II A D D A I VAIRIOS rųšies dirbtu-II n K K IĮ I vėso, Šaposc, ofisuose, ho-Lr II II ■* Il I teliuose, restoranuose, sa-
liunuose, institucijose, li- 

gonbučiuose, ir tt.—Specialia auklės patarna
vimas. Pamatykite musų DIDELI surafių.— 
Geriausios mokestis.-—

Advance Employment Exchange
2nd floor, — 179 W. Washington 8t.- ------- .......... ............ .. . .

NIZACIJOS
Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS

gai ir draugės, malonėkite visi at
vykti, nes yra svarbių reikalų, ir 
atsiveskite naujų draugų. P. Louis.

East Chicago, Ind. LDLD. 70 kp 
m; rvin^ (susirinkimas bus spalių 7 (L, Nedė-

REIKALINGAS Atsakantis barbe
ns vakarais arba ant visados. Atsi
šaukite tuojaus. Adresas:
3319 S. Auburn Avc., Chicago, III,

K.

LSS. 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj spalių 7 d. 
lt Mazenio svet., 3824 So. Kedzie av. 
it vai. išryto.—Nariai, malonėkite

lioj, 10 vaL ryto, K. Grikšto svetai
nėj, kampas 150 st., ir Nortcot ave. 
Draugai, būtinai atsilankykite, nes 
turime labai daug naujų reikalų sva: 
rstymui, ypač yra dveji balsavimai 
atėję. —Kl. L. Kairis, rašt.

K.

li).

III.

naujųjgfcdėlioti. N
jsarių atsivesti.

—L A. Schagamogas, Sekr.

.L.&J.U l kp. lavinimosi susirinki
mas atsibus nedėlioj spalio 7 d., pa
prastu laiku ir vietoje. Bus skaito
vai lekcija iš W. Shakespeare’o gy
venimo. Visų nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti kuoskaitliogiausiai.

—Rengėjai.

Brighton Park.—SLA. 176 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks spa
lių 7 dieną, Thomo Mazenio svet., 
3824 So. Kedzie ave. Visi nariai 
malonėkite būti svetainėj 1:30 po 
pietų, nes yra svarbių reikalų; be to 
turim rengties Apdraudos Savaitei. 
Kviečia visus, —Joe. Povilaitis, rašt.

REIKALAUJAM 4 moterų kriau
čių prie kostumeriŠko darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave Chicago

Latvių Soc. partija rengia paskaitų

Hall, kampas Kedzie irColorado avc 
Bus skaitoma apie mechanikos ir e

Umtįs latvių kalbą kviečiami atsi
lankyti —Komitetas.

Lietuvių Moterų Progr. Susiv. 29

lių 7. 2 vai. po pietų, Prospect Build
ing, 1152 N.-Ashland ave., kampas 
Division St. Kalbės poni Marė Jur- 
^elionienė Ir P. Dubiekas. Kviečia
me vietos lietuvius kuoskaitlingiau-

tų, Pulaski Park svet.. Boom. B, ant

—Meldžiu visus narius Imtinai at
silankyti ir naujų atsivesti.

—Ad. Morkūnas.

Ateities Žiedo Vaikų draugija tu-

2 valandą po pietų, Mark White par
ko svetainėje, 29 ir Halsted St.—-Ka
dangi svetainėj tegalima Imli tiktai

išL

Hazaras;—SLA. Moterų 279 kuopa 
rengia Bazarą Vaikų Dieninės Glo-

Tikimės,

naudingų darbą.

vi suo me i h 
purėms I:

Cicero, III.—LSS. 138 kuopos Mi
šraus Choro nariu (lomai. -Drungni 
ir draugės, žinote, kad mes esam uii- 
sičmę dainuot LSS. 138 k p. reng a- 
mam vakare nedėlioj, spalių 7 d., *.

pietų ant vienos valandos/. .Ma
lonėkite susirinkti laiku, nes vėliaus 
nebegalėsim repeticijų laikyti, dello 
kad ton pačion svetainėn pradės 
Žmones rinklies ant šokiu ir teatro.

