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savo fabriką Podolske

Chicagos Lietuvių Draugijų Domai

PILDOMASIS KOMITETAS.

nušovę 
laivius 
dvieju.

NENORĖJO PADIDINT
DARBININKAMS ALGŲ

ŠVEDIJOS MIN1STERIŲ 
KRIZIS NEUŽSIBAIGĖ.

165 torius 
medžiagų, 
frontuose 

talkininku

me is 
kaimus 
pateko 
kurdu.

Vatikanas dabosiąs, kad pa
tvarkymas nebūtų perže
ngtas.

ROMA, spalių 12. — Per
eitą savaitę vokiečių subma
rines paskandino penkis ita
lų pirklybinius laivus — du 
virš 1600 tonų įtalpos, du že
miau 1600 tonų ir vieną virš 
100 tonu.

vokiečių 
nušautas 

fronte, 
nugabenta 

Suv. Valsti-

Neteko 1,000,000 vyrų 
Italijos fronte.

Rusų armijos komanduoto 
jas Rygos fronte gen. Let 
čitsky.

SLAPTA VOKIEČIŲ 
VYRIAUSYBĖS KON 

FERENCIJA.

STUMIA VOKIEČIUS 
NUO VERDUNO.

SUDEGĖ DEGTINĖS 
BRAVORAS.

Bet priešinsis svetimų teri 
tori jų užgrobimui.

savo telegramų jis įžeidė 
Argentinos garbę, tai pas
taroji paliepė išsinešti iš Ar
gentinos.

Grovas Luxburg pasiųsta į 
belaisvių stovyklą......

Francijos socialistų kongre
sas remia karės kreditus.
— Reikalauja pasportų į 
Stockhohno konferenciją.

ma,
mai
nuslopinta.
sukilėlius 1

NEW YORK, s] 
New Yorko pačto 
kas, liepiamas pačto depar

Cepelle’o bandymas primesti 
dalį kaltės ir kaikuriems so
cialistams, kurie, pasak Ce
pelle’o, prisidėję prie 
to surengimo, sukėlė

mais- 
prieš 

socialistus,

Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21 
d. Vieta: University of Chicago Settlement svetainėj, 
4630 Gross avė. (Netoli 47 ir Ashland gatvių). Pra
džia 10 vai. ryto.

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savoįgaliotiniųį sekamą susirin
kimą

nosios sutartis tarpe talki
ninkų ir pagalios pritarianti 
balsavimui už karės kredi-

PASKANDINO 5 FRAN 
GIJOS LAIVUS.

DANIJAI GRŲSIA AN( 
LIŲ BLDAS.

WASHINGTON, spalių 11 
Čia aplaikyta pusiau ofi- 

dių pranešimų, kur šako
ti, kad paskutinis italų už

puolimas Austrijai kainavo 
vieną milioną vyrų. Beto, į 
italų rankas esą pateko veik 
visi kulkosvaidžiai, kuriuos 
austrai turėjo karės pra
džioje.

dangi valdžia neturinti tam 
jokių prirodymų, tai tas jos 
pasielgimas skaitoma kaipo 
provokacija prieš vieną dalį 
reichstago narių.

NEW YORK, sp. 10. — 
New Yorko dokų darbinin
kų streikas pagalios tapo 
užbaigtas įsimaišius federa
tes valdžios komisijai. Strei
kininkai sutiko atiduoti algų 
klauišmą valdžios paskirtai 
taikymosi komisijai.

Jei neklausysią kalėjimo vy 
riausvbes, bus i mes tos 
atskiras kameras.

PORTUGALIJOS PRE 
MIERAS FRANCIJOS 

FRONTE.

GRŪMOJA SUFRAGIS 
TĖMS.

Pačto departamentas atėmė 
siuntimo privilegiją New 
Yorko vokiečių socialistų 
dienraščiui.

WASHINGTON, spalių 
12. — Nauju .valdžios pat
varkymu visiems šios šalies 
žėgliniams laivams tapo už-

egė kelis tūkstančiu* 
spirito. Liepsnos 
ipsupo 200 žmonių

BORDEAUX, Francija 
alio 12. — Francijos sočia- 
tų kongresas užsibaigė

VERDUNAS, spalių 12.- 
Šiomis dienomis lankėsi 
Francijos fronte Portugali
jos prezidentas Machado. Jį 
lydėjo pats Francijos prezi
dentas Poincare, Machado 
pagerbimui Verdune buvo 
surengta šaunios iškilmės.

PARYŽIUS, spalių 12. — 
Oficialis franeuzų admiral- 
tijos pranešimas sako, kad 
pereitą savaitę vokiečių sub
marines paskandino penkis 
Francijos pirklybinius lai
vus — tris virš 1600 tonų 
įtalpos, du žemiau 1600 to
nų ir šešias žvejų valtis.

T ŪLA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, spalių 12.— 
Šiomis dienomis į čia tapo 
atgabentas vienas 
orlaivis, nesenai 
vakariniame karės 
Orlaivis tu 
New Yorkan 
jų orlaivi ninku išbandymu

užpuolė penkis vokiečių mie
stus Belgijoje — Staden’ą, 
Roulrcs’ą, Courtrai, Menin 
ir Ledengliamą; u u m bar2
duota veik išimtinai tik ge
ležinkeliu stotis. Kai-kur L- L
priešui esą pridaryta didelių 
materialiu nuostoliu.c v

Oficialis anglu karės ofi-

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 47 laipsniai; že
miausia — 38 1.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 
— 5:14.

KOPENHAGEN, spalių 
12. — Netikėtai anksti už
klupę šalčiai pastatė Daniją 
ytin kėblion pozicijom gele
žinkeliai nieku budu nespė
ja pristatyti kuro taip greit, 
kaip to reikalauja gyvento
jai. Jeigu šalčiai užsitęs, 
Danijos žmonėms prisieis 
pergyvent daug vargo.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

sėdžiui pirmininkavo pats 
kaizeris. Beto, posėdyje da
lyvavo kancleris Michaelis, 
užsienio reikalu ministeris 
K u e c h 1 m a m, Hind e rb u r ga s, 
abu buvusieji kancleriai: 
kunigaikštis Buelow ir Beth- 
man-Hollwegas, ir keli kiti.

HOBOKEN, N. J, spalių 
12. — Keturi apsiginklavę 
blogdariai vakar čia užpuolė 
du Adams Express kompa
nijos žygunu ir atėmę iš jų 
šešis tūkstančius dolerių — 
pabėgo. Susirėmime blog
dariai pavojingai pašovė 
vieną žygūną.

KOPENHAGEN, sp. 12.
Wilhelmshaveno jūreivių

PETROGRADAS, sp. 12. 
— Laikinoji valdžia vakar 
išleido oficiali užreiškimą 
reikale busimosios talkinin- 
;kų konferencijos Paryžiuje. 
Tarp kita jame sakoma, kad 
“kas liečiasi karės tęsimo, 
tai laikinoji valdžia dės vi
sas pastangas, idant bendrai 
veikus su talkininkais apgy
nimui savo šalies. Vis dėl
to, ji griežtai almėsianti vi
sokias pastangas, vedančias 
prie užpuolimo svetimų teri
torijų. Kitaip tariant, ji 
tvirtai stosianti už tuos o- 
balsius, kurie buvo paskelb
ei tuoj po nuvertimo caro 
valdžios — taika be aneksi
jų ir kontribucijų ir tuo pa
matu, kad kiekviena tauta 
turėtų teisės spręsti apie sa
vo likimą.

atgal New 
is paskolos 

paskelbė spaudo- 
‘N‘. Y. Folkszei-

AREŠTAVO VOKIETIJOS 
PASIUNTINŲ

LIMA, Peru, spalių 12.— 
Peru respublikos valdžia 
paskelbė naują patvarkymą, 
kuriuo tapo atidaryta visos 
tos respublikos prieplaukos 
anglų karės laivynui. •

Laimėjo šešis tuksiančius .Sako’ nepritariąs Wilsond 
doleriu administracijos žygiams.

ako, kad vokiečiai 
dėjo naują užpuo- 
rusų pozicijų Ry-

SALT LAKE CITY, spa
lių 12. — Dviejų vietos epis- 
kopalų bažnyčių valdybos 
nutarė pareikalauti Salt La
ke diecezijos vyskupo, Paul 
Jones’o, idant jis liuosu no
ru atsisakytų nuo savo pa
reigų pildymo, vadinas re
zignuotų.

Vyskupo Jones’o kaltinto
jai sako, jogei jis neturįs tei
sių būti ilgiau jų dvasišku 
vadu, kadangi jis neprita
riąs Wilsono administraci
jos žygiams, kitaip sakant— 
priešinasi karei.

Thomas ir Sembai 
tinėję kongresą 
balsaisprieš 1,1 w 
imta dešiniųjų pasiūlyta re
zoliucija, reikalaujanti, kad 
valdžia išduotų pasportus 
soc. delegatams į Stockhol- 
mo konferenciją, kad butų

ROMA, spalių 12. — Pa
galios — ir Vatikanas susi
laukė t.v. duonos korčiukių. 
Telegrama iš Romos prane
ša, jogei popiežiaus Benedi
kto įsakymu tapo išleista 600 
korčiukių — “visai Vatikano 
šeimynai.” Taigi nuo dabar 
nei vienas popiežiaus dvaro 
narys negalės gauti duonos 
ir cukraus be korčiukės. Po
piežius, sako, darysiąs visa, 
idant išleistasai patvarky
mas butų pildomas, t.y. kad 

šeimynos” 
Kadangi vienoje tų I (dvaro) narys gautų duo

nos ir cukraus tik tiek, kiek 
jam skrita sulig naujuoju 
patvarkymu. Nedaugiau.

PETROGRADAS, spalių 
■ 12. — Singer siuvamų ma
šinų kompanija pranešė ka
rės ministeriui, jogei ji nu- 

j tarusi udaryt savo fabriką 
i Podolske. Uždarymo prie- 
įžastį kompanija aiškina tuo, 
'kad darbininkai, girdi, pa- 
Į statę jai “neišpildomų rei
kalavimų” ir kad dabartinė 
karė padariusi jai didelių 

' nuostoliu.
j Fabrike dirbo netoli ketu
ri tūkstančiai darbininkų.

WASHINGTON. spalh 
12. — Valdžia pagraudeni 
įmestoms Occoquana kalėji 
man sufragistėms, kad jie 
gu jos ir ateit 
silenkti kalėjimo 
bes patvarkymams, jo^ai^ 
įmestos į atskiras kameras

Occoquana kalėjimam su

Švedijos ministerių krizis 
dar neužsibaigė. Aplaikyti 
čia pranešimai sako, kad 
konservatoriai nieku budu 
nepajiegė susitaikyt su libe
ralais ir socialistais, kadan
gi pastarieji esą “perdaug 
reikalauja.”

Manoma tečiaus, ka„ libe
ralai ir socialistai visgi išeis 
pergalėtojais: konservato
riai arba turės sutikti su li
beralu ir socialistu reikalą- c i.

vimais ar visai pasitraukti 
nuo “valstybės vairo,” ka
dangi jų yra mažuma.

ROMA, spalių 12. — Itali
jos valdžia paskelbė atidė- 
sianti įvedimą t.v. duonos 
korčiukių iki lapkričio 1 d.

PARYŽIUS, sp. 12. — Ant 
dešiniojo Meuse upės kran
to (Verduno fronte) ties 
kalva No. 304 kronprinco 
armija vakar atakavo fran
euzų pozicijas. Kaikur vo
kiečiams pavyko užimti dalį 
franeuzų apkasų. Bet neil
gam : staigia kontrataka 

aneuzai nuvijo vokiečius į 
senąsias jų pozicijas.

Aisne fronte, ties Cerny, 
vokiečiai bandė prisiartinti 
prie franeuzų pozicijų. 
Franeuzų kulkosvaidžių ug
nis betgi išsklaidė juos 
pirm, negu jie pasiekė fran
euzų apkasus.

<ne Cohi Office «< Chicago, UL, under the aci oi Alarcn

PETROGRADAS, spalių 
Iš Taškento praneša- 
gei kilusieji neramu- 
Purkestane pagalios 

Pasiųsta prieš 
:ariuomenė, vado- 
enerolu Korovni- 
•vertė sukilėlius 

Areštuota visi 
tlių 12.— i sukilimo vadai kartu su tik- 
viršinin-;ką išrinktu Turkestano gu

bernatorium.

AMSTERDAM, spalių 12 
— čia gauta žinių, kad Vo
kietijos kaizeris Vilhelmas 
besirengiąs vykti Bulgarijos 
sostinėn Sofijon. Nors tik
rai nežinoma, kokiais tiks
lais jis rengiasi ten vykti, 
bet spėjama, jogei tai yra 
daroma taikos reikalais. Po
ra dienų atgal mat pasklydo 
gandas, buk Turkija, Bulga
rija ir Austrija rengiasi pa- 
isųst kaizeriui ultimatumą, 
reikalaujant, kad kaip nors 
greičiau butų užbaigta da
bartinė kare.

PARYŽIUS, spalių 12.—
Paryžiaus laikraštis M a- e
t i n- praneša, jogei Vokie
tijos valstybės taryba šiomis 
dienomis laikė slaptą posėdi 
vyriausioje karės štabo kva-

BUENOS AIRES, spalių 
12. — Vokietijos pasiunti- 
nis Argentinoje, grovas Lu
xburg, kuriam nesenai buvo 
sugrąžinta pasportas ir pa
liepta apleisti argentiną, sa
ko, vakar tapo areštuotas ir 
pasiųstas ant Martin Garcia 
salos belaisvių stovyklom— 
Argentinos valdžia betgi 
prie pirmos prigos žada su
grąžinti jį Vokietijon.

Grovas Luxburgas, kaip 
žinia, siuntinėjo savo val
džiai slaptas telegramas per 
Švedijos atstovybę Buenos j kiekvienas

tamento Washingtone, va
kar atėmė antros klesos siu
ntimo privilegiją New Yor
ko vokiečių socialistų dien
raščiui — “New Yorker 
Folkszeitung.”

Kelios dienos
Yorko t.v. “tais 
komitetas 
je, 'jogei
tung” atsisakęs primti “lais
vės paskolos” skelbimą.

eraščiui tapo 
desos siunti- 
nežinia.

Adresą;

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

TELEPHONE CANAL 1S00

rugsėjo mėnesyj 
orlaivininkai paleidę ant Vo
kietijos ir jos talkininkų 
miestų, amunicijos sandėliui 
ir tt. penkis šimtus tonų ek- 
splioduojančių medžiagų.

orlaiviai ir 
balionai. Gi 80 
veikiausia nebe- 

Per tą patį lai- 
orlaivininkai 

iones ant Vo- peržiūrėta ir atmainyta se 
amunicijos 

sandėlių, apkasų ir tt. Viso 
tuose užpuolimuose franeu
zų orlaivininkai paleidę “ant 
vokiečių galvų” 
elksplioduoj ančių

PARYŽIUS, spalių 1 
Karės minister! 
kainu Franci 

veikimą už rug 
sėjo menesy Pranešime sa 
koma, kad bėgiu pereito m ė 
nėšio tafio VisiSkai^suiiaikin 
ta 67 vokiečiu 
du žvalgu 
pagadinta, 
pataisomai 
ką franeuzų 

o pranešimas beto sako, kad atlikę 1,099 kel 
ingių orlaivininkai kietijos. miestų, 
keturis vokiečiu or- c- 
Anglai gi neteko

PETROGRADAS, spalių 
12. — “Novoje Vremia” pra
neša, kad Braslove, Podols
ko gub., šiomis dienomis su
degęs didelis degtinės bra
voras. Gaisro priežastis bu- 
vus-i sekama. Kareiviai esą 
užpuolė bravorą ir beplėšda
mi pad 
galionų 
ant svk

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Ūkanota; maža atmaina te 

i mperaturoje; gal but snie

Vokiečiai pradėjo of e n si va I 
Rusijos frontr

— Oficiali 
nešimas s< 
vakar pra< 
limą ant i 
gos-Dvinsko fronte. Kai 
kur jiems jau pavyko sulau 
žyti pirmąją rusų apsigyni 
mo liniją, būtent Timerma 
n i sektore 
vieškelio, šioje vietoje vo
kiečiai atkakliausiai bomba
rdavę rusų pozicijas savo 
sunkiąja artilerija. JĮ rusų 
pozicijas jie, beto, šaudę kul
komis, pripildytomis troški- fr 
nančiais gazais. Kuomet 
artilerja atliko savo, paleis
ta darban pėstininkai. Ru
sai tagi buvo priversti pasi
traukti į sekamas pozicijas.

