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Didelis gaisras Kansas mieste
Nesutikimai tarpe Austrijos ir Vokietijos

RUSAI APLEIDO 
RE VELI?

Chicago, III., Sereda, Spalių (October) 17, 1917.

VOKIETIJOS SOC. DEM.
PARTIJOS SUVAŽIAVI

MAS BAVARIJOJ. I

AMSTERDAM, spalių 16 
— Gauta žinių, kad ,Wurz- 
burge, Bavarijoje, vakar 
prasidėjo Vokietijos social
demokratų partijos suvažia
vimas.

Prieš pradėsiant posė
džius buvo surengta didelė 
demonstracija — masinis su

it ANS AS CITY, spalių 17! sirinkimas. Vyriausiu kal- 
— Kansas mieste vakar išti-|bėtoju buvęs Philip Scheide- 
ko vienas iš didžiausių to 
miesto istorijoj gaisru. Dar-

mann.
Atidarant suvažiavimo po-Vokiečiai baigia užimti Oe

sel salą. — Suėmė 2,400jbininkų neapsižiūrėjimu ta- sėdžius, partijos centro ko- 
rusų.—Paskandino du vo-jpo padegta vietos gyvulių niitėto piirniininkas, d. E- 
kiečiy kruizeriu. (skerdyklos. į trumpą laiką bert, tarp kita užreiškė, jo-

RYTMETINE LAIDA
’’M* '

Price 2c.
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fNAUJAS ANGLIAKASIŲ
STREIKAS ILLINOISE. Užpuls s. V.S\ Pasarga balsuotojams 

į Sekamiems teisėjų rinki- 
r mama Chicagoje nebus re- 

■ gistravimos dienų. Todėl 
i kiekvienas balsuotojas, kur 
> yra persikėlęs kiton vieton 

gyventi, tąipjau tie, kur dar 
i pirmų kartą balsuos, tegul 

nueina Į Board of Election 
Commissioners ofisą, City 
Hall, if ten užsiregistruoja. 
Ofisas yrą; ant 3čio augšto, 
kambaiysj308; atdaras nuo 
9 v. ryto Iki 9 vai. vakaro 
kasdien, i
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip Ugi spalių 26 die
noj. Kas! to nepadarys, 
rinkimais j teisėjų lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

Kasyklų baronai nepildo sa
vo prižadų. — Gręsia" ang- 

i : lių badas. . 
• « - , w • / i . u ' • • z ,«7 v v' ■ , f t

• * * i.

z ’ SPRINGFIELD, spalių 17 
— Kadangi kasyklų baronai 
neišpildė duoto-prižado, pa
didinti darbininkams algas 
nuo pirmos dienos šio mėne- 

isio, apie 15 tūkstančių ang
liakasių, dirbančių Illinois 
valstijos anglių kasyklose, 
vakar metė darbą. .

Streikas grasina išsiplėto
ti netik viename Illinoise, 

(bet ir kitose valstijose.
< Jeigu streikas užsitęstų il- 
jgesnį laiką, Chicago pasiju- 
|stų esanti be anglių. Kasyklų 
savininkai betgi tvirtina, 
kad streikas greitai -užsi
baigsiąs, tuo labiau, kad

Kerenskis grįžta j F
Anglija neteko 14,096 vyrų

RENGIASI UŽPULT S. V. 
PAKRAŠČIUS.

IŠSPROGDINO 
ARSENALĄ.

VOKIEČIŲ

Vokiečiai paskelbsią 
naują karės juostą.

žuvo daug kareivių.

LONDON, spalių 17
LONDON, spalių 17.—Su-j Paskutiniame užpuolime 

lig gauto iš Berlino praneši-(vokiečių kariuomenės 
mo, kurio išsiuntimo diena Coulers, Belgijoje, 
nepažymėta, patirta, jogei laivininkai išsprogdino 
Vokietija rengiasi paskelbt )lį vokiečių arsęnalą, 
naują karės juostą, būtent, | laike užpuolimo radosi 
Suvienytųjų Valstijų, Kana-jregimentas naujai 
Idos ir Kubos pakraščiais.(karės frontan kareivių, 

Apie tai praneša 
Atlantiko savo submarinas patikėtinas laikraščių kort 
skandinti talkininkų laivus, (spondentas iš Holandijos pa-

(skerdyklos. Į trumpą laiką bert, tarp kita užreiškė, jo
gei vyriausias visų šalių da
rbininkų uždavinys šioje va
landoje yra — daryti visa 
atsiekimui ūmios ir pasto
vios taikos. Po karės, sako 
Ebertas, jie turės pasirūpint

-------  * (gaisras apsupo veik visas 
STOCKHOLM, spalių 17. į skerdyklas, kur radosi apie 

— čia gauta patikėtinų ži- j penkiasdešimts tūkstančių 
. Atvykę Kansas 

miesto ir jo apielinkių ugna-
nių, kad rusų kariuomenė galvijų, 
apleidusi apginklų Estonijos 
rrtiestą Revelį, gulintį prie 
pat įeigos į Finlandijos užla
ja.

PETROGRADAS, spalių 
17. — Vokiečiai veržiasi vis 
toliau Oesel sala. Į jų ran-

>

jo dar išgelbėti pusę sker

Išleisti iš degančių tvartų 
galvijai baisia us i o j pan i k o j 
užtvenkė aplinkines gatves. 

į Vis dėlto ne visi spėta išgel- jžiavimo bėgį šioje valandoje
kad

5000

1 UI U * , 
no,

Abro ii

Kiek gaisras padare nuo- 
nstolių, tuo tarpu dar nežino- 
“jma. Spėjama tečiaus , kad

kiečiai suėmė 2400 rusu be-'

’pateko 30 kanuolių, 21 fcul-j 
kosvaidis ir keliatas oriai-j 
viu. Rusai traukiasi vaka-'

praneša oiicians vok 
i

karės ofiso pranešimas.

čio miliono doleriu.

AUSTRIJOS,IR VO
KIETIJOS.

vas černin
o-

LONDON, spalių 17.—Ex-

------------------------- ......................................................
t i

LAUKIĄ KAIZERIO.

, spalių 17. — 
Ateina žin|ų, kad Turkijos 

sutvarkyt dalykus taip, id- sostinėje, Konstantinopolyj. 
ant kartą ant visados pa- skubiai rengiamasi pasitikt’ 
liautų viešpatavus dresiruo-j Vokietijos/Kaizerį Vilhelmą 

kuris žada: ten užsukti grįž
damas iš Sbfijos.

ta kumščia — militarizmas.
Aiškesnių žinių auie suva-

VOKIEČIAI UŽPULDINĖ 
JA FRANCUZUS TIES 

VERDUN U.

Bombarda vo I) u n k irko 
apielinkes.

PARYŽIUS, spalių 1 
Oficialis franeuzų k^rės i- 
so pranešimas už vakar die
ną sako:

“Aisne fronte artilerijos 
veikimas laipsniškai mažėja. 
Mes surengėme du pasek
mingų antpuoliu ant priešo

j.

LONDON

ITALAI PRADĖJO 
OBENSIVĄ.

~ j prieš jį einą ir patįs anglia- 
nS| kasių vadai. Pastarieji buk 

j'nori išrišti kilusius nesusi- 
į pratimus taikos keliu — pri- 

’ gelbstint Illinois kasyklų ad
ministratoriui.

Tūli kasyklų savininkai 
paleido paskalą, buk dabar-( 
tinis angliakasių streikas

agitatorių ir vokiečių agen-
ROMA, Spalių 17. — Of i- kurstymams.

cialis karės; ofiso pranešimas1 Eina gandas, kad į strei 
sako, kad Italų pulkai, vei- • ko reikalus
kiantįs Bajnsizža lygumose, ra^ valdžia, tariant federą- 

; vakar atnaujino užpuolimą kasyklų administratorius 
! ant -austrųopozicijų.

Mūšio pasekmės dar neži-
i i i i rfHMMiihatidaĮĮįiaSttM r...

• nomos.

REIKALAUJA IŠDUOT 
KALTINTOJUS.

Vadinasi, pasiųs į šią pusę

KERENSKIS GRĮŽTA 
PETROGRADAN.

PETROGRADAS, sp. 17. 
— Kerenskis pasveiko. Tele
grama iš Petrogrado prane
ša, jogei jis jau apleidęs ka-

Įsimaišys fede-lrės štabo kvatierą ir vyks-

- . < > • ' V.

(SUGRĄŽINO RASPUTINO
NUMYLĖTINĘ

Į Finlandijos

siem o.

ino dide- 
kuriame 
osi visas

SUŠAUKĖ ANGLIJOS 
PARLAMENTĄ.

į Valdžia nori naujų karės 
kreditu.

LONDON, spalių 17.—Po 
I dviejų mėnesių pertraukos 
į vakar ir vėl tapo atidaryta 
į Anglijos parlamento * posė
dis. , Pirmiausias valdam 
reikalavimas parl amehtur

tąs sostinėn, kad formaliai 
atidarius pirmąjį laikinojo Į 
parlamento posėdį subatoj, i 
spalių 20 d.

Premieras esąs patenkin
tas dalykų stoviu karės fro- 
jnte. :
reivius nuo oficierių ir gene
rolų, tų t.v. “armijos viršū
nių,” povaliai mažėjanti.

Bedugnė, skiriariti ka-’^us^ nau.iy karės kredį- 
^tų-paskolos. Neųžilgio tai- 
Igi busią pasiūlyta naujoji 
(išlaidų samata. ^Spėjaiha, 
(kad valdžios reikalavimas 
(naujų karės kreditų iškels 
(parlamente klausimą ir apie 
(dabartinę karės situaciją.

žmones nenori 
matyt savo tarpe ponią Vi- 
rubovą.WASHINGTON, spalių į 

pozicijų ties Rheimsuųr Ar-I^- Senatorius La Jollet- 
i suardė kurio “neištikimumą” da-Neansiėio be auku r vo-(change Telegraph praneša is< . .

lnvciįj. ui i . . • . gonnoi. Musu būriai _____jogei ten esą ; (kelias priešo slėptuvės ir su- 
lėmė tūla skaičių belaisviu. t U L
Į “Ant dešiniojo Meųse upės 
1 kranto, į šiaurę nuo 1__ _
No. 304, mes atmušėme stip- Eollettą. 
rią vokiečių ataką, -— — „

“Ant dešiniojo Thearl u-Avimas, sako, labai nustebi-(numylėtinė.” • 
pės kranto, ypačiai sektorein§s komisijos narius. Spėja-! Laikinoji valdžia nesenai 

|ma, kad tuo jis norįs pašauk-;buvo ištrėmusi ją ir kelis ki- 
į Rusijos.

(bes sekretorių, W. J. Brya- Betgi ir Finlandijos žmonės 
augštus nenorį laikyt ją savo tarpe. 

Keliatą kartų jie net kėsinę- 
si ant ponios Virubovos gy
vasties

WASHINGTON, sp. 17.- Kur dabar ją dės laikinoji 
Santykiai tarpe Švedijos ir (valdžia, nežinia. A 1 • • *1- • • •

pranešimas sako,
ss ofiso! Amsterdamo, 
kad ties įgauta vienas numeris Berli-( 

“Deutsche Ta-! 
kuriame tarp 
kad Austro- 

reikalų 
grovas černin,

i iv ir ni-nUrin ai į šiomis dienomis pasiuntęs .1 II IVcl L C 1 V I ll rV t" J
išleido alsi- laišką Vokietijos kancleriui 

Michaeliui, i

j no laikraščio,
y 

y

Vengrijos užsienio
ministeris,

vokiečių kariški laivai. Beje, (kita sakoma 
ir rusai čia netekę vieno tor-

šaukimą į armiją ir laivyną, 
raginant kariuomenę daryti 
visa atmušimui “priešo užsi-j 
mojimų.” Atsišaukimas už-l 
baigiama užreiškimu, 
tent, kad busią daroma visa, 
idant išvengus užtęsimo ka
rės — kad ir viena diena il
giau negu ji turėtų tęsties.

i
'■'4

PETROGRADAS, spalių 
bar tyrinėja specialė senato 117. — Helsingforso Darbini- 

i komisija, vakar pareikalavo, Į nkų ir Kareivių Atstovų Ta- 
kad komisija prirodytų kas (rybos nutarimu tapo sugrą- 

kalvos:dr kuo remdamasi kaltina jį, (činta atgal Petrogradan Vi-

ANGLIJA NETEKO 
14,096 VYRŲ.

LONDON, spalių 19. — O- EKSRLIOZIJ A ANT SUV. 
ficialis karės ofiso praneši-1 

“ " ■ ;rubova, arba, kaip daugelisjmas sako, kad bėgiu pereitos.
Toks La Follette’o reika-i ją dabar vadina, “Rasputino į savaitės anglai neteko virš 

keturiolikos tūkstančių ka
reivių — užmuštais, sužeis
tais ir patekusiais į vokiečių 
nelaisvę. Nuostoliai dali
nasi sekamai: Užmušta ar
11 n nuo zaizdų ^^77 fici^i"įzija ant vieno Suv. Valstijų 
riai ir 2,509 kareiviai. Sužei- (patriotinio laivo, sergstinti 
sta ar be žinios dingo 837 o-,§ios ga]ies pakraščius?- At-*"’

id Ž šiaurę nuo Courieres miš-< , ... .
J ’ ko, įvyko atkaklus susirė-'t* tyrinėjimui buvusį valsty- tus jos sėbrus iš 

į . .v ,, . k-. __1X7 T PnĮ-rri Iv ITinlanrli Ė! mimas su priešo pulkais. j 7
“Visur kitur pereitą naktį kelis kitus 

buvo palyginamai ramu. valdininkus.” 
orlaivininkai —----

(taikos sąlygas ir kad Vokie
tija darytų šiokių-tokių nu-

u.) Įsileidimu vakariniam savo, r , -v7
kaimynui, Franeijai. Vokiečių

Į šitą Černino reikalavi- Pereit^_ naktl ’lu7etė ke ^
mą kancleris teikėsi atsakyt bonibų Dunkirko apiehn-

DIDELIS GAISRAS K AN

Nuostolių pridarta už pus
trečio mil. doleriu.

Šiandie
Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. įvyks L. M. 
P. S. A. 9 kp. prakalbos. 
Kalbės Naujienų redak-

ilgų - visaip galimu išsiaiš-Nuostolių nepadaryta.” 
kinti laišku, černiną tatai

J bais nepatenkino ir jis vie- 
Lšai užreiškė, jogei jis nebe
galįs ilgiau tarties su kanc
leriu, kol pastarasis vado
vausis neaiškiomis frazėmis, 
tarant išsisukinės ten, kur 
reikalinga juodaugiau aiš
kumo ir atvirumo.

Šitą “Deutsche Tages Zei- 
tung” pranešimą valdžia 
dar neužginčijusi. Vadinas,

torius

minu.
kitokių pamargi- 
Kiekvienas gaus

ožia 8 v. v. Visi lietuviai

kės atsilankykite i šias£

Į

valdininkus.”

Anglijos darosi vis opesni. 
Kuomet tapo paskelbta gro- 
vo Luxburgo slaptos tele
gramos, siųstos per Švedijos 
legaciją Buenos Aires’e, An- 

Varssenaere‘ir Houttaye.' gHJ0S va,d2ia nutarė nebe- 
__ _ duot naudoties savo kabeliu 

Švedijos pasiuntiniui Lon
done.

Pranašaujama, kad tatai 
gali nuvesti net iki trūkimo 
diplomatinių ryšių tarpe A-

BOMBARDAVO VOKIE 
ČIŲ BAZAS. WILSON AS SVEIKINA 

BREŠKOVSKĄ.
Mėtyta bombų ant Bruges,

Pasiuntė telegramą “Rusų 
revoliucijos močiutei.”

I.. VALST. PATROLINIO 
LAIVO.

ficieriai ir 10,473 kareiviai.

žuvo vienas jūreivis.

TULA ATLANTIKO 
(PRIEPLAUKA, spalių 17.— 
(Pereitą naktį ištiko eksplio-

DETROIT, Mich., spalių 
17. — Paskilbusis pacifistas, 
automobilių fabrikininkas 
Fordas, šiomis dienomis nu
sipirko t.v. “laisvės bondsų”
net už dešimtį milionų dole- nima. 
riu.

sekinėje to — vienas jūrei
vis tapo ant vietos užmuštas, 
antras pavojingai sužeistas.

gadintas.
i Laivo vardas neminimą^

■U

-
i

••
•A
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LONDON, spalių 17. — 
Anglų orlaivininkai pereitą 
naktį bombardavo Bruges 
prieplauką ir dvi vokiečių 
orlaiviu bazi — Varssenaere
ir Houttaye. Priešui prida-Įnglijos ir Švedijos.

!jis turįs but teisingas. Ber- ryįa nemažų nuostolių — 
(lino rateliuose delei to jau-!
čiama didelis sujudimas.

sa
ko anglų karės ofiso prane
šimas. ♦ u

ŠAUKIA SLAPTĄ ATSTO
VŲ BUTO POSĖDĮ.