Cicero, III. L.D.L.D. 92 kp. susirin-

1917 in., Tamuliuno ir (iudgalio svel.

vak. Draugai ir draugės, kurie pri
gulite ir kurie norite prigulėti prie

susirinkimą.

mite LDLD. 
kšti. V. Shileika. S k r.

East Chicago, Ind.—Tėvynės .My
lėtojų Draugijos 127 ko. .Metinis ui-

Draugai pri

dybos rinkimai. kurie

atmokėti šiame susirinkime.
— Kl. L. Kairis,

Extra susirinkimas — nubalsavi- 
mui klausimo , ar reikalinga pakel
ti mokestis per cap. tax Amai Cloth. 
Work, of A. Lietuvių skyriaus, 269,

svet., 1579 Milwaukee Ave., 7:30 v. 
vak.—Kiekvienas privalo dalyvauti 
šiame susirinkime ir paduoti savo 
balsą; taipgi ir daugiau svarbių rei
kalų Ims apsvarstyta. Ateidami at
sivesk i te ir savo draugus unij'istus.

—Valdyba.
Atidai Westsidieciu.—šiuo praneša

me westsidicciams, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 2336 So.

malonėk i le 
adresu.

s gatvės. —Visi my- 
Ivairius laikraščius, 
lyties virš n u rody I u

Melrose Park, III.—Pratę mas. 
įsu skyrius S. P. Melrose Pa

ave. ir Lake Si. 
raugiškų organi-

Komitetas.

L.S.S. kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laik\loję savo konferencijoje 
Brighton Parke nutarė parengti iš
kilmingą vakarą. Tatai, kad neuž- 
k ‘likus kuoĮJoms ir pačiam rajonui,

man rasliskai greitu laiku.
A. B. Liutkus, VIII rajono org.

13 17 So. I8lh (<L, Cicero, HI.

19 ir l nion 
dūlis apie

. Dubiekas apie kuni-

—K omitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskJlnmams kainos:- 

1 coifs, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už klek-

rengia dideles prakalbas nedėlioj, I 
spalių 7 d., Pearsono svetainėj. Pra-! 
kalbos ^prasidės 3 vaL po pietų. Kai-! 
bės d. T. Dundulis iš (JTicagos. Drau-• 
lįa» ir draugės, visi vietos lietuviai,! 
gepamirškite Imtinai atsilankvti į,

Kuopos Komitetas.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė liek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sort avimo skudurų.

H. I.OEB
2455 Archer ava Tel. Boulevard 7382

REIKALAUJAM vyrų dirbti į šal
tus svirnus. Mokestis $3 į dieną 
CALUMET REFRIGERATING CO. 

306-320 Alexander St Chicago.

REIKALAUJAM medžio darbinin
kų prie automobilių, kalvių pagclbi- 
ninkų ir nudirbėjų prie žieminių 
viršų. A. A. LAWDER and SON

Phone Wentworth 615.
69th St. arti State.

PARDAVIMUI
PARDUODU barbernę naujai įtai

sytais “fiksčeriais” ir geroj vietoj, 
Turėdamas daugiau negu vieną bar
bernę ,esu priverslas vieną parduot. 
Barbernė randasi 4508 S. Paulina st. 
Kreipkitės šiuo adresu:

PAILSĮDl'ODA saliunas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug metų išdirbtas. Priežastis par- 

vininkas išvažiuoja ant 
l-.IVANAUSKAS, 
vili St., Chicago, Ill.

farmų.
2225 S

RAKANDAI

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modejio, 
$210.00; š250 viclrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avc., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gat,

►....... !■......... ■■■■'■.................................. »......- ........................ ... ... .........I....

