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Truc translation filed with the post- 
niaster at Chiettgo, Iii., otųNovember; 
16, 19t7, as reęnired by thc act of 
October 6, 1917. ' -

ANGLAI ARTINASI PRIE 
JERUZOLIMO

fruc translation filed with the post- 
mąster at Chicago, III., on N(Wn)ber<.
16, 1917, iii rcahired by thc act of 
October 6, 1917.

LENKAI VERGIJOJE 
VOKIETIJOJE.

True traustation filed with the post- 
master at Chicago, I1U un,N<>VCTUbei: 
16, 1917, as rėquired bv 4he uct bf 
October G, 1917.

SVEIKINA BOLŠEVIKUS.KerenskissunBSZtas
Norima sudaryti naują revo

liuciną valdžią
Maskvoje žuvo 2,000 žmonių

Italai sulaiko vokiečius .

Vokietijos socialistai tikisi, 
Į kad bolševikams pasiseks 

jvyktinti taiką.

Vokietijos socialistai sveikina bolševikus

t';Tie translation filed wiih the post- 
master at Chicago, III., on November 
ll>, 1917. as require4 bv the act of 
October 6. 1917.

NORIMA SUVIENYTI VI
SAS REVOLIUCINES 

PARTIJAS.

Trockį nariais koalicinės val
džios.

Kitose Rusijos dalyse, sa
koma, viešpatauja pilniausia 
anarchija. Kijeve minios 
užpuldinėja ant žydų.

Naujos ėmimo kariuomenėn taisykles

STOCKHOLM, lapkr. 15. 
— Pildomasis komitetas Vo
kietijos socialistų mažumos 
prisiuntė vietiniam socialis
tų laikraščiui telegramą per
davimui Petrogradan, kurioj 
sveikinama bolševikus su 
“užgriebimu politiškos val
džios.” Telegrama taipgi iš
reiškia vilti, kad boįševi-

l'rue translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., on November 
l(k 1917, as reqnired by the act of 
Octbber 6, 1917.

ITALAI SULAIKO 
VOKIEČIUS.

LONDONAS, lapkr. 15— 
Oficialiai šiandie paskelbta, 
kad sąjunga Damasko Beer- 
sheba geležinkelio su Jeru- 
zolimo linija, 27 myliose nuo 
šventojo miesto, yra anglų 
rankose.

Geležinkelio linija iki Na- 
Anch ir EI Mansurah apie- 
linkių tapo paimta nuolat ei
nančių priekyn gen. Ąllenby 
pėstininkų ir kavaleTįjos pu
lkų. g ;

Utarninke turkai .neteko 
1,500 kareivių paimtais be
laisvei! ir 400 užmuštais, tai
pgi 4 kanuolių ir daugybės 
kulkasvaidžiu. 

t

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, Ilk, on November 
16, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.

PRAŠO ĮSTEIGTI NEU
TRALI ZONĄ.

COPENHAGEN, lapkr. 
15.
kai, esantįs Vokietijoje,, yra 
pusiau vergijoje, aiškiai pa
rodo apgarsinimas nesenai 
tilpęs Deutsche Tages Zei- 
tung laikraštyj, siūlantis 50 
lenkų darbininkų, 20 vyrų ir 
30 mergaičių, apmainyti ant 
tokio pat skaičiaus kitokių 
darbininku.v

Darbininkams neleidžia
ma apsimainyti samdytojus, 
negi kilnoties iš vienos vie
tos į kitą be specialio val
džios leidimo.

- Kad lehkai darbinin

Thie translatfon filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reguired by thc act of 
Octbbcr 6, 1917.

NAUJOS TAISYKLĖS 
APIE ĖMIMĄ KARIUO

MENĖN PASKELBTA.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
14.— Šiandie tapo oficialiai pa
skelbta penkios klesos, j kurias 
yra padalinti 9,000,000 vyrų, už
siregistravusią karinei tarnybai 
ir tų, kurie užsiregistravo pas
kui ir kokioj eilėj jie bus šau
kiami. Tai paskelbta “provost 
marshal” klausimą blankoj, ku
rią kiekvienas registrantas turės 
išpildyti ir priduoti savo boar-

j) Reikalingas pagelbininkas, 
bendrininkas ar samdoipas ve
dėjas agrikultprės įstaigos.

k) Būtinai reikalingais gerai 
išlavintas mechanikas reikalin
gai. pramonijos įstaigai.

l) Reikalingas pagelbininkas 
ar bendrininkas vedėjas reika
lingos pramoninės įstaigos.

Klasė IV.
a) Vyras, kurio pati ir vaikai 

gyvena iš jo uždarbio.
b) Jurininkas, dirbantis ant 

Suv. Valstijų piliečio ar pirklio 
laivo.

c) Reikalingas vedėjas reika

d) Reikalingas vedėjas reika-

į skirtumą nuo/kiek laiko atgal 
■ paskelbtąją bandomąją drafto

Triie translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on November 
16, 1917, as rcąuired bv Ihe ael of 
October 6, 1917.

CLEMENCEAU SUDA-
, RYS FRANCUOS

KABINETĄ.

Priešingai kai-kurią paskelb
tiems pranešimams, vedę vyrai 
nebus paliuosuoli kaipo klasė,

Klasė V.
a) Viršininkai, 

pildomieji ar teisi Suv.

ar District of Cohimbia.
b) Tikras ir įšventintas kokios 

nors tikybos kunigas.
ji užlaikyt pačias ir šeimynas' nu 
keliama Į paskutines tinkamąją 
klases. Klausimu sąrašas lei-

gcg. 18,
1917 m. mokinosi

’UL, apart turtingųjų. Pir-j 
loji pareiga naujosios vai-i
žios bus jvykinimas taikos 
i priešu.”

itie Iraiislaiion liled \vith Ihe post- 
lasterjil (’hiratfo. II!.. nn November 
t>. 1917, as required by Ihe act of 
•dobei- G 1917

KERENSKIS SUMUŠTAS

iatčina, Moskva, Petrogra
das ir Carskoje Selo bolše
vikų rankose. Kijeve žy
dų skerdynės.

LONDONAS, lapk, Įs
ėlinusios autentiškos žinios 

s Petrogrado praneša, kad 
ierenskis tapo visai sumuš
us ir kad susitaikymas Ru- 
ijoj su koalicine valdžia y- 
a arti.

Gatčina, Petrągradas, Mo- 
kva ir Carskoje Selo yra 
olševikų rankose, po mušiu, 
oriuose nukentėjo apie 4,- 
00 žmonių. • 2,600 žmonių 
ipo užmušta ar sužeista se- 
ojoj sostinėj mūšiuose ant 
at viii, užsibaigusiu priėmi- 
m laikinės sandaros.

1 Pjovikai laimėjo Petro- 
radą po smarkaus mūšio 
žiliiest po kurio Kere
lio spėkos buvo priverstos

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as rcquired by the act of RYMAS, lapkr. 15. — Ita

lai atmušė panaujintas v(4 
kiečių pastangas persikelti 
per Piave upę. Tie iš priešų, 
kurie pirmesnėmis dienomis

indieninis-k
Šimą
Prie;

tanciai žmonių užmušta iVTa- 
skvos gatvėse.

•Jie taipgi sako, kad Finla- 
ndiioj eina gandai, jogei Pet- 
rogradas yra liepsnose.

Sakoma, kad visos sočiaiis- 
tiškos partijos Maskvoje su
tiko sudaryti koalicinę val
džią, i kurią įeis ir bolševi
kai.

KERENSKIS VALDO 
MASKVĄ

BERNE, lapkr. 1J, — In- 
ternacionalis zioni'stų komi
tetas atsišaukė į popiežių, 
akizerį, imp. Karolį' ir pre
mjerą Lloyd Georgu prašy
dami įsteigti netutiidi zona' • Į . C |

Viskas priguli nuo 
socialistu.c

mos klasės žmonės bus 
mi kariuomenėn, ir jei

laivyno tarny

PARYŽIUS, lapkr. 15. — 
Buvusis premieras Clemen- 
ceau priėmė prezidento Poi-

mos kilos klasės.
paliiiosavimo.

\u

sektorc

Kalnuose

n u o
Priešakiniai postai ties Men
te Tomatico, į pittus

s, kurios nėr 
;on Painleve valdžios. Jis nįe- 

d. nebuvo-arPain- 
’i leve režimui.

vietas’,
\an zonan ieitu Abraomo

miau nuskirtas pozicijas.

-1 nearė pakvietimą sudaryti

m e t! ce a u k a m ]) a n i j a |
vokiėčių propągandą i 
priežastim puolimo

įrantai:
Klase I.

užlaikyti giminiu.
b) Vedęs vyras, su 

kiLiir leCas našlaičių

netinkantis

neturintis

ar be vai-

u kareiviu, 
slyrininkas 
užsiėmimo.

Šveicarijoj platinama pe- . .į.
ticija Austro-Vengrijos ka-r

i- • i r • . t. i mą.raliui ir karalienei, prašanti, .u..j i...__ __ ...• tu .t |eeau, o nuvertimas Ribot ir
Painleve ministerijų parodė, 
kad be socialistų paramos 
Francijos valdžia yra beveik 
neišlaikoma.

piama į socialistų
jo moteries.

su ;ir be

užsiimantis naudingu darbu, 
kurio šeimyna gyvena iš ne nuo

i) Pripažintas 
dirbantis prie savo

Nariui gerai pri] 
giniu sektu ar orgaiuzaciją, su
organizuotą ir gyvavusią geg. 
18 d. 1917 m., kurią tada i.špa- 
žin nuis ar principai draudė ją

re j c ii kuriu tikybiniai Įsitikini

mą joje.

Taip sako pranešimas Bach- 
metjevui.

WASHINGTON, lapk. 15. 
—Tik viena kiek tikresnė ži
nia apie Rusiją šiandie pa- 
sienkė Washingtoną. Tai y- 
ra, kad Kerenskio spėkos ne
abejotinai valdo Maskvą.

zjnia atėjo per Rusijos 
ambasadorių Ryme, Borisui 
Bachmietjevui, Rusijos am
basadoriui Washingtone.

Pranešimas sako, kad Ita
lijos valdžia tai patyrusi e- 
sant faktu.

Menkos žinios, kurios pa
siekė Valstybės departamen
tą, yra rinkius laikraštinių 
žinių, pasirodžiusių Stock- 
holme. Jos taip prieštarau
jančios, kaip ir pirmiaus ga
utos firesos žinios Suv. Val
stijose.

Viena žinia sako, kad Pet- '< 
rogrado gatvėse ramu, kad 
sankrovos ir bankai atdari 

I ir kad gyvenimas mieste ei
na normaliai. Kita gi žinia 
tvirtina, kad smarkiausi mū
šiai siaučia įvairiose miseto 
dalyse.

True translation filed \vith the post- 
mastei’ at Chicago, III., on November 
16, 1917, as require<| bv thc act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI PAĖJO
7 MYLIAS.

RYMAS, lapkr. 15. — Ant 
žemesn. ir vidurio Piave u- 
pės italai atsilaiko savo lini-

šiaurinę dalį upės, nors mu
šasi atkakliai, tapo bėgyje 
pastarųjų 24 valandų atmu-

Nuolatinis vokiečių spau-

smarkiai pasuka į šiaurry
čius, įsikirto 7 mylias į italų 
liniją ir kas valandą auga di
desnis pavojus gen. Diazo 
spėkoms.

NEPRITARIA GENERA- 
LIAM ANGLIAKASIŲ 

STREIKUI.

KANSAS CITY, Mo, lap. 
15. — Didžiuma balsų ang- 
gliakasių atstovai trijų piet
vakarių distriktų, kurie lai
ko čia savo konvenciją, at
metė rezoliuciją, paliepian-

įmejus SKAITYK IR PLATINK 
a, yra “NAUJIENAS.” 
:iina ir ’• _____

Tino translation iileu \viin the posl- 
masler at Chicago. UI., on November 
16. 1917, as rcųuired l>\ Ihe act of 
October (i, 1917.

ANGLAI SUĖMĖ 166,004 
BELAISVIUS.

je organizuojamos legalią ir me-

LONDONAS, lapkr. 15.—

Nubaudė biznierių.
PH0ENIX, Ariz. — Biz

nierius C. Korrick taip norė
jo, kad minimum algų mote
rims įstatymas butų atšauk-

ri nebus padaryta klasifikacija.
Registrantas, kuris neatsakys 

Į klausimus.
Visi regis Irau ta i. kurie neįei-

Henry William Forster šian- še po peticija, 
die kalbėdamas žemesniame

Už tą teisė
jas jį nubaudė $300.

Klasė 11.

Tepos 1 d. 1916 m. suėmė be
laisvei! 30,197 turkus ir atė
mė 186 kanuolių, o nuo vo
kiečių vakariniame fronte 
laimėjo 101, 534 belaisvius ir 
519 kanuoliu.

ėmė ar atsiėmė apie 128,000 
ketvirtainiu myliu žemės

Išviso nuo karės pradžios 
visuose froAtuose anglai su- 

nė 166,004 belaisvius ir atė
mė 800 kanuoliu.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, lll.Sm November 
16, 1917, as rcąuired bv Ihe act of 
October 6, 1917.

Naujos reguliacijos įeina 
galėn lapkr. 20.

WASHINGTON, 1. 15. — 
Visi paliuosavimai pirmame

mis reguliacijomis, kurios į- 
eina galėn lapkričio 20 d. •

Parinkimas ir klasifikavi-

Pakėlė algas.
SAN FRANCISCO. — Pa- 

kuotojai, susivieniję su Glass' 
Bottle Blowers unija pirmą: 
syki laimėjo pripažinimą sa
vo skyriaus ir pakėlimą algų 
20 n u oš.

ST. AUGUSTINE, Fla. —

tujiną, jui upcĮaiuiiai no pranešimą, kontrak- 
sakytų priimti Kansas Lity toriai reikalauja darbininkų 
nutartį, neturinčią bausmi- |)rįe valdžios darbų arti Ja- 
nės pasargos. jcksonville ir sako/kad bus

R e žolių 143 mokam
i diena.
t 4.

REGISTRANTŲ ATIDAI.
Kiekvienas užsiregistravęs 

vyras, paliuosuotas, ar nej tu
ri atsakyti į klausimus, ku
riuos prisius distrikto boar- 
das.

Jis turi atsakyti į kiekvieną 
klausimą teisingai.

Jis tlTri atsakyti į klausi
mus į septynias dienas po pa
skelbimui boarde jo vardo, 
nežiūrint at jis gauna klausi
mus, ar ne.

Visa atsakomybė guli vien 
jame.

Jeigu jis neatsakys į juos, 
jis automatiškai bus priskai- 
tytas prie klasės l ir nustoja 
visą progų prie paliiiosavimo.

tėvas našlaičiu vaiką, kurie ne 
vien iš jo darbo gyvena, bet dar 
turi pašaliniu Įplauką, išimant

venti išUu Įplauką.
b) Vedęs vyras, neturįs vai

ką, bet kurio moteris moka ko
kį amatą hr gali gauti tokį dar
bą, iš kurio ji gali pragyventi

darbininkas.
d) Prityręs fabriką darbinin

kas, reikalingas pramonijai.
Klasė III.

a) Vyras, turintis užlaikyti 
savo artimą giminią vaikus.

lais ar paliegusius tėvus.
c) Vvras, užlaikantis mažus

brolius ar seseris.
d) Pavieto ar miesto virsimu 

kas.

ar į

žirni
nema-

triju metą.
Reikalingas muilines klcr-

krasos darbininkas.
b) Reikalingas amalninkas ar

nale.

darbininkas.

simus. Jis uuroi’ys kokiame 
užsiėmime jis save skaito žino
vu ir iš to lapo manoma suda
ryti atskiras grupes išlavintą 
kokiame nors amate ar pofesi- 
joje žmonių, jei gimtą ją rei
kalavimas.

Klausimai apie užlaikymą

informaciją, kokia

kad nusprendus prie kokios 
klasės žmogų priskaityti. Jo
kią smuHųnehą galimose ar e- 
sančiose pašalinėse Įplaukose ne-

Septynios dienos atsakymui.
Septynios dienos duodamos 

registrantui, po gavimui klausi
mą, atsakyti Į juos ir sugrąžin-

ninkai mano, kad klasifikacija 
boarduose mažai laiko užims.

jo nuomone, jis turėtą būti pri

ka, tuosyk jokio tolimesnio dar-

šaukimas fiziškai egzaminaci- 
jai. Jeigu, boardas nesutinka, 
mašinerija apeliacijai Į distrikto 
boarda aulomatiškai užtaisoma.

Visi |Hrmcsni paliuosavimai. 
•cgistranlams yra ati- 
Į klausimus turi atsa- 
kuric nėra dar tarny- 

re-

manu ir

nehlsakv
mtomatišk



NAUJIENOS, Chicago. III.

me Naujienose. Kviečiame visus atsilankyti KOMI

Kviečiame visus atsilankyti, kaip jaunus taip ir senus, be skirtumo 
i šį puikų balių. MUZIKA bus PIRMOS kiesos ir grieš visokius lie
tuviškus šokius. Todėl, gerbiamieji, nepraleiskite tos puikios pro-’ 
gos. Beto bus puikios dovanos: laketukas merginai ir skėtis. Mes

Rengia
BARZDASKUČIAI LIETUVIAI IR LENKAI 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 18 D. 1917.
North Sideje, Lenkų Susivienijimo Svetainėje 

Milwaukee Avė. ir Augusta St.
Kviečiame draugus atsilankyti, nes tai bus tokis balius, kokio dar 
----- . Pradžia 6 vai. vakare. KOMITETAS.

Puikus Balius
RENGIA LIET. SOC. SĄJUNGOS 209-toji KUOPA

Ned., Lapkr.-Nov. 18 d., 1917
VOKIEČIŲ SVETAINĖJE, 15th and Grand Gatvės, Tolleston, tnd. 

Pradžia 2 vai. po pietų.
Inžanga: Vaikinams 25c; Moterims ir Merginoms Dykai.

Prof. E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis
Gyvybes pradžios ir pabaigos tardinys.

(Tąsa).

Vertė J. Laukis.

Į nesate (Ihicagoje matę.

Didelis Kepurinis

Rengia

BIRUTĖS KALNO DRAUGYSTĖ

Sukatoj, Lapkr.-Nov. 17,1917
MILDOS SVETAINĖJE

Halsted ir 32-ra Gatvės 
-------------------------  
Inžanga 25c porai. ... Pradžia 6 vai. vakare.

Taipgi bus Rožinis Šokis. Daugiausia gavęs rosiu 
gaus gražią dovaną.
Meilingai kviečia visus atsilankyti

Puikus Teatras ir Balius
Parengtas 

LIETUVIU DRAMATIŠKO RATELIO
NEDĖLIOJĘ, Lapkričio (November) 18-ą dieną, 1917.
A. VEKSELIO Svet., 333 E. 14 St., Chicago Heights, III.

Stato scenoje dviejų veiksmų komedija:
“MULKINĘ IR MULKINTOJAI“ 
Ir vieno veiksmo komedija— 

“KURČIAS ŽENTAS“
PTjBlžia 5.30 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai

hetuvio priederme yra pamatyti šiuodu juokingiausiu veikalu. 
^Beširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyt. Komitetas.