Petrogrado pranešimas 
dar sako, kad daugelyj vie
tų vokiečiai ir vėl bando pra
dėti senąjį broliavimąsi su 
rusų kareiviais.

Kaukazo fronte rusai atė- 
turkų Marufa ir Tchal 

į rusų rankas čia 
150 priešo kareivių-

ocialistams, kurk 
stovėjo .Renaudel 

Pasku 
į joj, 1,551 
tSpo pri

kuri ria Vi J n -Imą ‘ LO.NDON, spaliui 1
ifijon — < a k () urane- Anglu Orlaivininkai \
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‘SESIU METŲ APVAIKSCIOJIMAS!
?■ ' Rengia
t KEISTUČIO PAŠALPINIS KLIUBAS

Ned., Spalio-Oct. 14, 1917M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd PI.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai. “MEILES PARODIJOS”
Parašė P. Gorčinskis; vertė J. J. Pretom.

Dalyvaus geriausi Chicagos Solistai, Solistės ir Chorai

Prof. E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis
Gyvybes pradžios ir pabaigos tardinys.

Vertė J. Laukis.

(Žiur. No. 241). tus. Bet daž-
Ar ameba parodo kokį veik-tar dar nieko nežinome. Kas žino, kad ameba, aplamai, gyvuoja? Gal ji, ištikro, yra ne kas dauginus, kaip begyvės gli- tumos lašelis? Bet mes tuo jaus įsitikinsime kitaip, kadangi su didesniu atsidėjimu jai prisižiūrėdami pa tiriame, jog musų mažytis gyvūnėlis parodo veik-

į traukia ir niekas neprimena mums, kad po musų akių tik ką buvo šitos amebos ataugos. Tokiu budu musų mažasis gyvūnėlis tolydžio stumiasi pirmyn;tai pirmyn, (ai atgal. Ir vis ji liekasi begulinti ant tos pačios vietos, kur mes ją pamatėme.eiti iš vienos vietos į kitą? Bet

Apvaikščiojimo Programas yra labai įvairus; tarp kitko bus 
sulošta vieno veiksmo vaizdelis:

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite to vakaro, bet atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai, o užtikriname, kad busite pilnai užganė
dinti. Su pagarba, KEISTUČIO PAŠELP. KLIUBAS.

goms, su kurių pagelba ameba stumiasi; jos vadinama, pseu- dopodi jomis arba netikromis kojomis, ir kadangi toksai lyties mainymas ir perėjimas iš vietos į vietą su pseudopodijų pagcl- ba buvo pirmiausia patirtas pas amebas, tai mes jį vadiname amebiniu judėjimu net ir tąsyk, kaip jį randame pas kitas esy-Ir taip mes apsipažinome su vienu labai svarbiu šitos mažos esybės apsireiškimu: ji moka pereiti iš vietos į vietą. Tai yra svarbus dalykas, esantis pagrin-

menkas,
d’aiktams, būtent, jis kruta. Teisybė, šitie krutėjimai labai palengvi, bet jie neapsistoja nei vienai valandėlei ir gyvūnėlio išvaizda tolydžio mainosi. Iš kūnelio p ry šaky j išsikiša mažytė atauga, susidedanti pirma tik iš šviesios protoplazmos. Pamažu ji eina vis ilgyn ir ilgyn ir jon pradeda persiiieti taipgi ir grūdeliai. Tai pačiai aigai mes prisižiūrime ir kitoje vietoje: ten taipgi iš ameljos kibumos išsiki-

tanie, kad ameba anaiptol nėra prijungta prie vienos kokios vietos, šitai iš amebos kibumos ■ atsikiša

reiškimų. Ačiū šitam galėjimui slankioti, kokiu griežiu rube- žiuin atsiskirus begyvė medžiaga nuo mūsiškės amebos, nors ameba, rods, yra tikplikas protoplazmos trupinėlis I Sulyginkite amebą su tuo akmenėliu, kuris guli viename su ja luge! Kuomet šitas akmenėlis guli ramiai, be judėjimo, į nieką neatsiliepdamas ir neparody-atauga, ji vis eina ilgyn j ant vietos: ten kur ji randa reikalingus jai daiktus, apsistoja, vietas gi suteikiančias jai nepa-vis daugiau ir daugiau grūdinės protoplazmos, kol, ant galo, visa amebos kūno kibuma nepereina į šitą ataugą. Kaip tik šitas pasidaro, vėl tas pats atsikartoja. Ir čia mums pasidaro aišku, kad ameba, persiliedama, pereina iš vienos vietos į kitą. Mok-
leidžia, klajodama toliau.nas galėjimas? Ar nesislepia po juo visas galimumų paša liTen, kur ameba randa reika-

Taupykite Savo Piningus
P IRKDAMI drabužius iš musų 

krautuvės. Turime labai daug 
Įvairių madų ir geriausių ma

terijoj Siutų ir Overkautų už ne
paprastai žemas kainas.

Daugelis iš musų lietuvių, pirkė
jų, kurie jau yra pirkę pas mus ir 
gerai persitikrinę, kad tai viena 
geriausia krautuvė, kur visuomet 
esi užganėdintas su savo pirkimu.

Jums nereikia važiuoti į vidur- 
miestj, kur yra augštos rendos ir 
dideli ekspensai. Jus pirkdami pas 
mus sučėdysite pinigus ir gausite 
tuos pačius drabužius.

Copyritfht Hart Schaffner

Jeigu jums yra reikalingas siu
tas ar overkautas ŠĮ rudenį, pirm 
negu eisite kur kitur, ateikite ir 
pamatykite musų naują rudenini 
tavorą. Jus čia rasite namus Hart 
Schaffner ir Marx Drabužių.

Marx

Copyright Hart Schaffner $ Marx

CHICAGO CLOTHING
COMPANY

CHICAGO, ILL
Viena Didžiausių Lietuvių Drabužių Krautuvė C hieagoje

Taip, ameba taipgi negyvena šventąja dvasia. Ji turi maitintis. Slinkdama vandeniu pa-t lengva ir ramiai, tai čia tai ten ji užeina visokių mažyčių me* degos dalelių, nuklojusių klano dugną. Kaip ameba pergali tokias klintis? Ar ji šalinasi jų, ar eina pro šalį? Ne, to ji negali daryti. Ir vienok ji pasiekia savo tikslo, ji prašalina šitas kliūtis pastebėtiniausiu budu. Ji perleidžia visa,ką tik sutinka ant savo kelio, per savo kūną. Šitai guli mažytė titna* go dalele: tai yra kevalelis vienos iš tų diatominių maurų, kurie didelėmis apštimis apgyvena vandenį. Ameba tiesia savo kelią tiesiog ant šito kiautelio, priplaukia arti jo ir prisijudina savo ištiestomis pseudopodi j Orinis prie tvirtos, bežadės kibumos. Ar ji čia nesukrus, ar ji neįtrauks į save savo pseudopodijų, ar ji neatmainys savo kelio? Tai yra klausimai, kurie kįla musų galvoje. Ir kas gi pasirodo? Ameba ramiai slenka ton pačion pusėn: ji kiautelį įčiulpia į save. Tūlą laiką kiautelis pasilieka protoplazminia- me amebos kūne, paskui jis vėl išeina laukan. Kadangi ameba tolydžio slenka, tai kiautelis galų gale ateina prie jos kūno krašto ir iš ten jis išeina laukan. Tokiu budu, jis, tiesioje žodžio prasmėje, atlieka kelionę per visą gyvūno kūną, nepadarydamas jam jokios žalos. Amebos organizme dažnai yra randama tokių svetimų jai kūnelių. Tas atsitinka dello, kad ameba turi praryti (jei taip galima išsireikšti) visus daiktus, kuriuos ji sutinka ant kelio, šituo yra išaiškinama ta pastebėtina buitis, kad, priverčiant amebą priimti nenaudingų jai daiktų aibes, galima ją padva- sinli badu. Dalykas yra tame, kad jai tiek prisipildžius įvairiais kūneliais, maistas, tikrasis maistas, prie jos organizmo negali prieiti.Bet Lik ką musų privestas atsitikimas yra anomalija (nukrypimas), padaryta grynai priemonišku keliu. Paprastai gi atsiliks kas kita. Tie maži daikteliai, su kuriais ameba bekeliaudama susitinka, nevisuo- met yra tik iš bežadės medžiagos, dažnai čia randas visokį organiniai daiktai, mažylės gyvos esybės arba jų dalelės. Tokių dalykų ameba neišstumia iš savo organizmo. Ne, greičiau galima pamatyti visai kitoks apsireiškimas: aplink pa tekusią amebos protopTizmon dalelę pasidaro maža šviesi juostelė; ta dalelė palengva mažta, subįra ir galų gale visiškai išnyksta. Kas čia atsitiko? Be abejo, ameba tą kūnelį suėdė ir suvirškino. Akivaizdoje nepaprastos šito veiksmo svarbos visiems gyviems daiktams yra prisižiu- rėtina jai geriau. Pati svarbiausia visų organizmų sudėtinė dails yra, kaip žinome, protoplazma. Bet tai, ką mes vadiname protoplazma, nevisuomet yra vienas ir tas pats daiktas. Sakykime, kad musų ameba nu- rijo infuzoriją; abu šilu organizmu susideda iš protoplazmos; bet protoplazma pas jas ne vienokia. Todėl ameba negali tiesiog prijungti prie savo proto-
Taisom ir prosi- 
nam per vienus 
metus dovanai.

Krautuves Savininkai
TONY MARTINKUS 
PETER YECIUS.

Jeigu nesi užganėdin
tus su savo pirkiniu 
mes mielai atmainysi
me arba grąžinsim pi
nigus.

Kazimieras Gugis

Krautuvė atdara vakarais panedėlį, utarninke, ketverge, ir subatoj. Nedėlioj 
krautuvė atdara iki pietų.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

• Nhnių fOtisaa:
liti t. Maltieti SI
'• Ant trečių lubų
Tel. Drover 131(Į

Miesto Of team ! I
i. 127 f. Beartomtt.l

Unity BWt.l
Tet. Central 4411 |

plazmos infuzorijos protoplazmą taip, kaip prie vieno tąsios gabalo pridedama kitas tos pačios tąsios gabalas. Amebos ir suėstos infuzorijos susiliejimui į vieną visumą turi įvykti sutapimas jų medžiagų. Sutapimas gali įvykti tik chemišku keliu: priimtoji protoplazma turi būti perdirbta paskui ji turi ištirpti tame vandenyj, kurio yra prisigėręs visas amebos kūnas, o tąsyk jau ji išsisklaido po visas gyvūno dalis. Visą tą veikimą mes vadiname maitinimu- si. Bet čia mes turime apsistoti ant vienos buities, duodančios mums šiokią-tokią progą pažvelgti giliau į amebos gyvasti- nio veiklumo pagrindus. Su amebomis daroma labai daug kuoakyviausių bandymų. Tarp kitko, ji supiaustoma į mažy^ čius šmotelius, kad pamačius kas su šitomis dalelėmis pasidarys. Ir čia buvo pastebėta labai įdomus dalykas: tos supiau- stytos amebos dalį s, kuriose nei šmotelio giles nepasiliko, po gana trumpam laikui įnirę. Jos dare visus paprastus amebos judėjimus, priiminėjo taipgi maistinius daiktus; bet jos žudė vieną labai svarbią ypatybę: jos negalėjo daugiau priimtą maistą suvirškinti. Iš šito parsieina padaryti išvadas, kad gilė turi ką nors bendra su maisto virškinimu. Be jos, šito veikimo nebų- va. šitas suradimas yra mums labai svarbus: jis parodo, kad, nors protoplazma viena (be gilės) ne tuojau miršta, bet išlaikyti savo gyvastį ji gali tik esant gilei. Taigi, net pas tokią prastą esybę, kaip ameba, vienos ar kitos ypatybės yra susijungusios su tam tikromis organizmo dalimis. Ameba nepadaro kiekvienoj savo organizmo daly j tų chemiškų veikmių, kurios veda prie maisto virškinimo. Ne, šitą ypatybę turi atskiras jos sąžiedalas, gilė.Mes visi taip pripratę prie organizmo maisto priiminėjimo ir virškinimo, kad dažniausiai nei neklausiame, kodėl tas taip turi būti. Jeigu ir paklausime apie priežastį to, kam gyvos esybės kuone nuolatos priima savo organizmai! įvairius daiktus, tai atsakymas maža padės gilesniam supratimui duoto apsireiškimo. Organinės esybės eikvoja jiegą, ir šitas eikvojimas turi būti atpildytas. Tai beveik nudėvėta liesa. Galima ją ir moksliškiau pasakyti. Galima pasakyti, kad gyvastims veikimas susideda iš nuolatinės energijos kaitaliojimus eilės; kad čia tolydžio išsidėsto daiktai ir darosi padarai, kurių organizmas negali suvartoti ir kuriuos jis todėl iš savęs išskiria; kad šitos sudėvėtos dalelės turi būti pakeistos ir kad pakeitimas įvyksta del vienvalinio maisto priepludžio. Klausimo turinys liekasi čia visai neišaiškintas. Juk mes tiesiog norime žinoti, kaip ir po kiek augščiau paminėtų energijos besikaitaliojimų sutveria tas apsireiškimas, kurį mes vadiname gyvybė. Taigi, musų duotas atsakymas yra labai menkas sulyg savo išdavomis. Bet kad ištikro gyvas daiktas išsidėsto ir sudėvėtieji san- dediniai išsiskiria, tai mus inti- kina prisižiurėjimas į amebą. Jos kūno viduj galima matyti vieną, ar kelias šviesias pašlaites, kurios urnai išnyksta. Prisižiūrėję į jas geriau, mes pamatome, kad toje pačioje vietoje, kur nesenai viena tų puslaiČių išnyko tuojau atsiranda kita įi s! a it ė; i š p ra d žiu ji T an ai m a -

INDIANA HARBOR, IND.
LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGOS 217-toji KUOPA 

Rengia.
MILŽINIŠKAS PRAKALBAS, TEATRĄ ir BALIŲ

Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.
Dainuos Vyrų Kvartetas iš Chicagos. Kalbės drg. 
T. Dundulis, įžymus tarp ehieagiečių kalbėtojas.

Labiausia bus atkreipta atida j ateinančius rinkimus miesto 
valdybos lapkričio (Nov.) 6 d., 1917 m. Sekami bus kalbėtojai, ku
rie eina j miesto urėdus: Drg. C. C. REDMAN, Socialistų Partijos 
kandidatas j majorus, anglas. Antras kalbės taip-pat anglas, drg. 
E. S. WHITMER, kandidatas j miesto teisėjus (City Judge).

Visi draugai ir draugės kviečiami'atsilankyti, kurie tiktai pri
jaučiate darbininkiškam judėjimui, nes viršminėti draugai mums 
išaiškins, koks yra skirtumas tarpe socialistų, republikonų ir de
mokratų partijų. Šisai programas įvyks—

Nedėlioj, 14 d. Spalio-Oct., 1917
T. IVANOVO SVET., 2101 — 137 ir Deodar gatvių.

Po prakalbų bus sulošta vieno veiksmo BR. VARGŠO drama:

“Saliamono Sapnas”
Po lošimui šokiai su skrajojančia krasa.
Visi, draugai ir draugės, atsilankykite, o busite užganėdinti.

Kviečia Lietuvių Socialistų Sąjungos 217 Kuopa.
Prakalbos prasidės 1 v. po pietų ir tęsis iki *3:30 v. Inžanga dykai. 
Teatras prasidės 5:30 vai. vakare. Inžanga į/Teatrą 25c ypatai. 

Inžanga vien tik į šokius—25ė porai.

Neužmiškite, Kad Ryto
SPALIŲ 13 D., 1917.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugystės
P. PAKŠTO SVETAINĖJ. 4837 W. 14th Cicero, III

Atsibus

BALIUS SU PROGRAMŲ
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai

VISUS MIELAI UŽPRAŠO
VYRŲ IR MOTERŲ APŠV. DR-STĖ.

Sale atsidarys 5 vai. po pietų. Inžanga 25c porai.
Balius bus kuopuikiausias, todėl kviečiame publiką kuoskaitlin- 
giausia atvykti ir turėti gražios pramogos. Kviečia RENGĖJAI.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ JAUN. LYGA 3-ji KP. 
(TOWN OF LAKE) 

Rengia

DIDELĮ BALIŲ
Nedėlioję, Spalio-Oct 14, 1917

A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE
4501 S. Hermitage Ave. .

Didel is Puikus
Balius su Programų

Parengtas
S. L. A. MOTERŲ 208-tos KUOPOS

Nedėlioję, Spalių=Oct 14, I917
UNITY CLUB SVETAINĖJ, 3140 Indiana Avė.

