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KERENSKIS PRAŠALINTAS
Rusiją valdo Darbininku ir 
Kareiviu Atstovu Taryba
Kerenskis pabėgo; liepta jj 

areštuoti
Naujoji valdžia rūpinąsis kuo= 

greičiausia taika

Penki Rusijos ministeriai areštuoti
me translation filed \vilh the post- 
įastcr at Chicago, III., on November

K

vo rs m as įvyko IC * 

praliejimo.

pieš, kas padarė galimu per- 
! versmą be kraujo praliejimo.

“Proklamacijoj sakoma, 
kad naujoji valdžia pasiūlys 
greitą ir teisingą taiką, ati- 

Iduos žemes valstiečiams ir

kinui.
v

‘ rusų žinių a 
ša. kad bolse

čių kazoku pulku pra-

i r

o Kariuomene, delei 
zersmas įvyko be kra- 
diejimo. </

g rado sako, kad Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba 
paskelbė, jog skilimas Tary
boje tapo užgydytas ir kad 
išleista atsišaukimas prisių
sti po vieną atstovą nuo 25,- 
000 gyventojų išreiškimui 
Rusijos armijos pageidavi
mų.

Išsiųstoji valdžios bevieli- 
niu telegrafu ir čia gautoji 
proklamacija sako, kad Pet
rogrado kariuomenė ir pro
letariatas nuvertė Kerenskio

rankas valdžios vadeles.
Nuvertimas Kerenskio ta

po paskelbtas ir valdžios ka
riuomenė buvo priversta pa
siduoti po mūšio priesto gat
vėse.

Kerenskis pabėgo. Vienas 
pranešimas sako, kad jis iš
važiavo į frontą. Jis pavedė 
valdžią viešųjų reikalų mi- 
nisteriui Kiškinui, bet tąsis 
su kitais keturiais ministe- 
riais sukilėlių tapo areštuo-

tusios žieminiame pa- 
Jociuj e, buvo priverstos 
pasiduoti anksti ši ryt, pra-

ria” ir Šv. Petro ir Povilo 
tvirtovei skersai Nevos upę. 
2 vai. ryte moterų batalio
nas, gynęs žieminį palocių, 
sudėjo ginklus.

Darbininkų ir Kareivių

Premieras Kerenskis, sa-T 1 koma, yra Lugoje, 85 mylios, 
į pietvakarius nuo Petrogra-

A. F. KERENSKĮ 
Nuverstas Rusijos premje

ras, kurį bolševikai

me, taip vadinamų, politiškų 
prasikaltimų, turi būti tuo- 
jaus paliuosuoti.”

Trečioji proklamacija sa-

“Buvusieji ministeriai Ko
novalov, Kiškio, Tereščenko, 
Maliantovič, Nikitin ir kiti 
areštuoti revoliucinio komi
teto.

“A. Kerenskis pabėgo ir 
visos kariškos ištaigos iga-

Pereitą naktį prasidėjo Jiotos griebtis galimų prie- 
kongresas visos Rusijos Da- monių areštuoti Kerenskį ir 

ĮMjsūbininkų ir Kareivių Atsto-'sugrąžinti ji atgal Petrogra-

do Darbininku ir Kareiviu* O- G

Atstovų Taryba laikė susi
rinkimą, kuriame L. Trockį 
pranešė, kad laikinė valdžia 
nebegyvuoja, kad nekurie 
ministeriai areštuoti ir kad 
laikinis parlamentas paleis
tas.

“Nikolai Lenin išdėstė tris 
problemas, stovinčias prieš 

«Rusijos demokratiją. Pirma, 
greitas užbaigimas karės, 
delei ko naujoji valdžia turi 
pasiūlyti kariaujančioms ša
lims pertraukti mūšius; an
tra, atidavimas žemių vals
tiečiams; trečia, išrišimas e- 
konominio krizio.

“Baigiant posėdį menševi
kai atstovai perskaitė užreiš- 
kimą, kad partija nepritaria 
tam perversmui ir pasitrau-

vų Tarybų, dalyvaujant 560, dan. J visokį veikimą su Ke- 
atstovų. Pirmininkas užrei- renskiu bus žiūrima, kaipo Į 
škė, kad dabar laikas nepato-, valstybės išdavystę.” 
gus politiškoms kalboms ir j 
kad sekamas C 
yra patvirtintas:

dienotvarkis sakė:
“Dabar mes turime revo-

« liuciią. Valstiečiai darbini-s vaiuzios j r
I nkai kontroliuoja valdžią, 

susirinki- pi™asis žingsnis lin
kui panašių revoliucijų vi- 

..............s u r.”

ką ir Kareivių Atstovų Ta
ryboms ir Petrogrado ka
riuomenei ir proletariatui:

“Mes nuvertčme Kerens
kio valdžią, kuri pakilo prieš 
revoliuciją ir liaudį. Perver
smas, kurio pasekmėje yra 
nuvertimas laikinosios val
džios įvyko be kraujo pra
liejimo.

“Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba (Oclober 
iškilmingai sveikina atsiektą VOKIEČIAI NORI PASI- 
perversmą ir paskelbia au
toritetą revoliucinio kariško- (

Vokiečiai nori pasi 
griebti Lietuvą

250.000 italų pateko nelaisvėn
Truc translation filed with the post- Trnc translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., on November master at Chicago, 111., on November 
9, 1917, as required by the act of 9, 1917, as reguired by the act oi’ 

October 6, 1917.
VOKIEČIAI SUĖMĖ 

250,000 ITALŲ.GRIEBTI LIETUVĄ.

jo komiteto iki darbininkų ir Lietuva ir Kuršas turi tekti
« • i i * j ____  ' O c ik I nu

kareivių atstovai sutvers vokiečiams, o Lenkija au
strams.

Keliasi per IJvenza upę.

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Sulig oficialio pranešimo iš 
Berlino, austrų-vokiečių ka
riuomene sugavo į kilpas ir 
suėmė prie Tagliamento u- 
pės 17,000 italų. Tokiu bu

COPENHAGEN, lapkr. 8 
— Berlino laikraštis Lokal

nėse konferencijose vokie-

“Paskelbdamas tai esan
čiai fronte armijai, revoliu
cinis komitetas atsišaukia į 
revoliucioniškus kareivius a- 
tidžiai daboti komanduoto-
jus. Oficieriai, kurie greitai čių ir austrų atstovų Berli- du vokiečiai nuo pradžios o- 
ir atvirai neprisidės prie į-'ne» nutarta pripažinti, kad fensivo jau suėmė 250,000 

ši karė yra užkariavimų ka- italų belaisvėm 
re ir atmesti taikos užreiški- j Pranešimas 
mus, padarytus atsakyme

vykusios revoliucijos, turi 
būti tuojaus areštuoti kaipo 
priešai. t

“Petrogrado Darbininkų popiežiui, 
ir Kareivių Atstovų 
skaito naujosios vyria......----
programų:

“L Pasiūlymas greitos de
mokratinės taikos.

“2. Greitas perdavimas di
džiųjų dvarų žemių kaimie
čiams.

“3. Perdavimas visos val-

rran
kad persikėlimas pc

sako, 
Liven- 
antra-

i

Taryba Tas pats laikraštis pridu ją apsigynimo' liniją, ja
lusvbčs ria, kad tos konferencijos prasidėjo.

L!nutarimais, Austrija pašilai-1 
kys Lenkiją, o Vokietija 
gaus Lietuvą ir Kuršą (Kur-

MV

uru

Pažymėtina tai, kad Vien- ūgių ir franeuzų karinome 
nos laikraščiai atspausdino nė koncentruojasi ant vaka 
panašią žinią 
be jokių užginčijimų iš 
džios pusės. ‘

Skilimas reichstago 
Įdžiumoje, kuri stovi už 

šalies revoliucinė armija ’ką, sakoma, esąs neišvengti- įstengė pasitraukti nepažeis- 
neturi leisti abejotiniems ka- nas.

pulkams išvažiuoti tų nauja didžiuma, kurią ko-1 Daugiau kaip 2,100 ketvir

Atstovų Tarybai.
“4. Teisingas sušaukimas 

steigiamojo susirinkimo.

atspausdino nė koncentruojasi ant vaka- 
savaitė atgal rinio kranto Piava upės.

vai-Į Abi pusės manevruoja už 
pozicijas ir, sakoma, mušis 

di- jau įeina pirmon savo fazėn. 
tai- Didžioji dalis italų armijos2. Taika ir karė.

3. Steigiamasis i 
mas.

Valdybon išrinkta 14 bol-/1’1,
ševikų, jų tarpe Leninas, Zi-j -------------------------
nOVieV ir L. Iiocki. I askir-. Truc translation filed \vith the post- 
ta taipgi ir 7 socialrevoliuci-
onieriai. Į October 6, 1917.

Tapo paskirta delegacija 
pradėti taikos derybas su ki
tomis revoliucinėmis ir de
mokratinėmis organizacijo
mis, “tikslu padaryti žings
nių sustabdymui kraujo lie
jimo.”

Oficialė žinių agentūra 
šiandie paskelbė sekamą 
pranešimą:

“Visos Rusijos Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybų kongresas šįryt išleido 
sekamas tris proklamacijas:

“Visoms Darbininkų, Ka
reivių ir Valstiečių Tary
boms: — Visa valdžia dabar 
yra Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybose. Darb. ir 
Kar. Atst. Tarybų preziden
tai turi daryti susinėsimus 
tiesiog su revoliucine vald- 
v • zia.

“Visi nariai agrarinių ko
mitetų, kurie tik buvo areš
tuoti, tuojaus turi būti pa
liuosuoti ir vieton to turi bū
ti areštuoti komisionieriai, 
kurie juos areštavo.”

Antroji proklamacija sa- trogradą.
: laikinasis parlamentas laikė ko: | jimai negelbsti, turi būti var- Kishkin, viešųjų reikalų’—Utarninke plėšikai užpuo- žinojo apie N. Lenino norus
savo posėdžius, ir telegrafui “Mirties bausmė, įvestoji tojam a spėka be pasigailėji- ministeris. į lė traukinį, išsodino darbi- užgriebti valdžią, perkėlė so-
agenturas, prieš-Kerenskinė fronte premieru Kerenskiu, mo.
frakcija, vadovaujama N i- yra panaikinta ir pilna lais- 
kolai Lenin ir centr. pildo- vė politiškai j 
mojo k-to Petrogrado Darb. fronte suteikta.
ri Kar. Atst. Tarybos prez. liucionieriai ir oficieriai, ku- 
Leono Trockio, paėmė į

DARBININKŲ IR KAREI
VIŲ ATSTOVŲ TARYBOS 
KARIŠKOJO KOMITETO 

PROKLAMACIJA

Naująją valdžią sutvers Į r 
bininkų ir kareivių atstovai

Tuojaus pasiūlys taiką.

riškiems
iš fronto į Petrogradą.

“Jie turi bandyti pertikri- 
nimą, bet kur tas nepasiseka, 
jie turi be pasigailėjimo 
priešinties spėka kokiam 
nors panašiam veikimui tų 
pulkų.

‘‘ši paliepimas turi būti 
umate-. perskaitytas Visuo- 

s e a i cr os pulkuose. Armijų Į 
organizacijų užslėpimas šio . 
paliepimo nuo paprastųjų’^ 
kareivių yra lygus dideliam

Atstovų Tarybos.”

PETROGRADAS, lapt. 8. prasižengimui prieš revoliu-
------vLiiuaiinco Maiuniinnij —

Kareivių Atstovų Tarybos sP^ka revoliucinių įstatymų, 
revoliucinis kariškasis ko- “Kareiviai! Už taiką, už

—Centralinės Darbininku ir ei ją ir bus baudžiamas visa

“Kareiviai! Už taiką, už

Tam įvykus susidary- ta.

ntroliuotų pan-germanistai. ,tainių mylių tapo atiduota į- 
Radikalai grasina atsida- siveržėliams.

rius reichstagui lapkr. 22 d. -------------------------
įnešti rezoliuciją, išreiškian-■-prue translation filed with the post 
čią nepasitikėjimą valdžiai.
Kancleris Hertling iš savo October 6, 1917.
pusės grasina paskelbimu
kariškosios diktatūros. ’ ON

tni

is the net o

T

Iš Petrogrado pranešama, 
t ad stiprus kariuomenės pul
kai ir darbininku ir kareiviu 
atstovai užėmė Baltike ge
ležinkelio stotį ir kad valdžia 
užgriebė visus motorinius 
vežimus, kareivius gi pasiu
ntė į kazarmes.

Petrogrado Darbininku ir r » , ., “ | Truc translation filed vvith the post-
Kareiviu Atstovu Tarybos »^ster at Chicago, III., on November

.. . , . U. 1917, as reauired Ibv the act ofcentralmio pildomojo komi- October c», 1917.
teto prezidentas Leonas DARBININKŲ IR KAREI- 
Trocki išleido paskelbimą,’ VIŲ ATSTOVŲ TARYBA 
kad laikinė valdžia daugiau VALDO RUSIJĄ.
nebegyvuoja ir kad nekurie 
jos nariai tapo areštuoti.

^Laikinis parlamentas tapo 
paleistas.

Premieras Kerenskis tapo

Visuotinas Tarybos suvažia
vimas Petrograde. Keren- 
skis pabėgo ir įsakyta jį 
areštuoti.

•aKar
agentūra išsiuntė 
kare iš Petrogrado

PETROGRADAS, lapkr.
— Bolševikų ginkluotiems 

i jurininkų pulkams vakar už
ėmus Marijos palocių, kur

8.

(ariSF 
k u ir

h

komitetas

do prokla-

Karmom

mitetas savo proklamacijoj duon3, žemę ir už žmonių 
! valdžią!

“Revoliucinis Kariškasis 
Komitetas.”

I rue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on November 
9, 1917, as reųuired b y the act of 
October 6, 1917.

MINISTERIAI AREŠ
TUOTI

LONDONAS, lapkr. 8. —

armijos komitetams ir Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų
Taryboms sako:

“Mes pašalinome be krau
jo praliejimo valdžią, kuri 
pakilo prieš revoliuciją.”

Ji paskelbia autoritetą re
voliucinio kariškojo komite
to ir sako, kad oficieriai, ku
rie neprisideda atvirai prie
judėjimo, turi būti tuojaus Pusiau oficialė žinių agentu- 
areštuoti. ra paduoda vardus sekamų

Abejotinų pažiūrų kariš- Kerenskio kabineto ministe- 
kiems pulkams neturi būti rių, kurie tapo areštuoti: 
leista važiuoti iš fronto į'Pe-1 A. I. Konovalov, pirklybos

Kur perkalbinė- ir pramonės ministeris, 
jimai negelbsti, turi būti var-

Revoliucinis kariškasis 
propagandai komitetas išleido sekamą 

Visi revo- proklamaciją:
“Į veikiančiosios armijos 

avo rie buvo areštuoti papildy- komitetus, visoms Darbiniu-

. i .• . <■;, .1 ih. .....t svarbias Passchendaele po- translation filed witn tne post- t ę
r at Chicago, UI., on November//Jei jas j šiaUl’ryClUS nUO Yp-r 

1917, aS required by the act oi į v . .
October g, 1917. įress suėmė 400 belaisvių.

PASKANDINO LAIVĄ. | -------------------------
—t----  75 ŽMONĖS UŽNUODYTI.

South Bend., Ind., lapkr. 8 
25 vyrai ir moterįs tapo už
nuodyti bedirbant Rubber 
Regenerating Co. dirbtuvė
je, Mishawaka, Ind. 18 nu
gabenta ligonbutin.

žmonės žuvo, 14 prapuolė.

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Submarinos torpeda paskan
dino Amerikos laivą Roches- 
ter lapkr. 2 d. Kaipo pasek
mė atakos, 4 jurininkai žu
vo, o laivelis su 14 žmonių 
nepasiekė porto.

UŽMUŠĖ 50 ŽMONIŲ.
EL PASO, Tex., lapkr. 8. 

— Čia pasiekusios žinios sa
ko, kad ties Corral villistai 
užpuolė ant pasažierinio 
traukinio ir kuone visus 50 
sargų užmušė. Iš pasąžierių 
atėmę net drabužius.

LEXINGTON, Ky., lapkr. 
8. — Louisville duonkepyk- 
loj nežinia kas pridėjo nuo
dų į tešlą ir pasekmėje to 50 
žmonių užsinuodijo.

Abiejuose atsitikimuose 
manoma, kad tai padarė vo
kiečių agentai.

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Rusu raiteliuose Londone 
išreiškiama nuomonė, kad 

LAREDO, Tex., lapkr. 6. Kerenskis, kuris jau pirmiau

Į lė traukinį, išsodino darbi- užgriebti valdžią, perkėlė so- 
I. Tereščenko, užrubežinių ninkus ir pasažierius ir patįs stinę į Maskvą ir iš ten bau 

reikalų ministeris. i vieni -nuvažiavo. Pavažia- dys suvienyti vidurinius
Maliantovič, justicijos mi- vus dinamito vagonas spro- prieš bolševikus, taipgi įgyti 

nisteris
Nikitin, vidaus reikalų mi ūkinį ir užmušdamas apie kareivių, kurie dar nenuėjo 

nisteris. / 120 plėšikų. pas kraštutiniuosius.

go, sunaikindamas visą tra- paramą kazokų ir visų kitų

t IMPERFECT IN ORIGINAL



Prof. E. Teichmann.
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SCHULZE’S
BUTTER-NUT 

BREAD 
SCHULZE’S

E
VICTOR 
RYE BREAD 

.v;THTHE Reai Ryi Flavor

PARDUODAMA VISOSE 
GROSERNftSE

Tik Atidus ir Atskirianti 
žmonės Turi Tai Skaityti

IpATRIJOTIZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

nupirkome labai didelį skaičių 
bku mechanizmu laikrodžių, 
ii greit besiartinančias šventes, 
pirkimas žinoma nuleido niums 
kaina, negu kad mes būtumėm 
eną arba du. Mes norim duoti 

nigiu pirkimu musų šaHea 
kadangi mums reikalingi pi-

io puikaus Medžionės (Ros
imi laikrodžio yra nedidelė 

ne dirt pigios kokybės darbo arba ma
terialo, bet dėlto, kad mes pirkome jų 
dauar, ir mes norime juos parduot už 
mažąf%>e)ną, tik po $5.25 dėl visuome
nės. šis stebėtinas ląikrodis padengtas 
auksu, greviruoti viršeliai pritaikyti 

gpsskoff šveicarišku mechanizmu. 
Rankenėlė užaukimui ir komplektas, 
baltas ciferblatas, juodos rodyklės ir

. Nepaleisk it šios stebėtinos progos nu 
aipirkite šį laikrodėli tik už $5.25, ku
ris perkant iš antrų rankų kainuotų 
Žumsrtdu sykiu daugiau.

Paatnaudokit musų geru pirkimu ir 
užtikrinant, kad busit užganėdinti.

