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Didelis mušis Rygos įlankoj True translation filed-with the post
master at Chicago, Ill., on October 
19, 1917, as required by the act of . 
October 6, 1917.

ITALIJOS KABINETAS 
SUKRĖSTA

Suėmė 10 tūkstančių rusų Hht . k,c v Socialistų atstovai kaitina
--------------- Į ministeriją delei maisto

ir kuro stokos.
Vokiečių jūreivių

307 W30th si ROMA, spalių 18.—Rim
tas politinis krizis, kurs gali 

m^te^TcNcasfo^’inT 'but priežastim puolimui Sa-i
Jw.’i2hl^Gasi(H7Uired by the acl of nino ministerijos, tapo iššau

ktas socialistų vado atstovų 
ibute, Arturo Labriola.
1 Savo kalboje Labriola kal- 
’tinotino Sonino kabinetą de- 

spalių lei augančio neramumo šaly- 
J8. — Oficialiai diplomatiški Je, ypačiai gi maisto ir kuro 
pranešimai skelbia maištą stokos.
Į|Austrijos laivyne ir susirė-( Vaikšto gandų, būtent, 
[minią tarpe Austrijos jurei- ,kad karalius Emanuelis pa- 
jvų ir vokiečių submarinos į-i kvietęs Sig. Netti sudaryti

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
19, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

BERLINAS, spalių 18. — 
Vokiečių karės ofisas prane
ša, jogei ant Oeselio salos ta
po suimta dešimt tūkstančių 
(10,000) rusų belaisvių ir 
penkias dešimts kanlioliųJ 
Rusų laivyno spėkos, kaipi 
skelbia tas pats pranešimas, Į 
esą pagautos į sląstus. Dalis I 
vokiečių laivų jau randasi ^uįos Ąllstrų laivyno bazoje naują ministeriją. .

iiPola, kur iš abiejų pusių ta-j------------------------
!ff)O užmušta po keliūtą ofi- True translation filSh with the post-

.master at Chicago, 111., on October

October 6, 1917.

MUŠIS TARPE AUSTRI
JOS IR VOKIETIJOS 

JŪREIVIŲ.
WASHINGTON,

Šiandin.
Didelis Rinkimų Kam- 
panijos Atidarymas — 
MELDAŽIO S V ET., 

2242 W. 23rd Place 
Kalbės kandidatas į 
Augštesniojo Teismo'.

(Superior Court) 
teisėjus— . ,

KAZIMIERAS GUGIS 
Kandidatas i Circuit

Court tėisėjus— 
William A. Cunnea 

ir
“Naujienų” .redaktorius

P. Grigaitis.
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Įžanga dykai.
<■» l

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 

. 19, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

VAGYSTĖS KRUPPO 
FABRIKE

1 AMSTERDAM, spalių 18. 
—Sulig Frankfurter Zei- 
tung, Kruppo firma patrau
kė atsakomybėn 62 asmenis, 
idaūgiausiai savo darbinin
kus, kaltinamus didelėse plie 

tno vagystėse. Tuo tikslu ta
po įkurtas specialis teismas

'•'•V’

rytinėj dalyj Kassa r įlankos, 
į šiaurę nuo Oesel salos, ir 
uždaro kelią pasitraukimui j 
vakarus.

DIDELLS

cierių.
Esą tikrai patirta, kaip' 

skelbia šiandien atėjusi ka-* 
įblegrama iš Romos, kad pa-' 

•'sekinėje to incidento vokie
čių submarinų flotilė tapo

19, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINO 19 LAIVŲ.

LONDON, spalių 18. — 
Sulig anglų admiraltijos pra
nešimu, pereitą savaitę vo
kiečių submarinos paskandi-

iio sa
i Oese-

laivyno bazą pietiniame Ad-
biniu laivu virš ;5()0 tonu i- Neveizint ausUų admiral-įtelp0S) gešis 1;(ivus

tijos pastangų užgniairzti m— tonų įt. ir vieną žvejų

serna,

nešimas pasKeioe, Kau rusų 
kariškąs laivas Slava Tapo 
paskahdintąs mušyj, kuria

Neprietelius pilnai užėmęs 
Oesel salą, bet pranešime pa
sakyta, kad viskas kas buvę 
militariai naudinga buvę su
naikinta prieš tai kaip rusai 
buvo priversti pasitraukti.

“Musų laivai
.... - U

J.VVZ, -..IV . .'X .-HA . vv v. .

cierių apsiėjimo su jais ir 
blogo maisto. Tuo tarpu su
sirėmimas su vokiečių sub
marines įgula kilo dele i ne
pakenčiamo pastarosios elgi
mosi.

True translation filed with the post
master a 
19, 1917, i 
October 6, 1917.

STREIKAS UŽSIBAIGĖ

,” skelbia ka- 
ilgą laiką gynė 

Moono ir Rygos intaką ir tik 
skaudus nuostoliai, kuriuos 
padarė d red liautai privertė 
mus pasitraukti prie Moono

NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

Price 2c. No. 249.

Rusijos Kongresas susirinks Subatoj
Mirė 80 tūkstančių serbų

. • IK i .. .......... ....

True translation filed with the post- duotus jai klausimus į pen
master at Chicago, Ill., on October .
19, 1917, as required by the act oUklHS dienas.
October 6, 1917. “Sesijos bus viešos, bet ga
DIDYSIS RUSIJOS KONG- buti ir slapty ka

RESAS SUSIRINKS 
SUBATOJ

da bus svarstoma labai sva
rbus klausimai. Teise leisti 
įstatymus visam kraštui tai- 

1 ................... ... ’ pgi duota kongresui.bet revoliucionieriai buS) «Vigi tiki kad kongresas 
didžiumoj. . Igulog ]abai įžymią rolę riši- 

PF-ronruinK is lme klausimM> kurie dabarJEIROGRADAS .spalių 18. . n • -ai respubiikai> o
-Didys.s Rusuos re.iu.bl.- j klausi kurie 
ikos prirengiamasis kongre- ... .. .. . w

į * . „ . . , .. jvi pries armijas musių lau-
Lrimn/xn-n a a t .SUS, kUTS tUTCS SUSlTinktl SU“' „PETROGRADAS spaliu i / • 4 - rrr • a ke- XT , -įbatoj, turės 555 sąnarių. A-17. — Vakar prasidėjo che- . . . , L v. ,.1 J pie tai buvo pranešta šiandie 

pusiau-oficialės žinių agentu 
ros.

lEssene, kuris ves tardymą. Buržuazija turės atstovų

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
19, 1917, as required by the act of 
October (>, 1917.

PETROGRADO RAŠTI
NĖS UŽDARYTA.

it Chicago, Ill., on October, -k
, as required by the act of mikų streikas Petrograde.

Streikininkai paskyrė tris
dešimts du iš 250 Petrogra
do aptiekorių, kurių vaisti- 
mės turėtų buti atdaromis, i- 
dant patenkinus būtinuosius 
gyventojų reikalavimus.

Rusijos kerosino darbininkai 
dalinai laimėjo streikų.

Baku, Transkaukazija, sp. 18 
’—Darbininkų* streikas, kero 
sino laukuose, parsidėjęs pra 
džioj šio mėnesio, jau užsi
baigė. Samdytojai išpildė 
didžiuma darbininku reika
lavimu.žemiau (

vėtros ir. darganos
NORTH ŠAKOTOJ

Daugelyj viejįų paralyžuota 
susinešijr.b jthonės.

True 
mastei

ITALAI NETEKO 4 
LAIVŲ. i—Vakar naktį North Dako- 

*toj siautė didelės vėtros su 
ROMA, spalių 18. Italų sniegU. Daugelyj vietų ta- 

pirklybinio laivyno nuosto- ^)() paralyžuota visoks susi
pešimas su vėtra nepaliesto-

I 1C l t t I < l l \ 1 1 L 1(1 , III., (Ml \7(.l(7Mll F"' f \ J • j t

9, 1917, as required by the act of 1500 tOHU įtalpOS. 
)ctober 6, 1917. I '

PASKANDINO DU NOR-J........................  ,
VEGIJOS LAIVU

ji lai pereitą savaitę—nuo 7 i-
įki 14 spalių visose jurose mjs vatomis — tai del dide- 
'buyP/i80 laivai yirš^s daugybės prisnigusio sni- 

i - - - • i ego, tai vėtra nutrauktų te
lefono ir telegrafo vielų .

muster at Chicago, Iii., on October 
19, 1917, as required by the act of

žuvo trįs jūreiviai.

“Slava I 
smūgiais po 
ir beveik visa jos komanda Barbro ir Hovde — 
buvo išgelbėta.

Vokiečių 
privertė rusus

KOPENHAGEN, spalių 
18. — Norvegijos užsienio 
reikalų raštinė praneša, jog (j^argS ofisas praneša, kad

CROKSTON, MINN, spa 
lių 19. — Pirmą syk šiemet 

NUŠOVĖ AšTUONIOLIKĄ (Crokstoną aplankė šalčiai ir 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ, jsnegas. Prįsnigta virš še- 

‘šių colių storio.
PARYŽIUS, spalių 18.

o
buvo paskandinta vokiečių submarines paskan- ,orlaiviu mu§yj, kuris tęsėsi True lranslalion file(1 With the Post- 
>o vandens linijaįdino 2,356 tonų įtalpos laivą,viQ„ ‘i,„r dipna vakarinis Chica«.o> }”,•> °!1, Oc,<!bci;
visa jos komanda Barbro ir Hovde - 1,196 to-’me karės front6) tapo nu§au. • October (>, 1917.
A k n • -t 1 L r x 1 %-x zx rx -t/xLx t» zx Lx x x < v zx xzx zx . . _ • 'M nr TK T FU A ‘Th Y ("A L L 'W X M T If 71 TTY

True Iranslation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 

. i .v. • 19, 1917, as required bv the act ofIs to skaičiaus 388 VIC- October 6, 1917.

tos bus duota demokratijos] MIRĖ 80 TŪKSTANČIŲ 
organizacijoms ir 167 buržu-j SERBŲ
azijos atstovams.

Šis naujasai kūnas buvo 
sumanytas paskutinėj demo-(]ig čia aplaikytų pranešimų, 
kratijos konferencijoj, ku- virš 80 tūkstančių serbų, irt-

« translation filed with the post- i’i nutarė sutvert parlamen-(ternuotų Austro-Vengrijoje, i 1 Z 1 1 • 111 Z\ 1 I ! <■ a <« • -« -• x> • •«

VOKIEČIŲ SKRAIDUOLIS 
R A MIA M .1A M V A N D E N Y N E

laike jo buvimo

-jjau mirė nuo bado ir ligų, 
itos aukos tai inter- 
ci vili ai gyventojai ir 

originaliam sumany-, kares 'belaisviai—kareiviai.
Tūkstančiams žmonių, Ii- 

ne- 
Albanijoj taipjau 

o '.nes skaitė, kad toks kongre- gręsia bado mirtis bėgiu' se- 
i- Įsas neatstovautų visos šalies, kamosios žiemos — sako pra 
'- .Bet išrišimas buvo rasta sla- nešimas iš Carfu.

;ptain pasikalbėjime

'.liavimui.
j Valdžia buvo pasiprieši-įnuoti 
'nusi originaliam sumany-, 
, m u.i, sulig kurio tik kraštu-j
tiniai demokratijos elemen- kusienis Serbijoje, Mon 
tai turėjo but atstovaujami,1 gro j ir

žiemi-f
niuose Rūmuose, kuomet bu- True translation filed with (he post

su-I VO sutikta reformuot kabi- 
.ml 'netą ir duot buržuazijai at- 
Ra-įstovybę kongrese. *
ki-> Sulig žieminių Rūmų su-

master at Chicago, Ill., on October 
19, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.

600 SUBMARINŲ STATY 
TOJŲ RENGIASI 

STREIKAN.
randasi

stipresnis įtarties buržuazija bus atsto
vaujama, bet revoliucijinė 
'demokratija turės daugumą 
vietų.

) “Kada kongresas susi- 
jrinks, žymaiusieji visų sro-

on October
of

master
19, 1917, as required bv the act 
October 6, 1917.

BUELOyyAS GAL UŽIMS 
MICHAELIO VIETĄ.

NEW YORK; spalių 18.
600 Submarine Boat Corpo
ration darbininkų šiandie 
pastatė korpomeijai reikalą-

jvių veikėjai sueis vienon vie- >vimą pripažinti jų uniją.
'ton dalykų svarstymui,” sa
ko pusiau-oficialės žinių a- 
genturos pranešimas, ir tę-

v * SI JI •šiomis dienomis sugrįžo Bcrli-|
kancleris, j ‘“Artimi prie valdžios žmo-
1 ikimasi,' n^s tvirtai tiki, kad kongre- 

ei jam - - - ..........
seną.h i 

Michae- ’

Korporacijos yarduose dir
bama valdžios darbai.

AMSTERDAM, spalių 18.

kunigaikštis Buelow, 
priduria laikraštis, 
Ujusių pasiūlyta užimti

CUKRAUS DARBININKŲ 
STREIKAS HAVANOJ

HAVANA, spalių 19. — ... . . , .
sui prasidėjus užsibaigs ta Cukraus darbininkų strei- 

■_galybė, kurią pirmiau turėjoĮkas Santa Clara prOvincijoj, 
^įvairios tarybos buvusios Havanoj, eina prie pabaigos, 
•prie visatines darbininkų ir Yra vilties> kad samdytojai

lio.

Chicagos Lietuvių Draugijų Domai
of Ipo 12c.

Sekamų nedėldienį Chica-
Rezignavo karės ministeris.

J

r*w

1840 So. Halsted St.

master ;
19, 1917.

VOKIEČIŲ-JŪREIVIŲ 
MAIŠTAS OSTENDE

MADRID, spalių 19. - Pa
galios Ispanijos valdžia nuėmė

KARĖS STOVIS ISPANIJOJ 
NUIMTAS.

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on October 
19, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

RUMUNŲ LAIVAS ANT 
SEKLUMOS

t h the post- 
on October

True Iranslation filed with the post-!kareivių tarybos, 
master at Chicago, IU., on Octoberj 
19, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

APKALTINO KONSPI
RACIJOJ

skandinta Biscay įlankoje. 
,Kartu su laivu paskendo vie
nas vaikėzas. Likusieji iš-'

KARALIUS” PALIUO- 
SUOTAS.

( NEW YORKUI GRŲSIA 
CUKRAUS BADAS

/ DANIELS ATVYKSTA
CHICAGON

I

’ .i • i įTrue translation filed w(Svarui cukraus jau mokama master at Chicago, III., on October 
19, 1917, as required by the act

įihw> .■miiihii—iiwiii——— 
įgas patyręs 

linotypistas. Greitai at
sišauki t laišku į “NAU
JIENŲ” administraci-

pų įtalpos. Barbro buvo pa-(ta aštuoniolika vokiečių or- MONTANOS “KVIEČIŲ 
laivynas, 'Inmlskandintas Atlantiko vande- Jaiviu ........ -

,__________ j pasitraukti, ny,ie- Du žmonės iš J° -
buvęs milžiniškas, sako ofi-

lis pranešimas. Sykį
matvt net 55 laivai.

fiTie translation filed with the post
master at Chicago, III., on October 
19, 1917, as required by the act of' 
October 6, 1917. i

NEW YORK, spalių 18. — 
( Dar penki vokiečiai, nužiu-- 

: rėti esą vokiečių šnipais ta-J

mu, kadangi valdžia manė jį 
busiant vertesniu maisto ga- 

,dth the imsi-'mintoju negu kareiviu.

BUTTE, spalių 18.—Hugh 
(Swesney, Montanoj žinomas 
kaipo “kviečių karalius”, ta
po paliuosuotas nuo tarnavi
mo kariuomenėj sulig priim- 

'po pasiųsta internavimo sto- ^UOJ*U konski ipcijos įstaty- • . w» i i Lnrlnn/vi ■< m 1 z4 n i r» W»nnn IIvyklon ant Elhs salos. 
I

AMSTERDAM, spalių 18.'
Belgų laikraštis, “Belgish

Tagbiad”, praneša apie vo-' NEW YORK, spalių 19. 
kiečių jūreivių sukilimą Os- New Yorkui gręsia cukraus* 

____  Kai kuriose krautu-j 
.vėse jau visai nebepar?duo-’gOn aįVyj;s g y .laivyno sek
dama cukraus. Kitose (P retorius __ t
pirkėjai esti žymiai apribo
jami, t. y. sumažinama pir
kinio kiekybė. Cukrus jau' 
pašokęs po 12 centų svarui 
t. v. “retail” krautuvėse.

Naujo cukraus (nerefi- 
nuoto) siuntinių iš Kubos e- 
są galima laukti tik ap 
gruodžio mėnesio pradžia.

tende, Belgijoje. Jūreiviai e- Į)af|as 
są atsisakė eiti submarinos- 
na. Sukilėliai buk sumetę jū
ron savo oficierius. Trjsde- 
šimts sukilėlių apkaustyta 
geležiniais pančiais ir nuga
benta i Bruges.

BERGEN, Spalių 18. — 
_ '.Rumanijos pirklybinis lai- 

vas Rumanian, 4000 tonų į- 
, ji įtalpos, prikrautas amunici- 

I (ja ir vagonais, vežamais į Ar 
changelską, užvažiavo ant 
seklumos netoli Marstene- 
r’io. Iš Bergeno tapo pasių
sta laivų Rumanian’o gelbė
jimui.

ABILENE, Tex. spalių 18 
—-Iš keturios dešimts žmo
nių, kaltinamų konspiracijoj 
prieš federalę valdžią, trįs 
rasta esant kaltais per pri- 
saikintuosius teisėjus, kurie 
tarėsi apie juos jau nuo per
eito utarninko.