Jei vartojimas ir lankstymas 
veikia į organus stiprinamu bū
du, tai neveikimas daro 
į juos priešingų veikmę. Sitų 
mes galime patirti kasdien, Bet 
į šitą negalima žiūrėti kaipo į 
svarbiausią pirežastį to, kad 
daigumas organų menksta ir 
nyksta. Organizmo sudėtines 
dalįs neguli tiesiog išnykti, jei 
jos nėra vartojamos. Tas, kas 
vienoje vietoje yra nereikalin
gu, kitoje vietoje randp sau 
pritaikymų, kadangi visos orga
nizmo dalįs ankštai viena su ki- 
ta susijungia, ir jei viena tokia 
dalis atsimaino, tai tas maž
daug atsiliepia ir į visas kitas 
organizmo dalis, šitas apsirei
škimas yra vadinama bendra- 
gentystė arba koreliacija ir su
lig šitos atmainos stovinčios su
sijungime viena su kita ir api
mančios daugelį organų, yra 
vadinamos bendragentystinemis 
arba koreliatyvėmis. Tokių at
mainų mokslui yra žinoma ga
na daug. Ypatingai yra akyvos 
tos atmainos, kurios jungiasi 
su gyvūno lyties pobūdžių. Iš
romytas gaidys tuojaus nužudys 
dalį savo puikių plunksnų, atžy
mi učių jį nuo vištų; beto dar 
. is negali giedoti kaip kadi pir
ui iaus. Išromytas žniėgus da
rosi panašus į moterį; ant jo vei
do nesimato jokio želmens ir 
raiba jis augštu balsu. Labai 
įdomu, kad balto plauko ir mė- 
ynų akių šunes ir kates visuo
met yra kurčiais, o katės gelto
no, juodo ar balto plauko vi
suomet yra moteriškos lyties. 
Pas karvelius su trumpais sna
pais visuomet bųva mažos kajy- 
tės, o pas 
snapais — 
jos. Šitų 
sireiškinni C

karvelius su ilgais 
visuomet didėlės ko- 
ir daugelio kilų ap- 
reikšme mums visai

yra nesuprantama. Supranta
mesnis jau yra dalykas pas gy
vūnus, kurie, kaip va, kurmis, 
gyvena tamsoje, greta su maty
mo susilpnėjimu eina 
jauskis išsivystymas, 
sakome taip: kurmis
nereikalauja akių; medžiaga pa
silikusi nesunaudota šitoje vie
toje eina sustiprinimui uoslės ir 
jaustos; šita koreliatyve atmai-

uoslės ir 
Čia mes 
po žeme

$200 Vertes Dovanu $200

na yra visai tiksli ir nedaro 
mums jokių sunkenybių supra
sti. -

Visos tik ką minėtos atmainos 
apribotos tam tikromis išviršo- 
nėmis ir vidonemis dtaryklemis; 
jos yra kaipir atsakymas, kurį 
organizmas duoda į daromas į jį 
veikmes. Kitaip dalykas stovi 
su atmaina, kurią tuojaus apsa
kysime. Ji griežtai skiriasi nuo 
visų kitų atmainų. Ji ištinka ne
laukiamai, netikėtai ir be tarpi
niai Be jokios apribotos prieža
sties iš pirmapradės lyties pasi
daro nauja ligtol mėginama ly
tis, kuri paskui yra perduoda
ma ainiams.

Geriausias pavyzdys šitos at
mainos, vadinamos mutacija, 
duoda augalas asilinė (Oenothe- 
ra Lainarkiana). Buvo patirta, 
kad iš jo sėklų išsivysto lytįs, ku 
ries žymiai skiriasi nuo moti
nos— augalo. Taip štai pas vie
nas vienatas išsivystė ttžneiku- 
sios ir milžiniškos lytįs, pas ki
tas — lapų lytis buvo visai ki
tokia, ir tt. Ir šitos, staiga at
siradusios naujos lytįs neišny
ko, bet išlaikė savo ypatybes ir 
tolesnėse kartose. Todėl šitoms 
lytims duota vardai, nurodan- 
tieji į jų giminingumų su pirma
pradine asilinės lytimi; šitaipos 
greta Oenothera Lainarkiana y- 
ra dar Oenothera Aanella Oe
nothera Gigas ir tt. Bet šita į- 
domaus mutacijos apsireiškimo 
esme mums visai nėra supran
tama. Sakoma, kad angas, pa
našus asilinei randas kaitalioji- 
mosi stadijoje; šitas augalas y- 
ra linkęs tverti naujas lytis. 
Mums visai- nėra suprantama, 
kas verčia jį mainyties ir tverti 
nau jas lytis. Ypatybės, apsireiš
kiančios pas esančius mutacijos 
stadijoje gyvūnus ir augalus, y- 
ra lik ypatingai čiupki išraiška 
tų, nuosavų visai organizmų sri
čiai gyvybės apsireiškimų, su 
kuriais mes apsipažinome vari
acijos ir paveldėjystės išvaizda; 
ant šitų apsireiškimų remiasi 
sudėtinesnių ir prastesnių esy
bių išsivystymas.

J klausimą, kaip pasidarė gy
vybė, tikrai ir pilnai negalima 
atsakyti. Pirmas organizmų 
apsireiškimas yra kaip ir buvęs 
apsiaustas nežinios tamsa. Mes 
tik spėjome, kad pirmieji gyvu-

nų pasaulio atstovai ant žemės 
buvo sutverti pagal labai prastų 
planų. Visi šitie spėjimai turi 
savyje pobūdį hipotezės, kuri 
buvo pastatyta sulig evoliucinės 
f^r> rijos. Pagrindai, kurie kalba 
naudon laipsningo organinio pa
saulio vystymosi iš prastesnių 
organizmų, buvo musų augščiau 
nurodyti ir pripažinti gana svar
biais. Musų laiku nedlaug ra
sis tyrinėtųjų, kurie, šitos atsira
dimo teorijos nepripažintų. Bet 
pripažindami šitą teorijų, mes 
pripažįstame taipgi ir josios ver
smes, o tas nuveda mus daug to
liau, negu išpinuo rodytųsi. Ap
sistokime truputį ilgiau ant ši
to klausimo.

Evoliucijos teorija nėra ma- 
nytinn ne.pripažinus organizmo 
ypatybių keis ties ir paveldėti. 
Mes turime sutikti su tuo, kad 
organizmai keičiasi. Galima pri- 
pnrodyti, kad atmainos pereina 
ant ainių, čia, žinoma, nėra jo
kio skirtumo, kaip tos atmainos 
pasidaro. Vienintele sąlyga, 
kuri turi bu Ii išpildyta perdavi
me atmainos kitai kartai yra ta
me, kad lytinių akyčių pavildo 
nešiotojai perkęstų atmainų at-

ta 
ir

to,

PIRMAS DIDELIS

MASKINIS BALIUS
Bengia

LIET. TEATR. DR-Tf; RŪTOS N. 1 
Įvyks

Subatoje, Lapkričio-Nov. 17 d., 1917 
M MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2312-11 We»t 23rd l’lace
1 radžia 6.30 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai 

Bus duodama dovanos, kurie bus gražiausia 
nrba prasčiausia pasirėdę. Taip-gi bus duoda
ma dovanos ir iš Draugystės iždo.

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite to gražaus 
Maskinio Baliaus, bet atsilankykite kuoskaitlin- 
gtausiai, o užtikriname, kad busite pilnai užga- 
Mėdinti. Kviečia KOMITETAS.

ATEIKITE
Pas mus
PIRKTI

Siutus ir 
Overkautus
Kurie yra Tikros Vertės

Vertė siuto ir overkauto sle
piasi keturiuose daiktuose — 
materijoje, pasiuvime, stailėje 
ir primieravime ir Jus rasite 
visus šiuos svarbiausius nuro
dymus aprūpintos puikiomis 
drapanomis—

Hart Schaffnerio and Marx’o, 
Griffon ir Stadium Union su 
leibeliais siutai ir overkautai, 
kuriuos mes parodome jums po 

$15.00 iki$3ū.0ū

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas į va irų Biliij.

Knygelė 106 puslapių, & u gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

Chicago, Hl.

Naujos Materijos, naujos Pet- 
renos ir specialčs stailės, puoš
niems jauniems vyrams taip- 
pat kaip ir konservatyvūs stai
lės senesniems vyrams.

Atdara kas vakaras apart Se- 
redos ir Pėtnyčios.

Taipgi atdara Nedėlioję iki 
pietų.

JOS BLOZIS 
Lietuvis par

davėjas.

KAMPAS UI.UE

Lygiai viena 
kaina ir la pi
giausia.

ir IK tos G A TV

pačioje besimainančioje viena- 
toje. Tokiu badu, paveldėjimu 
perduodančiai variacijai visuo
met pirmtakauja analogiškas 
dauginimosi akyčių shromatino 
varijavimas. Klausimas gi su
lig to, ar gyvenimo bėgyje įgy
ta ypatybė gali padaryti tam ti
krų veikmę į dauginimosi aky
tes, arba visos varijacijos apsi
reiškiančios vienatoje yra tik 
dauginimosi akyčių chromatino 
atmainos išdava šito klausi
mo galutinai mes dabar negali
me išrišti. Galbūt, kad ir vie
nas ir kitas įvyksta. Tiek bent 
žinome, kad dauginimosi akyčių 
paveldėjistės saiideninis turi 
pačių ypatybę va rymoti, ką 
pati vienata.

čia mes turime grįžti prie
kas musų buvo išdėta antrame 
skyriuje apie vienatų sumaišy
mų. Ten mes sakėme, kati su- 
liejant kiaušinio akytę su sėkli
ne tėvo ir molinos ypatybės, su
koncentruotos šitų akyčių bran
duoliuose, susijungia. Tyrinėji
mas ir bandymas parode mums, 
kad kiekvienoj atskiroj lyties a- 
kylėje (ar tai ji bus kiaušiniu 
ar sėkline akyte) yra daviniai 
vienatų išsivystymui. Gi mes 
žinome, jog prie taip vadinamo 
partenogenetiškojo vystymosi iš 
kiaušininės akytės, nesusilieju- 
sios su sėkline akyte, išauga vie
nata. Taip va dalykas stovi su 
bičių patinais, tranais. Tokiu 
hudu padarymui naujo organiz
mo, panašaus į motininį, nėra 
būtino reikalo kiaušinis apvai
sinti ir ypatybes sumaišyti. Bet

veikia kitoj pakraipoj. J tų jau 
mes nurodėme augščiau, bandy
dami surasti tam tikras jungia
mas grandis tarp Gėtės ir jo 
tėvų. Ten mes kalbėjome apie 
nepaprastos pastangos galimu
mų kaikurių patinkamų pobū
džio ypatybių po dviejų vienatų 
suartinimo veikme. Bet lai bu
vo išimtinis dalykas. Aplamai 
gi mes galime pasakyti, kad nuo 
sumaišymo ypatybių visos nau
jos vienatos ypatybių komple- 
tas nebus grynai panašus nei j 
motinos ypatybių kompletą, nei

tas. Kitais žodžiais, įvykstųs 
prie apvaisos ypatybių sumaišy
mas sutveria pavieniiiius nukry
pimus. .Jis yra variacijos prie
žastimi.. Jeigu apvaisinto kiau
šinio ebromozomuose sumaišy
ta dviejų vienatų ypatybės, ir 
kiekviena ypatybe turi dvigubų 
turinį, tai pasidaro ištisa viso
kių susijungimų eile ir tuo yra

džiausioje dviejų vienalų pader
mėje niekuomet nesiranda ly
giai tokių pat vienalų.

Pėtnyčia, Lapkričio 16,

Stern’s
DRY GOODS STORE 

3442 So. Halsted St. 3444
Metinis $1.(MI Firankų parda
vimas. šis skyrius susideda iš 

3 yardų ilgų firankų.

Moterims ir Vyrams Skėčiai 
Vėliausios mados rankenos, 
gero, neperlyjamo audeklo

$1.25
. ---- f

Geresnės Firankos kainos ..

$2.50 iki $8.00 1
Dantims šepečiai ......... 14c.
Audeklo pirštines..........10c

Sugerianti rankšluosčiai tvir
to išdirbinio

25c
Tvirti Turkiški rankšluosčiai 
verti 50c, parsiduos po .

35c
trįs už........................... $1.00

Vyrų žieminės kepurės, vė
liausio darbo ir spalvų, ver
tos $1.00,.........................

59c
'■ dl

__________________.............. 
Vyrų tvirti Jersey Marški
niai ______________

$1.00
Mėlyni tiktai

' 1 l

Moterims nosinėles specialiai 
15c kiekviena, 4 už

25c
Vyrams pasipuošimui marš
kiniai. verti $L dabar . .

69c
$1.50 marškiniai dabar $1.19.
Yra ir šilkiniais pryšakiais. .

Vyrų tvirti svederiai .. $1.39 
tiktai su arba be spal- 1

VU.v

Moterų kailio viršais skuri- 
niais padais šliurės, vertos— j 
$1.75, dabar ..............

$1.25 ĮNaujos rųšie.s kaklaraištes

29c
Vertos 50c.

Pilkos veilokinės Šliurės. 39c 1 1 arba 49c porai.

Naujiena! Naujiena!
Automatiškas Revolveris kišeniniame peilyje

patentuotą peilį, kurio jus niekuomet pirmiau nemu
šta yra naujausias peilis ir yra tikras revolveris, ka

limas cz. jus KHine >» ju =,« smailiomis kulkomis, ir patronais be kulkų, šis peilis 
yra labai gražus, mažos lormos, taip kad jus galiet nešiot jį savo veste- kišeniuje, taip pn 
kaip kiekviena kitokį peilį. Jis turi vieną didelę geležtę, labai aštrią padarytų 1S geriau
sio plieno, .lis tarnaus jums visuose atsitikimuose, ir dargi jus galėsite su juo nusius 
Geležtės atsilenkia vien tik paspaudus automatiėką knypkj. Prietaisas dėl užtaisymo randa
si geležtėje, storai apvilktoje nikeliu. Mes jį gvarantuojame ant 20 metų. Mes prisiusime 
jums rašytų gvarantijų sykiu su peiliu. Šis stebėtinas peilis^galima vartoti ne vien tik 
kaipo peilis, bet ir kaipo revolveris. Nemanykit, kad tas yra vien tik naujiena, jis yra iii - 
ras 22 kalibro revolveris. Jis yra taip padarytas, kad kiekvienas nežinodamas kad sis pei
lis yra revolveris, neims už niekų kitų kaip tik už peilį. Šis išradimas, labai įdomus ir 
taipgi labai naudingas. . ,

Kų tai jums reižkia turėti tokį peilį? Jr taip, šis. peilis bus jųsų naudojamas ne vien 
tik kaipo peilis, bet taipgi kaip revolveris ii' kartais, apsaugos jus nuo blogų žmonių, 
Ne dyvai kad mes kasdiena parduodame šimtus Šių peilių, dėlto kad kiekvienas kuris sį 
peilį nusipirko nbsigail, kadangi jis yra jam labai naudinga.) Kaip veikti su tuo peiliu, tai 
yra taip lengva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart to mes. išsiųsime nurodymus 
kiekvienu peiliu. Kaina šio stebėtino išradimo yra visai nebrangi, kadangi kainuos 
$4.95. Jus negalite nusipirkti šio peilio kur nors kitur, jus galite tiktai nusipirkti jį 
musų. Nesiųskite pinigų iškalno, tiktai prisiųskite mums savo pilnų adresu 
stampoin padengimui siuntimo išlaidų, ir mes išsiųsime junn šį peilį,, ir $4.95 jų 
site, kuomet peilis bus nusiųstas į jųsų namus. Kurie gyvenat Cbicagoje ir i 
esate užkviesti ateiti ir pamatyt šį stebėtinų peilį. Rašykite dėl to šiandien, kat 
dėlis greitai bus išbaigtas.

DEFENDER POCKET KNIEE CO., 
1757 W. Snperior St., Department O—H Chicago, Illinois.

čia jus matote stebėtiną naujų 
ir niekuomet apie jį negirdėjot.

Jus galite šauti iš jo su
tėt 
libras 22.

kaip kiekvienų kitokį peilį. Jis turi vien didelę geležtę, labai aštrią, padi

i 
i

u 
jums 

nuo 
įdėdami 20c 
* |s užmokė’ 
apielinkėje, 

ngi san-

Aukaukite L.S. Fondan

SUSIVIENIJIMAS II® 
fiMPRIkf! IF ĮSTEIGTAS hIVI Lili IKUuffi 1886H

M

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

nELPIA Našles, Našlaičius, 
nius, Imigrantus ir remia

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

, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ,,TĖVYNĘ“ su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

3OTH S‘i Rl > 1



JdUVfilĮ
Slusy korespondentu pranešt

.Jau veiklumo parodyti, tai yra prakalbas ir kvieslį advokatu K.I v

Margumynai iš vietos lietuvių lių pasirūpintų ir platesniu švie- 
krutėjimo. limo darbu. Ratelyj yra daug

jaunų vaikinų, o jauniems juk 
SLA. Sveikatos ir Apdraudos energijos negali trukti. "Tat vel

; kad ir nedavė dideliu re- v

dešiml naują nariu Susivieniji 
mui. Parenglasai trijų kuopi

Prieglaudos Namams, Autono
mijos Fondui ir nukentėjusioms

'* pelno 55 sirupinti organizavimu tam tik- 
paskirstyli rų Iavinimos kuopelių,kur kiek- 
reikalams: vienas (įramietis ir pašaliniai ga

lėtu plačėliau susipažinti su 
mokslu.

bar gana sparčiai veikia. Ne
perseniai buvo surengus bendrai 
Su kitomis progresyvėmis drau
gijomis ir kuopomis protesto mi 
liūgą prieš netiesotą ėmimą ne- 
piliečią kariuomenėn; kiek vė
liaus surengta vakaras, kur bu
vo vaidinta veikalėlis “Sulyg 
naujoisos mados”. Tik gaila,

riaušės dėl A. L. i>. Tarybos ir, 
tur būt dar negreit pasibaigs.

illihiiu ijid R ? UolnuUUUA tu hllLiuų S biftilt o U »I MiO

HART SCH AEFNERK) & MARX IR KITŲ PUIKIŲ SIUVĖJŲ

steigimą vietos jaunimo draugi
jėlės. Dabar tokia draugijėle 
tapo įkurta. Pavadinta ją Dai-

slas auklėti dailę, lavinanties 
dainavimo, teatru lošimo ir lt.c

sis susirinkimas,-kuriame susi
rašė viso penkiolika narių — as
tuonios merginos ir septyni vai
kinai. Valdybon išrinkta: fin. 
raštininke E. Rudaliute, iždinin
ke A. Brukauskiutė, maršalka 
J. Suviekas. Pirmininką nutar
ta rinktis kas susirinkimas. Su
sirinkimai bus laikomi paskuti
nę nedėlios dieną kiekvieno mė
nesio. o iavinimos suisrinkimai 
kas savaitė u turu inkais. Mo
kinti dainuoti apsiėmė p-lė Iš. 
Mureikiutė.

Naujai jaunimo draugijai lin
kiu geriausia pasisekimo ir bu- 
jojimo.

saliunininkai subatos 
•engia “šokius” savo

tai]) sakant, visi “pa-

kurias lietuvaites. Gaila. Tuo
se kareiaminiuose urvuose deda-

priderėtų kiek galint labiau jų 
šalinties. Juk \Veslvillėj netrū
ksta ir padorių šokamųjų va

dvi” draugijos vengia savo va
karus ir balius. Bet mat. kaip 
lai sako, norui galo nėra.

Merginą Mylįs.

CHI( AGO HEIGHTS, 1LL.

Heigbls, tai miestelis tu-

Lietuviu gyvena apie astuoni ar 
devyni šimtui žmonių. Yra apie 
šešios vvru draugijos I libera-

moterų draugijos. bet 
kunigo globojamos.

šią parapiją kurioj klebonauja

Kas dėl minėtu keturiu libe-

įprybotas parengimais biznišku

resni u nesiinteresuoja išski
riant nesenai įsikūrusį Drama-

geriau, bet vertėtu ir jam dau

kas Batelis užsiimtų plačiau švie 
limo darbu, tai trumpu laiku pa
matytume*. kad iš aštuoniolikos 
girtuokliavimo urvų nedaug be
liktu, v

Reikėtų taipgi būtinai suorga
nizuoti socialistų kuopa. Ben-

tas, nes tam padėtą ir kitos kuo 
pos arba ir visas Rajonas.

Be abejo, kad darbas tai ne-

Ir nereikia nie-

žinoma, Dramatiškas Ratelis la
bai nepatinka, ir stengiasi vi
sai]) jam pakenkti. Tie bažny
tininkai per savo davatkinį or
ganą Draugą šmeižia Ratelį kiek 
drūti. Ką darys? Apmaudas 
juos ima, kad visas padoresnis, 
šviesesnis jaunimas traukiasi iš 
tamsaus jezutizmo globos, tai 
negalėdami nieko . kita daryt 
nors purvinais žodžiais pasidra- 
bsto. Bet dramiečiams nėra rei
kalo atkreipti (lomos, jei tie ta-

tus daiktus. Imkime lindai ir 
energingai darbuoties savo ir vi
suomenės labui, o kunigai su sa
vo davatkomis ir vyčiais temau- 
dosi sau savo tamysbės rojuje. 
Progresyviam jaunimui jie ne
pakenks, tik dar labiau juos su
stiprins. —Slapukas.

ROCKFORD, 1LI

Margumynai.