Apžiurėkit šj paveikslą atsargiai ir 
it mums savo užsakymą |dMa- 

----  order arba prisiųsdami 
istruotame laiške.

r*
tni arba Money
piniąs
PTTT8BURGH NOVELTY COMPANY
P. O. Box No 1U45. Department No 40. 

Pittsbargh. Pa
*1

Gyvybe ir Mirtis
I I >

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.

(Tąsa).

Verte J. Laukis.

užtenku 
supran-apipiešimui to, ką mes 

tame evoliucijos teorija ir nuro
dymui į tai kad musų tyrinė
jimų daviniai linkui šitos teori
jos eina. Beprietaris skaityto
jas sutiks, kad šitos teorijos 
naudon kalba labai daug kas. 
Tokiu budu mes galime pasaky- 
ti, kad visokia gyvybė turi ypa
tybę vystytis nuo prastesnės į 
sudėti nesnę. Šitas pagrindinis 
gyvybės apsireiškimas yra ran
dama visoje organinės gyvybės 
srityje. Ir netik atskiros vienu
tes vystosi nuo prastesnių ir 
pirmapradžių lyčių į sudėtines
nes ir painesnes lytis. Tas pats 
yra pastebiama taipgi ir gru
pėse, į kurias mes gyvūnus pas- 
kaidome. Jos taipgi yra padaru 
vystymosi, kurios čia vyksta la
bai, labai palengva. Todėl ve 
visas organinis pasaulis gali bū
ti vaizdumas kaipo plačiai išsi
šakojęs medis.

Ikiugumus išsi reikė, kad 
evoliucijos teorija duoda mums 
labai maža, kol dalykas eina apie 
buičių aiškinimą ir kad ji ištik- 
rųjų suteikia tik pranokėjų eilę 
šiolaikiniams organizmams. 
Kokia nauda (sakydavo jie) ži
noti, kad augštesnės lytįs išsi
vysto iš žemesnių, jeigu mes ne
žinome kokiu budu šitas besi- 
vystymas darėsi, šita mintis ne
teisinga ant liek, ant kieik nega-Į 
Įima pasakyti, jog musų prano
kėjų susekimo buitis neturi jo
kios vertės. Musų pažinimui 
gyvybės neišpasakomai svarbu 
yra žinoti, jog ji neatsižymi ly
čių pastovumu, bet priversta yra 
tolydžio mainytis; šilą būtinu- ; 
ma vystytis priklauso taipgi 
prie pobudingiausių gyvybės ap
sireiškimų. Bet kiekvienas 
geidžia žinoti, kokiomis priemo- ] 
nėmis šitas vystymąsi įsikūnija. ]

Kazimieras Gugis

| Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

1 Namų Ofisas:
> 1111 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
1 Tel. Orover 1310

| šitą klausimą bandė atsakyti 
Charles Dai*winas. Jo išvadai 
yra paremti tardymais naminių 
gyvulių ir žmogaus auginimu kad gyvuliai turi savotiškas y- 
Beveik visi naminiai gyvu
liai, k. a. arkliai, galvijai, avįs, 
šunes, vištos ir balandžiai atsi
tinka kuoįvairiausių lyčių. Pa
galvokime tik apie pudelį, mop
są, špicą, kurtą, bernardUninį šu
nį, taksį, pinčerą, buldogą ir tt.< 
šitos lytis taip skiriasi viena nuo 
kitos, kad sutikus jas laukinia
me stovyje, prisieitų paskaityti 
įvairių rūšių atstovais. Bet nė
ra jokios abejonės, kad visos jos 
savo pradžią veda nuo vienos ar 
kelių pagrindinių lyčių ir tik 
žmogus pataikė joms duoti tas 
ypatybes, kuriomis jos viena 
nuo kitos atsiskiria. Paimkim, 
pavyzdžiui, žinomas mums ba
landžių atmainas. Jų pratuviu 
yra laukinis balandis, panašus į 
musų paprastą pilkąjį naminį 
balandį su juodais šmoreliais 
ant sparnų. Ir galima matyti, 
kad nuo dviejų įvairių baland
žių atmainų atstovų suleidimo 
gema paukšteliai panašus pratė
viškai lyčiai, vadinas, laukiniam 
bakindžiui. šitas atsitinka su
leidus triinitbalandį (Cohimba 
domestica lacticuda) su gužiniu 
balandžiu (Solumba gutturosa). 
Kokiu gi budu žmogus išvystė 
visą tą atmainų aibę naminių 
gyvulių, kuriuos mes sutinkame 
dabar? Bet ką gi daro, pavyz
džiui, arkliaveisis, jei jis nori tu
reli greitus arklius? Jis poruo
ja tik tuos arklius, pas kūrins 
jam kame nors apsireiškia pa
geidaujamos ypatybės; šitame 
atsitikime ilgos ir drūtos kojos 
ir tt. Iš šitų arklių ainių jis vėl 
rinks tik tuos, kurie geriausiai 
atsako jo reikalavimams. Ir ši
taip elgdamosi jis galų gale ap
turi gyvulius, pas kuriuos ypa
tingai yra išsivystę tam tikros 
kimo dalįs. Ačiū lokiam vien- 
pusiniam savo išsivystymui jie 
žymiai skirsis nuo kitų šitos at
mainos atstovų, vadinas, jie pa
darys naują atmainą. Tokiu bu
du negali būti abejonės tame, 
kadi naminiai gyvuliai turi įžy
mią ypatybę prisitaikyti prie

Puikus Vakaras
Su Perstatymu

Parengtas

Draugystės Visų Šventų
Ned. Lapkr-Nov, 11,1917

Scenoje statoma komedija:

“NUO AUSIES LIG AUSIES”
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place.
Prasidės 6 vai. vak. Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai. 
KviečiSffne visus atsilankyti į viršminėtą vakarą, 
nes veikalas “Nuo Ausies lig Ausies” yra juokin
gas ir yra vertas pamatyti. Taipgi eilės, dekla
macijos, monologai. Po programai Rožinis Ba
lius su dovanomis. Inžanga 25c porai.

Miesto Ofisas:
117 N. Bearborn St.

MILU Unity BM«.
Tel. Central 1411

Dabar Darvvinas kreipėsi prie 
laukinių gyvulių, 'ten jis rado,

pas vieną jauną žvirblį matymas 
yra geresnis kaip pas jo bend
rus; kovoje už maistą jis, žino
ma, apturės viršų. Net maisto 
pritrukus jis geresnę progą turi 
likties gyventi, kaip jo maža
mečiai bendrai. Eidamas nuo 
šito Darwinas atėjo prie to išva
dų, kad geriausiai pristaikę gy
vūnai apturi viršų kovoje už 
būvį. Ir kadangi tik šitie gy
vūnai dauginasi, tai jie savo tin
kamąsias ypatybes priduoda su
sieina pasekėjams. Tokiu budu, 
gamtinė atranka išreikšdama 
savo veikmę su kovos už būvį

patybes, ačiū kurioms jie pui
kiai prisitaiko prie apsiaučian- 
čių juos apystovų. šito prisitai
kymo mes galime privesti nesu
skaitomą daugybę pavyzdžių, ir 
tas, kas sykį paėmė šitą mintį, 
niekuomet nuo jos jau neatsi
sakys: visur, kur mes sutinka
me gyvas esybes, mus stebina ši
ta įdomi sanderme tarp jų ir ap- 
siaučiančių juos apystovų.' Ką 
reiškia šita sandermė? Atsaky
mas yra aiškus: ji gelbsti gyvy
bės išlaikymui. Bet kokiu bu
du gyvūnai ir augalai šitą ypa
tybę įgijo? (ii, kaip mes linkę apgelba, veda su savim išlaiky- 
manyti, šitie prisitaikymai nė- mą tinkamų gyvūnams ypaty- 
ra sutverti drauge su gyvūnais. ’ bių; organizmai priklausą nuo 
Čia mums Darytinas daug šutei- gamtinės atrankos, tolydžio vis 
kia, padaręs visą eilę bandymų 
su naminiais gyvuliais. Kaip 
pas naminius gyvulius atranką 
•daro savininkas, taip pas lauki
nius gyvulius atranka yra daro
ma pačios gamtos; čia vietą tu
ri “gamtinė atranka” ir “kova 
.už būvį.” Mes tą turime supra
sti šitaip. Visi organizmai suge
ba dauginties kuone be rube- 
žiaus. Skaitlius dauginimosi a- 
kyčių, kurias gali suteikti kiek
viena vienata, yra tiesiog milži
niškas. Teisybė, ne kiekvienas 
kiaušinis išsivysto. Bet net jei 
leidus, kad tik vienas jaunas gy 
vimas pasiekia lytišką subren
dimų, tai ir tąsyk išeina baisios 
skaitlinės, 
lis vaisosi 
gyvūnus.
subrendimą tik trisdešimtais me 
tais ir dramblio pataitė gali at
vesti nedaugiau kaip šešis vai
kus. Jei dabar visi vienos poros 
vaikai dauginsis taip pat, kaip 
jų tėvai, tai per 750 metų ant že
mės bus apie devynios dešim- 
tįs milijonų dramblių. Kokios 
baisios skaitlinės stosis prieš 
mus, jei mes priteisime, kad vie 
uos silkių poros milionai apvai
sintų kiaušinių pasiekia lytinį 
subrendimą ir savu žarų veda c
pasaulin skaitlingus ainius; ne
užilgo juros pasirodytų perank- 
štomis šitiems gyvūnams.

Laimei) dlalykas yra kitaip. 
Aplamai, apgyvenančių tam ti
krą vietą gyvūnų skaitlius yra 
vienodas.
rųoia, bet labai siaurose ribose. 
Tokiu bildu daug daugiau jau
nų gyvūnų žūva nuo prievarti
nės mirties, negu lieka gyventi 
ir dauginties. Ištikro, neprity-

• gerinus ir gerinus prisitaiko prie 
apsisiaučiunčių aplinkybių ir 
gyvenimo sąlygų.

Kovos už būvį veiksmo pasek
mių yni įvairumas ir pavcldėji- 
stč. Kovoje už būvį dauginimu
si tik tąsyk gali turėti vietą, 
kuomet organizmai sugeba 
mainyties ir perduoti šitas per
mainas savo pasekėjams. Kova 
už būvį gamtoje imu unt savęs 
tą rolę, kokią pildo žmogus au
ginime naminių gyvulių; ji ren
ka dauginimuisi tik stipriausius 
ir sugebiausius gyvūnus. Bet 
nereikia manyti, kad šitoje ko
voje dalykas eina apie tokias p ra

*

ŠOKIAI!
Rengia 

L. V. A. DRAUGYSTĖ

Sub., Lapkričio 10,1917 
P1LSEN AUDITORIUM SVET. 

1655-59 Blue Island Avė.

Pradžia 7:30 v. vak.
Inžanga 25c.

KARDAS

Pavyzdžiui, dramb- 
lėeiausiai už visus 
Jis pasiekia lytišką

Šitas skaitlius svy-

Nepaprasta Pradžia

Mes duodavome kalakutus dėl Padėkos Dienos per 22 me-

tu. Dabar Suvienytųjų Valstijų Maisto Komisija prašė mus

jiebeduoti bent šiemet. Taigi vietoje kalakutų mes duosime

jums visai dykai, prie kiekvieno siuto arba ©verkauto perka-

mo už $15.00 arba daugiau nuo dabar ir Padėkos Dienos pa

liudijimą, suteikiantį tiesą gauti iš musų sankrovos už $2.00

prekėmis. Skaitykite musą apgarsinimą ant kito puslapio.

suaugusiems, yra pritaikoma ir 
prie jaunų. J aikštę išeina maži 
ir dideli skirtumai, kurie labai

žmones, kurie visai neatsiskir
tų vienas nuo kito. Tą patį mes 
matome ir pas visas kitas gyvas

Dykai!
Isučedyti $2 pietums Padėkos Dienoj

Dykai!
Kaip

vunai papuola kuoįvairiausiems 
pavojams: maisto stokumas, ne
tinkamas oras, gyvedžiai gyvū
nai ir visokios negandos skait
lingas aukas praryja vienval. 
Pažvelgę į gamtą ir į žmogaus 
gyvenimą mes matome, koki iš- 
nakinimai yra padaroma kasdie

legali išvengti grę- 
siamo jiems pavojaus ir savo 
gyvybę perduoti įpėdiniams. Ar 
šitie laimiečiai neparodė kokio 
ypatingo nuopelno, kuris mums 
pareikštų kodėl būtinai jie liko
si gyventi? Šitas kalusimas už
veda mus aut vienos naujos 
buities.

Visiems yra žinoma, kad dvi 
vienos ir tos pačios atmainos vie 
natos niekuomet nėra panašios 
viena į kitą kaip dlu vandens la-

kad

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
C Jame rasite.

Eibes juokingą straipsnių,
Sventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

4TF Kunigi) žiedus,
<J^Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,

Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadmių pikčerius, 
Tikietą i Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

vulį. Darwinns perdavė mums 
vieną puikų pavyzdį, kuris paro
do mums, kad dalykas čia nėra 
tokis prastas, kaip tas atrodo. 
Idant raudonieji dobilai galėtų 
išduoti sėklas b i m b i 1 a s nuo 
žiedo ant žiedo turi pernešioti jo 
žiedu dulkeles. Tiktai bimba- c

lai aplanko dobilus, kadangi tik 
pas juos gylys yra tiek ilgas, 
kad pasiekti ilgos dūdelės dug
ną, kur stovi medus. Jei dėl ko
kios priežasties bimbalai neap
lanko dobilų, tai jo žiedai lie
kasi neapdulkintais ir neišduoda 
sėklų. Jei visi bimbalai išnyk
tų, tai ir dobilai su jais turėtų iš
nykti. Arti kaimų raudonieji 
dobilai auga geriau, kaip toliau 
nuo jų. šitas yra išaiškinama 
taip: laukines pelės naikina bi
mbalu lizdus, išėsdamos medų 
ir jų vikšrus; bet kadangi lauki
nių pelių daug mažiau yra arti 
žmogaus gyvenamųjų, kur joms 
gręsia kalės, tai bimbalai ramiai 
čia gali sau taisyties lizdus ir ne- 
taip nukenčia nuo pelių; apvai
sinimas gi dobilų žiedų, vadi-

klauso nuo bimbalų skaičiaus. 
Tokiu bildu, kate ir raudonasis

beje vienas nuo kito ir mes aug- 
ščiau privestą argumentavimą 
galinu1 nuvesti antron pusėn. Ži
noma, katė vėl priklauso nuo 
daugelio kitų gyvūnų ir ypatin
gai nuo žmogaus. Tokiu budu 
pasidaro vis didpsnis ir didesnis 
įvairių gyvūnų savi (arijos pri
guli nysčių ratas ir kova už bū
vį vyrauja netik tarp vienos ir 
tos pačios atmainos atstovų, bet 
ir tarp atmainų, tvarkų ir kla
sių ir net tarp įvairių gyvūnų 
grupų.

Ir taip, Dar\vinas paskaitė 
gamtinę atranką būdui, kuriuo- 
mi buvo pasiekta atmainų pa-

prastesnių j sudėtinesnes lytis. 
Organizmų tikslingmas, iš ku
rio mes taip stebiu m ės, buvo, pa

skaitant ribotą menkų pašali
nių nukrypimu skaitlių. Bet 
reikia atminti, kad organizmai

kai mums tas iš pirmos pažiūros

251 Broadway,

“KARDAS”
So. Boston, Mass.

ra aibės ypatybių, kurios yra nei 
tikslios nei netikslios: jos nevai
dina jokios rolės kovoje už bū
vį ir negali patekti po jos įtek
me, nes pats yra su permaino
mis, kurios įvyksta pas vienatą. 
Jos, aplamai, yra tokios nežy
mios, kad sunku yra pasakyti, 
kokį gerumą jos gali duoti. Prie 
to galima dar priskaityli daugy
bę lokių atsitikimų, kurie pas
merkia tam tikrą vienatą nepri
klausomai nuo to, ar ji išsivys
čiusi (langiaus ar mažiaus tiks
liai. Reikia prisipažinti, kad 
žmogus, valdąs augštomis pro
tinėmis ypatybėmis didesnę pro
gą turi laimėti viršų kovoje už 
būvį, kaip kas kitas; bet visas 
jo protas nepadės jam, jei ant 
jo galvos nuo namo nukris ply
ta. Ir taip yra tūkstančiuose at
sitikimų. Čia mes turime pri
minti dar vieną buitį: įvairumai 
visuomet svyruoja aplink kokią

mai pasiskaido po abiejų pusių. 
Mes žinome, kad prie apvaisos 
visuomet įvyksta sumaišymas 
dviejų vizualų ypatybių, l odei, 
suvedant įvairius vienos ir tos v
pačios atmainos atstovus kraš- 
lutinybės nusitrina ir pasaulin 
ateina stovusis vidutinis tipas.

tarauja atrankai tinkamiausių 
esybių kovoje už būvį. Mes ga
lime privesti visą eilę buičių, ku
rios prieštarauja Darvino teori
jai. rodei mes turime pasakyti 
kad gamtine atranka negali būti 
vienintele daryve vaidinančia 
rolę atmainų keitime. Greičiau
siai jos veikmė, apima tik pra- 
šalinimą tuojaus kenkiančių pa-

me patogių gyvūnui ypatybių, 
t uo tarpu mes negalime duoti į

(Bus daugiau).

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas j

I - —ZJ l-r Į ; .1

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ky turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
himų ir tas j.usų pasi- 
ske|bimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506
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>NU IŠPARDAVIMAS SUKATOJE
I Surašai nebus parduodami tol, kol nebus priduotas tikras Kuponas.

------ KUPONAS------
Vaikų Ccverykal gun 
motai lėliuko skuros, su 
ra sėtais arba guzikais 

' stuiM: angliški arbt bu

kini* viršais: mieros iki

X 2.45
_________

1 ------ KUPONAS------ 1
1 Aksomo divonai.—mieros

27x51, kvietkuoti per vi- 1
są arba puikių piešinių
ir visokių gražių spalvų.
Su kuponu
(6) Subatoj 8

I Kautai svedcrial vyrams,

B liko l alnieriai, ar Vneck 
1 i • b kišenių, puikių
1 \ linų, i cm k ar tamsiai 
I pilki, tnnmiai mėlyni ar i m <roon, inierbs 31 iki 4«.

5
— KUPONAS^------ ------KUPONAS------ ------ KUPONAS------
V>rų darbinės Pirštinės 

pasiūtos iš storo au
deklo: vilnoniu pamuša
lu, dirbtais čiurniab. Su 
šiuo kuponu
(6) Sub. port! | w W

Tabakas—Tip Top, Plow 
Uoy arba Brothers, gero 
išdirbimo, daugiausiai ži 
nomi. Su kuponu (6) 
Subatojc už

Staltiesės geriausio au
deklo ir kokybės; pilnq» 
.58 colių platumo. Su (6) 
kuponu Sub.
y ardui.. ta m C

V- - - KUPONAS------
Vaikų Maekinavr—didelis 
pasirinkimas lygių spal
vuotų arba gražių kvol- 
duotų, 10 iki 18 metų. 
Su Kuponu '- j" "9 Į“ 
(Oi SubatoJ 1

-----KUPONAS------  
California style Kumpis 
parduodama tik seredoj, 
su šiuo Kuponu U») už 
svarą

24 c

------ KUPONAS------
Muilas—American Fami
ly muilas. Su kuponu (6) 
Subatojc 5 šmotai

27c
IŠPARDAVIMAS MOTERŲ KAUTŲ

taipgi 
ginom 
da po

.Jit* yra vėliausio modelio fasonai. 
Dideli kailiniai kalnieriai

Vilnonis vėloms, Poni Poms, Būrelius, pla
taus audeklo, brangaus pliušo, eheviots ir 
kerseys.