“Specialis komitetas jau 
išdirbo didžiajam kongresui 

i taisykles. Kongresas išsiri
nko savo prezidentą ir turės 
tiesą duoti užklausimų laiki
nai valdžiai (interpeliuoti). 
^Valdžia turės atsakyti į pa-

Darbininkai reikalauja 8 va
landų darbo dienos ii' tūlų 
kitų pagerinimų. Samdyto
jai iki šiol labiausia spyrėsi 
prieš pirmąjį reikalavimą. 
Dabar girdėt, kad jie rengia
si išpildyt ir tai.

mai ji buvo paskelbusi visoje ša
lyje. Vadinasi, Ispanijos pilie
čiams tapo sugražinta jų kon
stitucines teises.

Kares miništerio, Priino-Ri- 
vera rezignacija tapo priimta. 
Jo vieton paskirta gen. Marina.

Antras visuotinau 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 sekamą susirin
kimą/

P a s t 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 įstojančių draugijų atstovai.

PILDOMASIS KOMITETAS.

JVIMM*.



NAUJIENOS, Chicago, HL

DIDŽIOJOJ SCHOENHOFEN HALL, 
Kampos Milwaukee ir Ashland Ave.

Durjs atsidarys 4 vai, po piety; programas prasidės lygiai 6 vai. vakare. 
Inžanga 35c ypatai.

PROGRAMAS
1. Daina ..............   Chicagos Lietuvių. Kvartetas
2. Solo. “Kur bakūže samanota”, St. Šimkaus sutaisyta,.................. p. J. J. Zolp

“Aida”, G. Verdi. Akomp. p-lė E. C. Makar, ........................ p. .T. J. Zolp
3. Monologas ............................... . ............ ~...................................... p. J. Briedis

Didelis Vakaras su Programų
Parengtas

NORTH SIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
1) Chicagos lietuvių Dr-ja Sav. PaŠ.; 2) Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš.;
3) Lietuvių Unijos 269 Skyrius; 4) LSS. 81 kuopa; 5) SLA. 226 kuopa; 6) 

L.M.P.S.A. 29 kuopa; 7) Rytmetines žvaigždes Kliubas.
NAUDAI VIEŠO KNYGYNO

Atsibus
Ned., Spalio-Oct. 21, 1917 m.

Pėtnyčia Spalių 19, 1917.
------------------................_ i. u........■g’ĮM!!™™!1"1... i ....................................... .............................inm..

K•*HMMM■MMMWWBU' U ...J.

4. Solo akomponuojant p-lei E. C. Makar, .................... p-l<5 s. LaurinaviČiutė
5. Solo—piano ............................................................... p-lč Agota Vischuliutė
6. Deklemacija .......................................................................... p-ia P. Maliorienč
7. Extra
8. Daina ................................................................... Chicagos Lietuvių Kvartetas
9. Kalba ...............................................................................  drg. T. L. Dundulis

Gerbiamieji! Nepraleiskite tos progos, atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes 
šj vakarą rengia septynios draugijos. Taigi nereikia daug aiškint apie North 
Sides draugijas—jos visuomet visur pasižymėjo, taigi ir šiame vakaro progra- 
me dalyvaus įžymiausios Chicagos spėkos. Visas vakaro pelnas skiriamas 
naudai Viešo Knygyno. Kviečia KOMITETAS.

Prof. E. Teichjnann.

Gyvybė ir Mirtis.
l> I I

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.

(Žiur. No. 247).

Verte J. Laukis.

su chromatininemis lazdelėmis: 
norint jas pamatyti, reikia grieb
tis labai stiprių padidinimų. 
Vienok nelabai senai su visos 
eilės į varių operacijų pagelba 
pavyko pasiekti pageidaujamų 
tikslų. Šito bandymo eigis nu
vestų mus perdaug toli, emus jį 
išsamiai išdėti. Mes nurodysi
me tik į tai, kad išbandymams 
buvo paimta dauginimos aky
tės vieno žemesnio jurų gyvūno, 
būtent, jurų ežio akytės. Pra
gumas šitų gyvūnų akyčių duo
damas yra tame, kad juos gali
ma gauti didelėmis apštimis ir 
kad jie laisvai vystosi vandenyj 
be motinos pagelbos. Jie išpra- 
džių savo besi vystyme pasiekia 
peraugų stadijų, kuri yra vadi
nama Pluteuso stadija. Pasie
kę šitų išsivystymo stadijų, jie 
prededa plaukioti vendenyj, 
jieškoti sau maisto ir, lokiu bil
du, virsta visai suvystomis esy
bėmis. Pluteus atsižymi labai 
prasta ir reiškia sąstatą: svar
biausiomis jo sus ta tos ypatybė
mis yra maistatakis ir grobai, 
susideda iš žvilgančių titnaginių

Prašyk groserninko

SCHULZE'S 
BUTTER-NUT 

BREAD

•schulziTsSK

Parduoda visos grosernes

'adatų. Kokias gi išvadas davė 
bandymai su šitais gyviais? 
Nuo dauginimosi akytės bran
duolio atėmus kelis chromozo- 
inus, jaunieji gyviai išeidavo 
keisčiausios ir nenormalės ly
ties. Pas vienus nebuvo maista- 
takio, pas kitus — grobų; treti 
atsižymėjo dar didesniais nenor- 
mališkumais; kiti gi, aplamai, 
nėpereidinėjo per tam tikrų vy
stymosi laipsnį, šita buitis duo
dasi išaiškinti tik tuo, kad pil
nas pobudinių ypatybių perdavi
mas yra susijungime su tam tik
ru chromozomų skaitliam, su 
tam tikru jų junginiu. Jei šitų 
junginį kas-nors sutrikina, ar
ba vienas ar kelių cliromatini- 
nių lazdelių trūksta, tai pasida
ro viena ta, tūlų ypatybių netu
rinti. šituo musų pažintis ge
rai pasididino: mes žinome da
bar, kad tėvų ypatybių perdavi
mas besivystančiam jaunam 
organizmui yra sujungta netik 
su chroma tino sandediniu, ap
lamai, bet kad kiekviena atskira 
lazdelė yra tam tikrų ypatybių 
nešiotoja. Jei vienos lazdelės 
trūksta, tai prigimtos jai ypaty
bes liekasi neišvystytomis. To
kiu budu chromą tozomai yra 
paveldejystės nešiotojais; jie pa
daro paskutinius medžiaginius 
pagrindus tėvų ypatybių perda
vimo kūdikiui.

Kaip šilas perdavimas įvyksta 
galutinai, to mes nežinome. Bet 
sielos ir kimo santykiuose daly
kas yra maž-ne toks pat. Moks
lui nėra sielos be kimo. Visi 
gyvūno ir žmogaus sielos apsi
reiškimai pilnai sujungta su 
tam tikromis medžiaginėmis 
lytumis, su pilnai apribotomis 
kimo dalimis. Visi musų pa
jautimai, jausmai, nuovokos 
geismai, mintįs, kaip mums pri
tyrimas parodo, yra veiksmai

atskiro sandedinio, kurį mes va
diname smegeninimis ir dirks- 
niais. Bet, kaip negalima išaiš
kinti kokiu budu fiziškosios ir 
chemiškosios aigos įvyksta 
smegenyse, persimaino į tA ką 
mes vadiname dvasiniais, psy- 
chiniais apsireiškimais, taip-pat 
mums liekasi mįslišku ir neišri
šamu. Klausimas apie tai, kaip 
chromatinas pas jaunų vienatų 
priverčia vystytis visas tas ypa
tybes, kurios budina tam tikrų 
atmainų. Lygšiol šitie santykiai 
buvo visai neprieinamais musų 
pažinčiai, 
na pa si t
kad dauginimosi akyčių bran
duoly j yra tam tikras sandedi- 
nis (chromatinas), padarus bū
tinų paveldėjybės pagrindų. 
Priparodymui to yra tas, kad at
mainos ypatybių perdavimas 
atsitinka tik ten, kur nėra sutri- 
k in tas junginys chromatininių 
lazdelių, pasidarančių branduo
liui besidalinant.

Todel mums parsiei- 
kinti žinojimu to,

Chromozomai perduoda at
mainos ypatybes iš kartos kar
tom Bet čia pas skaitytojų, gal 
kils klausimas: kaip gi yra su 
viena tų nukrypimais? Gi pagal 
pavelde j ybę ant vaikų pereina 
netik tos ypatybės, kurios yra 
pobudinėmis tam tikros atmai
nos ypatybėmis; ne, viena ta be
lo,
ypatingomis, menkomis dėmė
mis, ačiū kurioms ji nėra pana
ši savo giminiečiams. Kad tas 
yra taip, tai tų mes visi žinome;

kaikuriomis

si tam tikros atmainos atstovai 
butų panašus vienas kitam, kaip 
du vandens lašai. Kįla klausi
mas, ar nėra perduodama ir šitie

lės gentkartėn? Mes žinome,

Įima rasti tos pačios ypatybes 
kuriomis atsižymėjo jų tėvai 
pasakojama net toks atsitikimas, 
kad pas vienų kūdikį ant piršto 
buvo raudas toje pačioje vieto
je, ką ir pas motinų. Taigi ir to-

perduodama paveldėjimu ?

HALSTED a 14TV STS.

vedama patįs karščiausioj i mok
sliškieji ginčai, nenuvedę, rods, 
nei prie jokių išdavų. Kadangi 
čia dalykas eina apie labai mums 
svarbų klausimą, tai mes ant jo 
truputį apsistosime. Paveldėja- 
mos viena los ypatybių perdavi
mo buitis negali būti abejoja
ma: šitą pa tvirtina musų kas

ti, neišlaikė moksliško tardymo M||i||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ffl
Irimn RnnriviYini hnvnkvotimo. Bandymai buvo dury-

atsargiai ir 
apie 

viena tos

karčių eilei nupįaustinėta uode
gos ir bet nei kartą neatsirado 
pele su trumpa uodega. Žmo
nijos istorijoje ne kartų būdavo, 
kad per metašimčius ir net tūk
stantmečius žmonės tam tikru 
budu koneveikta; bet lygšiol nei 
vienas šitų koneveikimų neliko 
paveldėjama ypatybe. Gana yra 
priminus chiniečių kojų var
žymas, apipiaustymas pas žy
dus, mergystinės plėvės (hy
men) pas moteris naikinimas. 
Atmindami šitas buitis, mes jau 
žiūrėsime labai
skeptiškai į pasakojimus 
pavelde j a mą j į įvai rių 
įgytų ypatybių perdavimų. Bent 
iki šiam laikui tokio įgytų vie
na tos ypatybių perdavimo ne
buvo duota nei vieno įtikinan
čio pavyzdžio.

Bet kaipgi atsiranda ir yra 
perduodama paveldėjimu viena- 
tos palinkimai? — skaitytojas 
paklaus. Į šitą galima atsakyti, 
kad pavelde j imu perduodamos 
vienatos atmainos yra pavcldė- 
jystes sandedinio tam tikrų at
mainų išdavos. Mes galime įsi
vaizdinti šitų tokiu budu: tam 
tikro gyvio dauginimosi akytės 
sulyg maitinimosi yra visos ly-

ti, kad akyčių viena yra tokioje 
vietoje, kur maistas nueina ypa
tingai didelėje apštyje. Šita 
akytė, žinoma, visuomet gerai 
maitinsis, ir chromozomai pui
kiai vystysis. Bet iš chromo
zomų viena, savu, žarų, gali pa
tekti į ypatingai geras sąlygas, 
taip kad jai gali pavykti išsivys
tyti geriau kaip kitoms. Tąsyk 
geriaus išsivystys ir tos ypaty
bės, kurių nešiotoju yra tas 
chromozomas. Sakysime, kad 
ačiū šitam pas tam tikrą viena-

ypatybe paskui gali pereiti atei
nančioji karton paveldėjimu, 
kadangi ji yra apribota almai- 

t

na įvykusia paveldėjystes san- 
dedinyj ir, lodei, ’gali būti per
duodama iš kartos karton. Gi

suomet būva išvestinėmis jos tė
vų dauginimosi akyčių ir lt.

išsivystymas buvo apribotas pri
derama atmaina chromatine 
dauginimosi, akytės, iš kurios

čią ypatybę turės tam tikros vie
na tos dauginimos akyčių chro-

Pastebėtinas Apvalymo išpardavimas 
Moterų Rudeninių Siutų

Kiekvienas Sankrovoje Siutas 
Nupigintas Viena •-= Trečdalia.

Šis talpina musų visų sandėlį, niekas neužlaikyta— 
puikus stailiški drabužiai, visų populiarių stailių, au
dinių ir spalvų—papuošti kailiu siutai, puošnus siu
tai, paprasti siutai. X

Dar yra originates korčiukės—nupigi
na vieną trečdalį kuomet pasirinksite.

$15.00
20.00
22.50
25.00
27.50
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

imus. Bet visas klapsimas vra 
K' 

tame, ar galima perduoti pavel
dėjimu tokios ypatybes, kurias 
gyvūnas netikėtai savo gyveni
me įgijo. Skaitytojas bus lin
kęs duoti patvirtinamų atsaky
mų į šitų klausimų. Nagi, kaip 
tas kitaip galėtų būti? O vienok 
negalima duoti nei vieno (tik
rai kritikų išlaikančio) pavyz
džio tokiam perdavimui pavel
dėjimu geru įgytų ypatybių*) 
Dažnai buvo tvirtinama, kad

sidaro tiesiausiu keliu iš pi 
akytes ir jų chromatinas, o 
ir ebromozomai atsižymės ta pa
čia ypatybe. Tokiu budu, ypaty
bės, įgytos blaslogenišku keliu,

pirmos 
todėl

siutus 
siutus 
siutus 
siutus

Jus galite pirkti 
rudeninius 
rudeninius 
rudeninius 
rudeninius
rudeninius siutus 
rudeninius 
rudeninius 
rudeninius 
rudeninius 
rudeninius

siutus 
siutus 
siutus 
siutus 
siutus

uz 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už

$10.00
13.34
15.00
16.67
18.34
20.00
23.34
26.67
30.00
33.34

nukirstomis uodegomis ir ta bui
tis buvo aiškinama tuo, kad tie 
šunes atsiradę nuo tėvų su nu
kirstomis uodegomis. Nei vie
nas iš atsitikimų paimtų tyrine-

Visi kiti iki $150.00 čia randasi.
ši yra stebėtina dviguba proga—stai

liški drabužiai pradžioje sezono, aktua
li# su taupymas vieno-trečdalio
Numažinta mokestis už permainymus.

mes vadiname “somatogeniško- 
mis”, priešingu man blastogeniš- 
koms. Pirmas pasakymas reiš
kia, kad permainos pasidarė kū
no akytėse, antras gi reiškia, kad 
permainos pasidarė dauginimo
si akytėse. Iš tolesnio skaityto
jas supras, kuo yra paremta ši
tų abiejų akyčių įvairumo prie-

“BIRUTES” VAKARAS
Nedėlioję, Spalių=Oct. 21,1917

C. S. F*. S. SVET..• s
18th ir Racine Avė.

= BIRUTES DRAUGIJA =
Stato Scenoje Vienaveiksmę M. PETRAUSKO Operą

fnaptutf^A JL4L JL mKhmmI
Pradžif 7:30 vai. vak. Inžanga 35c ir augščiau

ŠIENAPJŪTĖ tai vienas puikiausių muzikos veikalų, kurį kiekvienas 
muziką myljs lietuvis privalo pamatyti. šiame veikale dalyvauja pa- 
rinktinės Chicagos dainininkų spėkos, taipjau ir patsai, gerai išlavintas, 
“Birutės” choras.

Po perstatymui—šokiai, didelė orchestra ir kiti pamarginimai.
Kviečia “BIRUTĖ”

filIlIlIlIBlM

deda iš tokios daugybes atski-

vienuma. labai

akytės yra atskirais šitos vieš
patijos nariais; jos susijungia į 
grupes, paskui į sąjungas, pana
šiai mažesnėms ir didesnėms 
draugijoms; tokiu jau budu 
akytes susijungia tam tikro dar
bo atlikimui; taip, antai pasida-

toliau; suprantamas daiktas, 
kad smegenįs čia bus valdžia, o 
dirksniai — valdžios veikėjais, 
išsisklaidžiusiais po visą viešpa
tiją. Jei kokioj bendrijoj kas 
atsitinka su vienu jos nariu, tai 
tas atsiliepia į visus jos narius. 
Teisybe, toki nuotikiai, kaip 
Bismarko puolimas ir gatvinio 
sargo dideles sumos išlošimas,

sėkmių. Yra nuotikiai, kurie 
sujudina visus žmones; kiekvie
nas jaučia save surištu su kitu 
žmogum, su kuriuo kas tokio at
sitiko; antra vertus, yra nuoti
kiai, kuriuose neima dalyvumo 
net ir artimiausis jam žmogus. 
Galima manyti, kad lygiai tas 
pats yra- ir gyvenime aky lines 
viešpatijos — organizmo. Jau 
senai yra žinoma, kad tam tik
ros akyčių grupos yra labai ank
štuose prietikiuose vienos.su ki
tomis; kas neatsitiktų su viena 
akyčių grupa, visa tat tuoj aus! 
atsiliepia į kitą: popiežiaus gies- r

mainos keliu, yra galimos per
duoti iš kartos karton ir liktų 
paveldėtinėmis ypatybėmis. Be
tarpiais chromozomų perėjimas 
iš vienos kartos kiton tiesiog
yra priežastimi .to, kad įdėtos į mininkai savo grynus, i 
juosna vienatos ypatybės vėl ap
sireiškia pas visus ainius.

