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vnbčiai 
linijas

master ai Chicugo, M., pn Octoh 
26, 1917, tas reauirėd by the act 
October 6, 1917.

I MICHAELIS’© STOVIS 
NEAIŠKUS.

J True translation filed with the post- 
J master at Chicago, IH., on October 

; 26, T pi 7, as rcginred by the det of 
' October 6, m7. ’ ’ '

dieiia užsiregistruoti, patarė apleist hel-
šiandie paskutinė

SINGFORSĄ

Rusai kraustosi iš Kronštadtt

... .( v .

Rengiasi pasitraukti Aisne 
fronte

Londone iki šiol dar negauta 
patvirtinimo apie kanclerio 

rezignavimą. *

Reikalaus taikos sąlygų
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on October 
26, 1917, as required by the act of 
Oclober 6, 1917.

VOKIEČIAI SULAUŽĖ 
ITALŲ LINIJAS

Suėmė dešimts tūkstančių 
belaisvių.

apie kaimų ir medžių naiki
nimą tame sektore, kas la
bai primena garsųjį “strate
gišką pasitraukimą” Arras- 
Cambrai linijoj pereitą pa
vasarį. Apskritai, visur pa
stebėta didelis naikinimo 
darbas.

LONDONU spalių 26. — I- 
ki šiol čia dar neaplaikyta 
nieko tokia, kas patvirtintų 
pranešimą apie Vokietijos 
kanclerio Michaelis’© rezig
naciją. Londono laikraščiai 
arba stačiog ignoruoja šj 
pranešimą arba kalba apie 
jį su nepasitikėjimu. Prane
šimas iš Amsterdamo sako, 
jogei visa, kas tapo išspaus
dinta sąryšyj su Michaelis’o 
rezignavimu, yra paremta 
tik daleidimais-spėjimais.

šiahdie, spalių 26, yra pasku* 
tin« diena užairegislnioti tiems HELSINGFORS, spalių 
balsuotojų, kur yra permainę ,25? 
gyvenimo vietą, raka kurie dar 
pirmą kartą balsUos rinkimais 
lapkričio 6 dieną.

Taigi kurie dar neužsiregis
travote, būtinai padarykite tatai 
šiandie. Užsiregistruoti reikia 
Board of Election Commissio- 
ners ofise, City Hali, ant 3-čio* 
augšto, kambarys 30$. Ofisas 
bus atdaras ligi IĮ vai. nakties.

Kas šiandie nepasirūpins už
siregistruoti, rinkimais lapkr. 6 
negalės balsuoti. >

NuM vokiečiu orlaivius
— Bėgiu pastarųjų dvie

jų dienų nebuvo jokio laivy
nų veikimo nei Baltike neigi 
Finlandijos įlankoj. Rusų 
laivynas budriai sergsti įėji
mą įlankon. Manoma , te-
čiaus, kad Helsingforsui ne-
gręsia pavojaus delei vokie- RUSAI KRAUSTOSI Iš 
Čių pasisekimo Rygos įlan
koj. Taipjau nesą stverta-

Vokiečiai traukiasi ties Ryga
True translation filed with the post-|bar randasi netoli Dauguvos 
master at Chicago, III., oh October ) 
26, 1917, as reouired By the act of 
October 6, 1917.

KRONŠTADTO

BERLINAS, spalių 25. — 
Karės štabo pranešimas ske
lbia, kad vokiečių-austrų ka
riuomenė, atakuojanti italus 
Isonzo fronte, jau suėmė di
delę daugybę belaisvių ir j- 
vairių karės pabūklų. Tarpe 
imtinių randasi divizijos ir 
brigados štabų. Viso imtinių 
skaičius iki šio pasiekė de
šimt tūkstančių žmonių. Ko-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., on October 
26, 1917, as re<|uired bv the act of 
October 6, 1917. x

ANGLIJA PRIEŠINGA
TAIKOS JUDĖJIMUI.

Anglijos ambasadorius lan
kosi pas premjerą Kerenskį.

GRŪMOJA PRAŠALINI- 
MU Iš MOKYKLŲ.

• "--f"

New Yorko edukacijos tary 
ba smerkia vaikų streiką 
prieš “Gary system.”

si jokių priemonių ' reikale Civiliai gyventojai kraustosi 
evakuavimo, išskiriant duo
to valdininkų šeimynoms pa
tarimo apleisti Finlandijos 
sostinę — delei maisto sto
kos. { v

Rusijos gilumon.

rirmame savp užpuolime,1 
pastebi pranešimas, atakuok 
tojai .Užvaldė stiprias italų 
pozicijas, ginančias kelią į 
Elitch, Basin ir Tohnino ly-» 
gumas. .

PETROGRADAS, spalių

NEW YORK, spalių 26.— 
New Yorko miesto edukaci
jos taryba vakar nutarė ne
daryti jokių ceremonijų su 
visais tais mokiniais, kur 

suiručių”

True translatiofi filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.

ARMIJA I RLAIVYNAS 
NUPIRKO UŽ 50 MIL.
“LAISVĖS BONDSŲ.”

WASHINGTON, spalių 25 
Užrašinėjimas t. v. antro-

apieliitkių.
Rusų oficialis pranešimas 

sako, kad vokiečiai, apleidu- 
sieji savo pryšakines pozici
jas, jau pasitraukė apie pen- 
kioliką mylių.

Karės ofisas, be to, prane
ša, kad vokiečiai dar kartą 
bandė iškelti savo kariuome 
nę ant Verder pussalio, Es
tonijoj, Tomba api’eftinkėj. 
Jie betgi buvo išsklaidyti ra
sų artilerijos ugnimi.

PETROGRADAS, spalių 
26. — Oficialis rusų karės o- 
fiso pranešimas sako, kad 
vakar prasidėjo civilių gy
ventojų evakuacija svarbia
usioje Rusiįjos laivyno bazo- 
je, Krondštadte.

Civilių gyventojų evaku
acija Krondštadte tai aiškus 
prijautimas galimo vokiečių 
laivyno veržimosi link Pet
rogrado. — Kronštadto tvir
tovė randasi apie dvidešimt

> nuo Rusų 
sostinės Petrogrado — ant

sios laisvės paskolos bondsų mylių j vakarus
T T 1 f •• • • • ♦ M 'Suv. Valstijų armijoje

į26. Darbininkų ii Katei f v Gary-system, sulig panedėlio nakties davė viso1t. v. Kotlino salos. 1 Ji skai- 
ip jau buvo rašyta, $4<,000,000. Manoma te-Į toma pirmo laipsnio tvirto-

True translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as required by the act of 
October (i, 1917.

RUSŲ PARLAMENTAS 
SPRĘS APIE EX-CARO ’ 

LIKIMĄ.
Gal būt ištrems iš Rusijos.

PETROGRADAS, spalių 
26. — Sulig laikraščių pra
nešimais, laikinasai Rusijos 
parlamenta^ pradėsiąs 
svarstyti apie Ru
sijos caro
mynos likimą, kurie dabar 
randasi Tobolske, Sitferijoj. 
Ypatingos domos, sako, bu
sią atkreipta į klausimą apie 
buvusio caro ir jo šeimynos 
ištrėmimą iš Rusijos.

viu Atstovu Tarybos orga-jPr^ ^,v‘. . . v
„ r įkuria, kaii) au buvo rašyta,pas, I z v i e s t i ja, prane-! .. ’. 1 J v. .į vaikai yra verčiami atlikti 

tam tikrą “mankštymąsi,” 
muštrą ir tt.

Savo rezoliucijoje eduka-
- - - icijos taryba užreiškia, kad

Kerenskį. Manoma, kad tai mokiniai, turiftejs vriš 16 me- 
turi’ ryšių su instrukcijomis .

čiaus, kad bėgiu pastarųjų 
dviejų dienų toji suma turė
ję- pasiekti virš 50 mil. dole
rių.

ve.

Tiiic translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on October 
26. 1917. as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

PARYŽIUS, sp. 26. — 
Franeuzų pulkai vis dar žen
gia į priekį Aisne fronte. 
Keli svarbus kaimai ir 2000 
naujų belaisvių pateko į fra
neuzų rankas. Gi nuo pra
džios dabartinio užpuolimo, ša, jogei politiškuose rate- 
sako karės ofiso pranešimas, liuose kreipiama ypatingos 
i francuzii rankas pateko.domos į Anglijos ambasado- 
virš 120,000 vokiečių, 150 d i- riaus, George’o Buchnan’o,j 
džiųjų ir daug piažespiojo atsilankymą pas premierą

4 ' tų amžiaus, bus pašalinti iš 26
V A * A T KJ A KJ Vt AAAKJVAVl>AAV'AI<ZAJ.AAk7  ̂ < Ii • • • 1

Darbininkų ir Ka-jk į-'k11>s DAR30 MIL. DOLERIŲ 
-M, a^luai.

Įrenciją, M. Skobelevui. “Iz- an}žįaus busią skaito-1 yyASfjĮNGTON smiliu 25 
’viestiia” sakoma natvrusi (ipi kaipo Prasizengėliai. Q t - iŠ

• . v / . ./ . . . prieš verstino mokinimosi įs-1‘ ^uv’ Valstijų valdžia su-
jogei užsienio reikalų minis- (tiko paskolinti Anglijai dar

Delei kilusio vaikų strei-^1 isdešimts milionų dolerių.

kalibro kanuolių. True translation filed witl) the post- 
'master at Chicago, III., on October 
Jo, 1917, as requircd by the act of 
Oclober (i, 1917.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., on October 
26, 1917. as rcquired by the act of 
October (i, 1917. p

NUŠOVĖ 274 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIUS.

ir jo sei-

True translation filed with the post- 
niaster a
2i), 1917, as rcųuircd by the act of, liotiniui i ParyžiausOctober 6, 1917. 1 17

REIKALAUS TAIKOS
SĄLYGŲ.

ANGLIJAI.
Angiai netekę tik 46 orlaivių

l’i ue translation filed wilh the post-j
master at Chicago, III., on October!

'!'17 i,<l "'Į PETROGRADAS, spaliu<teri\M- Te^^a> Pa<’a'|
Dubininkų ir

w»« k“- "• Anl"G”ry ‘

Suėmė tulą skaičių belaisvių nferenciją Paryžiuje, M,1'
------- ’’ Skobelevas, vakarykščiame

ROMA, spalių 26. — Nau-. valstiečių kongreso susirin-
dodamies proga perėjimu• kime užreiškė, jogei Pary-L .
Santa Maria ir Santa Luciaįžiaus konferencija turės at-jYien^s.Lros
tiltų austtų-vokiečių pulkai,’virai apreikšti sąlygas, ku- bartiniame

ITALAl PRIPAŽĮSTA
NUOSTOLIUS. Valstijos jau paskolino sa-

dodamies proga perėjimu'kime užreiškė, jogei Pary.iko8i tos nuomones kad k^k- 
Santa Maria ir Santa Lueiaįžiaus konferencija turės at. vienas trosktmas taikos da- 
tiltų austfų-vokiečių pulkaijvirai apreikšti sąlygas, ku- ,bar,tiniame "lomente but« 
kur vakar pradėjo ofensivąIriomis talkininkai norėtų at- keilksmiTnga Rl'slJos intere- 

’ lsonzo fronte, davė muši pa- siekti taikos, ir kad karė tu- 8ams’ ' J1S ypac man^s Pa‘ 
kalnėse dešiniajame IsonzoĮ retų būt užbaigta kaip gali- 
šone. Apie tai skelbia ofici- ma greičiau. Formula taikos 
alis Romos pranešimas.

Neprietelis prasiveržė per’,užreiškė Skobelev, turės būt 
pryšakines italų pozicijas išreikšta be jokio dvipusiai 
rytiniame Isonzo šone. Vo- vimo. ’ \
kiečiai taipjau surengė stip
rią ataką ir Bainsizza lygu- gti savo vidujinius kivirčus 
mose bei ant vakarinės pa- pirm negu prasidės Pary- 
kalnės Monte San Gabriele ;žiaus konferencija—užreiš- 
čia betgi jie buvo atmušti i- kė Skobelevas. Priešingai, 
falų ugnimi. Suimta šimtai l konferencija, žinodama Ru- 
belaisvių. I sijos bespėkę, gali padaryti

------------------------- sąlygas, kurios pasirodys ne

be aneksijų^ ir kontribucijų,

Rusija betgi privalo užbai-

I rtie translation filed with ♦he post- priimtinomis, 
niaster ai Chicago, III., on Oclober 1 v
2C, 1917, as requirc<l bv the act of 
Oclober 6, 1917.

VOKIEČIAI RENC.IASI 
PASITRAUKT AISNE

FRANTE.

Prancūzai suėmė dar 2000 
belaisvių.

| panaikinti blogą jspudj, ko- suoreani vo talkininkams du miliardu
ikj esą padarė duotos Skobė- KU1‘ l e®c ldl tap° ? aštuonis šimtus šešis milio-
levni insl rukeiios zuota tikslu panaikinti tą ne- astuonl® šimtus sesjs mino ,
levui instruKcijos. natvarkvma iš Newlnus lr keturis Šimtus tuks-|Terešėenka, sakoma, lai- įį *S NeW tančių (2,806,400,000) dole-

Y orko mokyklų.

SUV. VALSTIJOS BUS 
“SAUSOS.”

riu.

brėžti, kad maži rusų armi
jos pasisekimai reiškia ati
tolinimą taikos. a

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on October 
26, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

EDISON SUGRJŽO

Buvęs valstybės sekretorius 
pranašauja, kad 1920 m.
S. Valstijose bus pravesta 
visuotina prohibicija.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., on October 
26, 1917, as rcquired by the art of 
October 6, 1917.

AREŠTAVO CHICAGOS 
PROFESORIAUS SUNŲ.

Grasinęs Wilsonui.

“Aš nepageidaučiau tos 
gėdos nuo pažeminančių tai
kos sąlygų, užreiškė jis, ku
rios turėtų bust padėtos ties 
revoliucijos slenksčiu.”

ORANGE, spalių 26. —Di
dysis išradėjas Amerikoje, 
Thomas A. Edison, praleido 
visą 10 savaičių didjuryj, ti
kslu surasti tinkamesnių bū
dų kovai prieš vokiečių sub- 
marinas.

IŠDINAMITAVO SAUGIĄ
JĄ ŠĖPĄ.

True translation filed with the post- Laimėjo penkis tllkstančius
(master at Chicago, 111., on October 
Ui, 1917, as reouired bv the act of 
October 6, 1917.

Hai, tur būt, rengiasi, 
aujo “strategiško pa- 
imo” Aisne fronte.

/žiaus laikraščiai pra- 
<ad franeuzų lakūnai, 
itis Loan sektore, šai-

---------- į------------

CARMI, III, Spalių 26. — 
NUŠOVĖ 25 VOKIEČIŲ , Nežinomi blogdariai vakar 

ORLAIVIUS. naktį išdinamitavo First 
-----— National Bank’o, Crossvil-

PARYŽIUS, spalių 26 — lėj, saugiąją šėpą ir, pasiė- 
i Pereitą naktį franeuzų or-jmę penkis tūkstančius dole- 
laivininkai nušovė arba pri-.rių, pabėgo. Piliečiai bandė 
vertė nusileisti dvidešimt pastot blogdariams kelią, 

įaujų ženklui penkis vokiečių orlaivius. j bet be pasekmių.

Y0UNGST0WN, O. spa
lių 26. — Ohio valstijoje da
bar laiko eilę prakalbų bu- riaus, Kari Pietsch, 
vęs Suv. Valstijų ministerių 
pirmininkas (valstybės sek- nimosi ant prez. Wilsono gy-
retorius), William Jenningtvasties. Suv. Valstijų komi- 
Bryan. Varo agitaciją už sionierius Mark’ Foote pa- 
pravedimą, prohibicijos įsta
tymo Ohio valstijoj.

Vakar tapo areštuota Chį- 
cagos universiteto profeso- 

sunus 
Ewaldas. Kaltinamas kėsi-

LONDONAS, spali 26. — 
Karės reikalų dirėktorius, 
gen. F. B. Maurice, praneša, 
kad bėgiu rugsėjo mėnesio 
anglai nušovė du šimtu sep- 
tyni|isdešimts keturis vokie
čių orlaivius. Tuo pačiu lai
ku anglai netekę tik keturios 
-dešimts šešių orlaivių.

“Beto, sako gen. Maruce, 
bėgiu rugsėjo mėn. anglai 
surengę 226 užpuolimus ant 
vokiečių, kur tapo numesta 
7,886 bombos, arba 135 tonų. 
Tuo pačiu laiku vokiečiai nu
metė tik 1000 bombų.

Musų artilerija, sulig or
laivių nurodymu, paleido 7, 
964 šuvius į 1,813 vokiečių 
batarėjų. Tuo tarpu vokie
čiai apšaudė tik 748 musų 
ba ta rėjas.

MAYORAS PIRKO 
BONDSŲ. .

Mayoras Thoinpsonas pirko 
už $5,000 antros vidurines pas
kolos laisves bondsų.

Visame Cook paviete tų bon- 
dsų, sulig neoficialio apskaitlia- 
viino, parduota už apie $1.0,000, 
000. Mažiausia iš Cook pavieto 
tikėtasi $108,000,000. Tokiu bū
du Chicago pralenkė savo skait
linę. Vien užvakar — laisvės 
Dienoj Chicagoje parduota 
bondsų už $40,000,000.

’lečiaus visas 7 dis trik tas, 
prie kurio priguli ir Chicago, y- 
ra atsilikęs pardavinėjime bon
dsų. šiame distrikte (Illinois, 
Io\va, Indiana, Wisconsin ir Mi- 
chigan) mažiausia tuir parduo
ti bondsų už $420,000,000, bet 
ikišiol parduota tik už $350,000, 
000.

Laisvės bondsų pardavinėji
mas užsibaigia subatoj po piet.

reikalavo 10 tukst. doleriu 
Tarp kaucijos. Nagrinėjimas by- 

kita ponas Bryan youngs- los atsibus lapkričio 3 d. 
towniečiams vakar vakare 
užreiškė, būtent, kad 1920 
metais Suv. Valstijos turės 
likti “sausomis” — neveizint 
ar “šlapieji” to norės, ar ne.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, U)., on October 
26, 1917, as rcųuired by the act of- 
October 6, 1917.
VOKIEČIŲ ARMIJA ATSI- 

METĖ 15 MYLIŲ TIES 
RYGA.

6c Už VAIKO GYVASTĮ Į ___
CAMDEN, N. J., sp. 26.— 

Camdeno jury nuomone 8 
mėnesių vaiko gyvastis tėra 
verta tik 6c. Tiek jury pripa
žino atlyginimo Joseph Woj- 
ckowiaks, kų$įuo vaiką už
mušė automobilius.

Bandė išsodinti kariuomenę 
Estonijoj.

Chicagoj ir apielinkėse. —----------------- 1-------
Lyja; į vakarą žymiai šal-’ LONDON, spalių 25.—An- 

jglų admiraltija praneša, jočiau.
Augščiausia temperatūra i gei pereitą savaitę tapo pa- 

vakar buvo 50 laipsnių, že-: skandinta dvidešimts penki 
miausia — 38 1. • Anglijos pirklybiniai laivai

Saulė teka 6:16, leidžiasi-—\L 7 virš 1600 tonų įtalpos.
— 4:52. .jir 8 žemiau 1600 tonų.

PETROGRADAS, spalių 
26. — Vokiečių traukimasis 
Rygos fronte tęsiasi. Karės 
ofisas skelbia, jogei kaiku- 
riose apielinkėse rusų avan
gardas turėjo daug netekti, 
kadangi besitraukiąntįs vo
kiečiai išardė tiltui, kelius ir 
net budinkus.

Pereitą utarninką vokie
čiai buk jau radosi ant Ro- 
denenpois—Turkaln (Tuor- 
kaln) linijos. Tatai rodo, 
kad vokiečiai traukėsi pla
čiame fronte, ir kad jie da-

Nedėlioję
įvyksta svarbios prakal
bos, rengiamos Liet. So- 

į cialistų Rinkimų Kam
panijos Komiteto, Uni
on svetainėje (Northsi- 
dėje), 1579 Milwaukee 
avė., ant 2-rų lubų. Kal
bės kandidatai į Circuit 
Court teisėjųfe, Wm.

įCUNNEA—angliškai ir 
“Naujienų” redaktorius 
P. GRIGAITIS — lietu
viškai.

Bus kalbama apie sva
rbiausius dienos klausi
mus. Taigi nepraleiski
te progos!

Pradžia 2 vai. po pi(j- 
tų. Įžanga visiems dy- 

’ kai. x
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Leidi mann.

Gyvybe ir Mirtis
Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys

Vertė J. Laukis.