Puošnus palaidi kautai, su diržais, prilai- 
k\t> effektai, augštu kalnieriu arba bran
giu kuiliu, Karami pliušas arba bobro vir
šų. Platus rankogaliai prilaikyti prie kai
meliu. visi pamušti gvarantuotu satinu.
Kautai prilaikyti didelėms ir ma- 
žodis moterims .................... taW

MOT EUŲ SA TINO St KNĖS

.los \ ra nepaprastos vertės, kadangi stai- 
lės ir kokybė satino yra tokios rūšies, kuri 
buvo vartota daug brangesnėms drapa
noms. Augštu juosmeniu išžiūra su pla
čiais d'ržais y ra dabar labai madoje.

Snalvos tamsiai melsvos, rusvos, žalios
juodos. Mieros moterims ir mer- 

Specialiai parsiduo- š 10.75

* I* k) * O * o * šatra
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA chicagoje. 
įtufluje ir tikroje Bankoje. .2« metus teisingai vedamoje Bank*)*, 

priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Ciearing Flouse) depoaht 
ir taupymo padėjimu

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

•r . KASPAR VVALENTY SZYMANSK1 " V. F. MASHEK 
prezidentas pirklys prez. Pilsen Lumber C*

UITO KASPAR H. Ė. (HTE J. PESHEL
vice-prezidentas vice-prcz. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnff. Ca 

•VILL1AM OETTINCi GEO. C. WILCE OTTO KL'BIN 
prez. Oetting Bros, ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. pres. Atlm

‘ MARLES KRUPKA JOZEF S1KYTA (Brewioi C*
dce-prezidentas kfisierius.

FA1,ĖJIMAS PERVIRŠIJA $6,000,000.
PERVIRŠIS 
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

Petras Vaitiekūnas
šiomis dienomis lankosi Detroit, Micb., 
valssijoj užrašinėdamas “Naujienas” ir 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti, 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzlę 8902 
Paulina. Tel. AVestern 15 
3514-16 W. 12(h St., arti 
St. Lotus Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

RUSSIAN 
TURKISH

25* 
75*

| Darbas 
g| Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto- 
H jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 

nušviečia daug karžygiškų dalykų..F

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

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

Pagerinkime tu tįsy 
Tautos Darbininkus.

Vienas ižviniausin muši' tau- . v v v C-
los darbininkų, rašytojas L. šer
nas, šįmet susilaukė 40-ties me
tu sukaktuvių savo literatiško 
darbavimosi. Kas yra L. Ser 
nas lietuviams? Nejau reiklų 
apie lai kalbėti? Bet visgi laiko
mi' reikalingu kiek ir paminėti.

1877 meluose ĮVtrapilėje ė- 
jusiame laikraštyje “Golos” pra 
dėjo rodylies pirmutinės kores
pondencijos apie lietuvius, 
lai buvo jauno studento lietuvio 
darbas, lai buvo pirmos musų, 
kaipo laidos, atbudimo pavasa
rinės kregždės... Tą pirmąjį bal
są pakėlė gerb. musų jubiliatas 
I.. šernas. Nuo to laiko jo raš
tai apie Lietuvius ir Lietuvių 
reikalsu pradeda rodylies ir ki
tame rusų laikraštyje “Poria- 
dok”, kurs rods neilgai teėjo. 
Paskui pora straipsnių apie Lie
tuvius tilpo Ivano Franko lei
džiamame ukrainiečių laikrašty
je “Narod”, po (ais straipsniais 
g. šernas pasirašydavo Lubart 
Stelli.. Laikraštyje “Varšavskij 
Dnievnik”, kurį vedė kunigaik
štis Goliein, tilpo straipsniai 
“(iolos jz Lilvy”. Vėliaus g. šer
no raštai apie Lietuvius pradė
jo rodylies ir lenkų laikraštyje 
“Dziennik Poznanski” (Varša- 
viniuosc laikraščiuose apir lietu-, 
vius nieko talpinti nebuvo gali

ma); ilgiausis ten tilpęs straip
snis lai “SpoAviedz Litwina” 
(paminėtas ir Bal trainaičio 
‘‘Lietuviškoj Bibliografijoj”); 
po tuo straipsniu jau pasirašo 
s e r n a s. Užgimus Petrapile- 
je lenkiškam laikraščiui “Kraj”, 
ten susikoncentravo g. šerno ra
štai; buvo lai korespondencijos 
iš Tilžės ir “Eeba Litewskie”; po 
jais g. šernas pasirašydavo pseu
donimu B u d r y s; prie to laik
raščio g. šernas per kelis metus 
buvo nuolatiniu bendradarbiu ir 
vedė “Lietuviška Skvriu. Nuo C v v
“Varpo“ užsidėjinio g. šernas 
pradėjo rašyti lietuviškai, ji
sai su Dr. V. Kudirka buvo pir
mutiniais “Varpo” vedėjais, 
kuomet “Varpo” redakcija bu
vo Varšuvoje; pirmutinių trijų 
metų “Varpo” Įžengiamieji stra
ipsniai, paženklinti kryptonymu 
ja, yra iš po šerno plunksnos. 
Amerikoje g. Šernas dirbo prie 
“Lietuvos” Chicagoje per išti
sus 22 metus ir pats vienas “Lie
tuvą” redagavo iki 1910 melų.

Prie “Lietuvos” būdamas, g. 
šernas suteikė milžiniška turtą 
Lietuvių raštijai, pagaminęs 
daug naudingų švietimo raštų, 
su kurių pagalba ne vienas mu
sų brolis apsišvietę, apsipažino 
su plačiuoju pasauliu ir žmoni
jos istorija,

nos pinigais, kurių reikia jo pra
gyvenimui. tikimės, kad nei 
vienas, ką pasieks šis atsišau
kimas, neatsisakys šį sumanymą 
paremti. Inlcikdaini g. šernui 
jubilėjinę dovaną, pridėsime ir 
tam tikrą raštą, kur bus pami
nėti visi, kas prie dovanos pri
sidės. Iš pačių pradžių ŠERNO 
10-lies METŲ LITERATIŠKO 

JGBILĖJAUS DOVANAI jau da
vė šie asųiens; M. W. Bnsh — 
$10.00; kun. V. Matulaitis — $5; 
R. Karuža $5; kun. P. Gudai
tis $3. Taigi pradžia yra. 
Meldžiame visus prisidėti!

Į 'l amstą kreipdamies, prašo- 
Ine taipgi pakviesti savo pažįsta
mus prie los dovanos sudėjimo: 
pakvieskite ir draugijas bei kuo
pas lai jos parodo, kad moka 
apvertinli užsitarnavusį tautai 
plunksnos darbininką!

Tikime, jog gerb. Tamsta ne
atsisakysite prisidėti prie pager
bimo šerno, • -

Su augštu pagarba 
“Tėvynes” Redakcija.

P.S. Aukas meldžiame siųsti 
“Tėvynės” arba jos redaktoriaus 
V. K. Račkausko vardu.

Z ---- ---------- ------ -----

ISrez/ta/os Skyrius
Pasarga. — Naujienų Sveikatos 

Skyrių veda Daktaras A. Monl- 
vidafc. Be straipsnių sveikatos 
ii* medicinos klausimais šio sky
riaus .vedėjas rūpinsis atsakinėti ir Šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 

. reikia siusti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Monlvid, 3332 W. Norlh 
Avė., Cbieągo, III,—-Red.

Atsakymai j klausimus.
I). G. J tįsius iš Camp Funston 

klausia:
1. Kas per vaistai vartojami 

dabar kareiviams lageriuose, ku
rie yra leidžiami po oda po 3 sy
kius ir daro skaudėjimą? Ar 
jie yra geri sveikatai ir kaip jie 
vadinasi ?

2. Kas yra rėmuo ir kodėl jis 
pradėjo mane deginti po įsto
jimo į kariuomenę, ypač po ar
batos gėrimo? Kaip jį prašali
nus?

3. Kas daryt, kuomet abi vei
do atsiranda plėniai, panašus į 
dedervines ir paskui virsta į 
pleiskanas?
Atsakymai:

L Yra tai jirieškaršlliginiai čie 
pai. Jų įleidimas į kimų žino
moj daugumoj išvysto krau
juose medžiagas, atsilaikančias 
prieš karštligės bakterijas. Ir 
tas atsilaikymas tęsias per me
tus, o kartais ir ilgiau, t. y. as
muo neužsikrečia karštlige, nors 
ir patektų į jį los ligos bakteri
jos.

2. Rėmuo yra symplomas pil
ve rūgšties perviršio. Tos rugš-

Sankrova yra Pilna Gėriai

PASIUTU HARTSCHAFFNERIOir M ARX’() 
IR KITU VADOVAUJANČIU SIUVĖJU
KAS YRA GERIAUSIA JUMS TAS YRA 

GERIAUSIA MUMS
Jus ir musų reikalai pirkime ir pardavime 

siutų ir overkautų šioje sankrovoje yra vienoki; 
mes negalime nieko padaryti sau geresnio kaip 
padaryti jum$ gera.

Pirkite sau siutą ir overkautą pasiutą dėl

šių siuvėjų.
Mes žinome, kad jie yra tokie, kokių jus no

rite; mes žinome, kad jie yra didžiausios vertės 
už jųsų pinigus; tikra ekonomija drapanose.

Nauji Kariniai Overkautai 
Kariniai Puošnus Siutai 
Chesterfield Overkautai 
Vlsters ir dideli Kautai

Visokie kokių tik jus reikalaujate siutų ir 
overkautu

$15, $18, $21, $25, $30
ir augščiaus

Įvairus penkesdešimt pen
ki Siutai.
Mėlyni ir juodi Siutai
Puikus visi Vilnoniai Siutai

&

Biznieriški Siutai

Vaikų Siutai ir Overkautai
Mes turime labai puikius Vaikų siutus ir o- 

verkautus visų vilnonių audeklų, geriausius ko-

Bukite užtikrinti, kad jus gausite geriau
sias drapanas savo vaikui, jeigu gi jus negausi!, 
drapanos nesuteiks jums užganėdinimo, dėlto,

O

VAIKŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI

$4 iki $10
Kambarine beizbolč DYKAI su kiekvienu vaiko

VYRŲ SKRYBĖLES Del RUDENS ir ŽIEMOS
'Tarp musų naujų rudeninių ir žieminių skry 

bėlių,.mes parodome naujas Stetson “Velour” 
juodas, tamsiai rudas ir tamsiai žalias, šios yra

vaikinu jau jas nusipirko.
SKRYBĖLĖS $2 iki $3.50 

STETSON SKRYBĖLĖS $1 iki $6

ČEVE RYKAI
Mes tik-ką gavome naujus čever^kus, Tan Vici vamp su Champagne spa

lvuotais viršais, angliški kurpaliai, .fiibai gražus modelis šiam sezonui.
Norėdami gauti parankius čevdrykus pamėginkite naujus Army čevery- 

kus, rusvb^teliuko skuros minkštais viršais.
Kiti nauji Florsheim yra Carlton, Tamsiai rusvi, Rajah tdiuko odos, nau

jais plokščiais galais.
Kitokiu išžiūru ir skurų dėl kiekvieno skonio.

VYRU ČEVERYKAI $3.50 iki $10.50

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužiui)’ čeverykų Namas
Šitos 10-ties melų Sukaktu

vės musų susenusiam jau rašy
tojui yra labai liūdnos: dirbęs 
visuomenei per 40 metų, neteko 
sveikatos, nusilpnėjo ant akiu ir, 
kas blpgiausia — liko be vietos 
ir be duonos kąsnio!.. Nejaugi 
musų visuomene galėjų iiplcūsti 
lokį savo darbininką/ kurs jai 
tarnavo bemažko jnisę šimtme
čio? Ne! Mes tam netikime! 
Lietuviai moka pagerbti Inos, 
kas jiems gerą daro, o šer
nas, šviesdamas juos, budinda
mas prie tautinio susipratimo, 
rašydamas knygas, gindamas 
musų reikalus svetimtaučių spa
udoje, ir atlikinėjo milžinišką ir 
gera musu visuomenei darbai

Sulaukus jam lOlies metų su
kaktuvių literatiško darbavimo- c
si, Uetuvių visuomenės pareiga 
yra paženklinti tas g. šerno su
kaktuves tinkama pinigine dova
na, kuri nors kokiam laikui bu
tų jam parama. Tegul musų 
gerb. jubiliatas žino, kad visuo
menė, kuriai jis sąžiningai tar
navo, keldamas ją iš tamsybės, 
neužmiršo ir neapleido jo.

“Tėvynes“ Redakcija, pasita
rusi su keliais veikėjais, suma
nė atsišaukti į musų inteligen
tus, veikėjus, draugijas, organi
zacijas bei jų kuopas, kad jie 
prisidėtą prie sudarymo tinka
mos g. šernui jubilėjinės dova-

lies visada turi bul, nes ji reikali 
nga maisto perdirbimui, bet tiH 
luoši' atsilikimuose atsiritnda ji>s 
perviršis. Ji pasiekia kartaisfir 
burną, ne lik gerklę ir gomurį. 
Jos buvimas gerklėj bei gomu
ryj daro jautimą, kurį vadina
me rėmeniu. Pilvo pradilinu.' 
rūgšties perviršis lankus. Tūli 
nervų stoviai gali jį padaryti. 
Maistai, nepritaikyti prie ypa
tus ir abelnai netvarkiai valgo
mi gali padaryt rūgšties pervir
šį. aKriuomenėj gaunamas 
maistas ir gal jųsų nervų suju
dini mas padarė viršijantį lly- 
drochlorinės rūgšties tikėjimą. 
Arba galėjo neprignlmingai nuo 
kariuomenėj gaunamo muisto 
įvykti pilvo susigadinimai. Jei 
arbata pas jus stimuliuoja virši
jantį rūgšties bėgimą, ko ji ne
daro pas kitus, turite vengt ar
batos. Bet pirmiausiai reikia 
(kreipties į armijos daktarą, ku
ris jums nekaštuoja ir lai jisai’ 
i šegza minuoja. Reikia gydyt 
priežastį, jei ji randama. Jei 
ne, imkite šaukštą sodijinio bi
karbonato kaip lik deginimas

v . *užeina.
3. Nematant tų pienių, negaliu 

pasakyt, kas jie yra ir ką daryt. 
Gal sieros moslis ar kili parazi
tus žudanti vaistai pagelbsti, jei 
tai nuo parazitų paeinanti liga.

Dr. A. Montvid.

BACH BROS
Namas,Hart Schaffnerio irMarx’o Drabužiu

fSTETSON HATS

Kambarinė>beizbolė dykai su kiekvienuvaiko siutu, Overkautu ar Mackinaw

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

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

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaites. La\vndale 839,

1231 Inijcpcndence Blvd. Chicago

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

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

: TTi ■ 7ĮF-- ---—— --- -

Gliuch-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS I

Parašytos Kl. Jurgelioniu (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eih’ų to-

knygelė 106 puslap’ų, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago. 1)1.
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Chicagoje— .
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Savaitei ............................... J2c
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Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
lieki I. llli’lll l-.l I ■ MIHI? I Hll IS |> iriu, 

Inu-'i iiiis išanksto užsimokėjus: n
Metams......................
Pusei metą....... . .

Suvienytose Valstijose,
|e, pačtu:

Metams ........................
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Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago.
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mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju 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

Ju neramumas 
<L> 

didėja.
Kapitalistinės telegrafo a- 

genturos nesiskubina pra
nešt žinias apie socialistų lai
mėjimus pereito utarninko 
balsavimuose. Žinomieji iki 
šiol rezultatai tečiaus duoda 
mums pamato spėti, kad tų 
laimėjimų bus nemažai.

Chicagoje. kaip vėlesnės 
skaitlinės rodo, socialistai 
gali pasigirti ne tiktai tuo, 
kad jie sumušė suvienytas 
demokratų ir republikonų 
spėkas pustuzinyje tvardų, 
bet ir tuo, kad jie užkariavo 
didelę didžiumą pavieto mie
stų; iš 29 tų miestų 19 balsa
vo už socialistus.

Clevelande socialistai pra
vedė du ar tris savo atstovus 
į miesto valdybą.

New Yorke tapo išrinkta 7 
socialistai aldermanai (pir
ma nebuvo nė vieno), 10 soci
alistų atstovų į valstijos legi- 
slaturą (pirma buvo tik du) 
ir vieną municipalį teisėją 
(pirma nebuvo nė vieno).

Palauksime dabar, ką pra
neš apie save Dayton, Ohio, 
Toledo ir Pensylvanijos mie
stai, kuriuose socialistai bu- 
vtfgavę daug balsų jau pir
muose (prima ry) balsavi
muose.

Juo daugiau tų žinių atei
na, tuo kapitalistų partijom 
darosi neramiau. Chicagos 
laikraščiai jau agituoja už 
tai, kad demokratai su repu- 
blikonais padarytų savo blo
ką nuolatiniu iki karės pa-į 
baigos. Tą pieną jau svarsto 
ir jų organizacijos.

Žinomasai Chicagoje poli
tikierius, Roger C. Sullivan, 
kaip praneša “Tribūne”, ra
gina demokratus ir republi- 
konus susivienyt, kad laimė
jus miesto ir pavieto rinki
mus ateinančiais metais, kad 
išrinkus 1918 m. “pro-ameri- 
konišką” senatorių ir kad iš
rinkus 1919 m. “pro-ameri- 
konišką" miesto mayorą. Tą 
propoziciją jisai daro, kaip 
sako laikraštis, atidžiai iš
studijavęs utarninko balsa
vimų pasekmes, ir pamatuo-

"Kam čia mėgint užslėpt 
aiškius dalykus? Chicagoje 
taip susidėjo sąlygos, kad jos 
reikalauja tam tikro veikimo 
Prie 240.000 visu balsų, pa- 
(bųvin U n n k npvipt.n. nr^ktiš-l
kni balsuotoju sto- balsavo visi ™
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jo už socialistų tikieta ir pa
sirodė esą valdžios priešais... 
Utarninko rinkimų pasek
mes liepia veikti sutartinai 
tiems, kurie eina išvien su 
Suv. Valstijoms”... (Tas pa
triotiškas žmogelis žino, kad 
už socialistus stojo daug dau 
giaus, negu trečdalys balsuo
tojų, bet, žinoma, jisai nepa
sakys viešai, kiek balsų pa- 

socialistams.)
Nemažiau nusiminę ir New 

York o politikieriai. Vienoje 
Chicagos “Tribune’os” tele
gramoje skaitome: “Sensaci- 
nis socialistų balsų padidėji
mas utarninke suteikė rūpes
čio politiškųjų partijų va- 

negu trigubas (netiesa, buvo 
ir penkis kartus didesnis!), 
palyginant su balsavimo re
zultatais keturi metai atgal— 
ne tiek atkreipė į save politi-

siplatinimas tose miesto da
lyse, kurios iki šiol buvo lai
svos nuo jų”.