Savo laiku jau buvo rašyta 
Naujienose, kad vietos lietuviu

rj, bet ir su la pačia dalykai vis

Pastaruoju laiku parapijoms la
bai susirūpinę, kaip suradus bū
da. kad išlaidas sumažinus. Kai-

padinę atleistu, o jos vieton pa-

nigą nemažai surūpino, todėl jis

vykęs birbino per

Socialistai šiokie ir tokie. Buriu 
buriu avytės, eikite prie mus. 
nūs jus priglausųne. lik bė
da, kad jų birbimų niekas ne
beklauso, niekas jais nebetiki.

nį kelią, kuriuo eidami nusikra- 
to prietaru ir žengia j laiminge
snį rytoją*

LDLD. 29 kuopa paskutinia
me susirinkime nutarė surengti

asmsaaaasaaaaaaaaaaDaESEiciEiDD 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO 8ASKAITA CHICAGOJE.
ir tikroje Rankoje. 28 metas teisini?*! vedamoje Rankoj* 

F- priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciearing House) depoaitg 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR

DTTO KASPAR
vice-prezidenta$

Wll.LI 'M nl. I TINi.
u! !htting Bro»

' KARI ’ S UI;! PK'.

BLUE ISLAND AVĖ., kampai 19 r«tvė«.
VVAI.ENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 

pirklys prez. Pilsen Lumber Ct
H. E. OTTE J. PESHEL

’ce-prez. Nat. Citv Bank. ickr. Turk Mnff C» 
GEO. C. WILCE OTTO KUBIN 

ce Co vi-e-prez. T. VVilce Co. prez. Atl»*
JOZEF SIKYTA [Brewinf Ca

kr.slcrius.
padėjim v 
PERVIRŠIS PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA lIETimSRAl

Kas pasidhrė su Druni. Gied. 
Dr-te “Kanklėms”, kad nieko ne
begirdėt apie jos veikimą? Ei

nes pereitam sezone kalbamoji

progresyviame darbe. Belo, 
“Kanklių” choras, be Lietuva 
Tėvynė musų, sudainavo ir šiai]) 
darbininkišku dainelių riebio- v v
ginusia.

Tas moterystės stonas tai tik 
tur-but saldus: žiūrėk, jauni vai
kinai darbavos draugijose, įvai
riose komisijose, scenos mene, 
rodos, buvo pilni neišsemiamos 
energijos veikti visuomenės la
bui. Bet štai apsiveda, ir užsi
rakina kai]) kokiame, maiše, 
žlunga jų visas praktiškas vei-

Dievo garbei vis dar netrūksta 
tai]) netrūksta, kad kunigužis 

nusipirko ant Mailistryčio pa
inus už kelis tūkstančius dole
rių ir šaunų automobilį, kuriuo 
kasdien važiuoja pasivažinėt ir 
svietui pasirodyt.

Žiūrėkit, juodnugariai dar
bininkai ir visos mano avutės, 
kai]> jums ierką nuskutęs Die
vo garbei aš galiu ir poniškai pa
sivažinėti !

Tik kažin, ar ilgai besiduos tos 
avutės sau ierką skusti Dievo c C

garbei, o kunigužio kišenini?.... 
Amsterdamietis.

VVATERBURY, CONN.

Tamsybės apaštalų darbas.

skaitė brangiu, dabar meta ša
lin ir su dusia ir kimu atsiduoda 
moters globai. Ir taip sau Ili
nojų. Po plynių, man regis, 
kad ir medus nuolat iš puodynės 
laižant turėtu atsibosti.

C

—Reporteris.

AMSTERDAM, N. Y.

Apie šį ir tą ir apie kunigužius.

Pas inuji, prasiplatinus Nau
jienoms ir kiliems darbininkiš
kiems laikraščiams, LSS 208

Rašosi jaunuomenė vaikinai 
ir merginos, pagalinus ir mo
ters socialistų organizaeijon, 
net miela žiūrėt.

užmezgė artesnius ryšius su a- 
merikiečiais ir dabar susijun
gę išvien dirba.

šie-

atgal, būtent, 1915, socialistų 
kandidatas į majorus gavo čia 
vos 79 balsus, o šiais rinkimais 
socialistų balsų paduota jau 
119. Valiooo!

Dabar, matyt, ir vielos kuni-

jieną. Seniau, būdavo, šaukės j 
dievus ir paneles švenčiausias 
ir i visus šventuosius, o dabar 
jau šaukias ir visus “nedaver-

kimo berėkdamas ir bekeikda
mas “lietaviškus raštus”, o dar
bininkiškų laikraščiu dabar čiaC v

kai]) grybų, visur pilun. Dagi 
bažnytinių draugijų nariai ir tie 
jau eidami i^ bažnyčion ant mi-

Kad pasaulis grimsta nusimi
nime ir dejavimuos, lai tamsy
bės apaštalams kaip lik gyveni
mas. O tie tamsybės apaštalai, 
tai mūsiškiai “dvasiški vadovai” 
— kunigai. Ir sulig jais • jei 
kas grimsta, tai dar pastūmėk, 
kad greičiau į bedugnę nugar
mėtų...

Kad; dabar progresyviai žmo
nės, matydami baisų reakcijos 
pavojų, griebiasi kaip nors pa
budinti iš .miego tamsesnes mi
nias, parodyti jiems tą pavojų 
ir pažadinti prie darbo, tai ku
nigai stengiasi visokiais budais 
tą darbą trukdyti.

Jėzuitiškos denuncijacijos
Paimkime Waterburį. LSS 

34 kuopa subruzdo veikti: ren
gia susirinkimus, prakalbas, ai
škina, kiek galėdama, žmonėms 
dalykų padėjimą. Ir štai vietos 
kunigas su savo tamsiąja gauja 
daro visa, kad palaikius žmones 
tamsybėje ir kad visokį jų lai
svės geidimą pasmaugus. Kle
rikalai tuo tikslu taipjau rengia 
prakalbas, bet kad į jų susirinki
mus lik keletas davatkų ir šiaip 
dvasios ubagu tesilanko, o į so
cialistų prakalbas visada susi
renka pilna svetainė, lai ve ko
kių priemonių tie jėzuitai dabar 
pasigauna, kad progresyvie
siems koją pakiškus: jie denun- 
cijuoja socialistus ir prašo mie
sto vyresnybės, kad niekam ki
tam neduotų “permitų” susirin
kimams laikyti, kaip lik “juo- 
zapioinkanis” ir šiaip klerika
lams. Jei kas norės rengti pra
kalbas. turi pirma pasiprašyt 
kunigo. Jei jis leis, tai gerai, o 
jei ne, tai nevalia.

Prakalbų stabdymas

dą kišenėj nešasi...
* * i

žis, bekalėdodamas, užėjęs pas 
viena krautuvininką, žvdeli. E- 
męs kuone verkdamas skusties. 
kad Malęs vis pardavinėjąs Nau
jienas. Jis prašęs, maldavęs jo 
kad Naujienų nebepardavinėtu,

gi dabar jis meldžiąs krautuvi-

kaip nors atkalbintu Malesą bau

Ir taip tas kunigužis graud-

jo pagailo, ir norėjus oškos pie
nu jį pavaišinti.

Bet, suprantamas daiktas, kad

Kiekvienas gali suprast, ko
kios begali bul prakalbos, kad 
nieko nebūtų pasakyta, kad ne
būtų užgautas joks tamsybės bi
znis. —

Ir tų deiumcijacijų pasekmės 
ve kokios:

Lapkričio I dieną \'ili,fos Cho
ras rengė prakalbas. Kalbėt pa
kviesta Smelslorius, iš Bostono. 
Viskas surengta. Nueina ren
gėjai gaut “permito” neduo
da. Sako: nevalia. Tada vienas 
advokatas, kai]) girdėjau, pata
ręs rengėjams laikyti prakalbas 
ir be “permito”, lik kad nieko 
nebūtų kalbama prieš valdžią.

Atėjo paskirtas laikas. Pub
likos prisirinko pilna svetainė. 
Atvyko ir kalbėtojas, ir jau ant 
pagrindų. Bei štai svetainėn į- 
siverčia keletas policįstų ir pa
sako, kad jokių prakalbų nebus 
ir kad visi tuojau iššiskirstylų. 
Publika nenori skirstyties, bet

CopyriįjktJlurt Sc hr.ffnor fc Mari

Jus jausitės geriau, jeigu jus įsigysite sau 
nauja 0 VERK AUTA čia, iš priežasties stailės 
ar tai ji yra Trench-Moclel, Belt-Back, Pinch- 
Back, Balmaccan, arba Chesterfield. Jus busite 
patenkinti iš priežasties ilgo dėvėjimo, kadangi 
jie yra visi vilnonai. Jus busite užganėdinti pe- 
trena, dėlto, kad su musų plačiu įvairumų spal
vų ir petrenų, mes galime parinkti kiekvienam.

Dabar yra laikas įsigyt všį naują overkautą, 
kaip tiktai prieš Padėkos Dieną greitai, kuomet 
jus turite laiko pasirinkti sau overkautą tikrai.

Ateikit ir apžiurėkit musų eilę, pamatysite 
kaip lengvai mes galim rasti siutą arba overkau
tą tinkamą jums, pamatysite kokios yra musų 
nebrangios kainos ir ^agaliaus viską, pamatysite 
kokybę Hart Schaffnerio & Marx’o ir kitų va
dovaujančių siuvėjų išdirbinio.

VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI

$15 $18 $20 $25 $30 
ir augščiau iki $50

Geri ČEVERYKAI
Puikus čeverykai padaryti iš geriausios lėliu
ko ir Vici skuros kiekvienos pageidaujamos 
stailės, Florslieiin’o ir kitų užtikimų dirbėjų.

Jus painėgsite musų naujus tamsiai ru
svus čeverykus 
kurpalio, po ..

ant angliško QQ

Mes taipgi turime Havano Kid 
(Tamsiai rusvus), po ................ 7.00

NAUJOS RUDENINES IR ŽIEMINES 
SKRYBĖLĖS

Jus Imsite užganėdinti su šiomis Slelson 
Velours’ dėl žiemos. Nusipirkite vienų Pa
dėkos dienai, ar lai juodą, tamsiai žalią, ar
ba tamsiai rudą.

Jus rasite čia naują pasiriiddmą skr\ 
Kėlių visu pageidaujamų spalvų ir išžiūru.

cevervkai visų stailių ir skuru
$3.50 iki $10.50

Parėdvk savo vaiką Padėkos Dienoje.
Nupirk jam nauja siutą ir overkautą

$4 iki $10
VAIKŲ ČEVERYKAI. Jus pamėgsite stailę 
musų vaikų čeverykų, arba Pug toe arba ang
liško kurpalio. Geri, tvirti vaikų čeverykai, 
su raiščiais arba knvpkiais, SPE- S 4 QC 
CIALIAl po.................................. I-vv

Skrybėlės $2 iki $3.50
Stetsons $1 iki $6

Mes turime taipgi naują eilę KEPURIŲ, 
šiltos žieminės kepurės, visokių petrenų ir 
spalvų, paprasti arba Treneh Modeliai po s! 
iki $2.

Vaikų Kepurės 50c ir $1.
Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų irx 

Čeverykų Namas

BACH BROS.
Michigan Avc. ir 115th Gatvė

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Drabužių
Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės
Kambarinė Beisbole Dykai su kiekvienu Vaiko Siutu, 

Overkautu arba Mackinaw Kautu,

[ THIS Š-FORF?

;CLOSES
MONDAY 

TUESDAY 
THURSDAY

i 6:00 O’Clock P M.

guzikuočiai parodo savo buo- ( 
žcs ir žmonės supratę, kad 
nieko nebebus, pradėjo skirsly- j 
ties, žinoma, buvo labai nepa-1i 
sitenkinę. Jie kalbėjo: — - Kas 
gi čia dedas, kad žinonenis nė 
susirinkti nebevalia? Policija 
juk da nežino nei kas bus kal
bama, o jau kalbeli neleidžia? 
Kaikuric drąsiai savo nepasiten
kinimą policijai išreiškė, ir tie 
tuojau buvo areštuoti...

La])kričio 11 dieną prakalbas 
rengė Lietuvos Brolių Draugi
ja. Kvietė kalbėt Bagočių. Nu
ėjo įsiimti “permilą”. Neduo
da. Sako: gaukit liudijimą iš 
kunigo Saurusaičio, lai duosime 
“permitą”. Komitetas aiškina,

politiškų , kie

buojasi apie progresyviuosius 
laikraščius. Kai]) paprastai, lai
kraščius pardavinėja vaikai ga
tvėse, kada žmonės eina iš dar
bo. Kai]) vaikams -- kas jiems 
galvoj, koks bulų laikraštis, by 
tik jie gauna “peną”, lai gerai. 
Bet štai parapijinės mokyklos 
vaikams kunigas prigrunioja, 
kad jie nepardavinėtų jokių ki
lų laikraščių, kai]) tik klerikali- 
škus; kurie to neklausysią, bu
sią išvyti iš mokyklos...C kJ v

Ir tai dedasi dvidešimtųjame 
šimtmetyje! Ir žmonės visa lai 
pakenčia. Maža jie dar savo a- 
kis leprakrapštė, jeigu, jie nie
ko dar nemato, nieko nesupra
nta. Nes jeigu suprastų, (ai to-

$120,000.00.
!. Cor. Fourth and 
Jackson Sts.

S10UX CITY, IA.

DATRIJ0T1ZMAS ?
* Pavėdumas turi būt “ 

pasargos žodis j
I0WA STATE į

SAVINGS BANK a

kad čia nebus jokių 
|)rakalbų; draugija ...  pašelpi-
nė, ir kalbėtojas kalbės tik pa
čios draugijos reikalais. M). 
\vcll atsako “vyresnybė”: 
kalbėtojų galite gaut ir čia, kam 
gi iš Bostono kviečiate ? Kuni
gas gali duot jums kalbėtojų, 
kiek lik jus norite.

Tokie tai dalykai dedasi.
Kai]> girdėjau, LSS. 31 kuopa 

ketinanti jieškol teisybės, susi
dėjus su kitų tautų socialistais. 
Prie to turėtų prisidėti ir visos 
kilos progresyvios draugijos. 
Nes matome, kurlink dalykai 
jau nuėjo, šioje šalyj, kurios 
“konstitucijoj nei Dievo nėra”, 
kunigams teikiama cenzorių ir 
policijos autoritetas. Jie patam
pa vėl inkvizitoriais, apie ku
riuos ])asaitlis buto jau užmir
šęs...

Kunigo šėlimas prie»š laikraščius
O šiai dar, kai]) las nuisų)dva- 

siškasis tamsybės aj)aštalas dar-

tamsybės aj)aštidai nebedrį
stų lokiu begėdiškumu savo jė
zuitiškų ragų ir nagų rodyti.

žodis jaunimui
Dar žodį kitą apie Walerbu- 

rio jaunimą. Ar, kažin, \Va- 
terburio lietuvių jaunime nėra 
visai tokių jaunuolių, kurie ga
lėtų dažniau rašinėti į Naujie
nas žinučių apie savo kolonijos 
jaunimo veikimą, tai]), kad ir 
platesnis pasaulis apie tai žino
tų ? Argi Walerburio jaunimas 
nieko neveikia? Ar gal jis ne
skaito Naujienų? Kaipgi ne! 
Man tenka matyt daugelį skai
tant. Ir veikti jis veikia. Jau
nimas daugiau visur dalyvauja, 
daugiau viskuo interesuojasi, 
daugiau apie visa ką sužino. Ko
dėl neparašyt? Kodėl nejiaduot 
žinių, taip kad ir mes. seniai, ga
lėtume,. nors Naujiem,is beskai
tydami, pamatyt, kas \Vaterbu- 
ry dedasi, kaip musų jaunuoliai 
ir jaunuoles kruta, ko siekiasi.

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS 
L1GON BŪTIS.

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

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. La\vndale 839,
1234 Indepcndencc Blvd. Chicago

Ml Z1KALIS MOKINIMAS 
; dėl jūsų vaikų ant smuikos

D. GOLDSTEIN
Smuikos Mokytojas

I Senas adr.: 11311 Michigan av.
I Naujas adr.: 11311 Michigan av

Chicago, III

Taigi sukruskite, kad Naujie
nose galėtų kas savaitė pasiro- 
c’yli kokia žinute iš Waterbu- 
rio apie \val(*rburiečius. Dabar 
per kelis menesius nieko! Ar 
tai gražu, jaunime, kad turint 
lokį didelį dienraštį, kaip Nau
jienos, 'nepasinaudoti juo savo 
minti(Vis išreikšti ir žinių pra
nešti !

Jauninu1’ o
Boblaukio Juozas.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant | na
mus, moka:

Savaitei ............................... J2c
Mėnesiui............................ • 50c

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

Metams............................... $6.00
Pusei metu ........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačiu:

Metams %........... . ............ $5.00
Pusei metų........................$3.00
Trims mėnesiams ......... $1.75

Kanadoje, metams................... $7.00
Visur kitur užsieniuose............$8.00
Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy
Orderiu, kartu su užsakymu.

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

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak
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. Redakcijos Straipsniai
_   < • . * « «. 4—— I ■ I ■ I III W

fpoje besidarbuodamas, priė- 
Įjo net prie to, kad ėmė rašyt 
straipsnius apie Mikalojaus 
II “širdies geruma” ir kito
kias cnatas.

šiandie-gi tie gaivalai sta
tosi dideliais Lietuvos lais
vės užtarėjais ir drįsta pri
kaišiot socialistams priešini
mąsi Lietuvos pasiliuosavi- 
mui!

Imkime dabar tautininkus. 
Nuo kada pas''juosius gimė 
Lietuvos “neprigulmybės” 
idėja? Nuo pereitų metų, 
kada “Naujienose” tapo pa
skelbta vieno Lietuvos socia
listo laiškai, kuriuose buvo 
.pranešta, kad Lietuvos so- 
cial-demokratų partija pas
tatė nepriklausomybės obal- 
sį, ir kad tasai obalsis pra
deda vis dauginus pritarimo 
rasti miniose. Beje, dar ir 
tada tautininkai nesusyk jį 
priėmė. IŠpradžių jie dar iš
reiškė visokių abejonių apie 
jį, ir tiktai tuomet jisai pasi
darė jiems geras, kada jie 
gavo informacijų nuo “savo 

1 žmonių” iš Europos. O pir
miau jie stojo už Lietuvos 
autonomijų. Jie buvo taip 
Šventai įsitikėję į autonomi
jos išganingumų, kad nieki
no ir smerkė visus kitaip ma
inančius žmones.
i Daugiaus kaip treji metai 
atgal, Brooklynp seime, P. 
Grigaitis, išreikšdamas soci- 

’alistų pozicijų Lietuvos poli-

‘ ‘ Laisves 
Kovotojai"

Musų dešinieji ir “viduri
niai” pasidarė karštais “Lie
tuvos laisvės” draugais.

Jie “reikalauja” Lietuvai 
nepriklausomybės, jie kalba 
ir rašo apie nepriklausomy
bę, jie renka aukas nepri
klausomybei, Ir visus žmo- 
nes, kurie nesielgia taip-pat, 
kaip jie, jie vadina “Lietu
vos laisvės priešais”.

Pastaruoju epitetu kleri
kalai ir tautininkai nuolatos 
bombarduoja socialistus. Ta
tai liudija apie nemaža jų... 
drąsų, bet ne apie didelį jų 
išmanymą ir sąžiningumą.

Mes norėtume pirmiausia 
paklaust: ar nuo senai kle
rikalai su tautininkais pasi
darė tokiais dideliais “nepri
gulmybės” čempionais?