Kiaušinio ir sėklos akytės su- 
cuSieja į vieną, iš jų pasidaro 
nauja akytė, kuri pradeda da
lintis. Abiejų akyčių susilieji
mo aigą mes vadiname apvai- 
sa< akytę gi pasidariusią po 
susiliejimo, mes vadiname ap
vaisinta akyte. Ji ir yra ta dau
ginimosi akytė, kuri padaro pra
dinį naujos vienatos vystymosį 
taiką. Gerai sekdami visą augš- 
fiiaii aprašytą aigą, mes aiškiai 
suprasime abiejų lytinių akyčių 
sąstatos skirtingumo svarbą, 
šitie skirtingumai yra darbo pa
dalinimo išraiška: kiaušinis pa
ima ant savęs darbą krovimo 
medžiagos, reikalingos jauno 
organizmo vystymuisi. Todėl 
jis prie tam tikrų aplinkybių 
pasiekia tiesiog milžinišką dydį. 
Šitaip, antai, yra pas paukščius. 
Paukščių vaikai, kaip žinome, 
vystosi ne motinos kimo viduj; 
tokiu budu motina negali jų ap
rūpinti maistu, kaip tas yra pas 
pienžindžius. Todėl visa me- Į 
džiaga, reikalinga nuopradžiam i 
jauno gyvūno vystymuisi, turi Į 
būti sukrauta kiaušinyj; tas, ži
noma, nuveda prie to, kad aky
tė pasidaro pastebėtino didumo. 
Bet net ir mažiausieji kiaušiniai 
savo didumu žymiai pereina ki-

Exlra! Dykai!
k~THE ROGĖM X-RAY^

kad dvi akytės susijungia į vie- 
I ną, tik tas, kad pa» daugakyti- 
| nius gyvius akyčių susiliejimo 
aiga yra ankštame sąryšy] ir su
jaugta su dauginimosi aiga tuo 
tarpu kaip pas vienakytinius gy
vius abi šitos aigos viena nuo 
kitos nepriklauso. Dalykas yra 
tame, kad pas vienakytinius gy
vūnus akyčių susiliejimas taipgi 
kartais atsitinka: atsitinka, kad 
dvi vienatos sustoja greta ir 
kiekviena jų savo branduolio 
pusę atiduoda kitai; taigi šitos 
pusės pasikeičia vietomis, o pas
kui dvi pusės susilieja ir padaro 
naują visą branduolį. Tąsyk 
vienatos skiriasi ir pradeda vėl 
po senovei gyventi. Čia akyčių 
susiliejimo aiga visai atskirta 
nuo dauginimus aigos. Abi jod- 
vi vyksta kas sau ir jokiu budu] 
nėra galima jas suvesti į lokį są
ryšį vieną'su kita. Akivaizdoje 
šito dabar prisieina atsisakyti 
nuo laikylosi pirmiau manymo, 
buk abiejų lytinių akyčių susi
liejimas yra padermes daugini
mosi budu. Šito negalima pa
sakyti, priemoniškai pavyko už
vesti ant vystymosi kelio atski
rus kiaušinėlius ir sėklines aky
tes be sujungimo jų vienas su

Nepaprasta naujiena. Kalendorius 
laikrodis. Jis rodo valandas, minu
tes ir sekundas taip pat, kaip ir ki
tas laikrodis. Jis rodo taipgi dienų 
vardus savaitėje. Kokia diena mė
nesyje. Taipgi rodo metų mėnesius. 
Jis taipgi rodo 4 mėnesio atmainas. 
Jeigu jus turėsite šj laikrodį, jums 
kalendorius bus nereikalingas, kaip 
jus pažiūrėsite jau jus žinosite kokis 
yra laikas, koki diena savaitėje, ko
kis mėnuo ir kokia dltna mėnesyje, 
taipgi mėnesio atmainas. Tik pažiū
rėkite j šį laikrodį ir jus pamatysite 
daug rodyklių. Kiekviena šių ro
dyklių rodo kų nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vien;) 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 į puikius ir tvirtus keistis, ir yra 
gyarantuolas 25 metams. Jis yra iš I 
15 akmenų ir nesuvėlys nė minutės. 
Bile kur jus mokėtumėte už šį laik
rodį $11.00, nuo musų jus galite 
pirkti jį per trumpą laiką tiktai už] 
S7.25. Mes išsiųsime rašytą gvaran- 
t?ją su jūsų vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikų laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 
SĮJMk Mes duosime taipgi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra
šalins reuinatiškas negales. Kaina 
šio žiedo $2.75, bet mes duosime 
jums visai dykai. Mes taipgi duosi
me jums X-Ray aparatą. Tai yra 
stebėtina naujiena. Kuomet jus žiu-Į 
rėsite per šį aparatą, viskas bus per
matoma, ne tkitai drabužiai, bet 
taipgi ir kūnas. Tiktai painislvkite, 
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
reikalaujame nuo jusu siųsti nė vie
no peno. Tiktai paimkite šmotelį 

•os ir pamieruokite savo pirš- 
atsiųskite jį pas jnus su jusu 
adresu, ir jus užmokgsitc $7.25 

viskas bus prisiųsta į jūsų 
Neatidėliokite, bet rašykite

i I

šitoks išbandymas. Jei mes

lis šmotelius, kurių viena dalis 
branduolį turės, kitoje jo visai 
nebus. Kaip mes žinome, akylė, 
netekusi branduolio, būtinai tu
ri pražūti. Bet į tokį nesugebu 
gyventi protoplazmos 
galima nauja gyvybė
Jei mes jį sudėsime su sperma-

šmotelį

mos vidun ir pradės ten virgiai 
veikti. Spermatozoido bran-

kui dalinimas eina toliau ir ant-

nuo normaliu, paprasto pero 
(pa si dd riu šio iš susiliejimo kiau
šinio turinčio brandulį su sper
matozoidu) tik pažymiai ma
žesniu dydžiu. Tokiu budu 
spermatozoidas turi ypatybę iš
vystyti iš savęs naują vienatą be' 
kiaušinio branduolio pagelbos.

Bet jei abiejų akyčių susilieji
mas nėra tiesioginiame susiriši
me su dauginimusi, tai koks ši
to apsireiškimo tikslas, taip daž
nai atsikartojančio organinėje 
gamtoje? čia eina apie labai 
svarbią gyvenimo aigą ir todėl 
mes prisižiūrėsime jai arčiau. 
Akylai tyrinėdami lytinių aky
čių branduolius, mes patirsime 
tą įdomią buitį, kad juose yra

namtis.
tuojaus

tą ir
pilnu

• 0 N. Carpenter* Si.'/’ Chicago, Ill.'|aiP kihl akyčiŲ brandutiuosc. sėkla — nuo tėvo. Taigi abu te-* būdą ir norą prie eilerašystės.” išsamiai.

mus turime

Gal tas priklaus?tas akytes.
nuo to, kad kiaušiniai labai ma
žai juda, arba visai ne. Sėkli
nės akytės gi juda labai. Jų 
mažas apėmys leidžia joms 
bruzdžiai kilnotis iš vietos į vie
tą. Pas jas labai mažai legami- 
no, jei taip galima išsireikšti; 
ištikro, protoplazmos pas jas 
labai maža, ji branduolį apgo
bia tik labai plona plėvele; bet 
ir patsai branduolys gerai sus
taugė] ęs. Jei visa sėklinės aky
tės sąstatu nukreipta į tai, kad 
kiek galint padidinti jos judėji
mus, tai tas, matomai, atsitiko 
tuo tikslu, kad jai nebūtų sun
ku kiaušinį surasti. Tokiu bu
du abiejų akyčių susiliejimo rei
kalą veda sėklinė akytė.

Bet ką reiškia ta kiaušinio su 
sėkline akyte susiliejimo buitis? 
Visųpirma mes turime nurody
ti skaitytojui į tai, kad toks aky
čių susiliejimas nepadaro augš-

inų ypatybes. Skiriamąja daug-

' Sakysime, kad čia 
reikalą su tokia gyvių atmainas 
kuriai 6 chromozomai yra tipiš
kumu; tąsyk lytinių akyčių 
brrinduoliai turės lik po tris 

Į chromozomus. Jei mes akylai 
I paseksime šitų* akyčių vystymą
si, tai pamatysime, kad vieną i 

Į gražią valandą šitas chromozo- 
Į mų skaitliaus mažinimas pas 
Į jas darosi dėlto, kad akytės da- 
I ilnasi du kartus pagrečium ir 
[kad antru kartu besidalinant 
I nebūva atsakančio chromatini- 
I nių lazdelių padvigubinimo, taip 
kad nuo šitos valandos į kiekvie
ną naują akytę patenka po tris 
chromozomus. Šitą savotišką Į 
chromozomų skaitliaus mažini- Į 
mą mes vadiname lytinių aky-1 
čių sirpimu. Po šito mažinimo Į 
spermatozoidai ir kiaušiniai pa-1 
sidaro tinkamais apvaisai. I 

i Chromozomų skaitliaus ma-| 
žinimo aiga yra ankštame susi-1 
jungime su akyčių susiliejimo 
problema. Akyčių susiliejimui 
visuomet pirmtakauja šita aiga. Į 
Bet kodėl chromozomų skait-1 
liūs sumažėja lygiai ant pusės?! 
Mes jau augščiau minėjome, kadi 

I iš kiaušinio, kaip ir iš sėklinės | 
akytės gali suvystai išsiplėtoti Į 
višar tębula vienata. Su tam| 
tikromis priemonėmis mes gali-| 
me privesti kiaušinį prie vysty-| 
mos nenaudodami sujungimo su 
sėkline akyte. Tą patį mes ga-į 
lime pasakyti ir apie sėklinę Į 
akytę. Tiktai šitos akytės, kaip Į 
mes jau minėjome augščiau, tu-Į 
ri dusyk mažiau paveldėjystės| 
nešiotojų, kaip visos kitos. Iš| 
šito yra neišvengiamas išvadas, I 
kad vienai chromozomų skait-1 
liaus atmainai užtenka pusės ti
piškumus perdavimui besidarau-1 
čiai vienatai pilnai visų pobu-| 
dinių ypatybių. Taip, ištikro iri 
yra: kiekvienoj prispėjusioj ly
tinėje akylėje chromozomų

Kuomet prispėjtįsioje ly- 
įkytėje, vadinas, kiauši- 

ilmainos ypa ty

kitoj kūno akytėje; bet užtai ši- 
ea chromozomų ypatybė yra 

I jungahi, kuriame randas visos 
1 tam tikros atmainos ypatybės. 
Chromozomų skaitliaus mažini
mui vykstant labai sąmojingo 
mechanizmo keliu chromatini) 
elementai paskaidoma į abi aky
tes tokiu budu, kad kiekvienoje 
pusėje yra visos pobudinės ypa
tybės 
t i nė ji 
nyj ir sėkloje 
bių jungalas paduota tik kartą, 
tai kiekvienoje kitoje akytėje 
šitas jungalas yra paduota dvi
guboje apštyje. Kaip mes atsi- 
žinojome, kiekvienas chromozo- 
mas su lyg kokybės skiriasi nuo 
kiekvieno kilo tojo branduolio 
chromozomo. Bet šitas stovis 
yra lygiavertis draugas; šitos 
lazdelės visuomet būva po dvi, 

puolančių vienai gyveninio at

mainai ypatybių visuomet yra

Bel mes neprivalome užmirš
ti, kad prispėjilsios lytinės aky
lės savo chromozoinuose turi 
tam tikros atmainos ypatybių 
kompletą. Kas gi atsitinka, aky
lėms susiliejant, be ko neapsiei
nama pirma dauginimosi pas 
daugakytinius gyvulius? Mes 
tyrinėjome šilą dalyką: sėklinė 
akyte įeina kiaušinio akytėn, 
branduolys susilieja su kiauši
niu ir šito išdava būva nauja 
vienata. Šitas veikalas mums yra 
visai suprantamu. Kiaušinio 
branduoliui susiliejant ir sėklos 
branduolio lipinis chromozomų 
skaitlius buvo atsteigiamas vėla. 
Musų pavyzdy], pas kiekvieną 
branduolį buvo chromozomų 
tik pusė, užuot šešių — trįs. Bet 
kiekvienas jų duoda pilną at- 
maininių ypatybių jungalą. To
kiu budu, apsivaisinant elemen
tų padvigubinimas vėl vyksta: 
prie kiekvieno kiaušinio bran
duolio chromozomo prisideda 
iš sėklines akytės branduolio] 
lygiavertis jam chromozomas.

Bet dabar mes turime at
kreipti savo atidžią į kitą daly
ką. Kiaušininė ir sėklinė aky
tės paeina nuo įvairių vienatų. 

vai Įneša po lygią dalį naujo or
ganizmo sutvėrimo dalyku n ir, 
tokiu bildu, abudu turi lygią 
veikmę į jos vystymąsi. Atnau
jinkime savo omeneje visa, kas 

i prie apsivaisinimo įvyksta.
Nuo kiaušinio akytės susilieji
mo su sėkline pasidarė apvaisin
to kiaušinio branduolys, kuria- 

I ine randasi vienokia apštis mo
tininių ir tėvinių chromozomų. 
šitie chromozomai prie busimų 
kiaušinio dalinimus! yra perduo
dami visoms besidarančios vie
nutes akytėms, taip kad abu tė
vai šitos viena tos išsivystymo 
dalyke turi po lygią dalį. Tokiu 
budu musų tardymas akyčių su
siliejimo apsireiškimo (vadinas 
lytimo dauginimosi) privedė 

į mus prie šitos svarbios išdavos: 
tėvas ir motina perduoda busi
mam organizmui po lygią chro- 
matininio sandedinio apštį; ta- 
gi reiškia, kad jie turi vienokią 
galę (taryti veikmę į jos pasi-

I Šita mintis nereikalauja jokių 
ypatingų pareiškimų, ji yra la
bai aiški. Ir prityrimas patvir
tina ją mums ant kiekvieno 
žingsnio. Nuo sukryžiavimo 
arklio su asilu pasidaro lytis, ku
ri yra jiems tarpine. Ir tas pats 
yra su visokiu įvairių esybių su- 

| kryžiavimu. Bet čia mes turi-) 
me reikalą su dviem vaizdžiai 
atsiskiriančiomis viena nuo ki
tos vienatomis: čia nesunku pa
stebėti panašumo ypatybės taip 
jų ir jų ainių, kadangi šitie ai
niai, žymiai nuo jų atsiskirda- 
mi, podraug labai jiems yra pa
našus. Su dideliu vargu mes 
permanysime tikrą dalykų sto
vį, kuomet kiaušinis ir sėkline* 
akytė paeina nuo vienos ir tos 
pačios atmainos, vienos ir tos 
pačios rasės vienatų. Vienok ir 
čia prityrimas parodo mums, 
kiad augščiau išreikšta mintis 
yra teisinga. Ištikro, vaikas nie
kuomet nebus panašus tik į mo
tiną, arba į tėvą. Visuomet bus 
pas jį abiejų levų ypatybės su
maišytomis. Tokiu bud*u, jun
giant kiaušinį su sėkline akyte 
įvyksta dviejų įvairių vienatų 
ypatybių sumaišymas.

Kokią gi gilesnę svarbą šitas 
apsireiškimas turi? Duoti trum
pą ir aįškų atsakymą į šitą klau
simą mokslas neįstengia. Mes 
galime tik spėti kuo šitas ypaty
bių sumaišymas yra; bet visgi 
jis gyvenime vaidina didelę ro
lę. Mes susitikome jį visur, 
kur organizmai randas: jis tu
rėjo vietą kaip pas nuopradinį 
vienaki!tinį gyvūną, taip ir pas 
sudėtingiausią pienžindį, kaip 
pas pirmykštę juražolv, taip ir 
pas daugiašakį ąžuolą. Akyčių 
suliejimas vyrauja visoje gyvų 
esybių srityj; visur yra sumai-

naujo organizmo padarymui. 
Manau, kad žemiau paduotas 
faktas šiek liek pareikš mano 
mintį: Gėtės tėvai, be abejo 
buvo gražus ir nepaprasti žmo
nes; bei negalima abejoti apie 

galėję pasiekti tą visąpasaulinę 

savo didžiam sūnui. Jie stovė
jo kiek augščiau paprastos žmo
gaus lygmalės. Jų gi susiartini
mo vaisiumi buvo vienas žy
miausių žmonių, kokiuos kuo
met istorija pažinojo. Kaip tas 
yra galimu? Vienoje vietoje 
Gete pats nurodo į lai, kokias 
ypatybes jis perėmė nuo savo 
tėvu: 

“Von Fater hab’ ich the Statur, 
Dės Lebens ernstes Fuehren, 
Von Muetterchen die Frohnatur 
Und Lust zu tfebuliereii.”*)

Šituo, žinoma, jis neaiškina 
savo geniališkumo. Bet visi 
musų tardymai bent vieną pa
rodo aiškiai, būtent, kad valan
doje kiaušinio branduolio ir 
akytės branduolio suliejimo pa- 

••ro tikras tėvų ypatybių su
maišymas. Mes galime pasaky-

*) “Nuo tėvo aš gavau sudė
jimą ir rinitą į gyvenimą pažiu- 

Ii, kad pavieninės Gėtės tėvų 
ypatybės (apie kurias čia eina 
įkalba) kainai vienos kitas papil
de labai pavykusiai. Galima 
spėti kaip tas atsitiko: tėvų ypa
tybių kompletai ištisai ir kas sau 
buvo sudfėti abiejų apvaisinto 
kiaušinio chromozomų grttpų. 
Jei tūlos pavieninės ypatybės su
dėti dviguboje apštyje, tai jos 
apsireikš naujoje vienatoje 
stipresniame laipsnyj; kitos bu
do ypatybės krovėsi prigulimu- 
gai nuo to, ar viršų gavo patin
kamos ar nepatinkamos ypaty
bės. Šituo pat daroma platus 
laukas kuo įvairiausioms atmai
noms. Bet šitas galėjimas mai
nytis žymiai pasididins, atmi
nus, jog kiekvienas tėvų yra vėl 
dviejų vienatų susimaišymo vai
sium ir savo ypatybių pagrindų 
bent išdalies perduoda savame 
chromatine. Pritaikę šitą min-. 
tį prie visos protėvių eilės, gau
name suoprotį kokiu laimingo 
ypatybių junginio keliu galėjo 
kuomet pasirodyti pasaulyje 
prasineša n lis asmuo. Teisybė, 
visos šito veiksmo smulkmenos 
mums yra neaiškios ir nesu
prantamos. Bet visgi mums 
pilnai aišku, kad pažymioji pa- 
vieninių nukrypimų įvairybė 
yra ribojama ypatybių sumai
šymu, kuris įvyksta gyvųjų esy
bių išsivystymo pradžioje; jei 
suliejimo akyčių nebūtų, lai 
kiekviena vienata turėtų būti 
panaši, kaip du vandens lašai, 
į tą vienatą, nuo kurios ji pasi
darė. Bet šito, kaip mes iš pri
tyrimo žinome, niekuomet dar 
nebuvo.

Susirišime su musų išdejimu 
liekasi mums išaiškinti dar vie
nas klausimas. Aš jau pabrau
kiau tą faktą, kad akyčių susi
liejimas ir dauginimąsi neturi 
nieko bendra vienaš su kitu ir 
kad pas vienok utinius gyvius 
abi šitos aigos visai viena nuo 
kitos nepriklauso. Bet kode!

taip kad po akyčių susiliejimui 
tuojaus seka dauginimąsi? Jei 
ištikro dviejų vicnalų ypatybių 
sumaišymas turi tokią didelę 
svarbą organiniam pasauliui, ko
kią mes jam augščiau pridavė
me, tai tikriausiu ir tiesiausiu 
keliu tikslo pasiekimui bus tas, 
kuriuo išlikro išsivystymas yra 
pasiekiama. Mes galime numa
nyti, kaip gali įvykt susiliejimas 
dviejų esančių v ienakų tintame 
stovy j ,vienatų. Dvi subrendę, 
suaugę esybės į vieną esybę ne
gali susimaišyti, bet užtai dvi 
akytės viena su kita gali susi
jungti. Pridavimui griežtumo ir 
tikrumo susimaišymui lytinės 
akytės atsisakė nuo sugebu mo 
dalintis suvystai. Šituo pat būt. 
vo apdraustas viena tų y pa lybių

slkirtumas tarp kiaušinio ir 

sėklos nėra jau tokiu mįsliniu: 
šito skirtingumo išsivystymas 
yra apribotas šita pačia priežas- 
čia — jis yra tik buklu, kuriuo 
ypatybių sumaišymas apdraus
ta. Tokiu budu Į lyčių skirtin
gumą glamtoje nereikia žiūrė
ti kaipo Į kokį pagrindingu- 
mą, kaip tas dažnai yra daro
ma. Mokslo žvilgsniu jis nėra 
pagrindiniu apsireiškimu; mes 
randame, kad jis yra iššauktas 
būtinumas ir apribotas jąja, 
idant dvi vienatos susimaišytų.

Musų skyriaus pradžioje mes 
pastatėme klausimą apie gyvy
bės išlaikymą. Dabar mes ga
lime į šitą klausimą atsakyti. 
Gyvybė yra išlaikoma ant že
mes dauginimosi ki liu. Daugi
nimąsi vėl stovi nepertraukia
mame susirišime su paveldėjys- 
le: gyvosios esybės vienval dau
ginasi, savimi atkartodamos sa
vo tėvų lytis. Kaipo trečiu ap
sireiškimu čia išeina akyčių su
siliejimas su jo pasekme — ypa
tybių sumaišymu, šitas apsi
reiškimas turi didelę svarbą ir 
veikia visame organiniame pa
saulyj; augštesniu jos tikslu taip 
gi yra gyvybės išlaikymas. Bet 
ji gyvybės tardymai! įneša nau
ją elementą. Kitame skyriuje 
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6. Solo,Nudainuos.................................  p-lč V. Micevičiutė

3 7. Monologas: “Sufragistė” ....... . ...................................  P. F. K.
8. Duetas, padainuos ... ............................    panelės Kalvaičiutės
9 Duetas-Smuika .................................................. broliai Briedukai

10. Deklemuos ........................................... z.........  p-lč J. Siručiutė
11. Jaunų Socialistų Stygų duetas
12) Duetas, sudainuos ........................... p-lčs J. ir V. Micevičiutės
13) Deklemuos.............................................................. P*l® A. Kairiutė
TT)T!xtra; 15) Mergaičių ir Vaikų Choras
Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios ,nepraleiskite šio vakaro, bet at- i 
silankykite kuoskaitlingiausiai, nes užtikriname, kad busite pilnai , 
užganėdinti. Po programui bus BALIUS ir ŠOKIAI.