Taigi tame ir dalykas. Ma- 
yoras Mitchel’is, kuris turė
jo paramą visų džingų ir šau 
kė, kad jo pralaimėjimas 
veiksiąs moralį smūgį šalies 
administracijai, tapo sumuš
tas į skivytus; o “išdavikai” 
socialistai ne tiktai gavo sen- 
sacinį balsų padidėjimą, bet 
ir išplėtojo savo įtekmę to
se miesto dalyse, kurios iki 
šiol buvo saugios plutokrati- 
jai.

O kažin kas dėsis New Yo- 
rke, Chicagoje ir kituose A- 
merikos miestuose dar už ke- 

, lėto mėnesių, kada žmonėms 
dar labiau jgris reakcijos 
siautimas, gyvenimo bran
gumas ir kitos amerikoniš
kosios “demokratijos” gėrjr- 
bės?.. _

Seimo idėja 
stiprėja.

Sumanymas šaukti visuo
tiną Amerikos lietuvių sei
mą jau rado pritarimo ant
roje New Yorko valstijos 
kolonijoje — Rochesteryje.

Jisai buvo apsvarstytas 
susirinkime delegatų nuo 18 
draugijų, kurių tarpe yra 
katalikiškos, tautiškos ir so- 
cialistiškos organizacijos. 
Susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kad seimas ivyktų ne 
vėliaus, kaip gruodžio mėne- 
qvie š. m. A v n? fp oi n n s

—pranešime nepasakyta.
Pastebėtina betgi, kad ta

me visų srovių atstovų susi
rinkime dalyvavo LSS. 7 kp. 
delegatai — tos kuopos, ku
ri, pagal “Kovos” instrukci
ja, keletas savaičių atgal pri
pažino Lietuvių Darbininkų 
Tarybą esant “oportunistiš
ka”.

Mes abejojame, kad Ro- 
chesterio draugijų pageida
vimas išsipildytų taip greit, 
kaip jos nori. Iki galo šių 
metų beliko tiktai apie pus
antro mėnesio; tokiu trum
pu laiku visuotini seimai ne- 
sidaro.

Bet galima' laukt, kad 
binghamtoniečių ir rocheste- 
riečių sumanymas bus sutik
tas prielankiai daugelyje 
kolonijų. Jį rems ir dauge
lis laikraščių. Dešinioji spa
uda rems jį todėl, kad ji ti
kisi, jogei dabar, kada bol
ševikai suardė vienybę soci
alistų tarpe, klerikalai su 
tautininkais lengvai paims 
seimą į savo rankas.

Pavojus iš šitos pusės, iš- 
tiesų, yra. Mes jį senai per
malėme, ir todėl raginome 
progresyves darbininkų or
ganizacijas susijungti į daik
tą. Rytiečiai tečiaus, po bol
ševikiško riksmo įtekme, ši
to musų raginimo nepaklau
sė Ir ve dabar tie patįs ry
tiečiai, kartu su kleriaklais 
ir tautininkais, agituoja už 
visuotiną seimą!

Iniciativa dabar, kaip jau 
buvo pastebėta, eina iš liau
dies, o ne iš laikraščių redak
cijų. Ši aplinkybė, žinoma, 
galės būt kaikam pasiteisini
mu — arba pretekstu išeit iš 
keblumo.

Apžvalga
PATRIOTIŠKI 
KOMENTARAI.

Chicagos tautininkų organas, 
kuris taip gyrėsi savo prakil
niu pritarimu K. Gugio kandi
datūros rėmimui, ir kuris kartu 
šmeižė G ūgį. dabar rašo apie 
utarninko balsavimus:

Atsibuvusieji pereitą utar- 
ninką Ndw Yorke ir Chicago
je pasirodė tiesiog nepapras
ti rinkimai. New Yorke rink
ta miesto majoras, Cliicagoje 
— teisėjai. O vienok nei vie
nur, nei kitur neatkreipta a- 
tydos i tai, ar kandidatai yra 
tinkami urėdui, bet pirkimų 
obalsiu išsyk pastojo: kas yra 
už šią šalį.ir karę ir kas yra 
prieš šią šalį ir prieš karę.

Taip dalyką pastatė socia
listai, kurių partija ragino ba
lsuoti už savo kandidatus, nes 
jų partija yra “prieš karę” — 
tartum, New Yorko majoras, 
ar Chicagos teisėjai pradėjo 
karę, arba gali ją užbaigti.

Toks dalyko pastatymas tik 
dar sykį parodo, kaip partijos 
įgijimui pergales panaudoja 
visokius budus. Ir socialistu 
partija šiuo žvilgsniu nei kiek 
nesiskiria nito kitų, senesniu 
politiškų partijų.

Galutinių balsavimo skait
linių kol-kas dar neturime. 
Vienok galima manyti, kad 
socialistų balsai šiuosmet bus 
skaitlingesni negu kitados. Ir 
nesunku atspėti kodėl.

Pastačius^ klausimą — kas 
prieš karę, kas už karę, aišku, 
kad vokiečiai ir visi pro-vo- 
kieČiai, kurie kremta sau pir
štus už tai, kad Amerika sto
jo karen su Vokietija, balsuos 
už socialistus — kitokio išėji
mo jie neturi. Viešai jie prie
šintis negali. Tad savo pik
tumą jie apreikš tik tokiu bū
du.

Antras prajovus — taip pat 
pažymėtinas. New Yorke so-
cialistai išstatė savo kan/i/a- 

tu žydą Ilillųuit. Kuomet at
siminsime, kad New Yorke y- 
ra su viršum vienas milijo
nas žydų, lai reik pripažinti, 
kad socialistams netruko po
litiško gudrumo.

Chicagoje ant socialistų ti- 
kieto pastatyta taip pat arti 
pusė žydų, Chicagoje žydai ir 
vokiečiai sudaro didelę jiegą 
laike balsavimų.
šitie to laikraščio prasimany

mai yra taip negudrus, kad pa
dorus žmogus turėtų jų gėdyties.

Yra visai netiesa, kad sociali
stai neatkreipė jokios domos į 
klausima tų urėdų, į kuriuos bu
vo statoma kandidatai. Socia
listai Chicagoje pirmon vieton 
statė obalsį teisingo teisėjų tar
navimo žmonių reikalams; juk 
už tai net ir konservatyviškoji 
Amerikos Darbo Federacija in- 
dorsavo socialistų tikieta. Ne\v 
Yorke taip-pal vyriausis socia
listų obalsis buvo “humaii ad- 
ministration” (vietoje “bussi- 
ness adimnistration”, už kurį o- 
balsį stojo Tammany Hali).

To-gi tautininkų laikraščio pa
sakos apie žydus yra stačiai žio
plos. Ar jisai nežino, kad Clii- 
cagos patriotiškoji žydų spauda 
agitavo už “fusion”? Ar jisai 
negirdėjo, kad New Yorko žydų 
“lyderiai” (kaip Schuff, Strauss 
ir k.) išleido net specialį atsi
šaukimą, ragindami savo vien
genčius balsuoti prieš Hillcjui- 
tQ?

Iš anlros-gi pusės Hilląuito 
kandidalurą rėme tokie žmonės, 
kaip Malone, buvusis New Yor
ko uosto kolektorius ir vienas 
teisingiausių jų Wilsono šalinin
kų, ir Amos Picbot, vienas sta
mbiausiųjų progresistų partijos 
vadų. Su žydiškumu-gi jie nie
ko bendra neturi.

Kada išsigydys musų tautinin
kai nuo savo trumparegystės?

TAUTINĖ TARYBA 
LIETUVOJE.

Klerikalų “Darbininkas” iš
spausdino nesenai sekamo turi
nio laišką, gautą iš kun. V. Bar
tu škos:

“Rugsėjo 18 ir 22 dd. lie
tuviai laike didelę konferenci
ją Vilniuje. Delegatų buvo 
213. Buvo jų iš visų Lietu
vos dalių. Jie nutarė paimti 
civilę šalies valdžią į savo ra
nkas. Seimas išrinko 20 ypa
tų j Tautinę Tarybą! štai jų 
vardai.

1) Dr. Jonas Basanius,
2) Mykolas Biržiška,
3) Kazys Bizauskas,
4) Saliamonas Banaitis,
5) Pranas Dovydaitis,
6) Steponas Kairj’s,
7) Petras Klimas,
9) Donatas Malinauskas,
9) Kun. Vladislovas My- 

ronas,
10) Stanislovas Narutavi- 

čia,
11) Kun. Alfonsas Petrulis,
12) Dr. Jurgis šaulys,
13) Kanauninkas Kazys 

Šaulys,
14) Jokūbas šernas,
15) Antanas Smetona,
16) Jonas Smilgevičių,
17) Kun. Justinas Staugai

tis,
18) Aleksandra Stulgins- 

, kas,
19) Jonas Vailokaitis,
20) Jonas Vileišis.

Matote, jog visos partijos* 
reprezentuojamos Tautinėj 
Taryboj. Mums labai links
ma matyti tokį sutarimą Ta
ryboj.

Nuo rugsėjo 1 d. pradėjo 
eiti laikraštis “LIETUVOS 
AIDAS” iš Vilniaus. Reda
guoja Antanas Smetona.”

Ta Taryba tapo vokiečių pa
tvirtinta, kaipo Lietuvos pro
vincijos taryba (Landrat).

Steponas Kairys ir Mykolas 
Biržiška, kurie paminėti tarpe 
Tarybos narių, yra Lietuvos so- 
cial-dcmokratų partijos vadai.

Moters Pramonėje.
(šis straipsnis atsiųstas nuims 
Komiteto besirūpinančio mote
rų padėjimu pramonėje. Kal
bama čia apie reikalą apsau
goti moters darbininkes nuo iš
naudojimo ir darbo jiavojų y- 
patingai dirbtuvėse, kur dir
bama visokie valdžios užsaky
mai, visokie jai reikalingi ka
rei daiktai.*—R.)__ .

Paskutiniame Komiteto besi
rūpinančio moterim užimtomis 
pramonėje susirinkime, laikyta
me Wasbingtone, D. C., sekamos 
taisyklės išreikšta esant pagei
daujamomis atliekant darbus, 
kuriuos užsako valdžia, kaip pa
vyzdžiu: amunicijos išdirbimą, 
aprūpinimą kareivių uniformo
mis ir visais reikalingais lage
riuose dalykais. Kalbamas Ko
mitetas ragina prisilaikyti šitų 
ttiisyklių idant moters galėtų būt 
apsaugotos dirbtuvėse. Susirin
kimo omenyje visą laiką buvo 
sveikata ir gerovė moterų dar
bininkių ypačiai neorganizuotų, 
kurios neturi organizuotų dar
bininkų galios, šitie patarimai 
nėra vien teoretiniai patarimai. 
Jie yra paremti geriausiais indu
striniais patyrimais ir parktika, 
kuria šiuo laiku vadovaujamasi 
daugelyj Suvienytų Valstijų vie
tų. Mes negalime šiuo karės 
metu ignoruoti pamatines pra
monės taisykk’s, kurios išaugo 
iš ilgų metų šios ir kitų šalių 
patyrimų, šitos taisyklės yra 
spausdinamos, kad paskatinus 
žmones užstoti kelią neteisin
giems lobiams moterų ir vaikų 
sveikatos ir gerbūvio kaina pel- 
nyties.

1. Darbas gyvenimo vietose.
i’oks darbas neprivalo būti at

liekamas kambaryj, kuriuo nau
dojamasi gyvenimo tikslais, ar
ba by kokiame kambaryje, tu
rinčiame tiesiogini ryšį su gy
venamuoju butu.

2. Vaikų darbas.

Joks vaikas ar mergaitė, jau
nesni negu 16 metų amžiaus, ne
privalo būti samdomi valdžios 
darbams.

3. Moterų apsauga.

Jokia moteriške neprivalo būt 
imama darban laikotarpyje dvie 
jų mėnesių pirm ir dviejų me
nesių po gimdymui.

4. Algos.• J.
Algos privalėtų būti nustaty

tos sekamai:
a) Užmokestįs turi būti to

kios, kokias sustatė vėliausios 
bendros sutartįs tam tikroj a- 
pygardoj, kiekvienai pramonės 
šakai ir amatui, kur tik tokios 
sutartįs gyvuoja.

b) Kame gi nesama bendrų 
sutarčių, žemiausių]ų algų nu
statymas privalo būti paremtas 
ant to, koks yra pragyvenimo 
bingumas toje apygardoje, ir 
privalo kilti augštyn jeigu pra
gyvenimo brangumas kiltų. „

c) Kame moters yra samdo
mos pildymui darbo, paprastai 
atliekamo vyrų, joms privalo 
būti mokama 1qs pačios algos, 
kaip ir vyrams. Jeigu darbo 
procesas nevienodas, algų pa
tvarkymas privalo būti daromas 
sulig gabumo darbininkių. Bet 
nė jokiu budu ir niekuomet al
gos neprivalo būti numuštos ne 
jokiame skyriuje tik todėl, kad 
moters užima vyrų darbus.

d) Tam tikras algų patvarky
mo Komitetas privalo, jei yra 
reikalinga, nustatyti algas už 
darbus, minėtus augščiaus, pri
valo taipgi Įniks nuo laiko re
guliuoti algas, kįlant pragyveni
mo brangumui, ir privalo, be to, 
būti tarpininku visuose nesusi
pratimuose, atsitinkančiuose dėl 
užmokesnio. Kiekviename to
kiame algų tvarkymo komitete 
privalo būti mažų-mažiausia 
viena moteris darbininkių at
stovė.

5. Darbo valandos.

Privalo būt padaryti reikalin- 
a žingsniai apsaugojimui visų* 

vargio ir persidirbimo, ir Ino li
ksiu:

a) Kiekviena darbininkė pri
valo turėti vieną dieną savaitėje 
pasilsiu.

b) Darbo diena neprivalo tę
st ies ilgiau kaip 8 valandas.

c) Kame darbas varomas die
ną ir naktį, moters turi būti sa
mdomos ne daugiau, kaijl dviem 
permainom ir joms turi būti 
duota laiko atsilsiu! mažiausia 
8 valandos naktyje. Jokia mo
teriškė neprivalo būti verčiamai 
dirbti daugiau kaip 4 valandas 
be pertraukos pasilsiu! ar už
kandžiui. Užkandos laikas ne
privalo būti trumpesnis kaip 30 
minutų, o pasilsio laikas ne tru
mpesnis kaip 10 minutų kas sy
kis; laikas privalo būti duotas 
viduryj kiekvieno darbo laiko
tarpio.

6. Suolai.

Kur lik darbo rųšis leidžia, 
kėdės ar suolai, tokie, kad gali
ma butų atsiremti, privalo būti 
parūpinti darbininkėms. Taip
gi, kur moters darbe yra priver
stos stovėti, kėdės laip-jau turi 
būti parūpintos ir laikas duoda
mas atsilsėti pasilsėti pažymė
tais tąrpais.

7. Ypatingai sunkus ir ypatingai 
pavojingi darbai.

Samdymas moterų ypatingai 
sunkiems ir ypatingai pavojin
giems darbams privalo būti ap- 
rubežiuotas ir dabojamas. To
kius darbus dirbti turi liuli duo
damą pirmenybe senyviems vy
rams, liuosiems nuo tarnavimo 
kariuomenėje.

8. Pavojingi amatai.
Jokia moteriškė neprivalo bū

ti samdoma jokiam pavojin
gam darbui, ir ji neprivalo būti 
samdoma be tam tikro daktari
ško išegzaminavimo; panašus 
egzaminavimai privalo būti da
romi, be to, paskirtais laikotar
piais, idant nusprendus, ar jai 
leidžia sveikata užimti darbą to
liau.

9. Sunkiu dalykų kilnojimas*

Jokia moteriškė neprivalo bū
ti verčiama kilnoti ilgai jokio 
dalyko, sunkesnio negu 25 sva
rai, ir jokia moteriškė neprivalo 
būti samdoma kilnojimui sun
kių svarų arba stumdymui sun
kių vežimų be daktariško išeg- 
zaminavimo, idant nusprendus, 
kad josios sveikata pakelta to
kį darbą.
10. Darbas šaltame ore ir karštyj

Jokia moteriškė neprivalo bū
ti samdoma darbui, kur oras y- 
ra perduag karštas ar šaltas be 
dktriško išegzaminavimo, idant 
nusprendus, jogei josios sveika
ta gali pakelti tokį orą ir ar ji 
gali užimti darbą.

Komitetas besirūpinąs mote
rimis užimtomis pramonėje, te
kamuose savo straipsniuose a- 
pie pamatines gero darbo taisy
kles paduos moterims darbo pa
tarimus, kaslink saugumo bu- 
dinkų, kuriuose dirba, patari
mus pirmučiausiu budu kovos 
su gaisru, patarimus apsisaugo
jimui nuo dulkių ir gazų, apie 
sveikatos užlaikymą, apie švie
są ir amatines ligas ir nuodus. 
Sveikatos skyrius

Skaitytoju Balsai
“PERGALĖTOJAI”

Kuriems nuo tos pergales da
bar baisiai kinkos dreba.

“Viena kova laimėta, dabar 
turi prasidėti kibi! —• toksai 
šiandie Cliicagos republiko- 
nų ir demokratų viršytų o- 
balsis. Jie neapsakomai džia
ugiasi, kad pavyko laimėti to
kia pergale ant socialistų, 

teisėjų rinkimais; bet kartu ir 
susirūpinę pavojumi, kad se
kamo pavasario rinkimais So
cialistai neužvaldytų miesto ta
rybos. Pie to reikia išanksto 
- ""ties... Tr politikos vadai

jau pradėjo neoficiales konfe
rencijas. Jie turi surasti ge
riausių priemonių, kaip butą 
galima pasekmingiau sunaikin
ti tas socializmo bangas, kurios 
grūmoja užlieti Cliicagą alder- 
manii rinkimais ateinamai me

tų balandžio mėnesyje.”
Štaip rašo didžiulis Chicagos 

kapitalistų organas Daily News,
Koks baisus susirūpinimas! 

Koks kinkų drebėjimas prieš tai’ 
“socializmo bangas”, kurios 
grūmoja užrieti Chicagą” Inun- 
pu laiku.