Visi atmena tų netolima 
praeitį, kada Rusijoje vieš
patavo batiuška*— caras. Ko 
tada geidė Lietuvai, klerika
lai? Vienas įžymiausiųjų 
jų vadų, buvusia dvasinės a- 
kademijos profesorius, kun. 
Dambrauskas, Lietuvoje pa
skelbė tokių “teorijų”, kad 
lietuvių tauta, girdi, tik “ca
ro įnamis”, ir kad todėl ji ne
turinti jokios teisės reika
lauti sau ko-nors; ji galinti
tik prašyti šiokių-tokių pa
gerinimų — nelyginant, kaip 
kad įnamis gali prašyt, kad 
namo savininkas užlopytų i socialistai nesutinka statyt 
prakiurusį stogų arba išbal- tame klausime kokių-nors 
tintų musių suterštas stubosikonkrečių reikalavimų, ka- 
lubas. dangi jie pripažįsta tų prin-

Bet kad šita “teorija” iš
reiškė ne vieno tiktai kun. 
Dambrausko nuomonę, o ir 
visos lietuvių dvasiškijos, tai 
rodo visiems žinomi faktai. 
Atsiminkite, kaip pralotas

tikos klausime, pasakė, kad

cipa, jogei apie šalies likimų 
privalo spręst visų-pirma jo
sios gyventojai; antra-gi, ne
žinia, prie ko dar prives ka
rė. zKarė — kaip užreiškė 
socialistų kalbėtojas—/gali 
privesti prie to, kad Lietuvo
je nebus kuo daugiaus rupin-

tinės nepriklausomybės. Pa-

Antanavičius laike pirmosios 
Rusijos revoliucijos ragino 
žmones išdavinėti revoliucio- ties, kaip tik jos gyventojų 
nierius policijai ir prirodinė- išgelbėjimu nuo pražuvimo; 
jo, kad priešinimąsi caro vai- arba, jeigu didžiosios valsty- 
džiai esąs nuodėmė; atsimin- bes, bekovodamos tarp savęs, 
kitę, kaip kun. Laukaitis gy-Įlabai susilpnės, tai karės pa- 
rėsi Valstybės Durnoje, kad(sėkmėje Lietuvai gali atsida- 
Lietuvos kunigija padėjusi ryti kelias prie visiškos tau- 
“numalšint kramolų.”

Ne kitokios buvo nuomo- £ai to paties kalbėtojo pasiu- 
nės ir musų klerikalų Ame-^Y111^ seimas paskui priėmė 
rikoie. Ilgų laiką po to, kaip1 ^eliucijų, kurioje pripažjs- 
prasidėjo dabartinė karė, jieltama teisė kiekvienai tautai, 
dar vis stengėsi savo pasekė-'taigi ir Lietuvai, spręsti apie 
juose palaikyt prisirišimąįsavo likimą, ir prižadama a- 
prie Pnsiios ir ios valdžios.Imerikiečiu parama kmkvie-

gavo organe, nam Lietuvos Judėjimui, ve- 
“ Darbininke”, šitoie pakrai- danciam prie laisvės.

Terma of Subscription :
Chicago—
B y carricrs:

One weck ......................... 13c
One month ....................... 50c

To parts of city not covcred b> our 
carricrs, by maii only subsrriptions 
paid in advancc:

One year.................... *6.0”
Six months ................... . $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year............................. $5.00
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i Socialistai, vadinasi, išsi- 
i reiškė už Lietuvos laisvę jau 
| senai, ir tai daug aiškesnėje 
(formoje, negu klerikalai su 
(tautininkais. Jie, tiesa, ne- 
Įstatė konkrečių “reikalavi
mų”, ir todėl patriotinė spau- 

Ida šmeižė juos ir koliojo. Bet 
užtai jiems paskui nereikėjo 

I ir šokinėt šian ir ten, mai
nant savo obalsius, kaip tau
tininkams, kurie pernai tu
rėjo laidot “autonomijų” ir 
“autonomijos fondų” ir gim
dyt jų vietoje “neprigulmy- 
bę.”

Socialistai parodė gilesnį 
supratimų pasaulio politikos, 
negu jų oponentai.

Pirma minėjome klerika
lų bendraminčius Lietuvoje. 

| Pažiūrėkime dabar, kokie 
, yra tautininkų sėbrai ana
pus vandenyno.

Karės pradžioje Lietuvos 
tautininkų lyderiai paskelbė 
garsiųjų “gintarinę deklara
cijų”, užreikšdami apie savo 
ištikimybę caro valdžiai. Mu- 
sų-gi tautininkų išgarbinta- 
sai Yčas Valstybės Durnoje 
ne tiktai nė kartų neužsimi
nė apie Lietuvos autonomijų, 
bet net atsisakė kalbėt apie 
kokius-nors lietuvių reikala
vimus, nežiūrint to, kad ki-j 
t i lietuvių atstovai spyrė jį 
prie to.

Tai ve iš kokios pusės šian- 
(die ateina tie garsus šukavi
mai apie Lietuvos “neprigul- 
mybę”! Tai ve kas šiandie 
drįsta vadint socialistus Lie
tuvos laisvės priešais!

Kitame straipsnyje mes 
parodysime, kad musų kleri- 
kališkųjų ir tautiškųjų pat
riotų kalbos apie “nepriklau
somybę” yra niekas daugiau, 
kaip mėginimas paslėpt savo 
Mžagareiviškumą. I Augš- 
čiaus-gi paduotieji faktai ai
škiai liudija, kad musų pat
riotai savo “reikalavimais” 

Įtik pigių politiką varinėja, 
|kad palaikius prie savęs mi
nias. Ne Lietuvos laisvė 
jiems rupi, o tas, kad žmo
nės manytų, buk jie esą lais
vės draugai.

Apžvalga.
I -■ ____________

PRAKIURO !j
MARAS

Jau minėjome “Vienybės L.” 
prasimanymus apie L. š. F. Da
bar tas pačias nesąmones karto
ja ir “Tėvyne” su “Draugu”.

“Tėvynė” rūsčiai klausia “Kas 
pavelijo” (L. Š. F-ui leisti Že
maitės raštus) ii* sako:

toki žinia turi nustebinti 
kiekvieną, kadir diidžiausį mu
sų rašytojos g. Žemalės gar
bintoją. Liet, šelpimo Fondas 
yra įsteigtas šelpimui nuken
tėjusiųjų nuo karės ir Antr. 
Visuotiname Seime buvo aiš
kiai pabriežta, kad L. š. Fon
do surinktos aukos gali būti 
panaudotos tiktai nukertėju
siųjų dėl karės šelpimui. Tuo 
tarpu matome, kad L. š. Fon
das ketina leisti literatūrų, ku 
rios leidimu gali rupinties T. 
M. D., arba, jei ji nepatinka, 
LDLD.

O “Draugas” riečia ve kokių 
begėdišką pasakų:

Lietuviai' socialistai turi 
nuosavų fondą, pavadintų 
skardžiu vardu “Lietuvos šel
pimo Fondas.” Gal kas ma
no, kad jie to fondo pinigais 
šelpia badaujančių Lietuvę? 
Toli gražu ne.* Socialistiški 
laikraščiai praneša, kad jie to 
fondo lėšomis išleisiu p. že
maitės raštus, parašytus ka
rės metu. Jiems, mat. svar-
biau kokie ten raštai, kain ba- 
daujanli i ielu* 1.

Ir visas šitas žioplas pliauški
mas eina per tau liniukų ir kle
rikalų laikraščius dėlto, kad Že
maitė paaukavo keletą vaizde
lių Lietuvos šelpimo Fondui, o 
šis sumanė juos atspausdinti, 
kad padarius dauginus pinigų 

Lietuvos šelpimui! Kas darosi tų 
laikraščių redaktoriams?

PASAKORIUS.

“Lietuvoje” vienas korespon- 
dentas iš Pittston, Pa., rašo a- 
pie Sirvydo prakalbą:

Sirvydo kalba buvo tikrai į- 
domi. Ant klausimų jisai at
sake šaltai ir rimtai. Musų 
bolševikai bandė pakelti ler- 
mą, bet tas jiems nepasise
kė. Tūlas A. V. reikalavo pri
rodyti, kokiame numeryje 
“Naujienos” pasmerkė vardą 
Lietuvos neprigulmybės. P. 
Sirvydas perskaito “Naujie
nų” num. 251-mą.

Po to kalbėtojas apgailes
tauja, kad musų socialistai 
neskaito nei savo srovės lai
kraščių, ir nieko daugiaus ne- 

' mato, apart savo nosies. Čia 
keliasi “draugas” J. Vaškevi
čius ir sako: “Tu melagius”— 
trenkia svetaines duris ir ap
leidžia susirinkimą.

Mes atrandame, kad J. Vaške
vičius davė, visai teisingą vardą 
p. Sirvydui, nes nė 251-am “Nau 
jienų” numeryje, nū kituose 
numeriuose nėra nieko panašaus 
i p. Sirvydo pasaką.

KLERIKALŲ 
SMARKAVIMAI

Klerikalų “Darbininke”, kurio 
artimas sėbras, J. Ramanaus
kas agentauja policijai, skųsda- 
mas socialistų kalbėtojus, vie
nas žmogus rašo ilgą straipsnį 
apie pragaištingumą “lietuvių 
vardui” tokių progresyvių or
ganizacijų, kurios kovoja už tai
ką ir žmonių teises:

Pažiūrėkime dabar koksai 
tų “progresyvių” tikslas. Ar 
išlikro jiems rupi darbininkų 
ir nepiliečių likimas? Anaip
tol ! Jiems rupi kad kuoskau- 
džiausiai įkandus Lietuvai — 
kad pakenkus Lietuvos reika
lams. Skaudus tai užmeti
mas, bet tai yra faktas... Jie 
mato, kad Suvienytos Valsti
jos būdamos tvirčiausios, lai
mės šią karę; jie mato, kad 
Suvienytos Valstijos remia 
mažųjų tautų reikalus kar
tu ir Lietuvos; jie mato, kad 
jau Lietuvai laisvė yra užtik
rinta, ir taip-gi jie permato, 
kad užžibinus Lietuvos lais
vės žibintuvą lietuvių tautiš
kas susipratimas pakils iki 
augščiausio laipsnio; laisvės 
pinduliai nušvies visą Lietu
vą ir nuneš tėvynės meilę Į 
kiekvieną Lietuvos kampą; 
tuomet žinoma jau nebeliks 
vietos Lietuvoje visokiems so
cializmo ir anarchizmo apuo
kams. Jie tą permato ir dėl 
to deda savo pastangas, kad 
užslopinus Lietuvos atgijan- 
čią laisvę. Jie stengiasi, kad 
subiaurojus Lietuvos ir lie
tuvių vardą Suvienytų Valsti- 
jų valdžios akyse. Kiti net 
sako, kad tie apuokai tą da
ro už menką judošišką ska
tiką ir žiupsnelį tuščių pagi- 
rų. Gal dar būti ir tas, nes 
žmogus be principų viską ga
li padaryti, net žemiausios rų- 
šies darbą.

Jei jiems tik kare rūpėtų, 
jau nekalbant apie Lietuvos 
likimą, tai kad ir protestuotų, 
tai tik savo draugijos ar kliu- 
bo vardu, nekištų tautišku
mą į priešakį (Taip kaip ni
šų (?) draugija su lietuvišku 
vardu), tuomet valdžia jiems 
paimtų už apykaklės, o ne
smerktų visą tautą dėl kelių 
išgamų, kaip kad dabar yra.

Visiems yra žinoma, kad 
Chicagos “darbininkų taryba” 
susideda vien iš socialistų, tų 
v v ~pnrinp£ista tautos, bet.

tautiškumą pabriežia.
Jei Brocktoniškiams butų 

rūpėję vien kareiviavimas, 
lai jie rašydami komisijai 
laiškus nebūtų pabriežę lietu
viškumą. Tuomet valdžia 
pasielgtų su jais, kaip ir su 
kiekvienu piktadariu pa
smerktų kaipo tokj be pažy
mėjimo tautiškumo. Tas pats 
su Rockfordiečiais ir kitais 
atliekančiais tą biaurų darbą.

Jie gerai žino, kad jų pro
testas prieš karę arba prieš 
tą bilių yra tai lašas jūrėse, 
bet jiems tas nerupi, jie žiuri 
tik kad subiaurojus lietuvių 
ir Lietuvos vardą.

Nesimato Amerikos laikra
ščiuos tokių prikaišiojimų ki
toms tautoms, kaip kad yra 
daroma lietuviams, dėlto kad 
kitos tautos sugaudė savo iš
gamas ir sukišo juos į užpeč- 
kį. O mes? Mes tik tyliai 
apgailestaujame pasekmes jų 
dalbų ir daugiau nieko nevei
kiame, kad uždarius galą jų 
nclemtienyruarbams.

Kritikuot to žmogelio smar
kavimus ir išmislus, žinoma, 
neapsimoka. Pasakysime tiek: 
jeigu jisai ir jo vienminčiai tu
rėtų ragus, tai jie visą svietą iš
badytų. Bet ne visiems sutvė
rimams Dievas ragus davė.

OPOZICIJA TAUTI
NINKŲ SANDAROJE.

Tautininkų Sandaros kuopos 
gyvuojančios Naujojoje Angli
joje. matoma, nelabai myli sa
vo centro viršininkus. Nesenai 
įvykusiam jų suvažiavime tapo 
išnešta papeikimo rezoliucija 
centro valdybai ir nutarta, kad 
apskričio valdyba turi nuspręst,1 
ar dalyvaut visos Sandaros sei
me, ar ne. “Ateitis” paduoda 
apie lai šitokių žinių:

Įdomesnė pradžioje posė
džio vieta yra, tai raportai . . 1Apskričio Valdybos narių ir 
organizatorių. Ap. valdyboj 
esantieji nariai nurodinėjo į 
klintis, kurios kenke smarke
sniam veikimui. Jie atkrei
pė domą į kaikurias susidu
ri nsias priežastis ant vietos, 
bet svarbiausia priežasčia pa
briežta neveiklumo esanti C. 
V., kuri norėjo patvaldystės 
teisių, o ypač p. finansų sek

retorius ir organų redaktorius. 
Jis dirbdamas tik už algą ne
sistengia ne tik organų vesti, 
paduodant žinias apie organi
zacijos reikalus, bet jis sten
giasi vienus su kitais kiršinti, 
įnešė suirutes, o kas svarbiau
sia, kad to žmogaus taktika, 
visai priešinga ALT. Sanda
ros N. Angį, apskričio sanda- 
riečiams: jis lenda vis prie 
klerikalų, pas juos jieško sė
brų. Tokios taktikos ir jo 
įtakoje, esantis organas “V. 
Liet.”. Tokia taktika esanti 
pragaištinga ir jai yra prie
šingi didžiumoj netik N. Angį, 
sandariečiai, bet ir kitų ko
lonijų, ir trukdąs Sandaros 
plėtojimąsi. Kalba ir ne val
dybos nariai ir jie dar karš
čiau plaka C. V. taktiką ir jai 
pasirodo yra visi atstovai 
priešingi.
Tas organo redaktorius, ku

ris “lenda vis prie klerikalų”, 
tai tur-but — J. O. Sirvydas. To
linus “At.” reporteris rašo:

Buvo pakilęs klausimas ir 
apie ALTS. Centro Valdybos 
darbus. K. Norkus trumpai 
pranešė, kad valdybai ma
žiau rupi organizacijos dar
bas ir labas, negu savo ambi
cijos ir viešpatavimo paturė
jimas minioje. šitokia val
dyba yra kenksminga orga
nizacijai. Mockus, C. V. na
rys, taipgi kaltina valdybos 
narius, J. Strimaitis, K. Jur- 
geliunas nurodinėja jų neti- 
kumus ir kenksmingus dar
bus. Pagalios J. Strimaitis už
baigia tą klausimą suformu
luodamas įnešimą, kuriame 
remiantės. pasirodžiusiu vie-

» v . Jniusi C.

Valdybos, bet taipgi jos pir
mininko p. R. Adžgausko at
viru prisipažinimu laiške, ra
šytame šiam suvažiavimui, 
kur sakoma, kad valdyba lig 
birželio mėnesio nesusitvar
kiusi ir negalėjusi veikti, iš
neša C. V. papeikimą...

Pakilus klausimui, kaip žiū
rėti j Ne.vv Yorke įvykstantį 
A.L.T.S. seimą nutarta, kad 
Nauj. Anglijos kuopos, pasi
rengusios siųsti atstovus, turi 
pranešti apskričio valdybai, 
o Apskričio Valdyba nuspręs 
ar dalyvauti Seime.
Atžagareiviai iš “Lietuvos” y- 

ra taip pasipiktinę N. A. sanda- 
riečiais, kad kolioja juos “bol
ševikais”.

j

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

Ar ilgai dar taip bus?

Perskaičiau Laisvės, Keleivio t.
ir Naujienų pastabas apie bing- 
banitoniečių pakeltąją mintį 
šaukti Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Seimą.

Iš tų pastabų pasirodo, kad 
minėtų laikraščių redaktoriai 
nelabai pritaria binghamtonie- 
čių sumanymuijjet vis dėlto jie 
palieka pačiai visuomenei daly
ką nuspręsti. Jie kviečia visus 
veikėjus išreikšti savo mintis tuo 
klausimu. Vadinas tie laikraš
čiai pripažįsta, kad ant žemės 
gyvena ir daugiau žmonių, ir 
kad jie turi taipjau smegenų 
savo galvoj - ir paveda jiems 
patiems pagalvoti ir spręsti.

Paskui paėmiau skaityt Kovą, 
tą dvasišką darbininkų vadovą, 
žiurėjau, ką ji gera turi pasaky
ti. Ką gera? Deja! Netik kad 
binghamtonicčių atsišaukimo 
netalpino, bet dar lieja tulžies 
ant visu ir visa. Jei Kovos vedė- c

jai žinotu nors vieną lietuvį gy> 
veliantį Jeruzolime, tur būt ir to 
nepaliktų savaip nepakrikštiję.

Kur dingo musų draugišku 
mo, solidarumo obalsis?

‘‘Musų įstatai tarnaus mums, 
o ne mes įstatams; musų vald
žia turi tarnaut mums, o ne mes 
valdžiai”.

Tai yra, mes pasidarome įsta
tymus, o ne įstatymai mus; mes 
išsirenkame valdžią, o ne valdžia 
mus,

Kad pirmą kartą išgirdau š>ito- 
kią tiesą, ne viena džiaugsmo a- 
šara nuritėjo mano veidu. Supra 
tau, ką tai reiškia. Supratau tą 
didžią tiesą. Jr stojau kariau
jančiųjų eilėse, kad kartu su jais 
grūmusis už tą tiesą klesų kovos 
lauke. Kovoti, kad tie obalsiai iš 
teorijos pataptu gyvu kunu, tik
renybe.

O dabar? Ko tie draugai nori 
atsiekti šmeiždami kitus savo 
draugus, vedančius tą pačią kovą 
už tuos pačius idealus ir prieš tą 
patį priešą? Ko tie draugai nori 
atsiekti, sėdami neužsitikėjimą 
kitais draugais ir demoralizuo
dami ne pilnai dar susipratusių 
darbininkų minias?

Ar ilgai taip tęsis? Ar nebega
lima pastatyti tam taško?

—Laisvės Mylėtojas

žodis dėl Binghamtoniečiii 
Rezoliucijos.

Jau savaitės praslinko kaip 
Naujienose ir kituose laikraš- 
čiuse pasirodė Binghamtono lie
tuvių rezuliucija reikalu šauki
mo visuotino lietuvių seimo.

Vieni laikraščiai sumanymui 
pritarė, kiti ne. Naujienos Išsita
rė, kad jos tam, kaipo naudin
gam sumanymui pritaria (rašy
tojas klysta; tuo klausimu Nau
jienos savo nuomonės dar nepa
sakė. —Red.) ir leido Naujienų 
špaltas pavartot viešam sumany
mo diskusavimui. Be to Nau
jienos savo pastaboj klausia, ką 
Binghamtono socialistai darę, 
kaip jie atsinešė Hnk to suma
nymo.

Man rodos, kad koresjionden* 
rijoj iš Binghaintouo buvo jai 
minėta, kad tas susirinkimas i- 
ščjo be pasekmių. Ir kaip inai 
teko patirti, virtos socialistai la
bai šaltai atsinešė link lo susi
rinkimo. Nors LSS kuopa pri
klauso Draugijų Sąryšiu, l>et ji 
nebuvo įgaliojus savo atstovų' 
ką nors veikti, ypatingai sei
mo šaukimo klausimu. Dalykas 
buvo toks: vieną gražų rytą at
sikėlę socialistai randa prie du
rių plakatus, kuriais šaukiama 
visų srovių lietuvius susirinki- 
man. Plekatuose įdėtas ir LSS 33 
kuopos vardas, kaipo Draugijų 
sąryšio nario. Kadangi socialistai 
nieko iš anksto nežinojo, kokiu 
tinsiu susirinkimas šaukiamas, 
tai susirinko jų gana daug. Tau
tininkų ir klerikalų taipjau ne
mažai atsilankė, nors ir jiems, 
turbūt, tikslas nebuvo žinomas, 
dėlto, kad už valandos laiko be
veik visi apleido svetainę, nesu
pratę, kame dalykas. Socialistai, 
kaipo labiau visukuo besiintere- 
suojantįs ir labiau bcsigiliuantjs 
į klausimus, buvo iki galui. Kad 
sumanymas buvo visai išdisku 
suolas ir rezoliucija paduota bal
savimui. socialistai balsavo prieš 
rezoliuciją išskiriant dviejų ar 
trijų draugi], kurie balsavo už. 
Gal ir jie butų balsavę prieš, jei
gu jie nebūtų pridėję prie rezo
liucijos punkto iš Liet. Darb. 
Tarybos programų.