Prasidės 7 vai, vakare._____________________ Inžanga 25c ypatai.*

Programų išpildyme dalyvaus: Brolių Sarpalių Orkestrą; P-16 
Marijona Rakauskaitė; P-as Karolis Sarpalius; P4ė Gracija Tolei* 
kiutė; p-ia Elzbieta Šalkauskienė. Belo, kalbės p. Simanas Kvictkas.

Po Programui-—Rožiniai šokiai.

ža, paskui ji vis didėja ir galų gale vėl išnyksta, šitos pustulės, vadinamos vakuotomis, susideda iš skysčiaus, kuriame yra išsileidusi angliagaminė dujo ir, gal, kaikurie kiti dalykai. Pasiekę tam tikrą dydį vakuotos trūksta ir jų sudėtinės dalįs išeina laukan. Tokiu budu ameba tolydžio pasiliuosuoja nuo netinkamų medžiagų.(Bus daugiau)

aMOtCHOiei aBioioio 
i JOSEPH C. WOLON I 

LIETUVIS ADVOKATAS Ą,
Ruimas 902-904 National Lift Ridi- W 

29 So. La Salle StM Chicago. DE A

Tel Central 6390-6S91.. Atdarai.. A 
Utarninko, ketverto ir aubatoe vaka- W 
tais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: ♦ 
1566 MILWAUKEE A VE, Chkaro, «L A 

Tel Humboldt 97. V

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Karoliaus Maikso
Paveikslas „

Įdėjęs į gromatę prislųsk de
šimtuką (10c) ir gausi KARO- 

LIAUS MARKSO gražų paveik* 
šią, dydžio 5x7 coU Adresuok:

V. J. Shileika,
1409 So. 49th Ave^, Cicero, OL-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS"



nors

1917.
kwoum am

N A U J I E N O S, Chicago, Ill.
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to

Amerikos
<

veikimas.

vieni žmones savo naudai,

2d.1AID. name įvyko
Am.

Kalbama, kad

del ir mažai žmonių atsilankė i
4. 4

balių. Rengėjai matydami ne

bininkai visą tai matydami pra-

užėjo rengėjai ir nesustabdė.
o

LMD. nariai

.Jaunimo Muzikališka

Iki šiam laikui jau 
nariu. Pasamdytas i

ramus.

sakymu, bet manoma, kad ir k i- •>' c

tarp rittsburgno lietuvių ir 
linksmina juos savo dainelėmis.

13 d., LMD. name. Bus lošia
ma juokinga komedija “Jauna-

nininkų ir dainininkių.

tižia kito mėnesio. Turėsime ir v

oro
UTATSYTA3 II tprmulo^- 
recepto; suteikto limmtin- 
<u Eg/ptu rokonlnku,

apateelfkta eaą» stebėtinai pavktningu
uuy R14V0 ir per*
kU« tjcaudiįimo, dusulio, galvas 
skaudėjimo, nustojimo apetito 
ialčio galvoje, ect., ect., Hutat- 
•oenas iidlrbSju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERKJ-
seno Ir ištikimo draugo Šelmy- 
now, naudojamo visame pašau 
lyje j>»r pusę Šimtmečio--.35c 
ui bonkuto viaose aptiekose, 
arba galite ufcriaakyti tiesiai Ii

< F. AD. RTCHTKK A CO.

Lietuvių Gyvenimas J r
Musų korespondentų pranešimai

10 W A.

laiku svetimtaučiu darbininku L C
tarpe, kurie didžiumoje dirba

tesiiio pažinimo savo, kailio dar-

nuo dvie jų metų yra organizuo-

malcd Meal (’utters and Butcher

rius, kuris nors ir darbavosi su-

mėn. š m. gero pasisekimo ne-

gą lėtų išbristi iš sunkių kasdie
nio gyvenimo vargų, štai spa-

nauji nariai, .vežimą tiKtai Ko
kių priežasčių dėlei, musų bro
liai lietuviai yra tokie neran
gus. Kuomet sirijonai, graikai, 
italai, negrai ir kiti, i kuriuos
mi's
’‘nekultūringus" žmones, visi 
susiorganizavę ir reikale, kaip

me (larbimnKų klesos reikalų, 
tai nes, “apšvieslunai”, sėdime 
rankas susinėrė ir laukiame ko- v
liai tie “nekultūringi gaivalai” 
iškovos mums geresnes gyveni
mo salvgas. Lai nepažinimas

čių”. iš kurių jiems patiems ir

tai musų žmoneliai

rio,

čių" organizaciją

minias, stoti į darbininkų eiles 
ir bendromis pajiegomis kovo
ti už pagerinimą sazvo būvio, 

gi mes geruoju nesirašy-

mo. Dirbo Bank Bros.

jienosi

“bolševikams

:hi-

klausimą atidėjo “ne apribuo- 
lam laikui”, o LMI). susirinki
me, laikytam spalio 7 d. alme-

.1. Baronas, kurs buvo

ganizavimui L. I). Tarybos vie
tinio skyriaus, išdavė
Kuris liko priimtas didžiuma 
balsų. Po to buvo duotas įneši-

tai mums netinka.
Kasi ink didesnės 

prieš ALDT. nei neminėsiu, 
kad minė

tas asmuo šmeižime ALi y r. ir 
jos narių subylino ir šmeižtų 
specialistą Bačkų, su tuo lik 
skirtumu, kad pastarasis šmei
žia socialistus, o pirmasis A. 
L. I). T. Laisvės Mylėtojas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Prakalbos.

Kalbėjo d. M. Dundulienė iš

Ir ne

buvo labai puiki. >pac nau
dinga ji buvo moterims, ku
rioms ir buvo ji taikoma.

džiojimai, aiškinimai buvo la
bai nuosakus. Ji nurodė i skur-

snne,

• Šliauksime tokio likimo, kokis 
keletas metu atgal išliko So.

mą, kad ji savo nesusipratimu 
tik dar labiau apsunkina gyve
nimą. Kada vyras kovai už go

klibinkime; nes

COLLINSVILLE, ILL.

Saužudystė.

sis, kad jis pavysiąs juos vaka-

ponaitis parėjęs namo nusišovė. 
Priežastis tos saužudystės ne
norėjimas tarnauti kariuomenė-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO 8ASKAITA CHICAGOJE.

*• irioje j r tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankefa- 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) degoalti 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR

DTTO KASPAH
Vice-prr/idriit m 

WHTJ MM GETTING 
prez. OcHirig Broi.

ENABLESKKbPKA 
vice-prezidentai

PADfiJlMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS^

moteris neša paskutinį skatiką 
kunigui, kad tasis atlaikytų mi
šias “idant, Dievas sugražintu
jos vyrui dvasia, šventą.” Mo
teris turėtų gi netik netrukdyti 
savo vyro veikimo, bet kartu su 
juo kovoti už savo, ir abelnai vi
sų'darbininkų, būvio pagerini
mą. .

daromus užmetimus moterims

ri, K. Kazlauskas. Tik visa jo

pa gi rimas d. Dundulienės: “Tai 
kalbėtoja, moteris, bet kad kal
bėjo, tai net ir nuims, vyrams, 

n...,» i:,.

kimų, kad ir tarpe socialistų yra 
tokių žmonių, kurie netiki, kad

likti darbus, ypač valdiškus, kaip 
atlieka tai vyrai. Ir patvirtino 
taip greitai — kada vos spėjo ji 
užbaigti savo prakalbą ir jos 
vietą užėmė vyras — socialistas.

K lee’s
Milwaukee
Avenue /'
Store X

Atdara 
Sub a tos
Vakare

B i .J&J fe J&J
WBR0S.& CO.

DVI SANKROVOS
Trikertė nuo Milwaukee avė., Ashland avė., ir Division

Perkirtimas Belmont avė., Lincoln avė. ii’ Ashland avė.

Širdingas Užkvietimas
OPENING /OUR ENLARGED
MILWAUKEE AVE. STORD

ATIDARYMO MUSU PADIDINTOS MILWAUKEE SAN- 
KROVOS, SUĖJUS LYGIAI 25 METAMS MUSU PIK L Y- 
bos sukaktuvių, šis atsitikimas, daug* svarbesnis musų histo-

Dabar mes užimame musų visą narna, trikampės išžiūrės, 190

Laike Viso Atidarymo Vėliausios Stailes Overkautai, Siutai 
ir visi pašaliniai aprėdalai geriausių siuvėjų bus parodoma 
didžiame skaičiuje — parodymas didžiausiame skaičiuje, kie

Overkautai Už Populiares Kainas
Būdami liuosi nuo augštų Vidurmiesčio randų, mes esame 
Cvirčiausioje pozicijoje parduoti jums gerai dėvimus, šiltus 
Overkautus ant teisingo ekonominio pamato. Populiariai 
Trench modeliai aplinkui su diržu, konservatyviais ir atver
čiamais kalnieriais stailes, visokių audimų, visokių spalvų, 
tūkstančiai pasirinkimų abiejose Klee sankrovose po

$12.50 $15, $16, $18 ir $19

Specialiai—Vyrų Siutai 
su DVIEM porom kelnių, kautu ir veste, 
nesulyginamos vertes, parduodama 
vien t ik pas Klee už šia kainą ... I w

Vaiky Mackinaw Kaulai su diržais aplin
kui, atverčiamais kalnieriais ir praskie- 
pi.'iis kiseniais, micros nuo 8 iki $C iZA 
18, specialiai po ...................... v»vU

it ariame nieko
>arl šokių ir

I I d. Exeter Boro, Pa., 
(iriskonio svetainėj.

Wilkes-Barre,

Market. SI.

Buvo atspausdinti lapeliai, bet 
juos laikė nedalinę iki paskuti-

nežinojo apie balių. Toks apsi
leidimas pačiam Kliubui kenkia, 
o kuomet primenama apie tai, 
paskui nariai rugoja ant kores-

Berods Kliubas yra

nariais, bet apart renginio pik-

buna.

Baliai to

lių Kliubas ir gyvavo, nes mė
nesiniu mokesčiu toli neužten-

Reikia kliubiečiams pradėti

lies viešais reikalais.
Dilgėliu Vainikėlis.

L. S. Sąjungoj.
L.S.S. VII RAJONO 

MARŠRUTAS.

Drg. S. Michelsono prakalbos.

15 d., vakare Luzerne, Pa.
16 d., vak., Hudson, Pa.,

N talaičio svetainėj. 17 Martyn

d. vak. Edwardsville, 
Shank svetainėj, 517 Main

*. <le} 11.(1 >

Bank St.

Yohas sve t
20 d., v:

svetainėj, 57

Hanover, Pa.,

21 d., po piet. -— Pittston, Pa.,

Main St.
21 d., vak. Scranton, Pa., 

Kunigonio svetainėj, 1508 N. 
Main St.

Binghainpton,

ton St.

., o dienomis - 1:30

Kviečiame visus kuoskai lim

bas, nes tokių kalbėtojų mums

liau nuo centru, labai retai ka-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

Moksleivius, Politiškus Kanki-nELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius .lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvictai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu. Moterims ir Vaikams, ir nariai tą • 
gauna dovanai. Leidžia taringas, kurias nariams duodama už • 
puse kainos.

OUSIVIENIJIMAS 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:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

n
TEISIU

Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoju 22 metu. 1800 gavusių mo
ksliškų laipsni. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Grasiausi 
klcsos kambariai Siame, mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

M
O
K

o 
s

Prirengia 1 Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau* 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 63 \V. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. msa*

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvčs.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II. E. GITE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEG. G. WILCE

Ice Co. vice-prez. T. Wilca Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

Vt F. MASHEK 
prez. Filsen Lumber Ce.

J. PESHEL 
ickr. Turk Mnfg, C«.

OTTO KUBIN 
prer. AUm 

[Brewing Cn

KALB./LMA LIETUVIŠKAI

- P. Cosman.

INDIANA HARBOR, IND.

Spalio 7 d. čia įvyko Liet. Pa* 
j sil. Draug. Kliubo balius, žmo

nių buvo nedaug, bętirtq,ne~

chelsonas iš Boston, Mass., šiuo

“Socialistai, kas jie yra ir ko 
nori” seka

Spalių 12, vakare - Ply 
mouth, Pa., J. Macevičiaus -sve 
t^iucj v Main St.,

13 d., vakare Wanamie,

A. Adomaitis.

KLAIDOS PATAISYMAS.

N-nų nr.
Romos, W 
Grigaliūno 
būti — Thomas, W. Va

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

236 tilpo žinute iš 
Va. apie Juozapo 
įnirtį. Turėtų gi

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoji ii patarimus 

786-88 Milwaukee avė., 
lubos. VALANDOS: t" , ____ _____
rui. Nedaliomis' nuo 9 teryto iki 2 po *Mhl 

Tel. Haymarket 2484.

duoda dykai.
arti Chicago av. S-* 

Nuo 9 ilryto iki vak*

Vyriški) Drapanų Bargenai
k\Tauji 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 pamirš
iu overkoty.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-

S. GORDON’
1415 S. Halsted St. CM<

PIRK SAU visas Plumbavojimut reik* 
mente tiesiai už "wholesale' 
Mes parduosime visiems.
Lavinthal Plumbing Supply Ca

J 637 W. Division St., Chicago, 
Corner Mer&htield Ave. 
Kalbama lietuviikaL

kainas.
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vienvkitės !“ninkai niekur netur tėvynes,tikėt.

NO,
Asmeniškai Redaktorių matyli galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

eialistui reikia
nors drąsą c

J. B. rodo jos perdaug, leisda-
1

kortą arba demokratą, t. y.Laikai mainosi. listinės tėvynės.

nepri pa

ine.

teoriją“',Apžvalga
Kada turime ginti tė- lictuvių visuomene, tai jie dabarm

rcvoliu-

mono, jie tada gins tą. ko učiai ške,

argumen t ų (pri rody-

kuri yra buržujų.

i

[ Redakcijos Atsakymai ]
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re ir karišku mą (militarizmą) 
kaltino tuos socialistus, kam

mes
(Žiu r.

žmonės.
Lietuviuc

KLERIKALAI
GERESNI.

Del 
rykų

$7.00
$8.00

Už KAIRIUOSIUS 
KAIRESNIS.

i1
■I

socialistams eit į karę. Jie 
tuom i teisino nuėjusius.e O

Steigiate kiekvienoj' kolo- 
Lietuviu Darbininku Ta- <•

jo savo griežtumo , dią 
trušailis stato klausima:

St. Charles, III
jums, draugai, jogei ir musų 1).

socialistišką 
norėjo dešinieji.

nijoj 
rvba !U C

autonomija jie pasikakina 
tuom labinus, kad socialistai

giria, kad jo žentas, M. Yčas, 
esąs komisaru apšvietus minis
terijoje ir liepia “Naujienoms”

padarę ir blogai tai visuomenei 
pasitarnaVę. Jie gailisi to. Tik 
neturi tiek pilietinės drąsos, kad 
prie savo paklaidos prisipaži
nus.

Darbininkiškos Amerikos 
lietuvių organizacijos — draugi
jos, kuopos, rateliai, kliubai — 
juiigkite savo spėkas daiktan po

- Steigkite kiekvienoj kolo
nijoj vietos Lietuvių Darbinin
ku 'karybas. €- *

Jeigu kas ligi šiol nematė 
reikalo telkti visų musų pažan
giųjų darbininkiškų jiegų daik
tan. tai šiandie turėjo jau aiškiai 
pamatyti.

vynę. Visą laiką polemizuo
ta, kad dabar imperialistinėj,

Gadynės” numeryje pradeda 
savo išvadžiojimus perkratymu

visokių informacijų Ta- 
organi žavi mo reikalais

Prie to da ir šitoks sanprota- 
viinas: Argi drg. J. B. nemano,

kretoriaus adresu:
Lalis,

1810 S. llalsled S t., Chicago, Ilk

sąžinės, nė c

dino esant “materializmo filoso
fija.” Bet visgi turėtų but ir 
“teorijoms” rubežius.

tat “tėvynės gynimą” arba ka
rę, kuomet ta karė nebus i m- 
perialistiška. Bet kaip bus, 
kad da ir tada darbininkai nc-

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia balinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
Tų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

rograde lietuvių seimą:
Rods didumu balsų — ir 

socialistams balsuojant

tam “tėvynes gynimo imperi
alistinių karų gadynėje.” Jau 
čia greitasis polemistas galėtų

sos Husuos demokratiją; išga
nymo Lietuvai jisai, tikisi su-

Kam gi, draugai kairieji, 
pravardžiuojate kitus draugus 
“social-patriotais”, kada patįs

— O tie, kur netyčiomis buvo 
suklaidinti, tegul dabar sukrun
ta veikti ir atitaisyti tai. kas bu
vo sutrukdyta. -

Reakcija iš dienos j dieną

St-charliečiai veikia stropiai. 
Dar viena draugija prisidėjo 

prie A. L. D. T.