Ta pergalė antSociaiistų, kif- 
rią susijungusios kapitalistų pa
rtijos, republikonai su demokra
tais, laimėjo dabar, matyt, ne 
lengvai laimėta. Jie labai ge
rai žino, kaip jie tą pergalę lai
mėjo. Laimėjo iš dalies dėlto, 
kad balsuojamos vietos uždary
ta 4 vai. po pietų ir tuo budu 
daugybė darbo žmonių negalė
jo balsuot; o antra — balsų vo
gimu. Kai kur, kaip socialistu 
“\va teberia i” pasakoja, balsų 
sk/ itytojai o jie republikonų 
-demokratų pastatyti per a- 
kis, be jokios ceremonijos su
kę balsus. Kai-kur socialistų 
Avatcherius stumę šalin, kad jie 
nematytų kaip balsai skaitomi; 
kai-kur vėl juos bandę areštuot; 
kai-kur areštavę, kaipo ‘‘slcke- 
rius”, dėl to kad jie netrueję su 
savim registracijos kortos.

Šitokia ta “pergalė ant soci
alistų” buvo.

Ir dėlto jie, tie kapitalistų par
tijų didvyriai, taip susirūpinę se
kamais rinkimais.

Socialistai mūšio nepralaiinė- 
jo. Jiems belieka tik labiau sa
vo eiles suglausti ^stipriau pa
dirbėti, ypatingai geriau suor
ganizuoti savo darbą, ir ateinan
ti pavasarį jie sugrąžint į (Jiica- 
gos miestą patiems žmonėms.

—Senas Kalvis.

-

[Pabraižos Į

šnipai!—Laikykit šnipus!

Klerikalų organai, ypač čika- 
giškis kuniginis Draugas, per du 
ar tris paskutiniuosius mėnesius 
kasdien reivachą kelia <lel tauti
ninkų šnipų. “Iš dienos dienon” 
taip skalija, kad, rodos, dangus 
griūva.

Visa tai olrait-oųnait. Šnipai 
biaurus daiktas, ir pardono nėr 
ko jiems duoti.

Bet kad1 jau ponai klerikalai 
taip baisiai nepakenčia šnipų, 
taip baisią krucijatą veda prieš 
tautininkų šnipus, tai kaipgi bus 
su tajš klerikalų šnipais?

Nagi, ponai klerikalai, ištik
to: kaipgi bus su tais jųsų špic- 
liais — su tais, kur jųsų pačių 
tokiose slauniose brostvininkų 
organizacijose kai, pav., švento
jo Juzapo Zokonas, užima aug- 
ščiausią dynstą?

Nagi, ponai Brendukės, kaip
gi bus, galų gale, su tais j^sų 
ponužiais Džon-Džei-Roman- 
Ramanauskais?

Apie tautininkų šnipus dabar 
truputį užmirškite ir papasako
kite nors krislelį apie saviškius, 
apie klerikalų šnipus.* w *

Tas klerikalų organų ir jų 
Brendukių šukavimas į tautinin 
kų šnipus labai primena aną bu- 
khfus vagies pasielgimą,

Kad žmonės vijosi jį gatve, 
rėkdami: — Laikykit vagį! Lai
kykit vagį! — vagis, norėda
mas apdumti priekyj pasirodžiu
siems žmonėms akis, bėgdamas 
nuo besigenančiųjų patsai pra
dėjo rėkti:

— Laikykit vagį! įtaikyki t va
gį!

Tuo budu jam ištikro pavyko 
prigauti praeivius ir pasmukti-

* * 4 *

Klerikalai, matyt, pavartoja 
tokiąrpat taktiką. Rėkdami be 
atlaidos apie tautininkų šnipus 
jie tikisi su savo šnipais pasmu
kti nuo visuomenės akių.

Pabraiža.



)17. n a u j : m o

Jaunuolis negali prisilaikyti tvi
rtai nustatytų gyvenimo laisyk-

.5?'-

ŽIEMOS MELODIJA

' sukas ir krinta leng vilčiai sniegai 
kiltose bangose miglos
ie neša nuvargusiai žemei skubiai

Ir sukas ir krinta jie iš augštumos, 
Ir neša sapnus paslaptingus žiemos...

Užmiega viskas tais slaptingais sapnais. 
Ir tamsus galingi miškai.

Ir slėnis ir augšti kalnai.
Užmiega pasaulis ir tyli ramiai,
Užmiega ir slėnis ir augšti kai

Adomas Juodasai. ŽIRGE MANO, JUODBfiRASIS.

Didžiausia Sankrova Drabužiu ir \valir», 
Hai nuo VidUrmiesėr

Sankrova Atdara lltarninko, Ketve 
\ akarais. Nedi ldieniais iki Pietų.

jos turi, perdaug mano save ga
lingu esant; nori veikimo, judė-

Nustatvtosios taisyklės luobiniu

ngos uolą, tas taisykles daužo 
kol jos nesupuola. 'Tuomet gi 
jis taiso naujas, kurias paskui 
pasenęs vėl gina nuo kitų jau
nuolių, jo vaikų, užsimojimų. 
Todėl tai jaunuolis niekados ne
rimsta, bet dirba, dirba tol, kol

pe. t) kadangi dirbantjs žmo
gus niekados nėra paniurėliu, 
susmukeliu, tai ir jaunuolis vi
sados yra pirmos rųšies pajot-

CLOTHING HOUSE

Kampas Milvvaukee ir Ashland Avenues

Visuomenes Domai
I

er laukus tiesiog skuodi, 
mirai platus ir juodi

nuluodi bėriui koja,

tyst ir šniūrai jau kerši! 
Mirtį jų kambliams perši: 
i Higienos, avižienos 
so palšos, liūdnos vienos,

Bulvienojai sumesti 
vortinkliais užtiesti.

>in rūbais tyro šilko 
olė apsivilko.

Oras minkštas ir jaukus... 
šuoliam. žirge! per lankus!...

(Iš “Jaun. Lietuvos”)

Exlra! Dykai!

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 šį laikrodi, jums 
kalendorius bus nereikalingas, kaip 
jus pažiūrėsite jau jus žinosite kokis 
yra laikas, koki diena savaitėje, ko
kis mėnuo ir kokia diena mėnesyje, 
taipgi mėnesio atmainas. Tik pažiū
rėkite | šį laikrodį ir jus pamatysite 
daug rodyklių. Kiekviena šių ro
dyklių rodo ką nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vieną sykį, ir kas
dieną užsukti ir jis kasdieną rodys 
teisingai viską. Kaip tik diena bai
giasi 12 valandoje, rodyklė paeina 
ir rodo sekančią dieną. Tas yra kas 
tokio stebėtino. Laikrodis yra įdė
tas į puikius ir tvirtus keisus, ir yra 
gvarantuotas 25 metams. Jis yra iš 
15 akmenų ir nesuvėlys nė minutės. | 
Bile kur jus mokėtumėte už šį laik
rodį $14.00, nuo musų jus galite 
pirkti jį per trumpą laiką tiktai už 
$7.25. Mes išsiųsime rašytą gvaran- 
trją su jūsų vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikų laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 

Mes duosime taipgi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra- 

reumatiškas 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 žiū
rėsite per ši aparatą, viskas bus per
matoma, ne tkitai drabužiai, bet 
taipgi ir kūnas. Tiktai pamislykite, 

visą malonumą iųs galite turėti 
šiuo aparatu. Viską viršminėtą 

s jums duosime visai dykai, jei- jųs pirks»te nuo mus naują ka- 
■ i dorių laikrodį už $7.25. Mes ne- 

ikalaiijame nuo jūsų siųsti nė vie
no įieno. Tiktai paimkite šmotelį 
■Bglieros ir pamieruokite savo pirš
ot ir atsiųskite iį pas mus su jūsų 
iHhm adresu, ir jus užmokgsitc š7.2o 

Mramet viskas bus prisiųsta į jūsų 
■mus. Neatidėliokite, bet rašykite

(l.Ofh
u..

INION WATCH CO., 
Dept. 36.

irpentvr St., Chicago, III.

Žirge mano, juoi'(bėrasis, 
Tuoj apleisva šiuos namus! 
Vargo sandrauge gerasis.

Kur augiho mus mažus. 
Liūdna sesė ir brolelis, 
Ir sodelis tas gražus.

Ten, kur kenčia mus draugai.

Už giružės, už žaliosios

Kraujo ten klanų klanai!..

Mano žirge, juodbėrasis, 
Ei, pirmyn, pirmyn... aida! 
Vargo sandrauge gerasis. 
Ar sugrįšva bent kada?!

Už giružės paregėsva,

Bustų priešą nugalėsva

Klajūnas.

Jaunuomenės tikslas
Ei, jaunuomenė narsioji! 
Lyg kad aras skrisk drąsi 
Ten, kur žydra mėlynoji, 
Ten, kur saulė taip šviesi!

kurie seniai, ypač tie, kur ma
no save esant pasaulio gudruo
liais, mėgstą filosofuoti. Jauny
stė tai nesugrįžtanti laimė, dū
sauja kiti; tai lobis, kurį reikia 
saugoti, kaip savo akie lėlę. Aa...

natinis turtas

įvairių žmonių nuomones apie

locius iš smilčių, vėl raudonuoti 
nuo pirmų meilės jausmo dilgs-

audriuos ir pildė sielą.

inu. Jaunuolis retai kada svar-

sofas. Jam reikalinga veiki
mo, darbo. Kas pirma pasilei
džia vandrauti po nežinomus

ginklo, kad apginti savo tėvus ir

tynęs, kovą, drąsą? Vis jau
nuolis. Jis pirmas suranda jo 
tėvų ir bočių klaidas, pajuokia 
jas arba atmeta. O tie senyvi 
tėvai, žinoma, šiaušias ir mano, 
kad jaunuoliai be proto paliko.

Jaunuolis pirmiausia pasiau
kauja pagelbėti vargšui, pri
spaustam, bėdžiui. O tai dėlto, 
kad jis jaučia, o ne svarsto, no
ri veikti, o ne tūnoti.

senusį laužo, ir iš jo dirbina na
ują. O tas naujas vėl kilų jau-
nuolių tampa sudraskytas. Ir 
taip eina, kaip užburtame rate.

Todel man visados keista da
rosi, skaitant kokį straipsnį, 
kviečiantį jaunuolius lavinlies, 
mokinties, nebūt susmukėliais, 
dirbti, veikli, ir lt. Jeigu jau 
reikia jaunuolį, kurio pati pri
gimtis yra dirbti o ne niuroti, 
akstinli būti linksmu, darbščiu,

jai Inoj bus galas. Jaunuoų ga
lima valdyti, nukęra vyti jo pa

jokiu budu nereikia jį akstinli

mų Saulutės ir B-s straipsnius, 
nesenai tilpusius “Jaun. Sk., pa
maniau, kad, ar tie rašytojai ra
šo, by tik rašyti, arba nėra jau
nuolių tarpe pažangiosios visuo
menes, bet lik pseudo jaunuo
liai. Aš greičiau linkstu prie 
pirmosios išvados.

Kaip žinoma, prie kiekvienos

kuomet ta taisyklė netinka. To-

ir darbštus, linksmus, bet tarpe 
jų yra ir molio motiejų, suram- 
bėlių, ir tokių, kurie, anot pa
sakos, myli ant pečiaus gulėt, 
visai neatsižvelgiant kas darosi 
plačiame pasaulyje. Tokiam 
reikia netik straipsnių, bet ir 
karštos smaltis. Tokie daugiau
siai žiuri, kad lik jiems butų šil
ta ir smagu. Jie nenori dirbti, 
bet gyventi iš kitų triūso: jie ne
nori nieko žinoti, kadangi, anot 
jų, “nėra ko žinoti”, arba “gera 
ir be žinios: mažiau bėdos”. 
Bet tokiems reiktų ne šauksmų, 
bet stačiai Jerikono triubos ties 
ausimis. Jiems reiktų parodyti, 
kad jie yra nelyginant iškasami 
mamutai, kuriais visi stebisi, 
bet naudos neturi nei už skati-

Todėl kiekvieno jaunuolio 
priedermė yra eiti ir nuritinėti 
tokius rambius jaunuolius nuo

nuoliai tveria savo ratelius ir 
kviečia, net varu ima juosna 
tuos molio Motiejus.

Kad tikrų jaunuolių nereikia

socialistų Lygos, jaunimo rate
liai, Lietuvos vyčiai, kurios or
ganizacijos juda, kruta kiek
tik djrutos.

Taigi tikrų jaunuolių prie ju
dėjimo ar triūso nereikia kvie
sti; pati gamta juos varo pri-

Svarbumas guli tame, prie ko
kio darbo jie tą energiją sunau
dos. Yra jaunuolių, kurie ją su

guin” ir slankinėdami pakam
piais; yra jaunuolių, kurie ją 
suvartoja naudingam visuome
niniam darbui. Taigi, jeigu jau 
kviesti jaunuolį, tai reikia kvie-

bą. Rūkymas, gėrimas, šoki
mas, peštynės — vis tai yra dar
bai, kuriuos, skaudai pasakyti,

ba. Bet tokie darbai neikiek 
nenašus atpenč. jie yra blėdin- 
gi kaip visuomenei, taip pačiam 
jaunuoliui. Niurojinias, baimė 
mirties, vėl yra darbas, kuris 
greičiausiai panaikina visai jau
nuolio spėkas. Taigi, aišku, kad

kviesti.
Svarbiausiu jaunuomenės sie-

DYKAI-S2 paliudijimas vietoj 
kalakuto Padėkos Dienoje

Suvienytųjų Valstijų valdžia prašo mus bendradarbiauti su- 
taupymui maisto. Mes nutarėme sustoti davus bent šiemet mu
sų gerbiamiems klientams dovanas kalakutą dėl Padėkos Dienos. 
Bet įprotis, įvykęs daugiau per dvidešimts metų sunku prašalinti. 
Todėl vietoje kalakuto šiemet nutarėme duoti dovanų paliudiji
mą vertės $2.00 prekėm kiekvienam perkančiam siutą arba over- 
kautą už $15 arba brangiau, nuo šio laiko iki pai Padėkos dienai.

Nustebinančios Vertes
Siutu ir Overkautų

čia yra geriausios vertės overkautų ir siutų dėl jus ir dėl 
kiekvieno vyro ir vaikino Chiragoje. Ateikite pas Continental 
—-aristokratišką sankrova aprėdalų už pigiausias kainas. Dabar
tis j ra sutaupymo laikas. Dabar-laikas yra pirkti naujus siutus 
arba overkautus. Mes užtikriname jums surėdyti mažiausiai 25 
procentą. Musų nepaprastai didelis interesas, musų pigi randa 
ir nepertraukiamos sutartįs padarytos pirm lai, pirmiau negu 
kainos pakilo, padarė 
kybes naujausių siutų

mus galinčiais parduoti imtįsų augštas ko- 
ir overkautų už senas kainas.

M5 M8 $20
Parankus, tvirti, madiški —- The Continental aprėdalai iš

laiko kiekvieną bandymą, šie puikaus siuvimo siutai ir o^Įkon- 
tai yra visi naujausios mados^trench, kariniai, puošnus, faso
nai daugiau konservatyvi ir ultra konservatyvi. Puikiausios spa
lvos — žalvarinėss, palšos, žalios ir pilnas pasirinkimas kitokių. 
Visokios žinomos materijos amerikoninė ir užrubežinčs įvairios 
rųšies. Ateikite pas Continental. Mes tikrai jus užganėdinkime.

HARI, SCHAFFNER & MARX
Tikras ir pilnas sandėlis Ifart, Schaffner and Marx, Kuppen- 

heimer, Society Brand ir kilų žinomų drapanų siuvėjų nuo $25 
iki $40. Visi jie yra geriausi šio sezono modeliai su visokiais rei
kalavimais rankomis siuvamų drapanų,

kiu šiame laike, mano nuomone, 
yra suradimas budo, kaip panai
kinus militarizmą, žmonijos šir-

giau motinai:

“Veltui ,motin, šauki parpuolus 
ant kapo

Sūnaus savo brangaus! Veltui taip 
raudoji

Skaudžiai ir gailingai! Veltui at-

Tai yra prakilniausias siekis, 
kuris tik galima prisistatyti. Gi 
jo atsiekimui reikia: doros, mo
kslo ir demokratijos. Šiuos tris 
atsiekimo budus visados turė
dami prieš akis, ir jei pradėda
mi nuo savęs, skiepysimi juos 
žmonių širdyse, tai neužilgo da
bartinis blogas pranyks nuo 
šio pasaulio, kaip pranyko pir

—Šarūnas.

A. Dvylis.

Gyvenimas

uos nevienodos. Vieni svajoja 
apie busimą gyvenimą vienaip, 
kiti — kitaip; vieni žengdami 
savo gyveninio keliu remiasi 
vienais faktais kiti kitais. Kuo 
met vieni paniekina kokias ide-

šaut teisingomis ir prakilniomis.
Didelė dauguma tų keleivių 

•mąsto, ar ištikrųjų teisingu ke
liu jie keliauja? Ar jų vadovai 
atvira širdfiia aiškina jiems 
tuos idealus ir ar jie pagelbės pa 
siekti tą gyvenimo tašką, prie

liūs, kuriuo jie eina, veda į var-

kui juos nugramzdinus į pra
pultį vergiją, kad vėliau 
p a s i n a u d o j u s tos kovos 
vaisiais, kurią jie taip energin
gai vedė, delei kurios jų draugai 
ir savo gyvastį paaukavo. To
ljatis jie klausia: ar tik ne jie 
patįs bus tada kalti už tą, kad 
aklai tikėjo viliugingiems žod- 
džiams savo vadovų, kad jie jų 
niekados nekritikąvo, nepriver
tė veikti, žengti tokiais keliais, 
skelbti, aiškinti tokias idėjas, 
kokias jų sąžinė sakė esant tei
singomis?

Nors didžiuma tų keleivių a-

Gyvenimas yra pilnas įvairių 
kelių-kelelių, vedančių žmoni
ją prie atsiekimo jos svajojamo 
tikslo. Tais keliais-keliais nuo
lat keliauja atskirios žmonių
grupės, sekančios savo vadovus,1 bejoja apie teisingumą kelio, ku- 
kurie skelbia jiems, kokių tai
syklų prisilaikyti, kad atsiekus 
svajojamą tikslą ir įvykinus sa
vo idealus. Prisižiūrėjus arčiau

riuo jie žengia ir apie Tštikimu-

Daugiausiai Pertikrinanti Verte

Rice and
Hutchins

pes, pasiteiravus apie jose e- 
sančius narius, mes persitikri
name, kad tų keleivių nuomo-

pripažįsta, jog pasaulyj yra tik 
vienas teisingas kelias, kuris ve
da žmoniją (žinoma, jeigu ji 
juomi žengia) prie aušrines, 
prie tokio gyvenimo taško, ku
rį pasiekus viso pasaulio tiro-

Kuornet nors pagaminta Amerikoj 
po penkis dolerius. Nauji rude
niniai nepaprasti — (vienas iš ši
mtų) gerai pasipuošusioms motė
mis.

“N-R’110 colių Rusvi
Pasirinkimas puikiausių Gini Me
tai. Su guzikais arba raikščiais.

Galima gani i tuos pa
čius juodus siaurais 
vi ’šais, aukštomis kur- 
’ )mis.