Toks buvo Binghamtono so
cialistu atsinešinias link to su- k
manymo. Ir aš nemanau, kad jie 
daugiau prie to darbo prisidėtų.

J. Balandėlis.

Paaiškinimas Visuomenei
Del Binghamtono visų lietu
vių srovių viešojo susirin

kimo spalių 21.
Kadangi išsiuntinėjus Redak

cijoms pranešimą apie tai, kas 
buvo minėtame susirinkime tar
ta, pasirodė įvairus prierašai ir 
pastabos, išreiškiantįs lyg paa- 
bejojinią apie tikrumą to susi
rinkimo ir jo tarimų, tai čia 
skaitau reikalingu esant paaiš
kinti, kokios draugijos dalyva
vo ir kaip buvo renkama komi
sija.

Visų pirmiausia turiu pažymė
ti. kad musų kolonijoj yra du 
draugijų sąryšiu: 1) Binghamto
no Lietuvių Progresyviškųjų 
Draugijų Sąryšis ir 2) Tautinin
kų ir Katalikų Draugijų Sąryšis.

Svarbiais reikalais šiuodu są
ryšių sušaukia savo dr-jų na
rių susirinkimą, o jei kas esti vi
suomeniška, tai kviečia ir ne na
rius, vadinas visuomenę susi
rinkti. Šiuo atveju komisiją pa
skyrė abu sąryšiu, išrinkdami 
po tris savo atstovus, taigi viso 
šešis.

Progresyviškųjų Draugijų Są
ryšiu įeina šios draugijos:

1. Liet. Soc. Sąjungos 33 kp.
2. Liet. Darb. Lit. Dr-jos 20 k.
3. Liet. Mot. Prog. Sus. 23 kp.
4. Liet. Darb. Susiv. Draugija
5. šv. Juozapo Paš. Draugija
6. Aušros Choras
7. Liet. Taut. Namo Bendrovė.
Nuo šio Sąryšio Komisijon 

paskirta: Juozos Klikunas, O. 
šimoliunaite ir Antanas Pali- 
lionis. .

Tautininkų ir Katalikų Sąry
šiui priklauso:

1. Tev. Myl. Draugijos 15 kp.
2. šv. Jono PaŠ. Draugija
3. Mar. Magdalenos Paš. Dr ja
4. Lietuvos Vyčių 72 kp.
Nuo šio Sąryšio Komisijon 

paskirta: K. Kučinskas, J. Lco- 
naitis ir P. šaučiulis.

Binghamtono Lietuvių Viešo
jo Susirinkimo Sekretorius, 

. P. Šaučiulis.

į Redakcijos Atsakymai j
Walt Dim.—Eilės truputį šhi- 

hno»Q. r,'aisyt neapsiimam. Ne
suvartosime.

pverne rr” ’ ’ j
tlio
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* ?§UH«nės Skyrius
Robert Bridges.
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Giria apnuogus: upės miglos kloja
Mirtiespi šalčio traukiamus medžius, 

l ik sausos šakos braška ir vaitoja
Pamėlusios lapu s,

Kur žemėje juoduoja dumblinieji

Brang su pavasariu čia pamirštieji 
Pamirštančių ž monių.

zie< 
čia rad<

Pavėsio malonu us.

ario švelnaus,

Ir štai dabar šiame pagriuvime 
t ją noriu, kur mačiau tankesniai. 

Ir užsimiršt sapne.

šiam lak

Bet eina ji, gedėtoja gailing 
Negirdi kaip šaukiu.

Ir mano širdį veria takas jausmo. 
Takelis atminties, kurs visas jos,

Jame apninka tylią vietą skausmo
Pamėnas jos graznos.

(Iš “Gludi-Liudi”)

EIKŠ, LĖKSIM! Palikti mylima graudu.

Sesytei-jaunuomenei
Matai kamuolėlį,

šypsodamos

Kam šitie rūpesniai sielos? 
Juk baigsis karė, grįši vėlei 
Prie savo mylimos jaunos.

Ir lėksim prie jojo!..
Žiūrėk, kaip jis mudu

9

lu kitą rasi sau bernaitį...
Aš linkiu tau laimingai būt.

Tu mano busi amžinai;

Taip linksma, taip.miela!
Vargai musų žemės 

Neslegia ten- sielą...

ren džiaugsmas neniaukias 
1r laimė neapgauna.

len neskiria amžiai,

Kad skristu diena ir nakčia C

Nuo mano mielo bernužėlio

| ramų tą plotą!

Kada išauš pavasarėlis,
Gegelė girioj sukukuos, 
Atmink, paklaus: Kur bernužė-

Kraujais nutepliotą... J. Janulytė.

Užiiiiršiva žmones,

ką lobt sale vargo 
Neskaito už gėdą.

Nuo “J. S.” Vedėjo

Amžinas žydas

miršta,

Musų vęįkimas turi susidėti ne 
iš skambių frazių, siclvartavi-

nustatyti savo veikimą taip, kad 
veikdami sulig ta “laiko dvasia“

mas, ir tai tik trumpam laikui, 
jis vis eina ir eina.

Vanduo, girios, jam vis viena; 
baisi pūga ar tyluma vis vie
na: jis ęina.

j ų 
vietą užstoja kili ir užmiršta sa
vo bočių vardus, o jis vienas vis

Nieko nemato jisai, nieko ne
girdi. Viskas jame ir jam nu
mirę.

Jis tik eina ir eina, visados 
vienas, paniuręs...

ir Avalinės

DYKAl—$2 paliudijimas vie
į toj kalakuto Padėkos Dienoje

temis, džiaugiasi visai gamtai

Vidurmies- 
čio.

Didžiausit

Sankrova

Geriausios užrubežinės ir amerikon iškoflvmaterijos. 
Puikios vilnos visokią gražiausią spalvą ir fasoną. Vie
naeilė ir dvieilė susegami siūlai ir overkaulai visokiu 
fasoną, puikiai ir elegantiškai pasiūla Visi naujausi 
modeliai: Trench, kariniai, puošnus, labai elegantiški, 
konservatyvi ir aitra konservatyvi.

HARI, SCHAFFNER & MARK
Pilnas pasekmingas Hart, Sehaffnerio ir Marx’o, 

Kuppenheimer,, Soeiely Brand, ir kitą žinomą fabriki- 
ninką, nuo $25 iki $40. lai yra geriausi sezono fasonai 
su visais reikalavimais rankomis siuvamą drabužių.

ginčų suisvienijo. Bet kad nei paaiškina, ir tuo budu išriša pa
vieni nei kiti neišeitų “pergalė- keltąjį klausimą.
tojais”, tai apsikrikštijo kitu va-* Antras* skyrius mandolinų

Nors nesenai tasai

švieskime atsilikusius savo ben
drus! Didinkime didžiąją nau- 

I jųjų spėkų bangą; tverkime 
naujų laikų dvasią! Tai yra iną- 
sų uždavinys. Ir mes turime jį 
paveikti. Pasirinkipie atsako
mų lemų, rašykime - gvildenki
me įvairius klausimus ir gilin-

nepaveiksime iš karto, bandyki
me antru, trečiu kartu. Tik be 
pykčio, be sielvartavimo ir sku
ndimosi ant “nelemtų aplinky
bių”. Musų pasiryžimas, tvirta 
nepergalima valia tesulveria 
naujas geresnes aplinkybes.

Budėkime!

... Liūdnomis akimis pažvelgė

ant žemės mano pagrįžimo.
Ir jis pasijudino iš vietos, kad 

nesustoti lig paskirto laiko.
Jis eina... Dar ilgas jo amžius, 

nesimato galo jo kelionei. Pra
bėgo šimtai metų, tūkstančiai,

Puikus oras, puiki gamta, vis
kas kvepia pavasariu, meile. 
Jaunas vaikinas pasižada sava- 
j 1i i nięr 

vis eina

žinonės sėdi namie prie kros
nies ir bijos pažiūrėti laukan, o 
jis brenda per sniegus, jis eina.

Naktis; visi ilsis, lik jis budi, 
jis eina.

Saulė karštai kaitina, šildo

Lžmiršiva skurdą
U Draugai-jaunuoliai! Pergy

vename didžią civilizuoto pasau
lio dramą, perversmą, kuriam 
nėra lygaus visoje žmonių drau-

Jaunuomenė, moks= 
leiviai ir party- 

viškumas.
los amžiną raudą ..

Ko mastai nuliūdus? c*
Ko veids taip aptemęs?

sąi momentas taigi uždėjo ant 
musų tūlas pareigas - kadir 
verstinas, kadir taip apribojan- gu mes norime, kad musų dai-

.Vr vis dar svajoji

lą ašarų klonį
Smagumais pripildyt?!

žygius. Mes betgi turime skai
tybos su jomis; mes verčiami 
skaityties. Kito išėjimo nėra. 
Bent šioje valandoje.

Taigi savo veikimą turime 
nustatyti taip, kaip tatai padik
tavo susipynusius apystovos, — 
sulig “laiko dvasia”. Kartu te-

nio, jeigu mes norime lavinties, 
nuveikti ką nors geresniu, pra
kilnesniu, — mes turime būti

Kad žmonės

Atjaus ir pagerįs?
mi savo kiltųjų siekinių, ugdy
dami - brnndydami juos ir tu
rėdami tą gilų, tvirtą įsitikini-

Moksleiviai irgi neatsilieka. 
Jie sako: mums reikia vienybės, 
jeigu norime progresuoti.

Tokių nuomonių mes girdim 
visur. Bet kaip tos vienybes 
mes neturime,’taip neturime.

Todėl šitam straipsnyje aš 
stengsiuos nors paviršutiniškai

Duokš vely rankytę - 
Ant balto mėnulio

Jami Sk.

Jau priešą laikas eit varyti

K> h aunam. Skirsimės mudu.

nėra amžinas. Jisai atėjo ir 
praeis. Praeis palikęs gilią,

Tuo mes norėjome pasakyti 
štai ką: Jaunuoliai, kurie rašėte, 
rašote ar dar parašysite straips- 
nių-straipsnelių dabartinio di

irsimu

riuje.” Taip jau turi būti. Ir

patįs tatai suprantate, žinote, at-

gi lieka pastebėti tik viena: Prie-

ma, kalbesiu daugiausia a 
jaunuomenę ir moksleivius.

Ra telis, Kiek vėliau susiorgani-

zaeija. Kadangi vienos ir kitos 
tųdviejų organizacijų tikslai bu

vęs ir šviesti tą jaunuomenės 
dalį, kuri dar tebemiega saldžiu 
nežinės miegu, todėl vieni ir ki
ti norėjo vieny ties. Nes manė,

sekmingiau veikti, sparčiau žen
gti progreso linkui. Tas jųjų 
noras stojosi kurni; po trumpų

Sankrova
Atdara II- 
tarninko, 

K et vergo 
ir SubatoH
Vakarais. 

Nedėlioini
iki pietų.

Kampas Rmwaukee ir Ashland Avenues

Pranešimas prieš 
Padėkos Dieną

Sutikdami su Suv. Vaisi. Valdžios reikalavimu ben
dradarbiauti sutaupymui maisto, nusitarėme sustoti bent 
šiais metais davus dovanas musą gerbiamiemsiems Kli
entams kalakutus Padėkos Dienoje. Per praeitą dvide
šimts metą mes davėme kalakutus ant Padėkos Dienos ir 
sunkiai mums atsieina panaikinti šį įprotį. Todėl vieto
je kalakuto ant Padėkos Dienos nutarėme duoti dovaną 
užtikrinantį paliudijimą vertės $2.01) prekėmis kiekvie
nam perkančiam siutą arba Overkautų už $15 arba auk
ščiau, nuo dabartinio laiko iki pat Padėk os Dienos.

Dideles Vertės 
Siūty ir (Mautu

Ateikite pas Continental ir gausite tikrą aprėdalą 
vertę. • Mes galime pasakyti be jokios abejonės, kad 
musą siutai ir overkaulai lyginasi fasonais, matarijoms, 
siuvimui ir pritaikymui aristokratiškoms sankrovoms 
vidurmiesčio su ją labai didelėmis kainomis. Dabar 
yra pačėdumo laikas. Ir ypatingai dabartiniu laiku, 
kuomet nepaprastai didelis sandėlis šią gerai, žinomą 
api'čdalų sankrovų, kuriose Kalite pasirinkti sau ge
riausios i-ąšies žieminių siutų arini overkautų. Klausy
mas kainą geriausiai apsaugo jus musu lieSllklUŽOBin 
sutartis su rytiniais aprėdalą fabrikantais. Atsiminkite 
tą taipgi, kad musą pelnas yra didelis, randa gi pigi ir 
musą administracijos išlaidos yra pigiausios mieste. 
Tai yra ištikro viena iš daugelio piežasčią, kodėl mes 
galime parduoti pagarsėjusius Contiifenlal drabužius po 

$15 $18 $20

rdu, būtent, Lietuvių Jaunimo orchestra.
Susivienijimu. Prie Susivieni-! skyrius gy
jin.io galėjo priklausyti įvairių 1 kartų jau spėjo palinksminti pu- 
pažvalgų jaunuoliai, bile tiktai bliką.
lietuviškai galį kalbėti. Tuomet 
ir aš maniau, kad visi iš vieno, 
tariant bepartyviškai, veikdami

gera nuveikti. Bet kur tu čia, 
žmogus, progresuosi. Vieton to,

draugiškumo ryšius, pradėta 
pešties, vieni ant kitų užsipuldi
nėti1. Kiek pamenu, už puses

matot, kaip musų jaunuoliai 
veikiant bepartyvikai, į tok

vare niekais. Puikus progre
sas, ar ne?

kokį progresą daro jaunuome-

Pavyzdžiui, Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lyga, juk ji yra 
grynai partyviška, į ją negali 
priklausyti tokie, kprie priešin
gi socializmui. O vienok ji (L. 
S. J. L.) progresuoja. Nėra nei 
dvejų metų kaip ji gyvuoja, o

me tris pastovius ir labai svar
bius skyrius: Pirmas ir, mano 
manymu, svarbiausias skyrius 
yra lavinimosi skyrius. Susirin

simų, pasidalina minti
mis; ką vienas nežino, tai kitas

mukai yra pasidalinę į partijas 
bei srioves. Ir kiekviena tokia 
sriovė turi skirtingus įsitikini
mus. Socialistai sako, kad da-

pos. Vieną prasčiausių nutari
mų padarė — lai vienytis su L.
B. K. M. S. A. 2 kuopa. Neku- 
rie išsireiškė, kad susivienijus

Trečias yra dramos skyrius, 
'lame skyriuje taipgi yra ytin 
gabių artistų.

Taigi sakyti, kad jaunuome
nė, veikdama parttyviškai nui

J. L. neatsižvelgiant j tai, kad ji

čia aš padariau trumpą per
žvalgą iš netolimos praeities ir

gos jaunuomenė negalėjo pro
gresuoti ir daug ko gero nuvei
kti, veikiant bepartyviškai. Bet

Tas pat ir kitur. Pav., metai at-

ntenė ginčijosi delei partyvišku- 
mo. Iš ten negalėta susitaiky
ti, veikti iš vien, bepartyviškai. 
Aš manau, kad “J. Sk.” skaity
tojai djar pamena, nes daug bu
vo rašyta apie tai “Jaunuomenės 
Skyriuje” ir kituose laikraščiuo
se.

Dabar kįla klausimas: kodėl 
jaunuomenė partyviška? Kad 
išrišti šį klausimą, aš pažvelgsiu 
į jį truputį plačiau. Mes ži
nome, kad visuomenė yra pasi- 
dailnus į klesas, o kelsos vėl —- 
į partijas. Leiskime, darbinin
kų klesos reikalai juk yra vieno-

'fodel jie ir kovoja, kad panai
kinus jį.

Dabar paimkim konservato
rius. Pas juos irgi randasi ne
mažai tokių, kuriuos taip-jau iš- 
na ūdoj ta kapitalistai. O visgi

rką. Gi tie darbininkai, kur ak
lai seka įsikabinę dvasiškijos 
skverno, netiktai remia kiek

siečiu.”

Jeigu jie vienytus dėl ko nors 
kita, tai aš nieko nesakyčiau. 
Bet kad jie vienijas tuo tiksli?, 
kad progresuoti, tai reikia pasa

su tokiais žmonėmis, kurie re
gresuoja. Antra, atrodo, kad 
pirmeiviški moksleiviai negali 

nėja ir trukdo pažangiųjų dar- progresuoti be... atžagareivių.
bininkų veikimui, žodžiu, jie y- 
ra aršiausi atžagareiviai.

Tas pats juk yra ir su jau
nuomene. Ji, kaipo visuome
nė dalis, irgi priklauso atski
roms sriovėms. Idant pageri-

Taipjau ir Šarūnas Savo strai
psnyje “Apie L.M.S.A.”, “Nauj.” 
255 nr., netiktai kad mato rei
kalingu vienyties pirmeiviš
kiems moksleiviams su “Rymo- 
katalikų” moksleiviais, bet dar

vį, musų jaunuomenė organi-j viai, girdi, turi būt bepartyviški. 
zuoja savo jaunas spėkas ir*ko- Jis sako: “Todėl moksleivis, 
voja už šviesesnę ir geresnę ai- kuris mokinasi vien tam, kad

organzuoja vyčių’’vaiskus, kad naši ne moksleiviu, bet misio- 
pa s tojus kelią progresui. Į nierium; gi tas, kuris mokinasi, 

Dabar, rodos, bus aišku, kodėl 
jaunuomenė yra partyviška ir jos programą, vadinasi partyvi-

ka. moksleiviu.”
Well, gražiai skamba.

ntas iš Valparaiso sako: “Buvo

le, apleido mokyklas, ir išsiskir
stę po plačią visuomenę veikia 
įvairiose partijose, sulig Šarū
nu, jie yra ne mokslo vyrai, bet
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*st ei dizmo mokslui. Betgi ne- 
žirnini į tai, kad jie buvo par- 
Ivvi.ški, vii nok mes juos vadi
ntum' mokslo vyrais. Aš čia 
p įimnvjau tiktai du. Bei jų. tų 
parlyvišku mokslo vyrų, yra 
d mg. Rodos, Šarūnui reikėjo 
lai suprasti, kad priklausyti prie 
partijos ir aiškinti jos progra
ma <V»r nereiškia būti paprastu 
agitatorium. Nors, tiesa, yra 
daug ir lokiu, kur neturi jokio 
supratimo apie visuomeniškų 
mokslą. Bet jie eina į minią ir 
aiškina savo sriovės programą. 
Suprantamas daiktas, kad tokie 
nieko gero žmonėms neduoda. 
Vis dėlto. Šarūnui neįt ikėjo kal
tinti visus, kurie tik partyviški, 
turėjo būti padaryta koks nors 
skirtumas.

Jeigu sulikti su Šarūnu, lai 
moksleivis, jei jis tikroj lo žo
džio prasmėj nori vadinti save 
moksleiviu, turi išsižadėti par- 
tyviškumo, vadinas, likti bepar- 
lyvišku. Bet man rodos, kad 
dalykas stovi visai kitaip. Pri- 
sistalykime dabar, kad 25 moki
niai sėdi tam pačiam kambaryj 
ir visi jie mokinasi toj pačioje 
mokslo šakoj. Bet 10 iš jų dar 
priklauso prie kokios nors par
tijos, ir agituoja už jos progra
mą. Likusieji 15 yra beparty- 
viški. \ is dėlto, mes juos va
dinami* moksleiviais. Kodėl? 
Todėl, kad mes apie juos spren
džiame ne sulig to, prie kokios 
partijos jie priklauso, bet sulig 
jų užsiėmimu.