“konkliuzijoje.”
Jo drąsus tvirtinimas neišlai- 

ta ir lengviausio bandymo; jei-

“Kovos” ir “Nauj. G.” redakci
jos iš vienos pusės ir “Naujie
nų” - iš antros. Ir štai kokius

Greitu laiku pranešime plates
nių žinių apie musų veikimą.

K. Taniasiunas, Rasi.

rieji “numetė griežtumą”, pripa 
šocialistišką karę”, to

rėš priešininkai. Bet d. Kap
sukas, d. Grigaičio pakritikuo
tas, staiga ėmė kitaip statyti

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago

i kai kurie, gal gerų 
netoli ten u matantį s.* 

nesupratę Amerikos 
Darbininku Tarybos v

idėjos, ėmėsi 'Tarybą atakuoti, 
prikaišiodami-jai nebūtų dalykų,

dėlto, kad “Kovos” 
gyvenimas remiasi 

Tuo-gi tarpu minė
tus ginčus pradėjo ir įvedė į juos 
“'agitativišką būdą” kaip tik' L.

.. $6.00
. . $3.30
Chicago-

. $5.00
.. $3.00

pažįsta “tėvynės gynimą” ir 
dabar, imperialistinėj-kapita- 
listinej gadynėj; jam jau ne
reikia laukti naujosios, socia
listinės gadynės, kad galėtų

First Lithuanian Daily in Amarici
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.
Terms of Subscription:

Chicago—
By 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..............................$6.00
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year..............................$5.00
Six months.......................... $3.00
Three months....................  1.75

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

ją seimo dalį ir pilnai pritaria 
dešiniajai, kurioje vadovauja 
klerikalai. Jisai smerkia ir vi-

riai arba Kili rašytojai ne savo 
įsitikinimus (teisingus ar klai
dingus) skelbė, o tik bizniškus 
“skymus” varinėjo bizniškus 
“skyinus“, kurie dagi yra visai

ima? Dešiniųjų laikas išrodo 
trumpesnis, kairiųjų - - ilges
nis. Tarp to trumpumo ir il-

kia? “N.” Red.), o ne 
tarizmą. Musų kova vadina 
si ir turi vadintis tik revo

sociaiisnsKi laikraščiai genaus 
užtikrintų sau “išlikimą ir pra
gyvenimą“? Jeigu “Naujie
noms", pavyzdžiui, butų rūpė
jęs tuose ginčuose “išlikimo ir 
pragyvenimo klausimas“, lai jos 
butų turėjusios visai vengti gin
ču su kitais soe. laikraščiais.

ginčai ir pasiniekinimai. Bet 
tas ir kitas laikas nėra apru- 
bežinotas.. i

liIpusia m “Tėvynėje

NAUJIENOS
' Lietuvi) Dienrailis Ima vilioja 
^tMžia NA UJIENŲ BENDROVE inc. 
^Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chicajroje—
Nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei ...............................  12c
Mėnesiui................................. 50c

Itiesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Amėjams išanksto užsimokėjus:

Metams......................
Pusei met y .........

Buvienytose Valstijose,
fe, pačtu:

Metams ....................
Pusei moly...............
Trims mėnesiams ..

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

I*

Redakcijos Straipsniai |

lose Chicagos lietuvių orga
nizacijose tautininkai prita
rė rezoliucijai, paremiančiai

gareiviškiausis tautininkų 
Lietuva“.

slidžiai, kaip kam gali išrū
dyti. Tarp tautininkų buvo 
labai smarkių ginčų, pirma 
negu jie padarė tą žingsnį. 
Vienoje organizacijoje val
dyba, susidedanti iš tauti
ninkų, atsisakė net pasira- 

“ ir kad, bal- 
. Gugį, “gal

šitie, kurie taip spyriavosi 
prieš Gugio kandidatūros 
parėmimą, yra artimi minė
tosios “Lietuvos“ sėbrai; to
dėl, jeigu ji dabar giriasi sa
vo vienminčių dvasios pra
kilnumu, tai ji pusėtinai vei- 
dmainiau—kaip paprastai.

Faktas betgi yra tas, kad 
šiandie žmonės, kurie kovo
jo prieš socialistus, sutiko 
remti jų. kandidatą rinki
muose. Motyvuoja jie tokį 
savo fronto permainymą 
tuo, kad “vienybė musų tau
tos gyvenime pasidarė svar
biausiu ginklu 
suodami už K 
mes padėsime pamatą musų 
vienybei.“ Nenorėdami nė 
valandėlei įtarti nuoširdumą 
rezolucijos autorių, mes 
betgi leidžiame sau pažvelgti 
į klausimą plačiau.

Jeigu svarbiausis dalykas 
butų čionai “tautos vieny
bė,“ tai jisai butų paskati
nęs tautininkus remt socia
listo kandidatūrą ne tik šį 
kartą, o ir pirmiau. Tas 
pats drg. K. Gugis neperse- 
nai jau “runijo“ į alderma- 
nus. Buvo tuomet Chicago
je dą ir antras lietuvis kan
didatas į aldermanus, drg. P. 
Galskis. Bet tautininkai 
tuomet nerėmė jų. “Lietu
va“ nė gero žodžio neištarė 
apie juodu (ji ir dabar dar 
piktai ir neteisingai kabinė
jasi prie drg. Gugio, parody
dama tikrus savo jausmus).

Tai kame-gi atmainos 
priežastis ?

Mes ją matome objekty- 
vėse (ne nuo jausmų ir ar
gumentų priklausančiose) 
aplinkybėse.

Balsuot prieš socialistą, 

ko žmonės — darbininkai, 
smulkus biznieriai ir k.—ga- 

i Pirmiau daugelis paviršu
tiniškai protaujančių' žmo
nių galėjo dar manyt, kad iš 
jų galima ko-nors gera su
laukti. Bet šiandie ne. Šian
die žmogus, kuriam paskuti
nio pusmečio atsitikimai A- 
merikoje ir visame pasauly
je nepraėjo veltui, nebegali 
dėt vilčių ant kapitalistinės 
politikos atstovų. . O ypač, 
jeigu tas žmogus ne tiktai 
priklauso biednesnei klesai, 
bet yra da ir mažos tautos 
iiarys. Po to, kaip Rusijos 
socialistai paskelbė tautų 
apsisprendimo principą, lie
tuviui darbo žmogui eiti 
prieš socialistus butų dvigu
bas nusidėjimas prieš savo 
reikalus.

Chicagoje linija tarpe ka
pitalistinių ir socialistinių 
kandidatų yra šiuose rinki
muose ypatingai aiškiai pra
vesta. Republikonams ir de
mokratams susivienijus pa
gal principą “fifty-fifty“, 
balsuotojui bepalieka čionai 
tiktai vienas pasirinkimas: 
.už kapitalo atstovus—arba 
už darbo atstovus.
• A^e kokios aplinkybės pri
vedė prie to, kad lietuviai 
(kurie beveik visi yra dar
bo žmonės), pirmiau balsa
vusieji už republikonus arba 
demokratus, dabar pasiža
da atiduot savo balsus socia
listų kandidatui. O su žmo
nėmis priseina žengti ir “va
dovams“ (kartais net dantis 

Mes tuo galime tiktai pasi
džiaugti. Žmonės pradeda 
atitikt teisingąjį kelią, Tie- 

jsa, daugelis jų dar tik pra
deda. Ir tos rezoliucijos, in- 
dorsuojančios drg. K. Gugio 
kandidatūrą, rodo, kad jų 
autoriai ir pritarėjai dar tik 
pusę žingsnio padarė pir
myn. Kodėl jiems ne žengti 
visą žingsnį ir ne paremti 
visus socialistų kandidatus?

Rinkimuose juk ne asmens 
turi but svarbu, o principai. 
Gugis stoja už tuos pačius 
'principus, už tą pačią plat
formą, kaip ir Stedmanas 
-arba kiti socialistų kandida
tai. Taigi kas yra nuosek
lus, turėtų balsuot už visą 
socialistų tikietą.

, Atiduot savo balsą kapita* 
lietinių partijų blokui—šian-

die, kada visas pasaulis ran
dasi naujos gadynės išvaka- 
riuose, darbo žmogui butų 
“šėm“.

Nepriėmė apgar
sinimo — uždare.

Telegrama iš New Yorko 
praneša, kad pačto departa
mentas atėmė iš to miesto 
'vokiečių socialistų dienraš
čio “Volkszeitung“, antros 
klesos siuntimo privilegijas.

Minėtas dienraštis buvo 
vedamas radikalėje dvasio
je. Jisai ne tiktai griežtai 
smerkė Vokietijos valdžią, 
bet ir Vokietijos socialistų 
didžiumą—“kaizerio socia
listus“, kaip jisai juos vadin
davo.

Taigi apkaltint jį “išdavy
stėje“ — “teikimu pagelbos 
ir patogumo priešui“, rodos, 

;ir gudriausis prokuroras ne
būtų galėjęs. Už ką tad jį 
valdžia nubaudė?

Telegrama paduoda tiktai 
vieną faktą, kuris galėjo but 
tos bausmės priežastim: “N. 
Y. Volkszeitung“ buvo ap
skųstas “laisvės paskolos“ 
komiteto, kad atsisakė pri
imt tos paskolos apgarsini
mą.

“Laisves 
bausmė už 
priėmimą!

paskola — ir 
apgarsinimo ne- 
Nejaugi tai bū

Kiek laiko atgal “Naujienose” 
buvo paminėta pranešimas, ku
rį D r. J. šliupas da vė Lietuvių 
'I'anlos Tarybai Petrograde apie 
Amerikos lietuvius. Tuomet 
mes pasijuokėme iš p. Šliupo 
pasigyrimo, kad jisai esąs kle
rikalizmo priešas. Prie kitos-gi 
progos mes išreiškėme tą nuo
monę, k a d m u s ų “lais
vamanių tėvas” susidės Rusijoje 
su klerikalais, o ne su 
cionieriais.

girianti Lietuvos Neprigul- 
minguino reikalingumą, kaip 
štai visi socialistai, prie ku
rių dar nežinia ko delei prisi- 
šlijo ir santariečiai, apleidę 
posėdį su protestu, toliaus tę
sė “Lietuvių Seimą Petrogra
de” ir išnešė rezoliucijas daug 
skystesnes, reikalaudami “Į- 
steigiamojo Seimo”, tuom lyg 
sakydami, kad Lietuvos ne- 
prigulmingumas jiems nesąs 
taip labai svarbus dalykas.

biaus persigėrę, negu Ameri
kos Lietuviai — amerikoniz- 
mo dvasia. Kaip diduma sei
mo išrinko Vykdomąjį Komi
tetą, taip socialistai mane da
bar savosna rankosna paimsią 
Tautos Tarybą. Vykdomasaį 
Komitetas per Havaso ir Rcu- 
terio agentūras pagarsino pla
čiam jam svietui rezoliucijas 
didžiojo seimo, jis taip-gi nu
tarė sušaukti z'Stockholman 
konferenciją Lietuvių iš Ru
sijos, Amerikos ir Didėsės 
Lietuvos, ir dabar rūpinasi 
reikalais Mezliavos, beje ant-

tiška mokestimi Lietuvos rei
kalams. O socialistai savo 
rezoliucijas, labai dar jas su- 
ambrinę, ir prie jų pridėję pa
sveikinimus, įteikė' per p. 
Bielskj Darbininkų ir Karei-’ B. — pilnai sntinka su Zinov

vių Deputatams, kas — ypa
čiai minetasai suambrinimas 
taip įkiršino Santaricčius, jog 
jų atstovas, baronas Šilingas, 
išstojo iš Tautos Tarybos, ku
ri ir be to nerado jau para
mos tarĮ) Lietuvių provincijo
je, nesą ten Lietuviai, nepaten
kinti tokiu socialistų clgimu- 
si, tikrina, kad tokią tarybą 
jie galį kiekviename mieste 
įsisteigti. Taip tad ir suiro 
bendras darbas ir buvusioji 
'fautos Taryba.

Drg. J. Baltrušaitis tėvynes 
gynimo klausime pasistato kai
resniu ir už pačius musų kai
riuosius. Jisai sakosi negintų ne 
liktai kapitalistinės, bet ir socia- 

vra toks

Patįs to “gynimo” priešinin
kai ėmė toliau aiškinti: girdi, 
žinoma, mes ginsimės nuo 
svetimos tėvynės, kuomet 
mus šalies valdžia bus musų 
rankose. Griežtieji karės 
priešininkai numetė griežtu
mą : pripažino 
karę!

' Tik jie rodė, kad ir dabar kai-

savo straipsnio, drg. J. Baltru
šaitis neteisingai vadina musų 
kairiųjų oponentus “dešiniai
siais.” Dešinieji socialistai yra 
tie, kurių pozicija yra tokia, 
kaip Vokietijos arba Franci jos. 
Kautskį arba Haase, Martovą ar
ba Akselrodą, Hilląuitą arba 
Germerį negalima vadint deši
niaisiais, O “Naujienų” redak
cija jųjų poziciją remia.

Neteisinga .yra taip-pat saky
ti, kad musų kairiųjįj oponen
tai norėjo išteisint socialistus, 
ėjusius karen; tikslas buvo ne 
išteisint juos, o išaiškint dalyką.

žindami
liaus atranda, kad jie padarė ir 
dar vieną žingsnį nuo savo 
“griežtumo”, būtent, jie pasakė, 
kad ir imperializmo gadynėje 
galima prie tam tikrų aplinky
bių ginti tėvynę,

Dr£' Kapsukas - sako J.

jevu, kurs šitokį savo “social 
-patriotišką” kur j ozą parašė:

“Vienok tai nereiškia, kad 
mes visur, visuomet, visuose 
atsitikimuose ir visais laikais 
atmestume tėvynės gynimą ir
imperialistinė j gadynėj.”

Toliau sako: “O ar gali būti 
‘teisingų’ karių dabar, impe-

Koks-gi ištiesų skirtumas tar
pe tų, kurie vadina save “kairiai
siais”, ir tų, kuriuos jie vadina 
“dešiniaisiais“ ir pravardžiuoja 
“social-patri.otais“ ? Pasak drg. 
J. B....

Jiedu gali netikė- 
L” Red.) susilyginti, 

savo tarpą arba skirtumą už
lyginti ir tada nebus mums ne 
kairės, nė dešinės visi “gin
sime tėvynę.“
Priėjęs prie šitokio išvedimo, 

drg. J. B.,.suprantama, turi ste- 
bėties, kodėl tuomet eina taip 
smarki kova tarpe musų frakci
jų. Sako:

jie vadinasi, vidutinių) ir kaL 
riųjų pas mus tėvynės klausi
me beveik nėra skirtumo. 
Kįla klausimas: ko taip smar
kiai da jie kovoja tarp savęs? 
Ko, antgalo, dėl šito principo 
kova nuėjo prie asineniškų 
dalykų: jgylimų, pasikolioji- 
mų? Atsakymas yra vienas: 
stoka 
mų).
draugai sumenkino... Su
menkino tuom, kad savo teo
riją1 varė agitatyvišku budu. 
Ne rainiai svarstė — išvadžio
jo, ne užsidavę tiesos klausi
mu j ieškojo tiesos, bet tik dėl
to tąją “teoriją“ varė, kad pri- 
rodžius, jog kita srove klai
dinga ir šitame klausime taip, 
taip visuose kituose klausi
niuose. Visos šitos musų ko
vos padclkos (?“N,”Red) — 
tai socialistiškų laikraščių iš
likimo ir pragyvenimo klausi
mas.
Them you are! Kovojo, gin

čijosi tie laikraščiai, buk tai gin
dami kokias tai idėjas, o ištiesų 
tai rūpėjo “išlikimo ir pragjve- 
himo klausimas”!

Pasakyta drąsiai ir aiškiai -— 
reikia pripažinti tiesą drg. J. 
Baltrušaičiui; bet “kįla klausi
mas” — ar teisingai ?

Musų numanymu, sunku, yra 
surasti atsitikimą, kur mintis 
žmogaus, vedančio rimtą disku
siją, butų taip skaudžiai “niks-

gu pažvelgi j jį “užeidavęs tie*
h.r - ' -L> ‘ A. . .» *• '‘y* /Tt’ .< ■ ' . '■ "T,''.v. a*-, .* i. > /j..; z . . ,u‘. . . . . t. •U'Sr >i!y. kb.,.- ••

Reikia tik pa
imti šiuos faktus į savo domą: 
Ginčui ėjo kone išimtinai tarpe 
L. S. S. leidžiamų laikraščių ir 
“Naujienų.” “Kovos” ir “Nauj. 
G.” “išlikimui ir pragyvenimui” 
nebuvo ir nėra pavojaus iš dien
raščio pusės: viena, dėlto, kad 
dienraštis nedaro beveik nė ma
žiausios konkurencijos savait
raščiui arba mėnesiniam žurna
lui; antra 
ir “N. G.’ 

ti.“ bendradarbio išvadžiojimų 
ajiie tėkmės gynimą.