Mes turime taipgi moterims spal
vuotų čeverykų iki $10.00. Mes tu
rime vyrams naujos mados čeve
rykų nuo $4 iki $0.00.

N. RUTTENBERG
-------------

nai pražūtų, jų tranai sutrupė
tų ir visokios rųšies parazitams,

iš darbininkų triūso, nebeliktų 
vietos ant žemės kamuolio. Tik 
tada darbininkai pasinaudotų vi
somis aplink liūliuojančiomis 
gamtos grožybėmis ir jos neiš
semiamais turtų šaltiniais.

Taip, drauges ir draugai, nors 
šiandie pasaulis yra pilnas įvai
rių kelių-kelelių, vedančių į į- 
va irias puses, bet tiktai vienas 
iš jų tėra teisingas, kuris veda 
žmoniją prie šviesesnės, laimin-

gesnes ateities. Žmonių grupei, 
keliaujančiai tuo keliigfiėra rei
kalo abejoti apie savo) vadovų 
teisingumą, nes jie žino, supran
ta, jog visa tai, prie ko jie žen
gia, nėra sapnas, tuščia svajonė, 
!><‘t neišvengiama gyvenimo per
maina, kuri anksčiau ar vėliau 
įvykdoma.

'Tas kelias yra socializmas, o 
juo keliaujančioji žmonių gru
pė — socialistai. Kodėl socia
listams nereikia abejoti apie sa
vo vadovų teisingumą ir lo ke
lio tikrumą, kuriuo jie eina, a-
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it- norime pak kmės lauke, bet ir pačiame gy
venime negal nieko atsiekti, ka

4

Vlttms Progą Parduoti■k ”

$6.00 Svederiai Moterims

kiekvienas

Vaikų Overkautai

$3.50
Apatncšos vilnoniu pamu-

Puikios merginu suknelės

. 75c
Mieros 2—6 metu

00 Marškiniai Waists

$1.25

Pamušti ėruko kailiu
45 Vyru Kautai

$6-50
Vyru Kelnės

$2.00
Geriausiais vilnoniais pa-

75c
drabužis

Moterį! f kinelio apatiniai

2.39
TERN’S DRV GOODS SANKROVOJ

Naujiena!
i šonini!

jums

nieki

.*•

rmiau

k
apie j j negird 
Uite šauti iš j 
mažos Jormos,

Jis tarnaus 
lilenkia vien 
, storai apv'

lytų gvaranują 
ilis, bet ir kaip 
alibro revolveri, 
•evolver’s, neim

taipgi labai naudin;
Ką tai jums re

nusipir 
nip len 
eini ve

ji 
už

kbeniuje, iaip pat 
padarytą iš gerian

ti iii > nusiskusti, 
h Į užtaisymo randa- 
ie ų. Mes pri iųslme 
vartoti ne vien tik 
.‘ujie .a, jis yra tik
ėdamas kad šis pei- 
tas, labai įdomus ir 

naudojamas ne vien 
nuo blogų žmonių, 
leekvi'.nas kuris šį 
Ii su tuo peiliu, tai 
)s:me nurodymus su 
' "i kainuos jums 

i m. i irk’i jį nuo 
... įdėdami 20c 

! ; • jus užmokė-
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teisingiausių ir prakilniausių i- 
dujų žmonijos istorijoj.
idėjų paveldėtojoj
jaučias: stovintis ant teisingo gy
venimo kelio ir žengia prie

iu*-•

socialistai.

skelbiamos

nas draugijos narys, neskiriant

pie tų idėjų teisingumą ir, rei

gu kokis nutarimas pasirodo e- 
sas netinkamu, neatsakomu šian 
dieninio gyvenimo reikalavi
mams, gali būti panaikintas, at
mestas ir jo vieton tinkamesnis 
pravedamas. Socialistai mat ne

na, nesimainanti, bet į nuolat 
besikeičiantį, naują, tobulesnį.

Visa tai yodo, jog kelias, ku
riuo jie žengia, yra tikras, tei
singas ir jokiam abejojimui ne

(Pabaiga sekamamnum.)

Oi, tas katinas
Kuomet “Janu. Sk.” sandalin

drąsinti bailius jaunuolius, ji 
tu r būt, vengs katino išreiški
mui savo minčių, o ypatingai

nelemtas katinas atnešė jai ne-

j ienų'* 261 numeryje p*as .1. B. 
Aglinskas ir p. Simonas karčiai

darosi keista, kad jau- 
malomai nesupratę 

minčių, taip skaudžiai

Man 
nuoliai. 
autorės 
pasmerkė ją. Mano micriu yra 
nurėdyti liesą, o no ginti Sau-

vienam.Karė yra pasekmė neti
kusio surėdimo. Esant gi tam

mos. Žmonija dar nėra išsitobu
linusi iki tam laipsniui, kad butu

. X* - . . - -

biau jas negali prašalinti pavie
nės tautos bei grupės žmonių,

traukiamos prieš savo norą.
Gyvuodami lokiam surėdyme, 

mes galime pasmerkti kares, o

žiu ant lo palies suolo su dauge
liu jaunuoliu ir, kaip man ne
sinorėtų pasilikt namie ir gyven-

Taip sakant, ėjimas karė n yra 
priverstinas ir nei vienas iš mu
sų negali tam pasipriešinti. Bet 
kam gi liūdėti? Kam gi rūpintis? 
Liudėsis ir rūpestis ne lik nesu
mažins blogą,- net iržymaii už-

drasa gali mums pagelbėti.
Viena rūpestis ir liudėsis, 

taip pat kaip ir kiti jiems 
našus jausmai ardo musų 
ganizmą.

Profesorius E. Gatės savo 
sperimentais aiškiai prirodė, kad 
žmogui atsiduodant negatyviš- 
kiem jausmams kaip tai, baimei, 
rūpesčiui, liūdesiui, nusimini
mui ir t.p., jo kūne atsiranda

o r-

lės; jeigu atskyrus tuos nuo
dus; jeigu atskirus tuos nuo
dus nuo iškvėpuojamo oro, ir i- 
leidus kunan kilo žmogaus bei

iuą, žiūrini pagili nuodu kilmę, 

1. y. žirn ini pagal lai, kokie jau
smai buvo priežasčių tų nuodų 
apsireiškimo.

ba sielą slopinantiems jaus
mams, žmogaus organizmas es
ti ardomas, naikinamas ir štai 
pasekmė: sunaikintos medegos 
apsireiškia labai nuodingi ele
mentai. Gyvatėse tie nuodai e- 
sti sukraunami tam tyčia pri
rengtuose maišeliuose ir tar
nauja įrankiu apsigynimo, bet 
žmogaus organizme tie nuodai 
esti kraujo išnešiojami po visą 
kūną.

Antra, rūpestis, baimė bei liu-' nančiais gėrimais, kas labai ne
dėsis apreiškia ypatos silpnumą 'gražu ir kenksminga, kita be 
bei vergo siela. Bailiai netik svaiginančių gėrimų. Tas vis-

galiu suprast^, kaip žmogus

koki nors prakilnų darbą alli-

Bailiai netik nieko nusveria

liesų kaipo žmonės. Paimkite 
didvyrius, kurie mirė už savo 
idėjas, paimkite genijus karės 
lauke arba visuomenės gyveni
me ir pažiūrėkite, ar jie buvo 
bailiai. Atsiminkit Joan D’Arc. 
Prisiminkite G. Bruno, kuris 
ant laužo stovėdamas grąsino 
pražūtimi Bomai. Atsiminkite 
eikš kitų kankinlinių ir didvy
riu ir paklauskite savęs ar

bailiai! Atsiminkite C. (Kolum
bus.

Paklauskime savęs ar baimė 
gelbsti mums nors t šipulį. Ir 
ar ji yra reikalinga. Baimė nie
kam dar nepagelbėjo, tik tuks
iančius žmonių pasiuntu ka- 
puosna prieš laiką.

mas nebūtų, bet baimė ir rūpes
tis nei kiek jį nepagerins. Jeigu 
tik nepadidins musų bailumą, 
kaip ir Saulutės Kalino akis, ' 
kurios augo didin kas miliutai

Kol yra gyvastis yra ir viltis. 
Daugybės kareivių tampą už

Man te-

paveikslą, kuris buvo sužeistas

bijoties mirties, i

lai pataria nekuriu tautiečiai 
yra didžiausia klaida. Jeigu 

užmuš — rūpestis ir baimė nu
eis veltui; jeigu gyvas išliksi —

Kas gali pasakyti kuomet rei-

lėtoj u ir ne tas yra tikru žmo
gumi, kuris bijosi sunkios gy
venimo naštos ir jaučiasi links
mu tik tuomet, kuomet viskas 
aplinkui būna gera, lengva ir 
pasekminga gyvenime, bet tas,

priešai apsupa jį išviso pusių, 
kuomet dangus apsiniaukia ir 
nei vieno saulės spindulėlio ne
matyt, ir kuomet tamsos nevi-

vų. Tik jam priklauso pergalė

Taigi, draugai, patikime prie
šą ar tai karės lauke ar namie - 
drąsiai ir parodykime, kad mes 
esame prisirengę kauties su juo

sybę. Patikime visas gyvenimo 
sunkenybes drąsiai ir atvirai 
kaipo žmonės, o ne kaipo “ma

jie nebūtų, mato lai.
Energija, drąsa ir

inąs pergales visą blogą, o ne 
dejavimai, liudėsis bei baimė.

kesnės, Ino labiau reikia įtempti

nešamu vergai.
lik, gerbiamieji, nesiskubin

kite ištempti tas nuomones ant 
savo kurpalio, pirmiau negu 
nuodugniai apsvarsčius, tokie

mušti tarpe. —F. A. Jančauskas

Musų privalumas
Užstojo tamsios, liu.dnos ru

dens dienos, šaltas vejas su lie-

žolelė nuvyto; medeliai be lapų. 
Viskas apmirė, sušalo ligi at
einančio pavasario.

Jaunimas, kuris per vasaros 
karščius linksminosi, žaidė po 
atviru dangum, irgi lapo atskir
tas nuo gamtos grožybių: persi-
kėlė į svetaines. Čia jis rengia 
šokius, balius, koncertus ir U. 
Viena dalis jaunimo su svaigi-

M

Miehle Presas.—Spausdinimui knygų, konstitucijų, cirkuliorių, bizniškų pro
gramų, langinių plakatų ir kitų didelių spaudinių.

Linotype Model 8.—Raidžių Siūlomoji Mašina.

Linotype Model 5.—Raidžių Statomoji Mašina.

Mašina pjaustymui popiero.s.

ordon Presas.- Spausdinimui plaauių. tikielų, bit- 
nešs cards, finansų knygą, mokesčiu knygučių, 
isyčiu knygučių, kalendorių ir kilu mažesniųjų 

darbu.

Be čia pažymėtų mašinų NAUJIENŲ SPAUSTUVE turi dideli Presą laikraš
čio spausdinimui ir visus kitus įrankius tinkamam spaudom darbų atlikimui.

NAUJIENŲ Spaustuvė, turėdama tokį 
amate darbininkus, kas valanda yra 

dos darbus. Ka kiti negali m

gerai prityrusius šiame 
tlikti Jums visokius spau- 
ums padarysime.

Ankainavimai darbu suteikiami iš kalnoA ‘ u

1840 S0. KALSTEI) STREET,

kas gerai, bet jaunimas labai 
mažai domos tea (kreipia ir lai

lavinimąsi. Kaip pašelpinės dra
ugystės, taip ir kilos įvaiiios or
ganizacijos turi sau už liksią 
skleist tarp darbininkų susipra
timą, apšvietę, liet ar jos taip da
ro, tai kitas klausimas. Net ir 
socialistų kuopos mažai tuo te
sirūpina. I Tesą. retkarčiais su

sijos, debatai, bei

cialistai, einame.
Dabar, kuomet į socialistu ei

les ateina šimtai net ir tūkstan
čiai, reikalinga svarstyt pamati
nius svarbiuosius šios dienos 
klausimus aiškinti juos. Nes

cialistų partijų tuomet, kuomet 
pamate gresianti pavojų N r su-

kalus. T odėl vieloj svai sls 
vo susirinkimuose i įei
tus klausimus, vieloj ( 
nergiją surengimui įva 
mogėlių, atkreipkime 
domos į lavinimosi, kk

ikvot

da ilgiau 
sinio su-

laišku:

CHICAGO, 11.1

sipiali.no Jlinima ir U. Tai v- ' 
ra svarbiausias musu uždavinys.C

—Vargdienis.
TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKIS

$2.0(

'Liet
A. E. TUTTLIS
Turini i Stungiutojos (Nursės) 

ir akušerės diplomą 
Persikėle iš

Cicero, III., 1339 So. 4811) Ct.
nu

rd St
ROCKFORD, ILL.
1530 So. West St.
Phone, Main 6800

TYK IR PLATINK 
NAUJIENAS.”

IMPERFECT InFoRIGINAL

sipiali.no


CHICAGOS ŽINIOS
masink1)1 

<usirinkima

Ryto, antrų valandų po pietų, 
’>Nrashington svetainėje (19 W. 
Adams gat.) atsibus didelis ma
sinis susirinkimas. Rengia Chi
cagos Liaudies Taryba*. Kalbės 
Liaudies Tarybos pildomojo ko- ’ 
miteto pirmininkas, prof. Scott

sijos rinkimo reikalu?*
Visi tie, kur norėtų išgirst 

prof. Nearingo kalbą, tegul ne- 
*’MOuoja, kadangi trečią valan
dų kalbėtojas turės apleist sve
tinę, — vvks Milwaukėn.< 7 * •>

Tos stenografės.
Jeigu ne stenograte, ponas 

Bennett dar ir šiandie butų tu
rėjęs savo žmonelę ir 930,000, 
kurių dabar jis netenka.

Nei daugiau nei mažiau, tik 
vieni metai, kuomet Bennett pa

jų už stenografę. Ir — 
atėjo tikėties — ponia 
šiandie reikalauji per- 
30 tūkstančių dolerių. 
Thompson reikalavimą

sisamdė 
kas to’j 
Bennett 
skyrų ir 
Teisėjas
pripažino esant teisingu ir šian
die pat žada pasirašyti po dek
retu. Bot ponas Bennct juk 
nieku, o nieku nenusikaltęs, jis 
ir šiandie, girdi, butų labai lai
mingas su savo žmonele, jeigu

Neprisipažįsta nusikaltusiu.

E. \Vhecd, banditų vadas, kur 
•ugpjųčio mėnesio gale nužudė 
vVinsknv Brothers firmos kasi
ni 1 ką ir vėl užsikirto, neprisi- 
jažista prie kaltės, nors po areš- 
aviiniu netik prisipažino, bet 
<artu išdavė ir kelis savo drau
gus. Jo byla negrinėjama iirie? 
eisūia Sullivan krminaliame

šplėšė krautuvę.
Nežinomi blogdariai vakar

uziuA krautuvę
išnešta trjs si mat i garni- 
ir šimtas ploščių — viso 
is tūkstančius penkis šim-

VV ĖST PULLMAN.
kirbai.
Taip vadinamoje' “Tarptautiš- 

os Pjovėju Kooperacijos (?)” 
irbtuvėje tuo tarpu daugiausia

ui
čia

i jos. Užtat žiemos inc-

U()‘

Be to, kai kuriuose sky- 
uašiuos taip sugrusta

■iii nuolatiniame pavojuje
Dirba čia įvairiu tautu < 

inkai. Kaip ir visur, 
/iestesnieji verčiami
rastesniuosius ir menkiau ap-

neap-
dirbti

oju laiku kompanija pradėjo 
leidinėli vyrus-darbininkus, 
iimanl jų vieton moteris, ži-

išrokavimai — mote-

’ Tuo tarpų darbai eina ytin 
sparčiai. Kai-kuriliose skjTiuo- 
$e dirbama ir nektimis.

Spalių* 27 d. po dirbtuvę vaik
ščiojo bosai ir kalbino pirkties 
“ laisves bondsų”. Kaikurie 
darbininkų pirko prisibijodami, 
kad neatstatytų nuo darbo. Da
uguma betgi atsisakė.

Beje, nuo spalių 1 d. kompa
nija liuosauoriai padidino savo 
darbininkams mokestis — po 3c 
į valandą. Mat delei nepapras
tai sunkių darbo sąlygų darbi
ninkai nelabai nori laikyties da
rbo. Delei tos priežasties kom
panija ir nutarė padidint algas.

Laisvas Kareivis.

ROSELAND
Vietine “Aušros” mokykla ne

teko savo mokytojo J. Laukio, 
kuris čia mokytojavo vos apie 
3 savaites. Kaip pasakojama, 
jį suareštavo už redagavimų 
“Darb. Balso”, PPt>U. organo. 
Delei to dabar turi pertraukti 
vos pradėtų mokinimosi darbę 
apie 10 jaunuolių. Nekurie mo
kiniai yra pasiryžę sudėti rei
kalaujama kaucijų, $10,000.00, 
tik dar nori pasitarti su Bridgc- 
porto “Aušros” mokiniais.

Laisvas Kareivis.

Difterija platinasi

Vaikų susirgimai difterija 
platinasi. Sveikatos komisio- 
nierius Robertson praneša, kad 
bėgiu pastarųjų 48 valandų bu
vo 103 nauji susirgimai 
nuolika kūdikių jau

.ga 600 vaiku.

Persergsti kabaretu 
savininkus.

Vie
mirė, 
dabar sor-

Policijos šefas Schueltleris 
vakar rūsčiai pagraudeno 25 ka
baretų savininkams, būtent, kad 
jis atimsiąs jiems laisnius, jei
gu pastarieji nesilaikys išleistų-

vinėjimo svaiginančiųjų 
nnt. 4-

Pagalios jis pagavo!

gėri-

1445 
liuo- 
dar- 
ne-

Ponas A. K. Boynton, 
CJifton ave., nusitarė būti 
sanoriu detektivu. Tasai 
bas betgi pasirodė esąs
lengvas. Per ištisu du menesiu

■ jis j ieškojo panelės, kuri jį “su
vedžiojusi” ir paskui numovusi 
jam nuo piršto $200 vertės žie
dą. Pagalios, vakar jis pasiti
ko ją didmieslyj ir areštavo. Pa
nelės vardas esą Auna Bro\vn; 
ji dirbanti tūloje departamenti- 
nėje krautuvėje. Panelė betgi 
griežtai užsigina. Ji tikrina, 
kad poną Boyntoną ji matanti 
išviso tik pirmų kartą.

Laukiama naujų areštų.
Sųry.šyj su Theodore Landės 

areštavimu laukiama naujų a~ 
ręstų. Manoma, kad neužilgio 
bus areštuota dar keli nužiūri
mi asmens. Pats Lunde po 2 
dienų kalėjimo pagalios tapo 
paliuosuotas — užstačius už ji 
25,000 dol. kaucijos. Jo byla
bus nagrinėjama lapkričio 10 į Taip buvo trįs menesiai atgal.