PASKANDINO DVI VO
KIEČIŲ SUBMARINAS.

j PARYŽIUS, spalių 17. — 
(Francijos atstovų butas bal- 
'! ų dauguma šiąnakt nutarė 
i sušaukti slaptą posėdį, ku- 
|riame bus svarstoma Franci-
/jos užsienio reikalų politika.] minėje jur.oje.

PARYŽIUS, spalių 17. — 
Gauta žinių, kad pabaigoje 
rugsėjo mėn. franeuzų kari
ški laivai paskandino dvi vo- miausia 
kiečių submarinų Vidurže-i Saulė tekaVidurže-i 

'—5:05.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Oras nepastovus; veikiausia 
lis.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 54 laipsniai, že- 

46 1.
6:05, leidžiasi

PETROGRADAS, spalių 
17. — Suv. Valstijų ambasa
dorius, Petrograde, įteikė 
“Rusų revoliucijos močiutei, 
Katarinai Breškovskai, S. 
Valstijų prezidento telegra
mą, kurioje jis sveikinąs se
nelę Breškovską ir išreiš- 
kiąs pasitikėjimą Naujosios 
Rusijos demokratijai.

ninkas, nupuolė su savo or
laiviu nuo 1000 pėdų augš- 
tumos ir užsimušė.

1 1 ■ • • ---1 III I I - - 5

Chicagos Lietuvių Draugijų Domai

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 savo įgaliotinių į sekama susirin
kimą. ... ", “

Past a b a.—Draugijų įgaliotiniai, kur prida
vė savo mandatus pereitame Tarybos susirinkime, 
naujų nereikalingi. Atvykę susirinkiman jie turės 
tik užsiregistruoti. Mandatus ar valdybų liudijimus 
turės atsinešt tik naujai {stojančių draugijų atstovai.

PILDOMASIS KOMITETAS.



Prof. E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis.
»—»■' Ii fi..l | |

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.
4

‘Verte J. Laukis.
f Ai* I *

»■.. ■»"—. ■■».■»

►

Sužinojimui, ar tokios pras
tos esybes atskiria taipgi šviesą, 
mes kreipsimės prie amebos gi
minaites p e 1 o m i k s o s (Pe- 
famyxa arba Pelobius), gyve
nančios ant dugno stovimu van
denų ir besislepiančios, papra
stai, dumble. Saules spinduliai 
maža ten prieina, taip kad ši
tas gyvūnas esti tolydžio prie
tamsy j. Jei mes į pelomiksa at
kreipsime' šviesos spindulį, tai 
ji nustos judėjus ir, susitraukus 
į grumulėlį, gules ramiai kol ne
nueis šviesa ir neužeis prieblan
da. Ji, tokiu budu, parodo aiš
kiai išreikštą jautrumą šviesai. 
Dar smarkiau veikia nemato
mieji Rentgeno spinduliai. Pa
tekusi šitų spindulių veikmei, 
ameba tuojau įtraukia savo 
peeudopodijas, susisuka į gru
mulėlį ir po tūlo laiko gaišta. 
Po šito skaitytojo jau nenuste
bins ta buitis, kad ameba taip
gi priešinasi elektriškiems erzi
nimams. Jei mes leisime per 
jos kūną tolydinę elektrybes 
srovę, tai ji išpradžių išsitiesia 
linkui elektriškosios sroves; pa
skui galima patirt, kaip ten, kur 
srove įeina į jos kūną (vadinas, 
lies anodu — įsroviu), proto
plazma susitraukia, o ten, kur 
srove išeina iš jos kūno (vadi
nas, ties katodu — išsroviu) pro
toplazma išsiplečia. Be to, sro
vei liovusis, ji kreipiasi linkui 
katodo ir net, prie kaikurių ap
linkybių, atmaino šitam savo 
pirm es n į kelią.

Ir taip, ką gi ameba gali da
ryti? šitas glitumos grumu
lėlis, kurio prie pinuos pažiūros 
nepaskaitysite net organines gy
vybes atstovu, parodo jau už- 
mazgas visų tų ypatybių, ku
rios yra pas augštesnius gyvū
nus. Jis slankioja, maitinasi ir 
jaučia. Jis jaučia chemiškus ir 
mechaniškus paerzinimus. Jis 
nemėgsta didesnių temperatūros 
ir šviesos atmainų. Jis atjaučia 
rentgeninius spindulius ir elek
trinę srovę. O mes dar neišskai- 
teme visų šitos esybes ypatybių.

Bet mes lengvai galime ausi
tikti ir perdaug įkainoti šiluos 
amebos veiksmus. Mes, pa v., 
galime priskaityli amebai sielos 
jiegas, kurių ji jokiu budu ne
turi. Gi žmogus labai mėgsta 
atrasti savo paties esybę kitame 
gyvūne. Aš noriu pareikšti 
skaitytojui, kaip jis turi žiūrėti 
i &tą amebos veiklumą, šitam 
aš turiu skaitytoją supažindinti 
su kitu mažu gyvūnėliu, šitas 
gyvūnėlis vadinama p a r a m e- 
c i j a arija šliuraite (priklau
so prie lygiablakstienių grupos, 
Holotricha) ir daug tinkamesnė 
musų bandymams kaip ameba. 
Šliuraitė turi sudėtinesnę sąsta
tą, apsidengusi taukia eile jaut
rių blakstienų, kurios ritmiškai 
juda tai vienon, tai kiton pusėn. 
Šitos blakstienėlės padeda gyvū
nėliui sulyginamai sparčiai van
deniu slinkti. Aprašysime vie
ną labai prastų bandymų. Jei 
mes paimsime didelę apštį šliu
raičių (o jų yra labai daug mu
sų stovimuose vandenyse), ir su
leisi nie jas j gana didelį indą su 
vandeniu, tai pastebėsime, kad 
gyvūnėliai susirenka į vieną ar 
dvi krūveles ties stiklo briauna. 
Kuo šitą išaiškinus? Moksli
ninkai tuojau patyrė, kad šitos 
šliuraitės ypatingai mėgsta rūgš
tis. Įleidus indan kokios rūgš
ties laką, šitos šliuraitės neilgai 
trukus susirenka aplink šitą la
šą. Mes jau žinome, kad ameba 
išskiria angliagaminę rūgštį; tą 
patį galime pasakyti ir apie 
šliuraitę; angliagaminę rūgštis 
(CO2) vandenį rozoliu nudažy
ta siihevnrsina. Jei i toki v’inde- 

nį pasodinus šliuraitę, tai van
duo žudo savo dažą ten, kur ap
sistoja šitie gyvūnėliai. Bet 
šliuraites prie angliagamines 
rūgšties, kaip ir aplamai, prie vi
sų rūgščių daiktų, turi ypatingą 
megimą. šitai pamatysime įlei
dę vandenin šitos dujos puslai- 
tę: gyvūnėliai susirenka toje vie
toje ir pasilieka tos srities ri
bose, kurioje yra angliagaminę 
rūgštis. Tai, kad gyvūnėliai 
renkasi krūvomis, išaiškinama 
labai prastu budu: plaukiodami 
jie prislenka prie stiklo briau
nos, čia jie nenoroms, sustoja, 
nes norint eiti reikia dabar ap
sisukti atgal; jei išnetyčių vieno
je vietoje tuo pačiu laiku susi
renka gyvūnėlių būrys, tai ten 
prisirenka tam tikra apštis ang
liagamines rūgšties, kurią šitie 
gyvūnėliai tolydžio išskiria. 
Del šito jie pasilieka srity j, tu
rinčioj angliagaminę rūgštį ir 
kiekvienas iš netyčių atsiradęs 
arti gyvūnėlis šitą angliagami
nę rūgšties sritį didins. Tokiu 
budu visos šliuraites, galų gale, 
susirenka į vieną vielą. Ir štai 
mes suradome patį prasčiausią 
išaiškinimą šliurelių susirinki
mo į vieną kokią vietą. Tas, ku
ris žino šitą išaiškinimą, leng
vini spras taipgi ir šitą apsireiš
kimą: šliuraites daugiausiai 
maitinasi bakterijomis. Jei 
šliurelių tarpan įleisime daugy
bę bakterijų, tai šliuraites tuo
jau aplink šitą daugybę susi
rinks. Po visa to augščiau pa
sakyto šitas apsireiškimas yra 
suprantama: vienas kitas gyvū
nėlis iš netyčių užeina ant šitos 
bakterijų daugybes ir pas ją pa
silieka; tąsyk tuojau prasideda 
gyvūnų angliagamines rūgšties 
išdalinimo darbas; juo gyvūnų 
krūvoje yra daugiau, juo spar
tesnis yra šitas darbas; galų ga
le, visa drauge susirenka j vie
ną vietą.

Iš tolesnio bandymo pamaty
sime1, kad šliuraites neturi ga
na aštrios jauslus maisto pajau
timui sulyginamai dideliame 
atokume. Vietoje bakterijų 
apšties indan įleidus sugeria
mos popieros šmočiuką, šliurai
tės taipgi susirenka aplink jį. 
Tokiu budu, čia nėra to, kas ga
lėtų daryli tiesioginę pritraukia
mąją veikmę į gyvūnus, šliu
raitės beplaukiodamos, greičiau 
tiesiog iš netyčių užeina tam 
tikrą sritį ir joj pasilieka; kaip 
lik jos užsimano tą vietą aplei
sti, apsiaučiančios jas aplinky
bės priverčia jų judėjimo orga
nus, blakstienėles, veikti atgali
nei! pusėn; gyvūnas patekęs 
angliagamines rūgšties sritin, vi
suomet turi eiti atgal. Šitas ap
sireiškimas yra be galo įdomus: 
sandedinį, veikiantį atstumia
muoju budu, įpylus indan link
mėje, kurioje gyvūnėlis slenka, 
jis priešinasi jam taip pat, kaip 
ir kad šilą sandedinį ant savo 
kelio sutikęs: gyvūnas judinusi 
savo blakstienėlėmis atgalinei! 
linkmei! ir tokiu budu įsiveržia 
j atstumiamą sandedinį.

Visi augščiau aprašyti apsi
reiškimai prasei’gsti mus nuo 
perdidelio įkainojimo šitų pra
sčiausių esybių veiklumo. Mes 
niekaip gyvai negalimi' priskai- 
tyti joms sąmonę ar protą, kaip 
mes jį randame (jas augštesnius 
gyvūnus, čia greičiau dalykas 
eina apie apsireiškimus laikyti
nus visai prastais. Gyvasis san- 
dedinis, toje lytyje, kurią mes 
turime čia, turi ypatybę priešin
tis tam tikru budu paerzini
mams. Bet į šitą ypatybę mes 
turime žiūrėti kaipo į kokį 
augščiausiame laipsnyj pirmyk- 
štumą, prastumą, pirmutinumą. 
šitos gyvo sandedinio ypatybės. 
Mes nepalime išaiškinti. Mes 

negalime suprasti, kodėl amebai 
geriaus pa tinka 25° Celsiaus 
temperatūra, arba kodėl ji prie
šinasi padrebinimams ar che
miškoms reakcijoms savo judė
jimų sustabdymu. Jai butų 
daug patogiau visai nesiprieši
nus šitiems visiems paerzini
mams.

Jei dabar po prisižiuręjimui 
šitų prasčiausių gyvų esybių gy
venimo budui mes pasirūpinsi
me duoti sau atskaitą iš to, ką 
mes apie gyvybę žinome tikrai, 
tai mes turėsime prisipažitni, 
kad gyvybe, net toje prastoje jo
sios lytyj, kurią mes turėjome 
progą tyrinėti, nėra niekas vie
natinis, prastas ir griežtai atida
linamas. Gyvybe atrodo mums 
kompletu — apsireiškimu sudė
tingu augščiausiame laipsnyj, 
Tas, kuris nori šitų prasčiausių 
esybių gyvybę aprašyti, turi iš
dėti šitą augščiausiame laipsnyj 
sudėtinį apsireiškimą į visą eilę 
dar prastesnių apsireiškimų. 
Tokių apsireiškimų mes žinome 
visą eilę, ir turime prisipažin
ti tame, kad kiekvienas šitų ap
sireiškimų vėl turi savyje mįslį, 
kurį atspėti žmogaus protas ne
išsigali. Bet tyrinėjimas duoda 
mums vieną, augščiausiame 
laipsnyj branginamą išdavą, bū
tent, kad gyvybe yra kompietas 
apsireiškimų, kurių kiekviena 
yra išdėdama į prastesnius ap
sireiškimus, bet šitų apsireiški
mų esme yra taip nesupranta
ma, kaip ir pats gyvybės apsi
reiškimas.

Gyvybes išlaikymas.

Į vieną gyvybes apsireiškimų, 
kuriuos mes galime tyrinėti pas 
amebą, lygšiol nebuvo atkreipta 
jokios atidžios, šitas gi apsi
reiškimas yra labai svarbus ir 
yra visos gyvijos pobud'ine ypa
tybe. Pagalvokime tik apie tai, 
kokiems baisiems pavojams ši
las mažas gyvūnėlis yra paliktas 
ir kaip nedaug tereikia jo gyvy
bes galo padarymui, o nusiste
bėsime, kaip šita esybė senai 
jau neišnyko nuo žemės pavie
šio. Nuo vasaros saulės kaitros 
pradeda džiūti bala, kurioje mu
sų gyvūnėlis taip gerai save jau
tė; kur gi dingo amebos?. Žie
mą amebų gyvybei reikalingas 
vanduo pavirsta ledu; ką gi da
ro balos gyventojai? Amebos 
turi būdų šiaip-taip apsiginti. 
Jos gali save apsaugoti nuo kai
kurių pavojų; šilai ve sausmety
je' jos pasidaro kietą kiautelį, ži
nomą “cistos” užvardžiu; įsivy
tura vę j šitokius kiautelius, jos
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ilgą laiką gali gulėti kaip negy
vos, kol neateis geresni joms lai
kai. Drauge su dulkėmis vejas 
neša tokias cista aprūpintas 
amebas iš vietos į vietą; jos bai
siai mažytės, taip kad nužudę 
vandenį jos susitraukia iki ma
žiausiam savo dydžio laipsniui. 
Patekę iš netyčių į vandenį, jos 
vėl atgįja, numeta savo kevalė- 
lį ir po senovei gyvena. Bet 
kaip ne brangi amebai šita ap- 
gintis, ji nėra pakaktina kilmės 
išlaikymui. Gyvi daiktai labai 
opus, daug mažiaus patvarus už 
neorganines lytis. Ir visgi jie 
randasi didelėmis daugybėnps ir 
vis naujose lytyse vandenyj, ant 
žemės ir net ore. Kuo gi tai iš
aiškinus?

Visokia gyvybė yra apdovano
ta sugebumų daugintis kuone be 
galo. Prisižiūrėkime dar kartą 
amebai. Tas, pas kurį po mik
roskopu yra keli toki gy viai, pu
tėmis, su atsidėjimu žiūrėda
mas, šitokiąaigą; narsiai slin
kusi ligtol ameba pamažu savo 
judėjimus sustabdo. Pas ją ant 
kūno nepasirodo jokios anlau- 
gos ir ji ramiai guli ant savo 
vietos, čia mes pastebiame, 
kad apskriti gilės puslaitė mai
no savo išvaizdą: ji pamažu iš
lysta į ilgį, paskui ji ties vidu
riu siaurėja ir tęsiasi kol šitaip 
pasidariusių pusių susijungimo 
vieta nepasidaro labai plona. 
Paskui puslaitė ties viduriu nu
trūksta. Dabar protoplazmoj gu
li dvi gilės, kurios tūlam laikui 
po atsiskyrimui vėl įgauna aps
kritą pirminės gilės išvaizdą. 
Šilam bevykstant amebos kūne 
pasidaro taipgi permainos. Ji 
taipgi ties viduriu išsitęsia ir iš
sidriekia lyg šniūreliu. Šitaipos 
pasidariusios pusės pamažu vie
na nuo kitos atsiskiria ir galų 
gale žudo tarp savęs visokį są
ryšį. Kas čia atsitiko? Iš vie
nos amebos pasidarė dvi. Tuo
jau po pasidalinimui pas kiek
vieną amebos dalių vėl išsikišo 
pseudopodijos ir kiekviena jos 
pradeda vesti amebos gyveni
mą.