Kviečia Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės Komitetas. J

Atsimindamas Juoksies Visus Metus
Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 18-toji Kuopa

Subatoje, Spalių-Oct. 27, 1917
A. VASILIAUSKO SVETAINĖJ, 8132 Vince n nes Avė.

Stalo scenoje J. Mesnickio vieno akto komediją, verstą J. Staro:
‘ Aš NUMIRIAU”

Šis veikalas labai juokingas ir naudingas kiekvienam matyti. Be to bus. 
“PAS FOTOGRAFA”—dialogas ir “KONCERTAS IR OPERA”—dialogas 

Durįs atsidarys 6:30 vai. vak. Pradžia lošimo lygiai 7:30 valandą vak.
T1KTETAI 25c ir 35c. Mielai užprašo visus L.D.L.D. 18 KP.

24tas Metinis Balius su Programų
Rengiamas SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, atsibus

Subatoj, Spalių-Oct. 27, 17
MARK WHITE SQUARE SVET., 29ta ir Halsted St
Pradžia 7.30 vai. vak. Inžanga dykai.
Bus išpildyta programas, susidedantis iš dainų, deklamacijų ir tt. 
Kviečiam visus lietuvius ir lietuves skaitlingai atsilankyt. Komitetas

Gyvybes atsiradimas.

ve išvysime gyvybę įvairiausio
se lytyse ir apsireiškimuose: tik 
vienoje vabzdžių klasėje priskai- 
tysimearti miliono atmainų. Ir 
jau nuo senai žmogaus protas 
žingeidavo to, kaip šita įvairi, ši
ta savo lytfmis gausi gyvybe ga
lėjo prasidėti. Mus, žinoma, 
užima tik klausimas sulig to, ar 
gali mums tame ką nors išaiš
kinti gamtos Žinija.

Žmogaus siela niekuomet ne
sitenkino prasiu konstatavimu 
tų įvaiiybių, kurios reiškiai pa
sirodo atskiruose musų pasau
lio apsireiškimuose. Net kūdi
kis, renkąs kokius daiktus, rū
pinasi suvesti juos į tam tikrą 
tvarką, dėdamas panašius (laik
ius vieną sale kilo. Ir gamtos 
Žinija nuo pačios savo buvybės 
pradžios užsiėmė tvarkymu; 
ypatingai botanika ir zoologija 
nuoseniai matė savo didžiausią 
uždavinį augalų ir gyvūnų su- 
Ivarkvme naual tam tikra pana-

Vengimuose žmones nenoroms 

pradėjo žiūrėti į panašias lytis, 
kaipo į giminingas. Asilas ir 
arklys, šuo ir vilkas, liūtas ir 
tigras parodė visą eilę aplamų

met buvo sakoma, kad jie yra 
giminingais vienas kitam gyvu
liais. Bet paskui šitas giminy
bes suoprotis buvo išgilintas ir 
pastatytas raidinėje, ne perne
šamoje prasmėje ir nuo los va
landos mokslai! buvo įneštas 
naujas, labai svarbus suoprotis 
atsiradimo vienumos. Ištikro, 
apie giminybę, tikroje šito žo
džio prasmėje, galima kalbėti 
tik tąsyk, kuomet pavyksta su
rasti tam tikroms esybėms jų 
bendri levai.

Tokiu budu mokslas pradičjo 
tyrinėti organizmus jų giminy
bės žvilgsniu. Ir čia ve pasi
rodė, kad šitam budui atsidaro 
daug platesnis veiklumo laukas 
negu laukta.

Gyvybės pasaulis galima bu
vo paskaidyti į dideles grupas; 
buvo surasta daug pereiginių 
lyčių, jungiančių įvairias gru
pas vieną su kita; senos sienos 
skyrusius klases, padermes, at
mainas nusitrynė viena po kilos; 
stengimos surasti gyvybių pa- 
cnnivj vienuma reiškėsi vis
stipriau, laip praskynė sau kc-

Dr. H. R. KRASM0W
Chirurgija ir Veneriškoa Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dianą: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedtldieniato 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 040.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Telephone Humboldt 1278.

M.SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikižkų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

............................................................ ■ ..................- -----------------*

_ --------------- ------------------------- ■■

fDr. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IK CHIRURGAS

Gydau Motery, Vyry ir Vaiky Lirai
b OFISO VALANDOS:
7 Nuo 10—12 ir nuo 4—6 vakaro 

Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874 
Residence Telephone St. Clair 174.

Adresas: 169 Sidney St., St. Louia, Mo.

• .......=r

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 
Chicago, III.

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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

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

Tol. Drover 7179.

lią prie pergalės mintis apie vi
sų gyvy esybių atsiradimo ben
drumų. Su šita mintimi buvo 
sujungta ir kita mintis. Pradė
jus žiūrėti j organizmus jų gi
miningų kainų prietikių žvilgs
niu, savaimi pasidarė ištisas 
grandinys, kurio kraštutinėmis 
grindomis buvo žmogus ir vie
naki! line esybė. Visas organi
nis pasaulis nusidriekė tarp 
dviejų kraštu tinybių, būtent, 
tarp prasčiausius ir sudėtingiau
sios esybės. Sykį visam šitam 
pasauliui esant surištam gimi
nybės ryšiais, būtinai kilo klau
simas apie tai, kas yra jo protė
viu, žmogus, ar pernykštė viena-
KUU11U ♦



S<os Lietuvių Gyvenimas.,
—a  Alumi knrnsnnnzlontii nrnnošimnt  .--------------------------------------Musų korespondentų pranešimai

\VATERBURY, CONN.

i.š korporacijos sankrovos 
gyvavimo.

m sankrovą, kurioj gauname
(oresnius tavoms ir geresnį mai-

Sunku buvo ja sutverti, rcike-

kmėmis, nes netik kad įsteigė- 
me savo' sankrovą, bet ji bujoja 
ir neša pirkėjams didelę naudą.

Sunku buvo lokiai sankrovai 
čia atsistoti ant kojų, nes yra

vų, kurios kaip įmanydamos va- 
n» konkunnciją korporacijos 
sankrovai. Bet visgi jau 8 mė-

atremti.
Jau ir dabar atlikta vienas 

svarbus darbas...sugriauta bu-

labiausiai išnaudojami. Kainos 
buvo iškeltos iki dabartinių, nOM

ni. Atsidarius korporacijos san
krovai, kilos sankrovos turėjd

nu, kitaip butų netekusios pir
kėjų ir tuoj po atidarymui 
kainos visose kitose sankrovose

veikti, jei turėtų didesnę vietą,

dabartiniai

mą namo. Jei butų buvę gere
sni laikai, gal jau būtumėm tu
rėję savo nuosavų namą, dabai

Daliar musų sankrovoje dir
ba 10 darbininkų. Du kasdie 
eina rinkdami užsakymus, vie
nas su arkliu, kitas — (roku.

kaip t a vorais. taip ir kainomis.

mes sulvėrėm ne kooĮMuaciją, o 
korporaciją, bet dabar pasirodo, 
kad taip yra naudingiau. Pas 
mus pirkimas šėrų yra apnibe-

Ii daugiau, kap vieną Šerą. Jei
gu nori išvažiuoti ar nebenori

kiu budu šėrininku skaičius 
niekados nemažėja, o ir balsai 
bu na lygus. Beto mes esame

kaip tai paprastai daroma koo- 
racijose, išimti už Šerą tavorais

budu kooperacijos nuolat puola

ičius pasilieka vienodas. Atsi
tikime bawkruto. atsako tik Še
rai. o ne visas Šėrininku turtas. 
Bet nesitikime, kad tas atsitiks. 
O ką uždirbame, tai nariai pa-

darbiu.
Korporacųai gana gerai se

kasi. Tai parodo ir žemiau se-

metai — pats sunkiausias lai
kas. Mes nupirkome* sankuovą 
su mažai tavoru, kuomet kitos 4-

sios tavorų. Kiekvienas likėjo

pigiau pardavinėti, o čia kainos 
kasdien kilu. Kilos sankrovos

prisipildžiu- kailienė; L. Rimkus $1.25; po 
50c: K. Valančiunas, O. Kapuci- 
nskienė, Fr. Rimkus, Grasilda 
Arlauskienė, M. Černauskas, A.

irgi konkurenciją varo, stengia-Įso $16.50.
(iėlių buvo prisiųsta ir iš mo

kyklos ir šiaip nuo anglų.
Ilsėkis, mažulėli, sieroj žeme-

visgi kova laimėjome

Turime pilną sankrovą tavoru ir 
dabar galinu' laikylies geriau,

rėk torių, kurie prižiūri knygas 
ir viso biznio vedimą. Tam tik-C

štai 6 mėnesių korporacijos 
vavimo apyskaita (nuo kovo

šėrininkų pilnų yra

Pin. už Šerus pribuvo $10,5(85.00
Procentų pribuvo $14.67

Inniokčla $5,000.00

Skolos atliko $9.100.00
Randų pribuvo už si ubas 181.00 
Procentu išmokėta 166.26 c

Atliko pinigų nuo randų 17.74

Kostuniieriu šėrininku vra c. C *■'
Ant bondsti kosimu, vra t •

Viso koslumeriu vra& *

įrengimas lešavo

gust 1917 
Išmokėta

lė šios svetimos šaleles.

na dalykėlį. Musu broliai kata- 
likai mėgsta gązdinti Inos, kurie 
nepriklauso parapijai, kad, nu
mirus, lokių niekas nepriimsiąs 
į kapines. Bei lai visai netiesa.

nors parapijai, ar ne. Už pen
kiolika, daugiausia už dvide-

žų “lotą” nusipirkti ar miesto,

mc-

—V. Petraitis.

I T. RUSSELL, WY().

(Kareivio laiškas)

I )aug

311
1 10

$63,888.21
$62.888.21

Atliko pinigų 
bfznio

Tavoru krautuvėje už I

nuo
$1.210.70

>71,93

l'žmokėtų tavom yra 1,408.05 
Viso Korporacija turi gryno 

pelno nuo pradžios užsidėjimo

Išdalint ant kiekvieno šėrinin-

Šeras yra pakilęs ant 
Dabar sero vertė

$7.08

Mes gcistuinėin. kad 
se miestuose panašios 
ei jos susitvertų. Tuomet galima 
butų suvienyti spėkas ir bend
romis jiegoipis atlikti dar di

ir kituo-

—Juozas Ra ibi kis.

KEVVANEE, ILL

I n M e m o r i a m

nelės Antanavičių šešių ir pusės 
melu suims Anicetas. Tėvai v
pažangus žmonės, socialistai, to
dėl ir laidotuvės buvo ramios, 
be jokių bažnytinių ceremonijų.

skaitlingas būrys draugų ir (Irau

sveikindami, sudėjo gražių gy-

4 dol.; po 1 dolerį: J. Bružas, P.

Iraitis, J. Maudeilenė, J. Rumba- 
vičia, K. Janclionis, P. ArmuL

v Iv I v | * M * !<■> i * p | ♦ |« * 1° I * lQ I * |° I ♦ lu |v|u |*i^
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.
•Migloje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankeja. 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depotit* 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVĖ., kampas 1> gatvės.
VVALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE

Co. vice-prez. T. Wilc« Co. 
J0ZEF SIKYTA 

kssierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/1MA lietuviškai

1900

DTTO KASI’A K

WILLIAM OETTING 
prez. Octling Bros 

EHARLES KRUPKA 
rice-prezidentas

lee

V. F. MLASHEK 
prez. Pilsen Linnber C®

J. PESHEL
sekr. Turk Mnff. Ce.

OTTO KUBIN
rez. Atlai

i-!- *

(aną, norėdamas keletą vasaros 
mėnesių praleisti ant ūkių, o

vimas, konskripcija

Dabar jau beveik penki mėne
siai kaip esu kariuomenėj. Tar
nauju medicinos skyriuje (me-

Kareivio gyvenimas, supranta
ma. nėra lengvas, ir ne laisvas. 
Beto, visai žmogus atskirtas nuo 
visuomenes gyvenimo. Dėlto lai 
ir man esti gana ilgu. Užtat 
džiaugiuos, gaudamas kasdien

na ir nuramina. Skaitau jas, ir 
rodos asmeniškai vėl kalbuos su 
draugais apie darbininkų ir šiaip 
kasdienio gyvenimo reikalus.

SHEBOYGAN, VV1S.

siu davatkos. Katalikiškosios sii 
bedieviškomis davatkomis susi
vienijo taip kaip republiko- 
nų partija su demokratų parti-

sius
nes.
rą kalbanlies su svetima mote
rių, tuojau tas davatkų blokas

ir šiaip prieš ramius žmo-

kasi su 
hm...

o jei kavalierius šne- 
išle tai jau Ims.

tais pliauškalais ir te 
Kad kokį laikraštį

dingu pasimokinus nei nesilp
nuoju.

surengusi spalių 20 savo dviejų 
metų gyvavimo sukaktuvių va
karu. Buvo prakalbų, dGtlama- 
cijų, paskui šokiniai. Vakaro

jų metų vargus, kiek ji nuken-

Paskui kalbėjo Pr. Mockapctris, 
aiškindamas draugijų naudingu
mą ir kviesdamas vielos lietu- c
vius rašyties į draugiją. Svar-

kaip mes,

priespaudą troškome laisvės, ir

lis buvo laisva šalis. Bet ve. Eu
ropą apsupo karės gaisras, pa
tvino kraujo upės, ir pasiekė šią 
aukso sali. Ir laisvės nebeliko.”

daly ir A>

1IH JT 
•liomi.'-HOUSE

KAMPAS MHAVAUKEE IR ASHLAND AVĖ

$18 = $20

' pinigus. Sunkus, ilgai dėvimi aprėdalai ir žiponai, ku

Geriausios Aprėdalų 
Vertes Chicagoje

ĮSAME mieste drapanų pirkliai buvo priver
sti arba pakelti savo kainas arba sumažinti 
rusi Jie taipgi negali suprasti, kokiu budu

limo kainų. /
Kuomet nustebiname visą Chicagą, tai visgi musų 

svarbi priežastis dėl palaikymo musų žymių verčių 
ant aprėdalų ir žiponų yra labai paprasta: Nuo seno 
įvykintos pirklybinės sanlygos vakaruose, super
kant dėl trijų didelių sankrovų, maža renda, nepapra
stai mažos išlaidos,, musų nepaprastai didelis parda
vimas mažais pelnais.

Kas savaitę parduodame tūkstančius puikių aprė
dalų ir žiponų, augštos kokybės — puikus nudirbti 
aprėdalai visokių paskutinių fasonų ir materijolų 
prie aktualiu sutaupymo dėl perkančių nuo $3 iki $5 
gatavų pinigų. Ateikite ir pasiimkite savo! Tukstan-

Continental po

$15
Visi paskutiniai fasonai. Nauji “treneh” ir kari

niai modeliai, lygiai kaip pinchback, liuosi pečiai, vie
na ir dvieilės, aprėdalai tamsiai mėlyni, žali, gelsvi,

PUIKUS APRĖDALAI
Lnipgi pilnas sandėlis aprėdalų ir švarkų, pasiutų 

Hart Schaffner and Marx, Kuppenheimer Society 
Brand ir kitų įžymių fabrikantų po $25 iki $35. Ge
riausia rųšis ir puikus rankomis nudirbti-—geriausi 
modeliai sezone su visokiais reikalavimais rankomis 
siuvamų drapanų.

Atsiveskite savo vaikus. Visokio dydžio nuo 6 iki 18 metu ‘

Pažymėsiu, kad d. Pr. Mocka- 
puiris yra naujas ir gabus kal
bėtojas, mokąs nžinteresuoti 
klausytojus.*-

Deklamacijos išėjo neperge-

rodč ant pagrindų, lai daug rei
kalauti iš jų nei begalima. To
liau pasilavins geriau.

—(L J. M--lis.

RO('KFORI), 1LL.

A

deniai taip vėlinąs su žiniomis.

ksleiviui K. Cernauskui išleistu-

mą tarpi' Rockol rdo lietuvių, va- 
kacijų laiku.

Nežiūrint to, kad poilsio melu

dirbns pragyvenimui, jis kariu 
dirbo ir visuomenei. K. Čcrnau-

lorde šešias prakalbas viešuose 
susirinkimuose ir keletą karių 
draugiškuose susirinkimuose.

paskutinę atsisveikinimo prakal
bą, ragindamas rock Girdiečius,

bilis ir kortos, ir kur

pasiekia. Ragino jaunimą la-

luri keletą centų susitaupęs, kad 
rupinius eiti į mokyklą.

Paskiaus buvo renkamos au
kos; surinkta $50.00.

čius $5, B. Diliunas $3, L. Pal- 
suckis ir L. (irieiunas po $2; po 
$1.00 aukavo: J.Džiugas, D. 01- 
cik, J. Gablinskailė. K. Sisevi- 
čius, J. eigas, L. Jaspilkis, P.

nionis, A. W. Hausman, J. Poš
ka, V. Masiokas, A. Šimonis, J.

p? 1 1

H 
■

1

Valiutas, J. Pilkauskas, A. Ka- 
jackas, A. Valentas, A. Gurvis- 
kailė, S. Vežėnas; M. Buškailė 
90c, T. Stakuniulė 75c.; po 50c: 
J. Rupliu. V. Misevičius, J. ki
liulis ,M. S. Valiulienė, J. Ųzu- 
balis, D. Kubilius, P. Staliunas, 
R. Ainorius, V. Stasiūnienė, K. 
Slasiulė, V. Stankūnas, K. Jovai
ša, J. Pelrikėnas, P. Puodžiūnas, 
R. Hausman, A. Akelaitis, M. A-

Smulkių aukų surinkta $1.50.
Viso kartu $50.00. —B. P. D.

DATRI.J0T1ZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
!. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

s.

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptus ku didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvon ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptiekti Bostone ir Massachu- 
Kctts valstijoj. Gyduolių jralit Raut ko
kios tik pasaulyj yra Vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o ai prisiųsiu 
per esprcsij.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Kilimas 902-901 National Life Bidr., 
29 So. La Salio Si., Chicago, UI.

Tel Central C390-639L Atdara: 
Utarnlnko, ketvergei ir sukatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu; 
1566 MHAVAUKEE AVĖ., Chicago, H!.

Tel Huniboldt 97.

, :įsįc 'a«L.

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

Moka pomirtinių $300, $600 
ir $r.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę?

AMFRIKn IF ’ KSiĮSTEIGTAS HIYlEnlftUJE 1886 METAIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tautiš/ 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 0

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
tesniu 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— f 

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

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

rimais!
“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje 
Metams 9 rubliai; pusei metų 41/2 r u b.

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia
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tikisi, kad gąsdinimais pasi
seks sugriaut darbininkų vie 
nybę.

! Mes-gi manome, kad lįe- 
r tuviai darbininkai su panie- 

tka paspirs Į šalį tuos šliau
žiojančius driežus ir be bai

gmės eis tiesiu darbininkišku

Ne ta šiandie gadynė, kad 
vergiškumo pamokslų klau
sytų darbo žmonės: Ji pasi
baigė kartu su “smalavirių” 
hymnu “Bože, caria chrani!”

.. $5.00

.. $3.00

... 1.75
... $7.00
... $8.00

Apžvalga
RUSIJOS 
BOLŠEVIKAI.

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

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

Redakcijos Straipsniai I

Musų spaudoje buvo daug ra
šyta apie tų Rusijosnevoliucio- 
nierių srovę, kum pagarsėjo po 
vardu “bolševikų”. Tos sroves 
šalininkai pas mus skelbė, kad 
“bolševikai” esu tikri ir nuosek
lus revoliucionieriai, socialistai 
ir internacionalistai, lik jie vie
ni tikrai atstovauja darbininkų

vadovas, visuotiname Rusijos riai ir socialistai, o revoliuci- 
Tarybų suvažiavime, “yra už- jos ardytojai. Savo spėkų jie 
kariaut politinę galių. Tary- semia ne. iš revoliucinės minių 
bos pareiga yra paimti daly- energijos, o iš to keblaus padė
kas į savo rankas, įsteigt pro
letariato diktatūrų... Suareš- 
tuot visus kapitalistus... Kon- 
fiskųot žemę, ir atiduot jų vie
tinėms komunoms, nelau
kiant Įsteigiamojo Susirinki
mo... Paimt į savo rankas ir 
valdyt pramones... Tuoj su
stabdyt karę.” Toks, trumpai 
sakant, yra bolševikų progra
mas, kuris, žinoma, buvo Ta
rybos atmestas.