Vakar jis buvo dar laiminges
nis teisėjas Sculy suteikė jam 
“divorsų.” Pasirodė mat, kad 
jaunoji pačiute siuntinejusi laiš
kų “mylimam Bernardui.”

Pavogė mergelę.

Penki nežinomi vyrai vakar 
pasigavo mergelę, laukiančią, 
gatvekario prie Halsted ir Divi-' 
sion gatvių. Pirm negu spėjo 
atbegt netoliese stovėjusieji 
žmonės, blogdariai įmetė 
savo auką automobiliun ir nu
dūmė.

Nepasisekė.

Keturi vyrai, kurių du buk 
esą Bemey Petcivillo ir Pietro 
Gilberti, bandė prievarta |so- 
dint savo automobiliun p-lę E- 
Icn’ų Antizuri, 15 m. amžiaus. 
Kilus triukšmui, užpultąją! pa- 
gclbon atbėgo keturios moters 
ir išgelbėjo mergelę. Policija 
j ieško pasikėsintojų.

Laukia tik “divorso’1.

Ponas WiHiam Lonattas, be 
abejo, yra nelaimingiausias vy
ras. Tik pamislykite, jis buvo 
taip atviras, kad dabartinei sa
vo pačiutei, su kuria jis dabar 
žada skirties', užreiškė, jogeit 
taip greit, kaip tik jis gausius 
nuo jos “dvorsą” — apsives su 
kita. Ir ką jus manote — pa
čiutė nesutinka! Williamui 
prisieis palaukti.

Ūkininko Dr-jos vakaras.
Lapkričio 4 d. draugystė Lie

tuvos Ūkininkas surengė vaka
rą M. Meldažio svetainėje. Pir
miausia kalbėjo adv. Bradchu- 
lis. Ragino lietuvius laikyties 
vienybėj ir tt. Toliau p-lės S. 
Staniuliute ir A. Žemaičiute pa
dainavo trejetų duetų. Išėjo 
neblogai. Vienas vaikinas, ku
rio pavardės nebepanienu, at
liko monologą “Kaip bloga gy
vent su šeimyna uždirbant de
vynis dol. savaitėj.” Pagaliosi 
M. JuzaMitas paskambino ant

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras ............ 7%—8%ci
Miltai (Maišas) I

14 bačkos maršas .... $2.80—3.18 
’/b bačkos maišas...... 1.45—1.60. 
5 svarų bačkos maišas .. 33-^-370

Rugiu Miltai Maišąs Į
Bbncrrtian style, % baė. 1.37-—1.5-0 
5 svarai .......................... 32c—35c
Balti, % brtčkos .......... 1.44—1.00
1 svarai ...........................  33—37c
Juodi, tt bačkos......... 1.26—1.41
5 svarai ...........................  32—35c
Graham miltai 5 sv; moiš. 30—35c

Corn Meal . svaras;
Balti ar geltoni .........  5%—6ttc

Maišau (Hominy)', svaras ... .6 —7č'i 
Ryžtai, svari*1

Fancy head.................... 10%—1T
Blue rosc .................. . 16*—13c

Bulvės CPfekas)|
N 1 Wis., Minu, ir Dak... 39—48c

Pienas (Kenas)
Condensed, gerinusia .. 18—^lc 
Vidutiniškas ...........
Evaporated, nesald. . 

Svieetaa. Smetonos 
Iš bačkučių .......
Plytose ......................

BuUerjne
Plytose .. .................
Šmotuose .................
Vidutiniškas .......

Kiaušiniai 
švieži cxtra ........
švieži No 1. 
Hefrigbratorių, extra 
Refrižeratorių No 1 

Pupos (beans)
| Navy ........................

Lima ........................
Slyvos, geros svarui.. 

Prastesnės ...........
Dar prastesnės .......

Kumpis, geras, svarui .
Į Prastesnis ...............
' Lašiniai geri, svarui .. 

Prastesni ............

svarąs
-ii',', 50c
15tt—51c

svaras ;
. 32—35c

tuzinas

43%— 
37%-43c

svarui 
17%—20% 
... 16—20 
... 13—17 
... 13—46 
... llr-14 
... 32—36 
....30—34 
. 45—49H: 
40^—44% 

į Šitokiomis kainomis groserninkai 
turėtų* pardavinėti viršminėtus daik- 

1 tas. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 

Į kurie parduos jums šiomis kaino- 
Į mis.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
Vyriausiame pnčte, Clark ir 

Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogi} 
adresų pačtas tų laiškų negaH 
pristatyti j namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti j vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advcrtiscd Window, Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai- 
yraPabaigoje kalbėjo Dr. Biežis numeris. Laiškai 

apie džiovos pavojingumų. slclns- 
Kartu buvo rodoma pritaikin- 3601 
ti tam tikslui paveikslėliai ste- 359J 
reoptikonu. ' 36213623

žmonių buvo daug. Negali- 
ma tečiaus praleist nepažyme- 3641 
jus vieno peiktino apsireiški- 3554 
1110. Laike p. Biežio kalbos keli
jauni vyrai ir mergelės netoli Laiškai IŠ LietUVOS 
durų darė jomarkų. * 
gražu?

Abramovitz J 3 
Duhinsky M 
Filippovich Mihail 
Jnnicki Stanislaw 
Kamashauskas II 
Kamenis Joe 
Kartota Katie 
Miaskialis Kazimir 
Purkoris John 
Ramanavvski F.

Nubaudė už nesiregistravimų.
Teisėjas Carpentcr vakar nu-|vos adresuotų Chicagoj 

teise vieniems metams kalėjomoĮ liautiems 
William Millerį, 25 metų am
žiaus, už peržengimą konskrip- 
cijos įstatymo — nesi regis t ra
vimų.

Milleris yra pirmas Chicagie- 
tis, nubaustas už peržengimų 
konskripcijos įstatymo. Septy
ni kili dar tebelaukia bausmės.

Ateivių Apsaugos Draugija— 
linmigrants’ Protectivc Lcagtie 
—gavo vėl daug laiškų iš Lietu- 

gyve-
lietuviams. Žemiau 

paduodame jų sąrašti. Kam tie 
laiškai priklauso, tegul ateina 
atsiimt į Imniigrants Protectivc 
Lcague biurų, 1140V2 S. Michi- 
gan ave., 3čios lubos. Biuras 
kasdien atdaras nuo 9 v. ryto lig 
5 vai. po pietų; ncdėliomis nuo 
10 iki 12 dienos, ir dar scredo-

A'
<15

Tuoj prasidės nagrinėjimas 
Healey bylos.

Neužilgio, tur būt, prasidės 
nagrinėjimas buvusio Chicagos 
Milicijos šefo Healey’o bylos. 
Manoma, kad šiandie bus atsiek
ta galutino susitaikymo tarpe 
valstijos ir kaltinamojo advoka
tų, ty. sudaryta pilnas prisaikin- 
tųjų sąstatas.

4
Leo Whitson buvo vienas tų 

laimingųjų jaunikaičių, kur tu
rėjo laimės susipažinti, įsimylė
ti ir apsivesti per tris minutes.

i PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriattsis draugas, kuris

10 visokių kentėjimų ir skausmų. 
gyvenimo aplinkybės privertė mus pa-■■V-

I

branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tiki
gyduolę t

‘kitę, kad gausite visada tą senai.išbandytą 
okio pat gerumo ir pagclbingumo. Ncsi- 
pgaut

c
pakel 
butų

»

-!

. ka 
nt w »»

Ncsi- 
klastuotais vaistais, parduodamais

gyduolę gausite visuomet tokiame 
P čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

ir žodis

nas visose 
gauti ir tiesiog iš mus. Patariame

* 65 centus, nes jame yra gyduolių
.1 už 35 centus.—" '

i musų pavardė.

1-80 W« Street, New York
•I

Keturi žmones vakar tapo su
žeisti susidūrus keturiems au
tomobiliams ant Micliigan bul
varo ir 20 gatves.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c Balkonas 10c.
Prie šių kainų 'riskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
t DIDELI AK TAI KASDIEN

REIKALINGAS korespondentas Rusiškai-Ame- 
rikoniniam Biurui Chicagoje, gerai pažįstantis rusų 
ir anglų kalbas ir mokantis rašyti rusų ir anglų kal
bomis Remingtono systemoe mašinėlė.

Kreipkitės ypatiškai arba raštu šiuo adresu:

TO6 W. 12 st

RUSSIAN-AMERICAN BURBAU,
CmCAGO.

, REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skMrieHnmu _
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akio,

. Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga f krovą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba.
Jeigu ta^skmK^ahj^sfcdtant arba siuvantį tuokart 

reikalingas* akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aktų* kuris turi 15 metą patyrimo 8v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai štftunti suli< jųsų akių ir 
akintai padaromi belaukiant. Ifrišai vidutiniška kaina.

JOKIM J. SMETA1MA
AKIŲ SPECIALISTAS 
T6MYKIT MANO U2RASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampu gatve. Aut Plati’, Aptiektu jugJtM.
▼■lando,: nuo Urvto Ud » vak. Ncdellom nuo • ryto iki U dien«.

Tel. Canal Ū9S

M AKINIŲ

Daktaras WISSIG
Seno KrajausSpecialistas iš

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

Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Dura,, Lentų Ramai Ir Stoginio Poplorat 

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Oynalmst yr* t«8-
\^R^a > čiaa. kad* pranykat* 

reg«jhn*».
M"” '■‘"'■T J rir.t* ()phthftta><>*a**

JK er* Ypatinga doaa* 
•tkralppfflia | vaiku 

JT Va landos: nuo • ryta
1' ■ >' (I,4W

• Y nuo 10 Ori 11 (Mana.
4649 So. Ashland Avėsite 

Kampas 47 St.
Telephone YaYdr 4917

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

G«r»i lietuviams Vmsiu per M m*, 
ir akušeri1**7*^* chirurgas

Gydo aštrias b chroniškas ligas, 
rj, awt«Mr i» YMkife Mgu naujMHhia 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labarartertjat IAE* W. l»t> 
8t. netoli Fisk Bt.

VALANDOS: Nuo 13—12 pietų, ftr 
6 8 vakarais. TelephoBe Canal 8110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

?'sj

Gerianti Krautuve
oazių, žiedų, levof- 
Kas ką pirksit p«4var, s kitjwū pirVit s; 

mane, tai aš viską gvarantuojii 
kad auksų, pirkaite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai 850 ni<rodo< 
gausite nuo šio laiko.

Kas turit silpnas aku ai trumpą r»* 
Hėjlmą, arba galvos skaudėjimą, 
laukite ilgai, net ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantva* 
ju arija sugražinu pinigus.

G. MILLER, akių ■peel»thtM1 
PETER A. MILLER, optlcla*

« Tel. Canal 583* 
2128 WMt 22-m rktvė. CMcaie,

■..įil

-a
JI

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulcvard 4974 
Gyvenimo Tol. Canal 5188

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

8149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Tclcphone Yards 687

Felephone Humboldt 1278

>

j Laiškai adresuoti šiems: 
Norkus Josepas 2031 hapal fortenen 
Ogindzius Petras 4535 Honore st 
OlbiKas Anton 1409 S 79 Avė 
Palionis Mikolas 2323 Leavitt St 
Petkunas Frank 1607 N Ashland av 
Petkus Anton 4549 Hcrmitage avė 
Petronis Jonas 3418 Wallace st 
Petrovvicz Bronislawa 1814 S Wood s. 
Pctrovski Jonas Box 455 Melrose Pk 
Petrovskis Mathias 1370 S Halsted st 
Pivraitis Monika 3252 S Halsted str 
Plerpa Joseph 127 E 107 str 
Pnoceric Antanas 2425 W 47 st 
Praniekis Marcelina 4522 S Marsh- 

liehl ave
Pudzioklikc Magdalena 715 W 16 st 
Puiris Kasper 2013 Canalport Ave 
Pugzlis Jusef 1607 N Ashland ave 
Bimka Albinas 4611 Paulina str 
Pinikus John 4330 Wood str 
Buasewitz Laonardv 2010 W 21 St 
Rusas Karulis, 820 W. 33 PI. 
Saldukas Anton 1820 W 46 St 
Saleska Leonlina 20 ir 40 W 18 
Samotka Josch 3337 Morgan St
Sa\vilzki Trenkis 8831 Houston ave 
Sekericia Jusipas 3312 S. Halsted st. 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted st 
Siekis Anton 4614 — 5 th Ave 
Šimėnas Jonas 2915 Emerald Ave 
Skinder Bogumilla Box 413 Melrose 

Park
Stasiūnas Peter 2331 Akt ave 
Sziedas Jonas 455-1 S Rockvvell st 
Seimelis Pavilas 2334 S Oakley 
Stankūnas Silvestras 4489 Civiilan s 
Smit K Andru 3405 Halsted st 
Stulnin France 1-117 VVells.St 
Smili) Peter 102 W Ohio St 
Tamnujevski Ronifac 3144 Auburn a' 
l’rbclis Fortūnatas 3800 Emerald A 
Urbonas Jusonas 102 Mill St 
Vailokaitis 5001 Marshfield ave 
Visuirtas Felixu 1821 W. 45 st. 
VVaitkus Jos 810 W 33 St 
Wanzowski Domit 5125. 31. Cicero 
Z'lvifk Tnhn 3819 S Kedzie Ave 
Zmielski Waelaw 1027 HennRagė st 
Znisis Petras 3810 Auburn Ave

Į I H ..į.., ! I I - ... ii , ■■ II ■■

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą niosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima pienius rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Ka
ina dėžutes 50c ir $1.00. Pinigus gali
te siusti ir stampomis.

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

Senas Rusas Gydytojas Ir Cbirnrvas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milvaukee Ava. 

Kampas North Avė , Kambarys 600. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakaro

Tclcphone Yards 5032
1

pi

Z.ii«*ninntori« Pefpr 1719 Fllon str

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

pyto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Hldg., 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Centrnl 6300-6391. Atdara: 
Utnrninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1666 MILVVAUKEE AVĖ., Chicago, Iii.

Tel Humboldt 97.

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
4nerikojc. Mes galime jas parūpiu 
i augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
čiame dykai. *

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago, III Kaip Rašyti 

Laiškus

Tclcphone Drover 9699

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistą. Moteriškų, Vyriškį, Vaike 
ir visi) chronišku ligg.

VALANDOS: 10™ 11 ryto, 4—6 po pietų 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pietų- 

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

;!■ j

■
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Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms.
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal J il

sų miera—bite stailčs arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinis 

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

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-
tu apdaru $1.00. Gali

ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

TELEPHONE YARDS 272)

Medikas ir Chirurgas
1315 S. Halsted St., Chicago

Tel. Armitage 984

M 
Al

SKAITYKIT IR PLA^INKIT 
“NAUJIENAS”:

DR. U KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDUL1A1 
2121 N. \vestern ave. 

Valandos: 9-—12 ryte; 2 
vakare. 9 1 i

1
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Pranešimai Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ

PASARGA .— Draugijų praneiimus skelbiamą 
utmokcatiea. Pranešimai turi būt priduoti 

U vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1606. 
Priduoti tą pačią dieną, kada apausdinama# 
<Hanraltb. nebegali būt Įdėti.—"Nauj. R«d.

Mikolo J. Tunanevičiaus depozito- 
ivių susirinkimas įvyks pčtnyčioj,—- 
> lapkričio 9 <1, Geo Chernausko sy ei. 
1SMM) S. Union avė. Yra svarbių rci- 

*kalų« todėl visų depozitorių buvimas 
y'rri būtinai reikalingas. K. Jamontas,

Draugijų ir jaunimo domai. —Lie- 
’tuvių Kriaučių KJiubas Sav. Paš. re- 
rpgia maskaradinį balių sausio b d. 
•DSerb. draugijų prašome tą dieną nę- 

•^r<ngti savo vakarų. O jaunimas pri- 
•'^jytrengkite kaukes, kad laimėjus pir- 

mn i dovana; dovanų bus išdalinta už.
—Komitetas.

St. l.ouis, Mo.—LSS. 44-oji kuopa 
kas ketvirtas nedčldienis de- 
Knvgy no svetainėj, Cass ir II 

Pradžia lygiai 3 vai. po pietų, 
debatai įvyks spalių 28 d., 

___: “Delko viskas brangsta?“ Vi- 
•tnis kviečiame ateiti į debatus ir vic- 
‘š:i» gvildenti pakeltus klausimus, vie
loj leisti laiką veltui.

—Rengimo Komitetas.

Smulkiems paslskclbunains kainos:- 
1 coli*, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą coli* vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų sk Itjs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau* 
šių pasekmių turėti.

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

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

M ■ m M ■ ■ Vyrams ir Moterims Vili E IĮ II fl I SOMOS rųšii's metalot I M K II U I arl>a ihedžio dirbamosem 11 | aapose, fabrikuose, ho-
tcliuosc, restoranuos, Pa

liūnuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. l’amatykit musų DIDELI Bu
ranų. Gtriuusios ^mokestis.

Advance Employmcnt Eschange
2-ras augštas.—179 W. yVashington St.

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS

PARDAVIMUI

-TL’RI būt parduota greitai pigiai 
gera duonkepykla lietuvių apiclin- 
kčjc-
160.1 S. Tahnan Avė., Chicago.

ATSILANKYKITE vpatiškal kas 
norite geros vietos dėl karčianios. 
951 XV. 19th St. Chicago

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald AVei, Chicago, 111.

A. L ALIS, SekretoHuS, '
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 XV. Division St., Chicago, UI.

m.

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

Kaz. Bražcvičius, pirmininkas. 
402 Lincoln St. 

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

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jennc St 
Bar. GauŠaitč, iždo globėją,

173 Mihvaukee avė. 
VI. Kąčiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congrcss St.' 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jcnne St. 
Ant. Babelis, teisėjas,

313. Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St

Agentai, užžiurinųs platinimu “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo 
se. Pas juos galima gauti pirkt) 
“Naujienas” pavieniais numeriai*.

Cleveland. O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Avt

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ:

st.

CIHCAGO, ILL.

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.
Norlh Side Skyrius: VVilberty Strege 

2018 Greenvvieh Str. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr7 Smith, 3813 S. Kcdzie Avė., 
J. Minkevičia. 3848 S. Albauy Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood av.

Atlantic City Skyrius:

Bridgeville, P*.: T. Gelchis,
P O Box m 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pitisburgh, Pa.: Fort Pitt News (X,

Liberty Avė and Grant Ii 
Kuiprnont, Pa.: Jos. Bursusku, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovvski,

2809 Penu AtH 
Pillsburgh, Fa.: J. Katkus,

2204 Forbe* M 
Pittsburgh, Pa.: F. Tcvlovieh,

2228 Tustin H 
Duųuesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton avi, 
Scranton, Pa.: J. Teleysh.

1726-28 Jackson Rt 
Petrikys J,Scrantoj), Pa.:

Ct

Atidai XV estsidiečių.—šiuo praneša- iJiY/t a y
mc yvestsidiečiams, kad Viešas kny- j ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
-gynas pei’slkėlia iš senosios 2336 So.
I^avitl i naują vielą—2222 S. Leavitt 
St., netoli 22-ros gatvės. —Visi įny- 
lintįs sknitjti įvairius laikraščius, 
malonėkite lankyties virš nurodytu 
adresu. —X'aldyba.