Jisai, kaip matėme, teisingai 
pastebėjo, kad musų kairieji, ku
rie taip smarkiai atakavo “Nau
jienas” už jų poziciją tėvynės 
gynimo klausime, faktiškai ne
parodo beveik jokio skirtumo 
tarp savo pozicijos ir tos, kurią 
jie smerkė. Iš šito fakto drg. 
J. B. daro “išvedimą“, kad pas 
tuos, kurie ginčijosi, nebuvę ar
gumentų. Ir jisai užreiškia, 
kad jų, ir vienų ir antrų, pozi-, 
ei j a esanti neteisinga. Jie pripa
žįstą tėvynės gynimą, jisai-gi sū

manau ginti tėvynės. Mano 
draugai, kurių aš klausinėjau 

i apie tėvynę, ir jos gynimą, ir
gi atsakė man neginsią jos 
niekada!

Dabar anie draugai kairie
ji — Kapsukas, Pruseika, 
Aleksa ir kt., — gali mus va
dinti kadir išgamomis (! “N.” 
ReJ.), mums vistiek. Mes ne- 
užpyksim, nes mes jaučiamės 
stovį tvirtoj pozicijoj. Musų 
pozicija — intemacionaliz- 

' mas. Kariauti, reiškia, ne tik 
demokratizmą panaikinti, ne
tik savo protą užmušti ir ak
lai vadovų klausyti, bet su
trempti savo tarptautiškumo 
principą, tarptautinį darbi
ninkų solidarumą (vienybę) 
— - žodžiu, suspenduot socia
lizmą I

nę per kares — tai užsimušti 
save ir savo tėvynę (! “N.”J 
Red.); Musų revoliucinis so
cializmas neturi kares pras
mės. Jis prieš kares ir prieš 
visas žmonijos žaizdas turi 
revoliucionizmą (ką tai iviš- 

mili-

Mums net baisu pasidarė nuo 
šito “rcvoliucionizmo”, kuris 
taip labai primena... “duchobo- 
rų” arba “tolstoveų” mokslų. 
Bet pirma negu kritikuot jį, 
mes palauksime, kol drg. J. B. 
duos savo argumentus. Bus la-

Amer. Liet Darb 
Taryba.

t i niame savo susirinkime nutarė 
prisidėti prie Amerikos Lietu
viu Darbininku Tarybos.

c- c

Musų draugija turi šimtą pen
kiasdešimts nariu. Atstovais c
Tarybon tapo išrinkti šie nariai: 
Liudvikas Norvaišas ir Jonas 
Liaudanskas.

susirinkimu laisvė vis aštriau c.
varžoma. Radikalė ir darbinin
kiškoji spauda ant kryžiaus tem
piama.

- - Toliau bus blogiau.
Bus blogiau, jeigu žmonių 

apatija ir nepamngunias padrą- 
•sis reakciją savo darbą dirbti.

Tik organizuotų- žmonių 
balso ji bijo. Tik organizuota 
liaudis, darbininkai, gali prieš

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos tikslas — Organi
zuoti daiktan visas paskyrium 
veikiančias lietuvių darbininkiš
kas ir šiaip progresyves kuopas, 
kad išvien su kitų tautų, ir ypa
tingai su amerikiečių Liaudies 
Taryba, sudarius spėką* pasek
mingam žmonių teisių ir laisves

IL Dykčiui. Eilių nesuvar
tosime.

A. Garbukui. — Tokių daly
kų dabar nebegalima skelbti, da
gi jei tam butų ir aiškių priro
dymų. Todėl jūsų aprašymo 
apie atsitikimą su “svederiu” ne
galime suvartoti.

Z. J. Songail. — Jūsų straips
nio nesuvartosime.

S. Naudžiui. — Talpiname 
pirmiaus gautą pranešimą apie 
tas prakalbas

/
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Jaunuomenės Skyrius
Keletas žodžitj apie

kini Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimą Amerikoje pradėjo val
dyti kelios ypatos, bet nevisi pri- 

() tok- 
net ik tai

siems pasitaikė suvažiuoti į 
Cliicagą, tad ir sumanė padaryti 
suvažiavimą, kuris lai jau buna 
L. M. S. A. suvažiavimu. .Jeigu 
tie keli draugai turėjo kokią su
eigą, lai las mums nėra svarbu, 
bet kuomet jie kalbėjo viso Su
sivienijimo vardu ir darė visam 
Susivienijimui nutarimų, tuo-

sai apsireiškimas yra 
nepageidaujamas, be 
pragaištingas visam susivieniji
mui. Aš žinau, kad daugumas

mieji, faktų, jogui taip yni, ne-

pasakyti, kad keletas draugų ne
bandytų Susivienijimą tempti 
kur jiems patinka, butų paže
minimu visų 2-ros kuopos na
riu. 

c •—

priminti, kad tame susirinkime 
buvo keli katalikai ir šiaip mok
sleiviai, kurie nei nemano prigu
lėti prie Susivienijimo.

Atidarius susirinkimą sekė 
svarstymai:

1. Pirmiausia pakeltas klau
simas apie Susivienijimą su ka
talikais moksleiviais.

Po apkalbėjimui padavė nu
balsuoti, kad 13 d. šio mėnesio 
sušaukti abiejų Susivienijimų 
bendrą susirinkimą, kuriame 
sunešus abi konstitucijas bandy
ti sujungti abi kuopi į vieną 
krūvą. Prieš balsavimą aš nu
rodžiau, jogei tame svarbiame 
klausime gali balsuoti tiktai 
kuopos nariai. Pirmininkas

Keletas savaičių atgal pasiro
dė Jaunuomenės Skyriuje, kad

Kad parodžius, jog užmeti
mas, kurį padariau suvažiavimo

Dilba r klausimas, kas tą suvažia
vimą sušaukė? Ir dulko suva
žiavimas buvo šaukiamas tokiu 
laiku, kuomet beveik visi moks
leiviai išvažinėja po visas Suv. 
Vai. ir jokiu budu negalėjo jame 
dalyvauti? Delkogi apie suva
žiavimą nebuvo pagarsinta iš 
anksto? (Gal ir buvo kur ki
tur, bet Jaurr. Sk„ Susivienijimo 
organe nebuvo jokio paskel
bimo. Tik trumpai buvo pra
nešta, kad moksleiviai jau laiko 
susivažiavimą).

Aš noriu atsakyti visai trum
pai. Aš sprendžiu, kad suvažia
vimą šaukė antros kuopos pir
mininkas J. Vitkus ir Chicagos

du svarstymus 2-ros kuopos Su
sivienijimo, laikyto spalio 5, 
kadangi ir aš tik iš to susirinki-

są balsuoti, nes esą, “hies visi 
esame ne nariai. Kuomet pa
duosi m po pusę dolerio, tuomet 
busime nariais, o dabar visi ly
gus.” Ir ką jus manote, drau
gai? Kuomet p. Vitkus sumanė 
visą kuopą vesti pas katalikus, 
tuomet ir tie nariai, kurie prigu
lime per kelis metus,
nebe nariais! Įnešimas 
priimtas, nes balsuotojų buvo 
daugiau kaip 30, kuomet prie 
kuopos priklauso tik apie 12.

2. Drg. Juršas duoda įneši-

tapome 
tapo

Spalio 5 d. susirinkimas.

Susi rinkimą1 atidaro pirminin
kas p. J. Vitkus.

A tidaryd'ainas susirinkimą 
pirmininkas pasakė “puikų” 
“spyčių“, sekamo turinio: “Mes, 
moksleiviai, šioje šalyje esame 
išsidalnę į du Susivienijimu: L.

ir vėl šaukdamies prie katalikų, 
(b) Nužudė visuomenės užsilikę 
j imą moksleiviais, kuris buvo 
padidėjęs moksleiviams prisidė
jus prie pažangiosios jaunuome
nės. Dabar moksleiviams pa
rodžius visą savo nerimtumą, 
ji žiūrės į juos, kaip žiurėjo ko
kia pora metų atgal, (c) Pri
vertė mus nckuriuos draugus 
pasitraukti iš Susivienijimo, 
nes aš nemanau mainyti savo 
persitikrinimus (o ir manau, 
kad ir daugiau atsiras, kurie aiš
kiai pasižadėjome eiti su pažan
giąja visuomene ir tarnauti jai; 
kurie per kelis sykius Jaun. 
Sk. sakėme, kad musų siekis 
skleisti tarp žmonių socializmo 
idėją).

Būdamas socialistu ir būda
mas pasišventęs dirbti del jo sy
kiu su musų draugais socialis
tais ir visa pažangiąja visuome
ne, niekuomet nesutinku pra- 
šyties pas kelis katalikus-klcri- 
kalus. Aš manau, kad1 turime 
darbuoties, idant jie ateitų pas 
mus, bet ne mes — pas juos; 
Musų kelias yra tiesus ir neina-.

Žmonės
Drabužius

Mėgsta 
Čia.

Pirkti
Dėlto Kad:

Abiejų Susivienijimų tikslai yra 
vienodi. Pirma buvo vienas 
Susivienijimas, bet viename su

užmauti moksleiviams

prie šaukimo suvažiavimo, bet 
nenorėčiau tikėti, kad pirmajai 
kuopai butų buvusi duota žinia,

mas, o antroji kuopa, kuri dau
giausia narių turi, nieko nebūtų 
žinojusi). Nežiūrint, kad du 
trečdaliai moksleivių# jokiu bil
du negali tuo laiku dalyvauti su
važiavime, bet ka paiso tie m 11-

žinties. Tokiu budu laisvieji 
turėjo pasitraukti. Abiejų su
sivienijimų konstitucijos visai 
vienokios, tiktai katalikų yra įdė 
ta, kad kiekvienas narys turi 
atlikti išpažintį, o musų konsti-

iš suvažiavimo. Vitkus sako: 
“Aš išduosiu raportą.” 
paaiškinus suvažiavimo 
mus, aš užklausiau, kas tą suva
žiavimą šaukė ir delko iš anks
to nebuvo apgarsinta? Vitkus

Jam 
tari-

Aš gerai žinau, kad visi sušuk
site: dar niekur nieko, o toks be
reikalingas trukšmas; dar gal 
nesušivienys ir lokiu budu kam 
taip bėdavoti? Bet vistiek, ar 
susivienys, ar ne, visuomenei tu
ri but aiškus moksleivių idealai

keturių dienų Naujienose apgar
sinta (Ne organe. Nors, rodos,

garsinimo negalėjau matyti). 
Kas suvažiavimą sušaukė — 
neatsako. Toliau paklausiau, ar 
buvo antros kuopos išrinkti ir 
įgalioti į suvažiavimą delega
tai? (Nes per vasarą nebuvau 
Valparaisoje, tai nežinojau mu
sų kuopos veikimo). P-as Vit-

tovuinas, nes visuomene seka 
moksleivius ir lemi ja kokiais ke
liais jie eina.

Kokios ne pasekmės to antros 
kuopos bandymo butų, bet mu
sų draugai parodė, kad jų kelias 
vieną dieną vienokis, o antrą —- 
kitokis, kas reiškia visišką ne
pastovumą ir net neturėjimą iš
dirbtos aiškesnės pasaulėžval
gos. Antony Bimbo.
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Specialiai
Pabaigęs

^Northern ‘ Illinois Cole-
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giją Pritaikymo Akinių 
i Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
iValandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. NURkAITIS Oph. D.
H617 N. Robey St., Chicago. 
£ Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

vadovai? Kadangi jiems vi-

Musų Sankrova yra ti
krų Siutų ir Overkautų, 
ir nė vienai dalykas ne
gali geriau patikrint, kaip 
prekės, kurias mes paro
dome po

«12 iki «30

dclkogi mums vėl nesusivienyti? 
Suneškime abi konstitucijas ir 
persitikrinkime, kaip jos vieno
dai skamba, o pamatę, kad nė
ra tarpe musų siekių jokio skir
tumo, susivienykime visi į vieną 
Susivienijimą. Tuo mes paro
dysime visuomenei, kad mes 
esame moksleiviai, daugiau pro
taujantis žmonės, ir visuomenė 
paseks musų pavyzdį! Taigi 
dar sykį sakau, delko mums ne
pabandyti susivienyti!”

Aš padaviau pono pirmininko 
“spyčių”, kadangi noriu atkreip
ti kitų draugų atidą, kur link 

bandoma mus vesti. Dar turiu

buvo nei vieno susirinkimo. 
Girdi, tenai visi buvo delegatais, 
kurie tiktai atsilankė į posė
džius.

Paskiau d. J. Dementis nupei
kia suvažiavimą, kad kares klau
simu jokios konkretiškos nuo
monės neišreiškė. Ponas Vit
kus pajuokdamas atsako, kad, 
girdi, d. Dementis pats buvo su
važiavime ir kuomet kilo karės 
klausimas; jis tuomet nė vieno 
žodelio nesakė, o dabar čia kri
tikuoja tame klausime suvažia
vimą. Drg. Dementis atsako:

Mums reikaling 
pasitarti.

ant Town of Lake (Chicago) 
spalio 7 d. laike savo susirinki
mą Davis Square parko svetai-

Pasirengę Dabar 
Pirkti Sau žieminį

Randaai kiekviena ge
ra atailė šio sezono, — 
puikios stailes jaunes
niems vyrams, parinkti- 
nos staitės senesniems 
vyrams ir specialiai nau
jos mados del abiejų pa
žiūrų.

Jeigu jus norite leisti 
savo pinigus toliaus ir su
grįžti atgal su geru Įdėji
mu j stailę, kokybę, pa
tarnavimų, užganėdini- 
mą ir vertę, kurias gali 
suteikti, atsilankykit pas 
mus. Jus nebusite ap
viltas. n

Musų sankrova atdara 
Panedėlio, Utarninko ir 
Subatos vakarais. Taipgi 
atdara nedėlioję iki pietų

’Lietuvis par
davėjas

kiu 5 budu neturėjau tiesos kal
bėti.” Dabar supraskite: vienas 
sako, kad neturėjo tiesos kalbė
ti, nes neturėjo nuo antros kuo
pos įgaliojimo, o kitas sako, kad 
visi buvo delegatai, kurie tiktai 
atėjo į suvažiavimą? Gi toksai 
suvažiavimas kalba viso Susivie
nijimo vardu!

3. Sekė kuopos valdybos 
Išrinkti: J. Demen-

1

Antros kuopos draugams.

tieJ* klerikalai

Ką mes manome atsiekti, 
draugai, nusilenkdami klerika
lams moksleiviams ir prašydami 
juos vieny ties? Susivienijimas 
dėlto ir skilo, kad klerikalai 
moksleiviai pasirodė aklai tar
nai! jau tįs kunigijai; Ar jus ma
note, kad dabar
moksleiviai yra kitoki? Ir argi

Vienoda- kai

na visiems.

1800 iki 1808 Blue Island Ave., Kampas 18-tos gatvės

M. S. antros kuopos, kuomet 
vos tiktai yra keturi ar penki 
prie jos prigulintįs'moksleiviai? 
Argi nenusibodo būti visuome
nes užmirštais, kuomet Susivie
nijimas bandė būti bepartyviu? 
Antros kuopos toks pasielgimas 
atnešė tris svarbias pasekmes: 
(a) Parodė pažangiųjų moks
leivių nepastovumą, pirmiaus 
prisidėdami prie pažangiosios 
jaunuomenės ir pasižadėdami 
darbuoties kartu su ja, o dabar 
permainydami savo nuojmį®^

turi virš 20 narių, kas parodo, 
kad ji nėra visai silpna, bet į 
susirinkimą atsilankė vos apie 
trečdalis narių.

Susirinkusieji norėtų lavin- 
ties, veikti, praplatinti savo ži
niją, bet mažos jų pajiegos ir 
jos neleidžia įgyvendinti savo 
troškimų.
r Bet'visgi reikia pripažinti, 
kad‘minėta kuopa nors ir nese
nai gyvuoja, yra šį-tą nuveiku
si. štai ir ateinančioj nedėlioj 
įvyks jos vakaras Blinstrupo 
svetainėj. Kaip jis pasiseks ir 
kokias1 pasekmes jis duos, dar 
sunku dabar pasakyti. Vienok- 
rengėjai visaip dirba kaip dvasi
niam, taip medžiaginiam jo pa
sisekimui.