Bet dar pavojingesnis, negu 
leniniečių suformuluotieji rei
kalavimai, buvo jų veikimo 
būdas, grasinantis suirimu ir 
pragaištim Rusijos revoliuci
jai. Nors dalyvaudavo Tary
bos svarstymuose, jie varyda
vo savarankių agitacijų tarpe 
darbininkų ir kareivių, dažnai 
visai priešingai Tarybas nuo
sprendžiams ir nutarimams.

i ru nsiaiiou fiied with the post-/na]n organizacijos, dūko, už- 
H Chicago, III., on October . t. . . .
, as required bv the acl oi

October 6, 1917. ' i n • ' , . . . ,
f puldinėjo, skundė. Jie sakė,

Naudojasi kare, 
kaa pavergus 
darbininkus.

Laikraščiams

‘pastatyti prie sienos saulei 
tekant’; kad tam tikri reda
ktoriai ‘turi būt sušaudyti’, 
ir kad ‘darbininkų agitato-

talistai elgiasi šioje karėje

apskričio prokurorui įmest 
(kaikuriuos tų rėksnių j kalė
jimą visam amžiui po to, kai 
Frank’o Little’o lavonas ta- j-“ --o i- v"'|'

kad reikia elgties, t. y..po nuimtas nuo geležinkelio 
.. ............   * 1 J 1 " ’ ! Tie biz

nieriai, advokatai, redakto
riai, politikos veikėjai —kū

patriotiškai: kelt žmonių ge-1 stulpo sale Butte! 
rovę, imt ant savo pečiu kiek 
galint didesnę karės naštą, 
i'šsižadėt savo naudos, pasi-

Paklausykite, ką sako apie 
tą klausimą prof. Scott Nea- 
ring savo laiške Į “New York 
Times”. Jisai rašo:

“Aš kaltinu Amerikos biz
nio interesus, kad jie naudo-

teisinimu, idant sunaikinus

mo. Raportas priimtas. Belo, 
išlaidų, padarytų $10.00. nutarta 
atmokėti.

Raportas delegato i LSS. IVto 
rajono šauktųjų draugijų kon
ferencijų, įvykusių rugsėjo 26 š. 
m., Brooldyn, N. Y. Raportuo
ja P. (irigaitis. Jisai praneša, 
kad kaikurie IV rajono veikė
jai išgirdę, jog (irigaitis atva
žiuos į jųjų šaukiamų konfe
rencijų, rajono extra konferen
cijoje nutarę balsų duoti tiktai 
tiems delegatams, kurie bus nuo 
draugijų esančių IV rajono ri
bose; tokiu biulu jisai negalė
jęs dalyvauti konferencijoje kai
po D. Tarybos atstovas su 
šprendžiamuoju balsu, o daly
vauti su patariamu balsu butų 
buvęs pažeminimas Chicagos D. 
Tarybai. — Raportas priimtas.

Delegatai į Chicagos Liaudies 
Tarybų pranešė, t.kad jie posė
džiuose nedalyvavę, nes neturū- 
ję pakvietimo.

Mandatų tvarkymo komisija 
pranešė, jog Tarybon prisidėjo 
dar 14 naujų draugijų stf 28- 
niais delegatais ir 1800 narių.

Naujai prisidėjusių organiza
cijų ir jų delegatų sąrašas:

1) Lietuvių Nepriguhningas 
Kliubas; delegatai: Pranas Va
laitis ir Jonas Jegminas.

2) Dr-stė Žvaigždes Liuosy- 
bės: P. Lakatas.

3) J. L. S. Lygos 3 kp. V. Pi
kelis. |

4) Liet. Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Dr-ja: P. A. Matonis, J. 
A. Lukoševičius.

5) Liet. Teatrališka Dr-stė 
”Rula” No. i: V. Shatas, F. Ba
cevičių.

pinigiška,
Kadangi Amerikos lietuvių 

įsteigti fondai šelpimui nuke
ntėjusių nuo karės lietuvių 
turi surinkę nemenkų sumų 
pinigų ir kaikurie tų fondų di
deles tų pinigų sumas dar te
belaiko pas save,

Todėl, Chicagos Liet. D. k
I'aryhos susirinkimas laiky- 

■ tas spalių 21 d. š. m. nutaria
me:

Pareikalauti iš visų Ameri
koj gyvuojančių, lietuviam? 
šelpti įstaigų, kad pasirūpin
tų išduoti pilna atskaita vi
suomenei ir,

Ka<t nebūtų laikomi žmo
nių sudėti pinigai savuose iž
duose, bet kad butų tuojau 
siunčiami ten, kur reikalinga 
pašalpa nukentėjusiems nu<> 
kares lietuviams. Rezoliuci
ja priimta.
Įnešimas, kad C. L. D. Tary

bos Pild. K -tas pareikalautų 
viešos, pilnai prirengtos atskai
tos nuo visų Amerikoj Gyvuo
jančių šelpimo įstaigų priim
tas.

Įnešimas, kad C. L. D. T. už
siimtų šelpimu kalinių, priimtas.

Įnešimas, kad Taryba pakvie
stų rytuose panašiais tikslais 
suorganizuotus komitetus prie 
bendro veikimo, priimtas.

Įnešimas, kad vietorf W. J.V#
Buhvell butų pakviestas Pild. 
Konritetan sekamas daugiausia, 
halsų gavęs kandidatas, priim
ta.

Susirinkimas uždaryta 3:56 
po pietų.

Sekretorius J. šmotelis.

jimo, kuriame šiandie randasi 
Rusija. “Bolševikus” Kolčlnas 
tiesiog vadina “atiarcho-sociali- 
stais”, t. y. pusiau-anarchis.tais, 
pusiau-socialistais. Ir, įsidėmė
kite, tokie dalykai rašoma mok
sliškame “kairiųjų” socialistų 
žurnale.

Mes norime atkreipi skaityto
jų domų dar į tai, kad visos pa
matinės mintįs, kurios randasi 
Kolčino kritikoje “bolševikų” 
taktikos, buvo, ir tai ne kartų, 
išreikštos “Naujienose.” Kaip 
Kolčinas savo straipsnyje, taip 
ir “Naujienos”, nurodė, jogei 
didžiausia Rusijos “bolševizmo” 
yda yra tame, kad jis tiktai žo
džiais <• pripažįsta tų Takų, jogei 
Rusijoje eina buržuazinė, o ne 
socialistinė revoliucija; savo rei
kalavimais ir darbais “bolševi
kai” ignoruoja šitų faktų ir el
giasi taip, kad tarytum Rusijo
je jau šioje valandoje dina klau
simas apie kapitalizmo sistemos 
panakinimų. ‘Naujienos”, nu
rodžiusius šita “bolševikų” klai
dų, pripažino, toliau's, nevykusiu 
jų “proletariato diktatūros? o- 
balsį ir jų reikalavimų, kad 
valdžia Rusijoje butų sudaryta 
iš vienų šocialistų; “Naujiems” 
sakė, kad tokia valdžia negalė
tų daryt nieko kita, kaip vyk- 
dint socializmo tvarkų, o Rusija 
dar nėra tam pribrendus. “Nau
jienos”. pagalios, peikė “bolše
vikų” pastangas suskaidyt revo
liucinės demokratijos jiegas, a- 
žuot vienijus jas prieš konser
vatyvus ir kontr-revoliucines kle 
sas.

mo žymioje dalyje darbinin
kų ir kareivių minių. Pasta
rieji, pailsę kariaut, nematy
dami pamato karei, apleido 
apkasus pagal bolševikų para
ginimų ir ėmė brolauties su

cialistų srovės esančios dides
niam ar mažesniam laipsnyje po 
buržuazijos ir jos idėjų (jiatrio- 
tizmo, militarizmo, imperializ
mo ir tl.) įtekme. “Bolševikų” 
šalininkai gyrė ir garbino kiek
vienų “bolševikų” žingsnį ir jų 
kreditan dėjo kiekviena Rusijos 
revoliuciojs pasisekimų; o visas 
revoliucijos nelaimes vertė ant 
“bolševikų” priešų galvos.

Tiems ‘holševikuoj autiem s” 
musų rašytojams mes dabar pa
rodysime, kų sako apie, “bolševi
kus” tūlas “kairiųjų” teorijos 
žurnalo “The. Class Struggle” 
bendradarbis, M. Kolčin. Tas 
žurnalas vra leidžiamas ir reda
guojamas “radikalų” (Boudjn, 
Lore ir k.) kurie į Socialistų 
Partijos vadus ii’ jos pild. komi
teto narius žiuri, kaipo į “patai
kūnus”, “oportunistus”. Iš to 
žurnalo mūsiškiai “kairieji” da
žnai semiasi argumęntų savo 
pozicijos parėmimui; nesenai, 
pa v. iš jo buvo paimta ištrauka, 
kurioje išniekinama (reikia pa
sakyt, labai negudriai) Liaudies

lio oficieriais. Darbininkai

vietų atsiliepė į bolševikų bal
sų ir ėmė “eksproprijuot eks- 
pripria torius”. Ūkininkai, pa- 
siilgusicji žemės ir turėdami 
senų piktumų prie dvarinin
kus, ėmė konfiskuoti jų dva
rus. šis procesas anarchijos 
ir revoliucinių jiegų skilimo 
augo be paliovos, ir valdžia 
dažnai nepajiegdavo suvaldyt 
d/alykų bėgį. Net ir Taryba 
nepajiegdavo priverst tuos a- 
narcho-socialistus atsipeikėt, 
kadangi bolševikai stengdavo
si, kur tik galėdami, diskredi- 
luot Taryba.

Kuomet Taryba atmetė bol
ševikų programų, šie slaptai 
suplenavo revoliucija, gink
luota maištų 24 d. birželio, 
kuomet turėjo būt visuotino
jo Rusijos Tarybų suvažiavi
mo posėdžiai. Bet iš vakaro 
prieš 24-ų suokalbis tapo ati
dengtas. Bolševikai, Tary
bos nariai, teisinosi, vienok už 
kokių trijų savaičių po to il
gai pienuotas ir rūpestingai 
prirengtas sukilimas įvyko. Jo 
tikslu buvo suimt buržuazi
nius ministerius ir paimt vi
sų galių. Kareiviai fronte tū

dėlto,

išva-

6) LSS. 235 kuopa: D. Ūkas.
7) Liet. Raudonos Rožės Kliu

bas: P. Kaminskas, P. Januta- 
vičia.

8) Dr-stė Lietuvių Tvirtybė, 
Cicero: K. Deveikis, K. Liaudan- 
skis, J. Areška.

9) Keistučio Pašalpinis Kliu
bas: Ig. Shagamogas. J. Patum- 
sis, K. Kipšas.

10) Jaunų Liet. Am. Tautiškas 
Kliubas: A. Kvedaras, P. Pet-

teisinga, tai, žinoma, ne 
kad ji sutinka su “The 
Struggle” bendradarbio 
džiojimais, bet šis faktas rodo,
kad rimtesnieji ‘škairieji” socia
listai patvirtina musų nuomo
nes, o ne mūsiškiu “bolševizmo”

L, ■ 

pamėgdžiotojų.“Plutokratų pasamdytoji 
gauja nebūtų Įsiveržus j tūk
stantį namų, skriaudas mo
teris ir vaikus, išgabenus 1- 
;200 vyrų į tyrus laukus gal
vijų vagonuose, jeigu nebū
tų buvę karės.

“Teisė miega karės laiku. 
Nuo Oregono, Arizonos, In- 
įdianos ir Montanos, nuo Bi- 
sbee ir Butte eina aidas smu- 

valdonu.

darbis, M. Kolčin rašo apie “Ru-

Anierikos darbininku judėji- g|Ll ekonominių ____ ,
ir Įsteigus ‘£)abar dabar arba niekuomo laimėjimus i 

Suv. Valstijose pramoninį

“Amerikos pramonija yra 
suorganizuota pavidale plu- 
tokratijos — turtas, o ne 
žmonės kontroliuoja ją. Ak- 
cionieriai (stakholderiai, še
rini tikai) valdo — todėl, kad 
jie yra 
pelniai

met!’ šaukia jie...”
Taip sako prof. Nearingas

rolę šioje karėje.

Zem i žmones.
akcionieriau Rank- 
ir tarnautoiai. kurie

Niekingi yra tie sutvėri
mai iš klerikalų lizdo, kurie 
rašo skundus policijai ir įda- 
vinėja laikraščius bei kalbė-žmonių, užimtų pramonijos 

įstaigose ,neturi balso pasi
rinkti sau viršininkus ir nu
statyti biznio politiką.

“Darbininkai dirba. Akci- 
inieriai ir jų atstovai spren
džia. Amerikos turto savi- 
iinkai — plutokratai, valdo 
jkonominį Amerikos gyveni- 
na lygiai taip, kaip žemės 
lavininkai, aristokratai, vai-j Liaudies Tarybą, kaipo “pro
te feudalę Europą. Nėra nė germanišką”, ir gąsdina jos 
nonos įžymios pramonijos 'rėmėjus bausmėmis ir perse- 
iakos Suv. Valstijose, kuri 
)utų panaši į ‘valdžią žmo- 
lių, per žmones ir žmonėms’.

“Nuo karės pradžios Ame
rikos plutokratai perėjo vi- 

š —papildydami bar- 
j nusidėjimus pramo 
pasislėpę už Ameri- 

ir puošdami sa-

Bet ar geresni už juos yra 
tie ponai iš tautininkų laik
raščių redakcijų, kurie juo
dina progresyvių organiza
cijų vardą ir mėgina tuo bū
du nubaidyt nuo jų žmones?

Ar geresni yra tie “litera
tai”, kurie denuncijuoja

mas”, ir atranda, kadi ji perėjo 
jau per tris savo plėtojimosi sta
dijas. Prie pirmo revoliucijos 
periodo jisai priskaito laikotar
pį iki caro valdžios nuvertimo, 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos susiorganizavimo ir pir
mosios revoliucinės valdžios (Mi 
liukovo kabineto) įsteigimo. An
troji revoliucijos dalis tęsėsi iki 
visuotinojo Maskvos kongreso; 
tai buvo pirmos koalicinės mini
sterijos valdymo laikotarpis, pa- 
sižymej usis įtempta kova tarpe 
valdžios ir Darbininku iv Karei- •
vių Atstovų Tarybos didžiumos, 
iš vienos puses, ir imperialistinės 
buržuazijos bei “super-revoliu- 
cionierių” (bolševikų), iš antros. 
Apie sekama, trečiąjį, revoliuci
jos laikotarpį M. Kolčin rašo 
taip:

Per tris dienas Petrogrado 
gatvės buvo civilės karės ice- 
na, kareiviai kovojo su ka
reiviais, darbininkai su darbi
ninkais. Tuo pačiu laiku ka
reiviai fronte ėjo iš apkasų, a-

o
vėliavo

konominės laisv
mo 2 ižiaisi

• i fTPI Saugi
Istijų gynimo
optoi&i ir kitok

kiojimais?
Tokių nešvarių “džentel- 

monų,” randasi prie Chica
gos tautininkų organo. Jau 
kelintu kartu jie skleidžia 
begėdišką melą, buk ameri
konų Liaudies Taryba esan
ti nelegalė organizacija. Da- 
bar-gi jie ima skelbt, buk esą 
pavojinga priklausyt ir Lie- 

patri-i'tuvių Darbininkų Tarybai^ 
nes už tai darbininkai galį 

įmo lyga, (Betekti vietų dirbtuvėse, 
komitetai, Tie tautiški melagiai žino, 
ios natri- kad jie meluoja. Bet iie žai-l

periodas, prasidėjusis Rusi
jos diferenciacija (pasiskirs
tymu) į atskiras socialiai-eko- 
nomines klesas ir grupes ir 
pasibaigusis bolševikų sukili
mu, fiuvo kebliausia už visus. 
Respublika buvo pastatyta pa
vojau ,bet ne kon t r-revoli uti
nių elementų, o super-revoliu- 
cionierių, bolševikų, veikimu. 
Šie numanė, kaip ir visos rusų 
socialistų partijos, kad Rusija 
nėra pribrendus socializmui. 
Bet jų darbai ir taktika visai 
nesutiko su šituo numanymu. 
Jų veikimo programas buvo 
toks, kad tarytum Rusijoje 
prasidėjo socialč revoliucija, 
o ne toji revoliucija, kuri te

“Kiekvienos politines parli- 
s tikslas ir siekimas’’ na-

vo numalšinta spėka. Kaiku
rie vadai, jų tarpe Trocki, Lu- 
načarski, Krylenko, buvo su
areštuoti. Vyria utis bolševi
kų organas, “Pravda”, ir ke
letas kilų laikraščių tapo su
stabdyta. Keletai dienų susi
rinkimai buvo uždrausti. Ta
ryba užgyi’ė šitas priemones, 
ir taip pasielgdama ji suteikė 
smūgį socialistų > judėjimui, 

.' nes minios visuomet atsimins, 
kad socialistai Rusijoje prita
rė mirties bausmei, parėmė 
karę, kurių jie patįs pasmer
kė, kaipo imperialistinę, areš
tavo ir sodino į kalėjimus po
litinius agitatorius, suvaržė 
žodžio ir spaudos laisvę. Ar 
mes tečiaus sutinkame su Ta
rybos veikimu, ar ne, reikia 
suprasti aplinkybes, kurios 
privedė prie tų žingsnių. Ta
ryba ta i Į) elgėsi, kad išgelbė
jus revoliucijų.

šitas Kolčino aprašymas, kaip 
matote, teikia visai ne tokį pui
kų “bolševizmo” paveikslų, ko
kį nuolatos piešia musų “kairie
ji”. Lš Kolčino žodžių išeina, 
kad “bolševikai” ne tiktai nėra

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

Chicagos L. D. Tarybos Proto
kolas iš Il-ro susirinkimo, 
laikyto Spalių 21, 1917 m.

Susirinkimų atidarė Lhicigos 
Tarybos pild. kom. pirmininkas 
apie 11:30 ryto.'*

Pirmininku išrinkta A. Petra- 
tis, sekretorium—J. šmotelis.

Protokolas iš praėjusio susi
rinkimo skaitytas ir priimtas.

Raportai,

Pildomojo Komiteto* raportų 
išduoda A. Petraitis. Jisai nuro
dė, kad Komitetas daug laiko 
praleido kol viską sutvarkė ir 
kad dabar jau naminio susitvar
kymo darbas esųs visai baigia
mas. Kad Pild. K-to valdyba c- 
santi: pirm. A. Petrulis, sekr. SI. 
Strazdas ir iždininku S.’Danela- 
vičius. Iždininkas esųs po kau
cija $1000.00 K-to nariai buvę 
punktuališki, išskyrus vienų W. 
J. Buhvell, kuris tik viename po
sėdyje tedalyvavęs. Pinigų iž
dai! nedaug teįplaukę, viso 69$. 
60c. Didžiuma draugijų dar ne
užsimokėję reikiamos duoklės, 
daugiausia dėlto, kad neturėta 
jų adresų, tečiaus Komitetas ti
kįs, kad visos draugijos trumpu 
laiku užsin tikėsiančios. Visi 
K-to nariai esą įsitikinę, kad or
ganizacija, kurių jie atstovauja, 
nėra politiška ar tikėjimiška, 
bet tokia, kokioje gali priklau
syti visokių pažiūrų žmonės su
tinka su organizacijos princi
pas ir tikslais. K-tas surengęs 
vienas prakalbas, kurios buvu
sios taip jiasekmingos, jog daug 
žmonių netilpę svetainėje. —Ra
portas priimtas.

Raportas delegatų į Liaudies 
Tarybos suvažiavimų, kuris tu
rėjo įvykti Minneapolise, bet į- 
vyko Cbicagoje; išduoda A. Žy- 
monlas. Jisai perskaitė tų, kas 
jo buvo rašyta Naujienose, tuoj

Nusipirk Mostiesraitis, D. Gedraitis, J. (iustaitis.
P. Daubaras.

11) Dr-stė Liet. Bi-olių ir Sc- Tai BUSI GRAŽUS! Ja išdirba
ąprn Am • \ Amhro/evičia G ^Icntholatum Co. Prieš eisiant gutt serų am., a. amniozi uua, u, s§tepk vcidą mosčia pcr kclis vaka. 
Baltušnik. rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu

, ... , • . baltu. Toji mestis išima nlėmus rnu-12) Lith. Improvement and (jonuSj juodus arba .šlakus ir praša- 
Bcnefit Club: J. Bailusis, D. Sa- liną visokius spuogus^nuo veido. Ką-
baliauskas.

N 13
13) SLA. 129 kp.: A. Maus

imi dėžutės 50c ir $1.00. Pinigus gali
te siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. Box 36. Holbrook, Mass.

ner.
14) Dr-ste Švento Petro No L 

J. Jakubauskis. a
P. Jakavičiu’s buvo įteikęs sa

vo rezignaciją iš Pildomojo Ko
miteto; jo rezignacijos nepriim
ta..

Priimta rezoliuciją prieš spa
udos varžymą (Rezoliucija bus 
paskelbta vėliau).

Įnešimas, kad Pild. Komite
tas parengtų peticijų Suv. Valst. 
Kongresui reikalu panaikini
mo spaudos varžančio įstatymo, 
priimta.

10 minučių pertrauka.
Įnešimas, kad susirinkimas 

paprašytų informacijų nuo čia 
esamųjų Letuvos šelpimo Ko
mitetų apie stovį šelpimo fon
dų — priimtas.