Prieš mus lik ką įvyko ame
bos dalinimus ar dauginimos 
aiga. Šita aiga yra labai prasta: 
ameba pasidalina į dvi dalis. 
Kiekvienas gyvūnėlis išėjus lu
tam laikui, visuomet šitą aigą 
atkartoja. Teisybė, šitas gali at
sitikti lik prisilaikant vienos są
lygos, būtent, gyvūnai neturi 
trukti maisto. Gyvūnas gali da
lintis tik tąsyk, kaip jis pasiekia 
tam tikrą dydį. Ir taip, kiekvie
nas iš naujai pasidariusių gyvū
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nų turi pirma paūgėti. Šitam 
gi jam reikalingas maistas. 
Kaip tik jis pasiekia didumą, ku
rį turėjo jo motina tuojau prieš 
pasidalinimą, tai jis, savu žarų, 
skiriasi į dvi naujas vienatas. 
Tokiu budu augimas ir daugini
mas yra vienas su kilu ankštai 
susirišę. Šilas sąryšys yra iš
reiškiamas taipgi formula: dau
ginimos yra tai angis nueinąs 
už vienatos didumo ribų. Bet 
negalima pasakyti, kad šita for
mula turėtų gilesnę prasmę, 
kaip augščiau nurodytoji. Au
giui yra reikalingas labai gau
sus maistas. Gyvūnas auga tik
tai tąsyk, kuomet jis priima mai
sto daugiau, kaip jis jo sueikvo- 
ja. Tokiu budu patsai pavyzdys 
parodo mums, kaip ankštai yra 
susijungę vienas su kitu atski
ros gyvybės aigos; maisto priė
mimo aiga pereina į dauginimo
si aigą, taip kaip alkis pereina 
į meilę; tai yra aigų grandinys, 
kurio grandys taip ankštai yra 
susipynę viena su kita, kad jos 
su vargu sekasi išpainioti.

Bet ką reiškia šita įdomi aiga? 
Kam ameba dauginasi? Mums 
yra aišku tik tas, kad šito suge
bamo dauginimosi veiksme 
ameba turi kuogeriausiai ištirtą 
būdą savo gyvybes palaikymui. 
Vadinas, tolydžio dalindamos 
ameba didina progą gresiančio 
jai pavojaus išvengti. Ką reiš
kia, jei viena jos seserų kartais 
žus? Užtai kita gali pasilikti gy
va ir daugindamos išvengti mir
ties. Keliu dalinimosi į dvi da
lis amebos dauginasi su neapsa
komu greitumu labai trumpu 
laiku. Sakysime, kad prieš mus 
yra viena ta, kuri dalinasi į dvi 
dalis; kiekviena jos dukterų 
taipgi dalinasi į dvi dalis; tų 
dukterų vaikai dalinimo aigą 
atkartoja ir tt. Dešimtoj kartoj 
jau bus 1024 vienatos, dvidešim
toj — jau suviršum milionas ir 
pradedant nuo šitos valandos 
dauginimos eina su tokiu grei
tumu ir pasiekia tokią skaitlinę, 
kurios didumo mes negalime net 
permanyti. Niekas neužgins to, 
kad dauginimosi keliu ameba 
save apsaugoja nuo pražūties. 
Jei sąąlygos aplamai, yra pa lo
gins ir jos valioje yra apsčiai 
maisto, lai dalinimos eina be 
perstosimo. Užeina blogi jai 
laikai ir jau negrumoja jai vi
siškas išnykimas; kaikuric jos 
skaitlingų ainių liksis gyvais; jie 
padarys pagrindą naujai nesus
kaitomų viena tų karių eilei.

Dauginimos lai gyvybės pa
laikymas. Bet niekas negali pa
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Užimtas Signalas
UŽIMTAS telefono signalas yra paduodamas 

automatiškai kada tik reikalaujama linija y- 
ra vartojama.

Signalas nėra operatoriaus kontroliuojamas.

Jeigu jus gaunate užimtą ženklą, kuomet pa
šaukiate pageidaujamą numerį, tai reiškia, kad 
vienas abonentas ant tos linijos jį vartoja.

Pavienios linijos patarnavime, užimtas signalas, 
dažnai atkartotas ant pašaukimų del ypatingos li
nijos, reiškia kad abonentas turi netikusius telefo
no palankumus.

Nėra budo, kuriuo jus galėtumėte gauti prane
šimą, kuomet linija, kurios jųš norite, yra užimta 
ir kuomet jus gaunate užimtą signalą operatorius 
jokiu budu nėra peiktinas.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tek Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Ill.
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sakyti, iš kur atsiranda šilas 
dauginimosi noras, šitas karš
tas noras gyventi. Tai yra vie
na iš tų neišrišamų paslapčių, 
kuriomis gyvybės apsireiškimai 
yra toki gausus. Čia mes galime 
tik pasakyti, kad noras daugin
tis ir gyventi yra elementarinis, 
n ei ša i šk i n a m a s a ps i rei šk i n i a s. 
Mes žinome tik, kad1 stengimos 
gyvybę palaikyti yra pobudinė 
visų gyvų esybių ypatybė. Mes 
galime eiti tolinus ir pasakyti, 
kad gyva esybė sutveria lik 
tam, kad gyvybę perduoti iš vie
nos kartos kiton, kad gyveni
mas yra ne kas daugiau, kaip 
sugebamas gyvybę palaikyti ir 
visi kiti apsireiškimai, kuriuose 
ji randasi, yra šitos didžiosios, 
galinės ir mįslines gyvybės ai
gos galybėje.

Taip, ar kitaip butų, čia mums 
viena yra aišku: mes stovime 
akįs į akis su tokiu svarbiu ap
sireiškimu, kad visi kili apsireiš
kimai, sulyginus su šituo, nuei
na j užpakalį. Kaip rodosi, tai 
yra centras, aplink kurį visa 
kas sukasi, kadangi las, ką 
mums atidengė ameba, šilą ma
ža, neįžymi, nuopradinė esybė, 
randama visur gyvių srityje. 
Visur mes sutinkame viena ir v 
tą patį neprisotinamą norą dau
gintis begalo. Apsistokime čia 
truputį ilginus. Tas, kas pas 
amebą darosi liesiu ir supranta
mu budu, pas augštesnius gyvū
nus yra labai sudėtinga ir painu. 
Teisybe, kaikuric augštesnieji 

gyvūnai dauginasi dalinimosi 
keliu, tik ne į dvi, bet į kelias da
lis; šilai ve kirmėlaitė miriani- 
da (Myrianida) pasiekusi tam 
tikrą ligi pasidalina Į kelias da
lis ir kiekviena dalis liekas savys 
la viena ta. Daugiau yra prasi
platinęs kitas dauginimosi bū
das. Su juo mes apsipažinsime 
iš musų gėlųjų vandenų poly- 
po pavyzdžio (Hydra grisea, 
Hydra fusca, Hydra viridis). 
Ant šito patogaus, opaus, plau
kiojančio vandenyj su savo plo
nų, ilgų rankų pagelba gyvūno 
kūno jam gerai besimaitinant 
pasidaro gmnbeliai. Išpradžių 
gumboils, mažyčio kiautelio iš
vaizda iškįla ant gyvūno kūne
lio. Paskui jis vis eina didyn ir 
didyn, kol ant galo iš gyvūno 
kūno nepasirodo maža hidraite.
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PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar y^a patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko* 
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expreau.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole-
giją Pritaikymo Akinių' 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. NURKAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

Dažnai galima matyti gyvūnus, 
kurie ant savo pečių neša po tris 
įvairaus augio gumbelius. Kaip 
tik mažosios hidros paauga ga
na, tai jos nuo motinos kūno at
siskiria ir pradeda gyventi suvy
stai. šita aiga yra vadinama 
pumpuravimu. Ištikro, šitas 
apsireiškimas yra labai pana
šus į pumpuravimą pas augme
nis; liktai pas pastaruosius vie
na ta nevisuomet atsiskiria savy-

(Seka ant 5 pusi.).
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urnai sukombinuoti tokie

V( )B( )N EzAS. Revoliucijos 
audra verčia, naikina visu Iii, 
kas yra priešinga žinomų lais
vei ir gerovei. Tveriasi naujos 
valdymosi 
mokra t i ja

minčių diklavi 
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i pasisuks gi rai iš 

savo mintį, kada ji siim 
ku pačią save? Koki: 
ė ! I )elko tu sprendi, kai

lai m i n imies, kurią ji lau pas 
u la doza ilgesio, kuri: 
Idyli tavo dvasinį ūpą 
žodžiais, moteries laiš

Iii taip trokšti gauti

mosi

Atėjo tokie skaudus laikai, 
kad mes, darbininkai, snausti 
nebegalime, bet turimu ji 
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ybe, kuri 
ją žiuri, 
aJiškumo

kad Kerėja tokios tobulos pai
niavos ne inešlu visur savo in-

€ V

stinkto. savo žinijos, savo paj)- 
ročių sistema tiško iškraipymo? 
Ji juos įneša visur ir, svarbiau
sia, į lai, ką ji skaito dar labiau 
paslepiu, negu jos kūnas. -- i

ka jūsų dvipusės pasakos; bei 
esmė jo bus ik1 ta, apie kurią 
liudiję! žodžiai: tas dokumentas 
turės paslėptą ryšį su tekstu.

Kada tu jai rašei, tu stengtus 
apiplėšt i pa Is save*, 
pasakius, tu išsidavei save su 
guba. Bupesėiu jos atsakymo, 
atpenė, vra noras užmaskuoti 

auti tavo įžvalgą, nors 
butų nieko pavojingo.

Kiek\ ienai 
tarnauja jui jau i 
kė, lai. mažiausia

sijoj, regis, jau nebėra pelikonų, 
pažiurėjus gi tikrai matyli visai 
kas kita. Prisiden g(‘i'('smajs 
uz Ukrus socijalistus, visur 
stengiasi pasirodyti žmonių lais
vės kovotojai, idant tuo išgelbė
ti savo kailį. Mes betgi žinome, 
kokie jie socialistai, nes ir visas 
’’krikščioniu” socializmas vra

sas savo sp( 
koli išėjimo 
sc ('same imurkdvli. I »

Susipratusieji darbininkai ži
no, kame tas išėjimo kelias. Jie 
tuo keliu eina ir kviečia \ isus 
kitus darbininkus eiti kartu. 
T isai kelias

Klausyk: vienumo valandos, 
kada tu lauki laiško nuo myli
mos moteries, tegul pasitarnau
ja lau apgalvojimui nekuriu 
vnatinuu motum laišku \palv-

žinoma, teisingai suprasti jį ga 
Ii tiktai labai įžvalgus, labai pri 
tvręs savo rūšies psvubolon'i

duo, kuriuo kunigai krapija di- 
džiaturčių nekantrybę. Jie sa
ko: “t’žmirškime, kad mnisų tar
pe alsirazdavo juodskvernių ir 
jiems padėjėjų, caro ii' biuro
kratijos tarnų, bet žiūrėkite, kad 
mes, revoliucijai Įvykus, nesi- 

demo- 
jjalime 

tikėti žodžiais tokiu veidmainiu, c v
kurie, kaip Judošius, prisidengęs 
apaštalu, virius kitoms aplinky
bėms. gali parduoti, kaip Kris-

is po 
socialistų partijos xcliaxa.

štai dalnir artinas rinkimai, 
musu pried(‘rmė lodei veikli ir 
agituoti žmones, kad į įvairias 
v ildiškas \ i('tas butu išrinkti so- c
cialislų kandidatai. Chicagoj 
šiais rinkimais renkami lik tei
sėjai. Bet jeigu mes pasirūpin
sime išrinkti teisėjais visus so
cialistus, kokią milžinišką per
galę laimėtų darbininkai!

Mes žinome, kiek darbininkai 
dabar visai nt'kallai nukenčia 
nuo tc'isėjų, kurie visados palin
kę tarnauti ne liek teisybei, kiek 
ponų kapitalistų 
Mes žinome, nes ant

yramu

Pirmiausia (nurodydamas ta 
•lia. aš duodu lau k
uksini raktą) žiu oi 
retai moteries laišk 

era tikruoju jos ’’dail

urnose nagrinėjimuose, skaily 
lojas ir niekad, niekad nesu 
pras jo tas, kuris momente ap 

juo ūži n teresi io

apibriežtu, labai suprantamu 
liksiu, bet labai skirtingu nuo 
paprasto, normaliu.

Argi moteries skrybėlė tar
nauja tam, - kad pridengus jos

priemones, kurias vartoja 
lerįs savo laiškuose1, jeigi 
priegtam yra šaltakraujis, 
dės nuo to, kad neatkreips 
kios (lomos į laiško turinį, 
pradės pirmiausia nuo to, 
išaiškinus delko vpač ji

vardų ir ta
negu vardai
riuos paminėta laiški'. Jis pa 

aiškinti neišaiškina 
Tonas moteries laiš 

labai ‘įtikinančiu, ka

I lesa, buvo panašių ir lar- 
socialislų (jie savaime buvo 
socialistai), liet .jie liko vic- 
pasmurkli ir nuo jų visi al- 

ralė; bet ka id mes matomi' 
kurie ne lik 

lokiu žmo- c 
teisina. O

sieina 
laikais 
talisl u

1)1 U S U

ne pasmerkia viešai 
nių, bet kiek galint 
kas teisina panašius 
jų kitaip negalime \ 
tik tokios pat vertes žmonėmis 
rcisinimo dar nt'užtenka. Ji( 
susispietė į priešrevoliucinei 
krikščionių-demokratų ir kala

ščiojimiii ? Tad delko gi tu no
ri, kad moįęrius laiškas tarnau
tu perdavimui adresatui tikrųjų 
minčių, visai taip, kaip laiškas 
sankrovininko, kuris rašo: siun
čiu Jums 10 kilo kavos", dello 
kad jis išlikrųjų juos siunčia ?

Ir taip, rungkis prie to. kad 
tu nerasi frazėse, kurias tu per
skaitysi, nė \ iuno tiesioginio nu
rodymo į tai, apie ką mastė iš 
važias tįsioji, į jos užsiėmimus, 
i žmones, kuriuos ji lanko, į jos 
pienus, dagi i mažesnę ar didus-

o didžiausi šmeižimą prieš 
ialistus. Toks šmeižimas, 
bėjo, yra visur, bei tokio dar 

no gal ii’ dau- 
koks atsiliko 

mitin- 
Vienas

begėdiško pasiūlą 
guma nėra mali.
Voroneže, birželio 11 d 
tie už Botanikos sodno.

in leresams. 
savo kailio 

dyrę, kaip teisėjai ap- 
darbininkais streiku «. 

ada jie, gindami kapi- 
ikalus, išduoda kapita

lo viešpačiams visokius “in- 
džionkšenuts’’ prieš slreikicrius 
ir šiaip darbininkams simpati
zuojančius žmones, ir tuo pade
da samdytojams sulaužyti strei
kus ir dar labiau pasivergti ir 
išnaudoti darbininkus.

Savo kovą su išnaudotojais 
mes daug sau palengvinsime, 
teisėjais išrinkę savo žmones, 
socialistų partijos kandidatus, 
kuriu, sėdėdami teisybės rūmuo
se, žiūrus los teisybes ir neleis 
pinigingiesiems visuomenės plė
šikams išnaudoti žmonių ii' da
ryti nuoskaudų darbininkams.

4.

Taigi junglume savo spėkas 
daiktai). Veikime, agituokime, 
aukokime kiek kas galėdami so
cialistu rinkimu

K»W

susau 
kuria

u vylių ar palinkima pr 
liaus; tonas darosi grąsu 
da reikia paslėpti baimę, 
nas darosi šaltas, ramus 
aišk us esančioji bi 

up-nors neįspėtų apie 
(iras, siaučiančias jos širdy

\ įsa lai puikios laisykie 
smulkmeniškam laiškų nugriūt 
jimui; bet jos turi lik vieną trr 
kūmą: pilną negalimumą prila

tiktai vienas, o kili nemanė ne 
pasirodyti. Prieš rinkimus lai 
išsijuosę dirbo, nežiūrint nė vei
kimo budo, bile lik, pastauk 
žmonėms padedant, pap

įžus, matyti, jau 
liaudžiai gerai in-

Seimo veikimą.L
liškiai, kad musu kle-

impamjos 
lietų p> ide 

rainai veikli, ir atėjus rinkimų 
dienai visi balsuokime už socia
listų kandidatus į teisėjus.

Balsuokime “straight” socia
listu tikiela. J. Stungis.

Žmonės tarės nu 
spręsti.

Gor<i< n Presas. Spausdinimui plakatų, likiety, bu
siness cards, finansų knygų, mokesčių knygučių, 
)as\čiii knygučių, kalendorių ir kilų mažesniųjų 

darbų.

oro
UTATSYTAS 15 tprmulos- 
recepto; suteikto iSmintin- 
cu Egypto zokoninku,

dingos pačiam sau, l. y. kada 
jus gaunate laišką nuo mylimos 
moteries, ii* kada jus, virpėdami, 
plėšiale konvertą. Vi'ltui tada 

i lute v 
eilutę, žodį paskui žodį: 
vistiek atlieka savo nuo

dingą veikmę. Nepagelbės tam, 
kuris įkvėpuoja į save chloro
formą, jeigu jis sakys 

chloroformas!'’ \

jiems nerupi 
formuoti api 
Matomi 
rikalamš rūpėjo lik susistiprinli
savo sparną Seime ir |: 
vo rezoliucijas, bet Iii 
vos gerove. Keikia (h 
Ii, kad į milingą pas
eilininkų konferencijos delega 
lūs be vicno-kito ir “Saules'

mv

kursis les (isskirianl daų), past 
žymėjusias savo Irukšmingumu 
idant geriau apšmeižti socialis 
tus ir pakelti trukšmą. Socialis 
tai ir buvusieji Seime, nepasiten

Del sekamuc
kimų Chicagos
part i jų politikierių 
demokratuose ir r

lapkričio G rin- 
kapilalislinių 
abazuose 

epublikonuo-
se didelis susirūpinimas.