O vis tai vos astuonių žmonių 
darbas.

Toks pat padėjimas yra ir ki
tose jaunuomenės lavinimos 
draugijose. Jei bent išskirus L. 
S. J. L. 1 kp., kuri yra nemažai 
nuveikusi per pastaruosius me
tus ir kurios spėkos yra daug 
didesnės, negu kitų dviejų LSJL.

LSJL. 2 kp., Cicero, nors ne* 
daug vėliau už 1 kp. (Bridge- 
porte) susitvėrė, bet narių turi 
vos apie 30. Iš jų vos tik treč
dalis tesilanko į mėnesinius ar 
lavinimos susirinkimus, ir tai 
tik tie jaunuoliai, kurie ir šiaip 
yra Socialistų Partijos nariais.

Nenoromis todėl kįld klausi
mas: Ką mes turime veikti to
liau ? Ar laukti kol visai nusilp
nės! me, kol ne tekšime,energijos 
ir musų darbas pakriks; kad 
paskui vėl iŠ naujo gaivinus, 
tverus naujais pamatais, ar ban
dyti sustiprinti musų veikimą; 
geriau jį sutvarkyti, kad jis bu
tų kiek pasekmingesnis ?

Mano nuomdne geriausiu iš to 
išėjimu butų d. A. Dvylio “N-ų” 
hr. 237 pasiuly tasai ’sumanymas 
sušaukti visų L.S.J, Lygų kuo-

<

Rudeniniai Siutai. Rudeniniai Overkautai

' augšČiau

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čevcrykų Namas
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visų skurininjr naujausių stailių.

iki

ŽIEMINĖS APATNEŠOS
Ką lik aplaikėrn didelj siuntinį žieminių apatneŠų, mes 

gahme- aprūpinti^ jus su visokios rūšies apatnešomis, ku
rių jus galėtumėte pageidauti. Puikios, šiltos, vilnonės, 
žieminės apatnešos.

Union Siutai ir
$

-jų šmotų Siutai po

1.50 iki

ČEVERYKAI
Jums reikės naujos poros Čcverykų del žiemos ir la

bai munis palikių, jeigu jus ateitumėte ir pamatytumėte 
musų puikų sandėlį čgverykų,. Plorshehns ir kitų gerai pa-

•10

■?

£

Oopyrlsht Hart Bohaffner & Marx

MACKINAW KAUTAI
ir

SVEDERIAI

po

•10

k.

I «13

Mes dabar parodome geriausias 
puikiausias eiles Mackinaw Kautų 
šioje apielinkėje, visi vilnonių audi
mų, puikių spalvų, naujų stailių, po

Puikųs, visi vilnoniai svederiai, 
paprastų spalvų, puikus maišyti, dry
žuoti, lygus ir Pinch-Back, geriau
sios vertės po

*3.50

i

$1 
iki I Cit

■^9^x3

Ši Sankrova yra kur jie gali rasti geriausias 
prekes už pigiausias kainas.

Ši Sankrova yra kur jie gali rasti didžiausią 
sandėlį pasirinkimui drabužių.

ši Sankrova yra kur jie gali rasti pirmiau
siai naujas stailes, gražiausių spalvų ir kirpimų, 
geriausių audimų.

Ateikite ir pamatykite musų naujas rudeni
nes stailes siutų ir overkautų, kariniai modeliai, 
su diržais aplink arba paprastas pritaikymo mo
delis, visi puikiausių vilnonių materijų.

ir augsciau

Kuomet jus rasite kokias puikias materijas 
čia mes turime, visos gatavos del jųsų pasirinki
mo, jus norėsite, kad jus būtumėt atėję anksčiau

Antras dalykas, mes gvarantuojame savo 
prekes ir stovime užpakalyj gvarantavimo.

Geri, Tvirti žieminiai Darbiniai čeverykai 
Parduodami Taipgi

DACU Did ne oA.vrt dKUd.
Michigan Ave. ir 115-ta Gatvė.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Drabužių
Florsheim Čeverykai Stetson Skrybėlės
Kambarinė Beizbolė duodama dykai su Vaikų Siutu Overkautų arba

Mackinaw Kautu.

ratelių suvažiavimą tikslu, kad 
išdirbus bendrą lavinimos prog
ramą.

Vienok, mano nuomone, kol 
toks suvažiavimas galės įvykti, 
geriausia ir net būtinai reikalin
gu dalyku yra, sušaukti visų 
trijų LSJL. kuopų pasitarimą 
apie apibendrinimą veikimo ir 
teikimą viena kitai kuopai pa
galbos lavinimos reikaluos. Tai 
yra pirmiausias reikalas. 
Kiekvienai kuopai atskirai vei-

kimas ir jis nebūna toks pasek
mingas, kaip kad butų veikiant 
sujungtomis jiegomis.

O kada įvyks toks bendras 
veikimas tarpe LSJL. kuopų, 
tuomet galima bus eiti ir prie

prie neorganizuotos jaunuome
nes, k|ad ir ją įtraukus bendran 
veikimam

Todėl pradėkime veikti nuo 
nuo Chicagos ir čia,

namie, sutvarkykime savo rei
kalus ir veikimą. — J. Aceris.

čia pat

Tarpi Rockfordo 
lietuvių.

Vasaros laikotarpis pabeldė į 
sukavojau; 

trumpesnius rašinius išsiuntinė
jau, ilgesnius, padėjau kad nu
sektų. Atsisveikinęs su drau
gais, kambario duris uždariau.

Dienos puikios, gamta šypso
si. Tečiaus didmiesčio trenks
imas dar vis tebėgriežia tą pa
čią melodiją, kuri jau senai bu-

kaktą.

kesnis, karštis kįla. Kad kur 
pasprukus į ramią vietą, rodos, 
butų malonu — atsilsėtum, visos 
gįslos prisipildytų energija. — 
Nubraukęs prakaitą nuo antakių 
skubiai traukiu stotin.

Traukinis sušniokštė, išpūtė 
čielą bumą durnų ir staugda
mas pasileido per laukus. Su-

vokšniai, ūkės, kalneliai visą lai
ką mirgėjo akyse. Saulė nardė- 
si tarp baltų debesų, pamaži ar- 
tindamosi prie horizonto.

“Rockford!” sukriokė išdžiu
vęs konduktorius. Mano drau
gas griebėsi už kepurės, abudu 
pašokova ir iŠlipova.

Pavasario vakaras urnai pa
kvipo. Sujudinantis romumas 
viešpatavo aplink. Tik kur ne 
kur praeivis žingsniavo nepai
sančiais žingsniais. Prieblanda 
apsupę pusiau apmirusį mieste
lį. Sužibo lempos gatvėse,. tar
si žvakės tiruolio namo. Atigš- 
ti medžiai, it kareivių legijonai, 
laikė apsupę gyventojų namus. 
Žalia gamtos varsa 
jančius paveikslus.

I pATRI.IOTIZMAS: 
* Pačėdumas turi but 

pasargos- zodisr 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK»' 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

: į

piešė žavė
simi ir ten 
urksėdami,

lyg vilkai ]x> girią.
Mudu su draugu sykiais ap- 

sistojava, apsižvalgova ir vėl 
traukiava pirmyn. Nematoma 
esybė kibina mudu, sypšotis tu- 
rivą. Nepažįstama vieta, bet lo
ki smagi — ištiesusi rankas, ro
dos, kviečia savo glėbin. Ir mu
zika pasigirsta — tai gamta už- 
griežia mudviem maršą. Koja 
iiž kojos mudu žengia va tos pa
stebėtinos žiogų ir vabalų sim
fonijos taktu.

PU it kitu sun-l štai jau ir šluboje: tarp du
n,/. V z.-.,. .

bininkų lietuvių. Jie meilus, 
švelnus žodžiai rieda iŠ kiekvie
no lupų. Apie darbus, vargus * 
ir gyvenimą apkalbėjome, susi
pažinome, susidraugavome* ir- 
apsigyvenome. Ir kas gali įspė
ti kur geriausia širdis tuno, jei 
ne p raščiuko ^krutinėję? Kast

jei ne po ruda sermėga?
Taip prasidėjo vakacijos.? 

Laikas sukėsi, ringiavosi. Už’ 
dienos kitos sutikau keletą pa*' 
žįstamų, senų draugų.1 Jie visi t 
smagus pasimatymu, jautrus pa* 
sikalbcjime ir širdingi patari
muose. Ačiū jiemsl

lika apsireiškia prieš mano go
džias akis. Kiekvienas šventa
dienis šimtiniais būriais lietu* 
viai susirenka j Blackhawk par
ką. Piknikus, prakalbas, ir net 
susirinkimus jie čia laiko. Ban-* 
do jie šiuo laiku išrišti keblų 
klausimą: — tą klausimą, kuris, 
kaip juodas debesis kabo ant 
Amerikos žemes.
čia i riša klausimų apie registrą-

•Ii!

I
i

Rockfordie*
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H3fV u j

Didžiausia

veikimasnu

ECampas Milwaukee ir Ashland Avenues

man
(>■i va i-

si rink ima ms kur

i*

anas; spausdamas visų deši-

kuopai ir Soc. Janu.
rie surengė man išleistuvių va-

arvezio gerkle vėl prasizio- 
pasigirdo balsas, ir žuvo 
kfordas iš mano akiu.

T ariu ačiū | 
ns, kurios •
Ibas. Mano

lio.

klausytoj us,

pasinėrusi jos vir-

m. 4538 So. Marshfield a vmus ir savo tarpe išauklėtų nau-

go S. K. Bužynsko 25 m. Jubi-

laikui.

bai trukdo visų veikimų, o ku-
Ačiu lokiam Antano būdui, jis

Ji;

Iš šito pavyzdžio mums aišku;

mišias, po švsuranda

j imu. - vienas doras

i

I

bei pasekmių kokio nors ypatin

atidos, 
tauti”.

trone Vyskupui C. H. Corforui 
tikra mišių šventu tetamonium, v v •-

Katalikiškas Vyskupas, žinomas 
visai North Amerikai C. H. Cor- 
fora D. D. ir kunigas Robert Jo- 
scliko vicarius General, tarnavo 
per primicijų kunigui S. K. Bu-

Metams Vienas Doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

Pas mus yra jau nuo senai už
silikęs paprotys atidėti bite kokį 
darbų rytojui — tolimesniam

12th St. Tel. Kedzie 8902 
. Paulina. Tel. Western 15

3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Ill.

do jduimoliu.8 
vių likosi

Todėl, draugės ir draugai, 
pradėkim mes nuo šiandie rim
tai dalykus svarstyti jų neatidė-

noriu 
visiems

251 Broadway,

, pasimokinus, neturi 
noro, žodžiu sakant, vaikinas

spėkų patraukti prie

“KARDAS

rėdaių ir ava

linės nuoša

liai nuo vidu

riu iesčio.

mandagiai; savo pasikalbėji
muose nevartoja šiurkščių, ne
padoriu žodžiu. Ačiū tokiam

pažangiemsiems nebus didelio

jų, ir prakalbų, kuriuos atlieka
jaunimas. už-

programų: dainų,

lemais seni ir jauni

A A A

Jo draugas Antanas į dora ir 
urna visai neatkreipia 
Myli, taip sau, “paspoir 
smagiai, liuosai laika

giaini. Panašus susirinkimai 
niekuomet nėra užbaigiami be

nuinu”, paklusnumu ir nulaidu- 
mu. Išreiškia jie augštų pagar
bų visiems “augštesniesiems”, 
sykiu ir viešpačiui — alkoho-

smai,. subanguoja jausnn

A U J I E N O S, Chicago, HI.

rockfordiečiu. Čia lietu- c.

visi

tuodamasuola ha i ir

viena

sumanymas

p jaunimo, bet ir tarp

Parduoda visos grosernes

»

SCHULZES
RYE BREAD
SCHULZI>AK1NG CO.

.        _ —   T*l - - .E- a. J

donę.. Būdamas 
padaro savo priešus draugais, iš

I 
f*

Vėsesnėms 
ims

nes argumentai subiręs. Rock- 
fordo lietuviai matomai yra įsi
gilinę. socializme. Jie v ra nu-

drebančiame ore 
jauna

Jaunimo Ratelio ('.boras.
klauso čia dailus būrys jaunuo- 

uugusiu.

rainiai išklausys.
jau nereikia maldauti publikos 
atidos— tik “drošk." Bet vend-

ndo viską per- Jonas klek Salėdamas 
sunkianti savn skaitydamas
Paėmęs plunl

mos netikėtu smarkumu; apsi
dairys tada, kaip liūtas i

narius. . Dėklu macij ų

111 12, 1917.

darbininku klausimus, c

Mandagumas
iena puikiausių

jo mandagumas.

susirinkimuose,

vienas

garsmi mus t ’

maza

bekore l

su

Kiek

Man-

rus runai, c

tyruma.v Maudagu
lui svarbiausios

la vi naši

kokiuose susirinkimuose, slen-

politikų. Kuomet kįla ginčai 
tarp laikraščių, tuomet skirtin-

Prasyk groserninko

nuo šiandieninio judėjimo. Jų

nas tampa rimtu vaikinu ir vi
sų yra mylimu, visi nori su juo

Klimui, jis susipazjsta su ap
švies tesnia is žmonėmis, įgyja 
naujų gerų draugų ir užsipelno

dara I tarnin- 
ko.

ir Suhalws va
karai b

Gausite SavoPiiHguierte
YRAI ir vaikinai, klausykite! Mes galime su taupyti Jums nuo penkių iki septynių dolerių ant kiek- 
vieno Siuto ir Overkauto, kuriuos pirksite dabartiniu laiku. Tai yra prasižengimas iš jųsy pusės 
išmesti sunkiai uždirbtus pinigus vien tik dėlto, kad pagelbėjus pirkliams vidurmiestyje apmokėti jų

Ateikite pas Continental. Mes pasiūlome 
jums teisingiausius pirkinius kokius kuomet 
nors turėjote ir parodysime jums puikiausių 
rusių aprėdalus ir švarkus, kurie ištikrųjų ati
darys jums akis. Jus tiesiog nesusilaikysite 
nuo patyrimo, kad tai yra gražus drabužiai. 
Dabartinės musų kainos yra •

$15.00 $18.00 $20.00
Tūkstančiai siutų ir overkautų pasirinki

mui. Visi naujausi Rudeniniai fasonai. Nau
ji “trench” ir kariniai modeliai, lygiai kaip 
“pinch back”, liuosi pečiai, viena arba abi pu
sės susegami, rusvi, žalsvi, branzavi ir puikus 
maišyti.

ritu pasiutų Hart Schaffnerio ir Marx, Kup- 
penheimer Society Brand ir kitų gerai žino
mų siuvėjų po $25.00 iki $35.00.

Geriausia rūšis, geriausiai pasiūti—geriau
si fasonai sezone su visomis smulkmenomis, 
rankomis siutų drapanų.

Vaikų Aprėdalai ir Švarkai
Mes galime užganėdinti vaikus ir tuo žy

giu sutaupyti jums pinigus.

Sunkus ir tvirti aprėdalai ir švarkai, kurie 
laikosi gerai blogame ore ir užteks visam vai
kų amžiui. Atsiveskite savo vaikus.—Visokio 
dydžio nuo 6 iki 18 metų.

-**crw

ačiū kuriai, nebūtų nieko 
lokio negalimo. Taip susiorga
nizavusi minia pradėtų lavin-

KUN. BllžYNSKAS! KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.

HUfr Eibes juokingų straipsnių,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

jfT Kunigų žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro.

SCHULZES
BUTTER-NUT

BREAD 
SCHULZE'S

kęs, peiktinas, nes gyvenimas 
reikalauja, kad iškįlantieji klau
simai butų kuogreičiausia svar
stomi ir išrišami. Atidėliojimas 
vieno arba kito dalyko tolimes
niam laikui, tankiai suteikia

So. Boston, Mass.

(Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

Į “Naująją Lietuvą”
f Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
1 visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
j Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė- 
1 sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks- 
i lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė- 
Z kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata-

budu mes sustiprinsime savo 
veikimų. . — A. Dvylis.

ko vicarius General, Polska i. O 
po paihaldų pasizvalija jo myli- 
sta Vyskupo C. H. Corforo, sa-

progresyvių
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

tusi visi ir visur prisilaikyti eti-

būti rimtais ir teisingais, tai nė
ra mažiausios abejones, jog to
kioms organizacijoms ir ly- 
goms-rateliams, pritartų dau-

P. F. B. — Norint eiles rašyti, 
reikia pirmiausia žinot eiliavimo i
taisykles. , Ne visa kas yra ei
lės, poezija, kas eilutėmis sura
šoma. Patartume pasiskaityti 
tų taisyklių Kudirkos Kaštuose

kunigas S. K. Bužynskas davė vi
sai žmonijai palaiminimų savo 
sidabrinės primicijos ir paskui

tuviškai pamokslų, ant kurio vi-

Klemensas Matulionis.