Negalima užginti, kad šitos 
pažiūros naudon del jos baigu- 
mo ir nuoseklumo, kalba labai 
daug kas. Bet čia kįla klausi*- 
mas, ar neatsiras tarp jos ir ki
tos pažiūros kokia jungiamoji 
grandis, nurodanti į tai, kad at
mainos įgytos somatogeniškuo- 
ju keliu, irgi gali būti iš kartos 
karton perduodamas. Beveik 
galima prileisti, kad prie tam 
tikrų aplinkybių ypatybės įgy
tos vienatos gyvenime gali da^ 
ryti veikmę į dauginimosi aky
tes ir jų chromatiną, kokiu-nors 
budu atsimušdamos ant pavel- 
dėjystės nešiotojų. Gi organiz-

balsus yra kalti vien tai aplin
kybei, kad juos romi j a. Arba 
atsiminkime, kad prašaliniinas

kad operacija, padaryta vienoj 
kokioj kimo vietoj, iššaukia 
veikmę, kuri apsireiškia visai ki
tokioje lytyje ir visai kitoje kū
no vietoje. Todėl, turi būti są
lygos, ačiū kurioms fiziškos at
mainos yra perduodama tolinus. 
Be abejo, visokia atmaina vie
name organe, atsiliepia ir į kitą. 
Tokiu budu mes turime pilną 
tiesų manyti, kad gilios pennai- 
nos, įvykusios kokioje organiz- 

vietoje, atsiliepia ir į daugi-
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Nepaprastas Vaka= 
ras Su Programų 

Rengiamas
Dr-tės L. B. ir S. Am. Dramatiškai- Muz. Skyriaus 

Bus sulošta vieno veiksmo komedija 
“GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD”

Subatoj, Spalio=()ct. 20 d., 1917 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PL. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25, 35 ir 50c ypatai. 
Apart lošimo bus solo, duetų, monologų, deklama
cijų ir tt.

Visus kviečia atsilankyti
Rengimo Komitetas.

Spektaklis, Koncertas ir Balius
Rengiamas #

Rusų Skyriaus Soc. Partijos, Melrose Park, Ill.
Subatoje, SpalioOctober 20=tą d., 1917

SALUNAS SVETAINĖJ, 
Kampas 15th avė ir Lake gatvės, Melrose Park, Ill.

Scenoje statoma “KAIMO JAUNIKIS“. Taipgi bus dainos, muzika ir 
Jeklemacijos. Dalyvaus pagarsėjusi ruse dainininkė S. P. Stranden. 
Dainuos naują rusų himną Laisvosios Rusijos ir kili.

Po programo—Balius iki P-vai. nakties
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 50 ir 35c porai.*

Unijos muzika po vadovyste M. LIBERMANO

IŠKILMINGAS BALIUS
Subatojc, Spaliui 20 dieną, 1917.

Su ApvaikšČiojimu 5-iy Metų Sukaktuvių L. T .M. P. Dr-jos VYTIES 
Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25c Porai

Kalbėtojai bus: 1) .A Masalskis,, graborius; 2) K. Juozaitis, 3) K. Pa- 
auskis; 4) W. Zukauskis.

Užkviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes bus skrajo
janti krasa ir bus duotos trįs dovanos: Mergina kuri gaus' daugiausia at
viručiu gaus pirmą dovaną puikų gyvų gelių bukietą, antra ir trečia gaus 
puikų ant stalo pastatomą laikrodį. Priek tam bus puiki muzika.

, Visus kviečia KOMITETAS.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Hoisted Street,

nų; šitos permainos uždeda savo 
antspaudų, jei taip galima išsi
reikšti, ant choroniozomų. To
kiu budu yra dirva tokių ypaty
bių paveldėjimui: niekas nekliu
do tam, kad panašios atmainos 
paveldėjystes nešiotojų daugini
mosi akytėje atsilieptų į besivy
stančių vienatą. Antra vertus, 
labai yra galima, kad ne visokia 
ypatybe įgyta somatogeniškuo- 
ju keliu, yra perduodama pavel
dėjimo. Jei atmaina neperdaug 
yra žymi ir buvo įvykusi paval- 
džiuose organuose, tai jos veik
me neišeis iš siauro rato ribų ir 
nepasieks dauginimosi akyčių.

-------------- —............. . .—,.,.,1 

laukti, kad tam tikra ypatybe 
butų perduota ateinančiai kar
tai: ypatybe išnyksta drauge su 
vichąta ją įgijusia. -

Pripažindami augščiau išdė
tą pažvalgų, mes įeiname į labai 
patogų padėjimą, kadangi mums 
nęgarseina varžyti buitis. Mes 
pastatome reikalavimą, idant vi* 
sos paveldėjimu perduodamos 
ypatybės atsimuštų kokiu nors 
budu ant chromą lininių daugi
nimosi akytės elementų. Antra 
vertus, apsiaučiančiam pasau
liui, kuris, be abejo, daro dide
lę veikmę į 
yra duodama

organizmų lytis, 
proga kaikurias

vienos.su


Pėtnvčia Spalių 19, 1917.
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Deklamavo J. (indelis ir maža

su centais.

Dundulis paša-

MELROSE PARK, ILL.

Žmonių buvo c beliko.
mes,

muzi-

za žinelių ir iš Melrose

DETROIT. MICH.

vice-prez. Nat. City Bank

na i di m 11 k i 
svieėiuose.

V. F. MASHEK. 
prez. I’ilsen Lumber O

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg C«

OTTO KUBIN
/ilce Co. . prez. Aliai

F Brewin a O

socialistų klausti rodos, ir tam 
panašiai.

Dar norėčiau tart žodi kas del v 
balsavimo. .Jau artinas balsavi-

DTTO KASPAK 
vice-prezidentas 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bro*

laikraščius, kuomet juose

BLUE ISLAND AVE., kampa* U gatvės. 
WALENTYSZYMANSKI 

pirklys

KEWANEE, ILL.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

įaugtoje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banke]*. 
Fa priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depowiH 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900

W. KASPAR

NAUJIENOS. Chicas

J

MILWAUKEE, WIS.

ne-
Z m ones

mimai

INDIANA HARBOR, INI).

♦!<* * ? ♦

■ į'1
j

te

visus vyčius 
su vylėmis sukimšo i pobažny- 

:lu nu-

Amerikos

deklamaeijų. Deklamavo d. J.

nemažai žmonių ir visi buvo jo
mis patenkinti. Brukai 
nė bendromis jiegomis 1

lė i»’v\enime.
K » *

oro)
Sutaisytas h tmwio?- 

recepto; suteikto i&nintin- 
fu Egypto zokoninku,

nie-

tpsireiikia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
Skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas iždirbdju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
•eno Ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pa^au 
lyje per pusę šimtmečio-• 35c 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iž

< K AI), RICHTER A CO, 
J*—tO KtrMt, Im tarK.

3D

rice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

Darbininke mo-

šotekšniukas.

bejimų. Dainavo angliškai ir 
lietuviškai. Angliškai geriausia 
dainavo .1. W. Connery, o lietu
viškai Į). O. Tamošaitienė. Pili-

Bružicne.

apie

itavo su

Buvo

Didžiausia
ap-

uana nuoša
liai nuo vidu- 

r m i escio.

Sankrova at
dara V (arni li
ko, K ei vergo 
ir Sukatos va
karais. Nedė
lioję iki piety

neprasčiausia, išsk
lik Kareivio ir Tamošiaus.

organižatornis.

♦ ū♦ y * |y ♦ y. * K>. i» N

re Co viėe-prez. 1
JOZEF SIKYTA 

k^sierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

kalbama lietuviškai

ivus iš ekonominės ir 
nelaisvės. Pasak jo, 

rbo žmonėms organi-

socialistu kandidatus, kurie yra

‘ar, kandidatas j miesto leise-

už socalistu kandida-

draugo Wliilmeario kalba. Ket-

5

s kiškį užsiminė apie kuni-

vienas kaip Išalsuosime utarnin- 
atiduokime

mums žada duot 
kimu, o kaip 
žmonėms kaili

išrenkam

veikimo.

k]), susirinkimas.
svarsčius anie na

visos knygos

kp. balsavo, kad butų mokama 
po $1.00 į melus ir visos LDLD.

damos nariams be mo-
50 kp. nominavo i Cen-

U Z

hygiena parašyta Dr. Matulai
čio; 28 d. — Kalbės Dr. S. Bie-

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue

Fasonai == Naujos Mala rijos - Naujos 
Spalvos, o ta Pati Sena Ilgai Laikanti Ryšis
Nauji

o

į šmotus kaikuriose sankrovose, bet jus 
galite visuomet užsitikčti ant to, kad jus gau
site vertę savo pinigų pas THE CONTINEN-

r

aprėdalų ir avalinės Chicagoj nuošaliai nuo vi
durmiesčio. Musų sandėlis yra didelis ir pil
nas. Mes dargi nepavelysime nieko tokio, kas 
trukdytų.The Continental jo žinomai reputa
cijai, kaipo užtikrinančiai užganėdinimą. Ap- 
sitaisymas arba žiponas, kuriuos pirkaite pas 
CONTINENTAL, suteikia jums nuo trijų iki

yra su taupymas, kurį mes galime suteikti ne
mokėdami dideliu vidurmiesčio randu. • . v-

$18 $15 $20
fasonai naujiVisi paskutiniai rudeniniai

‘Trench” ir kariniai fasonai, 
“pinch-back”, liuosi pečiai ,ant vienos ir abie
jų pusių susegami apredalai, tamsiai mėlyni,

Taipgi pilnas sandėlis aprėdalų ir žiponų, pa
siutų Hart, Schaffnerio and Marks, “Kuppen- 

” ir gerai žinomų fabri- 
Visi goriausi sezoniniai

Vaikų Apredalai ir Švarkai
ir žiponai, kurie išlaiko prasčiausią orą ir nesupliš per visą vaiko gyvenimą. 
Visokio dydžio nuo 6 iki 18 metų.

a- R

Ql i q i u it mm i im aQi ietį i u ii ėųllolVltNIJIIVlAo Lit 1UVIŲ 
fiMFRlMlF c,.■ĮST]EIGTAS; nil 1 klįlJKUuĘ 1886 METAIS<

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

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

ęELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

:■ K'

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygų parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr,. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

T U R I N Y S:

u

Moksleivius, Politiškus Kanki-

riMONIŲ aipšvietai leidžia savaitrašti ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

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

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade
kite, kuo galite! 
rimais!

“Naujosios
Metams 9

Kas raštais, kas pinigais, kas pata-

Lietuvos” kaina Amerikoje: 
rubliai; pusei metų 4% rub.

“Naujojį Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

9.
10.

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

Kaina 50c.
aN A U J I E N O S”

1840 S. Halsted St Chicago, Ill.

“AUDĖJAI
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus. ’ ■

Nors’ veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu: •r
' “NAUJIENOS”

18-10 So. Halsted St., Chicago, Ill.
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NAUJfEHOS
The Lnttaaumisun Daily News
į Minnas lilting Dienraštis Amirikoja 
^S^ia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

® Kasdien, išskiriant nedeldienius

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

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
tekta, dienraštis siunčiamas pact u, 
tolėjams išanksto užsimokėjus:

Metams.............................
Pusei metu.....................

Suvienytose Valstijose, ne 
|e, pačtu:

Metams ...........................
Pusei metą .. ...................
Trims menesiams ........

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

First Lithuanian Daily ir> America
Published Daily Except Sunday 

BY TH*

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:

Apžvalga.
1 --------------
1 True translation filed with the post

master 
19, 1917 
October 6, 1917'.
ANGLIJOS VALDŽIA
NUBAUDĖ LIETUVĮ 
SOCIALISTĄ:

d Chicago, 111., on October 
as required by flic act of

Gimines

šio-to atnešt: maisto, pinigų 
ar šiaip ką. Labai nuobodu 
ir nežinia kada iš čia paleis. 
Skaitome valandas ir minu-

. $6.00
. $3.50 
Chicago-

$5.00
. $3.00

. $7.00
. $8.00 
Money

lty carriers:
One week ........................... .. 12c
One month .......................... 50c

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

One year............................. $6.00
Six months ...................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

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

Canada, one year .................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money must be send by Postal Mo-

I ncy Order, in advance.

Drg. J. Vasaitis nuteistas 6 
mėn. sunkiu darbų. ± <•

Praėjusią savaitę “R-ny

$5.00
$3.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženkleliui pakankamai persiuntimo lėšoms apmokei.

AsmeniŠkai Redaktorių matyli galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

e—**MHK**MW»* — .fc - •- » ■ i

į Redakcijos Straipsniai

šiandie kandidatų 
prakalbos. C

opozicijoje

“nelegališka”,

LSS. 21-os kuopos nario. Vė
liau gavome iš Londono žinių.

teisė d. Vasaiti 6-iems mene- €
siams sunkių darbų (hard la
bom*) ir nugabeno į Penton
will kalėjimą. Jeigu Imsiąs

busiąs paliuo-

luotas Rusijon. Jį kaltino 
si u n t i nėjus neteisingas žinias 
i užsienius, bet kokios los ži- i.
nios — visai nenurodė.

I). Vasailis, kaip londonie- 
darbštosciai praneša.

priešininkas militarizmo ma
šinai. Valdžia suradusi šio-

Įėjima. ir u z

inu kampaniją didelėmis pra ' 
kalbomis Meldažio svetainė-

drg. K. Gugis, ir keletas ki 
tų kalbėtojų lietuvių ir ang 
lu kalbomis, •r

centro leidimo. Bet 
jituojaus jie patįs ėmė organi
zuot “Teisių Komisijas”, ir 
(“Kalinių Šelpimo Fondus”, 
ne tiktai negavę leidimo iš 
įjokio centro, o ir išanksto

kurioje šitaip

Bo \v-s t ree t P< )1 i c i j os teis-

manymų.
lietiivis, kuris buk buvęs są
ryšy su socialistų ir an t (-Bri
tiškoms organizacjoms Broo- 
klvne ir London, buvo kaltin-

čia draugas rašo apie gy
venimą tų, kurie internuoti 
arba sėdi be teismo — taip ir 
jis pals gyveno. Dabar jam 
jau paskirta bausmė ir išga
bentas į tikrą kalėjimą, kur 
nėra jokios laisvės ir nieko nė 
nusipirkt nė gaut negalima. 
Liūdna, kad draugą toks ne
laimingas likimas patiko.

Vyt. Petrulis.

Prie žemes klausinio
Lietuvoj.

(Statistikos eskizas).

Lietuvos ir “mažųjų” tautų val
stijų tėri tori jos bei bendri gy

ventojų skaitmenys.

Kokio didumo Lietuvos leri-

kuria mes vadiname Lietuva?
Pilno atsakymo tuo tarpu, ži

noma, duoti negalima: viena, 
kad vis dar nėra tvirtai ir galuti
nai nustatytų Lietuvos ribų, 
ypač tos dalies, kuri vadinasi 
Prūsų arba Mažoji Lietuva, an-

ant tam tikrų siūlomų Lietuvos 
ribų, tai vis tikt4 sunku butų tik

(platformą) turi dabarti
niuose rinkimuose socialistų c

partija ir kokios pagelbos ji. 
laukia iš žmonių, kad rinki-h 
mai butų laimėti.

Apie šios rudens rinkimų ^misijas 
svarbą “Naujienos” ji 
ne kartą kalbėjusios, 
dar reikia čionai

,tai neprivalą dėties su “be- 
; spalvėmis” draugijomis, nes 
tatai pakenksią socialistų ju
dėjimui ir organizacijai. 
Vienok, steigdami savo “Ko- 

jp GI71

šylos lietuvių kalba ir talpinu
sios neteisingas žinias esan-

“Kaltinamasis per vertėją

Fondus”, jie
ką kili žmonės jam buvo pa- 

Ncw 
York o Londonan atvykęs ne

ir užsigynė, kad iš

ri daug reikšmės lietuviams 
darbininkams.

Apie naują tokio nenuose
klumo pavyzdį patyrėme tik- 
•ką dabar. Iš vieno miesto 
mums tapo prisiųsta prane- 

Pirmu kartu socialistų pa- Šimas, kad tenai įsikūręs
rtija pasirinko kandidatą į “Politiškųjų Kalinių šelpimo 
tokią įžymią vietą iš lietu- Fondas”, kuris susidaręs iš 

penkių draugijų atstovų. 
Pranešėjas yra sąjungietis

vių. Tuo ji pripažino, kad 
organizuotieji lietuviai dar
bininkai yra nemenka spėka. Jr vienas tų, kurie atkakliau- 
Taigi ant lietuvių darbiniu- šiai priešinosi kuopos įstoji- 
kų tapo uždėta pareiga pasi
rodyt kaip galima geriaus ir 
nesuvilt savo draugų, kitų 
tautų darbininkų.

lietuvio vardas yra socialistų 
kandidatų surašė, daug lie
tuvių piliečių ir nepiliečių, 
kurie pirma šalindavosi nuo 
socialistų, dabar užsiintere
suos politikos klausimais ir 
tomis idėjomis, kurias socia
listai skelbia. Butu neatlei-

nebūtų panaudota tam, kail,Įkurie"sakė 
padidinus musų draugų skai
čių ir kad susiaritnus su 
žmonių miniomis.

Taigi susipratusieji lietu- |fjrma 
viai darbininkai privalo pa-! 
sidarbuot. Šiandie praside
da tasai darbas ir jisai turės 
be pailsio but varomas iki 
lapkričio 6 dienos.

Atsilankykite kuoskaitlin-

linui į Darbininkų Tarybą.
Tame mieste Darbininku 4^ 

Taryba tapo įsteigta, nežiu- 
irint visų pastangų, kurias 
dėjo “kairieji”, kad nedavus 
Jai įsikurti. Ačiū jų “pasi
darbavimui” tečiaus, Taryba 
^susitvėrė tik iš progresyvių 
įSUsišelpimo, dailės ir litera
tūros draugijų; socialistų-gi 
kuopa ir jaunųjų socialistų 
(ratelis neprisidėjo.