Toks susirūpinimas, kad, 
šiaip dideli priešai del politinių 
ėdžių, dabar ūme ir susijungė, ir 
sekamiems rinkimams išstatė 
bendra tikinta fiftv-fifty: su- 
dury vieną tikiu tą jie pastate 
kandidatais į teisėjus septynis 
demokratus ir septynis republi- 
konus.

.Jaučiasi

gerai prityrusius šiame 
itlikti Jums visokius spali

nius Jums padarysime.

M^UJIEMOS

«p«ireifikia egFp stebėtina! pasekmingu 
_, nuo fre/tmo pilvo ir tarnu, ger- 

klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
■"[ skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
II Šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- 
if somas iftdirbėju labai pagar^jusio

ŽS1 PAIN-EXPELLERIO- 
rrr.’ seno ir ištikimo draugo finlmy- 

nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio - 3gc 

ic.-c Už bonkutę visose aptieko«e, 
LĮ. - arba galite užsisakyti tiesiai 14 
fclj* F AD, RTCHTEft ft CO 
[ ‘ ' l^-ta FnMtto® lb»sL. Sa* fox

O tam, kad apgauli tavo 
<imą, nekali Irusis. Aš tavęs 
neužbovijau keletui minu- 

šiai lai skanėsi s neša lau

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metun teisingai vedamoje Bankeja 
Fo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) degmrttw 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampai lt gatvei. 
WALENTY SZYMANSKI

1S00 
ff. KASPAR 

prezidentai 
UTTO KASPAR 

vice-prezidenta* 
WILLIAM GETTING 

prez. Getting BrOk 
CHARLES KRUPKA 

rice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C»

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfi. Cft.

'GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
et Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Aliui

/OZEF SIKYTA [Brewing Ce
k&sierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

H. E. OTTE 
vice-prez. Nat. City Bank

Kas balsuos už demokratų-re- 
publikonų kandidatus,' tas bal
suos už kapitalistų interesus, už 
maisto spekuliantus, už dar 
b ra n g e s n j gy v e n i m ą.

Šiais rinkimais žmonės turės 
pasisakyti, kas jiems geriau pa
tinka: ar socialistų siūloma lai
sve ir žmoniškas gyvenimas, ar 
kapitalo tarnautojų dcmokralų- 
republikonų botagas. J. Birže.

Extra Pranešimas
pranešimais 

lis paklausi 
ne atsakymo

pranesejui 
bet sulaul

o kaip lietus, tuojau pasipylė vi
sokį žodžiai, kurių kultūringose 
šalyse negirdėti. Štai dešiniųjų 
žodžiai: “Socialistai ocbrimi- 
kai”, “veršiukai”; “rusams par
sidavė;" “socialistai priešingi 

Milicijai;” “durniai”;

imis

rusu
i spjauti sočia 
socialistai pro 
dp, matome

mas! Kad taip butų kalbėję su
fanatizuotos davatkos, lai dar 
dovanotini, bet ne studentams 

busimajai inteligentijai.

JOSEPH C. WOLON
v LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bidg., 
29 So. Ln Salle St., Chicago, 111.

Tel Contra! 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

Taip susilieję į daiktą denio 
kratai ir republikonai 
dumti žmonėms akis

Dabai* žmonės turus 
Ii, ar jie pritaria tam, 
ii' toliau republikonai su (lemo 
kratais engtų, ar ne.

Phone Canal 1256
ŠOKIU MOKYKLA

u nepritaria, jeigu zmo 
pakako demokratų su re 

šeimi
ncms
publikonais
ninku kandidatus, tas balsuos už

Kas balsuos už socialistų par
tijos kandidatus, t. y, už darbi
ninkų k nadidatus, tas balsuos už 
geresnį gyvenimą, už taiką, už 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę.

A Goo. M. Chernaucko 
Svct., 1900 S. Union

• aVe* ’r kampas 19-
% jyflt los gatv. Chicago j. 
yWwSr ‘ Ateik į vienintelę /7/IMMi šokių Mokyklą. Vi- 

si šokiai mokinama 
sulig naujausia nia- 
da;~angliškj ir lie- ’Sk taviški. Aš užtik- j® rinu, kad išmokin- 

“siu į trumpą laiką, 
šokiai atsibarta kas panedūlį ir ket
vertą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagclbi ninka i.
1900 S. Union avė., Chicago.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
NAUJIENAS.”

W. J. STANKŪNAS,
So. Halšted St., Chicago, III 

Telefonas Yards 1546.

Mrs. Antanina Shusho
Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurčji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite i A. Shusho, nes mano pA- 
larnavinias užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kick
'd cb ai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

Garsinkis ‘Naujienose
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reikšme. štai kas rupi Tary-I mėsos ir kitų daiktų visai Ame*

niy°svSbescriptions fa revoliucinės lietuviu de-

ne

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

visa darbo žmonių klase.
kodėl

Rusijos įvairių tautų socija-

Moteru or-

Visose kolo- atskirti nei kalba, neiApžvalga-

u

O. (\. W i 1 s o n.

Juo toliau juo sunkiau žnio-

Ir vis bra ilgyn
eina.

ne valandėlės, kad kiekviena

(p. Leono

d e m ok ra t in is seimas

«

pos, rengiama prakalbos, pa-Į jo kaip iš revoliucinių, taip

ra ir prirašinėja m 
nariai į organizacija.

.. $6.00
.. $3.50 
Chicago-

. $5.00
.. $3.00

vėluva del visų tanių drauge 
ir kiekvienos skvriuni laisvės.

Armouro skerdyklų kompani- 
a — viena tų didžiulių Gbica- 
*os kompanijų, kurios pristato

nančioms Rusijoje tautoms 
savo tarpe susiprasti. Bend

ros lik keturios mėsos 
m pan i jos per vienus

Mokestis už darbų, tiesa, šiek 
tiek padidėjo, bet ji, aplamai to
li gražu nepadidėjo tiek, kiek 
visa kas pabrango, šiandie dar
bininkas, gaudamas kad kiek ir 
didesnę mokestį, negali nusi
pirkti sau to, ką jis galėjo pir
miau pirkties gaudamas mažiau 
mokes ties.

$7.00
$8.00

mokratija. t. y/darbo žmonės, 
savo didžiuma sudarantieji

| j| Redakcijos Straipsniai

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

tik su lokiais, kaip ir mes pa
tys esame, t. y. su socijalisti- 
ne visu tautu liaudimi.c C

Mažiausia tautos

KAIP TURI VIENYTIES 
TAUTOS?

Pagalinus Wilson Packing 
Co., kiek mažesnė už anąsias, 
1913 metais turėjo truputį dau
giau kaip vieną milijoną dole
rių pelno; o 1916 metais ir ji pa
sisiuvę dvidešimts milijonų do-

socijalistus įvairių tautų de
mokratija paduoda viena ki
tai ranką. Socijalistas lietu
vis, gruzinas, armėnas, latvis 
ir kit. iš tokių, rodos, atskirų 
tautų tarpo vienok, nepaly-

Fenai randame strains- 8 
redaktorės K. * Plonus.

trusto 
metus 

laiko pusiplėšė tirti penkiasde
šimt milijonų dolerių pelno!

() kad šiemet žmonės dar 
brangiau turi mokėt už tų kom
panijų produktus, tai jų (kom
panijų) |M‘lnai bus dar daug di-

jiių “M. B.”
Petrikienės, Z. M. Puišiutės

lis bendruose visiems arti 
muose ir suprantamuose rei 
baluoseFirst Lithuanian Daily if> Amirica

Published Daily Except Sunday
■ Y THK 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc. ’

Rašytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai 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 begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Įdomu palyginti skaitlines, 
kiek kas kaštavo treji metai at-

rikai, ir didelę dalį išgabena dar 
užsienin, - 1913 metais turėjo 
gryno pelno šešis milijonus do
lerių; o 1916 metais ji pasidarė 
dvidešimt milijonu dolerių pel
no.

žiavimas. Jisai ir padės tvir
tus pamatus darbo žmonių su

randa, kaip los pačios tautos 
socijalistas ir buržujus. Ir 
tokia vienybė, suprantama, 
turi būti tvirta, kaip Tautos 
uždavinius darbo žmonės juos 
supranta, kad paliuosuoti kie
kvieną tautą nuo bet kokio

pasižiūrėkite, kas iš

___ $6.00
.... $3.50 
of Chicago,

.... $5.00

.... $3.00

...... 1.75
......... $7.00

$8.00

“Naujoji Littuva” 22-am 
num. rašo:

Darbo Žmonių 
Taryba.

jisai taps visai sutriuškintas. 
Bet, vietoje to, jisai įgijo ne
regėtos ligi tol svarbos ir da
bar taip auga, kad grasina 
visos kapitalizmo tvarkos 
gyvavimui.

Karė revoliucionizuoja vi
suomenę. Ji iššaukia aikš
tėn spėkas, kurios buvo pa
slėptos joje; ji stumia į pra-

O kas pelno?
I r kad žmonės taip skundžia

si, kad, del neapsakomo brangu
mo, jiems sunku begyventi, tai 
kiti vėl, piešdami iš žmonių ne-

NAUJIENOS
ILjl1tIhlOSUniH8lini Turėdami iš Rusijos labai MdŠlįjų tdlltlį

Šitos dvi partijos tada ir pus ir anapus vandenyno or- gaištį tas spėkas, kurios bu- 
sutvėrė Darbo žmonių Tary- ganizuojasi.
bą.

Lhtuilf Dienraštis Amirikoja
M4tia NA UJ1ENŲ BENDRO VE inc.

^Xasdien, išskiriant nedeldienius

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

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
&nėjams išanksto užsimokėjus:

Metams......................
Pusei metą...............

Suvienytose Valstijose, 
|e, pačtd:

Metams \....................
Pusei melų...............
Trims mėnesiams ..

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

’ Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week ............................ 12c
One month ........................ 50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail oj ‘ 
paid in advance:

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

United Slates, outside 
by mail:

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

Canada, one year ...
Other foreign countries
Money must be send by Postal Mo- 

| ney Order, in advance. .

/mažai žinių, mes negalime 
I pasakyt, koks yra tos Darbo 
,Žmonių Tarybos programas 
ir kokie praktiški josios už
daviniai. Galima tečiaus 
numanyti, kad vyriausiu tik
slu ji stato sau jungti į daik-

Progresyvis'Mote-, kl,slJ°Jer/tefė savo 1)arb0 
rų Susivienijimas. Ta atsira<i0

,mokratijos — darbininkų ir 
mažažemių ūkininkų — jie- 
gas ir kovoti už Lietuvos 
liaudies reikalus, einant iš
vien su visos Rusijos demo
kratija.

Charakteringa tos orga
nizacijos šalininkams yra 
pozicija, kurią jie užėmė 
viename opiausiųjų šios die 
nos klausimų — pavergtųjų 
tautų vienijimosi klausime.

“Naujoji Lietuva”, socia
listų 1 i a u d i n i n k ų o r gan as, 
nurodo, kad tūluose žmonių 
sluogsniuose gimusi mintis 

/suvienyt visas mažasias Rū
dijos tautas, idant jos galė
tų pasekmingiau kovot už 
savo bendrus reikalus. Ir 
klausia: Kaip gi mes turi
me žiūrėti į toki sumanymą? 
“Naujosios L.” atsakymas j 
šitą klausimą skamba seka- 
|mai:

vienijimas gyvuoja jau eilė 
metų, bet pirma jisai mažai 
tebuvo žinomas platesniajai 
visuomenei. Sustiprėjo ir 
pasirodė savo veikimu jisai 
tiktai per paskutinius dvejus 
metus. Metai laiko, kaip ji
sai jau leidžia ir savo orga
nų, mėnesinį laikraštį—“Mo
terų Balsą.”

Paskutinis, tik-ką išėjusis 
iš spaudos, to laikraščio nu
meris yra ypatingai įdomus 
ir turtingas turiniu. Prira-

vų. i autos taryboje daly
vavo “kramolos malšintojai” 
kartu su social-demokratais.

tautos vienybė” 
[buvo nepatogi ir vienam ir 
!antram kraštutiniem Tary
bos sparnam. Socialistai ne

cinį kelią, o klerikalai nega
lėjo panaudot ją savo atža- 
gareiviškiems tikslams. Pa
tenkinti jąja buvo tiktai vi
duriniai elementai.

Kad padarius Tarybą savo 
įrankiu, “kramolos malšinto
jai” ėmė tvert naujų partijų 
ir reikalaut, kad joms butų 

Šyta7 ji^Tdaugiausiai mote-!suteikta Jietos/^yboje, ly- ’ 
__m_____ ____ j_____ fgiomis teisėmis su kitomis 

Socialistai tam 
.pasipriešino, ir del to kilo 
daug ginčų.

Didelį smūgį Tautos Tary
bai sudavė Lietuviu Seimas

bi kalbėtoja), Biržietės, N. 
Stilsonienės, Aldeniutės, K. 
Sį. Lietuvaitės, žemaitės ir Petrapilyje. Jisai, kaip jau 
dar kelių kitų. Jau tas vie-'žinome, skilo pusiau. Kairio- 
nas skaičius moterų, pripil-ji delegatų dalis išėjo iš sei- 
džiusių savo raštais didesnę mo ir padarė savo seimą, 
dalį laikraščio, rodo, kad i Prie jų prisidėjo liberalai— 
Progresyviam Moteni Susi- “santavininkai 
(vienijimui netrūksta prasi- partija).
lavinusių spėkų.

Šita moterų organizacija'nutarė toliaus palaikyt Tau- 
dabar yra viena veikliausių-1 tos Tarybą, kurion, supran- 
jų pas Amerikos lietuvius. Ji \tama, dabar jau neįėjo deši- 
sparčiai auga ir įgįja popu-piiosios partijos. Jos sutvė- 
leriškumo. Tas jos tarpimas 
išsiaiškina daugiausia tuo, 
kad ji' bėgiu paskutinių dve
jeto metų atsistojo ant tik
rų darbininkiško judėjimo 
pamatų.

Progresyvis Moterų Susi
vienijimas skleidžia apšvie
tę tarpe moterų ir kovoja už 
moterų teisių sulyginimą su 
vyrų teisėmis, bet jisai yra i- 
sitikinęs, kad pilno pasiliuo- 
savimo moters atsieks tada, 
kada iškovos sau laisvę dar
bininkų klesa. Tame jo įsi
tikinime yra jo stiprumas.

!rė naują įstagą, Vykdomąją 
Komisiją. Tautos Taryba ir 
Vykdomoji Komisija atsto
vavo kiekviena tiktai dalį 

į lietuvių visuomenės. Tuo 
budu pati idėja Tarybos, 

(kaipo visos tautos organo, 
įtapo suardyta; anksčiau ar 
vėliau ji turėjo but ir forma
liai atmesta.

i Tatai įvyko, kada “santa- 
irininkai” (liberalai) nutarė 
grįžti prie artimesniųjų 
jiems kaimynų, klerikalų. .

Santara, ilgą laiką svyra
vusi tarpe dešiniųjų ir kai
riųjų partijų, pagalios taip 
pasiilgo “savo brolių iš deši
niosios pusės”, kad pertrau
kė ryšius su socialistais ir iš
ėjo iš Tautos Tarybos. Pa- 

Vakar musų skaitytojai .starojoje paliko tik dvi par- 
matė “Naujienose” aprašy-ltijos — socM-dprnokratai ir 
mgi kaip Lietuvos pabėgėliai socialistai liaudininkai.

vienybė mums yra rei 
kalinga, bet. su tokiais, 
kaip ir mes, tikrais demo
kratais, socialistais. Visų 
tautų darbo žmonių bend
ras tikslas—pasiliuosuoti 
nuo ‘savųjų’ ir vetimųjų 

' didžturčių klesų ekonomi
nės vergovės. Šis akstinas 
ir jungia juos aplink Soci
alizmo vėliavą, renškian- 
čią jiems visiems vienodą 
paliuosavimą.

Nesenai susitvėrė Rusi
jos Tautų Socialistinių Pa
rtijų Taryba. Yra tai pir- 

i mas žingsnis prie solida- 
rės brolybės, ir vienybės, 
kad greičiau gyvenan
čioms Rusijoje tautoms 
savo tarpe susiprasti. Ben
dras darbas, draugiška 
paspirtis bendruose vi
siems art imuose ir supran
tamuose reikaluose—štai 

’ kas rupi Tarybai (žiur.
Apžvalgą).

' Visu Rusijos tautų socia
listai, vadinasi, nori sudaryt 
bendrą organizaciją, kapir 
mažą Internacionalą, kuris 
jungs į daiktą tų tautų liau- 
Įdis ir riš klausimus apie tų 
tautų santykius.—

Rusijos lietuvių įsteigtoji 
Darbo Žmonių Taryba yra 
panaši savo idėja j Ameri
kos Lietuviu/Drabininku Ta-

Mažųjų tautų reikšmė pa
saulio politikoje auga kas
dien. Galingosios valstybės 
ir valstybių koalicijos tolyn 
vis labiaus su jomis skaitosi. 
Ypatingai jos skaitosi su to
mis mažomis tautomis, kurių 
teritorija randasi prie karės 
fronto.