Šarūnui, rodos, reikėjo žinot, 
kad partija moksleivių nepada
ro nemoksleiviu, o beparly vis
li urnas moksleiviu. Nejaugi 
jis lo nežinotų?! —J. J. Čeponis.

gus kalba, šaukia kiek galėda
mas, skundžiasi aid savo aplin
kybių, jieško būdų kad pageri
nus savo būvi, Žodžiu, niekas 
nenori tylėti ir netyli. Bei kaip 
man via skaudu, kad musų sesu
tės tyli ramiai, l iesa, yra būrelis, 
kurios darbuojasi lai prie L. M. 
P. S. tai prie LSS. arba taip ko
kiose draugijose, bet kaip jis ne
didelis !

Gal daug atsiras tokių mergi
nų. kurios pasakys: tai dclko-gi 
vaikinai, kurie yra daugiau ne
gu mes pasimokinę, nesiruį)4na 
tuo? Kode! jie nepaaiškina 
mums, mergaitėms. kas būtinai 
reikalinga? kaip manydamos, 
sesutės, nepamirškite priežo
džio: “Kam n e s k a u d a. tas 
nedejuoja”, Jie perdaug užsiėmę 
savais reikalais. Iš šimto gal tik
tai vienas vaikinas atkreipia i 
tai. domą.

O gal nekurios vėl klausite: 
kokiu budu mes galime darbuo
tis? Imkite i rankas plunksną ir 
gvildenkite įvairius savo reika- 
his,kurie tik pasirodo jums svar
bus. J iesiai pasakius, kalbėkite 
viešai. Sakysite, kad nemokate 
rašyti. Ką padarysi, kurios ne
moka. Bet sakyti, kad visos 
merginos nemoka, tai butų pa- 

’ žeminimas mergaitėms. Žinia, 
kad randasi nemažas būrelis 
mergaičių, kurios sugeba ši tą 
parašyti, dargi ylių vykusiai, l ai 
gi, čia negali būt vielos išsikal- 
binėjimui.

Daugumas merginų daro klai
dą persistalydomos, kad jos nie
ko nemoka, ir negali rašyti. J as 
prisislalydumas buvo prežasčia, 
kad daugelis naudingų ir neap- 
kaimiojamos svarbos darbų tu
rėjo žlugti. Nesuprantu, kaip 
žmogus gal sakyti “negaliu,,. 
Kiekvienas, neskiriant lyties, be
rods turėtų prisiminti sekamą:

. -Aš esu žmogus, apnmaiioms 
protu, kuris, spėkos padedamas, 

: gali paveikti visa”. J'aigi iv mer- 
| gailėtus laikas jau nusiki^lyli 
visų prietarų. Šiądie sėdėt sudė
jus tankas turėtų reikšti m-rą 
idant dar kartą sugrįžtų tamsių- 

j jų spėkų viešpatavimas. Ne, se
sulės, ne iš dangaus sulauksim 
sau gerovės, bet lik per nenuil
stanti darbavimasi!

C v

Suprantama, jeigu musų mer
gaitės norėtų parašyti knygą, ku
rioje turėtų būti plačiai ir nuo
dugniai išgvildenta jų reikalai, 
sakyčiau, kad rasi tai ir balų 
pei sunku. Bet čia juk eina kal
ba apie laikraščius. Turiu ome
ny “Jaunuomenės Skyrių”. Tą 
skyrių dabar užpildo veik išimti
nai vieni jaunuoliai. Bet jis yra 
atdaras kiekvienam, taigi ir 
mergaitėms. J'egul jos ateina 
ir prisideda prie musų.

Tiesa, pereitais metais kelios 
jų buvo bepradedą rašinėli, 
l ik jos buvo pasirinkę nedera
mas temas. Vaikinai, girdi,neina 
šokti su visoms lygiai, nepager
bia jų galvekariuose; myli tas, 
kurios gražesnės, apsukresnės ir 
U. Juk, rodos, buvo galima pa
sirinkti kilų, geresnių, tinkame
snių temų. Kadir apie* mergai
čių darželius: kokį įspūdį jie da
ro į mergaitės sielą ii' lt. žod
žiu, temų yra begalės,1 kurios tu
ri didesnės vertės nei anos ka
daise gvildentosios.

Manau, kad musų sesutės sten
gsis atkreipti savo atidžią į pa
keltąjį čia klausimą, bandys už
pildyti tą spragą, kuri pasidarė 
stovint joms nuošaliai nuo “J. 
Skyriaus”. Tik reikia noro, Iru
pulį daugiau tvirto pasiryžimo 

ir visa bus galima atsiekti.
A. B.

Gyvenimas.
(J'ąsa iš pereito num.)

Mažu (mokėjimu 
grynais pinigais nusipirksite sau rakandus, likusius 
išmokėsite lengvais nedėliniais arba mėnesiniais mo

kesčiais.
RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

DIDELI VIRIMUI PEČIAI —
Duos jums pageidaujamus pasek
mes. didelis vidus: gerai kepa;

ANGLIMIS IR GAZU 
COMBINATION PEČIAI — 
18 colių pečius, vartojamas su ku
ru arba atskirai Ino pačiu laiku: 
turi dideli virimui viršų; mėlyno 
plieno šildantis uždangtis; storai 
nikeliuotas, gerai kepa, 4Q 7R 
specialiai apkainuotas f v

platus viršus; įvirto darbo; nie
kuo plieno, nikeliuotas šildantis

MASYVE PLIENINĖ LOVA — 
(Kaip paveiksle) dideli 216 colių 
pastovais su tvirtais 1’/j colių ga
lais, exra sunkiais įbrukais ir 
skersiniais, padirbta ilgiems me
tams, balta paliava ir 
dirbta 
tik

VALGOMOJO KAMBARIO

imi, plačioms

u/1

esiams iki 6 pė- 
.lo Džuo- g 85

tvirti iui- Puiki ąžuolo

iiiksu nu-

9.85

lengvai suka
lt)

18.50

K WIK—STITCH—
Siuvama Mašina.

skrynia įleidžia 
plieninis liejimas, 
ma, vėliausio pagerinimo 
metų gvarantuota, ex- 
I ra speciališkumas .,.

Vakare Atdara iki 9:15.

umstraukcija, ap-
btine skūra, —

28.50

Kitaip ir būti negali. Ne abe
joti, svyruoti apie gyvenime į- 
vyslančias atmainas reikia, bet 
didžiausiu rūpestingumu temy
li ir slengties suprasti jų ypaty
bes, kad sprendus, ką vieni ar
ba kiti apsireiškimai lemia ry
tojui gerą ar blogą. Jeigu 
blogą, tai musų pareigą yra sten
gties jį maždaug sumažinti ar
ba visai prašalinti, jeigu tatai ga
lima.

J oks dalykų lėmyjimas duoda 
progą permatyti kas gali įvykti 
už dienos kitos arba ir už me
lų. Kokia katastrofa gali iš
likti. Socialistai juk senai jau 
perspėjo žmoniją apie dabartinę 
visapasaulinę katastrofą, ragino 
būti prie jos prisirengusiais. 
Vienok didžiuma, manydami, 
kad lai yra lik tuščia svajonę, 
neatkreipė atidos. Šiandie tas 
pranašavimas likos faktu ir 
žmonės mato savo klaidą. To
dėl tai drabni* su lokiu rūpestin
gumu pradėta darbuolies, kad 
tokioms katastrofoms nedalci- 
dus ateityj atsikartoti ir kad jas 
visai prašalinus nuo žemės 
paviršiaus.

Kas dėl tu vadovu teisingumo, 
sąžinigumo ir lt. irgi nėra jokio 
pamato abejoti. lai yra nei 
priešinga paties socializmo idė
joms. Reikalinga juk ne abejo
ti, bet uoliai temyli kiekvieną 
savo vadovų žingsnį. Susekus 
juos klystant reikia arba urnai 
perspėti, kritikuoti ir, jeigu pa
sirodo reikalinga, visai iš par
tijos prašalinti. Tai visa.

Dabar pažiūrėkime, kokiais 
kiliais eina klerikalai,, kaip jie 
aiškina gyvenimo klausimus. Jie 
sako, kad gyvenimas nesimaino 
ir skelbia minioms, jog visa kas 
buvo iš pradžios, turi likti ant 
visados. Puiki filozofija ar ne?

Čia aš nemanau aiškinti kleri
kalizmo filozofiją, kadangi, vie
na, ji yra jau labai nusidėvėju
si ir tinka tik tokiems, kurie vi
sai nesiskaito su gyvenimu ir 
progresu ir, geriau pasakius, yra 
gyvi lavonai; antra, ji jau di
džiumai iš dalies yra užmiršta, 
nebetinkanti, vaikiška. Aš no
riu paminėti tik tą, kas man vi-

d;i •!. i c mina išrodo. Pavyz- 
į dziui. klerikalų vadovai susiva- 
i i’o minią ir aiškina, kala i jos 

makaules visokias nesąmones, 
kurios, taip sakant, visai 'jau iš 
mados išėjo. Minia, žinoma, 
klausosi. Nors vieni juokiasi, 
kili verkia, be| savo nulnonės a- 
pie kalbamąjį dalyką išreikšti 
jiems nevalia, nes dievas pyksta, 
kuris vienas teišmano, kokie su
manymai geri, kokie ne .ir jis 
vienas tuos sumanymus b;e jo
kių palaišymų priima. O jeigu 
tokioje konferncijoje pasipra
šytum žodžio ir pradėtum kal
bėti, lai kas. tada? tada jau, 
broli, good night. Ilgai atsi
mintum, kur buvęs.

Matote, kokia čia politika. 
Užginama žmogui po smer- 
telnu grieku savo gabumus iš
vystyti, savo protą tobulinti. 
Tai lik tokioje draugijoje abejo
jimas apie kelio ir savo vadovų 
teisingumą yra neišvengiamas, 
tiesiog reikalingas.

Skelbti, kai’ visa yra ncatmaL 
ninga, nemirtina, kad kaip bu
vo iš pradžios, taip turi būt ir 
visados, yra nesąmonė. Kiek
viena gyvybė, augmuo, atgyve
nęs savo laiką miršta, jo vielą 
užimą naujas kūnas, nauja gy
vybė. Kiekvienai ant dangaus 
žibančiai žvaigždelei, kiekvie
nam dangiškai kiniui nėra lem
ta amžinai gyventi, gamta vi
siems be skirtumo a pribuvo gy
venimą, visiems skyrė pabaigą. 
Ir kas-gi Indų, jeigu nebūtų 
tokių taisyklių ant žemės ka
muolio, tariant, gamtoje?

Tą patį beveik galima pasa
kyti ir apie žmonių draugiją, jos 
papročius, tvarką ir tt. Ir čia 
visa turi keislies; senesnis turi 
užleist savo vietą naujam, tobu
lesniam. Taigi klerikalų pasa
ka .apie neatmainingumą, amži
numą ir kitus galus, yra nesą
monė, akių monijimas. .

J'aigi, draugės ir draugai, ga
na jau mums tikėti į prietarus, 
gana reni lies nusidėvėjusiais gy
venimo faktais, bet stverlies už 
darbo suvienyti savo spėkas ir 
jomis kovoti už geresnį laimin
gesnį gyvenimą. —A. Dvylis.

Moksleiviai ir vėl 
pradeda apsnusti.

Nuo lo laiko, kaip “Naujieno
se” tapo įvestas jaunuomenės 
reikalams pašvęstas skyrius, 
“Jaunuomenės Skyrius”, su di-
džiausią atidžia seku kiekviena c 

jo numerį. J'iesa, pradžioje 
skyrius buvo lyg ir nuobodus. 
Ilgainiui lečiaus toji yda buvo 
pašalinta.. O pradėjus leisti jį 
du kart savaitėje ir stojus į jo 
bendiadarbiu eiles daliai musu 
moksleivių, Janu. Skyrius musų 
jaunuoliams (ėms) pasidarė, 
stačiai neatskiriamu draugu 
patarėju. Kiekvienas “J. S.” 
numeris buvo laukiama su di
džiausiu pasiilgimu.

Berods, “Janu. Skyriuje” ra
šinėdavo moksleiviai, turintis 
nevienodas pažvalgas į dabartinį 
visuomenės surėdymą, sale so- 
cialistinėj dvasioj parašyto stra-i 
ipsnio tilpdavo ir moksleivių-ta- 
utiniukų rašinėliai. Palikus ša
ly klausima: kieno socialistu 
mokselivių, ar tautininkų strai i 
psniai geriau atsakydavo į die-' 
uos klausimą, aš lenkisiuos už-1 
reiškimu, būtent, kad šituo A-1 
merikos lietuvių moksleiviai ap
reiškė savo atbudimą. Ir aš pil
nai likėjau tam.

Mano tikėjimas pradeda ap
vilti mane. Nuo kurio laiko jie 
ir vėl pradėjo užmiršti “J. Sky-. 
rių”. Tiesa, nevisi. Vis dėlto, I 
daugelio jų jau nebeužtiksi 
“Janu. Skyriuje.” O gal tam 
buvo kokios nors nepaprastos 
priežastis? Rasi daugelį jų pa-1 
šaukė kariuomenėn, mokslo me
tas susiaurino liuosąsias jų va-
landas?! Gali būt. Aš ir nerei
kalausiu nuo jų “perdaug”.
Mano manymu, ir mokinanties 
retkarčiais galima šį-lą parašyti. 
Tatai, rodos, taip nesunku, l ik 
reikia turėt noro, nors truputį 
daugiau to niekad nerimstančio

Copyright Hnrt Schaffner Jį Mnrx

Jeigu nesi užganė
dintas su pirkiniu, 
su mielu noru at
mainom ar pinigus 
sugrąžinant.
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Fai ko Jqs jieškote
Vėliausios mados (stailės), gražiausios spalvos

Tuos tris dalykus jus visuomet rasite, je 
ba Overkautą su Hart Schaffner & Marx 

ris yra prisiūtas prie kožno siuto ar overkauto. •
Jus rasite Namus Hart Schaffner & Marx Drabužiu

CHICAGU CLOTHINC M
1922-26 So. Halsted Street, ' Chicago II

Chicagoje.

Taisom ir prosinam 
per vienus metus 
dovanai.

Krautuvės Savininkai: ANTANAS MARTINIU S, PJERAS YECIl’S.

PAIN-EXPELLER d/ 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

■—> Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
W branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
M didelį.
įjffi Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
0 gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Ncsi- 

duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
a už pigesnę čienią.
S Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
B pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
» butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
S ,\LOXOL,” o taipgi musų pavardė. 1 
S Tit., • . . ..7 ■■
P] aptickose. Galite gauti ir tiesiog iš mus.

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra

įsis PAJN-EXPELLERIS parduodamas visose 
Patariame 

gyduolių
dvigubai daugiau,“*negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-SO Wąshington Street, Nevv York

Dr. A, R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimai yr» to* 
kada pranyk»t» 

regėjimas.
Mes vartojam page

rinta OpbthalmotD*! 
er. Ypatinga dona 
atkreipiama | vaikus 
Valandos: nuo » ryte 
iki 9 vakaro;
nuo 10 iki 11 disna

4649 So. Ashland Avenua, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

1 1 t 1 1 1 i —i 1 i <1

į Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
j darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
| Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
| visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
X Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė- 
X sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks- 
I lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- 
| kitę, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- 
J rimais!
I “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje:
| Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.
j ADRESAS.

I “Naujoji Lijetuva”
į < Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

KARDAS”
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.

^Lq Eibes juokingą straipsnių, 
švcntjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7" Kunigų Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jaganiasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikiclą į Dangų, etc., ctc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”

j DR. M. HERZMav 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ’r'yomas per lt <>.♦ 
tų kaipo patyręs gj Jytojas, chiru'w» 
ir akušeris.

Gydo aštrias ii chroniškas ligas 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausia- 
metodas X-Ray ir kitokius elektro? 

; i taisus.
į Ofisas ir Labaratorija: 1025 IV •>» ;• 
’ St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
į f 8 vakarais. Telephone Cana) ?i.«. 
; GYVENIMAS: 3D? S. Tiabted Sr-.-. 
$ VALANDOS: 8—’J ryto, tikta.

OR. W~ YU$ZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJ x 
Caa turi skaudamas arba silpnas aku 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa-

1155 Miltfaukee Avė
Valandos: Nuo U ryto iki 9 vakar« 

O rvto ik? I 0^

Te!. Armitage 984

į

DR, A, J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. YVestern avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—t 
vakare.

Jei. Arnutage Go80

251 Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

CARR BROS. WRECKING C0.
4003-3039 S. Halsted St., Chicago, II

pasiryžimo!
Moksleiviai, ką jus manote a 

! pie tai ? —S. Pašulnietis.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

£ TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONI K Ali

? Medikas ir Chirurgas
M 3315 S. Halsted St., Chicagc

AKUŠERĖ
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.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptu* nu didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptivka Bostone ir MaMacha- 
setts valstijoj. Gyduolių xalil gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, o aš prisiųsta 
per ciprenį.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS

Telephone Drover 9691

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

Hpeci.lLitn. Moteriškų, Vyrišku, VaUt> 
ir viaų chronišką ligq.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietų. T—* 
vakare. Nedėldieniaie 10—1 po plet*.

3354 S. HALSTED ST., arti 14 St 
CHICAGO, ILL.



Vy n uoges - Vynuogės - Vynuoges
Darykite vyną patįs. Ateikite ir nusipirkite kas jums reikalinga. 
Neatidėliokite. Mes turime daug puikiu vynuogių už nebrangias 
kainas. Greitai pasibaigs sezonas. Todėl užsisakykite savo papil
dymą dabar. Klauskite DAN COYNE, Vynuogių Skyrių*),

COYNE BROS.
119 W. So. Water St. Tel. Main 2835. Chieago, III.

CHICAGOS ŽINIOS
aphkantams pilietybės popieras 
tuodu vaikinu neramiai užsilai
kė teismo kambaryj.

Apie Prof. Scott Nearingo 
Prakalbę

Praeitą nedėlia kapitalistiški 
laikraščiai apraše prof. Scott 
Nearingo prakalbą labai trum
pai, ir tai dar iškraipydami ir 
primeluodami. Jie rašė, kad 
smirdančią bombą kažinkas pa
leidęs.

Kas deĮ tos bombos, buvo 
taip. Kaip visiems žinoma, ka
da traukia paveikslus pagalba 
“flash-ligbt”, pasidaro troškią 
durną. Taip ir čia buvo. Ir ka
da pasidarė durną, tai pats kal
bėtojas prašė atidaryti langus, 
nes durnai lenda į gerklę ir tru
kdo kalbėjimą.

Na, o kapitalistiški “pcipe- 
riai” sugalvojo pasaką apie 
smirdančias bombas.

l*rof. Scott Nearingo prakal
ba, matyt, tiems laikraščiams 
labai kartus pipiras, todėl tiek 
jie tegalėjo paminėt apie ją. Jis 
kalbėjo: 1) apie praėjusius rin
kimus, jų reikšmę, ir kokią jie. 
padarė įtekmę į dabartinę poli
tiką. Apie laisvės bondsus, kur 
net policijos viršininkas gardžiai-- 
kvatojos. 2) Kalbėjo apie “gyni
mo lygą”, kuri susitverė gyni
mui šios šalies nuo priešą: pa
rodė, ką jie gina, būtent, ne šią 
šalį, bet tik savo šimtamilijoni
nius pelnus, kuriuos daro iš da
bartinės karės; nes tie, kur 
prieš karę skaitydavo savo pel
nus tik desėtkais milijonu, da
bar semia jau šimtais milijoną. 
3) Kalbėjo apie patriotizmą, pa
rodydamas, koks skirtumas tarp 
tu, kurie savo gyvastis už šią sa
li aukauja ir kuriu dagi kaulą 
žymes nebelieka, ir tu, kurie tik 
žodžiais barškina, bet nieku ne
prisideda dėl gynimo šalies, net 
nepaaukauja nei čebatu su mar
škiniais tiems, kurie savo gyva
stis guldo. Jie lik lupa didžiau
sias kainas ir giriasi tikrais pat
riotais esą! c

Baigdamas tuo klausimu pri
minė. kad “nėra dar nei metu 
laiko, kaip Leninas už nepairi-’ 
oliznją negalėjo pasirodyt Rusi
joje, o šiandie jis jau yra pirmas 
Kusi jos' patriotas ir geras”. 4) 
Apie parsidavimą kapitalistiniu
laikraščių šios šalies phitokra-

tijai. 5) Apie taiką kas jau bu
vo Naujenose rašyta apie tai.