Dabar betgi tie patįs šitų 
dviejų organizacijų nariai, 

? kad socialistai 
jneprivalą tvert naujų orga
nizacijų “be leidimo”, ir ne- 

lą veikt “po svetima’ 
”, ir nepri^felą “skal

dyt savo jiegas” ir tt.,—agi
tuoja už šitą Fondą kiek ga
li. Iš jų tarpo, rodos, išėjo 
ir iniciativa (sumanymas) jį 
(Organizuot.

Reiškia, jie dabar stoja už
giausiai į šios dienos prakal- kam pįrma priešinosi. Ko-
bas ir padarykite rinkimų 
kampanijos atidarymą pa
sekmingu !

Užsispyrimas 
be logikos.

ldei priešinosi? Supaisyk 
juos! Priešinosi ir gana—gal 
dėlto, kad jiems buvo pasa
kyta, jogei priešinties rei
kia...

Kada Jonas daro kokį- 
nors dalyką, tai yra bloga;

kia naujų faktų, rodančių,’ro Petras, tai puiku! Tokia 
kaip mažai logikos yra mu-j “logika” vadovaujasi tūli

“Mr. Grabam Cample nu
rodė, kad atvirutėj buvo rašy-

nios. Tuomet kaltinamasis 
buvo nuteistas šešiems men. 
sunkių darbų ir bus atiduotas 
deportavimui.”

laukdamas bylos nagrinėjimo, 
mums atsiuntė iš kalėjimo lai
šką. Jis sako:

Draugai! parašau jums 
bent keletą eilučių iš Brixton 
kalėjimo, kuriame nelaimin
gas Airijos revoliucionierius 
Roger Casement pernai užbai
gė savo dienas — jis buvo pa
kartas. šiuo tarpu pakori
mui nieko, turbūt, nėifi. Po
litikos nusikaltėlius pažysta
mus mačiau tris: vieną anglą,

eičerinas nuo manes yra tre
čioj kamaroj ir moka už ją, 
rodos, 6s sava i ten. Sėdintie
ji be teismo visi gali nusisam
dyti kamaras ir užsisakyt 
maistą. Uz kamaras moka-

maistą 20s. šitoj klesoj 
valgyt duoda tris kartus per

kiaušinį arba lašinių rėželį — 
o kartais žuvį, — puoduką 
kavos arba arbatos be cuk
raus ir be pieno su šmoteliu 
netoli sviesto buvusios duo
nos. Pietums, po truputį mė
sos, 2—3 bulves ir šiokio-to- 
kio kėkso; vakarienei to-pat, 
kaip Ir pusryčiams.

I). čičeriną mačiau tris kar
tus, bet pakalbėt nebuvo gali
ma, nes labai draudžia. Lai
škus galima rašyt tris savai-

vanai, o jeigu nori laikraščių,

musų žmonės. Ir dar jie rei 
fcalauja, kad prie jos taiky 
tusi visas svietas.

šiuo melu į straipsnio pradžioj 
pastatytą klausimą. Tas yra, 
kad statistikos žinios, kurios ga
lėtų nušviesti Prūsų Lietuvos 
ekonominį bei socialį gyvenimą, 
šiuo melu yra beveik neprieina
mos; lodei ir tenka šiame straip
sny apsirubežiuoti vien rusų ar

tislikos šaltiniai norintiems su 
jais susipažinti ir iš jų tų ar ki
lų žinių pasisemti, yra Įirieina- 
mi sulyginamai lengvai.

Bet čia vėl vargas. Gera sta
tistika, nuolat panaujinamos 
statistikos žinios yra viena iš 
daugelio šiuolaikinių civilizuotų 
ir kultūrinių valstijų bei šalių 
gerų ypatybių. Gi iki nesenai 
Vakarų Europa ne be pamato 
laikė Rusiją necivilizuotu, dar 
barbarišku rytų kraštu, nelygi
nant, kaip rusai kartais su pa
sididžiavimu išsitaria apie chao- 
sinius, necivilizuotus Kinus arba 
Persus. Nedrystu spėlioti ar Va
karų Europa permainė savo 
nuomonę apie Rusijos barba

voliucijai. Vis-tik tenka pripa
žinti, kad delei įvairiausių prie
žasčių, rusų statistikos žinios nė
ra tikros ir atsakančios laikui.

Gal'kas paskaitys anekdotu tą
jį laikraščiuose pažymėtą atsiti
kimą, kada matininkai, norėję 
išmatuoti Permės guberni ją, pa
klydo miškuose ir negalėdami iš 
jų išeiti turėjo badu numirti.

Bet taip pat nėra tikiu žinių, 
kiek turi ploto Kauno guberni-

niomis Kauno gub. turinti 35 
tuksiančius 762 ketvirtainiu 
varstu. Vietos-gi, pulkininko 
Strielbickio tyrinėjimai tai pa
čiai gubernijai priskaito tik 35 
tūkstančius 711 ketvirtainių var
stų. Gi Centro Statistikos Ka
binetas — vyriausio Rusijos sta
tistikos žinių rinkimo įstaiga — 
žymi, kad Kauno gub. teturi vos 
35 tūkstančius 316 ketvirtainių 
varstų ploto. Tą patį turime pa
sakyti ir apie kitas Lietuvos gu
bernijas.

Jeigu apie tokius pastovius ap
sireiškimus, kaip tos ar kitos 
gubernijos žemės plotas, rusų 
statistikos šaltiniuose tikrų ži
nių surasti negalima, tai ką jau 
ir bekalbėti apie tikrumą tų ži
nių, kurios stengiasi nušviesti 
nepastovius ekonominio bei so
cialiu gyvenimo apsireiškimus,

žemės ėjimas iš vienų savininkų 
rankų ir kitų; arba - sėjamos 
žemes plotas, įvairių javų der
lius, kuri viena lauko dešimtinė 
išduoda; ir t. t.; ir t. t.

Bet visgi, norint pasiaiškinti, 
kiek turi žemės 'Lietuva, su 
skausmu tenka naudotis rusų 
nors ir labai jau netobulomis 
statistikos žiniomis. Man rodos, 
kad tiksliausia visgi bus naudo- 
ties Centro Statistikos Komite
to teikiamomis žiniomis; tasai 
Komitetas steigiasi duoti žinių 
visos Rusijos socialiai-ekonomi- 
nio gyvenimo nušvietimui.

Lietuvos ribos tenka priimti 
los, kurias, matyt, turėjo ome
ny Tautos Taryba, kada savo 
posėdy, įvykusiame 1917 m. Ba
landžio 20 d. nutarė išskirti iš 
Vilniaus gub. del nelietuviškumo

mokvkla ir vakarinius kursus v c
suaugusiems.

Kviečiant Kursko Liaudies 
Komitetui, nuspręsta Kurską n 
pasiųsti savo įgaliotinį, tremti
nių padėjimui ištirti. Yra žinių, 
kad Centro Komiteto skyrius

ar kad ji neužtarnauta.
gi, jeigu pasigailėjimas, kurį as 
pripažįstu veriu, yra nepriima-

I)a bar

mus. tada kirčiai - - smarkus 
kirčiai, kuriuos jus gavote iŠ 
manės laivo nilnai nžnelnv-

te n

Voronežas.

Mokytojų Susivažiavimo posė
džiai. Jau iš anksto galima bu
vo permatyti, kad geruoju nepa
sibaigs, nes didesnė susivažiavi-

cine, su kuo negalėjo sutikti de
mokratine mažuma. Ir jau pir
mą posėdžių dieną susivažiavi
me apsireiškė Laisvos Mokyklos

Mme de’Chantever. - Jų 
lite tai suprasti kaip norite

dei jos lietuviškumo jos tikrajai 
ir etnografinei vienatai Lietu-

Didžiosios Lietuvos rubežiai su

žiais: Kauno, Vilniaus —- be Vi
leikos ir Disnos apskričių — ir

šių trijų

Centro Statistikos Komitetas 
duoda štai kokių žinių (sausio

Ketvir
tainių 
varstų 

15.31*6 
16.825

Dešini- Gyven- 
tiniii tojų 
tūkstančiai

3.836 2.020

Disnos apskritys už Lietuvos ri

Ketvir
tainių 
varstų

Vileikos apski*. 5.591 572 271
Disnos apskr. 5.078 528 258

Dešim- Gyven- 
tinių tojų 

tuksiančiai

Visa 10.669 1.100 529 
rasime, kad Didžiosios Lietuvos 
teritorija.užima 72 lakstančiu 
296 ketvirtainius varstus arba 
7 milijonus 543 dešimtines že
mės ploto, apgyvento 4-iais mi
lijonais 38 tūkstančiais žmonių.

padaryti išvada, kad Lietuvos 
teritorija nėra taip maža skai
čiumi, kaip gal galėjo atrodyti, 
šit visoj Rusijoj vidutiniškai vie
name ketvirtainiame varste te
gyvena vos 9 žmonės, Rusijos 
60 gubernijų 32, — o Kauno 
gub. vidutiniškai viename ket
virtainiame varste gjwena 
žmonės. Vilniaus gi gub. —
o Suvalkų gub. net 65; vidutiniš
kai Didžiojoj Lietuvoj viename 
ketvirtainiame varste gyvena 57 
žmonės/

(Tolinus bus).

53
55,

Lietuviai Rusijoje
Petrapily.

L i c t u v i ų

30 d. buvo “Grūdo” Draugijos 
Valdybos posėdžiai. Išklau
sius įgaliotinio B. Matulionies 
pranešimų apie padėjimą lietu- 

Į vių tremtinių įvairiuose pietų 
Rusijos miestuose, nuspręsta 
atidaryti lietuvių pradžios mo
kyklas Jenakijeve ir Bachmute 

’ (Jekaterinoslavo gub.) ir, jei 
leis apjrstovos, steigti ten savo 
Skyrius. Be kitką, buvo svar
stytas Mogilevo lietuvių tremti
nių pasiūlymas atidaryti ten 
“Grūdo” Skyrių, nors jau senai 
ten veikia Centro Komiteto Sky
rius. Bet jo veikimas pastaruo
ju melu taip pakrikęs, kad jis ne
įstengiąs patenkinti tremtinių 
mažiausių reikalų. Sakysim, 
nosenai visai uždarę prieglaudas 
ir mokyklas. Vaikai paleisti į 
visas puses. Atsižiūrint tokio
sunkaus tremtinių padėjimo, 
nuspręsta Mogilevc “Grūdo” 
Skyrių steigti ir kuogreičlausia

reikalus. Bet... neilgai teko iš
vien dirbti. 4 susivažiavimo 
posėdžių dieną Laisvos Mokyk-

mala tikrai laisvai Lietuvos mo-

Voronežas. Liepos 20 d. pra
lojo Antrojo Voronežo gu-

mo posėdžiai, susivažiavimo 
prezidijuman išrinkti vien soci- 
j al is ta i -re vol iuci j on ie ri ai. L i c- 
luvos Socijalistų-Liaudi ninku

si iečių Atstovų Tarybomis bu
vo nutaria demonstruoti, išreiš-

cijalistui cernovui. Deri 
ciia ivvko sekmadieni.

tijų komitetai). Skaitmeningoj 
žmonių minioj plevėsavo Vėlu
vos su parašais: ,‘šalin kontr-ie- 
voliucinę Durną!”, “Cegyvuoja 
minislcris-socijaTistas čvrno- 
vas!”, “Mirtis revoliucijos prie
šams!”, “Žemė ir Laisvė” ir t.

pačių valstiečių prakalbų.

Mogilevas. Seimo atbalsiai. 
Kadangi nuo Mogilevo į L. Sei
mą praėjo klerikalų atstovai, o 
jų tarpe tokie, kaip žinomasis

būrelis buvo pasiuntęs Seimui 
šitokio turinio sveikinamąją te* 
legramą:

“Lietuvių kuopos vardu svei
kiname pirmąjį Lietuvių Seimą 
Laisvoje Rusijoje. Siunčiame 
kuogeriausių linkėjimų, Laisvos 
Lietuvos pamatus tiesiant. Rei
škiame širdingą pasigailėjimą 
del rinkimų nuo Mogilevo kuni
go Kraujelio, nes, jam suma
nius ir agituojant kartu su sa

reiviais, Mogilevo lietuvių tanu 
šioji dalis protestavo prieš Lietu
vių Tautos Tarybą, kuri yra re
voliucinėje Rusijoje vienintelis 
vyriausia Lietuvos atstovas. Ti
kimės, kad Semias tars, jog ne
leistina panašiems žmonoms da
lyvauti Lietuvos revoliuciniame 
statyme.”

(Iš “Naujosios Lietuvos”)

Guy de Maupassant.

Kerštas
(Tąsa).

M. de Gardie (greitai). — Aš 
maldauju jus, išklausykit mane

labai užvedus, kas parodo, kad 
aš jus mylėjau. Aš mušiau jus, 
kas lai patvirtina, ir aš mušiau 
jus labai, kas yra svarbiu pat
virtinimu fakto. Dabar-gi, jei
gu jus buvote ištikima ir buvo
te sumušta, jus reikėtų gailėties, 
ir labai, aš prisipažįstu, ir------

Mme de Chantever. — Negai
lauk manes!

kaip, pavyzdžiui, gyventojų skai
čius, jų pasiskirstymas tikybos, 
užsiėmimo, tautos ir kitais žvilg 
sniais; arba — žemes savininkai, atidaryti bent vienų prieglaudų

M. dte Gardie. — Kaip jus tai 
suprantate? Tai galima supra
sti dvejopai. Tas reiškia, kad 
jus paniekint te mano gailestį,

suprantu. Reiškia, madaine, aš 
buvau prigaudinejamu vyru.

Mme de Chantever. - Aš ne
sakiau to.

M. de Garelio. Jus išvedėt 
tai.

Mme de Chantever. - Aš lei
džiu tai suprasti,* kad jūsų gailes
tis man nereikalinga.

M. de Garelio. — Nustokime 
žaidę žodžiais ir ativrai prisipa
žinkime, kad aš ‘buvau ——-

Mme do Chantever. — Nevar
tok to biauraus žodžio, jis man

M. de Gardie. Aš nevar
tosiu to žodžio, bei pripažįsime

Mme de Chantever. Nie
kad. Tas netiesa!

M.’do Garelle. l’ada aš gai
liuos jūsų iš gilumos širdies; 
pasiulimą, kurį aš langiaus pa

Koki
4k

inas,

Na, pri-

kad aš prigaudinėjai! jus.
M. de Gardie. — To n<

ko neužten-

Mme d c C ha n lever (šypsoda
mos). - - Man rodosi jus norite

Ne, mada- 
n aš ren-

' M. de Gardie, 
me. Kaip aš sal 
giuosi padaryti jums rimtą pa
siutimą; kitaip aš nebūčiau taip 
priėjęs prie jus.-po to kas atsiti
ko tarpe musų, šis pasiutimas, 
kuris gali turėti svarbias pasek
mes del mus abiejų, yra bever
tis, jeigu jus manes neprigau-

Mm e 
mane painiojate. 
giau jųš norite?

Chantever. — Jus
Bet ko Jau

Aš reikalauju
prirodymų.

Mme de Chantever. — Bet ko
kių prirodymų jus norite, kad aš 
duočiau jums? Aš neturiu jo
kių su savim.

M. de Garelle. — Aš nepaisau 
kur jie yra, aš noriu jų!

Mme de Chantever. — ‘Man 
rodos, kad užtektų mano žodžio.

M. de Garelle (linktelėdamas). 
-.—‘-Ar jus esate pasireftgilšiijs

Mme de Chantever (pakalda
ma savo ranką). — Aš prisiekiu.

M. de Garėlle (rimtai). Aš 
tikiu jums, hiadame. O šn 
kuom ?

Mine dc Chantever. Man 
rodosi, kad jus biskį perddug 
norite žinoti.

M. de Garelle. — Jo vardas 
būtinai reikalingas.

Mme de Chantever. — Aš ne
galiu jums pasakyti.

M. de Garėlle. — Kėdei?
Mme de Chantever. — Ir "kaip 

apie profesionales paslaptis.
M. de Garelle. — IŠtikrųJų.
Mme de Chantever. — Paga

lios, tai tik M. de Chantever.
M. de Garelio. — Netiesa. •
Mme de Chantever. — Kodėl?

M. de Garelle.—Beito kad jis

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus,

visokius dokamentne ir jtopfera*
Namų Ofisas:

*St> S. McM lt
Aht trečiu lubų

Tai. Dmr Uit
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Pėtnyčia Spalių 19, 1917.

Jaunuomenes Skyrius
Armėnų literatūra

Tais melais, kada lietuviai ai-

NAUJIENOS, Chicago. III 
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tydami laikraščius, toli neužten
ka. Keikia nuolatinio, sistema- 
tinio lavinimus.

Lavinimas yra gana sunkus

karto, ypač jei prie jo ne iš tik
rosios pusės prieinama. Bet

*1'111 in;'I'lTrri'.nH.T-ll il'i' . ......... fcrtWWii iti ii It

turinčiam labai 
sunku moki uties

opius nervus 
ir mažiausia 
sujudina, kas 
ant normai io

kaii) du bertainiu.

Užkaukazyje, toli nuo kultū
rinių Europos centrų, gyvena 
nelaiminga, daug kentėjusi ir vis 
dar tebekenčianti armėnų tau
ta. Jau iš seniausių laikų ta ša-

nuo atradimo armėnų rašto — 
401 m. po Kr. gini. Pirmiausia 
knvea. kokia buvo išversta ar-
menų

geriausių ver-

Pas mus yra aibės lavinimus 
ratelių, kurie ištikrųjų lavini
mosi dalykais neužsiima. Jų 
vyriausias tikslas — rer 
karus —- mokinties lošti 
nuo t i. Lavinimus nėra 
nenoro lavinties, - tas 
yra visuomet, — liet kad

lis, turintis lokius prakalnius
siekius, liko perblokštas.