Centralės valstybės, pavy
zdžiui, kad įgijus lenkų sim
patiją, žada jiems duoti jsi- 
steigt savo valdžią. Šiomis 
dienomis Vokietijos ir Aus
trijos imperatoriai išleido 
Ipaskelbimą, kad Lenkiją lai
kinai valdysianti iš trijų le
nkų didžiūnų susidedanti ta
ryba; o paskui ji turėsianti 
savo parlamentą, savo mini- 
sterius ir kitokią savo vy
riausybę.

Dar daugiau siūlo lenkams 
talkininkai. Jie pripažino 
jiems teisę iš visų Ijenkijos 
dalių sutveri vieną visiškai 
nepriklausomą karalystę. 
Jau dabar, karės laiku, jie 
leidžia lenkų kreiviams susi- 
organi^uot į atskirus lenki
škus legionus ir turėt savo 
lenkiškus vadus ir vėliavas. 
Prezidentas Wilsonas irgi .iš
leido proklamaciją, raginda
mas lenkus stot į lenkiškus 
legijonus ir keliaut į Fran-

vo ant jos paviršiaus.
Didžiųjų valstybių pama

tai svyruoja, štai dęlko nuo 
jų spaudimo ima pasiliuo- 
suot mažosios, buvusios ilgą 
laiką pavergime, tautos.

Visi girdėjome apie mu- 
sulmaniškojo pasaulio atgi
jimą Mažojoje Azijoje ir Af
rikoje. Ateina žinių, kad 
didelis judėjimas eina ir In
dijoje. Kynija, kuri nuo se
nai tarnavo plėšimo objek
tu didžiomsioms Europos 
valstybėms, patapo Anglijos 
(ir Francijos talkininke. Pie
tinės Amerikos respublikos 
stato ultimatumus Vokieti
jai...

žodžiu, tautų santykiai vi
same pasaulyje keičiasi prieš 
musų akis. Po karės jie bus 
visai kitokie, negu buvo pir
ma. Silpnosios tautos pasi
darys palyginamai daug sti
presnės. Todėl stambiom- 
sioms valstybėms paliks 
daug mažiaus dirvos varyt 
užkariavimų politiką.

Imperializmas, a ištiesusis 
savo nagus, kad pasiglemžus 
visą pasaulį, ir delei to iškė- 
lusis šią baisią žmonių sker- 
dynę, patsai rengia sau duo
bę.

Antra skerdyklų kompanija, 
Morris Packing Co., 1913 metais 
turėjo apie du milijonu dolerių 
pelno; o 1916 metais ji “uždir
bo” keturis milijonus dolerių.

Trečia panaši skerdyklų kom
panija, Swift and Co., 1913 me
tais turėjo devynis milijonus do
lerių pelno; o 1916 metais ji pa
sisiuvę dešimts milijonų dolerių 
pelno.

džiųjų valstybių prielanku
mas mažomsioms tautoms 
butų visus nustebinęs.. O 
prieš karę niekam ir nesisa- 
pnavo, kad mažosios tautos 
kuomet-nors įgis tiek daug 
svarbos.

Kokiu-gi budu karė galėjo 
tų tautų reikšmę padidinti? 
Juk ji atnešė joms baisiau
sių nuostolių ir ne vieną jų 
kone visai sunaikino. Kada 
kovoja tokie milžinai, kaip 
šiandie; kada vienų tiktai 
kareivių stovi po ginklu di
desnis skaičius, negu turi 
žmonių pustuzinis mažų tau
tų, sudėtų į daiktą, — tai tu
rėtų atrodyt, kad tos mažiu
kės, pavergtos tautelės ne
gali reikšt nieko.

Well — šis klausimas išsi- 
riša panašiai, kaip ir visi di
dieji, dabartinės karės iš
šauktieji klausimai.

Karės pradžoje, pavyzd
žiui, atrodė, kad nuo jos 
smūgių sugrius šalių ūkis ir 
kultūra, kad ekonominis pa
saulio plėtojimąsi bus atme
stas toli atgal; kaikas net iš
reiškė tokią nuomonę, kad 
karė sugrąžins žmoniją prie 
barbarizmo stovio. Tuo-gi 
tarpu įvyko visai priešingai. 
Karės laiku ekonominis vi
suomenės plėtojimąsi ne tik-

su, šaukiančių taip vadinamą
sias prispaustąsias Rusijoje 
tautas vienyties. Jau kur-ne- 
kur susitvėrė lietuvių, latvių, 
estų iv kit. tautiniai blokai 
“bendriems tikslams” vykinti.

Kaip gi mes turime žiūrėti į 
tokius susivienijimus? Kiek
vienas susipratęs žmogus vi
suomet privalo turėti atsaky
mą į klausimą,. Jeigu kalba
ma apie susivienijimą, turi 
dulko ir su kuom; reikia pa
žiūrėti, ar yra bendrų tikslų ir 
bendrų kelių. Bet ar reika
linga įvairių tautų atstovams 
vienyties ?

Taip. Vienyties reikią, jei
gu tik yra bendrų tikslų ir 
bendrų kelių, kuriais einame 
prie tų tikslų. Be abejones, 
kad mes turime ypač daug 
bendrumo su tomis tautomis, 
kurios gyvena tokiame pat 
padėjime, kaip ir mes.

Brangumas ir pelnų 
didumas.

Partijų pasiskirstymas A- 
merikos lietuviuose yra ašt
resnis, todėl susipratusioji 
darbininkų dalis čionai ank
sčiau už Rusijos lietuvių da- 
rbininkus išsižadėjo “tauri-į tai nepadarė regreso, bet da 
nės vienybės” iliuzijų. Ažuot h* žymiai nužengė priekyn. 
dėjęsi į Tautos Tarybą, jie 
sutvėrė Darbininkų Tarybą.

Prie to, žinoma, ir musų 
Tarybos sąstatas yra kitoni- 
škesnis. Rusijos lietuvių re
voliucinė liaudis susideda ne 
vien iš darbininkų, o ir iš 
mažaturčių ūkininkų . Ta 
liaudis turi ir dvi socialisti- je buvo galima manyt, kad 
nes partijas: beturčių darbi
ninkų partiją—social-demo- 
kratus, ir mažaturčių ūkini
nkų partiją—socialistus liau 
dininkus. O Amerikos lie
tuvių liaudis yra perdėm da
rbininkiška; todėl ir jos Ta
ryba yra grynai darbininkiš
ka.

Lietuvių demokratija šia-

Technikos išradimai, dirbi
mo būdų pagerinimai ir pra- 
monijos bei kapitalo koncen
tracija begiu paskutinių tre
jų metų ėjo taip sparčiai, 
kaip niekuomet prie štai.

Arba imkite darbininkiš
kų judėjimų. Karės pradžio-

pat daiktus mokėti.
Štai:
1911 metais bačkai miltų rei

kėjo mokėt $6.50; 1916 metais
— $8.00, o dabar mokama 
$11.50.

1914 metais kiaušiniu tuzinas 
kaštavo 21 centas; 1916 metais
— 34 centai, o dabar 38 centai.

1914 metais sviesto svaras bu
vo 26 centai; 1916 metais — 34 
centai, o dabar 45 centai.

1914 metais kvorta pieno bu
vo 8 centai; 1916 melais — 9 
centai, o dabar 13 centų.

1914 metais svaras taukų bu
vo 15 centų; 1916 metais — 20 
centų, o dabar 28 centai.

1914 metais lašinių svarui mo
kėta 22 centai; 1916 metais — 
30 centų, o dabar 40 centų.

1914 metais kiaulienai mokė
ta 12 centų svaras; 1916 metais
— 20 centų, o dabar 30 centų.

1914 metais pupų svaras buvo 
10 centų; 1916 metais — 12 cen
tų, o dabar 18 centų.

Kartu su maisto brangumu 
brango ir kuras, ir drapanos, ii' 
randa ir kiekvienas šiaip gyve
nimui reikalingiausias daiktelis, 
taip, kad ką darbininkas uždir
ba, vargiai bepakanka jo uždar
bio reikalingiausioms daiktams

Taip žmonės apiplėšiami. Del 
to žmonės turi skursti, kad pini
guočiai, kurie savo rankose lai
ko visų žmonėms reikalingų 
daiktų monopolį, plėšia iš jų 
kiek tinkami.

Ką darė senosios ir viešpatau
jančios politinės partijos — de
mokratai su republikonats 
kad apsaugojus žmones nuo iš
naudojimo. nuo apiplėšimų?

Nieko. Ar valdžion buvo ren
kami repubbkonai, ar demokra
tai, jie ne žmonių reikalais rū
pinos, bet piniguočių. Nes tos 
partijos atstovauja kapitalistų 
interesus, didžiulį biznį. Jos 
pastato savo kandidatus j valdiš
kas įstaigas ir pagelba nesusi
pratusių žmonių išrenka valdi
ninkus, kurie yra politiniai at
stovai piniguočių, pirklių, fabri
kantų, kasyklų savininkų, di
džiulių sankrovų savininkų, ge
ležinkelių karalių — žodžiu, vi
sų kapitalo viešpačių. Tie ka
pitalistai nustato kainas viso
kiems žmonių vartojamiems 
daiktams, jie nustato algas dar
bininkams.

Ir kol kapitalistai bus pilni po
nai ir savininkai industrijos, jie 
visados taip darys.

Plėšimas žmonių pasiliaus tik 
tada, kada bus panaikinta da
bartinė kapitalistinio šeiminin
kavimo tvarka, būtent, kada bus 
panaikinta privatinė nuosavybė 
darbo ir gaminimo įstaigų — 
skerdyklų, fabrikų, kasyklų, ge
ležinkelių ir tt», o įsteigta visuo
meninė tų įstaigų nuosavybė.

Prie to eina socializmas.

nėra ištisai vienoda. Sulyg 
kiekvienos tautos išsipletoji- 
mo, jinai dalinasi į atskiras 
klases su įvairiais dažniausia 
priešingais, tikslais bei keliais 
į šiuos. Visur yra buržuazi
ja, yra demokratija, socija- 
listai, yra ir stačiai reakcijo- 
nieriai. Visų tokių klasių bei 
grupių reikalų bendrais va
dinti rimtai negalima. Ben
drais tik kartais išrodyti gali.

Mes, socijalistai, visų-pir- 
ma einame prie visų tautų 
brolybes idealo, ir mums nie
kuomet neprivalo kliudyti nei 
valstybių sienos, nei tautų ri
bos. Taigi, vienybė mums 
yra reikalinga, bet su tokiais, 
kaip ir mes, tikrais demokra
tais, socįjalistais. Visų tautų 
darbo žmonių bendras tiks
las — pasiliuosuoti nuo “sa
vųjų” ir svetimųjų didziatur- 
čių klasių ekonomines vergo
vės. Šis akstinas ir jungia 
juos visus aplink Socijalizino 
veluvą, reiškiančią jiems vi
siems vienodą paliuosavimą.

Nesenai susitvėrė Rusijos 
Tautų Socijidistinių Partijų 
Taryba. Yra tai pirmas žing
snis prie solidarus brolybės ir. svietiškus pinigus, kraujas! ini- atpigę, bet odos, tetų didele 
vienybės, kad greičiau gyve- lionus pelno/ stdka. \ — CHLL*)

Kas girdėt Lietuvoje.
Liepos 12 d. pro Smolenską 

pravažiavo |>ora ešelonų vokie
čių belaisvių. Tarp jų nemaža 
buvo lenkų ir keletas lietuvių. 
Prieš savaitę jie visi buvę Lie
tuvoje. Privažiavus jų trauki
niui arti pozicijų, rusai tuo me
tu apsupę ir paėmę visus be mū
šio. Taip jie pasakojo:

Lietuvos miestuose gyvenimas 
esąs nepuikiausias. Gi sodžiuo
se gyveną neblogai, bado ne
kenčiu. Vietos gyventojai 
skundžiąsi, kad daug laiko gai
šiną kelių pylimui. Tame jiems 
padedą belaisviai lietuviai, bu
vusieji rusų kareiviai. Miškus 
kirtę ir vežę tik gyventojai atsi
statymui sudegintųjų trobų. 
Viskas ten pabrangę maž-daug 
du kartu, kai kame net tris. 
Manufaktūra pabrangusi neper- 
daug, šilkas, aksomai beveik
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Gyvybė ir Mirtis.
(Tąsa nuo 2 pusi.).

štai. Sulygindami hidros pum- 
pura vinių su amebos dalinimo
si, mes matome, kad tarp šitų 
dviejų aigų nėra jokios esmės 
atskyru mo. Teisybė, jaunoji 
hidra daug mažesnė už savo 
motinų, ir dalinimus vyksta ne- 
taip, kaip pas amebų, bet išda
va yra gaunama viena ir ta pa
ti. Ir čia, ir ten išpradžių vie
na motininė vienata pasidalina į 
dvi dalis.

Bet dauginimos hidros pavyz
džiu nėra daugiausiai išsiplati
nęs gyvūnų ir augalų pasaulyj. 
Daugiausiai išsiplatinusiu dau
ginimosi budu greičiau yra pa
našus į amebos dalinimųsi ir 
gali būti aiškinamas kaipo to
lesnis jo vystymosi eigis. Sa
kysime,. kad ameba pradeda da
lintis, bet nepasidaro pilnas atsi- 
dalinimas vienos naujos akytės 
nuo kitos. Abi jaunosios vie’na- 
tos liekasi drauge ir, žinoma, 
pas kiekvienų jų yra nuosava 
gilė. Sakysime toliau, kad abi 
šitos viena tos savu žarų prade
da dalintis ir dargi taip, kad ir 
dabar jos pasiekia tik nepilnų 
pasisekimų (vadinas, gilių skait
lius dauginasi, bet kūnai vienas 
nuo kito neatsiskirta, tik pasi
lieka suaugusiais venas su kitu). 
Sakysime, kad taip dalykas at
sikartos kelis kartus. Tųsyk 
galy uiįle, pasidarys suaugusių 
viena tų krūva ir šita krūva vis 
augs ir įgis vis didesnę patalpų, 
sulig augimo dalinimųsi skait
inius. Sakysime dabar, kad 
viena vienata netyčia nuo krū
vos atsiskyrė, šita vienata pa 
sielgtų gal nekitaip, kaip ameba: 
ji pradėtų slinkti iš vietos į vie
tų, ėsti ir daugiu ties. Bet sakysi
me, kad ir šita vienata daugina
si augšeiau aprašytu budu, va
dinas, pas jų dalinimos nepriei
na prie galo, taip kad vėl pasi
daro suaugusių viena su kita 
viena tų krūva.

Tas, kų mes augšeiau nupie
šėme pri leidimo į valkoje, yra 
tikrumoje. Bet ne ameba šitų 
daro, tik kita esybė, randama 
musų stovimuose vandenyse no
rėčiau, kaip ameba. Šita esybė 
yra vadinama volvoksu (Vol- 
vox — priklauso prie žaliųjų 
maurų skyriaus) ir yra matoma 
gryna akia kaipo mažytis švel
niai žalias grumulėlis. Volvok- 
sas nešiojasi vandenyj ir kilno
jasi iš vietos į vietų tolydiniu 
besivertimu. Pasižiurėjus į jį 
per mikroskopų, jis yni visas 
nusūdytas blakstienėlėmis, ku
rios tolydiniais kapojimais gru
mulėlį judina, taip kad jis rita
si iš vietos į vietų. Iš viršinė si
los esybės išvaizda yra visai ki
tokia kaip amebos. .Ji ve suside
da ne iš vienos viena tos, bet iš 
visos vienatų kibumos, ankštai 
prisispaudusių viena prie kilos ir 
padarančių visų sluogsnį; pas 
kiekvienų šitų vienatų yra nuo
sava gilė ir dvi blakstienėlės. 
Kaip šitų esybę pavadinus? Ar 
ji yra pavieninė vienata, ar tik
riau butų į jų žiurėjus kaipo į 
būrį? Mes turime tiesų padary-j 
Ii antraip, kadangi, ištikro, čia 
mes turime reikalų su vienatų 
draugija, kurių kiek vienų mes 
vadiname akyte. M. Scheiden, 
kuris jas atrado pa vadino celė
mis. Vardas ne visai yra tin- •z 
Icainas, kadangi šitos akytės ar 
celės nėra tuščia erdvė, apsiau
sta sienelėmis. Kaip mes žino
me, celės pilnai yra pilnos pro
toplazmos. Voloksas tokiu bu
du yra akyčių buriu ir akyčių 
skaitlius, padarančių šitų būrį 
yra labai didelis: jis vidutiniš
kai pasiekia skaitlinę 10.000.

Kaipgi pasidarė toks didelis bu- sunkenybių. Nei vieno nenu- kiekvienai jų perskylant išilgai 
pusiau.