Pakvicsas T. L. Dundulis, L. 
š. F. fin. sekretorius papasakojo, 
kad jo atstovaujamas fondas e- 
sųs prisirengęs duoti visuotinų 
atskaitų by-kada, jei kas to pa
reikalautų, kad viskas esą ge
roj tvarkoj, kad pinigų įplaukę 
apie $36,900.00, išleista $:J3,200; 
Lietuvon ir Rusijon pasiųsta 
$29,500.00, pas iždininkų esu $3- 
131 su centais. Didžiausia bėda 
esanti su T. Paukščiu, buvusiu 
L. š. F. iždininku: pas jį esu 
$458.00 ar gal ir dauginus, L. 
Š. Fondui skirtų pinigų, ir p. 
Paukštis visai nesirūpinąs nei 
pinigais atsiteisti, nei atskaitos 
išduoti.

Tapo pasiūlyta sekama rezo-

PEARL OUEEN

KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
;<1540 W. 47th St., Chicago, III.

Čia Yra J ūsų Proga
Gauti geresnį darbų 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. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

sų mierų—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Deaigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

118 N. La Salio gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

liucija:
Kadangi šiuo momentu Ru

si ioie ir Lietuvoje irvvenant’s 
žmonės reikakiuja kuodau- 
giausia pagelbos ir. kad svar-

Į |

I i Jffice Phone Drover 8182
a DR. M. KALINGU SKl 1 

MEDIKAS ir CHIRURGAS
*• Chimifo



be skirtumo lyties ir pasaulcžva-

‘M

kitam ir nors plačiai esame pa

tobulindamiesi ir

Taip tai žūna be laiko Lietuvos

—A. Bimba.
Lietuvos Moksleivi

įvairus Balsai.
MUSŲ MOKSLEIVĖS

Per keletą metų atidžiai lėmi-

B

Vyrai ir Vaikinai
yra Valparaisoje, nežinau, bet

savo žodį. Mes, vakariniai, lau
kiame jūsų, draugai rytiečiai. 
LMSA. maloniai sulaipins visus

čiania! Ir musų draugai moks
leiviai gerai atskiria grūdus nuo 
pelų. Kodėl gi mes negalime bū
ti jiems lygus? Tik reikia atsi-kas mamytę ir brolius. Paskuti

nius žodžius ištarius:” Turiu vie-

Sykiais mes nusiskundžiame, 
kad musų padėjimas sunkus, o

Taisom ir prosinam 
per vienus metus 
dovanai.

ksieiviai tapo išblaškyti po tam
sius Rusijos kampus, tuomet 
mes suprastume, jogei musų gy
venimas sulyginamai nėra blo
gas.

galime tik spėti apie Lietuvos 
mokselivių likimą, nes beveik

nuin irčiau.
visados.

Ji susirgo balandžio 10 d., o 
mirė birželio 7 d. Kokia liga mi-

jus karei. Bet jeigu mes nors 
retkarčiais nuskristume minti
mis į musų gimtinę, kur karės

Nors mažas musų skaičius, 
nors gyvenimo aplinkybės yra

i ■

Jeigu nėši užganė
dintas su pirkimu, 
su mielu noru at
mainom ar pinigus 
'T'Tražinam.
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loksleivių Keliai
LIETUVIV MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: C. M. August, 605 St. Clair St., Chicago, III.

ną sesutę ir ta toli nuo numes.
kentėjimais, norėtų-

Moksleivio balsas tankiausiai

M. K. Vedėjo Žodis
Moksleivių Keliai, kurie nuo 

šio laiko eis prie “Naujienų”, y-

ėnms savo numylėtinį.
O visgi miela man prisiminti 

tuos baltuosius, pirmuosius jas- 
minus, kuriuos laikiau savo r in
kose dar būdamas kūdikiu.

vintas moksleivių organas, ėju
sia prie Jaunosios Lietuvos. Jo
dei apie kokius nors tikslus šiuo 
kartu neprisieina kalbėti: jie pa
silieka tie palįs.

Kas dėl mano pozicijos, tai tu
riu pasakyti tik tiek — steng
siuosi būti bešališku. Kiekvienas

mano gyvenime, ir aš juokauda
vau su besilinksminančiais va
karuškose.

kiančio. Ir taip dėjosi per ke
letą metų. Dievaitis doleris per- 
slipriai surakino moksleiviją. Jis 
privertė tylėti, veidmainiauti, 
skursti ir apsigaudinėti išsvajo
tąja ateitimi. Ir yra sąmoninga 
tikėti, kkd panašus dalykų sto
vis dar negreitai persikeis, pa
gerės. Nei vienas neprieštaraus,

ini vakariniai moksleiviai jau 
beveik visi susiorganizavę ir 
priklauso prie L.M.S.A., bet ne
laime su tais rytiečiais.. Neper- 
daugiausia jų ten randasi ir yra 
labai pasisklaidę po visus did
miesčius. J'ečiau tikiuos, ir ry- labai širdį skauda ir ašaros kri

nta, kiaip lietus ant šio balto po
pieriaus. Tiktai trumpai para
šysiu, kad turėjo mirti nuo blo
go prižiūrėjimo, (lydytojai iš

guldė j užkrečiamųjų skyrių. U-

aš sudėjau

puošė baku tos vainikas, pintas

šti savo nuomones.

butų ankšta, bet mintims erdvu. 
Juk svarbu ne kiekybė, bet ko-

kios minties

būna musų principas kuoma- 
žiausia parašyti, bet kuodiaugiau-

Butų geistina taipgi, kad dra
ugai išanksto prisiųstų rankraš
čius. Puo palengvintumėte ma
no darbą. Konst. August. 
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

A. Bimbo Sveiko straipsnio 
ir Moksleivis” ne dėl nuo

pinti negalime, 
naudosime.

J. K—nas 
sime.

(iavome.

ir su-

Pirmieji jausmai
(Iš R. Tagorės)

* jasminai, tie baltieji 
jasminai!

los, lyg atsimenu tą pirmą- 
ną, kuomet aš prisiskyniau

glėbį jasminų, tų baltųjų jasmi-

dėjau upelį čiųrkšlenant;
udens saulėlydžio spinduliai 
rietė mano taką prie kryž- 
>, apfeistuos<‘ tyruose, it jau- 
pakeldama šydirą, kad pri-

■PI91
Sutaisytas h tprmuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

■pareiškia ea^s stebėtinai pasekmingu - 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
taliio galvoji, oet., ect., Sutai
koma® išdirbdju labai pagarsėjusio

PAIN-EKPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyk per pusę Šimtmečio—350 
už bonkutę visose aptiekose, 
•rba galite užsisakyti tiesiai ii 
' F. Af>. RICHTER A CO. |

>

HALSTED & I4TVSTS.
KAINOS KYLA BEVEIK KASDIEN!

PIRKITE ČEVERYKUS DABAR
, VERTINGI VYRŲ ČEVERYKAI—SPECIALYBĖ

PadedHiit purduviniui pilnų eilę vyrišku 
i Čcverykų; pilnų tuo, kad yra keturios rų- 

šįs skuros—ruda arba mahogany lėliuko 
skūra,—gun metai lėliuko skūra ir palia- 
vola žiomsinė—-ir trįs rųšįs^ifailes—su rai
ščiais, knypkiais arba s užtini ai s; TaT Ttt- 
škia, kad yra dvylika atskiru ryšių čevery-

va m asmeniui, —- lame skaičiuj, 
beabejonės, ir moksleiviams. 1 a- 
bai materiališka, bet be jų gy-

r I’* v •I eciaus,

učių. Karščio pas ją buvę vi-

buvo sutinusios nuo kaščio.

kų jųsų pasirinkimui.
Kitas svarbus nurodymas, kad 
yra tvirti padai, pažymėtinos 
kokybes—kurie užtikrina ge
rų dėvėjimo ir dailų viršų.

O vis-gi mano širdis džiaugia
si atsiminimais pirmųjų jasmi- 
nų, kuriuos laikiau savo rauke,- 
se, būdamas kūdikiu.

*

O ugnie, maųo broli, pergalę 
tau dainuoju.

Tu esi skaistus raudonas ga-

I u ispleti savo rankas j pa
danges, tu savo Kepsniniais pieš

šokių muzika puiki.

Kuomet mano dienos 
baigs ir vartai atsivers, tuomet

užsi-

vusias rankas ir kojas.
Mano esybe susilies su tavim,

vo žaidimų, ir liepsnojanti ug
nelė, kuri buvo mano gyvybė, 
užsižiebs ir susijungs su tavo

A

Džiaugsmo šypsą žibterėjo ant

širdį skarmalais ir pasiuntei ją 
ant kelio elgetauti.

Ji ėjo nuo durų prie durų, ir

beprisipildąs, ji likdavo apvog
ta.

ėjo prie tavo palociaus vartų,

ir tu išėjai ir ištiesini jai savo

ant sosto. —Lilija.

Į Moksleivius
Kiekvienas rytas, kiekviena 

diena atneša vis naujus apsireiš
kimus ir pagimdo naujus klau
simus. šiandie mes privalome 
būti tobulesniais, negu vakar bu
vome. Vien tik praeitis ir va
karykštės dienos iki tyri mai yra 
tikri mokytojai, — tobulintojai. 
(ii ateiliš tankiausiai pasilieka

niniai, patyrimai, jausmai ir ken 
(ėjimai stumia mus prie ko tai 
geresnio, augštesnio, prakilnes-
nio ir draugiškesnių. Tų visų 
dalykų mes jieškome artimuose 
drauguose ir draugijoje.

Taip apvstovoms būnant, no

kslcivija nenori nuo jo nutolti.

itin. Kaip išrišti gyvenimo klau 
simus, kurie liečia moksleivių^ 
ir, užmezgus draugiškus ryšius, 
arčiaus pasipažinti. Berybė dau
gybe klausimų gimsta kiekviena
me momente ir tuojaus reikalau
ja atsakvmo ----- neatbūtino at-

čiaus parodykime, kad materi- 
alės aplinkybės negali užslopin
ti musų sielos. Parodykite vi
suomenei, kad mes trokštame 
tobulinties ir tuo pačiu sykiu, ne
užmiršdami visuomenės, norime 
gyventi. Organizuokimės ir vei
kime! Prisidėdami prie LM$A. 
ir darbuodamiesi prie “Mokslei
vių Kelių
gvildiendami(l)ėgančius dienos 
klausimus, mes tapsime gyvu, 
jaučiančiu, kentančiu ir gyve
nančiu organizuotu kimu, l ik 
darban su pasišventimu. Ateitis 
priklauso mums...

—J. T. Vitkus, 
LMSA. Cenlr. pirms.

minti tą laiką, kuomet susirin
ko į ligonbutį visos draugės ir 
draugai moksleiviai, o ji varg
šė gulėjo viena. Kuomet aš ją 
pamačiau gulint baltame grabe 
ir baltuose drabužiuose, apalpau.'

Lydint į bažnyčią per visą

padaryti, ir taip tvirto materio- 
lo, kad jys gausite tokį užganė- 
diniiną, kokį laukiai nuo gerą 
prekių; Subatoje f?A
porai...............  4.0U

Pigesni Vyrams čeverykai 
—pasiūti tvirtais užkulniais ge 
ros rinktines gumnetal lėliuko 
skuros; su raiščiais, knypkiais 
arba gurnais slaile, pavieni ar
ba dubulti puspadžiai, visu 
niienj; Subatojc Qf-
porai ...............

Vaiky / Bateliai— 
rusva arba juoda apsaugota 
lino vandens peliuko skūra; dvi 
gubas puspadis iki kurkos; dvi 
Viršutinės sagtįs: mieros 2J/a 
iki 5*/2; $3.95; mieros 1 iki 2, 
$0.45; mieros .10- iki gg

sakymo.

si m u L. M. S. A. seimas milą- c

re įsteigti “Naujienose” moks*- 
leivių skyrių, t. y. “Moksleivių 
Kelius”. Šis nutarimas šiuo jau 
tampa įkūnijamas gyvenimai!. 
Reiškia, kertinis akmuo jau pa

lotinus, — statyti visą namą, t. 
y. palaikyti “Moksleivių Kelius”. 
(Ii palaikysimi* Irk tuomet, jeigu 
nepatingėsime’ nors prorečiais 
pasiųsti savo raštelius “M. K.”

gustinavičiui. Musų yra priede
rmė stengties to nepamiršti. Be 
to, reikia atminti, kad “M. K.” 
stengsis patarnauti mums, mok
sleiviams, visuose reikaluose ir

leivio plunksną.
Paprastai moksleiviai nėra ra

šytojai, tečiaus niekas iš musų 
ir nereikalauja to ko mes netu
rime ar negalime. Vienok ban-

Iria pradėti nuo trumpų aprašo
mųjų straipsnelių ar vertimė-

syti ilgesnius straipsnius, apy
sakaites ir tp. Vien tik bandy
mais galima patirti ką mes ga
linu* ir ko ne. Taigi pabandyki
me ir mes, moksleiviai!

Tuomet gal neebreikės aiškin
ti musų gerbiamajai visuome
nei, kur dingo ar kus randasi 
moksleiviai, bet toji visuomenė 
tegul pažįsta mus iš musų dar-

sią taigi pasistengkime išnau
doti ją.

Beveik kiekvienas L. M. S. A. 
seimas nutardavo, visais gali
mais budais vienyti lietuvių mo
ksleiviją, tečiaus iki šiol dar to
ji vienybė neįvyko. Vienok bu
tų nesąmoninga tikėti, kad nie-

Nepamirškite, kad mes šį sezoną turime didelį rinkinį vė
liausių madų Siutų ir Overkautų, kur niekuomet mes dar to
kio didelio pasirinkimo neturėjom. Jus čia atėję visuomet ga
lėsite prisirinkti sulig savo noro. Jus pirkdami drabužius 
musų krautuvėje visuomet busite pilnai užganėdinti, dėlto, 
kad jie yra padaryti geriausių išdirbėjų. Čion yra namai—

Kart Schaffner and Marx Drabužių

CHICAGO CLOTHING CO.
1922-26 So. Halsted Street, Chicago, 1)1.

Viena Didžiausių Lietuvių 
Drabužių Krautuvė 

Chicagoje.

ti. Gal skurdas ir badas sunai
kino jų prakilnes sielas.

TeČiau, Įniks mis laiko atskre
nda juodas varnas iš anapus va
ndenyno nešdamas žinutę, kad 
tokis ir tokis moksleivis numi
rė. Numirė! jauna moksleivio 
krūtinė nustojo dūsavus.

Spalių 17 d. atlankė ir mano 
mažą kambarį toksai juodvar
nis. Jis pranešė, kad jauna mo
ksleivė persiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Nelaiminga moksleivė, Mari- 
joiuuBimbaitė, nesenai persisky
rė su šiuo pasauliu. Jos seselė, 
Veronika, štai ką rašo:

Revelis, 14 VII, 17.
Gerbiamas Tamsta:

Visųpirma sveikinu jus ir lin
kiu viso gero jųsų gyvenime.

liepos 1917). Jųsų laiškas iš
buvo kelionėje 3 mėnesius.

Žinai, mielas drauge, pranešu 
juilis labai liūdną naujieną: se
selė Marytė mirė. Dar jus at
siuntėt jai gerus linkėjimus mo
ksle, bet ji, vargše, nuo birželio 
7 dienos amžinu miegu jau mie
ga Voronežo mieste. Kaip man

ros nuo mano veido niekados ne- 
nudžiusta. Stengėsi, mergaitė, 
mokinosi, jau išlaikė kvotimus 
į penktą gimnazijos klesą, bet vi
skius reikėjo palikti ir turėjo mi
rti svetimoje šalyje tarp sveti
mų žmonių.

Aš nesuspėjau nuvažiuoti prie 
jos gyvos, nes kelionėje į Voro
nežą išbuvau keturias dienas. 
Taip kad aš nuvažiavau birželio 
7 d., 10 vai., o ji buvo numirus 
laktį pusę pirmoj. Ji mirė li
gonini ty j e.. Iš savųjų niekas 
jrie jos nebuvo. Tik viena lie
tuvaitė gimnazistė išbuvo prie 
jos iki paskutinės valandos, ir 
pasakojo, kaip ji šaukė mane iki

bą nešė moksleiviai. Kad ją į- 
dėjo į duobę, moksleiviai sakė 
prakalbas...

Suspaudė mano šiildį
liu daugiau rašyti. Viso labo 

Jums žinoma, VaruĮė.
Tai tik vienas pavyzdėlis, o

levių. Mačiau, kaip moksleivių 
troškimai ir prakilnios mintįs 
pasirodydavo ir skrisdavo pada
ngių keliais prie ko tai augštes
nio, prakilnesnio ir draugiškes
nio...

Moksleviai draugai bando eiti 
liaudin, bando lavintis, sėli švie
są tarp proletariato. Jie nori 
gyventi, jausli ir kentėti. Jie 
bando džiaugties gyvenimu ir 
padaryti jį ideališku. Jie myli 
gyvenimą ir žmones. Taip, jie... 
bet kur-gi yra jos, kur yra mu-

Kodėl jos tyli? Ar jau jų gyve
nimas taip saldus? O gal jos tu
ri tokią mažytę sielą, kuriai už
tenka vietos moksleives kamba- 
rėlyj ? Aš nežinau, kodėl amži
na tyla užsiganėdina draugės— 
moksleivės, todėl ir spėti bijau. 
Tečiau, šį-tą apie jų gyvenimą 
nebus pro šalį pabriežti.

Skaičius lietuvaičių—moks-

tūli mano. Girdėjau, kad Val- 
paraisos universitete randasi a- 
pie devynios ar dauginus lietu
vaičių. Nekurtos jų jau yra ge
rai pasimokinusios ir galėtų šį- 
tą veikti, bet...

Ghicagoje randasi bent kiek 
didesnis skaičius ir gal kur kas 
augščiau yra pasimokinusių, ne
gu Valparaisoje, bet ir jos nie
ko neveikia, tyli. Tokiame did-

tyviškumui, bet matomai drau
gėms dar perankšta. Pirmiau 
dar, rodos, viena kita priklausė 
prie LMSA. pirmosios kuopos ir 
nors į metą sykį atsilankydavo į 
moksleivių susirinkimus, bet da

nesiranda lietuvaičių, mokslei
vių. Kami* priežastis tokio apsi
leidimo?

Trumpai sakant, moksleivės 
dar nesubrendę prie rimto vi
suomeniško veikimo sykiu su 
draugais moksleiviais. Susiėji
muose, vieton rimtų pašnekų, 
tankiai išgirsi kalbas apie vestu
ves, širdukus, bučkius, “sweet- 
hearts’’ ir t. p. Tuščia kalba— 
ženklas mažos sielos!

MOTERŲ IR MERGINŲ AVALINES
MOTERŲ NAUJAUSI BA- 
tukai- Havana rusvos arba 
pilkos zomčinės skuros; 9 co 
Hų uuRŽčio; su raiždiais — > 
tvirti puspadžiai; skuriuėmi 
lx>uis kurkom; naujausi už
kulniai ; visokios mieros ir 
platumo; specia- $ jį į* 
liai, porai....

AUGST1 ČEVERYKAI - 
paaugusiomsi mergaitėms; 
pasiūti ifi gu n metai lėliuko 
skuros; su raiščiais stailė; 
angLški užpakaliai ir žemos 
kuVkos; visokių mierų iki 
7 ; speciališka 
kaina po . .

MERGINŲ
pasirinkimas gun meta), lė
liuko skuros arba zomčinčs 
skuros; pritaikomi užkulniai 
sulig koja; tvirti puspadi. ; 
visokių mierų iki 2; specia
liai apkainuota $ ag 
Subatoj pora tik z |

ČEVERYKAI

Lietuviškai kalbanti ' 
pardavėjai patyrę ko- 
žname skyriuj; taipgi 
generalini pardavėjai I 
išvadžios jus po vi- I2.95 ■t nankrovą.

“KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 

^9".lame rasite.
Blgjlribes juokingą straipsnių, 

šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamoltihis, 
Kunigu žiedus,

^©Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
.lagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikictą į Dangų, elc., etc.

MA® Metams Vienas Doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

KARDAS
251 Broadway So. Boston, Mass.

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

Naujienų” Administracija.

kemližių ir shovų. Reikia rim- neteisotu, aš duodu, idant sutan-

kovon su blogu. Paliaukime ap- Organe turi butj paskelbtas to su
kalbinėti viena kitą. Paliauki- sivažiavimo protokolas ir nutari
me kalbėjusios apie vaikinus. ■ mai; paskui vardai tų narių kū
Stokime darban sykhi su (Irau- rie buvo pilnai užsimokėjusiais 
gaiš! Lavinkimės ir tapkime lino 1 nariais ligi tam susivažiavimui 
somis nuo prietarų, tuščių kai- —-1- 4—1 y:~  —•
bų ar apsiėjimų!

Darbininkė Onytė.

neįvykstant. Ir šie lai nariai re
ferendumo keliu tiri nubalsuoja,

APIE LMSA.

įle, ir ar priimti jo nutarimus, 
ar atmesti.