—A ■ B.

ir I VEIDMAINYSTĖ MEILĖJ 
ne del 
noras 

nežino-
ma, plėšiama.

Dabar norintiems kinai veidmainingi, kad suvylio-

kilos laukines gfntįs, paskui 
turkai 
liko ji

ir, išdalies, rusai. Neiš- 
nepaliesta ir šios karės, 

žemėje eina baisus rusų- 
mušiai. 'Turkai, kaip ir

kilimas armėnų literatūros, 
šimtai knygų verčiama, rašoma. 
Ir tie raštai pasižymi savo gra
žumu kalbos ir klasišku stilium.

Lavinimos Skyrių.

~ kai.
1 Vėliau A. Garbukas jau ant vi

sų užsipuolė už veidmaiilystv:
> 4............i ............... .

Bet nė vienas

mu žudo armėnus, naikina, ple

riojnma, ji visgi išliko, iš pele
nų iškildavo ir kartu, išliko kul-

visi kiti kaimynai.
Armėnų literatūra - - ta ge

riausia rodyklė kultūrinio tau-

visų persekiojami,
A rmenai,

žemiau stovi

armėnų raštai yra verčiami į ki-

Extra! Dykai!
X-RAY-\&f

Ncpaprasta naujiena. Kalendorius 
laikrodis. Jis rodo valandas, minu
tes ir sekundas taip pat, kaip ir ki
tas laikrodis. Jis rodo taipgi dienų 
vardus savaitėje. Kokia diena me
nesyje. Taipgi rodo metų mėnesius. 
Jis taipgi rodo 4 mėnesio atmainas. 
Jeigu jus turėsite šį laikrodį, jums 
kalendorius bus nereikalingas, kaip 
jus pažiūrėsite jau jus žinosite kokis 
yra laikas, koki diena savaitėje, ko
kis mėnuo ir kokia dfVna mėnesyje, 
taipgi mėnesio atmainas. Tik pažiū
rėkite į šį laikrodi ir jus pamatysite 
daug rodyklių. Kiekviena šių ro
dyklių rodo ką nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vieną sykį, ir kas
dieną užsukti ir jis kasdieną rodys 
teisingai viską. Kaip tik diena bai
giasi 12 valandoje, rodyklė paeina 
ir rodo sekančią dieną. Tas yra kas 
tokio stebėtino. Laikrodis yra įdė
tas 1 puikius ir tvirtus keistis, ir yra 
gvarantuntas 25 metams. Jis yra iš 
15 akmenų ir nesuvėlys nė minutės. 
Bile kur jus mokėtumėte už šį laik
rodį $14.00, nuo musų jus galite 
pirkti jį per trumpą laiką tiktai už 
$7.25. Mes išsiųsime rašytą gvaran- 

su jūsų vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikų laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 
$1.06. Mes duosime taipgi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra
šalins reumatiškas negales. Kaina 
šio žiedo $2.75, bet mes duosime 
jums visai dykai. Mes taipgi duosi
me jums X-Bay aparatą. Tai yra 
stebėtina naujiena. Kuomet jus žiū
rėsite per šį aparatą, viskas bus per
matoma, ne tkitai drabužiai, bet 
taipgi ir kūnas. Tiktai pamislykite, 
tą visą malonumą jus galite turėti 
su šiuo aparatu. Viską viršminėtą 
mes jums duosime visai dykai, jei
gu jus pirksite nuo mus naują ka
lendorių laikrodį už $7.25. Mes ne- 
reikalmijame nuo jūsų siųsti nė vie
no peno. Tiktai paimkite šmotelį 
popieros ir pamiemokite savo pirš
tą ir atsiųskite jį pas mus su jūsų 
f linu adresu, ir jus užmokgsite $7.25 

iiomet viskas bus prisiųsta į jūsų 
namus, 
tuojau s

. a i įusu
Neat Įdėliok i t e, bet rašykite

UNION WATCH CO., 
Dept. 36.

SJB N. Carpenter St., Chicago, DL

armenų literatūros periodo 
Aukso amžiaus.

indui
C

‘išleidžia ar- 

užrubežin, o

n u p u o I a ir

literatūros

m., toli nuo Armėnijos — užru- 
bežyj, įvairiuose Europos cent
ruose. Vartojama senoji armė
nų klasiškoji kalba grabar ir

žmonių, kurie senosios kalbos v

jau nebemoka.
. Pirmas armėnų žurnalas “Az-

menijos rubežių.

II. Abjaiui. Jis gimė 1804 m. 
ties Erivano miestu. Mokinosi

Jis pasižymėjo netik

ją literatūrinę kalbų

bos ir jiems pilnai suprantamą.
Jo svarbiausias veikalas
“Verk Ajastani“ (Armėnijos

įsigyvena, desėtkai,

mas literatūros, kuris iki šių die
nų tebėra, tik tankiai trukdomas 
užklumpančiomis šalį baisiomis 
nelaimėmis - karėmis ir armė
nų skerdynėmis.

Arinenų literatūra yra visai 
savytų, nedaug panaši į Euro
pos literatūrų, nė savo stiliumi, 
nė turiniu. Ji yra begalo liūdna, 
kaip liūdnas yra visas nuolatos 
leriojamas Armėnijos gyveni
mas. Kartu ji pilna jausmo, 
dažnai tendencinė, pilna troški
mo gyventi, meilės ir gyvumo, ji 
tomis savo ypatybėmis, tuo savo 
gražumu toli pralenkia ir žy
mius Europos rašytojus, vergus 
paviršutinės formos — stiliaus.

Žeminus talpiname viena ar-
menų literatūros pavyzdį, 1). 
Demirčjano vaizdelį “Smuiką ir 
Vamzdelis.“ Jis nėra pavyz
džiu viso armėnų literatūros

nas nėra skaitomas vienu žy
miausių armėnų rašytojų. Bet 
jis duos nors silpnų nuovokų 
apie tos literatūros savitumų.

K. B-s.

LAVINKIMĖS

Visų svarbiausias dalykas, ku
ris stovi prieš kiekvienų susi
pratusį jaunuolį, yra — lavini
mąsi. Ir į tai kiekvienas turi at
kreipti kuodidžiausių atidų.

Mums, bent didžiumai musų, 
neteko lankyti mokyklų ir rpes

didele pagelba nmsų lavinimosi nors (;a).bllk;is h. sa.
rateliams. Beikia lik, kad tie L, • i :....

kaip tik pasirodys tas skyrius, 
nepraleidžiant nė vienos pamo
kos.

Tas skyrius bus naudingiau
sias iš visų, kokie tik kada bu
vo laikraščiuose, reikalinga tik, 
kad jaunuomenė tinkamai juo

dėjus darbų.

giliau pažinus socializmų, prie 
kurio mes visi siekiame, kad pa
skui tų savo žinojimų tinkamai 
paskleidus žmonėse. B-s.

MOKSLEIVIO LIKIMAS

Moksleivis susirgo proto liga.

Drg. J. B-čius, V 
Ind., šiomis dienomis

tai parvežta namo.

smegenis

Nors iš karto nesinorėjo tikėti, 
supratome, kad 

dvoje nebedirba 
12 dienų pasirodė

labai nusilpęs ir paliovė kalbė
jęs. Tuomet matydami, kad pa
dėjimas eina diena iš dienos blo
gyn, dalėme žinių broliui, kuris

mi rūpintųsi. 14 dienos rytą 
pribuvo ir brolis. Netikėtas pa
simatymas su broliu dar dau
giau sujudino nenormališką 
sniegenų veikimų. Tų pačią

kalno už keturius metus ir dar

kaip
Kadangi J. B-čius pilnuose me
tuose, tai jo broliui pareikala
vus, idant mokykla sugrąžintų 
visus pinigus, mokyklos užveiz- 
da atsisakė tai padaryti. Tuo-

de! leiskite ir man pridėti

del tuo klausimu pasakė,

20 metų, jau pradeda

savo

kad

si taria sutverti savo lizdelį. Bet 
jis pirmiaus turi pasiklausti jos

savo

tik pavaroma iš darbo. Tokiu

jų žmonių, kurie' norėjo dorai 
gyventi. Jie įstumti į gyveni-

Tai lik vienas a įsitikimas, bet 
ar viena Ii uis ? Kiekvienas vaik i- 
nas ar mergina nori ramaus šei
myniško gyvenimo. Bet tikre-

c

11 ž kurio ji

nio gyvenimo, ji apleis Jonų. 
Tasis gi jausis suviltu ir jo aky
se Ona liks veidinaine. Kas gi 
ištikrųjų bus čia kaltas ?

šimtus dolerių

met tiktai sugrąžins jo pinigus, 
kada pagys, arba jeigu nepagys, 
tai tik paliudijus keliems pilie
čiams atiduos pinigus jo bro
liui.

sipratęs ir teisingas vaikinas. 
Nors trumpą laiką teko su juo 
gyventi, bet aš maniau, kad su
silauksime gero 
draugo.

darbininkų

kad pagys ir vėl 
vens, bet mokintis 
, nes mokinimus

Praleiskite 5c už Oatvekarj Suiaiipyinui 
$5 Už Savo Naują Overkautą, Vyrai! 
PAS Yondorf’ą trijose pinigų taupymo sankrovose jums bus 

parodyta overkautai, kokius pasiuva šioje šalyje įžymiausi
overkautų siuvėjai. Jus pamatysite 
kiekvieną teisinga stailę, kiekvieną 
daugiausiai reikalaujamą audimą, 
kiekvieną žinomą petreną. Jus pama
tysit trench modelį—labai naują stai
lę jauniems vyrams, taipgi ant abiejų 
pusių susegamą, pritaikytą formą, 
Chesterfields ir Ulsters. Pamatę per
sitikrinsite geru pasiuvimu ir jų pui
kia verte. Pamatykite juos ryto. Pa
siskubinkite!

B EIGŲ bus tas Siutas, kurio jus norite, 
jus pagal savo turtą pasiteirausite Yon- 

dorf’o vertes. Jus turit pamatyt Trench mo
delius ir suminkštytas užsiėmimo stailes. 
Didelis pasirinkimas visokių naujų žalių, o- 
livinių, rusvų ir mėlynų visų pageidaujamų 
audinių. Jūsų pasirinkimas siutų ir over
kautų po

Kiti Siutai ir Overkautai po $10 iki $35

YONDORp
AclothingcoJL

“Nuošaliai Nuo Augštos Randos Apielinkes
Van Buren and / q 0 AII i/Bm/HO Milwaukee and . . . .. . . . . . . .  i 3 SANKROVOS Į chtogo

North Ave and Larrabee Str.
Atdara Sukatomis vakare iki 10 ir Nedeliomis iki pietų.

Bet; paklausyk mielas rrv 
lau. Man karen ėjimas neatro
do taip jau baisiu daiktu dello, 
kad man prisimena mano pa
čios baimė ir isivaizdin’mas.

mane guldant močiutė man pa-

ir pasakė, kad ten guli piktos 
dvasios, tykančios ant tų vaikų, 
kurie nesimeldžia einant gulti,

Didelės 
vertės 

už 
mažę 
pinigą.

Eikit* 
pirkti 
sau 
naują 

Ovcr- 
kautą 
tenai, 
kur 
pigios 
landos.

“KARDAS”
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais, 

^rr Jame rasite.
<1® Eibes juokingu straipsniu,

Šven 1 jack i o Al i sija s,
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7* Kunigų žiedus,
MJ© Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 

Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 

gf Tikictą j Dangų, etc., etc.
Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

sai nesuprasdami šeimyniško 
gyvenimo dabartinėse sųlygose. 
Paskui atsiranda naujas klausi
as: kaip užlaikyti šeimyną? ku
rio išrišti jis neįstengia. Nega
lėdamas vienas pačios užlaikyti 
prisiima įvairių įnamių, prasi
deda namie girtuokliavimas, — 
o tokio gyvenimo pjisekmių ne
reikia nė aiškinti.

Reiškia, negalima visuomet 
kaltinti vien žmones, reikia pa
žiūrėti ir į aplinkybes, kuriose 
jie gyvena. Tuosyk bus aiškes-

•* T Tl Z 1 1 4 X 1 M YfA L \uis ir p 
klausimas.

Tegul tik kiekvienas turės už
tikrintą rytojų, tegul bus kiek
vienam duota proga gražiai gy
venti, — tuosyk nereikės dejuo
ti apie veidmainystę. Jos vielų 
užims meile ir nebebus suardy
tų šeimynų.

Kapitalizmas ardo šeimyninį 
gyvenimą ir puldo žmones do
riškai, ir turime rupinties kuo- 
greičiasia jį panaikinti. Jis 
yra tikrasis kaltininkas ir di-

S. A. Dementis.

JAUNUOLIAMS

nas. Meldžiaus, bet tas nieko 
nepagelbėjo. Nusikabinau nuo 
sienos rąžančių su škapleri ds,

tos dvasios bijosi ir pamaži pri
siartinau prie tos baidyklė Ir 
kad kirtau rąžančiu, tiesiai į ži
bančias akis. Ir kas gi pasiro
dė? — tai buvo mano pačios 
juodas katinas. Ir nuo to ’ai

jau, nes — baimė turi dideles 
akis.

fas

tikėti,

pats ir su musų jaunuo-

kad išveš ir nušaus.

veš. Nė vienas savo likimo ne
žino. Taigi nereikia jau taip 
labai įsivaizdinti, kad važiuoja
te ant. mirties. Nušauti nušau
na, bet ne visada ir ne kiekvienų,

“KARDAS”
251 Broadway,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

S. PaŠulnieČiui. — Straipsne-

redakcijos prigulinčių priežas-

me — suvartosime.
Nekaltam. — L eilių

joms rymo ir ritmo. Skaityki
te daugiau poezijos ir apie poe
zijų. Dovanų turite.

D. DEM1RČJAN.

Smuiką ir vamzdelis

So. Boston, Mass.

pjaustė, metė, ėmė naują, vėl 
pjaustė. Paskui netikėtai įsidė
jo nupjautą nemirę į burną ir 
pradėjo pusti. Nendrė išdavė 
silpna balsų. Urnai jo galvoj 
gimė žaisminga mintis... Nusi
šypsojo ir paėmęs nendrę įėjo į 
kruni u s. Ir kol Lakinė nieko 
nesitikėdama dainavo savo dai
nelę pas upelį, Gaianti pradėjo 
nendrėse švilpauti ir sekt jos dai
nelę. 1 sprūdžių balsai buvo su
spausti ir šiurkštus, bet greitai 
taip in gudo, kad jo darbas davė 
vaisius. Ir pradėjo jis dlrąsiai ir 
grasiai kartoti dainas, Lakinės 
dainuojamas.

Gaianti, - - staiga nubudus 
lo mergaitė: — kas ten ma-

nusprendęs paaukauti taip sun
kiai uždirbtus centus, kad pa
siekus nors mažumą mokslo, 
prie kurio jo siela traukė. Bet 
gamta nesutiko daleisti trokš
tančiai krūtinei atsiekti ką nors 
augštesnio savo gyvenime. Gai
la mums moksleiviams, kad mu
sų draugą ištiko tokia nelaime, 
kokia dar nebuvo aplankiusi nė 
vieno lietuvio moksleivio šioje 
mokykloje. |

Pi-iežastim tos nelaimes gali-
O to prasilavini- rna spėti, buvo sunkus protinis j 

mo, kurį mes gauname beskai- darbas — rpokinimos. Žmogui,

Musų jaunuoliai šiuo laiku 
yra baisiai nusiminę. Kurie li
ko paimti kariuomenėn, tai vai
kščioja nusiminę, susiraukę, ap-

namie pamatysime dar didesnių 
baisenybių. Ne vienam priseis 
likti be pastogės, be valgio 
ir be d r a b u ž i ų. Ir aplin
kybės bus tos pačios, ar jus gu
lėsite tranšėjose su šautuvu ran
kose pasistiprinęs ir ne nuogas, 
ar kad jus tunosite kur nors po 
kelmu, nieko per dieną ar dvi 
nevalgęs, nuplišęs, be namo.

Kas išrado smuikų?... kas iš

Buvo ankstyvas pavasaris; 
diena buvo graži, žydri; tamsių 
miškų tankumynuose čiulbėjo 
paukšteliai, putė vėjelis ir supę 
pamažu medžių šakas ir lape
lius; upelis zirzėjo, ir gražioji 
Lakinė mylėjo laiminga Gai-

-Nežinau, — atsakė Gaianti, 
išeidamas iš krūmų ir vos sulai
kydamas linksmą šypsą.

Bet Lakinė pamačius jo ran-

Todel -dabar

žmogus be šiokio-tokio išsilavi
nimo yra kaip kareivis be gin
klo. Jokio didesnio darbo ne
galime atlikti, ne-gi išaiškinti 
kokį svarbesnį prieš mus kįlan- 
tį klausimą. 1

radęs. Ir jo visi tiki, kad juos 
išveš į karės laukų, nušaus ir 
viskas. Aš nors esu mergina ir 
mažai ką apie karės dalykus te
žinau, bet visgi manau, kad ka- 
rėn eiti nėra jau tokiu baisiu 
daiktu kaip kad musų jaunuo
liai sau įsivaizdina.

visvien atras jus ir čia. Tad nė
ra ko jau taip labai nusiminti.

O reikia tikėties, kad visgi ka-

didesnė laisvė ir mes suvargę 
darbininkai išvisime šviesesnę
dienele. — Saulutė.