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

kaklinus 
žiūrėję mus 
viena akyčii

Pasi-Įjtvi dalis, panašias viena kitai ir 
kad motininei akytei. Kol mes tu

rime reikalą su volvolksu, lai c ’

du: kuomet 
si dalintis,

vyksta šitokiu bu- 
branduolys rengin
iai chromatininės

bendradarbhi ir kores- 
labai prašome, ku

AKINIAI

kol nepasiekia tinkamo dydžio. tania, kode! dalinau ties daugi
ni mos akytei visuomet pasidaro

laip kad pasidaro nauja maža 
akyčių krūvele, kuri . išeina iš 
sujungęs eilių, apleidžia savo 
motina, padarydama nuo tos va- ka vienokis spaudimas. Bet jau 

pas hidrų mes susitinkame su 
visai mįslišku mums dalyku.

si kelis karius ir tokiu budu 
duoda pradžių naujam nariui. 
Čia dalykas vyksta visai taip,

visas atskyrumas yra tame, kad

igoje ir išeina 
kuomet pirmi

Bet tas ne

volokso.

klausimas sulyg to, kode! iš ma-

Ir ko-

, o ne

pama tingus klausimas, kurį ap
lenkti mes negalime. Mes bent

ninnano, apie

Ištikro, svarbu yra 
abiejuose atsilikimuose

uos ir los pačios 
Visa augšeiau a j

ryj paprastai būva nuo dvide-

inkamų dauginimuisi
Bet ne visoms joms yra

luonios a tsieina

ne-

me
mu.

Visi žino apie kų einasi, 
tyrimas mokina mus, ka

Ir vaikai

Prisižiūrėdami 
dauginimosi

geriau hidros
budui, mes pama

muose ruožuose. Ne, panašu
mas eina iki atskirų, dažnai net 
iki mažiausių, nematomų 
smulkmenų. Norėdami arčiau 
šita apsireiškimų pažinti, mes, 
žinoma, savo tyrinėjimus pradė
sime Icn, kur gimdantis ir gim
domasis organizmai yra arčiau
siuose santykiuose vienas su ki

me nuo pradžia usio
unu maurų 
mosi budo.

volvokso daugini- 
Ištikro, hidra taip- 

iš Visos suaugusiu
ly lis, vadinas, visų pirma imsi
mės prisižiūrėti dauginimosi

visas busimas organizmas.
ne kas daugiau kaip pavienė

žmonės yra užsiėmę jau nuo la
bai senai. Ir tik po ilgo triūso

irios apie jų esmę. Ypatingai 
stropiai mokslininkai tardė gi-

rančio brandulio chromatinas.

chroma tina nėra,
na i

kiriančių nuo šito stovio, kurta
me apgailėtina ameba pasilieka 
visų savo gyvenimų. Ir taip, sa
vo išsilaikymui organinė gyvy
bė tolydžio naudojasi vienu ir

dalintis, iš ko išeina visa būrį 
padarančių akyčių kibuma,

nuo kurio pirmutine aky-

narna

Todėl

šitai

tiktai i š s i

akytėmis

ru pėsčiu.
Bet aiga, kuria paremia gy

vybės išlaikymas, nėra tokia

pažiūros
augšeiau pasakyta. Žinoma, 
teisybę turi tie, kurie sako, kad-

siekti su kuomažiausiu viekų 
Ir todėl ve ji prie dali
ngos dar kaikų pridė

visam organiniam pasauliui. Ii 
šitie, du dalykai taip ankštai su 
jungti, sulieti vienas su kitu

j e. Mat, kol branduolys nepri- 
sireirgė dalintis, lai nematyt jo
kių chromozomų, kadangi jie 
išsiskirsto j ploniausias šakeles.

kyli šių nurodymų:

paišeliu.

su

Tuo-

slas gijų, susieinančių dviejuo-

chromozomus prie branduolio 
vidaus. Ten jos sustoja greta 
viena su kita ir lokiu budu pa

visų

a In
tam;

tikru laiku branduolio lygume

tos lazdeles, turinčios vardų 
chromozomų, prie tinkamų są
lygų galima suskaityti. Skai
tant pasirodo, kad lazdelių skait-

tok is, bet pas tos pačios atmai-

arklinės askarides (Asearis

apskričiui ų. kirminų

meškai tės (Gryllotalpa)

lys — 20, vynuoginio smalžio 
(Helix pomatia) branduolys -— 
24, slieko branduolys —32. 
Kartais šita skaitlinė būva dar 
didesnė; šitai pas mažytį veželį

prie pažandžiakojų skyriaus ir 
vėžialyčių skyriaus) buvo pris- 
kaityta 168 chromozomai. 
Kiekvienų kartų tyrinėjant tam

branduolį yra randama vienas 
ir tas pats skaitlius chromozo-. 
mų. Šitas chromozomų skait-

Bet

atsiskirta į visai lygias dalis, ku-

pusės eina vis lobaus viena nuo 
kitos ir besiartinant branduo-

sidariusios iš vieno ir to paties 
chromozomų, niekuomet nėra

naujai pasidariusį branduolį, ki-

linimos atsibūva su dideliu 
griežtumu. Kitas aparatas, su
si dedųs iš labai opių gijų, rūpi
nasi tuo, kad chromatinas pasi-

į dvi dalis ir kad viena dalis 
tektų vienam branduoliui, kita 
kitam. Labai retai tepasitaiko 
matyli šitame mechanizme ko
kius nukrypimus. Aparatas vei-

Chroniatino dalinimos

tokio labai svarbaus ir būtino 
organizmui. Mokslininkai tuo- 
jaus išreiškė nuomonę, buk san- 
dedinis, kurio dalinimas atsi
būva su tokiu rupestingumu, 
yra budu ribojančiu besivystan
čio organizmo ypatybes. Chro
matine matyta ta buitis, kad

ma iš vienos kartos į kitų.

malinu — pavildo sandediniu. 
Ir tas, kas ilgų laikų buvo pap
rasta spėlionė, naujesniame lai
ke likosi pilnai užtikima buiti
mi. Bet kaip priparodyti, kad 
šitoms mažoms lazdelėms tikrai 
pripuola tokia didelė rolė? Ži
noma, visųpirmiausia skverbėsi

lios: reikėjo nuo branduolio at
imti vienų, ar kitų lazdelę ir pa-

si chromozomai drauge paimti 
yra tėvų ypatybių pernešėjais 
ant vaikų, tai kiekviena atskira 
lazdelė perneša atskirajam tik
ras tėvų pobūdžio ypatybės ant

miant jau kaikuriais tardymais. 
Tokiu budu galutinam priparo-

žiūrėti, ar nebus pas jaunų gy
vūnų kokių stingimų, kokių,

ti. Bet čia kilo klausimas apie

mažinimui normaliu ir tipiško 
chromozomų skaitliaus, kuris

Rašyti tik ant 
ros pusės.

vienos popie

klek
eiluči u

— bent pusę colio.
Kiek viena me rašiny j, 

pasirašo slapyvardžiu,

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų,

mainymo

te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi but surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius'spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, lai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores-

— turi but adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbų; o

del skaityto jų nealskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
ske|bimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

A. E. TUTTLIS
. Turinti Slauginto'jos (Nurses) 

ir akušeres diplomą 
Persikėlė iš

Cicero, lll„ 13.39 So. 48th CK

Rockford, III., 
15.30 So. West St. 
Phone Main 6800.

I oo
Akinius už nebrangias kainas. 1

Dr. Optikas t
K. MIGHALOWSKI j
3303 S. Morgan St. g

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI 

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave. Chicago. 
Vai: 10—12 ryto, 1 3 ir 6—8 v.

Visokių Ryšių
išegzaminuosiu jųsų akis ir pa'■Ateikite į mano ofisą ir aš gerai „ ...

sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.
Jeigu reikalingi, juos galima bus gauti už nebrangią kainą.
Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speci

alizuojasi gydymu akių PER PRAEITUS 20 METU.
Ar jums skauda galva?
Ar jųsų regėjimas nusilpnėjo?
Ar jųsų akįs raudonos? Ar jos niežti arba kaista?
Ar jos bijosi šviesos?
Ar jus matote dėmes prieš akis?
Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaitymo?
Ar jus nervuolas? Ar jųsų atmintis silpnėja?
Ar jus kariais apsvaigsi ate?
Ar jums dažnai užauga miežys ant vokų?
Ar jųsų akių vokai raudoni?

3«

>w
Jei turit vieną šių simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akių ligos.

Nepražiurėkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.
Ateikite ir pasimatykite su manim.

Dr. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir GERKLES SPECIALISTAS

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

Sekančios durįs nuo “The Fair”

REIKALAUJI AKINIŲ’
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krintu iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i 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 akiu, kuris turi 15 metjj pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

.JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYK1T MANO U2HAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Salvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 aieną. 

Tel. Canal 5335
Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

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

“Naujienų” Administracija.

Daktaras
Seno Krajaus

WISSIC
Specialistas iš

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

Tel. Canal 8263.

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAI
Pasitarimai Dykai

219 So. Dearborn St. Chicago, Ilk

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durij, Lentų Rėmų Ir Mėginio Popieret 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. Halsted SG, Chioage, III

i m — m mnr ~r ni— n.eniMBHII I—» IB W—B —• —

Aukaukite L.S. Fondan

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vtda vUokiiu reikalas, kaip kriminaliikuote 
taip ir cMltfkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofhaa:
Stn S. Halsted St

Ant trelių labų
M. 1310

Pk .? ’ . X- .. į

Miesto Of kas t
127 >. Beafborn St 

mi-t> tolly BMg.
TeL Central 4411

vienuma ir atidalinti vienų nuo 
kito yra labai sunku. Mes čia 
susiduriame su visa problemų 
eile. Kol mes turime reikalų su

dėlto, kad kiekvienas branduo
lio dalinimas atsitinka su chro
mozomų dalinimu. Taip, ištik
ro, ir yra. Kiekvieną kartų, 
kaip akytė dalinasi ir branduo-

ameba, tai visa aiga musų nuo-1 lys pasidvigubina taipgi ir chro- 
vokai nedaro jokių ypatingų mozominių lazdelių skaitlius,

in o. Čia reikia pergalėti ncispa- 
sakomos sunkenybės. Gi dau-

tuks mažas, kad daryti ant jo 
kokias operacijas net su plo
niausių instrumentų pagelba 
nėra galima. Dar blogiau yra 

(Bus daugiau).

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnejinias. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, knd 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės prndrjo numo pilvus utsigmit, stiprrt, gerui dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstui atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tOKiais 
atsilikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted St^ Telephone Canal 6417.
tas?

. ............. MM
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Pirmas Aiigštas, 29 S. La Salle Si CHICAGOTelephone
Randolph 7100

B. Varasius, Adm

Kiekvienas kuris pirks Kaisves Uondsq turės tiesį 
nešioti šitą ženklelį

5500 ir augščiau.
Jeigu jus perkat už $100 Laisves 4% Bondsą, tas reiškia, kad 

jus skolinate S. V. Valdžiai $100 pagelbėti laimėti karę ir laimėti 
ją greitai. Ta didelė tauta iš 110,000,000 žmonių netiktai išmokės 
jums atgal auksu $100, bet mokės jums 4ci pelno už $100 kas me
tas. Pirkite

Jus galite pirkti Laisves Komisus len
gvais išmokėjimais, $1 įmokėti už kiekvie
nų $50 Komisą ir likusius rokuojant po $2 
j savaitę už kiekvieną $50 Komisą, kurį 
jus pirksitc.

Mums yra tik 
vienas pasirin
kimas, Mes jį 
padarėme.” — 
Prezidentas

. 'r T !■ IBM 

Wood row
Wilson.

Qirk BiaminčrnA + mo* Atlikite savo šventą pareigą; parodykite savo tikrą amerikonižmą dabar pirkk^lO JL/ldiraSClO uKailylOjaitlS* darni S. V. Valdžios Laisves Bondsą. Prisidėkite savo dalia padedant tai, di 
tižiausiai ant žemės tautai, pasiekti ką ji yra pradėjus veikti—paliuosuoti visą svietą nuo autokratijos

Pirkit juos dėlto, kad jus paremiat kariuomenę ir laivyną ir duosite šios šalies 
priešams suprasti, kad niekas mus dabar neužganėdins, kaip tik visiška ant vi
sados pergalėta kova, kuri sykį ir ant visados sulaikys šią karę ir neprileis 
jokių kitų karių nuo kuomet nors nuliūdinti pasaulį.
Nuneškite šį apgarsinimą šiandie pas savo bankininką, savo darbdavį arba 
viršininką savo kuopos arba draugystės—pasakykite jiems, kad jus trokštate 
būti vienu privilegiruotų amerikonų, kurie gelbsti savo šaliai laimėti ir užbaig
ti karę. Jums nereikia sumokėti visų pinigų susyk; jus banka parodys jums 
kaip jus galite pirkti Laisvės 4% Bondsą išmokėjimo bildu. Bet, darykite 
nieko nelaukus, darykite tai šiandien.

Aš suprantu, kad aš galiu išmokėti likusius už Laisvės Komisus ro
kuojant po $2 į savaitę už kiekviena $50 Bomlsą, arba aš galiu išmo 
kėti pilnai tuo sykiu iki $1000.

Juos galima nupirkti už I 
kaip $50, $100, $500 ir augščiau

Informacijos bus suteiktos ir užsaky
mai priimti bile kokioje bankoje arba Lai
sves Paskolos l’žsirašymo Slotyj, 29 South 
La Salk* st. Telephone Randolph 7100.

Jums reikia įmokėti tiktai 2% visos 
sumos kurią jus užsirašote, kuomet pa
duodame savo pasirašymą—pavyzdžiui, lik
tai $1 kuomet jus užsirašote už $50 bondsą 
arba jus galifė mokėti savo užsirašymą vi
sus iki $1000.

Siuomi aš užsisakau už $...............................................
Suvienytųjų Valstijų Valdžios Antros Laisvės Pa

skolos 4% Komisų, už kuriuos šiuomi aš Įteikiu 'jums 

savo čekį (arba grynais pinigais) už $...............................
kaipo mano pirmą 2 nuošimčio išmokamą dalį.

Jie yra valdžios prižadas 
žadėtą vertę Laisvės Komisų 
nota, auksu.

LIBERTY LOANgCOMMITTEE
Užsirašymo Stotis

Suvienytų Valstijų Prezidentas prašo Jus pirkti ant 
4 nuošimčio Laisvės Bondsą
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Adv. KAZIMIERAS GUGIS Prasčiausia*

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS

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

Chicagos ir apielinkių darbi- 
linkiskonis organizacijoms, so
cialistų kuopoms ir šiaip Cook 
ipskričio balsuotojams, ypatin
gi gi LSS. kuopų išrinktiems 
rinkimų kampanijai vesti komi
tetams pranešame, jog tapo ati
darytas tam tikras socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS BU
TAS (Headquarters) J. H. Ra- 
shinskio namuose, 731 W. 18-ta 
gtv., antros lubos. Tai bus cen
tras atlikimui visu rinkimu 
ka mpanijos reikalų.

Rinkimų Kampanijos Butas 
bus kasdien atdaras nuo 9 vai. 
ryto ligi 11 vai. vakaro.

Visokiais kampanijos reika
lais kreipkitės Butan.

—Komitetas.

SVARBU.

Cook County apskričio L. 
S.S. kuopų Agitacijos komi
teto bendras susirinkimas į- 
<yks seredoj, spalio 17 d. 
Pradžia 8 v. vakare. Lietu
vių socialistų rinkimų kam
panijos bute — 731 W. 18 st., 
2 augštas — J. H. Rašinskio 
svetainėje.

Kuopų įgaliotiniai būtinai 
privalo dalyvauti šiame su
sirinkime. Komitetas.

REMIA d. K. GUGI
.............  ' ■■ I MII*

Town of Lake draugija nu- 
tafŽ remti d. K. Gugio 
kandidatūrų.

t)rg. K. Gugis sujudino visus 
Chicagos lietuvius. Iš visur at
eina pritarimai ir prižadėjimai 
remti d. K. Gugio kandidatūra į 
augštesniojo teismo teisėjus.
• Town of fjike dr-jos Lietuvos 
Vėliava Am. No 1 valdyba 
mums rašo:

“Draugyste Lietuvos Vėliava 
Amerikoj No 1 savo mėnesinia
me susirinkime, laikytame spa
lių 14 d., v i e n b a 1 s i a i nuta
rė remti ir agituoti už advokatų 
d. K. (rugį, kandidatų į Cook 
apskr. Augštesniojo teismo tei
sėjus (judge of the Superior 
Corut of Cook County),

Pirm. Adolph Tarvid.
Sekr. M. Jesudowicz 

Fin. Sekr. Pranas Slėnis.
I žd. An ton Czesna 

Vice-pi rm. A lex. Am but”

WEST PULLMAN

Nedelioj, spaliui 14 d. L. S. S. 
235 kp. laikė mėnesinį susirin
kimų.

Tarp kitų dalykų, svarstyta ir 
api& prisidėjimų prie A.L.D.T. 
Vienbalsiai nutarta prie jos pri
sidėti. Delegatu išrinktas I)o- 

Ifhuuukas (akas, Taipgi nutar
ta išnešti rezoliucijų prieš dabar
tinius “Kovos” ginčus su kitais 
socialist iškaiš laikraščiais.