PARSIDUODA TE ATRAS, 250 sė
dynių; geras biznis, gali gerai pragy
vent ir pinigų padaryt. Pardavimo 
priežastis — reikia eit į kariuomene. 
Parduodam pigiai, nes maža laiko 
beliko iki reikės išvažiuoti į Rackfor- 
dą.
4914 XV. 14th St.,

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba: avė.

Cicero, UI.

panijos generalis agitacijos komite
tu susirinkimas įvyks pčtnyčioj, lap
kričio 16 d. 8 vai. vak.. Lietuvių So
cialistų Hcadųuarters, 731 W. 18th 
st!’. Draugai, atsilankykite kuoskai- 
tlingiausiai, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi nepamirškite pri
duoti "Campaign blankas“.

—A. Dvylis.

moters, Marcelės 
Subrickienčs — 
Laurynaičiukės, 

Suvalkų g., Nau
miesčio pav. Sin
tautų gminos ir 
miestelio. Prasi
šalino nuo ma
nęs Septcmberio

PASINANDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
gą.-,Atsišaukite: 1619 S. Halsted si.

Pirmininkas, A. Petrulis,
751 W. 351 h St.

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

Iždininkas, S. Danilevičius,
1617 N. Winchestvr 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.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, 
3500 S. Emerald

K. Katkevičienė, pirm. pag.
2252 XV. 22 SI. 

Pabarškienė, nutx rašt.
3429 XVallace str. 

l’lkaitė, fin. rašt.,
2137 XV. 21 pi.

Šatkauskienė, iždininkė,
3423 S. Halsted st.

Dobrovolskienč, kasos globėja,
2324 S. Leavitt SI.

Savickaite, kasos globėja,
3514 S. XVentworth Avė.

Siunčiant į centrą mokestis, ino- 
ncy order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkes vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

- XL Saudargas, 2418 Prinčeutor av.
J. Ridikauskas, 6033rd Statei Str.- 

Kensingtpno, Rnselnndo ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

119 E. 107th St.
Wcst Side Skyr.! A. Ambrozevičius, 

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

4601 Heriiiitage avė., Chicago,

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinską*.
452 W. Leonard H

Saginavv, Mieli.: S. Joškcviče, 
2707 Washinglon Ar*.

INDIANA VALSTIJOJ

SI kp. mėnesinis susirinkimas
kas ją palėinysitc 
man žinią. UŽ te 
pirmasis gaus $11

Jonu Žiliškiu,,pa 
likdama du mažu 
vaiku. Girdėjau 
gyveno Chicagoj 
rodos prie 3326 
Morgan gatvės, 
malonėkite duoti 
,ingą pranešimą

RAKANDAI
M.

ILLINOIS VALSTIJOJ:
O.

J.

losybes svel., \\ abansia avc. ir 
st., Nariai turite Imti visi; 

ii' nahji atvykite prisirašyti
Antanas Zubrickas, 

I2ih Si., Sheboygan Wis.
Valdyba. i

kp. mėnesinis susirinki*

o. Socialistų svel.
*. Visi nariai mali

1IIIU9 Michigan

Pajieškau moters, arba jaunos po
ros be vkjkų, gyventi mano kam
bariuose aScu lik už jų apvalymą. 
Virus galėti} eit uždarbiauti. Kreip

Indiana Avė.

EKTRA
Jauna pora priversta paaukaut «» 

vo puikius, beveik naujus, rakandu* 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly 
čios setas, tikros skilios, už $20. Vė 
liausios madųs valgomojo kambarh 
rakandus, 2 puikių divonų, daveo 
port, taipgi $525 pianu su 25 m rv» 
rancija už $115 ir $225 Victrola »d 
brangiais rekordais už $60.00. Si- 
v ra retas pigumas ir jums apshno 
kės patirti nežiūrint kur jus gvve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau 
kitę tuojaus. Gyveninio vieta: 1921 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros <«l 
Chicago. TU

Žukas, pirmininkas 
1608 XV. Norlh avc.

Lankas, vice-pirmininkas, 
1621 Girard si.

Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas, 
2228 Coblcnlz

Z. Lankas, fin. raštininkas, 
1621 Girard

A. M. Kadži'vskis, iždininkas,
1928 Leavitt

Susirinkimai alsibuna pirmą J<el- 
vergą kiekviano mėnesio Liuosybės 
svetainėje, .1821 XVabansia avė., kam
pas Girard glv., 7:30 vai. vakare.

St.

St.

SI.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Gmnuliauskas, pirmininkas, 

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

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

123 E lOIth Place
Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place
F. Shcdvilas, kasierius

341 Kcnsington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

J.

A.

iška
inlit ei prislot prie šios kuopos,— 

i:imi atvykti. D. K. Sabaliauskas
Juozapo 

\ veno XV.

encsi
Midi.— 

drinkim
kuopos

Pullman, III. Polam išvažiavo j SI. 
Charles, III. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti urba jį žinan- 
lis malonės pranešti.

A. C. XV. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Eoiu si avė. Draugai, malo- 
silankyli paskirtu laiku; ne-' 
lle atsivesti ii' savo draugu 
t pi ir l.DI.D Visiems na- I 
is dalinamos šių melu kny-

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

V. 1 James.
PA.IIEšKO vaikinas šilto kamba- 
> Bridgeporto apilinkei. Geistina, 
d valgį gaminiu namie. Kreipkitės

laišku: P
3139 Emerald

spėkomis rengia lavinimos vakarus REIKALINGAS kambarys dėl vie

ftl» SI., 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
tisus atsilankyti. —Komitetas.

kad butu elektros šviesa ii’ maudynė, 
taipgi garu šildomas. Kas tokį turč
ių XVesl Side apielinkčjc malones at
sišaukti laišku j Naujienų Ofisą, pa

Roseland. III. SI.A. 139 kuopos mė
nesinis susirinkimas ivvks nedėliok

cialistų svetainėje, I1UO9 So. Miehi 
gan avė. Visi draugai ir draugės ma 
Jonės ateiti susirinkimai).

t ž laši., K. Kalnietis.

Racine, 
renuia D;
11, 2 vai. do pietų. \Vinters svelaine-

412 Sixth Si. Skaitys Dras A. .1. 
Karulius, iš CbicaUos. tema: “Kaip 
Išgyventi šimtą melu”? — Kvieč'a 
mc lietuviu publiką kimska’Hingiau- 
svai atvvkti ir išgirsti naudingu !>••-

Paskaita.— L. B.

APŠILDOMO ^KAMBARIO pajieš
kau su pataisymu valgio ar be, pa- 
doroje šeimynoje, sipiciinkčje nuo 35 
Str. lik 31 str. ir nuog Morgan lik U- 
nion avė. Praneškite laišku A. Jonai
čiui. 3252 So. Halsted Str., Universal 
Bank, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT 1ŠBANDAVOJJMO 1 kamba

rys vienai ar dviem ypatoni, su ar 
be valgio, šviesus ir švarus kam
barys už prieinamą kainą.
2239 XX’ 23rd PI., 1 st fl. Chicago.

L. B. D.
RANDAI

rinkimas įvs ks subaloi, laokr 10 d , 
H vai. vak. 'F. Radavič’aus svel.. 936 

SJ- Gerbiami Choru delega
tai ir dirigentai malonėkite priimti 
laiku susirinkiman. Sekr. F. M.

ATIDUODAMA RANDON KEPY
KLA ABBA SANKROVA.
1723 S. UNION AVĖ., CHICAGO.

So. b.ntrleu ood.—170 kuopos mėne-

pkriėio 11 d., 2:30 v. d<> Dietų, J. But-

lonėkite atsilankyti laiku.
—Org. J. Puišis.

REIKIA DARBININKŲ

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodi: 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 Norlh Avė., 1-inas fiala*. Prie* 
llumboldl Park. Chica*<

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ii’ duokite pa
siūlymą.

1-inos lubos

NAMAI-ŽEMĖ

Tegul jųsų randa moka už jųsų na
mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai i pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sayvycr ir 45

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros

įtaisy ta ir išmokėta už lotą 39x1321 
Del ‘......................platesnių žinių atsišaukite:

Agentas pasisi imtiniui

Tiktai 8200 00 Įniokūt ir ręsta po $15 
kas savaitė, nupirksi konkretiniu pa-

meniu, gazu,
dvne. Lotas
$2600.00.
3501 XV. 26th Street,

Telephone Rockwell 2715.

elektros

Charles

šviesa, mau- 
Kaina tiktai 
T. Salak,

Chicago.

Vaikų draugi lėlės. “Ateities Žiedo” 
mėnesinis susirinkimas ivvks nedė
liok lankr. 11 d.. Mark VVhite Šnare 
svetainėje, 29 ir Halsted tfat. Pradžia 
1 vai. po pieh». Nariai malonės atsi
lankyti kuoskaillingiausiai. turime 
daug svarbių klausimu nutarti.

V. Briedis.

B U KALINGAS žmogus piję leng
vo darbo, tyrame ore—toks, kurs ne
gali dirbti sunkaus darbo dirbtuvėj. 
Darbas daktaro ofise ir pastovus. 
Užmokestis gera. Atsišaukite į:

DIDELIS PIGUMAS
2 aug.štų medinis namas, su muro 

nameliu užpakalyje. Pirmos klesos 
uadėjime. Banda $45.50 mėnesyje.- - 
Parduoda savininkas.
2909 Emerald Avė., Chicago.

MOKYKLOS

Delei tidy neišvengiamu klinčių 
I ietoviu Darbininku Literatūras Dr- 

Chirauos kuoDu konferenciia ne- 
jvvks lapkričio 11 d. KonfprpnoiH 
lieka a.ikellą iki 1ankr»«'io 1G d, 7:^0

REIK ALINGAS barberis greitu lai
ku, ant visados, arba vakarais. Atsi
šaukite arba ateikite pas J. A., 
211 Ų. 115 St., Chicago, III.

Phonc Pulhnan 675

2422 XX 23rd nl. — Taitfi kunnns. kur

REIKALINGAS bučeris. Greitai at
sišaukite. P. S.
1939 Baring ave^ Eašt Chicago, Ind.

dabar turės progos tai nadarvti.
Komitetas.

MOKYKIS STUT MOTERIŠKU? 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo f omu 
siūti naminius daiktus arba *prfld> 
lūs. Diplomas kiekvienam, kur# iis 
mokins. Valandos dienų arba vak* 
rais dėl jųsų parankumo. Ui 110 ii 
mokinam jus šiut visokius drabuiin<

DRESS MAKING COLLEGER 
2336 W. Madison R*t„ Weater*

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Wp|b irat

W«est Pidlman .III__ LSS. 235 kuo-

r'“i'‘i’oi l »nkr. U d. Nauiienu Stoty j, 
7‘>6 \V. 120 si . nendrinio v.»l nlr,

BU KALINGAS atsakantis barbe
ris, kuris supranta savo darbą; Dar
bas ant visados. 
2209 W. 23rd PI Chicago.

d.raucčs

eik.du aptarti. Tilvikas.

DYKAI! DYKAI
Dabar yra jūsų proga mo 

kytis barzdaskutystė*.
amato dykai

L S J Lvoak l.mos knnnos d r <» u <*•«.. 
s ''>d»I• s iwk«4 siihulrvi |o»>1zr«»

REIKALAUJAME loiberlų į Scrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite į 1632 XV1. Kiužio st., Chicago.

25 mokiniams dykai
Alsi

11 ,1 1<» v

REIKALINGA lietuviškai kalbanti 
mergina pardavėja.

STERNS DBY GOOD STOBE 
3112 S. Halsted St., Chicago, III.

Nepraleiskite šio pakvietimo 
lankykite pas mus tuojau. Išaikirpki 
šitą, kad atsiminiurnėt musų adreuą

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madiaon Si. (’hlcaif«» Iii

nu popierių dirbtuve.
(i 13 XV. Vau Buren si.

GARSINKITE^
Chicago, III.

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 XV. 1511) st.. Cicero. 

Pirm. Pageli). — P. Shvclnis, 
1142 Milvvaukee. Avė.

Raštininkus — A. Ripkevičius, 
1681* Milyvaukce Avre.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milyvaukce Avcnue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Mil\vaukee Avė.

Susirinkimai alsibuna 1-mą pelny
čiu kiekvieno mėnesio unijos šulėje. 
1579 Milyvuukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 181b SI., netoli Hal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

in

LIETUVIU JANITORIŲ PAŠĖ LPI- 
PJNIO KLIUBO VIRŠININKAI:

A. Vilimailis, pirmininkas
3657 XV. Floarnoy 

'ramošiumis, vice-pirmi.tikas,
1632 S. Seyvaror avc. Sawycr?)

K. Karoblis, prot. rasi minkąs, 
897 S. Spavlding avė.

XVm. Monikas, finansų rušlininkas,
802 Independence Blvd. 

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

SI.

A.

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” X'ALDYBA 1917m.

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

fonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 
664 XV. 18th St.

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

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

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. XVcntwort Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Duhickas, pirmininkas, 
2129 XV. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.
Str. 

įtarimų sekr., 
2228 Coblenz str. 

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

August Moldcnhauer, daktaras,
1554 XV. Chicago, Avc. 

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

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

St.

St.

St.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3113 So. Union Avė.
Paberclylč, finansų raštininkė, 

1315 Girard ' 
Gird Vainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
A. Kubutienė, kasos globėja.

K.
D.

M.

St.

St.

St

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1124 So. 101 h St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Iluoran Avė. 

Moliejus Ballrušailis, prot. rast.,
1602 Indiana Avė. 

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadyvay 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 81h St. 

Jakučionis iždo globėjas, 
1124 So. l()th St. 

Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 Iligh avė.

Moliejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadyvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas įmaną 
pčlnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

Justinas

Antanas
avė.

Andrius

Antanas

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 VV. 21

Petrauskas, pirmininko pagelbin 
G64 VV. 181h Street 

Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1918 String St.

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

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

j.

A.

st

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raulinis, pirmininkas, 

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

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

638 XV. 18 St., Chicago.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evcrgrecn 

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

J. Kalpokas’, prot. raštininkas, 
1839 VVabansia

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

Jur. Kalninė, iždininkas, 
1065 Evergrcen

G. Moldcnhauer, daktaras-kvotejas, 
1554 XV. Chicago avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez.,

avė.

avė.

avė.
avė.

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct, Ciccro, III. 

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

Melrose Park, 111.: Chas Kocbones, 
2005 XV. Lake St 

Springfield, iii.: K. Lagūnas,
1716 Matheny Avė 

DcKalb, 111.: Mike Taruti,
1148 Market St 

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

Rockdale, III.: via Jolict, D. Lukšį,
140 Moen Avė 

VVestville, III.: St. Mazrcmas, 
Barber Shop, State 

Waukegan, 111. J. Miloszeviče, 
801 — 8th

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov,
3814 Dcodor SI

Gary, Ind.: V. Vaičilaitls,
Box 122 Tolleston Stati**

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box M4

Gary, Ind.: I). Bassin,
1214 Broadwa>

VVISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha XVis.: K. Paukštis,
809 Park II 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayctte 

Racine, Wfs.: John Margis.
1005 Gideon Cl

St

St
So. Chicago, III.: Max Feldinan, 

8901 S.. Houston Avė
Rockford. III.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main
W. Ea’lmi’i, III.: XV. Pilypas, 

720 XV. 120

SI

St
Harvcy, III.: Z. Putramentas, 

15725 Finch Av*
Chicago Heights, Iii.; 1’. Steiinonias

1 I 1 E 16 SI.

Spring Valley, 111.: A. Jakubauskai 
516 Cleveland

Ke\vanee, Iii.: K. Valančiunas, 
506 E. 7

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St. l.ouis, Iii.: Žičkus, 

539 Collinsvillc
Springfield, 111.; K. StOčkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louls, III.: K. žukauski, 

123 St. Clair Avt

st

St

Ava

MASSACIIUSETTS VALSTIJOJ;

Montcllo, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Ariliur SI

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

Montcllo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Amcs SI

Montcllo, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Amcs 

Loxvcll, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

Si

St

Elizabcth, 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 Si

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ

CONNECTICUT VALSTIJOJ!

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Leyvis St

XX’aterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank K

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivin* 
286 XVallace Rl

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ)

Minden, XV. Va.: J. Endrijauskas,

OKLAIIOMOS VALSTIJOJ:

1 larlshornc, Okla.: Deveikis J

AKUŠERI
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1136 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, •(■aaU- 
nuoji ii patarimui duoda dykai.

788-88 Milwankce avė., arti Chicags *-e* 
lubos. VAI,ANUOS: Nuo 9 ilryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 3 pa »latv 

Tai. llaymarket 2484.
St

St

Dr. H. R. KRASNOUV
Chirurgija ir Veneriško* Llgo*
Priėmimo volanuos: 8 iki 10 dienai 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; ncdėldieniau 

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

1346 So. Halsted St.
Phoue Canal 538

Yonkers, N. Y. H L: XVciss,
102 Rivcrdale 

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

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main SI

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

Amsterdam, N.I.: J. Mikėnas,
235 E. Main SI

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

Tcl. Drover 7170.

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

Baltimore, Md.:-F. J. Lažauskas, 
637 Lombard Si

IOWA VALSTIJOJ:

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 CorrectioDville 1U

OREGON VALSTIJOJ:

DR. W. YUSZKIEWIC7

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA'. 
i<m turi skaudamas arba silpnas akif, 
galvos skaudėjinio, atsilankykite pa-

1155 Milwuukee Avc.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 \aka»»

Vyriškų Drapanų Bargena?
'Nauji neatimti, daryti ant užs&> 

kymo siutai ii’ overkotai, vertės nuQ 
$30 iki $50, dabar parsiiluoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $1_5 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik» 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamtB 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, daba; 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdicf ą, nedaliomis ir va
karais.

Portland, Ore.: Omara News Co.Juozapas Shimkus, vicc-prezidcntns, 
10707 XVabash Avė. 

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kcnsington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pet- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Snadviilo svetainėj, po N 341 E. Kcn
sington avė. įstojimas pagal Dr-stSs 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
”1.00: nuo 30 iki 3.’> melų Hl’.OO;

• nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas Į-

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard St. 

luozas Sakeli^ vice pirmininkas, 
1806 Centcr St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Ilavvland Avė.

Kaz. Bražcvičius. fin. raštininkas 
402 Lincoln

Kaz. Bražcvičius, iždininkas, 
402 Lincoln 

luozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Oarden

S. J. BalČaitis, Org. pagclbininkas, 
29 Rice /\ve 

Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand avė 

Zclcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys, 

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

50 S. Hawland, Avė. 
Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hayvhmd Avė.
N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Maiu St. stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

VI.

St.

J.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: XV. VVaskel, 
3223 O

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

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 59 3i

R D

IMPERFECT IN ORIGINAL