SKAITYK IR PLATINK
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anti.
Gaianti, pusiau gulėdamas pas 

nendres, mašinališkai pjausto 
jas ir saldžiai sapnuodainas*žiu-

— Velniūkšti, vėl ką nors iš
simanei vikriai* mane mėgdžio
ti... bet perstok’

Bet Gaianti neatsisakė nuo sa
vo užmačios. Jis tiek griežė,

kad jo instrumentas pasito-

Gricžė ir linksmino vi-
gėles ir dainavo; ir taip ji buvo 
laiminga, kad nežinojo apie ką

nas, pilnas gyvybės ir dainos.
Žiurėjo Gaianti į mylinių mer

gelę ir mašinališkai pjaustė ir

sus. y
Buvo dar vienas liūdnas vai

kinas Nal. kuris taipgi mylėjo 
Lakinę. Žiurėjo jis į ją taip 
liūdnai, bevilčiai, lyg tai buvo 
nusileidžiantis mėnuo. Lakinė 
žinojo apie jo meilę, bet, dėja, 
ji buvo laiminga meile Gaianti,
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strumenta !...

žemes

ta dama.

-paim-

jaunimu.

dideles kančias, kurios-yra šiamesmindamasis j uju berupestingu

Nusišypsojo dagi

po išėjo menulis ir savo lavono

lai-
ir augščiau

les siaučia ir
a

vienas siautėjas. ir kas nu-
pyko melodija, perėjo ant plo-

mės meilės.
Bravo, Gaianti, bravo!

Bravo, Gaianti kaip prilenktas prie žemės kark-

pasigėrėjimą ir maloniomis aki- ranka urnai pertraukė smičium
čia i ir savim

meldas: dejavimą nubudusio irne-
smas ir verkimas, kad, rodosi, 
beville vienala sėdinti ant smil
čių rovė savo suveltus plaukus.

but j s nori 
- nusijuokė

jis pagrieš mums ką nors; 
žiūrėsime į jus.

veidas jo persimainė ir tapo iš
kilmingu ir drąsiu. (Jinai jis 
pabalo, persimainė veide, ir vi
si, laukdami ko tai baisaus, šu

tuos dagius, kurie pašėlusiu ju
dėjimu suėjo į liūdną dainos

ir, nustebinus klausytojus pas
kutiniu siauslelėjimu, praskry-

yra paniurusi ir nerami siela 
Ir kokia tai neaiški baimė isi-

Gaianti, ir

uždainavo pamažu, garsiai ir

ir skambiai juokiasi savo lai
mingame užsimiršime!

Ir taip sučirškė, sušvilpė me-

te! prabilo visi ir pralinksmė-

na, ir visi liūdnai nuleido

žiurėjo į jaunimą.
Gaianti, - tarė 

Chaldun. pagriešk n 
nors, pa k kuisysi m. Šli

V • eia.

taip garsiai, kad skausmu pri-

jaunimu. Dainavo,

žmogus, prabilo pats G; 
pasigerėjęs savo griežimu.

grieš prabilo senas 
Chaldun.

varsos instrumentą.
Tai kaušas

vos sulaiko

bevilčiu

pranese, kad pirmiau- 
Is grieš; “pagriešiu, te-

balsas pradėjo drebėti sunkiai ir
vo ir nuolat silpnėdama, rimo, 
nutolo ir liūdna kančia sieloj

vienu ir
redainas, gailestingai ir garsiai 
pastalė klausimą; paskui sulai-

vo kapus.

rigulė Lakinė tarp jaunimo Visi

baltumo mėnuo.

nenoromis užsižiūrėjo į

nesij udino s i darė savyje ir užmirė.
Paskui lyg atsakymui jam

ir skambiau, pradėjo verkti kaip

k ženklas
I OWN A

Prisidekite
Laimėti

Kariaukite arba leiskite savo do
leriams už jus kariauti.
Dėdė Samas reikalingas visa ko, 
ką tik jus galite jam suteikti.
Bet jis neprašo duoti jam pinigų.

Savo Dalia 
Šią Karę!

didžiausią darbą Amerikos žmo
nių — viską, nesuvaldomą viršuž- 
sirašymą vieną didžiausių karės 
paskolų gadynės — musų atsaky
mas į kandžiotojus, paniekintojus 
ir žeidimus musų priešų.
DARYKITE TAUŠIANDIE!

kėlė akis į Lakinę ir Gaianti.

vo vamzdelį ant žemės ir su pa-

rami buvo Lakinė... Bet tas ne
ramumas buvo panašus į leng
vą debesėlį, kuris ateidamas ap
temdo gražią gegužės dieną.

mes, kaip pas lanę, pamačiusią

dama:
Ei va namo, Gaianti!

Jaunimas su klausimu žvil

žiurėjo į ją sumišusiu žvilgiu, 
ji atsikėlė ir nuėjo su Gaianti.

Kada nutolo, ji tyliai tarė:

Gia Yra Jūsų Naujas Ovarkautas
Dabar yra OVERKAUTŲ laikas, lai

kas del visų žieminių tavorų, apatnešų, 
siutų, pirštinių, pančiakų, marškinių,

Mes prisirengėme del jųsų pirkliavi- 
mų šį rudenį su puikiais modeliais šiltų 
siutų ir overkautų, puikių vilnonių au
dinių, jųsų mylima stailę už visai ne
brangias kainas.

Ateikite ir pasižiūrėkite, ką mes del 
jus turime.

VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI

$15 $18 $20 $25 $30
MACKINAW KAUTUS šiemet dėvės 
labiau negu kuomet nors kitais metais. 
Čia jie yra šiltų vilnonių audinių, pui
kiausių spalvų ir petrenų.

MACKINAWS $5 iki $10 
Vaikų Mackinaws $3.50 iki $7.50.

SVEDERIAI čia yra visų pageidauja
mų lygių spalvų ir puikių maišytų, sun
kios ir lengvos vogos vilnų.

SVEDERIAI $5 iki $10.
Vaikų Svederiai $1.50 ir augščiau.

įsigykite gerą porą ČEVERYKŲ del 
žiemos, tokią, kurią ilgai galima bus 
nešioti, puikios skuros—su pamušalu, 
arba veršio skuros arba vici po

$3.50 iki $10.50

Geri ilgai dėvimi vaikų čeverykai —
$1.75 iki $4.00

Cvpyfight Hart Schaffner & Marx

APATNEŠOS
Šiltos žieminės vilnonės apa- 

tnešos, visokios vogos, kaina 
sulig vertės.

$1.50 iki $9 už siutą

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

BACH BROS.
Michigan Ave. ir 115-ta Gatvė.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Drabužių
Florsheim čeverykai . Stetšon Skrybėlės
Kambarinė Beizbolė duodama dykai su Vaikų Siutu Overkautu arba 

Mackinaw Kautu.

Eik, nuo dabar tau priguli pa-

rasis menas, ir nėra daugiau in-f 
slrumenlo išradimui. Ka rciš- 

4.-

' Eik, nelaimingas gyvenime ir

&

■

lio, kuris duoda jai menkiausi iš

t

Tu nu-

kuomet

Ir kas gi, tu, nukankinta sie

li usišypsojo

Pirkite S. V. Valdžios Bondsus
Antra Laisves Paskola

■lllllllllll

del žmonių 
linksmybes.

i

Nuo to laiko, sako, vamzdelis 
griežia, kaip jaunuolis laimingasn j, bet lik su gailesčiu pamojavo 

ore

r
■fe

uit rankų, nutilo, 
urėįo i ii senas

balsuose slepia kokį tai neap
rašomą liūdesį. Vertė K. B-ąs.

šviesą. Ir ar ne vienatoj sutvė
rė didžiausias iš visų dailininkų,

savo berubežinėmis kančiomis, 
amžinai versdamas klausyti sa-Atminkile, Laisvės Bondsai yra S. V. 

Valdžios Bondsai, būdami valdžios 
prižadu mokėti visą vertę Bondso 
užstojus laikui, ir pelną kas pusę 
metą, auksu. Jipms sueina laikas 
lapkričio 15, 1912, bet gali but išpir
kti Valdžiom apie ir po lapkričio 15, 
1917.

711 anj inv mlviio, t n niu.-i, z

ATDARA 8 RYTO IKI 10 VAKARO PHONE RANDOLPH 
Žmonės kalbant js lietuviškai patarnaus jums šioje užsirašymo

tas Chaldun.
— Bravo, Nal, — tarę jie, ir 

lai pasakė tokiu balsu, kokhi ra
mina žmones nustojusius arti
mųjų. Nulindo Nal ir nuleido

išmainyti j grynus pinigus vienu 
laiku.
Nepamirškite padėti savo užsakymo 
šiandie bile kurioj viršminėtą vietų.

loks nubudus... Jis baido mane 
savo instrumentu. Jo grieži
mas, panašiai gyvatei, įėjo nia-

liudni audros ūžimai, šauksmai 
bevilties ir dangaus augščiausi

vergai ir karaliai nulenks galvą 
prieš tavo meną.

Ir kankinkis!.. Taip, Lakinė

griešk savo vamzdeliu ir vėl 
pralinksmink mane.

Ji nuėjo, ir kaip paniurusi

ri ir numirti. Nal, tu esi i: 
kurie ateina j pasaulį du 
kančių. Ir tavo griežimas 
vo daina to didelio artisto, 
rio įkvėpėju buvo mirtis ir

Ir jis mokės jums $4 i metus pel
no už kiekvieną $100.
Pagelbėkite jam laimėti!

Reikalinga labai galinga spėka. 
Jus galite pirkti ant “lengvų išmo
kėjimų”.
Kiekvienas bankininkas arba bon- 
dsų pardavėjas, kiekviena depar- 
tamentinįsankrova arba viešas u- 
rėdininkas arba Laisvės Paskolos 
Užsirašymo stotis pagelbės jums 
užsirašyti.
Jus sutaupysite pinigų, 
jus gelbėsite Dėdę Šamą. 
Prezidentas Wilsonas paskyrė 

Dieną”. 
Laisvės 

Bondsus’dabar — Prieš Spalių 24. 
Padarykite tą — taip kad ta die
na butų didžiausia diena musų is
torijoje—taip kad ji pažymėtų di-

Kaip Pirkti Laisves Bondsus
Eikite j savo Banką, ar BILE Banką 
—į bile Departamentinę Sankrovą 
—į bile kokį Skrajojantį Eskadroną 

pardavinėtoją bondsy
—arba į THE LIBERTY LOAN SUB
SCRIPTION STATION, 29 SO. LA 
SALLE ST., ir padėkite savo užsisa
kymą už Laisvės Bondsus.
Jus galite pirkti Laisvės Bondsus 
lengvais išmokėjimais, $1 įmokėti 
už $50 Bondsa ir likusius po $2 į sa
vaitę; $2 Įmokėti už $100 Bondsą ir 
likusius po $4 į savaitę.
Laisves Paskolos Užsirašymo stotyj, 
dabartiniai Laisves Bondsai bus par
davimui, užvardijime po $50 iki 
$1,000.

* * ★

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruhtihn 902-904 National Life Bldr., 
29 So. La Salle St.. Chicago, III.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko. ketverto ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
I66S MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill.

Tel Humboldt 97.

I>elko tu norėjai sudaužyti

LIBERTY LOAN COMMITTEE
29 So. La Salle Street, Chicago 

7100 
stotyje.

Ne, eik, Nal, ir gyvenk vienas. 
Visi dideli išradimai užgimė

kil
iau
t F

iš visų poemų — - šį pasaulį?...
WWW

Nuo to laiko Gaianti linksmai

pasaulį juodų kančių, vaitot ir
Nal, tau priguli tik- tverk naujas inelodijas.

pATRIJOTIZMAS ji
Pačėdumas turi but x

• pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY. IA.

Karoliaus Markso
Paveikslas

Įdėjęs į gromatą prisiysk de
šimtuką (10c) ir gausi KARO

LIAUS MARKSO gražy paveik
slą, dydžio 5x7 col.. Adresuok: 

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

i  —.-----—--------------- ,———

SKAITYK IR PLATINK 
NAUJIENAS”
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NEPRISTATYTI LAIŠKAI

yra

Turgaus Žinios

nemažiau kaip ir Kova. (Rankų

J. Acer is, Cirkui, ag.
28—38-/4

12—17

No. 3

15

siuvių Unija 269 skyriaus (A. C.

Leist

ryšio, nes jau visi mato naudą 129<oo—23 oo-
ir-

J. Jankauckas.

si neši i pieną.

Kovos iki galui

erai 17,00—18.25tarnavimo jury, bet ji nesutiko,

rinti savo finansinį stovį, kad

ji liko atmesta.

Jo kareiviai yra
itikimasi surengti daugiau pana-

Valstijų ambasadorius Vokieti-
W.

labui.

ręs finansiškai, bet kiti del ko
kių tai priežasčių nesiuntinėja.

Kompartija neturinti užtekti? 
nai anglių ir negali užtikrinti 
išdirbimą gazo po gruodžio 1 d.

kas valandą. Taipgi bus paro
dyta hydroplanai, kokie yra va
rtojami susekimui submarinų.

36—40
Mušti

kalus užvesiąs dejei to bylą 
prieš gazo kompaniją.

Coliseume vakar atsidarė na
mų paroda.

laime atsitiko jų namuose, 
W. 1 4th PI.

Episkopalų vyskupai nori tiek 
surinkti į kelias savaites.

Penki šimtai tūkstančių dole
rių į kelias savaites!

NORI $500,000 VEIKIMUI 
TARP KAREIVIŲ.

Pienas po 10c,
Auroroj maisto administrate-

lams parengtas prakalbas mote
rų atsilankė vos tiktai apie dvi
dešimt, ,—Pranas Grybas.

True translation filed with the post
master al Chicago, Ilk, on October 
19, 1917, as required by*the act of 
October 6, 1917.

Ii va prieš tai užprotestavo. Jo 
kareiviai neturį būti čiepijami. 
Jis kreipėsi į Wilsoną, bet iš ten 
nesulaukė užganėdinančio atsa
kymo.

mus ir buna perspėjami, bet 
kas iš to? Per kiek laiko taiko
si, o paskui ir vėl eįna senuoju 
keliu.

No. 2 
.20 
,26 
.19,

Šukio sumanymą. —Nemunas

Pristatymo į namus nedaroma, 
pirkėjai patįs turi ateiti ir par-

1.00—1.60 
1.30—1.75 
2.00—4.00
2.25—2.50 
3.00—3.65 
.. 50—.65 
.............. • /» j

reiviai neketina nusileisti. Zio- 
n is tai abelnai nepripažįsta vais
tų ir daktarų. O dabar paėmus 
9 zionistus kariuomenėn, kaip ir 
visus kitus, sumanyta įčiepyti

81 kuopa, Rytmetinės žvaigždės 
Kliubas ir LPMS. 29 kuopa.

Sąryšis parengė keletą prakal- 
! bų ir svarbesniuose gyvenimo 
klausimuose, kaip tai šelpime

True translation filed with the post
master at Chicago, HL, < 
19, 1917, as required bv the act 
October 6, 1917.

Mergaitė mirė
Helen Rydock, 2 metų, 

w. r ■ 
kava ir vakar mirė.

Pašovė savo brolį
Kazys Galwak, 13 m., bežai

džiant kareiviais mirtinai pašo
vė savo 8 metu broli Stasi. Ne-

Kareiviai negalės balsuoti
30.000 Cook pavieto gyvento- 

jų-piliečių, dabar esančių ka- 
balsuoti 

Taip
valstijos 
Jis ma-

siduoti čiepyties.

True translation filed with the post
master at Chicago, Ilk, on October 
19, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.
Gerard atvažiuoja Chicagon.

kurioj pienas pardavinėjama po 
10c. kvorta, painte — 5c.

jas, kurios yra prisidėję prie są- 

'to darbo, kurį atlieka tas sąryšis*

on October rysa stipresniu ryšimi draugi- 
of

Tyrinės naująjį gazą
. ^ Miesto tarybos gazo komisija 

mia, o lietuvių organizacijos— pradės tyrinėti naująjį gazą, tai-.

1 .IOV2
1.15—1.40
5.00—5.50

nuveikti. Vietiniai lietuviai tu
rėtu veikti išvien visuomenes

- Vietinis.

ir k. Pagalios sąryšis įrengė 
viešą knygynėlį, prie 1617 N.

NAUJA KNYGA. Mylėtojams 
zikos ir dainų lietuvių kalboj; sūrine 
ktos visokios notos (gaidos) iš km 
rios ghli ištnokti'ndtas be mokytojų:, 
ant kokio tik' nori ’instrutnunlo/aibai 
dainavimo $1.50 piirddodu tik ufe $t. 
Pasakykit ir* draugams. Aidrėsubidts 
G. A. hARONAS, MčKeeS' RdokspPa. 
.  L.  i r J iiM '.'.iad

Tuo liksiu bus rengiama ir vie
ši vakarai. Pirmas tų vakarų 
įvyks nedėlioj, spalių 21 d., į 
Schoenhoffen salėje, Ashland ir ( 
Milwaukee Ave. Visas pelnas t ■AI

1

CHICAGOS ŽINIOS
Liet. Socialistų 

RINKIMŲ KAMPANIJOS 
BUTAS

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

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas a tiki ras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldieniais. 
Adresas: 731 W. 18th SL, 2-ras 
augštas, J. II. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
štesnįjį teismą teisėjų kreipki
tės į viršminetą vietą. LaiŠtofe. 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted SL

Jon a s T u m o s a: —- Ko
vą reikia leisti du syk į savaitę, 
privatiškų laikraščių nereikia 
paisyti, nes jie Sąjungos nepai
so.

Pačk a u s k a s: — Geriau, 
kad Kova butų padidinta ir Są
jungos reikalai leidžiami atski
ruose puslapiuose.