(Šri n k tas iš 5 narių agitacijos 
komitetas, ruipnties visa prieš
rinkimine agitacija šioje apie- 
iinkeje.

Nutarta rengti po Naujų Me
tų vakarų.

Reikia pastebėti, kad keletas 
narių skundėsi negauna Kovos, 
yp^ naujieji. Pats finansų se
kretorius jilu du mėnesiai kaip 
negaunąs Kovos. Nariai, taipgi 
labai nepatenkinti, kad taip 11- 
gai neatspausdinama LSS. kon
stitucijos.

LSS. 235 kp. nors nedidelė, 
bet gana veikli.

—Pasaulio Pilietis."1

Pranešimas LSS. VI Lt o 
rajono kuopoms

L.S.S. VIII rajono konstituci
jos projektas priimtas. Balsavi
me dalyvavo šios kuopos: 4, 22, 
37, 137, 170 ir 234. Už projek
tų paduota 191 balsai, prieš — 
17 balsų. Delei man nežinomų 
priežasčių, balsavime nedalyva
vo 81, 138 ir 174 kuopos; 235 
kuopa buvo užsivilkusi su mo
kesčiais, todėl jai balsavimo tei
sė buvo suspenduota.

Pagal naujų konstitucija, L. 
S. S. VHI rajono valdyba (Cen
tral! nis Komitetas) susidės iš 12 
asmenų, renkamų referendumu 
vieniems metams. Visoms VIII 
raj. kuopoms jau išsiuntinėtos 
Cent ralio Komiteto nominacijos 
blankus; jos turi but sugrąžin-i 
tos rajono sekretoriui ne vėliau 
lapkričio 1 d. š. m.

Naujoji konstitucija įeis į ga
lę sausio 1 d., 1918 metų?

Protokolas iš praeitos rajono 
konferencijos dar neišsiuntinė- 
tas kuopoms, tečiaus jau baigia
mas tvarkyti. Rajono reikalų 
yra penkis sykius daugiau, negu 
vienas žmogus tokiose sąlygose 
gali atlikti, lodei didesnieji dar
bai buna už velkant i arba ir Al
sai neatliekami.

♦ *
Spaliu 10 d., VIII rajono ir 

kuopų valdybų laikytame posė
dyje, tapo įsteigtas Rinkimų 
Kampanijos Komitetaas, rinki
mų agitacijai vesti. Į jį įeina: 
A. A. Vasiliauskas, P. Maliorius, 
K. Sitavičia, A. Dvylis ir A. Meš
kauskas. Komitetas išdirbs ri
nkamų agitacijos pienų ir pri
žiūrės, kad butų vykdomas. Te
čiaus visas VIII raj. kuopos turi 
pasiskubinti tam komitetui į pa- 
gelbą, išrinkdamos vietinius a- 
gitacijos komitetus (kurios dar 
jų neturi) ir šiaip pildydamos 
rajono įsteigtojo Komiteto nu
rodymus. Draugai, pasidarbuo
kite, o pergaėl bus musų!

VIII raj. sekr. J. šmotelis.

Norima įvesti arklieną.
Miesto taryba užvakar leido 

paskolinti $200,020 miesto pini
gų supirkimui bulvių ir paskui 
pardavinėti jas be pelno miesto 
gyventojams.

Miesto taryba atidavė sveika-1 
tos departamentaui aid. Hazen 
įnešimų leisti užmušinėti ark
lius maisto tikslais.
Iš Grant stovyklos

šiomis dienomis iš Kraut sto
vyklos prie Rockfordo išvežamai 
5.100 rekrutų į Houston.

Buvusio policijos viršininko 
Charles C.Heally ir dar dviejų, 
kaltinamų ėmime kyšių, bylos 
nagrinėjimas prasidėjo panedė- 
lyj prieš teisėjų Sabath. Kol-kas 
renkami lik prisaikintieji teisė
jai (jury). Spėjama, kad rinki
mai “jury” užims'apie menesį 
laiko, nes beveik visi žino apie 
tų bylų ir turi savo nuomonę.

Healey gina advokatai Cla
rence Darrow ir buvęs valstijos 
prokuroras John J. Healey.

Miss Elizabeth Keil, 17 metų, 
5120 Justine avė. patraukė tie
sinau Nickolas Costkes, 758 47th 
St. Reikalauja iš jo $50,000 at
lyginimo už sulaužymų prižadų. 
Jis pažadėjęs jų vesti, kartų net 
pabučiavęs, bet ji paskui paty
rusi, kad jis turi ir kitų mergi
nų. Ji todėl netekusi užsitikeji- 
mo vyrais, taipgi pirmojo buč
kio, kas esu verta daug daugiau, 
negu reikalaujamoji suma.

---- x----
Pašovė daktarų.

Mrs. Emma BrunswUck, 3314 
Walnut St., pašovė savo vyrą 
Dr. Edmond L. Brunsiwck, vie
nų iš sveikatos departamento 
inspektorių. Naminiai barniai. 
Jis nuvežtas į ligonbutį, o ji ir 
jos brolis areštuoti.

&

75

4,50—5.50
o 6.

8.

10.
1/80; miežiai

1840 S. Halsted St

Socialistų fikietas

OR. W. fUSZKIEWICZd.:

Iš Davis Square.

6 sužeisti.
Hfl5TER

mirs.

Turgaus Žinios

Jautiena
Ribs .
Loins .
Rounds
Chucks

ant automobiliaus 6 žmones ta- 
a 1 po sužeisti. Sužeistieji -— trįs 

jioros jaunavedžių. Dvi molerįs 
sužeistos sunkiai, kiti lengviau.

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

Tel. Drover 7170.

FOR CIRCUIT COURT
To fill vacancy

William A. Ciinnea
To fill vacancy

Louis J. Delson

UETUVIAKA8 AKIŲ GYDYTOJAS 
turi okaudaraaa arba Hilpnaa aklu, 

Aftdvott ok;nudejUno, atsilankykite paa 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 0 ryto iki 0 vakar*. 
Tvio 0 r v tu iki I po piat.

CHICAGO, spalių 16, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.

U-2P/2 
13—16

I No. 3
J2V2

No. 2 
.22 
.28 
.19.
.15 
.14

neužsiregistruos mažiausia 20 
žmonių, tai gimnastikos klesos 
visai nebus.

Telephone Drover 0693

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

Specialistas Moteriškų, Vyriokų, Vaiki 
ir vigų chroniškų lįstų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po piehj, V—> 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pivtrb 

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

... 43% 
37—43

.. 30
99___99

5.00—6.00 
1.25—2:00 

. .90—L10 

..... H .00 
7.50—10.75 
..... 9.40 
....... .  8.90

’i

Or. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškoa Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienu: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedeldienUia 

nuo 10 ryto iki 1 valandfc-i dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

11346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

1415 S. Halsted St.. Chicago, BB,

M$5Y5TEH
v Bye-/

No. 1 
.. .32 
... .42 
... .20 
... .16%

jų arba sugrąžinu pinigus.
G. MILLER, akių HpcrialiHtmK,
PETER A. MILLER, optician

Tel. Ctmal 583«
2128 West 22-ra gatve. Chicago

1.00—1.60 •
130—1.75
2.00—4.00 gčji
2,25—2.50 laul ,
3J)0—AŠ duosiu jums rodą ir pririnksiu
., 50—.(>5 akinius. Už savo darbą gvarantuo-

DR. L EPŠTEIN
GYDYTOJAU IR CHIRURGĄ*

Spscdallstas moterllkij, vyrltty, Ir vaiky .|igg* l
Ofisas ir Gyvenimas: |

1

nW

1840 So. Halsted St

įir* 
fe

I

i

N A U J I K N O 8, Chicago, 111
--------------  _ ■ -- . . -I ........... ...

Geriau ia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokiu daik

Kandidatas į Cook apskričio 
Augštesniojo Teismo 

teisėjus.
(Judge of Superior Court of 

Cook County).

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. (> 
FOR SUPERIOR COURT 

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
Carl Strover 
Leopold Salti el 
John M. Work 
Christian Meier 
Samuel Block 
Kasimir Gugis 
Samuel IL Holland 
Swan Johnson 
Daniel A, Uretz

ba praneša, kad moterų siuvimo 
klesos lekcijos lapo pakeista: 
nuo spalių 24 d. jos bus sere- 
domis, 10 vai. ryto. Mezginio 
ir anglų kabios klesos bus sere- 
domis, nuo 2 vai. po pietų.

Vyrų gimnastikos klesos pas
kirta seredomis, nuo 3:30 vai. po

Iloselandiečių Atidai: 
Agentui S. Misiūnui rezig
navus, JRoselando apielin- 
kės “Naujienų” agento vie
tą užėmė drg. Jonas Rim
kus, 114 1071h St., pas ku
rį tatai su *‘N-nų” cirkulia
cijos reikalais malonėkite 
kreipties. “Nau jienų” Adm.

Sviestas, Creamcry extra . 
Prastesnis, sulig rųšics .

Oleomargarinas, geriausias
Pigiausias........... %........ ..

Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..
Prastesni, sulig rųšics ..

Suris Amer., sulig rųšics ..
Šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos 

's 
s

Gyvi 
... 23
16— 22
17— 19 
16—18

28—38% 
26—33 
,36—40

Mušti
—22 

23—25 
20—-‘22 
12-^17

Dulvčs, bušelis........... . .
Saldžiosios, statinė o.

Daržovės
Barščiai 100 grjščių ... 
Kopusiai, gurbas . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, bušelis ..« 
Salotos, galv., dėže . 
Cibuliai, 100 svarų . 
Tomėtės, dėžė .... 
Grieščlai, bušelis .,

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine . ..
Apelsinai, dėže .... 
Citrinai, dėžė .......
Vynuoges, dėže ... 
Pyčės, dėžė .........

Miltai, kvietiniai geriausi 
Kitokių ryšių ..... 
Kūginiai, baltieji ..

tamsieji ......... 
Cukrus, 100 svarų ....

Javai
Komai 1.92; rugiai 

1.25—1.35; avižos 59- 60. 
šienas

Motiejukų 23.00 —- 3030: dobilų 
22,00—23.00; paprastos rųšics 14<.6O 
—22.00.

Gyvulių Kinka
CHICAGO, Spalių 16, . atgabenta 

galvijų 17,000; veršių 2,000; kiaulių 
10,000; avių 15,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50—17.50; karves 6.00-^.25; ver

šiai 7.50—15.75.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 17.25 

18.60; paršai 14.50—>16.00
Avjs, 10.00—14.25; erai 17.00—18.00

.145^ i tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
43 I vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
.11% mane, tai aš viską gvaranluoju — 
40% auksą pirksite, auksą ir gausit

Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
l>kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re- 
jmą, arba galvos skaudėjimą, ne

aukite ilgai, bet ateikite pas mane

Suteikite Adresus.
T'-""f-

Kadangi kaikurios 
gerb. Chicagos (ir apie- 
linkiu) liet, draugijos, j- 
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 
gerh. Draugijomis.

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

Ci a Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Leng\ri mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Pa Irenos daromos pagal .Tu

su inieri)—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Vyriškų Drapany Daigeliai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieni}, nedčliomis ir va
karais.

IB8BŽ Oi'iwimiaai
PIRK SAU visas Plumbavojinuri reik
menis tiesiai už ‘’wholesale” kainas. 
Mes parduosimo visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Avo. 
Kalbama lietuviškai.

Dr. A. R. Blumenthal ]

AKIŲ SPECIALISTAS | 
Akis Eg/zamlnnojR Dykai |

Gyvenimus yra tul- « 
kada prauykiii* fl 

rusėjimas. ®
Mes vartojam p M*- J 

rintą Ophthalmomwi- fl 
er. Ypatinga 4«nhub V 
atkreipiama i valkm. 4 
Valandos: nuo 9 ryta fl 
iki 9 vakaro; §
nuo 10 iki 11 *1

V 4649 So. Ashland Avenu®, I 
f Kampas 47 St. j 
f Telephone Yards 4317 |

3600 8. Hoisted St., kampas 36 SU? 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1-wS 
po pietų ir vakarais.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 m«. 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštriau chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia, 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 18tk: 
Et. netoli Fisk Et.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 811C-, 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

............ --- ---------.——....ji
SPECIALISTAS

Vyrų, moterų ir vaikų 
chronišku ir nerviškų 

ligų-

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

Telephone Yards 5032

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

pyto ir nuo 5 iki 8 vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 ir 7—9. 
Tel, Canal 3877.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ąv«u 
arti 47-tos gatvės.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

M. Lewis, sulietuvino J)r. A. .1. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

2.
3.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Palinkima*-”
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vrles’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui
Speneer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
n

Chicago, HL

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv, Valstijų pilietis, bet no 

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos KI. Jurgelionio (Kalėdų Kauke) 

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairių silių.

Knygelė 106 puriap’ų, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

a

1840 So. Halsted St Chicago, Ill

[AARBAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rasyto-

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.



..........

Pranešimai Smulkus Skelbimai RAKANDAI

NAUJIENŲ BENDROVES 
DIREKTORIŲ POSĖDIS

Seredoj, spalių 17 d., įvyks Nau
jienų Bendrovės Direkcijos reguleris 
posėdis, “Naujienų’? Redakcijoi. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. — Visi di
rektoriai būtinai privalo dalyvauti 
pbsėdyj ir atvykti laiku.

—-P. Čereška, Nauj. B. Sekr.

Roseland

86 kuopos L.D.L.D. extra susirin, 
kimas bus ketvergis spalių 18 d., 
7:30 v. vakv Liuosybės svet., Girard 
ir Wabancia avė., Yra svarbių rei
kalų, taipjau prisiųstos rinkimų bla
nkus. Beto, knygos “Karė, ko delei“ 
jau prisiųstos ir galėsit gauti. Kvie- 

kurie nori išloti j 
Hex Brazis, Sek r.

Smulkiems pastskUbimams kainos 
1 colls, syki, 5® centų; dedant 
tų patį skelbimų Ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

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

_ Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių.. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš-** 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
kų nors parduoti*, kas nori kų 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri paiit kambarių, arpa patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių,.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S 
st„ asmeniškai, pač 
lefonu: Canal 1506

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus divonų, da ven- 

u su 25 m. gva- 
raneija 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. -T2-1___ '
Par.siduos taipg 
kito tuo jaus. G 
So. Kcdzie avė 
Chicago. DL

Viskas vartota vos 9 savaites, 
i po viena. Atšilau- 
ryvenimo vieta: 1922 

< arti 22-ros *at.,

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios s tai lės už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20; Karpetas $10. Komodos, bra- 
šįiiėS; lovos, 
$800 Grojantis 
$200.00; $250 viclrola. i 
Už $55.

Vartoti vos 90 dienų 
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie avė 

Chicago, Ill.

^Veikslai, firankos 
ianas 1917 modelio 

rekordai—

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

draugijos ir orga
NIŽACIJOS.

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S. Halsted SU, Chicago, 111.

K. JURGELIONIS, Viee-Prez., 
3133 Emerald Ave., Chicago, IB.

A.z LALIS, Sekretorius,
‘ 1310 J. Halstecl St., Chicago, Ill.

K. GUG1S, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted SL, Chicago, 111
J. ŠMOTELIS,

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

2919 W. Division. St., Chicago, IB

Chicagos Lietuvių Darbi 
ninku Taryba.
Valdyba: .

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Melrose Park, III.—L.S.D. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas jv\ ks nedė- 
lioj, spalių 21, 10 vai. ryto, b'rank ir 
James svet., 2.3 avė ir t.akt* st. Drau
gai malonėsit paskirtu laiku atsi
lankyt, nes tusim svarbiu dalykų ap
svarstymui. —S. A. Januška, Org.

Pajieškau savo pusseserių. Vero
nikos ir Monikos žviegiukių, Kauno 
gub., šidlavos parapijos, Naukaimio 
sodos. Meldžiu atsišaukti, turiu sva
rbų reikalų. Jonas žviega, 
828 W 31 St., Chicago, 111.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave.,*!-mas flatas. Prieš 
Humboldt «Park. , Chicago.

Pirmininkas, A. Petrai is,
751 W. 351h St.

Strazdas,
1840 S. Halsted st.

Iždininkas. S. Danilevičius,
1617 N. Winchester Ave. v j
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Pilti. Kojii. Sekretorius.

.Melrose Park, 111.— A.L.D. Tarbyos 
kuopos susirinkimas įvyks ketverge, 
spalių 17, 8 vai. vakare. Frank ir 
James svet., 23 avė. ir Lake gatv. 
Draugijų ir kuopų delegatai malonė
site paskirtu laiku atsilankyti; taipgi 
ir tu draugiiu, kurios da neišrinko 
delegatų, gali dalyvauti valdybos.

—S. A. Januška, Sekr.