Draugas Antony Bimbo “J.S.” 
taria keletą žodžių LMSA. ir iš

man buvo keista, kad nei šio, nei 
to bukšt—susdvažiavias. Nei

nei nutarimų apsvarstymui ren
gė, nei ką. Todėl toksai susiva
žiavimas ir jo nutarimai yra tei
sėti tik tuomet, kuomet musų 
konstitucija jį, kaipo tokį, skai-

Dabar kaslink priežasčių dėlei 
kurių drg. Bimba išstoja iš sus. 
ir Dementis neužganėdintas “kri 
tukuoja” jo paties lankytą susi
važiavimą, kuriame jis tylėjo.

Draugas Bimba nenori, kad 
mes vienytumes su katalikais 
moksleiviais. Aš su juo pilnai 
sutinku, tik, su išlyga: kuomet 
tie katalikai moksleiviai tik pa
liks tikėjimą savo širdyse ir at-

LMSA. konstitucijos, todėl nieko 
negaliu spręsti.

tingą klerikėlų politiką, tai ne
atbūtinai mums reikia susiliet su 
jais krūvon ir išsidirbti viena



NAUJIENOS, Umcago, III.

i. Ir belo toksai “išreiš-i vokalų ir aibę “‘studentų”. Bei

irius savo pažiūras bei minties 
vi>psuiiis via niikick rugelis > 
lis už inkvizitorių Torkvem.idą. 
) labiausi i moksleivis. Mokslei

vis \ ra žmogus, kuris eina nur
ašius ,1. y. mokinasi, stengiasi 
lažiuti mokslus. Ir lodei mok-Į 
iieivis, kuris mokinasi vien tam. Į 
;ad paskui sklcidus tikėjiiią 
adin isi ne moksleiviu, bet mi- 
ionierium; gi tas, kuris mokl
insi, kad paskui sklcidus bite 
midijos programą, vadinasi par- 
vvišku agitatorium, jokiu bu
tu ne moksleiviu. Todėl inoks- 
i iv i ii katalikai, kurie ant pir
uos eilės stumia tikėjimą, yra iš 
ikro misionieriais (ir tai /kibai 
(•mos pušies); o socialistai. Al 
niantįs priešakiu socializmą, y- 
a partijos agitatoriai. O kaip 
ienų, taip kitu LMSA. neturi 
ekti. Todėl aš priešingas susi- 
ungimiti.su LRKMSA. (na ir( 
ardas!), kol jis seks klerikalui 
lolitiką; taipogi aš priešingas 
lavertimu musu sus. j agitatyvi- 
ka socialistu sukuri. Musu su- 
ivienijimo tikslu turėtu būti ne 
ikėjimo, ar partyviską progra
mą skelbimas, bet skleidimas ap 
vietos tarpe lietuviu, idant pa
birieji palįs savo galvomis ga
idų pasirinkti kur teisybė. Aš 
ikčiai lodei pagerbiu drg. Bim- 
o, kad jisai nesutikdamas su 
msų liksiu, ir nenorėdamas 
etgi suirutės, išstoja iš musų 
irpo ir pasiža<la kovoti už soci- 
lizmo idėją ir skleisti ją tarp 
monių. Tas beabejo yra laip- 
i kiltu tikslu.
Dabar dg. Dementis nepasilen 

iua. kad susivažiavimas neiš* 
riškė “jokios konkrečios nuo
mones link kares.“ Pagal ma- 
ęs, labai puikiai ir padarė. .įei
ti jau tylėjo nuo pradžios ka
rs, (ai prasižiojimas dabar at
iduotų arba išdavyste šios sa
rs principams, arba fanatišku

kimus nuomonės“ nei šildytų, 
nei šaldytų žmonijai. Draugas 
Dementis gali atrasti istorijoj, 
kad tikri moksleiviai ir moks- 
lavvriai veik visada ir visuomet 
smerkė kares, bet lik tokias, ku
riomis norima pavergti, apiplė
šti kilus žirnines. Net tie aš- 
tuoniosdešimls ar kiek Vokieti
jos mokslavyrių. kurie pradžio
je kares buvo norėję pateisinti 
Vokietiją, nuo to laiko tyli, kas 
rodo, kad jie neberemia daugiau 
vaiku, moterų žudvmą, nuodi
jimą, bereikalingą kotavojimą 
nekaltų kareivių.

Kaslink kitų tautų moksleivių, 
lai jie išreiškė savo nuomones. 
Apskelbus karę šimtai geriausių 
Harvardo, Yale ir kitų universi
tetu studentu nuvažiavo ginti 

V ' *•

Franciją nuo begėdžio autokra
to nagų. I'ukstančiai tobuliau 
siu bei gabiausių I'rancijos, Bel
gijos moksleivių jau ir galvą pa
guldė už demokratiją, už savo 
šalį. Tūkstančiai Rusijos stu
dentų pasiaukavo savo šaliai; 
Maskvos studentai savais pe
čiais nešiojo sunkiai sužeistus po 
viorsla ir daugiau. Revoliucinėj 
Rusijoj kiti tuksiančiai dabar 
jau su linksma ir drąsia širdimi 
rašosi j “mirties batalijomis”, 
net moterįs kursistės lieja sa
vo kraują už naują laisvę. Atsa
kymą davė ir Anglijos mokslei
viai, atsakvma davė ir Lietuvos 
moksleiviai. Ir visi jų atsaky
mai vienodi; ant kapų dešimties 
milionų užmuštųjų jie deda pa
rašą: Jas neturi daugiau atsi
likti. šalin militarizmas ir sla
pta diplomatija nuo šio ašaroto 
rutulio! šalin principas, jog ka
raliai tai Dievo patepti valdo
nai! Lat’gyvuoja laisvė kiekvie
nam žmogui! Bei lik tokia lai
svė, kuri nekenkia nei draugijai, 
nei atskirai vienutei. Prieš lo
ki atsakvma Amerikos mokslei-

4 *.4,

viai nieko negali nei sakyti, nei 
paremti, kadangi vargiai bent 
vienas yra paaukavęs savo gy
vastį ar triūsa, idant sutrom- t i-
džius akyplčšą autokratą, pano-

kur jie? Kame jie atsižymi? A- 
parl Vidiko, kurs yra Kovos re
daktoriumi, nieks daugiau ne
dirba visuomenėj. O dabartiniai 
valparaisiečiai? Neik visos lai
kraščių redakcijos jų knygynui 
siuntinėja savo leidinius. Bet ar 
miksIČiviai atsimoka? Ne. Nuo 
jų nei viename, laikraštyje nesi
mato rimto, tikrai naudingo vi
suomenei straipsnio. Nesigirdi, 
kad jie kur prakalbas sakytų, 
paskaitas skaitytų. teisybe, 
tam kalta gal stoka gabumo, ar 
mokslo, bet visgi... Bet kaip ne
matė visuomenė nieko nuo mo
ksleivių per tiek metų, taip nėra 
vilties kad ir dabar pamatys, ko
dėl tolimesni privedžiojimai bei 
raginimai butų tik piltsymas iš 
tuščio dykan. Ir gal būt drg. 
Bimba turi teisybę manydamas, 
jog moksleivius reikia užkinkyti 
kokiem nors parlijon ir lai jie 
sau ten, kaipo jauni ir smagus, 
šūkauja. Šarūnas.

L.M.A.S. šelpimo fon= 
do įstatai.

Prašyk groserninko

Parduoda visos grosernčs

rojusį kumštimi užvaldyti pa
saulį ir jo rinkas.

Dabar apie moksleivius abel- 
nai. Amerikos moksleiviai ga
lima sakvl nutils lietuviu visuo-

* T c

menės gyvenime, negut išskyrus 
politiškus agitatorius kaip, Bač
kų, Seesnulevičiu, Andriulevi-

V €

čių, Bimbo, kurie drumsčia po 
lietuvių sluogsnius. Apšvietus, 
teisybės žodeliu arba tikro nuo- 
ši niaus triūso lietuviu visuome- 
nė nuo jų nesusilaukė ir vargiai 
besusilaukją labiausia nuo val- 
paraisiečių. Nes Valparaiso pri- 
perėjo daug daktarų, keletą ad-

I. Fondo tikslas.
Fondo tikslas -šelpti nelurin- 

gus abiejų lyčių lietuvius moks
leivius, lankančius augštesnes 
svietiškas mokyklas ir priklau
sančius prie L. M. S. A., ypač 
tuos, kurie jau pasižymėjo mo
kslo, literatūros ar dailės srity
se.

II. Fondo nariai ir jų prieder
mės. |

1. Nariu gali būti kiekvienas 
pilnameis žmogus.

2. Kad įstoti draugijom rei
kalinga dviejų narių rekomen
dacija ir visuotino susirinkimo 
patvirtinimas.

3. Nario priedermės: a) mokė
ti kasmet ,$1.00 nario mokesties. 
b) Barbės nariai moka $5.00 na
rio mokesties. c) Amžini nariai 
užsimoka $25.00. (i) Stengties 
padauginti draugijos turtą.

1) Narys, neužsimokėjęs na
rio mokesties, sekame visuotina
me' susirinkime nėra skaitomas 
draugijos nariu.

5. Pilna apyskaita privalo būti 
išduota kas meta visuotiname L. c

M. S. A. seime ir tilpti susivie
nijimo organe.
III.Fondo turtas susideda:

a) iš narių mokesties, b) au
kų. c) pajamų iš teatrų, prelek- 
eijų, prakalbų, koncertų ir tam 
panašių šalinių, o taip-pat ir iš 
grąžintųjų paskolų.

Pastaba 1. Tie pinigai, kurie 
bus paaukauti aiškiai nurodytu 
liksiu, kaip juos sunaudoti, pri
silaikant draugijos tikslo, turi 
būti suvartojami liktai nuridytu

m.u; veda šelpiamųjų sąrašą ir 
paruošia metinę fondo darbų a- 
pyskaitą.

3. Iždininkas laiko savo globoj 
visą fondo lurlą. .lis veda pa
jamų ir išlaidų apyskaitą. '

VII. Seimai.
1. Seimas paskiria stipendi

jas ir laikinas pašalpas.
2. Seimas yra laikomas lik sy

kį .melams. Bet reikalui esant 
nepaprastą visuotiną susirinki
mą gali sušaukti valdyba arba 
puse visų narių.

3. Seimas išrenka valdybą lik 
vieniems metams.

4. Seimas patvirtina ny u j uo
sius narius ir išbraukia iš narių 
skaičiaus tuos, kurie nepildo į- 
statų.

5. LMSA. nariai turi lygų balsą 
seime sirJšelpimo fondo nariais.

(>. Įstatai gali būti perkeičiami 
referendumu.

VIII. Pašalpų skyrimas.
L Norinlįs gauti pašalpos, tu

ri paduoti valdybai prašymą./
2. Gavusieji pašalpą privalo ją 

grąžinti kaip galima greičiau ir 
ne vėliaus kaip už 2 metų po ap
kalimo mokyklos.

L.M.A.S konstitucija
SKYIUVS I.

Draugijos vardas.
Lietuvių Moksleivių Amerikoj 

Susivienijimas (Lithuanian Slu- 
dents Alliancė of America).

SKYRIUS II.
L. M. A. SiNSiisyleda iš kuopų, 

pavienių narių ir garbės narių 
(alumnų).

SKYRIUS III.
Susivienijimo mieriai.

L Suvienyti lietuvių mokslei- 
vij Šiaurinėj* Amerikoj.

2. Kelti jos dvasinį bei medžią 
ginį stovį.

3. Platinti nariuose lietuvystę.
4. Plėtoti 'draugiškus ryšius.
5. Savitarpiniai lavinlies įvai

riuose dalykuose ir platinti ap- 
švielą tarpe lietuvių: a) išleidi
nėti laikraštį; b) rašyti refera

J

Jus Busite Tikri 
GEROMIS VERTĖ
MIS ir ABSOLIU
TIŠKU UŽGANED1- 
MU Puikiais Pasi

rinkimais. ;
Siutų ir 

Overkautų
kuriuos mes dabar 
parduosime po

$15.00 iki $35.00
Jie susideda iš tokią gerą padirbimą, kaip Hari, Schaf- 

I ner and Marx, Griffon, Stadiuni Union J.abel Clothes ir ki
lu. kurie sudaro National^ reputaciją.

Alės turime jaunu vyrų modelius taip pat kaip ir daugiau 
konservais ves stailes mieroje pritaikymui, paprastam ūgiai, 
storiems .liesiems arba exlra dydžio vyrams.

Mes Gvarantuojame Pritaikymą iš kiekvieno atžvilgio ir 
užkvieėiame jus atsilankyti dėl apžiūrėjimo.

Musą Sankrova atdara Panedėlio, (’tarninko, Ketverge ir 
Sabalus vakarais. Atdara taipgi Nedėlioję iki pietą.

bildu.
Pastaba 2. Fondo pinigai Im i 

būti laikomi banke po priežiūra 
iždininko ir dviejų iždo globėjų.

IV. Valdyba.
1. Fondo reikalus veda valdy

ba, kuri susideda iš 5 narių: pir
mininko, raštininko, iždininko 
ir dviejų iždo globėjų.

2. Jeigu valdyba nustoja vie
no nario, ji turi teisę išsirinkti 
sau naują narį.

V. Valdybos priedermės.
1. Rūpinasi padauginti fondo 

turtą.
2. Sykiu su LMSA. šaukia kas

inėta visuotina susirinkimą
v 4. . i.

semia.
v

3. Seime duoda savo darbo a- 
pyskaitą.

1. Paskelbia laikraščiuose sei
mo patvirtintąją metinę apyškai 
ta.

c

5. Išpildo seimo nutarimus, nu 
rodymus.

6. Renka žinias aipe reikalau
jančius pašelpos moksleivius.

7. Patvirtina draugijos visus 
raštus antspaudo ir parašais, ku
rių turi būti 3: pirm., raštininko 
ir iždininko.

VII. Valdybos narių prieder
mės.

1. Pirmininkas vadovauja val
dybos susirinkimus, laiko pas sa
ve fondo antspaudą su parašu 
LMSA. šelpimo Fondas.

2. Raštininkas veda knygas, 
kuriose surašoma seimo nutari-

tus; c) renpl prelekcijas bei pra
kalbas; d) rengti draugiškus va
karėlius, ('te. ,

SKYRIUS IV.
Seimas—susivažiavimas.

Seimas atsibuna kartą į metą. 
Vietą paskiria paskutinis susiva
žiavimas, o laika - cenlralinč 4.
valdyba.

SKYRIUS V.
1. Seimas turi vyriausią galę. 

Gi centralinė valdyba prižiūri 
lik, kad seimo nutarimai butų 
pildomi.

2. Seimo valdyba susideda iš 
pirmsėdžio, pirmsėdžio pagelbi- 
ninko; dviejų raštininkų; dvie
jų maršalkų ir spaudos komisi
jos.

SKYRIUI VI.
Centralinė valdyba.

Centralinė valdyba susideda iš 
pirmininko; pirmininko pagelbi- 
ninko; 2 raštininkų; iždininko; 
dviejų iždo globėjų ir finansų ra
štininko.

SKYRIUS VII.
Kuopos ir nariai.

1. Kuopą tveria nemažiau kaip 
t nariai.

2. Kuopos gali savarankiai vei
kti, tečiaus Imi pildyti konstitu
cijos įstatymus.

3. L M. A. S. nariai Į*ali būti 
asmens, lankanlįs augštesnes 
mokyklas, Iligli schools ir toly
gias mokslo įstaigas.

L Narys, nebaigęs mokslą ir 
apleidęs mokyklą, gali būti na
riu lik dviejų metų bėgiu.

5. Narys moka 50c metinės 
mokesties.
6. Nariais gi gali būt asmens Ik* 

skirtumo lyties, tikybos ir soci
alių įsitikinimų.

7. Nariai baigę mokslus ir ap
leidę mokyklą yra skaitomi gar
bės nariais. Jie turi tik pata
riamąjį balsą.

CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI

1. Pirmininkas—J. T. Vitkus,
<! N. Lembkc IlaO, 

Valparaiso, Ind.
2. Raštininkas —J. Kaldinus,

1007 W. Oakley bivd.,
Chicago, 111.

Paskutinis Atsišaukimas! ♦
i

TIKTAI DVI DIENI LIKO
DEL UŽSIRAŠYMO '

LAISVES BONDSI
PIRKITE ŠIANDIEN

NORS IR PASISKOLINĘ

Garbes ženklas

3. Ižd. Constantin M. Augusi,
605 St. Clair SI., 

Chicago, III.
4. Redaktorius C. M. Augusi,

605 St. (Ja i r Sl.y 
Chicago, III.

SUSIRINKIMAS.
L.M.S.A. I kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, spalių 28 d. 10 
vai. ryto, Aušros svetainėj, 3001 
S. Halsted St.

neJtilpo.

šiameDelei vietos stokos
“Moksl. Kelių“ num. netilpo šie

P. Kropotkino); J. T. V.-—Mok
sleiviai; V. S.—žingeidumas.

“N-ų” Red.

| Dr. A. R. Blumenthal t

Akis Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra tuL 

čias. kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam pana
rintą Ophthalmomat- 
er. Ypatinga dom» 
atkreipiama | vaiktia 
V ainndos: nuo 9 ryta 
iki 9 vakaro: nadlii. 
nuo 10 iki 11 dieną.

4619 So. Ashland Avenne, 
Kampas 47 St.

Teleplione Yards 4317

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A.. M. KAITIENĖ

prie gimdymo ir šiaip įvairio
se inoteri/ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

PIRK SAU vlsaa Plumbavojimui reik 
nienia tiesiai \tž 'Svholeaale” kainas 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Avė 
Kalbama lietuviškai

LAISVĖS PASKOLOS KOMITETAS
Užsirašymo Stotis: 29 So. La Šalie Street, Chicago 
Atdara 8 ryto iki 10 vakare. Tel. Randolph 7100. 

Užsirašymo yietos, pirmas augštas Post Office 
ir kur tik jus pamatysite parašą: ‘‘Liberty 

Loan Subscriptions Taken Here.”

I ^DAKTARAS LIEBRECHT
Į Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvertais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po piety. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

| 803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago.
> Riejimas iš Madison gatves.

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai} nebe
pakeldami priespaudos, sukila 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.

Siųskite*reikalavimus šiuo adresu:
“N A U J T E N 0 S” A 

1840 So. Halsted St., Chicago, III

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Ki. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eDuj to 

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairbj pilių.
knygelė 106 puslapį gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

l
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41
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CH1CAGOS ŽINIOS!!

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas 

TELEF. CANAL 4730

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

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose Į aug- 
štesnįjį Įeisiną teisėjų kreipki
tės į viršminėtą vietą. Laiškais 
kreipkitės į centrą Ii nio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St

REMIA d. K. GrUGIO 
KANDIDATŪRĄ.

Socialistų Tikietas
Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. 6 d.: 
FOR SUPERIOR COURT

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
C’arl Strover 
Leop.old Saltiel 
John M. Work 
(hristian Meier 
Samuel Block 
Kasimir Gugis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

gaitis ir A. Vasiliauskas.
Seredoj, sp. 31 d. — Cicero, 

III., P. Pakšto svet., 4837 W. 14 
st. Kalbės K. Gugis ir P. Gri
gaitis.

Seredoj, sp. 31 u., — Kcnsin- 
gton, J. Stančiko sv., 205 E. 115 
st. Kalbės P. Dubickas.

Ketverge, lapkr. 1 d. — Town 
of Lake, Columbia svet., 1700 
W. 48th st. Kalbės K. Gugis ir 
P. Grigaitis.

Pėtnyčioj, lapkr. 2 d. — 1900 
S. Union avė., G. Chemausko 
svet. Kalbės P. Dubickas ir A. 
Vasiliauskas.

Subatoj, lapkr. 3 d. —• Ken- 
sington, F. Shedwill svet., 341 
Kensington avė. Kalbės K. Gu
gis ir D. Sutkus.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Har- 
vcy, III., Joseph Dudek svet., 
15639 Halsted st. Kalbūs P. Du
bickas ir A. Vasiliauskas.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Engle- 
wood, J. Butkevičiaus svet, 
8132 Viiiccnnes avė. Kalbės K.

Adv.KAZIMIERAS GHIGIS pedliorius liko pašautas darži- perdaug gerai žinoma.. Kiekvie
noje prie 2758 W. 18th st. dvie
jų vaikų, kurie bandė jį apiplė
šti, Abu pabėgo. 
West Pullman.

Jpcob Wolf, 5483 Kenwood 
avė., krasos rinkėjas, sunkiai su
žeistas, kada I. C. traukinis už- 
bčgo ant jo krasos automobilio 
ties 125 st. ir Stewart avė.

Jeigu adresatai neatsiims 
iki Lapkričio-Nov. 1 d. savo 
čia paskelbtų laiškų, tai su
grąžinsime šiuos jų laiškus 
pačtan.

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy

William A. Cunnea 
t’o fili vacancy

Louis J. Delson

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
VISA EILĖ JŲ!

' Nedėlloj, lapkr. 4 d., 2 v. po 
piet — Melrose Park, Frank and 
James svet. Kalbės K. Gugis ir 

/P. Dubickas.
Panedėlyj, lapkr. 5 d. — Bri- 

dgeport, Mildos svet. Kallies T. 
Dundulis ir Kl. Jurgelionis.

Panedėlyj, lapkr. 5 d., — So. 
Chicago, Frank Aršanskio svet., 
8756 Houston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Visur prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare (apart nedėldienių).

Visi lietuviai ir lietuvaitės at
eikite užgirsti nors vienų šių 
prakalbų. Jums tas yra svar
bu, net būtina, nes šie rinkimai 
yra labai svarbus darbininkams. 
Ateikite- patįs ir atsiveskite .vi
sus savo draugu^, ypač pilie-

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse. 600 serga

Lietuviu Socialistu . Rinkimu fe fe C

impaniios Komitetas rengia

\ uis

Jie pasikvietė geriausius 
tojus ir yra pasirengę išju- 
visus Cook pavieto lietu- 
Vicnos tų prakalbų bus 

įpielinkėje. Tėmykite die-

Vaikų paralyžius lapo suval
dytas ir skaičius susirgimų nuo
latos- mažėja.

Bet užeina nauja bėda — pra
dėjo nepaprastai greit plėtoties 
difterija. Dabar Difterija ser
ga 60(1 vaikų ir jų skaičius nuo- f 
latos auga.

sekamomis

spalių 28 d.

svetainėj, 1579 Mihvaukee avė.
Kalbės d. P. Grigaitis,

Panedėlyj, sp. 29 d., — We$t

P. Ihibickas ir

tina nepaisymą laukiančiųjų Ii-, 
gonius daktaru.

2 vai. Į Užmušęs 
pabėgo.

Policija įieško automobilisto, 
kuris suvažinėjo 15 m. Otto 
Councll iš Morton Grovc prie
miesčio. Užmušęs vaiką, auto
mobilius nesustojo, bet 
nuvažiavo ir dingo.

greitai

, sp. 29 d. — Burn- 
iciukcvičiaus svet..

.30 <1. ■ Hiid

Jurgelio-
menc, ,\. \ asiliauskas 

t 'laminki*, sp. 30 d. 
ton Park, KosciuŠko !

rm

$2.00 Į valandąI $2.00 į dieną

Valdžios nustatytos 
kainos Chicagoje.
Cukrus, buroku arbafe

nedrių, 1 svaras 7%-—S^c
Miltai (Maišas)

1/i bačkos maišas $2.95—3.18 
įis bačkos maišas
5 svarų maišas

Rugiu Miltai
Bohemian stvle,

bačkos
5 svarai
Balti, Ys bač.

.1 uod i, % bač.

1.49—1.60
34—37c 

Maišas
%

$1.371.50 
32c—35c 

1.37—1.50 
32c—35c 

$1.26—1.41 
30c—34c

svaras

GERIAUS PATIKTŲ 
i“ laikraščio agentai 
$2.00 į valandų liuo-

Padaryti. 
mesti, 

rašyda-

18—21c 
17—19c 
16—18c 
13—15c 
groser-

i ny ii1 į

Corn Meal
Balti ar geltoni 

Bulvės
N 1 Wis., Minu ir Dak 43—46c 

Pienas
Condensed, geriausis 
Vidutiniškas 
Prastesnis
Evaporated, nesald. 
šitokiomis kainomis

ninkai turėtų pardavinėti virš- 
ininėtus daiktus. Jei kuris jų 
neparduoda ta kaina, nepirkite, 
bet j ieškokite tolau, kurie gar
duos jums šiomis kainomis.

Kandidatas į Cook apskričio 
Augštesniojo Teismo 

teisėjus.
(Judge of Superior Court of 

Cook County).

Vakaras.

"Naujienų” Ofise, randasi šiems 
meninis laiškai:

Brazauski Anton 
Bružas Aleksandra 
B laže k M.
Bjistaisia S
Balasko Ferdinand 
Barzdaitis P B 
Brudrikas P 
Chaulius Clias (4) 
Guscuįs W 
Jučaitis Z A 
JuŠkevič S (2) 
Jovaišis Karolius 
Melcšis Juozapas 
Mickevičius Julius 
Pilutis John 
LaHs John (Registruotas) 
Satkunas J. 
Samuolis Wm. 
Sadauskas John 
Urbonas J. 
Warna Stanislovas

as-

name beveik streike tie rpubli- 
konų ir demokratų teisėjai savo 
“injunetion’ais” skubindavęs 

! padėti samdytojams nugalėti 
strikierius, kemša n t juos į kalė
jimus, draudžiant pikietuoti ete.

Išrinkti ant bendro senųjų pa
rtijų tikėto jie tą pat darys ir to
liau — jie turės taip daryti, jie 
negali kitaip daryti, nes jie yra 
savo ponų tarnautojai. \

Tat teisėjų rinkimais lapkri
čio 6 dienų žmonės turės nu
spręsti, ar jiems patogiau, kad 
ir toliau juos engt^ jų engėjai, 
“pa trio tingumo” kauke prisiden
gę, ar jiems pakako jau to en
gimo ir jie geidžia jo nusikra
tyti .

Jeigu jiems pakako, tai seka
mais rinkimais jie nebeabejo- 
dami balsuos už vienintelės žmo 
nių interesus ginančios partijos 
kandidatus — už socialistų par
tijos. Teisėjais jie išsirinks sau 
žmones, kuriems rupi ne kapi
talistų interesai saugoti, bet gin
ti žmonių teises, žmonių laisvę 
ir labą.

m

ras rengia gražų vakarą, su dai
nomis ir kitokiais pamargini- 
mais, taipgi šokiais, subatoje, 
spalių 27 d., abiejose Mildos sve
tainėse, 3142 S. Halsted St. Pra- 
džio 6:30 v. v. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti, o jie pasirū
pins visus užganėdinti.

30 “SLACKERIŲ” AREŠ
TUOTA.

Buvo sulaikyta 600 nužiūrėtų.
,‘U) menamų ‘slackerių” areš

tuota iš sulaikytų Stanford par
ko distrikte užpereitą naktį 600 
nužiūrėtų, asmenų. Jie buvo 
atiduoti federalei valdžiai.

Kada baigėsi laisvės paskolos 
paroda, tedera lės valdžios agen-

ir Union avė., distriktą ir pra
sidėjo masiniai areštai. Buvo 
paduoti skundai exemplion boa- 
rdo No. 44 pirm. Jacob Bern- 
heim ir klerko Ira Arkin, kad 
(118 užsiregistravusių tame dis
trikte asmenų nestojo egzami- 
nacijirfi ir kad todėl tarybai pri-

gistrantų, kad sudarius reika
laujamą skaičių kareivių. Ir to
dėl užvakar ir buvo daroma me-

Visi asmenįs, kurie išrodė 
drafto amžiaus, buvo areštuoja
mi teatruose, biliardinėse, na
muose ir sankrovose. 20 žmonių 
drafto amžiuje buvo paimta iš 
namų prie 905 W. Lltli st. De- 
tektivų seržantas Yancy turėjo 
du sykius iššauti Stanford Par
ke, kol Sannic Kusman ir Re
ny Makarow, abu iš 1310 S. San- 
gainon si., nusprendė pasiduoti

Policijos vežimai iš kitų sto
čių buvo pašaukti pagelbon ir 
visi žmonės buvo nuvežti vieti
nės tarybos kvatieron egzami- 
nacijai. Iki vidurnakčio jie vi
si buvo paliuosuoti, apart trijų 
dešimtu, v

Stockyardų darbininkai 
grasina streiku. ,

30,000 gyvulių skerdyklų dar
bininkų, atstovaujančių 19 ama
tų. grasina streiku, jeigu nesu
tiks išpildyti jų reikalavimų pa
kelinio algos ir extra mokesties 
už viršlaikį. Tie reikalavimai 
bus paduoti sekamą savaitę.

Darbininkai sako, kad prie
šingai federalės valdžios palie
pimams, jie dirba po 12 vai. j 
dieną ir gauna už viršlaikį tik

Unijos vadovai sako, kad sa
mdytojai rūpinasi sukelti nesuti
kimus tarpe baltųjų ir juodųjų 
darbininkų, kad tuo susilpninus 
uniją. Tcčiaus paskutiniu laiku 
didelė didis juodveidžių darbi
ninkų įstojo j uniją.
Pašovė.

Samuel Richman, 1119 S. AI-' 
bany avė., cigarų ir saldainiu

Kam tatai žinotina.
Kas lietuvių yra pirkę 

metai atgal lotus Lena Parke, 
Ind., ir turi “deedus”, tegul atei
na mitingan nedalioj, spalių 28, 
lygiai 2 vai. po pietų, po nume
riu 1533 Mihvaukee avė., arti 
Robey gt., pas A. R. Gluck. La
bai svarbu. —-A. Kaufman.

keli

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius. agsaw 
nuoh i> patarimu* duoda dykai.

786-88 Milaraukee avė., arti Chlcaga av. fe* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaite 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki S pa pieta 

Tol. Haymarket 2484.

Dramblys vedė Asilę
Ne iš meilės, bet iš apsirokavimo

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c. ' 

Subatos vakarais ir nedėliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir a2.r« GATVf

VIKTORIJA ČEKIENĖ

DR. M. HERZMAN i

persiskyrė su šiuomi pasauliu 
Rugsėjo 26 d. 1917.

Velionė paėjo iš Lietuvos,— 
Suvaiką gub., Seinų pavieto, 
Kapcemiesčio parapijos, Mccu- 
nų kaimo. 19 metų išgyveno 
Amerikoje.

Laidotuvės atsibuvo rugsėjo 
29 d., iš švento Kryžiaus baž
nyčios.

Paliko mane didžiausiame 
nubudime su 7 kūdikiais. Vy
liausias 18 metą, o mažiausias 
3 metų ir 7 mėnesių.

Domininkas čekas. 
Westville, III.

Gerai lietuviams iinomaa per 16 tn» 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ii chroniškas Hgaa, rr- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pne 
tahus.

Ofisas ir Lsbaratorija: 1»25 W.
St. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. U 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 8116, 
GYVENIMAS i 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tikto!

__

A. E.TUTTLIS
Turinti Slaugintorįos (Nursės) 

ir akušerės diplomą 
Persikėlė iš

Cicero, Iii., 1339 So. 48tb CK

ROCKFORD, ILL
1530 So. West St. 
Pitone Main 6800

Vedč — ne Džonas Mėgę, ale 
Dramblys Asilę; dar tįsiau pa
sakius, republikonų partija apsi
vedė su demokratų partija.

Republikonų mašina susijun
gė su demokratų mašina ir pa
gimdė vieną savo kandidatų j 
teisėjus tikictą -fifty-fifty. Taip 
norėjo kapitalistų korporacijos, 
visi kapitalistų laikraščiai ir vi
sas didžiulis biznis apskritai.

siklausimo, be pritarimo žmo
nių, kurie remdavo republikonų 
arba demokratų partijas. Pin
tiesiems demokratų arba repu
blikonų balsuotojų sluogsniams 
neduota savo žodžio tarti, ar jie 
nori tokių vestuvių, ar ne, o bet
gi dabar tų partijų bosai nori,

publikonus, o republikonai už 
demokratus. . J

Kodėl tų partijų politiniai bo
sai dabar susijungė, dalykas la
bai aiškus. Jie išsigando socia
listų. Išsigando, kad rinkimais 
lik nelaimėtų sociillistų partijos 
kandidatai.

Metų metais tųdviejų politinių 
partijų - republikonų ir demo
kratų — bosai ėdėsi tarji savęs, 
“faitavos”, bet kada išvydo grū
mojantį sau pavojų, jie urnai su-

na, dabar jie tikisi, kad žmones 
vėl seks paskui juos, kaip avis

Jungtinis republikonų su de
mokratais fifty-fifty tikietas, tai 
didžiulių korporacijų tikietas,

i talistų interesų tikietas.

Strylkarių, telefonų, 
skerdyklų ir k. kompanijos nori 
turėt, kaip turėjusios, savo prie- 
telių teisme, sėdinčių ant teisėjo 
suolo. To palies nori turėt jų 
laikraščiai — Tribūne, Herald, 
Journal ir visi kiti džingoiznio 
apaštalai. O tie kandidatai į tei
sėjus, nominuoti ant jungtinio 
republikonų-demokratų tikieto, 
tai ir yra jų prieteliai, jų drau-

Bet žmonės tegul nesitiki, kad 
jiems bus gera, jeigu bus išrink
ta to “fifty-fifty” padermė. Tei
sėjai, išrinkti' ant kapitalistinių 
partijų tikieto, ikišiol niekados 
dar nepasižymėjo, kad jiems rū
pėtų ginti žmonių reikalai, o jau 
darbiu inkam k tni iii “fpiyvho” iv

įGARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Vyrišky Drapany Bargenal 
'Nauji neatimti, daryti ant užs» 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki 885, dabai 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir vt* 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chleagv, IR

Roslškai-Lenkiškas 
Ligonbutis >

Vyrai, moters ir vaikai, sergant) 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas. Me? 
gydome visas šias ligas vėliausiai? 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją i jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Indcpcndencc Blvd. Chicagc

Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 meta! 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

.- iki 8 vakaro, šventadieniais 
ųuo 0 iki 12.
4726 8. Ashland Avė., Chicago

S 1 ■■■■■!■■ M ...... ■ UI. ■ ■ ■ Į-...... .. ■ ■

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKINIŲ

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tek Canal 5188

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart «i! 

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

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak 

Tel. Canal 3877.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ,
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-rns augštas. 
Valandos: nuo 0 rvto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 tfyto iki 12 dieną.

* Tel. Canal 5335

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Tau skaudą akys,
skaitant raidės susibėga | krvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Daktaras
Specialistas iš Seno Krajaus

VVISSIG
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko
- Tel. Canal 3263.

Mrs. Antanina Shusho
Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite į A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kcdzic Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

gazo, Telephone Yards G492

Registruota Akušerka

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleret 

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
6OO3-3O39 S. Halsted SL, Chicago, 11L
----- ------ --- --------- -- -------- ----- -  - ------ -- -----  I, I. .

Geriausia Krautuve 
dc! pirkino ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pa® 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoe 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akinius.

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

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

Tel. Canal 5838
2128 VVpat 22-r« gatvė. Chicata.

Telephone Yards 5032

DR. W. VUSZKIEWICi

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJ.^ 
•las turi skaudamas arba silpnas aku* 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pa.a *»•“'*' I

1155 Mihvaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 

Q rvto iki } po 9^

Telephone Drover 9692

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyrišku, Valka 
ir visų chronišku lity.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietfe T—■ 
vakare. Ncdčldientaia 10—1 po piatfe 

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Tel. Armitage 984

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Clilnir|is

X-SPINDULIAI I

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—12 ryte? 2—1 I 
vakare. '



8 N A O . laft U#, tJhieago, UI. emycia,

Pranešimai
PASARGA.—'Draugijų pranešimų* skelbiamo 

t>« uiruokestlen. Praneainiui turi būt priduoti 
UI rakaro. Laiškeliu arba telefonu. Omai 1j06. 
FtMuoti U» pačią dl«ną. kada "rau‘'I'rt,t.rlaJ?V 
dianraMia, nebegali būt Įdėti.— ‘NmJ. K*1-

Liet. Jan. Vyrų ir Motery Pa&, Kliu 
bo balius įvyks nedėlioj, špūlių 28 
(1. A. J. Lmiterbach svet., 4819 W. 
12th St., Cicero, III. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti. — ....Viršminčto Kliubo susirinkimas 
atsibus panrdėlyj. spaliu 29 <K The 
Club House, 3120 W. 12th St. Chica
go, III. ...—Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

T.M.D. 22-roa kp. ausirinkirnaa į- 
vyks Nedėlioj, spaliu 28 d. 2 vai. po 

iiuetŲ, Aušros svet., 3001 S. Halsted st 
-■Visi nariai malonėkite pribūti susi
rinkimai! paskirtu laiku, nes yra 

>dmig reikalu apkalbėti. Taipgi bus 
įduodamos knygos. —Valdyba.

LSS. 4 kp. mėnesiais susirinkimas 
atsibus nedėlioj, spalių 28 d. I v. po 
4uotų, Mildos svetainėje, 3142 So.

lalsted sK~—Draugės ir draugai, ma- 
**i®nėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
n<urime labai svarbių reikalų apsvar- 
'Stynmi; taipgi nepamirškite atsivęsti 

-xpaujų narių prisirašyti. .—-A. Dvylis

LSJL. 1 kuopos lavinimoai susirin- 
afcimas atsibus nedėlioj, spalių 28 d. 
JO v. ryto, Mark Whitc S. svet, Hal- 
ryled ir 30 gg. Atsibus drg. K. Augu- 

-vdinavičiaus pamokos iš lietuvių kal
ybos gramatikos. Draugės ir drau
giai nepraleiskite tos progos, visi ko- 
Tfdcaitlingiausiai atsilankykite paskir

siu laiku. . . —Rengėjai.

Roekford, III; L. Soc. Jauti. Rate
lis turės lavinimosi susirinkimą nc- 

• dėlioj, spalių 28, 7:30 vakare, Nau
joj Soc. Svetainėj, 7th St. ir 6th avė. 

-MMalonėsit visi pribūti kas tik nori 
■-lavinties. —A. Hausman.

Kenosha, Wis.—-LSS. 58 kp. extra 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 28 d. 

enpalių, Louis Kapsai svetainėj, Grand 
avė. ir S. Ws Main st., kaip 1(1 vai. 
ryto. Visi kuopos nariai malonėsit 
atvykti, nes yra svarbių dalykų sva
rstymui. Po susirinkimo tuojau bus 
debatai .Visi įdomaujantis debatais 
malonėsite atsilankyti. K. Paukštis.

LSS. 81 kp. extra susirinkimas į- 
vyks subatoj, spalių 27 d., 7:30 v. v.. 
I.iuosybės svetainėj. 1822 W. VVaban- 
sia avi. Visi nariai atsilankykite, 
nes yra daug labai svarbių reikalų, 
ypač vedime kampanijos. —Valdyba

LSS. I kuopa rengia labai puikų 
•vakarą ateinančiu Nauju metų va
kare. Todėl prašome visas kuonas 
ir progresyves draugijas nerengti 

vakarą koncertu ir balių, kad vie
ni kitiems neužkenkus. —Komitetas.

“Ateities Žiedas”—Vaikų Draugi
jėlė rengiu gražu koncertą ir balių 
Nedčlioi spaliu 28 d. 1 v:3ll vai. po 
j>ielo Mildos Svetainėj. Programą 
daugiausiai išpildys maži vaikučiai, 
ilgą laika lavinami p-les S. Slaniii- 
liutės Kviečia publiką atsilankyti.

L.M.P.S. 9 kuopos choro repeticija 
po vadovyste gerb. p-ios GugicnCs 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 v. vak. 
.Mark \Vliite Sųuare svet., Halsted ir 
29 gatv.—Visos choristės ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos punktuahškai Jankyties 
paskirtu laiku. —Komitetas.

St. Louis, Mo.—LSS. 41-oji kuopa 
rengs kas ketvirtas nedėldienis de
batus Knygyno svetainėj; Cass ir 14 
gat. Pradžia lygiai 3 vai. po pietų. 
Pirmi debatai įvyks spalių 28 d., 
tema: “Delko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti į debatus ir vie
šai gvildenti pakeltus klausimus, vie
toj leisti laiką veltui.

—Rengimo Komitetas.

Lenkai Socialistai 12 ir tl wardo 
suvienytomis spėkomis rengia didelį 
šokamąjį vnkarą, Czervvca svetainėj, 
2254-68 W. 19 gat.. kampas Oakley 
avė., 27 d. spalių. Pelnas skiriamas 
padengimui Rinkimų Kampanijos lė
šų. Kviečia atsilankyti lietuvius.

...—Komitetas,

I.SS. 81 kuopos buvo tilpęs prane
šimas “N.”, kad bus lošiama “Salia
mono sapnas”. Tas nutarimas tapo 
atmainyta. Vietoj to bus lošiama 
“Karės Nuotakos”, gruodžio 1 dieną 
1917. Kitos LSS. kp. Chicagoj ir 
pažangiosios draugijos malonės ne
rengti tuo pat laiku panašių vakarų.

—Rengimo Komitet.

Agitacijos komisijos LSS. 22 kp. 
susirinikimas įvyks petnyčioj, spa
lių 26 d., M .Meldažio svetainėj, 2242 
\tS£3rd pi. 8 vai. vakare.—Visi ko- 
misipVH nariai malonėkite būtinai at
silankyti, taipgi ir šiaip kuopos na
riai atsilankykite, nes mums reikia 
daug darbininkų Varymui rinkimų 
kampanijos. Nepamirškite.

—A. Ambrazevičių.

..Cicero distrikto Naujienų šerinin- 
kų susirinkimas bus pėtnyČioj, spa
lių 26. 8 v. vak., Tamuliuno ir Gud- 
galio Svet, 1447 S, 49 avė. Susirinki 
te visi. —Valdyba.

Smulkus Skelbimai

RJ'IKALINGAS
NORS-KIEK PATYRĘS DARBININ

KAS DIRBTI ĄNT LINOTYPE MA

TU rF GERAI MOKĖTIŠINOS.
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBĄ.

“NAUJIENOS”

1840 SO. HALSTED ŠT.,. CHICAGO.

DARBAI
gnnbučiuose,. ir tt./Špeci&lU auldė^ yatarntf* 
vimas. Pamatykit
(icriansioa mokMtį

Advance Ei
•- 2nd floor, x-

Vyrams ir Mot irimą, IN- 
VAHIJOS rųšies dirbtu- 
Xėse, Sopose, oiisuoge, ho- 
’tclHiosc, restoranuose, Ba
riūnuose. fnstitueijosc, 11-

musų DIDELI euraSą.—

ployment Eschange 
79 W. WashJnffton St.

REIKALINGA kriaučių prie vyriš
ko kostumieriško darbo. Ateikite 
tuojtius. ST. ALEKNO, 
911 W. 33rd St., Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs barberis, 
gera mokestis. Atsišaukite tuojaus į 

Skrodenis,
4500 So. Ilermitagc Avė., Chicago.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie ųamų darbo. Geri namai. 
I’astovus tfarbas. Geri žmones.

1501 Lavvnclalc Avė. ncar 151h St.
' Vist floor)

REIKALINGAS geras duonkepys. 
Turi būti patyręs savo darbe. Gera 
mokestis.

MAROZAS BROLIAI
1617 So. Paulina SI., Chicago, III.

R1JKAL1NGA moteris turinti ge
rą patyrimą prie sortavimo skudu
rui. Užmokestis gera.

GERIAUSIA PROGA
Iš priežasties išėjimo į kariuomenę 

labai pigiai parsiduoda gerai įtai
syta Duonkc.pykla (Bakcry) ajiielin- 
kėj apgyvento.) lietuvių,’lenkų ir ki
tų tautų. Atsišaukite:
2331 So. Oakley Avė. Chicago.

Telefonas, Canal 1667

PARDUODU labai geroje, vietoje 
bučernę ir grošernę. Biznis išdirb
tas per ilgą laiką to paties žmogaus. 
Pardavimo prie’ 
nusipirko furmą, tai nori tuoj par
duoti. biznį ir išvažiuoti į savo fnrr 
ipą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig
hton Park, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo hdresu: A. Blynas, 
2316 So. Hdyne avė., Chicago, III

savininkas

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandas 
už retai pigią kainą, $100.00 sekly
čios setas, tikros skuros. už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonm daven- 
port, taipgi $525 pianu sū 25 m. gya- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais- už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsiiau- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, DL '

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų -$450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonogranhą su rekordais ir 
Jcwcl point už $60.
1520 N. Wcstarii Ava. 1-miiJi aujgiLux

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, fimnkos. 
$800 Grojantis lianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 vietrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS^ Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Eiricrald Avė., Chicago, II)

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halšted St., Chicago, III

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, 111; 
J. ŠMOTELIS.

10604 Edb'rook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chicago, UL

^hieagos Lietuvių Darbi
ninkų Tį 
Valdyba

ba.

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Dr-stės G. L. K. Mindaugio No. 1 
mėnesinis susirinkimas atsibus Sub. 
šnaliu 27 d. I). Shemaičio svet., 1759 
So. Union avė, 7.39 vai. vakare. 
Drauuai, turite būtinai visi pribūti 
ant šilo susirinkimo, kadangi brazi
las susirinkimas nedavė Dasekmrs 
nutarti svarbiu reikalu. Viskas atidė
ta šiam susirinkimui. S. .J. Tverijonas

Si,A. 129 kp. Apdraudos ir Sveika
tos savaites paskaitos įvyks nedėl’oj 
spaliu 2 8d. 3 vai. no pietų .1. H. Ra- 
šinskio svetainėje, 731 \M 18 si. Lai
kys paskaitas dr. .1. Jonikaitis apie 
limpančias ligas. Malonėkite visi at
silankyti. kaip vyrai taip ir moters. 
Bus duodamos knygelės už dvką, kas 
lik atsilankys. —Komitetas.

Brighton Parko 
rijos susirinkimas 
bu 28, 1-ina vai. 
Hali svet. 3925 S. 
nariai malonėkite

Lietuviu Kur po ru
blis nedėlioj. sna
po oiclų, Liberty 
Kedzie avė. Visi 

atvykti. —Valdvba
KeiiKingloii, 111. Masinis susirinki

mas bus ularninke. smiliu 3() <|. Stan
čiko svet., 215 E. 1151h St.. K“nsinv- 
ton III. 8 vai v. Ibis veri kalbėtojai. 
Kalbės įvairiomis kalbomis. Progra
mas Ims su namarginimais. Ateikite 
visi. Kviečia Gynimo Komitetas.

Extra!—Pirmas komiteto susirin
kimas. kasl'nk rentf'mo vakaro nau
dai “Laisvės” ir “Nauiosios Gadv- 
nės”, įv' ks subatoj. smiliu (Oetobcr) 
27 d., 7:30 v;^. vak. Viešo knygyno 
kambariuose 1617 N. Robev St. (arti 
prie Mihvaukee'ir North Avė.)

Chicagos ir artimos anielinkės so
cialistu kuomi išrinktieji komitetai, 
būtinai m«*ldžiami nributi. Taipffi ir 
tos socialistu kuonos, kurios nega
vo nok vielinio bei nespėjo išrinkti 
komiteto viršminėtani darbui—V ra 
meldžiamos prisiųsti nors po vieną 
narį iš kuopos valdybos.

—Julius Mickevičius.
North Si d ės Draugijų Sąryšio mė

nesinis susirinkimas įvvks šiandie, 
7;3n vai. vak. Knygyno kambariuose, 
1617 N. Robev st. — Visu draugijų 
delegatai malonėkite atsilankyt, nes 
turime daug svarbiu reikalu antart.

—Sckr. J. Kalaine.

Smulkiems pasisktibimams kainos
1 colts, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą coli? vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo drba 
reikalauja darbininkų, kas no; 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pp^tatysite, 
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.

AŠMENIŲ ĮIEaKOjlMAi
Pajieškau savo pusseserų: Marijo

nos ir Kairiuos Sakalauskaiėių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
Aleksandrovsko vol., Daugų parap., 
Daskonių kaimo. Jos pačios arba kas 
jas žinote malonėkite pranešti.

Viktorija Sakalauskaitė. 
P O Box 216, Melrose Park, III.

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

kamba-

greitai.

NAMA1-ŽEMĖ

“serai) vardą-’ — prie 
lių. Atsišaukite greita 
2627 \V. 121 h SI.

IŠSIMAINO geras namas ant .saliu- 
no ar bile. biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 1515 S. Union Avė., Chi-

Davis Sųuare, Town of Lake. — 
Dar keli vyrai, lankantis vakarines 
mokyklas ar šiaip negalintis ateiti 
kitais vakarais, gali būti priimti j 

' gimnastikos klesą pėtnyčios vaka
rais.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ge- 
neralė repeticija įvyks petnyčioj, spa 
iių 26, 7:30 v. v. P. T. Radavičiaus 
svet. 936 W. 33rd gt.—Visi nariai bū
tinai atvykite.

Nedėlioj, spalių 28. rem ticijos į- 
vyks ne iš ryto, bet 4 vai. po pietų.

Kxi<čiami nauji dainininkai pri
sidėt prie nnisų didžiulio choro. Pri
sirašyti galimą repeticijų susirinki- 
iliuosc. .C'h..L. Vyrų Choras.

^Rockford. III.—Lietuvių Socialistų 
75 kuopos ir Lietuvių Socialistų Jau
nimo Ratelio lavinimos vakaras į- 
vyks nedėlioj, spalių 28, 7 v. vakare, 
švedų socialistu svetainėj. 702 —7th 
gal., kampas 6-tos avė. Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti. Rus 
puikus programas, susidedantis iš 
dainų, deklamacijų, inonidųgn etc.

—P. Louis.

Dr-titė Dr. Vinco Kudirkos sausio 
d. rengia vakarą M. Meldažio svet., 
ietuviu .launimo Ratelis vaidins 
raina “Valkata”, lodei prašome ki- 
r draugijų nerengli vakaru ta die- 
ą. —M. Churlis.

Rocktord, III.—Rockfordo Draugi-
Tarvbos susirinkimas įvyks pėt-

gulinriu dram iin prie 'Tarybos (f»a 
■i I i a i o a doiičk i lc pribut i pažvinr 
o. I tiku Ii. P. Diliunas, Tar. Pirm

Pajieškau savo pusbrolių: Juozapo, 
Antano ir Felikso Prievolių, paei
nančių iš Kauno gub., Ukmergės pav. 
l'špalių valsčiaus, šeimyniškių kai
mo. /\pie .5 metai Amerikoj. Kas ži
not, ar jie patįs malonės atsišaukti.

Br. Namajuška,
1639 Girard St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario prie blaivų 
žmonių su valgiu ir elektros šviesa. 
Turi būt Northside. Atsišaukite grei
tai. A. Vilutis,
4906 VVabansia Avė., Chicago.

REIKALAUJU kambario Chicago- 
je; geistina butų švariai užlaikomo 
ir šilto. Malonėkite atsišaukti laiš
ku. P. G.,
3001 S. Halsted SU Chicago, III.

RANDAI

ANT RANDUS 3 KAMBARIAI la
bai pigiai, ant 1633 S. Canal st. ir 5 
kambariai, parankus daktarui dėl o- 
fi*o, 1719 S. Halsted St.

ANT BANDOS 6 KAMBARIAI SU 
guzu, maudykle ir kitais ištaisymais. 
Randa labai pigi.

j/sinkus,,:
3151 S. Halsted Si., * Chicago.

PCIKCS bl’RNlGIUOTAS' KAM 
KARYS ANT IŠRANDAVO.IIMO. 
RANDASI PRIE LEIKOS IR NETO
LI NUO JACKSON PARKO, ANT 
Rl LVARO. NORINTIEMS PUIKAUS 
KAMBARIO TAI YRA PROGA.

.1. SIMO S, 
783.» South Shore Drive. Chičago

l el. South Chicago 1303.

REIKALINGAS jaunas vyras į ba
nką kaipo “reeciving Teller”. Puri 
mokėti gerai rašyti, rokuoti ir ang
liškai kalbėti. Geistina tokio, kurs 
jau yra kiek nors dirbęs Rankoje ar 
ofise. Atsišaukite į Universal State 
Bank, 3252 S. Halsted SI., Chicago, 
III. 

. i ■ ....... ......... i. i . ■■■■>■—>—■■ . ■
REIKALAUJAMA moterų bei mer

ginų sinti rankomis, patyrimas ne
reikalingas, trumpos valandos. Gera 
mokestis. Atsišaukite:

A. (i. SPALDING and BROS. 
51 ir La Šalie St., Chicago.

DIDELIS BARGENAN ant namų, 
labaii puikioj vietoj ir neša dideles 
randas 
pais; i. 
ma gaut ir 
bent kiek -

GEO. VIRBALA1TLS, Savininkas 
1434 S. Savvyer Avė. Chicago.

Tel. McKinlcy 3351

— po 6 kambarius, su škic- 
ąžuolu išdirbtas vidus. Gali- 

‘' ant išmokėjimo įnešus 
— namą lengva įgyt.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA vyrų ir motery par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au
kštos rųšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
gali uždirbti nuo $50 "iki $200 į sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. La Šalie 
Street. Chicago.

PARDUODU RARA.
Turiu parduoti karą atimtą už mort- 
gečius. Aš neturiu jokio biznio. Ka
ras geras darbui—Abbott Delroit, Le- 
mousine, ant 7 pasąžierių. Del biz
nio labai geras. Mano adresas: 
1727 S. Union Avė. Chicago, UI.

MOKYKLOS

REIKALINGA leiberių dirbti lie
jykloj (foundrv) $3 į dieną.

MASON, DAVIS and CO.
7710 S. Chicago Avė., Chicago

REIKALINGA preserių dirbti į 
dirbtuvę i Andcrson, Ind. Atsišauk į 

MAL’RICE, 11IRCH and CO.,
302 S. Markct St., Chicago, III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprRda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dcl jūsų parankiuno. UŽ 110 ii 
mokinam jus siut visokius drabužiu* 

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Weatem ava 

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wella

REIKALINGA vedusi pora, moteris 
neinanti į darbą. ^'įžiūrėti namus. 
Aš ir mergaitė 12 metų. Aš esu aku
šerė ir man dažnai prisieina išeiti iš 
namų. Kambarį duodu dykai. At
sišaukite į Ponią P, Urbon, 
3313 So. Halsted St„ Chicago.

PARDAVIMUI

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

PARDUODAMA .pigiaė barzdąsku- 
lykhf 3 krėslų. Gera vieta lietuviui. 
1010 E. 93rd St. ' Chicago.

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

ALE TAS, KURS PASILIKS B1ZNYJ, 
PADARYS DAUGIAU PINIGŲ, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
ROS VH-TOS DEL SALIUNŲ.

MONARCH BRAVARNĖ
21 IR AVESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENI'AS GEO. L. UKSO

karčianios.

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, AVIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas.
402 Lincoln St.

Juoz. Macnorius', vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jcnne St 
Bar. Gaušaitč, iždo globėja, '

473 .Mihvaukce ay,c. 
Vi. Kačiūčtavičfe, iždo’globėjas,

V • • • 14 Congrcss St<
• Jonas Kasiulis, .maršalka

' . ... • G53:Garden SL
Feliksas Dapkus, maršalka, • •

917 Jcnne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas.

313 Ouince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis, -

152 Main str. 
Petras Milauskds; vSlauiięšis, ' 

. . J R. 35 Bos 90. 
Juozas Žilius* duh’ninkas,

614 Markct St

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
nų” aavo miestuose arba distriktuo- 
ae. Pas juos galima gauti plikti 
“Naujienas” pavieniai* numeriai*.

CHICAGO, ILI.

Pirmininkas, A. Petrulis,
751 \V. 35th St.

Sekretorius, St. Strazdas,
1840 S. Halsted st. 

Iždininkas, S. Danilevičius,
1617 N. Winchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Pild. Kom. Sekretorius.

■ .,» ! »,„ .e.lĮ* ,e UI ,WI. ,.R
'iLlETUVIU MOTERŲ APSV1ETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Kdtkevičien'č, prezidentė,

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

• 1915 So. Halsted St.
Pi Ballckienė, iždininkė,

3443 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos s- 
K. Paršiukaitė, Chicago, 11. 
A. Klimavičiūtė, Chicago, įjl. 
V. Jurkevičienė, Herrin, III.

Siunčiant į centrą mokestis,Siunčiant j centrą mokestis, nio- 
ncy order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

Zukip?, pirmininkas
1608 W. North avė.

Lankas, vicc-pirniininkas,
1621 Girard st.

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

Z. Lankas, fin. raštininkas, 
1621 Girard

A. M. Kadževskis, iždininkas,
1928 Leavitt

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje, 1824 VVabansia avė., kam
pas Girard glv., 7:30 vai. vakare.

M.

SI.

SI.

. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st., Cicero, 111. 

Pirm. Pageli). — P. Shvelnis,
1412 Milvvaukee Avė. 

Raštininkas —■ A. Ripkevičius,
1681 Mihvaukce Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas, 
ir Business Agentas, 
Ofisas 1579 Milvvauk

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Mikvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna Liną pčtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Mikvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio. Ra- 
shinskio salėje, 181h St., netoli Hal- 
sted SI., 7:30 vai. vakare.

enue.

LIETUVIŲ JANITOR1Ų PAŠELPI 
PINIONlšLIUBO VIRŠININKAT:

A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 \V. Floarnoy St. 

Tamošiūnas, vice-pirmi.iikas, 
1C>32 S. S(‘\varor avė. ■ Sawyer?) 

K. Karoblis, prot. rašt-įlinkas,
807 S. Spaukling avė.

\Vm. Mimikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd. 

M. Kazimas,. iždininkas,
1501 S. llarding Avė.

A.
A.

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917in.

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

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

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1918 String St.

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. \Ventwort Avė.

J.

J.

P.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
M. Varekojis, pirmininko pageli)., 

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

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

27 E 102ud place 
F. Shcdvilas, kasierius

311 Kcnsington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakarį F, Shcdvilo svetai
nėje, 311 Kcnsington avė.

Str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228 Coblenz str. 

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldcnhaucr, daktaras, 
1554 W. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą, 
ncdėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zck Polek’svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukce avė.; pra
džia 2 vak po piet.

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite 'Šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkif 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

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

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

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi tinkamai iSsilavlnęs.

LEVESK10 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti lengvini ir už mažą 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystės, Laiš
ku rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pai budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL.HIGH SCHOGL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Di-1 lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiimtus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilna APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kiruo.
G. J. Leiskis. 3311W. 61 PI.Chicago

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

Juozas Sakelis, vlcc pirmininkas, 
.1806 iCcntcr St., Racine, Wis. 

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. IIa>vland Avė. 

Kaz. Brazevlčius, fin. raštininkas
* > 402 Lincoln St.

Kaz. Brazevįčius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Gardcn St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė 

St. Zeleckas. iždo globėjas,
462 Jcnne St

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo
kares komiteto narys,

202 N. Ilavvland Avė. 
F. Basčius, mik. nuo karės k-o narys 

50 S. Havvland, Avė. 
F. Basčius. Slaptas ligoniu lankyt.

50 S. Ilavvland Avė- 
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras.

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

, , “Naujienose”, 1840 S. Halsted SL 
North Side Skyrius: Wiibėrty Strege 

2018 Grecnvvich Str.
Bridgeporl Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

8127 S. Normai A v*.
Brighton Park:

Mr. Sinith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Av*. 
žurauskas, 4053 S. Maplcwood av.

Atlantic City Skyrius:
, A. Janauskas, 4563 Wentworth av.

V. Sąndar-gas,. 2.418 Princenter av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str.

Kejnsinjrtmio, Rosęlando ir Burnsi- 
dės Skyrius: J. Rimkus,

111 107th Str.
West Side Skyr.rA. AmbrozeviČIus, 

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

- 4601 Ilermitage avė., Chicago.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
Misčikailienč, organizatorė, 

’ 3500 So. Emerald
BalickięnČ, nut. raštininkė, 

; 3443 So. Union

A.

K.

D.

M.

A.

avė.

___  _____ Avė.
Paberciytč, finansų raštininkė, 

1315 Girard
Girdvainienč, iždininkė,

3255 So. Halsted
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted
Kubulienp, kasos globėja.

St.

St.

St

SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

1618 Huoran Ase.
Motiejus Baltrušaitis, prot. rasi..

1602 Indiana Avė.
Justinas Taukevičia, turtų rašt., 

1023 Broadvyay avė.
Antanas Pulką, iždininkas.

1128 N. 8111 SI.
Andrius Jakučionis iždo globėjas.

1424 So. lillli St.
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas

1124 Hiį
Motiejus žemaitis, maršalka, 

1309 Broadw;i 
Susirinkimai atsibuna kas 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio
pirmą

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubiiias, pirmininkus,
2129 W. 21____  St

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 18tli Street 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wcntworth avė.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

2010 S. Halsted St., Chicago. 
Vincentas Danta, prot. raštininkas,

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

638 W. 18 St., Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, 111. J. Matulis, 1<.
1437 S. 491h Ct., Cicero, BĮ. 

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

Melrose Park, 111.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St.

Springfield, 111.: K. Lagūnas, 
1716 Mathcny Avė. 

DcKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Markei St. 

Divernoon, 111.: W. A. Žilinskas,
Box 21 C.

Rockdale, III.: via Jollet, D. Lukš*, 
140 Mocn Avė. 

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

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,
801 — 81h St.

So. Chicago, 111.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Avė.

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

W. Failam, UL: VV. Pilypas, 
720 W. 120 St.

Harvey, III.: Z. Tutramentas. •• 
15725 Finch Av*.

Spring Valley, 111.: A. Jukubauskai, 
516 Cleveland St.

Kewanee, III.: K. Valanftiunas,
506 Ę.

Livingston, III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, Iii.: Žičkus,

Springfield, 111.: K. Stočkus,
1530 Sangamon

E. St. Louis, 111.: K. žukauski,
123 St. Clair

7 St.

Ava

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

VVorcester, Mass.: M. Paltanavičius, 
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Losvcll, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

A. Ramanauskas, 
101 Oak St

5 Arthur Si

Lawrence, Mass.:

MonteBo, Mass.: P. Stiga

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

st

St.

Elizabetb, N. J.: D. Bočkus, 
211 First

Patcrson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

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

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

Bayonne, N. J.: A. Schvrartzburg 
J O W« 401U 

diffside, N. J.: K. Sleponaviče, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ

St.

st.

Yonkcrs, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Av«. 

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

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

Anisterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main Mt,

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Av«.

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

K. Jankauskas, pirmininkas,
1965 Evcrgrecn avė.

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 Wabansia a ve.

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

Jur. Kalainč, iždininkas,
1965 -.Evergreen avė.

G. Moldcnhaucr, daktaras-kvotėjas,
1554 W. ’Chicago avė.

MARYLAND VALSTIJOJ

Ballimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard Rt

Baltlmore, Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca *1

Ballimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL., ----

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

Juozapas Shimkus, vicc-prezidentas, 
10707 Wabash Avė.

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

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

Antanas Enzbigeiis, kasierius,
352 E. Kcnsington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmajJČt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken- 
sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 niėtų amžiaus senumo 
$1.00: nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į-

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Marti b,
1209 S. 3rd St 

Sioux City, la.: Jos. M. Budnikas,
2510 Correctionville Rd

OREGON VALSTIJOJ

Portland, Ore.: Omarą Ne\vs Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: \V. NVaskel, 
3223 O Kt

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

OIIIO VALSTIJOJ:

P VIUIVICII CIO, ’ . » .

158 Main St. stojimas tiktai begiu 1917 metų.

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 59 H 

Clevelaud, O.: A. Valenton.
2120 St. Clair Av$«

IMPERFECT IN ORIGINAL