Rusiškos ir Turkižkos Vanos

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A

rimais!
\ “Naujosios

Metams 9
Lietuvos” kaina Amerikoje: 

rubliai; pusei metų 4% rub.

“Naujoji Lietuva
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

liūs jiems pritarančių žmonių ir 
tokiu budu apmirusiose organi- 
zacijose-ra lėliuose apsireikštų 
nauja gyvybė, naujas didelis ju
dėjimas veikimas, kuris nuo
lat trauktų krūvon vis didesnius 
ir didesnius darbininkų barius ir

J. Šlajus.*— Delei ne nuo mus 
prigulinčių priežasčių jūsų 
straipsnelio “Arimas turtų jau
nuoliais“ suvartoti negalėsime.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

(Apgarsinimas) *
■I . ... ■■■!'■.....y................

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Išpildau receptus *n didžiausia atydn, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptiekti Bostone ir M aissmelui - 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiusią 
per expresu.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviai^ žinomai per 16 m* 
tų kaipo patyręe gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* Ilga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausi** 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* prW 

! taisus.
i Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISt> 

St. netoli Fhk St.
VALANDOS: Nuo AO—12 pietų f 

6 8 vakarais. Telephone Cana! 31 It 
i GYVENIMAS: 8412 S. Hilsted Stree. 
'i VALANDOS: 8—» ryto, tiktai

fe

E

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
Panedeljrj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c. 

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

HALSTED Ir 12-ra GATVR

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS
4814 S. Ashland Ave. Chicago,
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MILŽINIŠKAS

VAKARAS su PROGRAMŲ
Rengia

L. S. S. 22-roji KUOPA

Sub., 13 SpalioOct., 1917 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 West 23rd Place. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25 ir 35c ypatai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, nepraleiskite šios progos, nes tame va
kare dalyvaus progranie įžymiausios Chicagos spėkos, kaip tai: Italų socialistu 
11-to Wardo muzikai ir socialistai^ taip-pat ir lietuvių žymios spėkos.

Orkestrą 11-to Wardo Italų socialistų. Kviečia L. S. S. 22-ra kuopa.

5. Monologas,
6. Chicagos Lietuvių Vvrų Choras po vadovyste ..
7. Daina .......................   ‘ ’
8. Extra

CHICAGOS ŽINIOS
f ----------- ----------------------

Pasarga balsuotojams
Sekamiems teisėju rinki- 

< mams Chicagoje nebus re- 
I gis t ra vi mos dienų. Todėl 

kiekvienas balsuotojas, kur 
yra persikėlęs kiton vieton 
gyventi, taipjau tie, kur dar 
pirmą kartą balsuos, tegul 

(nueina į Board of Election
Commissioners ofisą, City 

; Hall, ir ten užsiregistruoja.
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip ligi spalių 27 die
nos. Kas to nepadarys, 
rinkimais teisėju lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

cius. Viso

( ICERO, ILL.

ko-

RINKIMŲ KAMPANIJOS

Chicagos ir apieiinkių darbi 
ninkiškoms organizacijoms, so

išrink tiems

tetarus pranešame, j

R1N KIM U K A M P A N UOS B U

atlikimui visų rinkimų

—Komitetas.

I * A V Y Z DINGOS V EST (IV ĖS

siunaite. Abu jaunavedžiai yra 
laisvų pažiūrų ir priklausė prie 
CSS. I3K kp. mišraus choro.

Susirinko būrelis žmonių, ku
rie gražiai besilinksmindami ne
užmiršo ir tų savo draugų, kur

KLEIN BROS. PIANU SANKROVA 
2027-29 So. Halsted St.

KLEIN BROS
PIANO STORE 

2027-29 S. Halsted St.

... .......

kp. vakaras. Buvo lošiama 
mediją “Meilės parodijos“. At
lošta gana gerai.

Paskui LSS. 138 kp. mišrus 
choras padainavo porą dainelių.

papuošimu viso vakaro ir nema
žai nustebino publiką savo didu
mu, nes vos sutilpo aut pagrin-
(tų. Ypač jis nugąsdino chica- 
giečius. Cicero nė negalima ly
ginti su Chicagos didmiesčiu, o 
vienok lokio choro lai dar rei-

Bublikos buvo tiek, kad nė 
netilpo svetainėj. —Anton Jusas.

Nuteisė 20 moty kalėjimai!
Daniel 11. Wallace, 

mainly League, apie

lio teismo kaltu, pasiremiant šni-

tame mieste

rekrutąvimo darbo.

cago, kaipo Airių Kliubo svečias.

pritarę karei, bet nedovanotinos

sekusios žiaurios ckzekuci jos vi
sai šukele airius prieš karę.

Susidurus dviem tavoriniam

nas švičmanas, kurio 'vardas ne-

se Buvo is jo reikalaujama ^z,- 
000. Bet jis į tuos laiškus ne-

eitą naktį j6 namo tarpdury j 
sprogo bomba, padariusi už a- 
pie $1,000 nuostolių. Iš žmonių

Dar dvi eksplozijos kilo delei

žeisti. Kada viena moteris tele
fonu pranešė gazo kompanijai 
anie f/azo eksnloziia ir kad ii ta-

P R O G RAMA S:
t. Chicagos Liet. Vyrų Choras, po vadovyste ................................... S. DILIO
2. Monologas. “Pikta Dvasia“ ................ . ......................................... A. JUSAS
3. Daina ............................................. Chicagos Liet. Socialistų KVARTETAS
4. Solo, piano .............................................................................  M. JUZAVITAS

£EŠ5e

M» .KAZIMIEUSGIGIS

—K. Kaminskas.
$6.50 priėmiau.

į ) o I i t i š k i e m s kaliniams.
'tariu širdingą ačiū už taip 

gražią auką, o jaunavedžiams

utie nė ir A. Šulcas; po 50c — K. 
Kaminskas, H. Šulcas ir S. Po-

Kandidatas į Cook apskričio 
Augštesniojb Teismo 

teisėjus.
(Judge of Superior Court of 

Cook County).

Daukanto Dr=ja remia 
(ingio kandidatūrą.

Priima tam tikrą rezoliuciją

C

nominuotas

teisėjus, lenkia savo pusėn visus 
lietuvius, be skirtumo, kuria

Muru stoja už jį socialistai, 
užsitiki juo katalikai, agituoja 
už jį tautininkai, dūšia ir kimu 
remia jį independentai - Lietu
vių Daktarų Draugija.

Naujienos jau paskelbė porą
lietuviu d r;v

agituojančių
Paskelbiame čia vėl viena rezo
liuciją, priimtą vienos seniausių 
ir stangiausių Chicagos lietuvių 
tautiniu draugi iu, būtent, “Dan

i ' ii t i t b. a u c-j y o iv

mėnesiniame susirinkime

cialistu nominuotas

County), kurių rinkimai 
lapkričio (i dieną, 1917.

Kadangi mes žinome advoka-

gaiš darbais lietuvių išeivijos po
litiniame, visuomeniniame ir 
kultūriniame judėjime, ir

Kazinicras Gugis yra visai tin
kamas tai aug.štai vielai. Tci-

Nutarta* - remti visais gali-

visus kitus savo tautiečius, idant 
veiktume visi išvien taip, kad

rinktas nominuolon vieton tei-

K. Kuraitis, Prezidentas, 
Peter Kenutis, Sek r. 

(Draugijos Antspaudas)

Chicagoje dabar lankosi švei
apie gazo eKspioziją ir Kati ji ta- carijos Komisija, atvykusi į stą 
po sužeista, kompanija atsake: šalį tikslu susitarti apie įveži- 
“Tas mus visai neapeina.” mą į Šveicariją maisto. j

North Side

klaidos, kurias ir noriu pataisyt.
Ten pasakyta, kad prakalbas 

rengė LMPSA 25 kp., dainavo 
vyrų choras ir aukos buvo ren
kamos literatūrai. Ištiktum gi

dainavo kvartetas, o aukos bu-

Minėtose prakalbose p-ia M. 
Jurgclioniene pasakė trumpą, 
bet labai įspūdingą kalbą apie.

tinio. Po jos prakalbos dekla
mavo p-ia Malioriene ir dar vie-

žiai pagrojo smuiku ir pianu. 
Taipgi dainavo vyrų kvartetas.

Po to kalbėjo p. Plus Dubic- 
kas. Jo kalba irgi buvo rimta 
ir gerai prirengta.

Lauksime, kada motel's ir da-

—Irgi ten buvęs.

Talentuota Chicagos muzi
kantė Grace Potter prapuolė iš 
Highland sanitoriumo, Ashc-
vi 11c, N. C., kur gydėsi nuo nėr 
vų ligos. Prapuolė. 10 dienų at

tusi Chicagoje ir tik už 8dienų 
atsirado, aiškindama, kad ji bu
vo netekusi nuovokos.

Teatras-Muzika

Opera House duos koncertą.
šiuo jis atidarys visą koncer-

Jis saki n bins Beelhovcno,
Chopino, Mendelsono, Liszlo ir

Imperial teatre, Madison Str., 
arti Western avė. visa ateinan-

d. po pietiniu perstatymu, bus 
vaidinama: ‘After Office Hours’.

Suteikite Adresus.
K a d a n g i kaikurios 

gerb. Chicagos (ir apie- 
linkių) liet, draugijos, į- 
stojusios Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tary- 
bon, nesuteikė mums 
kartu ir savo valdybų 
^adresų, tai šiuo malo
niai prašome visų tų 
draugijų valdybų, idant 
jos teiktųsi priduoti sa
vo adresus Ch. L. D. T- 
bos Pildomojo Komiteto 
sekretoriui, adresuojant 
— St. Strazdas, 1840 S. 
Halsted St.

Butų geistina, kad 
gerb. draugijų valdybos 
tatai atliktų urnai. Ar- 
tinanties antram visuot. 
Tarybos susirinkimui 
Piki. Kom. mato esant 
reikalingu susižinoti su 
gerb. Draugijomis.

Ch.L.D.T. Pild.
Komitetas.

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHUD M„ D.
Senns Rusas Gydytojas ir ■ Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas ,Nhrth Ave , Kambarys 500.
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto

: 1:80 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

“šykštusis Raitelis’’ ............................................. J. BURAGAS
......................... S. DILIO 

............................. Chicagos Lietuvių Socialistų KVARTETAS
Duetas ............................................................................p-lės JASINSKATTftS
Maršas “Introduction'’ ................. Italų Socialistų Muzikališkas KLIUBASi
Daina, iš operos ...........................   T. BELUANDT
Solo—gitara ..............................  W. GAVANY
Selections iš operos .................... Italų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS

14. Internacionalas............................... Halu Socialistų Muzikališkas KLIUDĄS
15. Kalba ...................................................... .................. Advokatas K. GUGIS
16. Kalba ................................................................... Aldermanas J. KENNEDY

Po programo linksmi šokiai iki vėlai nakčiai

10

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
nio ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite j A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S-. Kedzie Avė.
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 6492
Registruota Akušerka

PEARL QUEEN

KONCERTINOS
Mrs. Antanina Shusho

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

( padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
‘ merikoje. Mes galime jas parupin- 
■ ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi 8 Vitak Music Co.
1 1540 W. 471h St., Chicago, I1L

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

“Naujienų” Administracija.
-4-

Daktaras
Specialistas iš Seno Krajaus

WISSIG
G YDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedčliomis iki 12 dienų 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

AKINIAI
Visokių Ryšių

Ofisas ir
3600 S. Halsted St., kampas 36 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto.

Ateikite j mano ofisą ir aš gerai išcgzaniinuosiu jųsų akis ir pa
sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI* 
Ku tari skaudamas arba silpnas skU- t* 
vaivos skaudėjimo, atsilankykite pa* xwjta

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*, 
tvsdilwjx’i* Tvin 9 rrto iki J po p*-

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė. :

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t krūvą,
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 akią, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, Labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND A VE.

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

alizuojasi gydymu akiu PER PRAEITUS 20 METU-
Ar jums skauda galva?
Ar jųsų regėjimas nusilpnėjo?
Ar jųsų akjs raudonos? Ar jos niežti arba kaista?
Ar jos bijosi šviesos? ‘
Ar jąs matote dėmes prieš akis?
Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaitymo?
Ar jąs nervuotas? Ar jųsų atmintis silpnėja?
Ar jąs kartais apsvaigsi ate?
Ar jums dažnai užauga micž.vs ant voką?
Ar jųsų akiu vokai raudoni?

vieną šią simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akiu ligos. 
Nepražiurckilc.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.

Ateikite ir pasimalvkite su manim.

Dr. F. O. CARTER
AKIU., AUSU, NOSIES ir GERKLES SPECIALISTAS 

- 120 SO. STATE GATVĖ, CHICAGO, ILI
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedėliom nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Sekančios durįs nuo “3'hc Fair’’

r/) k—d

HMĮHĮflUV

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Ourt|^ Hontil Romų Ir Stoginio Popltrm 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted SL, Chicaio, 11), 4

Geriausia Krautuve 
dčl pirkihio ir taisymo visokių daik
tų, kaip lai: laikrodžių, žiedų; levor- 
vclių ir kitokių.- Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
Kad auksą pirksite; auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodon 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren-
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re' 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicago.

DR. W. YUSZKIEWICZ

Tel. Armitage 984

j,

DR. S. BIE
GYDYTOJAS IR CHIRU 

Ofisas: 2359 S. Leavitt 
Valandos 4—6 ir 7—

------------------------------------------------------------------------------------ ---------- W

DR. A. I. EPSTElh
tr nikę KU

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

Telephone Yards 687

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 at.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu^ nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. P

serganti
_ ‘___ , rankose

I I. iParnližas šlapinimosi,, 
kėblumas arba blogas kraujas; Me* 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektri kiniais prietaisais, garo pirti 
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noję. Jėigu jus sergate lovoje, atst- 
Šaukįto | mus ir mes nusiųsime sa 
vo gydytoj^ i jūsų namus.

; Mes taipgi priimame ligonius ant 
’ Savaitė? ’

TtiA-l
s. Lawndale 839,
u > e 11 donee Blvd.
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NAŪJ i B N O B, Chicago, UI Pėtnyčia, spalių 12, 1917

Turgaus Žinios
CHICAGO, spalių 11, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Žeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
. 4371! 
37—13

.29

Roselafido, Kensingtono, West 
Pullmano ir Burnsides “Naujienų” 
Bendroves šėrininkų extra susirinki
mas įvvks pėtnyčioj, spalių 12 d. 
“Aušros” Mokvkloj, 10900 Michigan 
ave., 7:30 vai. vakare. Tikslas susi
rinkimo išrinkti naują valdybą, per
vesti nau'jatn agentui išnešiojimą 
“Naujienų” ir daugiau svarbių da- 
ivkn ..—Komitetas.

PARDAVIMUI

Sviestas, Creamery extra ..
Prastesnis, sulig rųšies ...

Oleomargarinas, geriausias .
Pigiausias............................. 2

-Kiaušiniai, geriausi, tuz. . . 4

LSS. 1 kp. extra susirinkimas įvyks 
subatoj, spalių 13 d. 7:30 v. vakare, 
Fellowship House svet., 831 NV. 33 
place.—Draugės ir draugai, malonė
kite atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
nes turime labai svarbių reikalų ap
svarstymui. —Dvylis, sek.

PARSIDUODA saliunas tirštai ap
gyveni oj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug melų išdirbtas. Priežastis par
davimo—-savininkas išvažiuoja ant 
farmų. F.IVANAUSKAS, 
2225 S. Leavitt St., Chicago, Ill.
. ...... ........... ... » — ■■■■ Jį 1................. .............—------------- I ■ ...

PARSIDUODA valymo, dažymo ir 
taisymo, o taipgi ii’ kostumieriška 
siuvykla. 2507 W. 471h St., arti West
ern Ave., Chicago.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinnsai Komitetas:

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Suris Amer., sulig rųšies 
šveicariškas

Paukščiai:
•Kalakutai .

Vištos ...
Antįs ...

Gyvi

28--3«
26—30
34—38

Mušti

18—20
10—15
14— 21U

LSJL. 1 kp. lavinimosi susirinki
mas atsibus nedėlioj, spalių 14 d. 
10 vai. ryto, Mark White'-Squarc 
svet., Halsted ir 30 gg. Drg. A. Ber. 
tašius laikys paskaitą temoje: “Kas 
labiausiai reikalinga jauniems so
cialistams”. Taipogi bus gvildenami 
ir kiti klausimai.
draugės malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausia paskirtu laiku.