ĮIEŠKO kambarių
PA.I IEŠKAI- bardo, jaunus vaiki 

nūs, wcslsaideje, pas blaivių šeimy 
na. Turi but valgis ir ruimas.. Ka* 
turit vietą meldžiu 'atsišaukii: R. S 
I I 16 S<». i'rancisco Avc. f’hicago

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailes rakandus. 'Taipgi puikų $450 
pianų su 10 melų gvarantija už $125 
ir $200 phonography su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Ave. 1-nias augštas

RYTMETINES žvaigždes pas. ir
1 » A SI LLN KSMINIMO K LI U BO 

VALDYBA:

>.st Pullman, 111.— West Pullmano 
■tuviu ko-oneral\ viškos valgomu- 
(laiklų krautuvės paskutinis susi- 
li’uias ivvks scredoi. smiliu 21 d.,

REIKIA DARBININKE NAMAI-žEMe

koslumieriško 
kančių si ui i

utuvė jau yra užsidariusi apie kele
tas menesiu atgal, bet Sūringfiehlo 
valdžiai reikalaujant, turi būti su
šauktas specialis susirinkimas dėlei 
jH’ipihh. mo tam tikru blankų. Taipgi 
kas dar turite kokiu nors reikalu su 
buvusiąją bendrove, malonėkite visi 
dsilank\ Ii susirinkimai).

omui su i
lariais ren
ėli su oronrumu

rus ('bora*- atsi-v eik 
mmčiais kariuomimi’ 

; d s i s c i k i n i m o vak

kalbos
Mildos

9-los kuo 
pirmos pra 
palių 17 d.

iinej, •> I U >. I lalsled si. 
aibės Naujienų redakto

nūs, l’. Grigaitis. Reto, dar Ims gra 
žus programas, ir kiekvienam hm 
duodama dovanai Įdomi knygele. 
Kviečiame vietos ir auiclinkes lietu 
vius skaitlingai atsilank vi i. Koinitet

Cicero, III.—LSS. 131 
inkimas įv.\ ks seredoj 
:3O v. vak. Tamoliun

Malonėkite susirinkti paskirtu laiku 
nes turime labai daug svarbiu rei 
kalu apsvarstymui. Atsiveskite ii 
naujų nariu prisirass ti. K. Lingį

Kensington, III.—Prakalbos bus 
seredoj. spalių 17 d.. J. Stančiko sve
tainėj, 20.3 East 1151h SI., Kensing
ton. Prudz.ia 7:30 v. vak. Inžanga dv- 
kai. Kalbės Adv. K. (ingis, Sociali
stų Partijos kandidatas į Cook pavie
to Aiigštesniojo Teismo Teisėjus 
(Judge of the Superior Court of 
Cook Counlv). Kalbės ir kiti geri 
kalbėtojai. Visi lietuviai ir lietuvai
tės atsilankykite j šias prakalbas.

Rengia L.S.S. 137 Kuopa.

LSS. SI k p. laikys lavini mos susi
rinkimą, spalių 17 d., semtos vaka
re, 7:30,Liuosybės svet., Wabansia

West Pullman.—L.M.P.S.A. 25 kp. 
piakallxjs įvyks seredoj, spalių 17 
West Pullman Turner Hall, 12001 S. 
Halsted St., 7:30 v. vakari*. Kalbės 
d. Marč Jurgelionienė. — Drauges 
ir draugai nepraleiskite progos at- 
silankykil skaitlingai. Inžanga dy
kai. —Komitetas.

Racine. Mis.—&iuo pranešame vi 
siems Racino lietuviams, jog yra sau 
kiamas susirinkimas spalių 17 d. 
tikslu sutveri chorų. Taigi, kurie no 
rite priklausyt prie choro, bei lavin 
ties dainų, malonėkite atsilankyti 
Susirinkimas įvyks socialistų svotai 
nei. prie Monument Sq., 7:30 vai 
vakare. —Organiz. Komitetas.

L.M.P.S. 9 kuopos choro repeticija 
. vadovyste gerb. p-ios Gugienės 

vak. 
Halsted ir 
ir naujai 

£io choro 
lanky ties 

Komitetas.

esti kiekviena scredų lygiai 8 
Mark White Square svet.
29 gatv.—Visos choriste 
norinčios prisidėti urit 
kviečiamos punk I indišku 
paskirtu laiku.

.Melrose Bark, Iii.—Draugijų Są 
jungos knygynas esi i atidarytas kie
kvienų ketverga. vakarais nuo 7:31 
iki 10 valandai. Mvlintįs skaitvf kny 
gas atsilankykite ir naudokitės kny- 

Jos Blaškus, Knygius

Atidai Wcstsidieciu 
me wcslsidicciams 
gynas pe> 
Leavitt i naujų viri

šiuo pranesa- 
kad Viešas Knv- 

iš senosios 2336 So.
2222 S. Leavitt 

—Visi my- 
Jai k rašei us. 
š nurodytu 
-Valei v ha. *

PiHshurgho. Pa. 
Iliubams.- Laukrieio 
Choras rengia koiu’crfų fj.crt 
Petrauskui. Todėl Imlu gerai 
1.1 diena Ditlsbnrtd'Mai rmrenol 
kių pramogų, bet visi atsilankytu j šį 
koncertų, užgirsti musų garsų daini
ninkų. „ —Komitetas.

L,jų merginų prie 
kriaučių darbo, mo

unt eleklrikinių mušimi 
l’inišerkų, kurios gerui 
rankomis.moka sinti

Reikia 3 kriaučių del moterišku di 
bužiu darbo. Gera užmokestis.

L. Kaspei
3117 Wentworth A v

IŠSIMAINO geras namas ant. saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakari*. 1515 S. Union Ave., C.hi-

pirmininkas
1608 W. North avė 

vice-pirmininkas,
1621 Girard st 

Ig. Dumblauskas, imt. raštininkas.
2228 Coblentz St 
ištininkas,

1621 Girard St
A. M. Kadževskis, iždininkas,

1928 l.eavill SI 
Susirinkimai alsibuna pirmą ket 

vergą kiekvieno menesio Liuosybei 
svetainėje, 1821 Wabansia avė., kam 
pas Girard gi v., 7:30 vai. vakare.

DARBAI Vyrams ir Mot .-rims, IN 
VAIRIOS njSi's dirbtu 
\ėso, šaposp, oi suo.se, ho 

, restoranuose, sa 
*. i ust it u -i jose, Ii 
4 aukles patarna 

mušti DIDELI -uraAa.
>>-< mokestįs.—
nice Employment Exch
flor.r, — 179 W. Washington

R 1. 11\ \ I ,.\I .1 A M E vvrij prie kailiu 
kišenių dirbėjų kriaučių ir “ 
\ as ' bcislcrių, taipgi merginų 
šerku. rankomis sinti.

L. ART and SONS 
.*’>08 S. Market SI., Chii

REI K/\LIN(iA : pats rusiu įaugi 
ovėji.i. 62 \\ . Washington Street 

('.h i c ago

R El KA 1.1 N( i A senos moters prie 
vaikų prižiūrėjimo dienomis. Vaikai 
nemaži. Prašom atsišaukti tuo,jaus 
adresu: 2866 S. Union avc., Chicago.

REIKALAUJA vaikino dirbti 
*ką, kuris butų patyręs 

irba pagelbininkas 
Kreipkitės pas:

F. A. JOZAPA1TIS
3101 S. IlaJsleil St., Chicago, III

REIKALAUJAME 10 bucerių nu- 
pjaustymni mėsos nuo kaulų.

A. BATEK.
2029 Greenshaw Sic., Puse bloko 
North West 12-los gatves ir Robey 
Si., Chieago.

RANDAI
PASIRANDAVOJA kambarys, gra

žus, šviesus, elektros šviesa, valia ii 
telefonas, vienam arba dviem vaiki
nam. 4554 S. Western Avė. 2-ros lu
bos. Chicago.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2 pečiu: vienas ku 
renamas (kietomis anglimis) pečius 
1 gosi n is pečius (didelis), abu gera 
ine stovyje. 2-ras augšlas, 
715 W. 16th St., Chieago. III

PARDUODU saliuną lietuvių ap
gyvento! vieloj. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi išeiti j kariuome
ne. Laisnis išmokėta už šiuos metus 
Melams laisnis tik 600 dol. Atsišau
kite greitu laiku j savininką:

U BANIS.
217 Ii. 16 St., Chicago Heights, 111

PARSIDUODA krutamu jų paveik
slu mašinos (mooving picture ma
chines). Dvi ‘moving pikčerių”, vie
na “Spot light’’, mašinos geriausios 
mados, lengvai operuojamos. Pigiai. 
Kreipkitės vnatiškai ar laiškai.%

J. RAGAUSKAS
4 135 So. Wood SI., Chicago, III. 

Ant 3čių lubų iš užpakalio

4528 S. Wood St Chicago, Ill

APMAINYSIU 
mm.i;i miirinj mimą 
;ml loto arba kilo namo 
skola. Rašykite luo.jaus, 
darni: “Nau jienos No I 19, 
1810 S. Halsted SI.,

)ag\ veli linų
U.rane Co..

maža
Iresuo-

A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
\DMINISTR.\CIJA: •

Pirmininkas A. Chepailis 
4812 W 

Pirm. Pagclb. --

TURI RUT parduota iš priežastie? 
mirties, 2 aukštų namas, 4617 So 
Rockwell si’., liktai $500.00 “cash’’ 
likusius kaip randą. Darykite pusiu 
Iv imi, atsišaukite i 3601 So. Hamilton 
ave.. 2-ras augšlas. Chicago

PASKOLOS-MORGEČIAI

151h st., Cicero
P. Shvelnis,

12 Milwaukee
i. Ripkevieius, 

Milwaukee 
rusi įninkąs, 

kimias,
9 Milwaukee Avenue
G. Katilius, «
1685 Milwaukee Ave 

Susirinkimai alsibuna 1-mų pėt.ny- 
eią kiekvieno menesio unijos salėje 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak

1681
P. Galskis Finansų 

ir Business A 
Ofisas

Iždinikas

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinain piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprfida- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš
mok inam jus siut visokius drabužius 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tes, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi
kui es ekonomijos, pilietystes, dailia-

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystčs 
amato dykai

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitų, kad atsimintumčt musų adresų.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnilr švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet. Jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodcviliaus Permaina:

10c, Balkonas 5c.
Subatos vakarais ir nedaliomis pir 

mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED tr 32-ra GATVfi

L Vilimailis. pirmininkas
3657 W. I'learno.v SI 

ramošiunas, vice-pirmiaikas,
1632 S. Sewaror avė. ' Sawyer?} 

K. Karoblis, prot. rast aliukas,

Win. Monikas, finansų raštininkas, 
802 Independence Blvd

M. Kazunas, iždininkas,
' 1501 S. Harding Ave

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsedis,
2229 W.v22nd SI 

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

Antanas Tamkcvičia, nutar. rašt,
1948 String St 

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union 

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Went wort Avė

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 Sir.

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

Susirinkimai alsibuna kas antrų 
nedčldienj kiekvieno menesio, Zwių 
zck Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
;- 819 Edward St.

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

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

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

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
!. 566 Grand avc

Si. Zcleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

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

Avė.

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

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St 

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. GaušaitC, iždp globėja,

# 173 Milwaukee avė.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėhmncšis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlauncšis,

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. Balickicnė, iždininkė,

3443 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukailė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūte, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, IB.

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

mo

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

123 E 1011h Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasicrius

311 Kensington avė.
Susirinkimai alsibuna kas pasku

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union

avė

Avc 
Pabcrelytč, finansų raštininkė, 

1315 Girard St 
G i rd vai n i e n ė, i ždi ni nk ė,

3255 So. Halsted St 
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted St 
Kubuiienė, kasos globėja.

pirmin i ūkas, 
121 So. Kith SI.

inciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Il.uoran Avc.

Baltrušaitis, prot. rast., 
1602 Indiana Avc.

laukevičia, turtų rast., 
1023 Broadway avc.

Pulką, iždininkas,
1128 N. 81h SI.

Jakučionis iždo globojas,
1121 So. 10th SI. 

Dielininkailis, iždo globėjas 
1124 High avc. 

žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avc. 

Susirinkimai alsibuna kas pirmą 
pelnyčių kiekvieno menesio Eagle 
Ilall svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 Si 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 181h Street 

A. Tamkcvičia, nutar. raštininkas,
1948 String St 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wentworth avė

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO

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:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

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

J. Kalpokas, prof, raštininkas,
1839 Wabansia

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

Jur. ’Kalnine, iždininkas,
1965 Evergreen

G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas,
1551 W. Chicago avc

avė

iv c

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovus Markauskis, prez., 
355 E. Kensington Avc.

Juozapas Shimkus, vicc-prezidenlas, 
10707 Wabash Ave. 

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

Antanas Bcrtašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigclis, kasicrius,
352 E. Kensington ave.

Milingai alsibuna kas pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
ShadvillO svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimų: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 

h uonimaa, nuo 35 .iki 40 metų — $4.00. Tas i- 
158 Main SL stojimas tiktai bėglė 1017 metų.

Agentai, užžiurintįs platinimų “N- 
ių“ savo miestuose arba dtatriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, 1LI

18-tos gatves .Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th Si.

“Naujienose”^ 1840 S. Halsted SL
North Side Skyrius: A. Toplinski, 1 

2029 . (Greenwich SI.
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

- • -■ 3346 S. Halsted at.
Englewood Skyrius: B. Mašiunas, ‘ 

8127 S. Normai Avė. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzle Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave.

Atlantic City Skyrius:
A. .hmauškas, 4563 Wentworth av.
V. .Saudargas,• 2418* Princenlcr av.
J. Ridikaiiskas, 6033rd Stale Sir, 

Kcnsingtono, Hoselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

14$ E. 107th St.
West Side Skyr.: A. AmbrozevIČius.

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

4601 Hermitage av©., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ

Cicero, 111. J. Matulis, 1..
1137 S. 49th Ct.; Cicero, IB. 

St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd SI. 

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

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

DeKalb, 111.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Divcrnoon, Ill.: W. A. Žilinskas,
Box 210 

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

Westville, III.: St. Mazremas,
Barber Shop, State St 

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,

So. Chicago, 111.: Max Feldman 
8904

Rockford. 111.: St.
Račkeviče,

Houston Ave
Petrauskas ir
1012 S. Main

W. PaBcjfiTi, 1IL: W- Pilypas, 
720 W. 120

Putramcntas, 
15725 Finch Av*

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash

K. E. Bertulis, 
.: žičkus, 

>39 Collinsville
Springfield, 111.: K. Stočkus,

1530 Sangamon
E. St. Louis, UI,: K. žukauski.

123 St. Clair

Montello, Mass.: 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 St 

Bonmil,
50 Charles St

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ

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

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

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

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ

Albany, N.Y.

Yonkers, N. Y. II L: Weiss, 
102 Riverdale Avc 

A. Struininski, 
184 Grand Str

Lazarko, 
196 N. Boulevarf

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 St

Baltimore

Baltimore

L: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

J. Filipovicz, 
437 S. Paca

F. J. Lazauskas, 
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ

Cedth' Rapids, Iowa.: F. T. Martin,
1209 S. 3rd SB

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

So. Omaha, Nebr

Waskel,
3223 O

OHIO VALSTIJOJ

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

Cleveland, O.: A. Valent on.

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fori Pitt News ClJ

Liberty Ave and Grant 11 
Kulpmont, Pa 
Pittsburgh, Po

J os. Buranskai, 1 
F. KrasawskL < 

2809 Penn
J. Katkus, . f 

2204 Forbet <
F. Tevlovich, J 
,.7 2228 Tustjn Jf 

Duquesne, Pa.: K. Lideka, . ... . I 
, 306 Hamilton «v|

Scranton, Pt.: J. Telcysto . I 
1726-28 Jackson K 

Petrikys J, . . r 
. and Albright Avg

Pittsburgh

MICHIGAN VALSTIJOJ

Grand -Rapids, Mich.: J. ŽilinskMd 
452 W. Leonard ■

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

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

Indiana Harbor, Ind.: BoL Bolotov
3814 Deodor to

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

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

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadwty

WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenoshn Wis.: K. Paukštis, 
809 Park W

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette tv*.

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon CL

CONNECTICUT VALSTIJOJ)

Tarrington, Conn.: V. Kclmelit, 
62 Lewis M

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

New Haven. Conn.: J. Vailkeviviwt, 
286 Wallace to

Minden

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

"•'«.... fr"—< N < ' ......

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas

X-SP1N BULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Dr. Ramsar
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu®, •cwkJ*- 
nuoj» ii patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avc., arti Chicago >▼. B •• 
1uIk>3. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Ncdėlionn® nuo 9 išryto iki 2 pa ptoto 

Tel. Haymarket 2434.

Telephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirarffM. 

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

Kumpas North Ave , Kambary® MHk 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

D R. G. M. GLASEI 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan SL kertė 32 st.
Chicago, Ill. • • 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: <’ 

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

Telephone Yards 687

Rusiškai-Lenkiškasv, 
Ligonbutis '

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. Paraližas f' 
keblumas arba blogas kraujas 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
eleklribiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytojų į jūsų naitlūs.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaites. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chieago

serganti 
vidurių 
rankose 

šlapinimosi, 
*------ 1. Mes

A TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONIKAI T IS
I Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago