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
štai lės rakandus. 'Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
■Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalių 7 dieną, 1 vai. 
po- pietų, Mikalačiaus svet., 2112 
137th SL- 
tšiai 
apli kantų

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

-Malonėkite visi nariai bu- 
dsilank.\ti ir atsivesti naujų 

prie kuopos.

ATIDUODAMA randon du gražus 
kambariai dviems vaikinams arba 
vedusiai porai, be rakandų.
1825 S. Union Avc. Cbciago.

NAMAI-žEMe

mėnesinis susirinkimas įvyks nedr-

ir James svetainėj. Draugai, malo
nėkite laiku susirinkti, nes turime

—A. J

Palocius ežero dugne

mos kas subatą, nuo 3 iki 6 vai. po 
piet, parkučio svetainėj, 29 ir Hal-

kviečiamos būtinai lankylies 
jei jas. —LMPS. 9 kp. Komitet.

LSS. 231 kp. svarbus susirinkimas 
bus nedėlioj, spalių 7, 10 vai. ryto, 
University Sell lement svet., 1630 
Gross Avc.—Šiame susirinkime bus

u.sia platinti z'J-to waruo sociaus 
laikraštį Optimist. Todėl visi ku 
ojcėiai malonės būtinai alvvkti.

—Valdyba.

LSS. 22 kp. susirinkimas įvyks su
tini. smiliu 6 d. M. Meldažio sve-

i rinkimo

atsilankyti. Randasi 
eikalų. Be to, po su- 
i diskusijos temoj( 
•|ija ir Liaudies i-

—Valdyba.

Susi vieni ji mo Liet. Am. 109-ta kp. 
I tiko susirink imtis kiekvieno mėne
sio pirma pėtnvčia M. .Meldažio sve
tainė ir, 22 12 W. 23rd pi., 7:30 vai.tainčic, 2242 W. 23rd pi., 7:30 vai. 
vak. Norintis gali ateiti j susirįnkl- 
mą ir prisirašyti puie
nėkit atsilankyti spalio 5 d. Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ

BAR TENDERIS, KURIS SUPRAN- 
ATSAKANČIA1 SAVO 

SEKAMU ADRESU: 
STREET, CHICAGO

DABBA, PO
709 W. 351 Ii

R EIK ALINGA MERGINŲ dirbti 
muilo dirbtuvėje. Be patyrimo. Tu
ri būti 16 metų ir senesnių. $8.00 sa-

EN B. WBISLEY CO., 
ave. Tel Wabash 972

REIKALAUJAME moterų prie tva- 
vmo skudurų. Gera mokestis.

L. ROSENBURG
1)0 Racine Ave., Chicago.

REIKALAUJAME: kriaučių FINI
SH ERIŲ, darbas rankinis. Atsišau-

Chicago, Ill.

REIKALINGAS barbens ant visa
dos: darbas pastovus, Gera užmoke
stis. n 
2320 So. Leavitt St

pastovus, uera uzmoKe- 
F. RIDLAUSKFS,

Chicago/

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su murino barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald avc.,Ra
il dos $23.00 menesyje. Gera vieta. 
Turiu parduoti del apmokėjimo nuo
savybės. Parduosiu pigiai.

MOKYKLOS

Chicago

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmok i n am piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jysų parankunio. Už $10 iš
mokinau) jus siut visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 XV. Madison gat., Western «▼<

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengvial ir už mažų 
užmokesn|. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvodystes, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelblnis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskls, 3311W. 61 PI. Chicago

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOG CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičiene, prezidentė,

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

. 1915 So. Halsted St.
I P. Balickicnė, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago, 111.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

mo

GRIGAITTS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

JURGELIONIS, Vicc-Prez., 
3133 Emerald Ave., Chicago, 

LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

G ŪGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Ave., Chicago, IR. 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St., Chicago, IB.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:
Žukas, pirmininkas

1608 W. North ave.
Lankas, vice-pirmininkas,

1621 Girard st.
lg. Dumblauskas, nut. raštininkas, 

2228 Coblentz
Z. Lankas, fin. raštininkas,

1621 Girard
A. M. Kadžovskis, iždininkas,

1928 Leavitt
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

verga kiekvieno menesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 Wabansia avc., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

P.

M.

St.

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

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave.

Raštininkas — A. Ri|)kevičius,
1681 Milwaukee Ave.

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna 1-mą petny
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak. 
3-čią subalą kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 181h SI., netoli Mal
si ed SI., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

Turn oš i u n as, vice-pirn ii ai kas,

A. K. Karoblis, pro!, rašt ninkas, 
807 S. SpaiJding avc.

Wm. Monikas, finansų nšlininkas, 
802 Indcpenccnee Blvd.

M. Kazunas, iždininkas,

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort Avc.

Str.

str.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 

VALDYBA 1917 METAMS.
Pins Dubiekas, pirmininkas,

2129 W. 21st 
Jonas Degutis, nutarimų sekr., 

2228 Coblenz
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

1604 North ave.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str.
August Moldenhaucr, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

ncdčldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Avc.

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
' 402 Lincoln .St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagclbininkas,
29 Rice Ave.

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avc 

Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Ilawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Ilawland, Ave.
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Avc.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras,

158 Main St.

vi.
St.

Agentai, užžiurintįa platinimu “N- 
nų” savo miestuose arba dlstriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas“ pavieniais numeriai*.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ J

CHICAGO, ILL.

149 E 107th Sir.
M. Varckojis, pirmininko pagelb., 

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

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

27 E 102nd place 
F. Shed vilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

DR-STES “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
'■ 402 Lincoln St. 

Juoz. Macu orius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Oriausius, fin. raštininkas, 
818 Jenne St.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitiene, organizatorė, 

3500 So. Emerald ave.
P. Balickicnė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Ave.
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St. 
GirdvainicnC, iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
KubutienC, kasos globėja.

K.

M.
St.

A.
SI.

L. M. APŠVIETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917m.

A.

M.

O.

Misčikaitienė, pirmininkė,
3500 So. Emerald Ave 

Radzevičiūte, nut. raštininkė,
8363 Kerfoot Ave. 

Ulkiutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 Place.

Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted Si 

Dobrovolskienė ir 
Pabarškienė, — kasos globėjos.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

P. J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Ave.

Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 10th St.

Dambrauskas, protokolu rašt., 
1227 S. 8th “ 

Mikolai lis, finansų rast., 
1128 N. 8th 

Makarevičia, kasos globėjas.
1723 S. 9th

Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave. 

Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą petnyčią.

S.

J.
A.

B.

J.

A.

St.
St.
St.

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St
Bar. ~ - - -Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubclis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis, 

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis. 

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas, ....

St.

St.

•••

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

Idubinąs, pirmininkas,
2129 W. 21

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: A. Toplinski, 

2029 Greenwich St. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

♦ . 8127 S. Normai Ave.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 384$ S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewopd-av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas, 24J8 Princeriter av.
J. Ittdikauskas, 6033rd State Str. 

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

149 E. 107th St 
West Side Sky r.: A. Ambrozevičius, 

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Bridgeville, P*.: T. Gelchls,
P O Box 4f& 

Cuddy, Pa.: Savikailis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pilt News

Liberty Ave and Grant B4 
Kulpmont, Pa.: Jos. Bur*u&kai» 
Pittsburgh, Pa., F. Kr a sowski, 

2809 Penn
Pittsburgh, Pa.’. J. Katkus,

2204 Forbes M.
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 TujtiM -
Duquesne, Fa.: K..Lideka,# -

306 Hamilton av*. 
Scranton, P..: L *

and Albright Ave*

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai.
452 W. Leonu riji

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 Washington Ava.