Švelni s: — Aš pirmiausiai 
pradėjau skaityti Laisvę, Kelei
vį ir Naujienas ir tie laikraščiai 
mane padare socialistu ir aš juos 
gerbiu užtai, kad tie netik mane 
vieną padarė protaujančiu dar
bininku, bet ir šimtus kitų. Ne
są,] ungiečia i Kovos skaityti ne
nori, nes ji prie tamsiosios liau
dies nemoka prieiti. Nedaugiau

81 kp. apie “Kovą”

kė savo mėnesinį susirinki4ną. 
Susirinkimas, 
buvo gana tvarkus.
peštynės kaslink tos nelemtos 
Kovos pozici jos, kuopos susiren
kime jau aptilo. Nors Sąjun
gos lyderiams liglaikiniai pasi
sekė aptemdyti nemažos dalies 
sąjungiečių sąmonę, lėčiau^ tas 
nelemtas apsireiškimas pradeda 
atsitaisyti —• tam kaipo argu
mentas yra 81 kp. draugų su
ėjimas į vienybę, nepaisant Ko
vos sėjamos neapykantos Sąjun
gos draugų tarpe.

šiamt* kuopos susirinkime 
daugiausiai buvo pašvęsta laiko 
apkalbėjimui drg. Šukio, Kovos 
adm. laiško, kuriame ragino 
kuopos draugus prie rengimosi

galima pasakyti,
Ginčai ir

leisim.
M a 1 i o r i u s: — Kovą ma

tyli norima leisti du syk į savai
tę, kad daugiau vietos butų 
niekinimui privatiškų laikraš
čių. Verčiau Kovą didinti, negu 
leisti du syk, nes leisdami du syk 
į savaitę užkenksiu! Laisvei, 
Mums Laisve arba kitas darbi-

Drg. Monkevičius taipgi išsi
reiškė prieš leidimą Kovos 2 syk 
i savaitę, v

Tik vienu balsu prieš, nu
spręsta nepritarti leidimui Ko-

dangi minėtas klausimas buvo 
gana plačiai išdiskusuotas ir 
daug sveikų minčių pasakyta, 
tai manau kad ir kitiems drau
gą m s* sąjungiečiams bus žWf?ei-

drg. Šukio sumanymą. Todclgi, 
šičia nors trumpai paduosiu tų 
draugų mintis, kurio kalbėjo 
Kovos klausime.

piuimui tokių raštų, kaip kad 
telpa šiame Kovos numeryj — 
Rygos Miliono, Vidiko ir Sta- 
lioraičio. Mums užtenka tokios 
“brangios” literatūros pasiskai-

mas ir juokas).

perdaug

spaudos klausime, šiuo laiku, 
gana rustus. Antra, šiuo tarpu,

kų prie Kovos,

Laisves prie Kovos, bet manau,

vargiai priims, nes jis tą supran
ta, taip kaip ir mes šičia Chica
go j būdami kad suprantam,

drg. Šukys, yra noras susilpirirt-

smūgį. i lesa, laisvieciai savo 
raštais iki šiol Kovą rome gana

rėmimą sušilau-

Mickevičius savo kalboj parode 
ant kiek pasidaugins Sąjungos 
išlaidos ir kokiu bildu Kovos Įvi

ginus laisvei, negu Naujienoms 
ar Keleiviui.

K o r s o k a s: ~ Kadangi Ko
va girias, kad tiek daug gerų ras-

ti sutalpinti del stokos vietos ir 
pertai reikia leist Kovą du syk, 
kad patalpinus tuos gerus raštus, 
tai aš nesuprantu, kodėl tiek ma- 
žai tų genj raštų telpa joj, kuo 
jnet šlamšto kupina Kova?

draugijos, kuopos, kliubai, — 
lenktyniuodamos už kit kitos 
priima rezoliucijas ir agituoja 
už jo išrinkimą.

Dagi biznierių organizarijos, 
nežiūrint, kad K. Gugis socialis-1 
tas, — o gal ir dėlto, kad jis so
cialistas, — daro nutarimus 
veikti agituoti už jo išrinkimą.

Pavyzdžiui, lietuvių biznierių 
bendrovė—Liberty Land and In
vestment Corporation — laiky- ’ 
tame savo direktorių susirinki
me pereitą panedėlį nutarė rem
ti K. Gugio kandidatūrą.

A * *

Taip, lietuviai visi, kas tik ga
li balsuoti, balsuos už Giigį. Ir 
ne už vieną tik Gugį. Jie baL 
suos “straight” už visą socialis
tų tikietą.

Ponų demokratų su republi- 
konais šeimininkavimas visiems 
įsiėdė ligi gyvosios.
Roselandt

Spalių 16 d. Stančiko svetai
nėje įvyko Liet. Mot. Progresy- 
viško Susivienijimo 25 kp. pra
kalbos. Publikos prisirinko a- 
pie šimtą penkasdešints. Kalbė
jo “Naujenų” redaktorius P. 
Grigaitis. Jo kalbos visi atidžiai 
klausėsi iki galo. Parduota 38 
egzemplioriai “Moterų Balso” ir 
šiaip kitos literatūros. Prie kal
bamos kuopos prisirašė keturios 
nares.

Nors Roselande ir eKnsingto- 
ne progresyvių moterų randasi

riuo m e nė j
šiuose teisėjų rinkimuose 
nusprendė generalis 
prokuroras Brundage.
no/kad kareiviai turi liesą bal
suoti tik renkant valstijos vir
šininkus, o dabar renkamieji pa
vieto teisėjai nėra valstijos vir
šininkais, todėl ir kareiviai, 
esantis už rubežių to pavieto, ne
gali balsuoti.

Tokiu budu 30.000 kareivių 
neteko balsavimo teisių šiuose 
rinkimuose.

pgi kokius ryšius jis turi su už- liūtuos inutinėmis pertraukomis 
troškimu tuo gazu 24 žmonių, 
pradedant spalių 1 d.

Kompanija esą duodanti dar 
prastesnį gazą, negu leista mie-

I sto tarybos. Korporacijų advo- Nebusią gazo.
Gažo kompanija perspėjo mie

sto tarybos gazo komisiją, kad 
jei mieštas nepasirūpins pašali
nimu anglių trukumo, Chicago 

[apie gruodžio 1 d.’ghli Atsidurti 
Dabai’; visai be gazo.

son, Daniel A. Uretz ir William 
A. Cunnea.

Pradžia 8 v. vak. Kiekvie
nas atsilankęs ' rtžgirs netik 
svarbias prakalbas, bet kartu 

gaus dykai knygelę “Kas yra 
cializmas.” Inžanga dykai.

Geriausia Krautuve
del172 vaikai serga.

Vakar dar penki vaikai susir 
go vaikų paralyžium.
tąja liga Chicagoje serga 172 
vaikai.

Apkaltino pienininkus.
Prisaikintieji teisėjai, pirmi

ninkaujant teisėjui Scanlan, va
kar išnešė apkaltinimą prieš pen
kis narius pieno tarybos Milk 
Producers’ Ass’n. Kaltina juos 
konspiracij o j. Kiekvieno apkal
tintų jų kaucija paskirta $5.00.

Apkaltinti: Charles H. Potter 
iš Elgin, C. Cooper iš Genoa, W. 
A. Goodwin iš Crystal Lake, A. 
Huber iš Glenn View ir Roy 
Lewis iš Wheaton.

Kiekvienam jų primetama ke
turi prasikaltimai.

jEnglewoodo “Naujienų” 
skaitytojams

Srtsirgus šios apielinkes “Nau
jienų” išnešiotojui, J. Ribikaus
kui, 6033 S, State str., jo vietoj 
dabar yra naujas išnešiotojas, 
kuris pristatys jums kas dien 
“Naujienas” į namus. Tas nau
jas išnešiotojas yra Antanas Ro
bis, gyvena 6231 S. Wabash av., 
antrajame augšte, iš užpakalio. 
Noriiitieji gauti “Naujienas”, 
kreipkitės į jį nurodytom vieton.

Taipgi kas norite, galite gauti 
“Naujienas” kožną dieną p. J, 
P. Legeikos sankrovoj, 6002 So. 
State st.

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adatiiaš gtv. yrA laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresųj- prtčtas'tų1 laiškų ■ negali 
pristatyti į namus, todėl tom tie 
laiškai priklauso gali' nueiti Į vy
riausiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window,• Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai

| šiems:
3603 Bartulcni Maricna 
3605 Chmielewski A 
3608 Dubinsky M
3619 • Karpinsky Alexander 
3640 Rudak Frank 
3643 'Sakolowski 5

,3645 Sholos L
13651 Szimkuna Stanislaw

mane, tat aą'vKką gvdrantirti 
kad auksį'pibkšite, aiiksa ir į 
Jei ' nebus Auksas, tai $50 ’tra 
gausite nuo šio laiko.

Kns1 tiirit stiprias akis ar triiiriM 
dejiniį/ ‘ne-< 

ateikite pas
gčjimą, arbii’ galvos 
laukite ilgai, bet ateikite pas m 
AŠ dtiosių Jams rodq ir prlri 

ju arba sugražinu pinigus.
G. MILLER, akių specl___
PETER A. MILLER, optician

Tel. Canal 5838
2128 Wwt 22-ra ghtve, Chfcig^

■ ■■■»■  .............................——

Aš duosiu jums’ rodą ir pririnjwiw 
akinius. Ųž savo* darbą gvartmtufH

akių spCclalirtas, 
n v '«7i m . — i. 

Socialistų dainininkai 
rengia koncertų.

Chicagos Lietuvių Socialistų 
Vyrų Choras persikėle į Pulas
ki Park, 3 lubos, kambaris D, 
ant Blackhawk ir Noble gatvių. 
Choras dabar laiko repeticijas 
kiekvieną pėtnyčios vakarą nuo 
8 iki 10 vai. Jau choras išmo
ko “Jaunimo Giesmę”, kurią 
kompozitorius p. M. Petrauskas 
pa vadino Jaunuomenės Himnu, 
linkėdamas jaunuomenei visa- 
^bijją ilaiuuoli. Chicagicčiai tu
rės progą išgirsti chorą gruod
žio 9 Meldažio svetainėj, nes tą 
dieną Sosialistų kuopos rengia 
koncertą choro naudai. Bet kad 
tą koncertą gerinus papuošus ir 
didesnį įspūdį padarius, reikia 
didinti Soc. Chora. Todėl visi

Visi už Gugj— 
ir biznieriai.

Well —Adv. Kazimeras (ingis, 
kandidatas į Augštesniojo Rūmo 
teisėjus ant soicalistų tikieto ti
krai bus išrinktas.

Visur apie jį kalba, visi jį re-

bimnkiškas dainas, atsilankyki
te, nes tik šis vienas vyrų cho
ras yra laisves dainos skleidė
jas. Tolinus gal choras sulai
kys priėmimą naujų narių, lo
dei dabar da laikas. Juo grei
čiaus, tuo gerinus. Davažiuot 
galima Ahsland, Division ir

Nužudė pedliorių.
Užpakalinėj gatvėj, ties .1510 

Į W. 15th st., užvakar rasta nužu- 
i tiytą vaisių pedliorių Jacob Pili, 
35 m., 1610 S. Homan avė. Jo 
lavoną rasta paguldytą jo pa
ties vežime, suvyniotą maišais 
ir surištą virvėmis. Spėjama, 
kad žmogžudyste papildyta tik
slu apiplėšimo.

Pili buvo vedęs ir paliko pa
čią ir penkiatą \uikų.

P. S. — Apiėlinkesc, kurių 
išnešiotojai nepasiekia, norin
tieji gauti “Naujienas” regulia
riai kas dien, kreipkitės tiesiai 
“Naujienų” ofisan, 1840 So. Hal- 
sted st., užsimokėkite prenume
ratą ir gausite dienraštį tą pačią

Rūpinsis uždaryti 
[kabaretus.

Buvusio policijos viršininko 
Healey byloje tarnavimui “ju
ry” buvo pašaukta ir viena mo
teris. Tai įvyko visai netikėtai 

netyčiomis. Ja buvo Mrs. Ma
rion Capell, 2643 Berlin st. No-

v

Policijos viršininkas Schuett- 
ler paskelbė, kad jis darysiąs vi
ską, kad uždarius kabaretus. 
Jis kreipsis į miesto tarybą ir 
maldausiąs jos, kad išleistų tai
sykles panaikinančias visus ka
baretus.

Iš North-Wešt Sides 
Draugijų Sąryšio.

Kada kilo klausimas apie šel
pimą nukentėjusių nuo karės lie
tuvių čia susiorganizavo vieti- 
tinčs draugijos į taip vadinamą 
sąryšį. Kadangi šelpimo klau
simas svarbiausiu buvo Lietuvių 
Dienoj, kada visoj Amerikoj 
buvo renkamos aukos, draugi
jų sąryšis tada ir labiausiai pri
sidėjo prie rinkimo aukų.

Prie sąryšio prisidėję yra šios 
draugijos: Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitaiąiinės Pašelpos, 

1 Lietuvių Kriaučių Kliubas Savi-

CHICAGO, spalių 18. 1917 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždainu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra .... 42 

Prastesnis, sulig rųšies .. 36-—11 Vi
Oleomargarinas, geriausias .. 30 

Pigiausias.......................22—23
Kiaušiniai, geriausi, tuž. . 

Prastesni, sulig rųšies .
Suris Amer., sulig rųšies . 

šveicariškas................
Paukščiai: Gyvi

Kalakutai ............... 23
Vištos ............... 16—22
Antis ............... 17-219
žąsįs ............... 16—18

Veršiena, sulig svarumu .. 14—21 Vi 
Prasčiausia ...........

Jautiena No. 1
Ribs ................... 32
Loins .................. 42
Rounds .............. 20
Chucks ...............16^
Plates................. 15

Bulves, bušelis.............
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, bušelis ... 
.Salotos, galv., dėže . 
Cibuliai, 100 svarų , 
Tomėtės, dėže .......
Grieščiai, bušelis ..

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

Mrs. Grace J. Sebree, motina 
dviejų vaikų, pareikalavo per- 
skirų nuo savo vyro Roy Seb
ree, savininko Saratoga viešbu
čio. Kaltina jį, kad jis praleis- ’tnukentėjusių nuo kares lietuvių 
davo arti $800 į menesį su ar 
tistemis.

paskirs tuos pinigus labdarin
giems darbams tarp armijos ir 
laivyno stovyklų visoje šalyje. 
Darbas bus vedamas sąryšyj su 
Young Men Christian Associa
tion.

yra vilties, kad tas knygynas at
eityje bus vienatine, apšvietus 
įstaiga ant North-West Side.

7\nt kiek teko patirti, tai užsi
dėjus knygynui buvo kreiptasi 
prie laikraščių išleistuvių, kad 
sušelptų knygyną jų leidžia- 
tmais laikraščiais, dauguma iš
leistuvių siuntinėja savo laikraš-

AKIŲ SPECIALISTAS;
Akis Egzaminuoja > Dykai

Gyvenimoyra ’ tob* < 
£iaa. kada pranykat*. 
regėjimus.

Ne* vartojam para
ri n to OpbtliaTino—at 
er. Ypfctinjra daaa 
atkreipiama | vafirtM.! 
Valandos: nuo 9
Iki 9 vakaro; naSAK. . 
tiuo lt) iki 11' di«n<.

4649'So. Ashland Arenus, < 
Khmpas 47 SL

Telephone Yards 4317

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA# 
Kas'tori »fcau<lam>s arba silpnas aMftr- 

B&lvofl BkaUdėjimo, aUllaftkykrte pas <
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 x^akar*. 
n’W 9 ryto iki J po pML

4.50—5.50 
3:25—3,75 
6.00—6.50 
1.25—2.00 ' 
1.00—1.50,

Miltai, kvietiniai geriausi.... 11.00 
Kitokių rųšių .............7.50—10.75

Ruginiai, baltieji ................... 9.40
tamsieji ............................  8.90

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

Kornai 1.89; rugiai 1.80; miežiai 
1.25—1.35; avižos 59—60.

šienas
Motiejukų 23.00 — 30.00; dobilų 

oo no—9Q nn. paprastos rūšies . 14.00 
—22.00.

Gyvulių Rinka 
CHICAGO, Spalių 18, atgabeni a 

galvijų 12,000; veršių 1,800; kiaulių 
15,000; avių 15,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50—17.00 ;karvės 6.00—9.00: ver

šiai 7.50—10.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 16.75— 

17.70; paršai 14.50—16.00.
Avįs, 10.00

r* D M I CTlOCt'irKMihki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sjwtallstas nrotsrteką, vyrttką, Ir wtfcf 
Ofisas ir Gyvenimas: 

3609 S. Halsted StM kampas 36 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—> 
po pieta ir vakarais.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge# 
ir aku&eris. # (

Gydo aštrias ii chroniškas ligas, vy
ry, moterų ir vaikų, pagal naujausias* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. (

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 180 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
C 8 vakarais. Telephone Canal 8110- 
GiTVENTMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

1

ir norinti tarnauti jury. Ją ne
galėjo nugąsdinti ne tas, kad ji 
per visą -bylą t lire tų gyventi už
daryta kartu su kitais vyrais tei
sėjais. Bet gynimo advokatai į par ^mOnėS užtroško

nuo gazo. .
i Vakar dar du žmonės užtroš- 
ko nuo gazo.

Jais yra Mrs. Katherine Žavi
ni, 78 m., 1512 Keeler avė., ir 

20th st„ apsišuUno karšta p. c. Desmond, 68 m., 2733 W.
- ------ ------ ’ Lake st. Policija tyrinėja, ar

--------- čia yra nelaimes, ar saužudys-

Stockton vięšbutyj, 465 
Chicago avė., kuriame jis išgy
veno apie 25 m., i’asta užtrošku- 
siu nuo gazo 60 m. žmogus, ži
nomas tik- pagal praminimą 
Garosso. Spėjama, kad nusižu
dė.

Planuoja patriotiškų 
mitingų

Oficialus organizacijos ir ka
rininkai pienuoja padaryti Illi
nois-America dienos patriotišką 

l mitingą sekamą nedėldienį Au
di toriume “didžiausia karine de- 

>monstracija valstijos istorijoj.” 
Daugybe žymių kalbėtojų, jų 
tarpe gubernatorius Frank O. 
Lowden, kalbės tame susirinki
me.
Penkios tranšėjų kanuolės sa

Čia buvo dar vienas knygynė
lis, Cicilijos Draugijos, bet apie 
jo gyvavimą nieko negirdėti.

Dar yra keletas draugijų, ku
rios neprisidėjo prie to draugijų 
sąryšio; kad tos draugijos pri

Didelės prakalbos.
Rytoj, spalių 20 d. 20 wardo 

socialistai rengia didėles prakal
bas G. Chernabško svetainėj, 
10 iri Union Avė. Kalbės sekami 
socialistų kaiididatai į teisėjus: 

•Kazimeras Gugis, Swan John-

Čia VraJusų 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. 
I.engvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Ju

sti mierą—bile stailūs arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
• J. F. Kasnicka, Perdetihis 

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

Telephone Drover 9691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, Vfcfk* 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—9 po pietų, T-HI 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chicagv 1 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 U- J 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Vyriškų Drapanų Darganai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GO’R WN
1415 S. Halsted SU Chicago, m.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt St 

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

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Venerl&kci Llfoe
PriMmlmo valatidM: B iki 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: 

nuo 10 ryto iki 1 viii 
Rezidencijos TeRsf. Ga'

1346 So. Hoisted St.
Phone CanM’ 538



M A O n u M O S, Chicago, UI M ir
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NAMAI-ŽEMĖ

Pėtnyčia Spalių 19, 1917.
m

Pranešimai
Burnsidėj, Liet. Mot. Prog. Sus. A. 

25 kp. rengia prakalbas pėtnyčioj, 
spalių 19 d. J. Mačiukevičiaus svet., 
<036 E. 93 Str. (Burnside); pradžia 
,V:30 vai. vak. Inžanga dykai, šios a- 
jpielinkės lietuviai, nepraleiskit pro
gos nei vienas ne atsilankęs.

—Komitetas.

‘ Roseland, Ill.—Teisybės jieškoto- 
- įų 4 kp. susirinkimas įvyks pėtny- 

spalių 19. 7:30 v. vakare “Auš- 
'fos55 Mokykloj, 10900 Michigan avė. 

MKadangi yra atsišaukimas į 4 kp, tai 
nidsi nariai būtinai privalo ateit pa- 
>: skirtu laiku. —S. Vaitkus.

” Melrose Park, Ill.—L.S.D. Ratelio 
-vnėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 

spalių 21, 10 vai. ryto, Frank ir 
yrihtrncs- svet., 23 avė ir Lake st. Drau- 

malonėsit paskirtu laiku atsi- 
užankyt, nes tusim svarbių dalykų ap

svarstymui. —S. A. Januška, Orgk
, L.M.P.S. 9 kuopos choro repeticija

UMhstl kiekviena seredą lygiai 8 v. vak. 
<tĮfark White Square svet., Halsted ir

Visos choristės ir naujai 
prisidėti prie šio choro

^^29 gatv.-
u^uorinčios

’kviečiamos punktuališkai lankylius
nuskirtu laiku. —Komitetas.

Melrose Park,’ III.—Draugijų Są
jungos knygynas esti atidarytas kie
kvieną ketvertą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny- 

■ gns atsilankykite* ir naudokitės kny- 
<ynu. —Jos Staškus, Knygius.

Atidai West»idiečiy.—šiuo praneša-

Leavitt į naują vielą—2222 S. Leavitt 
St., netoli 22-ros gatvės. --Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
malonėkite lankylius virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

kliubams.— Lap 
(’boras rungia 
Petrauskui. T

“Aido

LJW.P.S. 9 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėliok spalių 21 d. 
2 v. po pietų Fellowship svetainėj, 
83UW. 33 Place.—Visos kuopos na
rės ir naujai norinčios įstoti į šią 
organizaciją kviečiamos atsilankyti 
pažymėtu laiku. —Valdyba.

l lynu

kuopos susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
spalių 19, 8 v. v. Davis Square par
ko svetainėje. Yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. —V. Pikielis, sek

L.P.D.P. Kliubo susirinkimas bus 
nedėlioj, spalių 21, J. Mikalajūno 
sveK, 2334 S. Leavitt* st., 2. vai., po 
pietų.—Visi nariai būtinai turite at
vykt, nes yra daug svarbių reikalų. 
Taipgi atsiveskite naujų narių prisi
rašyti. ..—Valdyba.

L.S.J.L. 1 kp. dvisavaitinis susirin-
v. vak. Aušros svet.;—Visi malonėkite 
atsilankyti; nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstymui; taipgi nepa
mirškite atsivesti' naujų narių pri
sirašyti. • • .—Valdyba.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos 

1 coifs, syk|, 5S centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau; už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs 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 ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no-

kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. ., —Komitetas.

Didelis Vakaras su programų ren
kamas North Sides Draugi iii Sarv-

Hall, kampas Milwaukee ir Ashland 
avė. Duris alsidarvs I vai. po pielu.

ki kviečiame 
uk\l. nes tm

Komitetas.

0 v.

nes s ra

urbiu

nu j?< i>

imp

remlmmii.

su
per

l’nion avi
v;

to, moterims ir merginoms bus įtei
kia dovanai įdomi knygele. Lai nū
vien

namie.

Indiana Harbor. Ind.. LSS. 217 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks pnne- 
dėly, SDaliu 22 d.. 7:30 v. vak.—Visi
(įrangai maloi 
laiku, nes \ ra

Matonis rasi.

L.S.J.L. I kp. lavinimosi susirinki-

sted ir 30 gg. Bengiama dvi lekcijos 
iš politiškos ekonomijos: apie lavo- 
rų verte ir kainas ir apie nuosavy
bės išsivysi\ nia.— Draugės ir drau
gai atsilankykite skaitlingai paskir-

. —Rengėjai.

lt-o j i kuopa

Į REIKIA DARBININKŲ
Vyrams ir Moterims, IN- 
VAIRIOS rųšias dirbtu
vėse, šapose, oi įsuose, ho- 
teliuose, restoranuose, sa- 
liunuose, institucijose, Ji- 
Specialis auklės patarna- 
niusų DIDELI surašą.—

DARBAI
gpnbučiuose, ir tt.~ 
vimas. l’amatykite 
Geriausios mokestis.—

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

DIDELIS BARGENAS ant namų, 
labaii puikioj vietoj ir neša dideles 
randas — po 6 kambarius, su skie
pais; ąžuolu išdirbtas vidus. Gali
ma gaut ir ant išmokėjimo įnešus 
bent kiek — namą lengvą įgyt.

GEO. VIRBALAITIS, Savininkas 
1134 S. Sawyer Ave. Chicago.

Tel.* McKinley 3354

Didelė Krautuvė
PEARL QUEEN

KONCERTINOS

REIKALAUJAME gero “Beef Cut
ter”, tokio, kuris turi truputį Pack
ing house ir Branch house patyrimo.

. ILLINOIS PACKING CO.. .
3940 Normal Ave., Chicago.

■ Telephone Drover 6654.

• REIKALINGAS duonos kepėjas už 
pirmarankį ir turi suprasti apie duo
nos kepimą. Gera mokestis geram 
žmogui. Atsišaukite tuoj.

MAROZAS BROS
4617 S. Paulina St. Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 10 bučerių nu- 
pjaustymui mėsos nuo kaulų.

A. BATEK.
2029 Grecnshaw Str, Pusė bloko 
North West 12-tos gatvės ir Robey 
St, Chicago.

REIKALAUJAMA 150 patyrusių
dvigubo persimainymo didelėje Chi- 
cagos liejykloje (foundry). Mokes-
padaryti—mokama nuo šmotų. Žmo
nes uždirba nuo $4.50 iki $6 | dieną. 
Trumpos valandos. Mokestis kas sa
vaitė. Nėra jokių darbinikams keb
lumų. Mes turime taipgi kitus sky
has pastovus.

i bei: employment office
604 S. Clark St1., Chicago. Ill.

PARDAVIMUI

turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Opšrui ii kaimo,

Kvielkų parapijos. 
Layvrcnce. Mass. J i 
ji žino, malonėk i h

Pijušo Buka-

malonės

draugo J. Budrevi- 
ė<L. Ežerėlių pa v.,

Margi n inkų

malonės pranešti:

Cieero, III.

ku parap.. (airiu kaimo. Meldžiu al-

.... ..........  *...  . - .. 11 , *  

Pajie.škau Jono Brazausko, kuris 
nesenai nežinia kutB dingo iš Chica-

Lietuvoj. Paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Laukuvos parapijos. Ka
drinių sodos. Kas jį žinote, malonė
kite pranešti adresu:

A n tanas Brazauskas.
715 \V. 19th SI., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO

gerai apsipažinęs su kepiniu duonos,

3327 Lowe Ave.
Tel. Drover 8918

AN'T PARDAVIMO—barber shop 
ir pool-room, 3 kėdės ir trįs stalai. 
Geras biznis: nuo $60 iki $80 į sa
vaite. Viską parduodu už $600.

Anthony Janulaviczia 
205 81h SI, Braddock, Pa.

ĮSI TAISYK LOCNĄ DABBĄ

ar nori persikelti į savo miestą ar 
cion pals atvažiuot. Pardavimo prie

bus per 10 melų; noriu kokį naują

(i. A. Baronas,

1WBDI ODŲ saliuuą lietuvių ap- 
gyvenloj vieloj. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi išeiti į kariuome
nę. Laisnis išmokėta nž šiuos melus. 
Melams laisnis lik 600 dol. Atsišau-

PARSIDl’ODA kintamųjų paveik
slų mašinos (mooving picture ma

zing pikčerių”, vie- 
mašinos geriausiosna .>|) 

mados,
pkiles ypaiisKai ar laiškais.

J. RAGAUSKAS
So. Wood St., Chicago, 111.

Anl 3čių lubų iš užpakalio

groscrnę

uis geras. Gera proga. Ateik del 
platesnių informacijų.
4528 S. Wood St, Chicago, Ill.

RAKANDAI
EXTRA

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

PASKOLOS-MORGEČIAI

ANT NEJUDINAMOS NUOSAVYBES 
PO 5% IR ’6%.. • .

PETRZILEK BROS. AND CO., 
1647 WEST 47th STR., CHICAGO.

Mes užlaikome didžiau
si pasirinkimą visokių Lie
tuviškų rekordų taipgi ru

siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250.. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, . sidabrinių .šaukštų, 
peilių (silverware) gvaraiituotų 
Užlaikome didžiausią knygų krau- *1 « • ' < a e

mokyklos
MOKYKIS SltfT MOTERIŠKU8 

RUBUS
Išmokinant piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba »pr6d«- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka» 
rais del jųsų parankumo. Už $10 11- 
mokinam jus siut visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells Mt.

britvu ir t.t. Užlaikome didžiausią knygų krau
tuvę Chicągoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur. *
Katalogą rekordų ir gramofonų siunčiame

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Drover 8167 • - • - •

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co. 
1510 W. 47th St., Chicago, HL 
.. ... ........ ............. ........ . ........ . ..........  .......... .........................

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
25 mokiniams dykai

75*

a £r>

Petras Vaitiekūnas

ft

Turiu patyrimą molerii ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji-

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI J 

Vodeviliai!® Permaina:
PanedėljJ, Ketverge ir Subatof 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-r. R ATVI

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

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

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju būdu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užmokėsią. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos. Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus.;2c. mark, persiunti
mui g’auni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G,J.Leveskls, 3311 W.61 PI.Chicago

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios štai lės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases. už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai—

121 h St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SL, Chicago, 111.

Tel. Armitage 984
RUSSIAN f >•
TURKISH

iWlTHSA
DR. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

vakare.

Mrs. Antanina Shusho Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

i.

M;/ &

ai) tas

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS
4811 S. Ashland Ave. Chicago.

PIRK SAU visas Plumbavojirpui reik- 
M mente tiesiai už "wholesale” kainas. 
X Mes parduosime visiems.

I Levinthal Plumbing Supply Co
T 1637 W. Division St., Chicago, 
A Corner Marshfield Ave.

Kalbama lietuvifikaL .

Cicero, III., 1339 So. 181h (’t*.

ROCKFORD, ILL.
i nr__ z ei4.

A. E.TUTTLIS
'Turinti Shiuginlojos (Nurses) 

ir akušerės diplomą

tarnavimas užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rod;) kiek
vienai. Atsišaukite

Bi Telephone Humboldt 1273.
J M . S A H U D M. D.
9 Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

’ Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
| Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
' OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.
i Kampas North Ave , Kambarys 500.
S VALANDOS: S:30 iki 10 išryto

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

serganti 
vidurių 
rankose

Prirenka visiems tinkamus akiniu., «r**J*i* 
nuoji ii patarimus duoda dykai.

7S6-S8 Milwaukee avė., arti Chicago »T. S-iM 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ifcryto iki vaka
rui. Nedčliomis nuo 9 išryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2434.

Dr. J. J. VIZGIRDAS
. LIETUVIŠKAS DAKTARAS 

i " MEDIKAS IR CHIRURGAS
GydaU Moterų, Vyrų ir Vaikų Liga*

OFISO VALANDOS:
i.,-Nuo 10- 12 ir nuo 4—6 vakaro 

’felephone Victor 790, Bill. Sidney 374 
• ,;^^$i<Jenee Telephone £jt. Clair 174.
AurČsjia; 169 Sidney St., St. Louis, Mo,

Šiomis dienomis lankosi po Illinois vai 
stiją .užrašinėdamas “Naujienas” ir 
knygas. Pas jį galite užsirašyti iaik-

nes mes už jį atsakome.
Naujienų” Administracija

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga J krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tsl 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TP.MYK1T MANO UŽKASA.

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

Tel. Canal 5335

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

3119 S. Morgan St. kerte 32 st. 
Chicago, 111.

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

Riisiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse,
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
ejejy^įjjiiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gy dytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. • Chicago

REIKIA DARBININKŲ
APTIEKA.sai gvildenti pakeltus klausimus, vie-

RE1 KALINGA: moteris indų plo-

M i I m a u k ee,

mas Amerikoje. 25 .spalių, ketverge,

DaktarasBoom 2,

Seno K rajau sSpecialistas išL.M.P.S. 25 kuopos mėnesinis su-

NorintNAMAI-ŽEMĖ

seki’.f i n.

‘Ii Didelės prakalbos Town of

< eikite į tas sukro

vus, kurios skelbia

si jusu dienraštyje

NAUJIENOSE

Aukaukite L.S. Fondanlįsi
Chicago.StChicago. 1840 S. Halsted

REIKALAI JAMA moterų bei mer
ginų, sinti rankomis, patyrimas ne
reikalingas. trumpos valandos. Gera

Stramlen padainuos Laisvosios 
'jos himną. Paskui bus šokiai, 
džia 7.30 v

arba mote 
inų darbu.
tiškai 1136 So. Halsted St.

Pirmi debatai įvyks spalių 2 
lema: "Dulko viskas brangsta?

* M 
S /• 
J1’ 
vi

su maža 
adresuo-

Melrose Park.— Rusą skyrius S. P 
rungia spalių 20 d. svetainėj prie 15

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 4515 S. Union Ave., Chi
cago.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

'PURI BUT parduota iš priežasties 
mirties, 2 aukštų namas, 4617 So. 
Rockwell si-., liktai $500.00 “cash”, 
likusius kaip Žandą. Darykite pasiū
lymą, atsišaukite i 3604 So. Hamilton

malonėkite atvykti laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų svarstymui. 
'Taipjau meldžiamos ateiti ir naujos

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

Chicago, Ill.

popiety, Aušros Mokykloj,-

suaugusi mergina 
apsipažinusi su na-

R EI KALINGA senos moters prie 
vaikų prižiūrėjimo dienomis. Vaikui 
nemaži. Prašom alsišaukli luojaus 
adresu: 2806 S. l’nion avė., Chicago.

f T-KLEPHONE YARDS 2721

LDR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

• 3315 S. Halsted St., Chicago

patyrusių langų

1:30 v. po pietų, Davis Square Par
ko svetainėj, 15 ir Paulina str. Kal
bės p-n i M. Jurgulionienė ir kiti. Bu
to bus gražus programas, o moterims 
ir merginoms bus duodama dovanai 
knygelė. Kviečiame vietos ir apie- 
linkės lietuvius nepraleisti šios pro
gos. Inžanga dykai. —Komitetas.

rengia paskaitas ir prakalbas John 
Bonk svetainėje, 719 First avė., eor. 
Burnham St., šitaip: 23 spaliu, utar-

šlami du veikalėliai, taipgi nesenai

A. G. SPALDING and BROS.

.šiokiais vaka-
2 vai. po pietų, 
ateikite visi.

f

APMAINYSIU —-2-jų pagyvenimų 
naują murini naipą, Arli ( 
ant loto arba kilo namo 
skola. Bašvkitc tuojaus, 

t darni

• ■

A
-7

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

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą ,su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Avė. 1-nias aiigšlas

rių, greitu laiku. Nuolatinis darbas 
ir gera mokestis. Prašome atsišaukti 

JOE. A 
Halsted St.

Išpildau receptus su vUilžjausia atyda, 
nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o už prisiųsiu 
per expresu.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

--------------- ------------------ L

WISSIG,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

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

Tel. Canal 3263.

t PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
| Ant Durų, Lontų Rsmų Ir Stoginio Fopkrot
į • CARR BROS. WRECKING CO.
į 3OO3-3O39 S. Halsted Chicago, SH.

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

Tel. Drover 7179.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”