—Rengėjai.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis per kelis metus gerai i.ždirb. 
tas. Apielinkė apgyventa lietuviais 
ir svetimtaučiais. Noritįs gerai ap
mokamo biznio kreipkitės:

G. M. KANTON,
129 NV. Reynolds St., Springfield, HL

(IR1GAITIS, Prezidentas,
1840 S.Halsted St., Chicago, 

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

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

GUGIS, Iždininkes,
127 N. Dearborn St., (’hieago, 

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, UI.

K.

K.

1)1.

III.

111.

Iii.

m.

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
nų” anvo miestuose arba distriktuo- 
s<\ Paa juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

St.

isi draugai ir RAKANDAI

CHICAGO, ILL

20—22 
16—18

A^ršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia ..............

Bulvės, bušelis .

Jautiena No. 1 No. 2
Ribs ... . ........... 32 .25
Loins ... .............12 .30
Rounds . .............20 .19.
Chucks . ..............16 .15
Plates ............... 15 .1

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalių 14 d. 1:30 vai. po 
pietų, Mark White Square Club room 
svetainėj, ant antrų lubų. —M. T.

Daržovės:—
Barščiai 100 grįžčių . ..
Kopūstai, gurbas . . . .
Morkos, 100 grįžčių . .

I .J.9—
1.00—1.50

Pittsburgho, Pa. draugijoms ir 
kliubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia koncertą gerb. M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kad 
tą dieną pittsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ui n ką. —Komitetas.

2.00

Cibuliai. 100 svaru . .. Smulkus Skelbimai

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 divonm daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. ' *
Parsiduos taipg 
kite tuojaus. G 
So. Kedzie ave 
Chicago. Ill-

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:

50 .().) 
. . i.oo

Vaisiai, ža
Obuoliai 1.50 -5.50

5.25 —3.75 
j.00-.-6.00

Smulkiems pasiskeibimams kainos: 
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

rakandus, 2 puikių divon 
port, taipgi $525 pianu su S 
rancija už $115 ir $225 V

Viskas vartota vos 9 savaites, 
i po vieną. AtsiŠau- 
iyvenimo vieta: 1922 
., arti 22-ros gat.,

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. K arpe tas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 vich’ola ir rekordai—

Pirmininkas, A. Petratis,
751 NV. 35tb St.

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

1617 N. Winchester Ave.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Pild. Kom. Sekretorius.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

M.
Vynuogės, dėže

Pyčės, dėžė........
Miltai, kvietiniai g 

Kitokių rų.šių . . . 
linginiai, baltieji

>0—10./;.) 
. . . 9.10 

. . . . 8.90

.Javai 
Komai 2.08; rūgi;

I 28—-1.38; avižos 60

22.00

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie Biri 
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 įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ii' it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o paraitysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei-

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

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veLk naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, u) 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

kambarių vėliausios 
. Taipgi puikų $450

K tauiės
asmeniškai, pačtu, arba te

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pranešimai

Atidai NVestsidiečių.— šiuo praneša
me westsidiečiams, kad Niežas Kny
gynas persikėlių is senosios 2336 S()- 
Lcavilt j naują vielą—2222 S. J.eavilt 
St., netoli 22-ros gatvės. —Nisi my
lintis skailvli įvairius laikraščius, 
malonėkite laukelius virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

ko. Abudu 
i šeinių pa v., 
įkalniu kai-

ku 5-kių kambarių, 
visą dieną po num.

NAMAI-žEMe

matyli

1608 NV. North avė.
Lankas, vice pirmininkas,

1621 Girard st.

2228 Coblentz

St.1621 Girard
A. M. Kadževskis, iždininkas, 

1928 Leavitt
Susirinkimai alsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje. 1821 NVabansia ave., kam-

/

NV. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 NV. 151 h st., Cicero, 

Pirm. Pagclb. — P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee

III.

Ave.

P. Gaišk is Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 157!) Milwaukee Avenue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai alsibuna 1-mą petny- 
čią kiekvieno menesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Aye., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 181h SI., netoli Hal- 
sled SI., 7:30 vai. vakare.

'Town oi Lake Davis Square, pel • 
nyčioj. spalių 12 d. 2 vai. po pietų 
bus susirinkimas motinų kliubo. 
Klesos anglų kalbos, nerimo ir siu
vimo. Kiekvienai grupei bus mo
kytoja.

('.hieago.

DIDU.IS BAKGENAS ant namų, 
labaii puikioj vietoj ir neša dideles 
ramias — po 6 kambarius, su skie
pais; ąžuolu išdirbtas vidus. Gali
ma gaut ir ant išmokėjimo įnešus 
bent kiek — namą lengva įgyt.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPL 
P1NIO KLIUBO VIRŠININKAI:

3657 NV. Flotirnoy 
Tamošiūnas, vice-pirmi.likas,

SI.

K. Karoblis, prot. raštininkas

Michigan valstijos, lSS. XI rajo
no konferencija Įvyks nedėlioj II d. 
spalių, 1917 m. Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėj, 1057 Hamilton avė., 
Grand Rapids. Prasidės 9:30 ryto. 
Meldžiu delegatų nesivėluoti atvykt.

—XI rajono Sek r. V. V. V.

valkų gub., Marijampolės pa
pingo vės kaimo—siuvėjas.

MOKYKLOS NVm, Monikas, finansų raštininkas, 
802 Independence Blvd.

M. Kazunas, iždininkas,

Milwaukee, Wis.—L.D.L.D. 56 kp. 
susirinkimas bus nedėlioję, spalių 
14 d., 2 vai. po pietų, 861 — 1st avė. 
—Meldžiu visus draugus atsilankyti, 
nes bus Centro Valdybos nominaci
jos. —S. A. Dementis, Sekr.

JIEšKO KAMBARIŲ

Rockfordiečią Domai.—LSS. 75 
Ifp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių 11 d. 9 vai. ryto, K. of P. svet., 
218 S. Main Str. Draugai ir draugės, 
teiksitės paskirtu laiku atvykti. Taip- 
gi norinčius prisirašyti meldžiu at- 
-eiti. —A. Meldažis, sekr.

PAJIEŠKAU gero ruimo del vie
nos ypatos, 18-tos, 19-tos ir Halsted 
galvių apielinėj. Kas tokį ruimą tu
rite, prašau rašyt į Naujienas N 148.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprčda* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jysų parankumo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western eve.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

REIKIA DARBININKU

LSS. 81 kp. laikys mėnesinį syisi- 
.rinkinu) pėtnyčioj, spalių 12 d., 7:30 
Vai. va. Liuosybčs svet., NVabansia 
fr kampas Girard st., Visi kuopos na
riai turite būti susirinkime, taipgi 
jTOrintieji priklausyt į socialistų par
tiją malonėkite ateiti prisirašyti.

—Valdyba.

DARBAI
Konbučiuose, ir tt.- 
vimas. Pamatykite 
Geriausios mokestis.—

Advance Employment Exchange
2nd floor, — 179 W. Washington St.

Vyrams ir Moterims, IN- 
V A IRIOS rųSies dirbtu
vėse, sopose, ofisuose, ho- 
teliuose, restoranuose, sa- 
liunuose, institucijose, H- 
Spcciaiis auklės patarna- 
musų DIDELI surašą.—

HATTER 5Y5TEH

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

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

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

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Went wort

Avė.

Avė.

Roseland. — LSS. 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, sp. 
J4 d., 10:30 v. ryte, Socialistų sve
tainėje, 11009 Michigan avė. Visi na
riai malonėkite ateiti laiku.

D. K. Sabaliauskas, org.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos ber- 
thinirds susirinkimas įvyks nedėlioj, 
Mbalių 14 d., 1 vai. po pietų, paprūs
ėj svet., kampas 19 ir Halsted sis., 
priešais Naujienas.—N isi nariai bū
tinai privalo atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalų, t ž nebuvimą baus
mė sulig įstatu. —Valdyba.

REIKALAUJAM 3-jų merginų prie 
kostuniieriško kriaučių darbo, mo
kančių siūti ant clektrikinių mašinų 
Reikia 2-jų finišerkų, kurios gerai 
moka siūti rankomis.
Reikia 3 kriaučių del moteriškų dra
bužių darbo. Gera už

L. Kasper 
3117 NVenlworth Ave.

(v

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir g* 

rai apmokamą vietą i trumpą laiką. Jut gau
nt prlvatiškaa instrukcijas ir praktilką paty< 
rimą mokindamies.

Mes taipgi turijn aiuvlmo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir klientus daryti b 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos 

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salia Itraai

Chicago.

RANDAI

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz* str.

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
ncdčldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zck Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

\TIDl'ODAMA randon duonkepy- 
a ir sankrova.
23 So. l’nion Ave., Chicago.

25 mokiniams dykai
S.L.A. 212 KUOPOS YALDYBA 

KENOSHA, WLS.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pas. bertaininis susirinkimas bus ne
dėlioję, spalių 14 d. Związek Polek 
•jCVet., 1315 N. Ashland Avė. — Visi 
draugai malones atsilankyti. Yra 
svarbių reikalų; taipjau pasiimsite 
fikietus North Sides Draugijų Sąry
šio rengiamam viešo knygyno nau
dai vakarui, kuris įvyks spaliu 21 d. 
Schoenhofen svet., kampas Milwau
kee ir Ashland avė. —J. Degutis sekr.

sus, švarus kambariai dviem vaiki
nam arba jaunai porai’. Aš esu vie
na lik su vienu vaiku, o užlaikau 5 
kambarius. Atsišaukite tik vakarais. 
4312 Rockwell St., Chicago.

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintume! musų adresą.

BU RKE B AR BER SCHOOL
612 NV. Madison St., Chicago, Ill.

Rockford. UI.—-L.D.L.D. 29 kuopos 
susirinkimas bus spaliu 15.^ panede- 
Jvj, 8 vai. vak.. svetainėje No 319 E 
State St.—Visi nariai teiksitės at
vykti, nes yra labai svarbiu klausi
mų svarstymui. —O. Valiulienė, rasi1.

šviesus, elektros šviesa, vana ir 
onas, vienam arba dviem vaiku

Dam.

Rockford, Ill.—-Teatra ir balių 
rengia Lietuviu Moterų Proffrcs. Su
sivienijimo 5 k nona subatoje. sna- 
)hi 13, vakare, Mendelssoi> svetainėj, 
North Main St. Scenoie statoma 
vieno akto komedija “Geriant yė. 
liaus negu niekad”^-Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

AJTDUODAMA randon lietuviams’ 
saliunas—namas už $25 Į mėnesį, i 
Lietuvių apgyventa, prie karų lini
jos. Pictų-vakarų miesto pusėj. Sa
vininkas turi pirmos klesos įtaisus 
nnt pradžios. TMefonas Rockwell 
^64. ANT. KOWNKI, > 
Gyvenimo vieta: 2214 Marshall Blvd. 
Chicago.

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 Icngviai ir už mažų 
užmokesnĮ. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, 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 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
6. J.Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicago

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St. 

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

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė 

Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, mik. nuo karės k-o narys

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

50 S. Hawland Ave.
J. N. Pall, S.L.A. 212 kp daktaras.

VI.
St.

VALDYBA, KENOSHA, WIS.
Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 

402 Lincoln St.
Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 

321 Middle St.
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

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

818 Jenne 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. Rūbelis, teisėjas,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, včlaunešis,

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.
........... ...............

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

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

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

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

18-tos gatves Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18111 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, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas, 2418 Princenter av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box ill* 

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

Liberty Ave and Grant BC 
Kulpmont, Pa.i Jos. Bursuskaa, 
Pittsburgh,

Pittsburgh,

Pa., F. Krasowskl, 
2809 Penn Arc 

Pa.: J. Katkus,
2204 Forbet BL 

Pa.: F. Tevlovich,
2228 Tustin M

SOG^Hamllton rra. 
. Teleysh, 
1726-28 Jackson RL 

a.: Pelrikys J,
Cl. and Albright Ate.

Pittsburgh,

Duquesne, Pa.: K. Lideka,
<— ———

Scranton, Pa.: J. TeleysP

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. LeonariilB

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

INDIANA VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ:

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Guinuliauskas, pirmininkas, 

149 E 1071h Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagclb., 

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaiticnė, organizatorė, 

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

K.

avė.

D.

M.
A.

3443 So. Union Ave. 
Pabcrelylė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St.
Gird Vainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted 
Kubutienč, kasos globėja.

'f’-r-r-'-Tj'-i—inir ■ ~ Įir h cm—j|->i i i mūri mi r.n ■ - irm—-i-r-n .—m .

St.

st

SHEBOYGAN, AVIS. VALDYBA

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

Pranciškus Makare vi čia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

1023 Broadway ave. 
ulka, iždininkas,

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 10th St.

Antanas Dielininkftitis, iždo globėjas
1124 High ave.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway ave.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno menesio Eagle 
Hall svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B.

Cicero, Ill. J. Matulis, K
1437 S. 49lh Ct., Cicero, 111. 

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

Melrose Park, Ill.: Chas Kochoncs,
2005 W. Lake St.

Springfield, 111.: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, HL: Mike Taruti, 
1148 Market St 

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

Rockdale, 111.: via Joliet, D. Lukša,
140 Moen Ave 

Westville, HL: St. Mazrcmas, 
Barber Shop, State 

Waukegan, III. J. Miloszeviče, 
801 — 8th

So. Chicago, lit: Max Feldman,
8901 S. Houston Ave

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

W. Fatknan, HL: W. Pilypas, 
720 W. 120

Harvev, HI.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Ave

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov
3814 Deodor BL

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

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 5H.

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park BL

Racine, Wis.: Tony Vegela,

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ok

Si

St CONNECTICUT VALSTIJOJ:

St

St

Spring Valley, HL: A. Jukubauskas 
516 Cleveland

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W? Wash 

Livingston. BL: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ilk: žičkus,

Kewanee, Ill.:

Pana, 111.: NV.

Springfield, III.: K. Stočkus, 
1530 Sangamon 

E. St. Louis, HL: K. Žukauski, 
123 St. Clair

St

St

Si

Av<

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, M ass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur St.

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St 

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Bomnil,
50 Charles 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St101 Oak

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,

Si

SI

St

st

si

Tarnngton, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis It

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank It

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviws.
286 Wallace tL

M EST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, NV. Va.: J. Endrijauskas,
Box 1IC

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

_ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tui-
\ . čiaa, kada pranyksta

regėjimas.
■ Mes vartojam p*r*- 

J rintų Ophthalmomai- 
JT ęT- Ypatinga d omą 

atkreipiama j vaikui. 
gL Pįr Valandos: nuo 9 ryta 

iki 9 vakaro; n«dČ14. 
■ ...... B. nuo 10 iki 11 di«n*.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

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

Tel. Drover 7179.Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

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

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut SL

Bayonne, N. J.: A. Schwarizburg, 
13 W. 23rd Si

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

51
Liubinas, pirmininkas,

2129 W. 21 St.
Petrauskas, pirmininko pagelbin. 

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

1948 String St. 
Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 

1906 So. Union Ave. 
L. Kasper, iždininkas, 

3117 So. Wentworth ave.

J.

NEW YORK VALSTIJOJ:

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.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Rivetdale 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 Av« 

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

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

G> dau Moterų, Vyrų ir Vaikų Liffaa
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—-12 ir nuo 4—6 vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 314 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, Mo.

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 Wabansia

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

Jur. Kalnine, iždininkas,
1965 Evergreen

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

MARYLAND VALSTIJOJ
avė.

A v e.

avė.

avė.

avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

Md.: J. Alckncvicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ:

SI

Si
51

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų 

ligų*

Dr. G. LEEDLE
, Praktikuoja 25 metai 

Chicagojc.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakaro, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R<

OREGON VALSTIJOJE
Vladislovas Markauskis, prez.,

355 15. Kensington Ave. 
Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 

10707 Wabash Ave.
Frank Yurkus, prot. raštininkas,

355 E. Kensington ave.
Antanas Bcrtašius, fin. raštininkas,

• 349 E. 115 St.
Antanas Enzbigelis, kasierius,

352 E. Kensington ave.
Mitingai atsibuna kas pirmą pėt

nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

W uan.ltu<.9. nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas i- Cleveland, O.: A. Valenton 
158 Main St. stojimas tiktai begiu 1917 metų. .

Portland, Ore.: Omara News Co.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, Vafkf 
ir visų chroniškų Hgų.

VALANDOS: 10—II ryto, 4—5 po piet^, —• 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po piatą.

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 0 Bi

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

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir VeneriŠkos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 5.0 di«nat 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare: nedėldieniaM 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dien%. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538