Prof. Ncaring kalba trumpais 
sakiniais, ir taip aiškiai, kad jo 
žodžiai tai kaip paveikslai. Pa
baigia sakinį, tai kaip duris at
daro į kokį kambarį: taip ir ma
tyt viskas aiškiai, ką jis savo 
mintyje sutvėrė ir žodžiais ap
reiškė.

Žmonių buvo daug: svetainė 
permaža. O policistą —• kas 
dešimta pėda tai policistas, o 
apie “steidžią”, tai būriais. Ka
da jie atėjo, tai tokį turėjau į- 
spudį, kad dabar tai ims jau ne 
tik kalbėtojus, bet ir visus klau
sytoj us. O kada j uos sustatė da- 
boti tvarkos, tąsyk maniau sau: 
na, dabar tai jau žinosiu, ką rei
škia toks mitingas.

M. Petrukas.
■!■■ n ■ . I — įį

šauks majorą kaipo 
liudininką

Healey’o bylon įveliama vis 
daugiau naujų asmenų. Kelia
ma aikštėn įvairių policijos dar- 
bą-darbelią Ifealey’o šcimyni- 
ninkavimo laikais. Papirkos, 
papirkęs ir papirkos. Susida- 
dariusi sukčių gonge šeimynin- 
kavusių kaip tinkama — turė
dama už savęs tvarkos daboto
jų paramą. Taip ir rodosi, kad 
anais laikais, pasekant rusus*— 
“rublis kalbėjo, rublis tylėjo”.

Bylon įveliama ir majoro 
Thompsono vardas: jis rasi bu
siąs pakviestas kaipo liudinin
kas.

jBryanas atvyksta
Chicagon

Sekamą savaitę Chicagon at
vyksta buvęs valstybes sekreto- 
rius NVilliam Jenning Bryah. Jį 
kviečia čia “sausųjų” federaci
ja kovai prieš “slapiuosius” sa
vo “brolius” — kad nugalėjus 
juos ir padarius Chicagą ‘sau
sa”, uždarius visas smukles.

Bausmė už neramų 
užsilaikymą

Teisėjas Crowe. vakar nubau
dė du jaunu vyru po penkis do
lerius užsimokėti arba atsėdėti 
kalėjime, už laLkad išduodant

Valys 
kabaretus

Toliau vis garsiau imama kal
bėt apie įsigyvenusį piktą dau- 
gelyj Chicagos kabaretų. Netik 
kalbėt, bet rengiamasi net “va
lyt” juos. Kalbama, kad atsa
komosios įstaigos ketina išleist 
patvarkymą, sulig kuriuo turėtų 
būti draudžiama visoks pasilin
ksminimas tose vietose, kur yra 
pardavinėjama svaiginantis gė
rimai. Tatai reikštų didelį smū
gį kabaretams. Uždraust juo
se “pasilinksminimdk” reikštų 
išmesti iš jų pačius pasilinksmi
nimų mylėtojus.

Kabaretų savininkų associaci- 
ja žadanti kovot iki paskutinio
sios —• “už savo teises”.

“Ten buvo kita moteris... ki
tai — alsuodama atkirto p-Ie 
Polk.

Po valandėlės paaiškėjo, kad 
p-le Polk nušovusi savo sužie- 
dotinį juodveidį Dr. James 
Harris, 8 E. 37 gt.

Nuo tūlo laiko Dr. Harris pa
sidaręs keistu, neištikimu. Pa
galios, Polk užklupusi jį su ki
ta moterim, p-ia Ptalmer, našle. 
Ir paleidusi kulką. Dr. Ilarris 
krito ant vietos negyvas. Pal- 
mer sakosi neturėjusi jokių ry
šių su nušautuoju. Ji nuo kūno 
laiko ateidavusi pas jį vaistų.

P-lė Polk areštuota. Iš jos 
betgi nieko negalima iškvošti: a- 
pimta isterijos.

PEARL 0UEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie g ra
fija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo gerinusia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupin 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 
čiame dykai. '

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St, Chieago, UI

AKUSERKA MRS. A. VIDIMS

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO 
Ant antrų lubų.

Baigani Akušerijom Kolegijų) ilgai prakti
kavusi Pennsylvaaijos Hospitalėse ir Phi- 
'adelphijoj. l asei.»nhj^al pataraf iiji prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodą visokiose 
ligone moterims ir marginome. Kal bu lie
tuviškai, angliškai, rumškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

■ Daugiausiai Pertikrinanti Vertė
Kuomet nors pagaminta Amerikoj po penkis dole
rius. Nauji rudeniniai nepaprasti — (vienas iš šim-
tų) gerai pasipuošusioms moterims.

Gun Melai su rai
ščiais, tie patįs su 
guzikučiais, taipgi 
pilko audeklo vir
šui. Garantuoti vi
si tikros skaros po

N. R. Tamsiai rudi taipgi audeklo viršai, po $6.

Visi geriausios stailės Moterų arba Merginų 
Čeverykai nuo ?4 iki $10.

N. Ruttenberg
1237 S. HALSTED GATVĖ Kampas O’Brien.

IK

Užtroško
Name 1636 Wright gt. polici

ja vakar rado užtroškusiu nuo 
gazo Michaelį Migačą, 45 m. a- 
mžiaus, ir jo moterį Marę — 35 
metų. .

Kadangi užtroškusieji nepali
ko jokio raštelio, tai policija da
bar nežino, ar tai nelaimingo 
priepuolio pasekmė, ar saužudy- 
stė.

Jie tyrinės
Sveikatos departamento ko- 

misionicrius, John D. Robert- 
son, įsakė pradėt tyrinėjimą 
prieš l>r. Heiseldeną, kuris suži- 
niai paskyręs mirčiai Hodzimų 
kūdikį, gimusį kolieka.

Kokie “humaniški” tie ponai 
tyrinėtojai!

Rengiasi areštuot buvusį
S. V. senatorių

Pranešama, kad atsakomosios 
įstaigos rengiasi areštuot buvu
sį S. V. senatorių Richard F. 
Pettigrew’ą. In tariamas kenki
me rekrutaviino darbui.

Saldainių mėgėjai— 
kas bus?

Well. tuoj turėsim “karės sal
dainių”, kitaip tarus — “sugar- 
less candy”. Apie, tai skelbia 
saldainių išdirbėjai savo paskel
bimuose. Jie sako, kad chica- 
giečiai turės tenkinties “syrupi- 
nėmis kendėinis”. No more su- 
gar! - - Karė esanti kalta.

Nepavyko
Nežinomas blogadarys vakar 

! užsimojo ant ponios Gibbs lies 
Palmei’ departaincntine krautu
ve ir ištraukęs iš rankų piniginę 
leidosi bėgti. Ten pat buvęs ka
reivis leeiaus sulaikė jį ir atida
vė į policisto rankas. Blogada- 
ris atsisako pasakyt savo var
dą.

Ponia Ethel 
laimėjo

Ponia Ethel O’Connor paga
lios išlošė bylą. Dovidas turės 
duoti jai atskirą užlaikymą.

Nagrinėjant tos šaunios pore
lės bylą išplaukė viršun daug da
lykėlių. pristatančių nekokioje 
šviesoj buržuazinę šeimyną.

Nušovė
daktarą

“Aš nušoviau jį” —užreiškė 
p-lė Josephine Polk padėjusi re
volverį ant stalo Stanton gt po
licijos stotyj.

“Ką? Kodėl tamsta šoviai 
jį?” —■ paklausė nustebę polici-*

Spiria prie 
sienos

Automobilių savininkai pra
dėjo skųsties policijos nerangu
mu. Esą pastaruoju laku vagi
liai stačiog traukia iš nagų au
tomobilius. O policija — ką gi 
ji daranti?

Nuo sausio 1 d. iki šiol pavog
ta 846 automobiliai, viso už 675- 
000 dol., o policija — ką ji da
ranti?

Ponai, duokite jai žinoti, kuo
met kils kur nors streikas, They 
vrill do thcir bit!

Daktaras (Sj>tWISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

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

Tel. Canal 3268.

Nuostabus 
vaikas

Lapkričio 11 d. š. m. K. of P. 
svetainėje L. M. P. S. 25-tosios 
kuopos vakare grojo prof. D. 
Goldstcino orchestra su savo 
kiniais. Vienas jauniausių mo
kinių buvo “Eley Pelagrino” 7 
metų amžiaus, pirmos klesos 
muzikantas, kuris tikis, mokyt 
jo vaikus pas Prof. D. Goldstein, 
skaitykite apgarsinimą tilpusį 
šios dienos dienraštyje.

Šėriau ia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daU 
tų, kaip tai: laikrodžių, tiedu, levor 
vėlių ir kitokių. Kas aą pirksit pa< 
manei tai aš viską gvarantuojn - 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai 150 nagrodo* 
gausite ano šio laiko.

^0^ Taipgi priren- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r» 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, ne 
laukite ilgai, bet ateikite pas mann 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi! 
akinius. Už savo darbą gvaranta* 
j u arba sugrąžinu pinigus.

G. M1LLER, aklų apedallntas, 
PETER A. MILLER, opticiaa 

Tel. Canal 583A
2128 Wcat 22-ra catve. Chleag*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam! Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖ

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

§ i a u d i c
Cukrus, burokų arba nend

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

% bačkos maišas .... 2.85—3.19 
% bačkos maišas......... 1.44-—1.60
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 

Rugių Miltai Maišas
Bohenifnn style , % bač. 1.35—1.45 
5 svarai ........................ 1 32—35c
Balti, % bačkos .........  1.37—1.50
Juodi, % bačkos ......... 1.20—1.35
5 svarai ....... ................ . .  29—34c
Graliam miltai 5 sv. maiš. 30—35c 

Corn Mcal svaras
Balti ar geltoni .........  5%—6%c

Maisas (Hominy), svaras ....6 —7c 
Ryžiai, svaras

Fančy head.................... 10%—14
Bluc rosc ........................ 10—13c

Bulves (Pelias)
N 1 Wis., Minu, ir D ak 35—43c 

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausis .. 18—21c 
Vidutiniškas ............. 16%—18%c
Evaporatcd, nesald..............13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių .................... 45—51c
Plytose ‘........................... 46—52c

Butterine svaras
Plytose ............. .............. 32—35c
šmotuose ........................ 31—34c
Vidutiniškas ....................  30—33c

Kiaušiniai tuzinas
.švieži extra.......................... 47—53
švieži No 1 .................... 45—51c
Refrigeratorių, extra .. 38 %—43% 
Refrigeratorių No 1 .... 38—43c

Pupos (bonus) svarui
Navy ...........................  17%—20%
Lima ................................... 16—20

Slyvos, geros svarui............. 13—17
Vidutinės...........................  13—16

prastesnės ................. 11—14
Kumpis, geras, svarui............32—36

Prastesnis ........................... 30—34
Lašiniai geri, svarui.........  45—49%

Prastesni .................... 40%—44%
Taukai svarui

Dėžutėj ......................,32—36c
Palaidi, geriausi.................31—38
Paprastieji ........................ 30—35
Prastieji ........................... 24—31
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimus 902-904 National Life Ridi., 
29 So. La Baile St.. Chicaao, UI.

Tel Central 0890-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir ouhatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1S06 MILWAUKEE AVĖ’., Chieage, UI.

Tel Humboldt 97.

Vyrišky Drapany Bargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

icymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
B30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
<ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
M.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
t415 S. Halsted St.. Chieago,

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

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

BU R KE BARBE R SCHOOL
612 W. Madison St.. Chieago, III.

nfl5TBl^|5Y5TEn

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skągMjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ aklų. 
Jeigu Tau skauda akys. 
Jeigu skaitant raides susibėga I krvva. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba. 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart es! 

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

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO U2RASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštaa. 
Valandos: nuo 0 rvto iki 9 vak. Nedėliom nuo t ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5S3I»

PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

, V YRU IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai ** Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimečių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
Sireserių ir siuvėjų elektros ma
rinomis. Darbai laukia. Ąt- j 

eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdetinis 

11X N. Ln Salta aatvA. Kamblį- Ir
Chieago, UI.1840 So. Halsted St.,

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIQ, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
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__ Pmnešimai
FASLARGA.. ith> ugljų praneiimu* (kalbiam* 

'|M oAmokaatftMt Praarsimai turi būt x>riduoti 
U wk*ro. laMMttu arba telefonu. Canal 1505. 
PrMuati t* Aen«. kad* »vausdlni»rna«

tftanratti*. MtaMll būt i<MtL—'Nauj.” Kad.

Vyrų Choro repeticijos 
trtUKipHt*teikai yra perkeltos iš pėt- 
nyčios f £alvergą. Taigi visi darni-' 
nmkai-niaMMėkiie atsilankyti ketver- 
go(l»f»kr. 454 vakare, 8 vai.

V aldy ba.

teigiamoji Kpnfėie- 
yčioj, lapkričio 16

M. Meldažio svet.,
Doho>N<i Wfiweagos ir apirlinkių 
iUi«p(MK*tadMfttčs p a s i rupini į išrinkti 
savo ^tetogBtas, o jei tąlai nebesu-
špMttte«..'ttMftheltitiiun<> kuopų valdy
bas dafvTmtthkonferenrnai.

G. Klikunas.
P. BalČiukonis.

Koseian4«tVI — 1 DLD. 79 kp; ausi- 
rinkimas iv^rks nedalioj, lapkr. 1b, 
lygiai lu vxJ. ryto, Aušros Mokykloj, 
1*0000'Miditpui avė. Draugai “k n v 
gos “Biliūno Biografija” yra atsių
stos, tmlrl vivi ateikite susirinkhnan 
atsiimti Rišt \ t; rehchs

Muskegon, Mich.- LSS. 216 kumpos 
pnsimnesiuis susirinkimas įvyksta 
nedelioj. tapkr. 18, Socialistų Parti
jos SVel., 11 XV \\ i širi n iv • \ul n 
Iru lubų, lt! vai ryto.-r-Malonėkite 
priimti visi laiku, nes yra svarbių 
reikalu . via il<‘i e, e >'■ l>l i iik is I . 
S. S. centro. —Kp. seki^V. Vasy>

Neitose Park. III.—Draugystė Sū
nų ir Dukterų Lietuvos rengia šei
myniška vakarų Subatojc, lapkričio 
17 d. 1917..:flPrank ir James svetainė). 
Visi nariai n pašaliniai malonėkite 
skaitlingai atsilankyti. —Rengėjai.

L. S. J. 1— l kp. dvisavaitinis susi
rinkimus atsibus subatoj, lapkričio 
17 d., 8 v. vakare, Aušros svt., 3001 S. 
Ilalstcd si. kviečiame atsilankyti vi
sus narius, nes randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui. Valdyba.

L. S. J. L. 1 kp. lavinimosi susirin
kimas atsibus nrdėlioj, lapkričio 18 
d., 10 v. ryte, paprastoj vieloj. Drg. 
A. Bertašius skaitys lekcijų lemoje 
“Žmogaus vėlė” ir drg. J. Čeponis 

-“Kolektyve nuosavybė”. Kviečiame 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai pa 
skiriu laiku. Rengėjai. .

oje. lapkričio 18. bus paini- 
kapitalistų nukankinto .luo-

i lldstromo imirties, Jl*v;d. vak
XV ( S 1 Si<!c Audi! orium. kampas R:

ir i *ivlor st Prakalbos iv airi*
uviškai. Jxviec i n i h
larbininkus.

K o m i (etas.

ristučių Kliubo 
is bus lapkr. 18 
I. po piet.. I i- 
i*. kampas 39 pi. 
• Imli laiku, nes 

įkalu, kurie turi 
įsirinkime; taip 
draugų.

Gustaitis

Mot. 1‘rog. Sus. 
įvyks ųedėlioi. 
I. po piet. Visos 
čios pristoti ma- 
skirtu laiku Au- 
igan Avė. 
Grybienė.

PA.II I

Indiana liarbor, ind.—LSS. 217 k p. 
lavinimus susirinkimas įvyks paned.. 
19 d. lapkričio, \. Mikalavičiaus svet. 
2112 —137 SI., pradžia 7: 30 vai. vak.

Draugai visi atsilankykite paskirtu 
laiku, turime daug svarbių reikalų. 
Tie draugai, kurie norėtumei pristoti 
prie vietinės kp..taip jau ateikite.

I*. Matonis, Rast.

Rocfordiečttj deniai. —LSS 75 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 18 d. 
lapkričio, 1.311 vai. po pietų svetai
nėje K. of P., 218 S. Main st. Draugai 
ir drauges, atvykite paskirtu laiku, 
nes yra svarbių dalykų. Naujį, noriu 
tieji prisirašyti, taipgi ateikite.

Kast. A. Meldažis.

Si Charles, III.—177 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedčlioj, 
lapkričio, Norkaičios svetainėj (87) 
Malonėkite visi draugai ir draugės 
susirinkti lo vai. ryto. Bus svarbių 
svarstymų. —p. M. Malintas,

Rockfordo lietuvių domai.—Aiuo 
pranešame, kad SLA. 77 kuopos ma
skaradinis bulius, kuris turėjo būt 
t nity Hali, lapkričio 17, nebeįvyks. 
iš priežasties atsakymo svetaines.

Renginio Komitetas.

A. C. VV. A. Lokalas 269 laikvs sa 
vo susirinkimų subatoj, lapkr. 17, 8 
vai. v., Rashinskio salėj, 731 \V. 18th

Visi nariai kviečiami būtinai at
vykti susirinkimai). —Valdyba.

LSS. 231 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioi, lapkričio 18, Univcrsity 
S et t lement svet., 1630 Gross Avė. Šia
me susirinkime turėsime nubalsimi 
LSS. centro viršininkus dėlto visi 
privalo susirinki. Pradžia 10 v. ryto 

—Sekretorius.

Liet. Moterų l’rogr. Susivienijimo 
tos kuopoj, repeticijos "Puloc'us K- 

•■»■<> ItituiK" įvyks svilčl to ii-, lapkri
čio i« d. 10 vai. ryto, Mildos svetai
nėj 3112 S. Ilaistei! St. Visi lošėjai 
■' lošėjos pribukite.* laiku. Komitetas.

Cicero distrikto .Naujienų šėrinin- 
.'.u susirinkimas įvyks pancilčlvį, la
pkričio 19, 8 vai. vak., Tamuliuno ir 

• udgalio svel.. kalimas 15 f‘|.. ir 49 
avė. > to distriklo šėrininkai su
sirinkite, nes yra svarbiu reikalu.

Rašt. A. Labanauskis.

Racine Vis.—1.1)1 D. 6." kp svslrin- 
kin’as į\ 'ks paned *lvi, lapkričio 19

Melrose Park.—Socialistų Partijos REIKIA DARBlMLNKŲ 
Rusu Skyrius rengia vakarų Sausio 
5, 1918, Šalimo svet., kertė 15 av. ir 
Lake gt.—Draugiškų organizacijų 
prašome labai nerengti savo pramo
gų tų diena. z —Komitetas.

Roseland.—SLA. 139 kp. rengia pa
skaitas pėtnyčioj, lapkričio 16, J. Sta 
nčiko svetainėje, 205-7 E. 115 St. 
Skaitys Dr. J. Jonikaitis tema “Pra
džia žmogaus gyvenimo”. Paskaita 
prasidės 8 v. v.—-Atsilankiusiems bus 
dalinamos knygutės veltui. Inžanga 
nemokama. —Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiem* paslskeH)jjūQWn« kaino*:* 

1 cob», syki, 5t centų; dedant 
tą pati skelbimą ilfilab, už Idek-

Šios Nafullenų Smulkiųjų 
Skelbimu slęllĮis tai geriausia 
pričinorie-tiėk bizniu tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti,

Naujienas \ kasdien skaito 
lūksiančiai žmonių* JĮ© turi 
visokiausiu reikalu. Jie jieš
ko Įvairiu progų- Pasisakykite

te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kų 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir t L, pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ .HESKOJ1MA1

PujieŠkaii Jono Kanišaifcko, Šiau
lių pav., Šeduvos parap., metai atgal 
g\ veiio Chicagoje prie Iloync avė. 
Jis pals tegul atsišaukia, arha kas 
uote jį praneškite jo adresų.

Bronislovas Račkauskas 
P. O. Box 1257 Mclrose Park. III.

Pajieškau švogerio Simano Kairio, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gi
žu gmino, Barduckų kaimo. Daugiau 
kaip 2(1 metu Amerikoje. Išvažiavo

\ndrius Virnickas, 
Busb, III.

pusbrolių 
Masilioniu.

z 11

I'am

jie atvažiav 
i kur apsigiv

nl atsišaukia arba ka 
sa prancškil man. 
žkurailienė-Mesupailė 
>2 Hartford, Ark.

’veniinio miestelio, Šiaulių pavieto. 
Kauno gub. Mt-ldžiu kad jis pats at
sišauktu, arba kas apie ii žino malo
nės pranešti. Petras Valiulis,

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

\

n ui

15U

I’IDI QD.\MA randon geras šva-

algio. Atsišaukite : J. Vainoris. 
Kensington Avė., Kensington, III.

J IEŠKO DARBO
l’A.IIEŠKAU DARBO bučernėj. E- 

su išsipraklikavęs (ame darbe ir kal
bu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, 
slavokiškai ir angliškai. Meldžiu al- 
siaukti į: K. Jamontas,
1810 South. Ilalstcd St., Chicago, III

Pajieškau darbo už pagelbininka 
ant vežimo arba ant troko. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu.

J. .laiiiišiavičius 
839 \V. 34 st. Cbicago, III.

.ĮIEŠKO kambarių
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių, So. Chicago arba Burnsidėj. 
tarp 92 ir 8!) gatvių. Geistina ,kad 
su valgiu. Kreipkitės laišku:

John J. Jasinskas, 
321!) So. Ilalstcd St., Chicago, 111.

REIKIA DARRIMNK
M ■ f* ■ Vyrntna ir Moterims VI-I 1 R O ĮJ H I SOKIOS rųžie-i metalo 
I | U K U I ir1 medžio dirbamose 
UrlIlUflI 5 -oo p '•n'-rikvnsp ho-

Hunuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washingion st

R Ii t KAI ANGAS —-patyręs jaunas 
žmogus dirbti į bučernę, turi žinoti 
kaip pjaustyti mėsas ir dirbti deš
ras ir kalbėti lenkiškai.

J. MAVLICEK
608 XVest 12th St., Chicago.

REIKALAUJAMA: dešrų kimšėjų.

REIKALINGA sena 
vedusi pora, su maža 
žiurejimui namų. Gera 
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

A. Shusbo, akušerė. 
3255 S. Halsted st. Cbicago III.

moterč arba 
šeimyna, pri-

di eit dirbt dirbtuvei), pagelbėt 
vaikų ir slubos.

ČIA YRA PROGA barberiams kurie 
iau mokinasi arba nori mokintis bar- 
berystės amato, tai atsišaukite tuo
jaus pas mane. Jus tuojaus galite už
dirbti $25 iki $30 j savaitę besimo
kindami. Atsišauk it i barzdaskutyklų 
723 XXr. 14 St, Chicago.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:
RANDAI

ATIDUODAMA rendon saliunas.
3256 Morgan st., Best Brou-irtg Co.,

1317 FlefCher. St., Chicago.

PAKDAVftftU "

PARDUODU KRAUTUVE, — ge
riausia progadikram žmoguk Patar
tina dėl vedusių žmonių. Moteris, 
mokanti kiek angliukai sukalbėti. 
Krautuvėj ,laikoma smulkus daikte
liai, kas yra vcikalingiuusiai dasdirt^ 
ainiui gyvenimui. Vyras guli eiti 
į darbųr moteris dienomis atliks biz
nį, arba vyras su moterc, kuris jau 
nebegali dirbtuvėj dirbti. Gera pro
ga bė rūpesčio pragyventi sunkiuose 
laikuose ir skatikd sutaupyti. Par
duodu pigiai, Del platesnių žinių at
silankyk šiom dienom nuo 6 iki 8 va
karais: A. J. Bertašius,
4601 So. Hcrmitage avė., Chicago, 111

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

JURGELIONIS, Vice-Prez., 
- 3133 Ehicrald Avc.,. Chicago, .III.

A. L ALIS, Sekretorius,
1840 S. Halstcd St., Chicago, 111. 

K. .GUGI S,
127 N. Dcarborn St„ Chit^ctflllė 

•• K-to Nariai:
T. DUNDULIS, • -

1915 S. Halstcd St, Chicago, III. 
J. ŠMOTELIS,v

; 10604 Edhrook Avc., Ghicago, TH. 
JUI.lA ŽFJMAITė,

2919 XV. Divtsion St., Chicago; III.

ui.
K.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:

DRAUGIJOS
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS 

VALDYBA, KENOSHA, XVIS. 
Kaz. Bražcvičius, pirmininkas, 

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

321 Middle St. 
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St., lt. F. D. 36. 
Kaz. Oriausius, fin. raštininkas, 

818 Jennc St. 
Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jcnnc St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, > 

' ' ' 173 Mihvaukee avc.
VL Kačiučlavičia, iždo globėjas, 

14 CongiTSS St. 
Jonas Kasiulis, maršalka- . ,

917 Jėnne St.
Ant. Rūbelis, teisėjas, 

.313 QtiĮnce St.
Juoz* Jurevičius,. vėlauucšis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Bos 90. 
.Juozas Žilius, durininkas,

614 Markct St. 
■■■«. .»..*■» .;i*» ■,•■! >■» ii .............

LIETUVIŲ MOTERŲ APŽVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA: 

A. MiŠčlkaitionč, pirmininkė, 
.3500 S. Emerald avc. 

K. Katkevičienė, pirm. pag.

NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurinRs platinimg “N« 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriai*.

Clcveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Avi.

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILIa

PARDUODU overkautų ir du nau
ju siutu. Priežastis pardavimo ei
nu į.kariuomenę.

Kazimieras Xralentinas, 
3316 S. Parnell Avc., Chicago, III.

Pirmininkas, A. Petrulis,
751 W. 35th St.

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

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

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

l’ild. Komi Sekretorius.

T. PabarŠkienė, nuh rast.
3429 XVallace str.

Ulkaitė, fin. rašt.,
2137 XV. 21 pi.

Šatkauskienė, iždininke,
3423 S. Halstcd st.

Dobrovolskienė, kasos globėja,
2324 S. Leavitt St

E

O.

J.

ATSILANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos dėl karčiamos. 
951 W. 19th St. Chicago.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

/ VALDYBA:

3514 S. \Ventworth Avė.
Siunčiant i centrą mokestis, mo- 

ney order ar čclų, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinošimu 
raštininkei.

M.

Cream” parlor prie Davis Square 
Parko. Labai gerai eina biznis, ypa
tingai vasarų. Turiu greitai išva-

1505 S. Paulina st., (’hieago.

BAUDI ODŲ šiaučiaus šapų su e 
lektros mašinomis.
dirbta: per savaite darbo įeina nuo 
611 iki 75 dolerių.

Žukas, pirmininkas 
1(>08 W. Norlh avė. 

Lankas, viee-pirmininkas,
1621 Girard st.

Ig. Dmnblauskas, nut. raštininkas 
2228 Coblenlz

Z. Lankas, fin. raštininkas,
1621 Girard

A. M. Kadževskis, iždininkas,
1928 Leavitt

Susirinkimai alsibuna pirmų kef- 
vergų kiekvieno mėnesio Liuosybčs

si.

St.

St.

miestą.

iš-

irdavimo prie-

PARDUODU barber Shop ir Pool 
Room arba parandavoju. Biznis iš
dirbtas per 6 melus laiko. Norinlie- 

kti prašomi alsišaukli 
Pcler I. Bak-htil.It/ojaus 

1013 'So.

(il.RIAt SI \S padarymas-biznio, 
(iroserne ir bučernė pardavimui pi
giai prie 1330 So. Wood si., Savinin-

MA.1KA and CO.,

RAKANDAI

Jauna pora priversta paauktiut s» 
eo puikius, beveik naujus, rakandu: 
iž retai pigių kainų, $160.00 sekt? 
čios setas, tikros skuros, už #20 X7č 
iausios mados valgomojo kambarh 
akandus, 2 puikių divonų, daveu 

port, taipgi $525 pianu su 25 m gvn
• uncija už $115 ir $225 Victrola si
• rangiais rekordais už $60.00
ra retas pigumas ir jums apsirno 

sės patirti nežiūrint kur jus gyve 
uit. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parstduos taipgi po vienų. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1921 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gal 
Chicago. IIf

JAUNA PORA tun parduoti tu« 
įaus penkių kambarių ve,k nauju 
rakandus, divonus. cabinet, pbon< 
xraph, upright piana ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai Pigiai, u 
grynus pinigus.
‘910 North Avė.. 1-mas fialai Prie 
‘lumbnldt Park Cbicagi

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai 
liūs rakandus už pigių kainų. Par
aduos .skyrium arba visi sykiu 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa-

2335 So. Iloync avc., 1-mos lubos 
arti 24-tos gatvės.

PARDUODU rakandus dviejų kam
barių; visai mažai vartoti, kaip da
bar prasti. laikai, tai labai patogu 
žmogui gyventi, randa pigi, šilumos 
maža tereikia ir pigiai parduodu. 
Priežastis —- savininkas apleidžia šį 
miestą. Atsišaukite šiuo adresu: 
1526 So. 49 Ct., Cicero, III.

NAMAI-žEMfi

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jūsų randa moka už jųsų na

mų. Aloderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai j pietus nuo 
Grane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Guzas, Elektros 
šviesos, cemento šalygalviai. viskas 
įtaisyta ir išniokota <»•> lota 30x132% 
l>cl i»I ;> I esu i 1.1 žiniu atsišaukite:

151 h St. and SaVvyer tive.
Agentas pasisiuntimui

MOKYKLOS

MOM K l> SU I Mi t I F.HI*h
RIMU

sirpini

mkins \';il;m<|<>■* <|it*iui »rl>> 
ais dvi jūsų p.o .inkuiiU' 1 ’ >

<•' Mailisori

1850 Welh *al.

30 vai. vakare.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis,
1812 W. 151h st.. Cicero, III 

Pirm. Pageli). — P. Shvclnis, 
Milvvankee1142

Raštininkas — A.
1681 Mihvaukee

P. Galskis Finansų raštininkas,

Avė.

Ofisas 157!) Mihvaukee Avcnue. 
tždinikas — G. Kaldins,

1685 Milvvaukee A ve
Susirinkimai alsibuna 1 -mą pelny

čių kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
157!) Mihvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subatų kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 1<8lh SI., netoli Ilal-

P1NIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimailis, pirmininkas
3657 W. b’locirnoy 

Tamošiūnas, viee-pirmi.iikas.
SI.

A. K. Karoblis, prol. rašLninkas, 
807 S. Spauiding avc.

XVm. Monikos, finansų raštininkas, 
802 Indepem’enee Blvd.

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

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. I.iubinas, pirmsčdis,
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirmsedžio pag.,
664 XV. 18th Si.

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

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

L. Kasparas, iždininkes,
3117 So. Wentwort Avė.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

»,ius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21 st

• onas Degutis, nutarimū sekr., 
2228 Coblenz

Str.

str.
Pranas A. Druktainis, turtų sekr 

1604 North avė.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str 
\ugust Moldenhauer. daktaras.

1554 XV. Chicago, Avc.
Susirinkimai atsibuna kas antrų 

nedčldienj kiekvieno mėnesio, Zwių 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avc., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENO5HA, WIS.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAI K ŠČIO GED 1MI NO 

KENSINGTON, 1LL.
Gumuliauskas, pirmininkas, 

119 E 107th Str. 
J. M. Varckojis, pirmininko pageli)., 

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

123 E 104th Place 
Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
Shedvilas, kasierius

3-11 Kensington avc. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pelnyčių kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakače, F, Shedvilo svetai
nėje, 311 Kensington avc.

j.

A.

F.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRF.SY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. Balickiene, imt. raštininkė, 

3-143 So. Union 
Pabcrelytė, finansų raštininkė 

1315 Girard 
Gird Vainienė, iždininkė, 

325,5 So. Ilalstcd 
Dundulienė, kasos globėja. 

1915 So. Ilalstcd 
Kubuticnė, kasos globėja.

avė.

K.

D.

M.

A.

St.

St.

St.

•■■■— • • ................... . ••■ I < ■ .)

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, AVIS. VALDYBA

18-tos gatves Skyrius: F. J, Mallcy, 
633 XV. 18th St.

'‘Naujienose”, 1840 S. Halstcd SL 
North Sfdė Skyrius: XViU)crty Stregč 

2018 -.Grecinvich Str.

Eoglewnod Skyrius: B. Masnmas, 
8127 S; Normai Ava.

BlH?tSniwJ!,S8i3 S. Kcdzie Ave.»
J. Mink^victa. 3848 S. Albany Avė, 
žurauskas, 4053 S. Mapleyvood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janau$kas, 4563 XVentwQrth av-
V. Saudargas, 2418 Priuccutcr av.
J. JUdikauskas, GQ33rd State Str.

Kensingtonor Boselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiuhas.

. 119 E. 107th St.
West Slde Skyr.: A. AmbrozcvlČius, 

2837 S. Leavitt St 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hcrmitage avė,, Chicago.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1121 So. 101h St.

Pranciškus Makare v ičia, padėjėjas-, 
1618 11 norą n Avc. 

Baltrušaitis, prot. rast..
1602 Indiana Avė.

Taukevičia, Imlų rašt., 
1023 Broad\vay avė.

Pulką, iždininkas,
1128 N. 81h St.

Jakučionis iždo globėjas, 
1121 So. 101h St.

Dielininkaitis, iždo globėjas
1121 Iligh avė.

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadyvay avc.

Susirinkimai alsibuna kas pirmų 
pelnyčių kiekvieno mėnesio Eagle

Molicjus

Justinas

Antanas

Andrius

Antanas

Hali svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liiibjnas, pirmininkas,
2129 W. 21 St 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 XV. 18th Street 

A. Tarnkcvičia, nutar. raštininkas, 
1948 String Si 

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

L. Kaspcr, iždininkas,
3117 So. XVenlworlh avė

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N)

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

2010 S. Ilalstcd St., Cbicago 
Vincentas Danta, prot. raštininkas,

2000 S. Ilalstcd St., Cbicago 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 W. 18 St., Cbicago

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergrecn 

M. Žukas, vice-plnnininkas, 
1608 XV North 

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia 

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

Jur. Kalninė, iždininkas, 
1965 Evergrecn

G. Moldenhauer, daktaras-kvotčjas, 
1551 XV Chicago avė. 

TAUTIŠKOS OKAIJGYSTCS 
MYJ.RTOJ<! UKOUIU SESERV 

ADMINISTRACIJA 1917 m.KENSINGTON, U-L.

avė.

avė.

avė.

11. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edvvard St.

įuožis Sakelis, vice pirmininkas,
1806 iCenter St., Racine, \Vis. 

•' Varanavičius, prol, raitininkas,
202 N. Hawland Avc.

Kaz. Brazevičius. fin raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
102 Lincoln St.

• nozas Kasputis. Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagclbininkas,
29 Ricc Avė.

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė

Zeleckas. iždo globėjas,
462 Jennc* St.

Varanavičius, nukentėjusiu nuo 
karės komiteto narys,

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

50 S. Hayvland, Avė.
Basčius, slaptas ligonių lankyt., > mu.ii mut. .><> mt ių m

50 S. Hayvland Avė. j ft1-00; nm. 30 iki 35 tm !i) -
•J. N,. Pall, S.L.A. 2I2 kp daktaras, nuo J5 iki 10 m< U; i.Uo.

. 158 Maiu St. stojimas tiktai begiu 1917 metų■» .i-

VI.

St.

T.

F.

avė.

\7ladislovas Markaus!:is, prez.,
355 Ii. Kensington*Avė. 

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Avė. 

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

Antanas Bcrlašius, fln. raštininkas,
349 E. 115 St. 

Antanas Enzbigclis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

nyčių kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shatlvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avc. įstojimas pagal Dr-stės 

: nuhiiima: 30 melų amži hiš senumo
■' “ ........... > — «2.00:

ILLINOIS VALSTIJOJ

Bridgeville, Pa.: T. Gelchls, 
P O Boa m

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pilt News (M, 

Liberty Avė and Grant Si
Kulpmont, Pa.: Jos. Barausku,
Pittsburgh, Pa., F. Krasowskl, 

2809 Peno Avfc
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbea M
Pjttsbunh, Pg.: F. Tevlovich, 

2228 Tusti* St «
DUqitesn«, Pa.: K. Lldeka, 

306 llamiltoB avi.
Scranton, Pa.: J. Tcleysh, 

1726-28 Jacksoa *
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. 'and Albrigbt Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ

Graud Rgpids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. Lconard 

Suginaw, Mich.: S. JoŠkcviče, 
2707 YVashington Avi.

Cicero, III. J. Matulis, K 
1437 S. 49th Ct., Cicero, 111.

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

Mclrose Park, III.: Chas KOcbones,
2005 XV. Lake St. 

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

DcKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Markct SI 

Divernoon, III.: XV. A. Žilinskas, 
Box 216 

Rockdale, UI.: via Joliet, I). Lukšu,
140 Mocn Avė 

Westville, III.: St. Mazrcmas,
Barber Shop, Stale Si 

Waukegan, III. J. Miloszcviče,
801 — 8th SI

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

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

XV. Paikstn, 111.: XV. Pilypas, 
720 XV. 120

Harvey, III.: Z. Putramentas,
15725 Finch Av«

Chicago lleighls, III.: P. Sleimonlas,

St

Si

Spring Valley, 11L: A. Jukubauska*
516 Clcveland St

Kevvanec, 111.: K. Valančiunas, 
506 Ę.

Livingston, III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, 111.: Žičkus, ■ 

53!) Collinsville

Springfield, III.: K. Stočkus, 
1530 Sangamou

E. SI. Louis, 1JL: K. žukauski, 
123 St. Clair Ava

7 Si

MASSACHUSETIS VALSTIJOJ:

MontcIIo, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

VVorcester, Mass.: M. Paltanavičius
15 Millbury Si 

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

MontcIIo, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Boumil, 
50 Charles

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

MontcIIo, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

Si

Si

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabctb, N. J.: D. Bočkus, 
211 First Si

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

Harrlson, N.J.: A. Gavėnas,
* 64 Cleveland Avė

Nevvark, N.J.: P. Uukšis, 
314 XValnut S:

Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg,
13 XV. 23rd Si

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: VVciss,
102 Rivcrdale Avė 

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

Albany, N.Y.l M. Lazarko,
196 N. Boulevare

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main S)

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

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

MARY VALSTIJOJ.

Baltimore, Md.: J. Alekncvicz, 
650 W. Lombard 1»

Baltimore, Md.: J. Filipovict, 
437 S Paca »

Baltimore, Md.: F. J. Lazauskas, 
637 Lombard Si

1OWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids. lowa.: R. T. Martin
1209 S. 3rd Si

Si0UX Cit}', la.; Jos. M. Budnikas, 
2510 Corrcctionville R«

OREGON VALSTIJOJ:

Portland,.Ore.: Omara News Co

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha. Nebr.: XV Waskel, 
3223 O S-

So. Oiuaba. Nebr.: A. Zalpis, 
• 5418 So. 32 Si

OH1O VALSTIJOJ

t » .Ai-

Kulk v climU, ’ |IH». * • htiiiU o A A,

INDIANA VALSTIJOJ

E. Cbicago, Ind.: A. Chiakniutę,
9 ' 5013 Tad avė.

Indiana Harbor, Ind.: Bot Bolotov.
3814 Dcodor St

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

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

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kcnosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 11

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette ava.Racine, Wfs.: John Marais. 

1005 Gidcon C1

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholaluin Co. Prieš eisiant gult

rus, o padarys veidų 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 slampomis.

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

3109 So. Morgan St-, Chicago * 
VALANDOS: Nūn 8 iki 11 H- | 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

9R.6. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
rnis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. S A H U D M. D.
Scnn> Rusas Gydytojai ir Chirurgai. 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Avi.

Kampas Nortb Avė , Kambary! IOt. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakari.

| DR? A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

I OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyveninio Tcl. Canal 5188

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tcl. Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Ilalsted St., Chtcsgs.

TcL Drover 7179.

ftamser
AKIU SI-ECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, 
nuoji b patarimui duoda dykai.

iM-88 Milnaukee avė., arti Chicaa® iv. k-a* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vak*- 
•in Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po

Uavmnrkel 2484

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr. P.G. ^tegtier
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryta ir nuo 7 iki 9 vai. vak.