INDIANA VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Matulis, K 

1437 S. 49lh Ct., Cicero, 111. 
St. Charles, III.: W« Grabauskas, 

19 W. 2nd St. 
Melros® Park, 111.: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St. 
Springfield, HL: K. Lagunas, 

1716 Matheny , Ave 
DeKalb, Hl.: Mike Taruti, 

1148 Market St. 
Divernoon, 111.: W. A. Žilinskas,

Box 210. 
Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave 
Westville, IB.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State
Waukegan, 111. J. Miloszeviče, 

801 — 8th
So. Chicago, 111.: Max Feldman,

8904 S. Houston Ave 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main
W. Pdllman, 111.; W. Pilypas, 

720 W. 120
Harvey, 111.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave
Chicago Heights, HI.: P. Steimontas,

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad avc* 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolottru 
3814 Deodor fit 

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

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 514 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 BroadwcjL

WISCONSIN VALSTIJOJ

Si

si

St

Si

111.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland

K. ValanČiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash

: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Hi.: žičkus,

539 Collinsville .
Springfield, 111.'. K. Sločkus, 

1530 Sangamon Ava
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. CI air Ava

Spring Valley,

Kewanee, 111.:

Pana, Ill.: W.

St

SI

SI

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

St
Petrauskas, pirmininko pagelbin.

664 W. 18th Street.
Tamkevičia, nutar. raštininkas,

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas,
1906 So. Union Ave.

3117 So. Wentworth ave.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas, 

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

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

638 W. 18 St., Chicago. 
Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 

1911 Canalport ave., Chicago.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI-
NIO K L1 UBO VALI) Y B A:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas,
3154 Dauglas Blvd. 

Karoblis, užrašų raštininkas,
807 S. Spaulding Ave.

Wm. Manikas, fin. rastininka,
802 Independence Blvd.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K, Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

M. Žukas, vice-pirmininkas,
1608 W. North

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas.
1049 N. Marshfield

Jur. Kalainė, iždininkas,
1965 Evergreen

G. Moldenhaucr, daktaras-kvotėjas, 
1554 W. Chicago ave.

avė.

Avė.

avc.

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park BU 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon (X

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
Tarrington, Conn.: V. Kelmeliu

62 Lewis M* 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis,

775 Bank lt* 
New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviws.

286 Wallace ft

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:
Minden, W. Va.: J. Endrijauskai.

Box 1M

OKKABOMOS VALSTIJOJ:
Hartshorne, Okla.: Deveikis .L,

P. O. Box 166

Dr. A. R, Blumenthal

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

SI

Si

Si

Si

Si

Elizabeth/ N. J.: 1). Bočkus, 
211 First

Paterson, N. J.: A. Alkind, 
273 River

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Avt

Newark, N.J.: P. LukŠis, 
314 Walnut Si

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd St

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ave 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main St

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,

' Baltimore, ave. I *

Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

Ii

Ii
St

ave.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Ave.

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

Antanas Bertašius, fln. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pčt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dv-stės 
nutarimą? 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — L--OS. ‘ 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin,
1209 S. 3rd Si

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R4

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Ncbr.: W. Waskel,
3223 O M

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

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 51

$4.00. Tas i- Cleveland* O.: A. Valenton, ‘x . 2120 St Clair AH

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dyka!
\ Gyvenimas yra tui-
\ . čias, kada pranykti*

regėjimas.
Mes vartojam pa<«- 

/ r in tą OphthalmomH- 
er. Ypatinga doma 
atkreipiama j vaiko*. 

Ar Valandos: nuo 9 ryt* 
‘M vakaro; nedlld.

< “B. nuo 10 iki 11 di«n>.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuojj ii - patarimu* duoda dykai.

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago 1 •*
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ifcryto iki ▼•ka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2484.

chroniškų ir nerviškųDr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakare. Šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

SpecialiMa* Moteriikų, Vyriik*, Vldfal 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pkt%f—• 
vakare. Nodcldieniaia 10—1 po

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

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkcs Llgoo
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienai 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; nedėldienku* 

nuo 10 ryto iki 1 valandti dlen*. 
Rezidencijos Tdcf- Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.




