
1

Pirmas Lietuviu Dienraštis Amerikoj
— — „   . _____  — ——. —    I  .., I- . - - ■    , -»

AddasM*:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 150C

NAUJIENOS
7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Pirmas Liį lai ių Dienrašfis A menkoj
Addresn

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS —

Telephone Canal 1506
Sf  ........... " 1 j

VOL V. Kaina 2c. Chicago, UI., Subata, Gegužės (May) 4, 1918. Prlce 2c No. 1(X»

Rusų sukilimai prieš ve 
kiečius neapsistoja

KAIZERIS NORI LIETU
VOS KARŪNOS

APKALTINO 32 ŽMONES

Pats pasikvietė priimti Lie
tuvos ir kitų šalių karūnas

Vokiečiai pasiekė Doniec upę
Lenkai atsiėmė Cholm

Kaizeris pasikvietė save priimti 
Lietuvos karūną

INTERVENCIJA YRA 
ARTI

True translation filed with the post- 
nuisler at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917.

WASHINGTON, D.C., g. 3. —

zų ir japonų nuomonių, talkinin
kų intervencija Rusijoj yra “vi
sai arti”, sakoma, pereitą mėne- 

sentimentas persimainė ir o- 
ficialis \Vashingtonas “permai
nė savo nuomonę.”

RUSAI VALSTIEČIAI KO
VOJA SU VOKIEČIAIS

Tarp Rusijos ir Vokietijos 
kįla nuolatinių kivirčų.

Rusai nenori ginkluotos pagel
bės

True translation filed with the post- 
i.iaslei at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, Bal. 26 (suvėlinta.
Barbariškas vokiečių apsiėji

mas su užimtųjų teirtorijų gy
ventojais ir nuolatinis rekviza
vimas maisto sukelia didelį pa
sipiktinimą ir yra priežastim 
ginkluotų susirėmimų.

Kijevo gubernijos kaime val
stiečiai. apsiginklavę kulkasvai- 
tižiais ir šautuvais per tris dienas 
i tikėsi prieš vokiečius ir liko 
pergalėti ginkluotų automobi-

Minsktf gubernijoj vokiečiai 
suėmė gatvėse ir namuose svei
kus žmones ir siunčia juos į Vo
kietijų užrakintuose vagonuose. 
Bandantieji pagelbėti yra nušau
nami.

Panikos apimti gyventojai 
pradėjo slapstyties. Gtvės mies
tuose ir miesteliuose yra apgin
kluotomis stovyklomis su visur 
stovinčiais kulkasvaidžiais ir ka
reivių patruliais.

Chinija savinasi teritoriją arti 
Čita. Siberijos Sovieto valdžia 
užprotestavo prieš Chinijos val
džią.

Bolševikai apie pripažinimą
Svarstydamas apie talkininkų 

šalių pripažinimą Rusijos val
džios, bolševikų organas Izvesti- 
ja sako:

“Pripažinimas Rusijos vald
žios per talkininkų valstybes pa
gelbėtų tuojaus įsteigti Rusijos 
pirklybinius ryšius su Amerika, 
Anglija ir Francija sąryšyje su 
aprūpinimu raudonosios armi
jos, finansine parama šaliai, su
vienodinimą veikimo ir išrišimo 
internacionaiės politikos klausi
mų. Viskas tas butų tiesioginiu 

tajnugiu Vokietijos imperializ
mui ir vokiečių orientacijai Ru
sijoj. Neveltui vokiečių oficia
liai rateliai rimtai svarsto pasitL 
kimų talkininkų pripažinimą 
sovietų valdžios”.

> ' •

Nenori ginkluotos pagelbos
Francijos ambasadorius Rusi

joj, Noulens, nesenai pasikalbė
jime pasakė, kad Vokietija ban
do įgyli visos Rusijos ekonomi
nę kontrolę ir kad jeigu talki
ninkai atsižvelgdami į tą pavo
jų. butų priversti griebties ka
rinės akcijos, tai butų draugiš
ka pagelba be minties užkaria
vimų ar inaišyniosi į vidurinius 
Rusijos reikalus.

Užrubežinių reikalų minislc- 
ris čičerin savo atsakyme užrei- 
škia. kad tokia pagelba nebūtų 
geistina Rusijos masėms, kurios 
skaitytų ją ginkluotu įsiverži
mu. »,

True translation filed with the post- 
mastei at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

BERNE, g. — Sulig išspaus
dintu laikraštyj La Voix de Peu- 
ple, Cheinnitz’e rašytu praneši
mu, kaizeris Wilhelm pats pasi
kvietė save priimti Livonijos, E- 
stonijos, Lietuvos ir Kurliandi- 
jos karimas. Tas pranešimas 
padarytas vienu delegatų, kurie 
nuvyko pas kaizerį pasiūlyti 
jam karūnas.

FINŲ LAIKRAŠČIAI REI
KALAUJA VOKIŠKO KA-

I RALIAUS

nk; teismai.
Cholino gubernija buvo pri- 

fkaitoma prie pųsijos Lenkijos. 
Didelis skaičiui jos gyventojų y- 
ra lenkai. Kada ukrainiečiai 

paskelbė savo Heprigulmybę nuo 
busi jos, jie pareikalavo šios gu
bernijos ir sulig Rrest Litovsko 
sutarties ji patęko Ukrainai.

Tas sukėlė < 
dinimą vokieči 
rtoj Lenkijos 
laiką grasino 
kiuose su cen 
bėmis.

Už nelojališkumą

lidelį neužsigąnė- 
ų ir austrų sulve- 
į valstijoj ir tūlą 
krizių jos santy- 
riilinėmis valsty-

Truc trnnslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ST. LOUIS, Mo., G. 3. — Fe- 
deralis rand jury šiandie apkal
tino 31 vyrą ir 1 moterį už ne- 
lojališkumą. Tarp apkaltintųjų 
yra Dr. Charles H. Weinsberg, 
iki pasiskaidymui prezidentas 
Missouri skyriaus vokiečių susi
vienijimo.

Apkaltinime įvardinti ir 26 I. 
W. W. nariai.

Dar 300.000 žmonių sau 
kiama kariuomenėn

Prancūzai paėmė svarbią kalvą
Vokiečiai nepradeda mūšio

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, g. 3. — Exchan- 
ge Telegraph praneša iš Copen- 
hageno, kad Finlandijos laikra
ščiai reikalauja įsteigimo Fin
landijoj monarchios. Organas 
valstiečių partijos Svenska Tid- 
ninged atvirai agituoja, kad 
Vokietijos princas butų paskir
tas karalium.

IŠARDĖ SOCIALISTŲ 
PRAKALBAS ( 

? dul ..
Areštavo kalbėtoją ir dar 

3 žfriones
CICERO, ILt. — Vakar vaka

re vietos pažaistosios draugijos 
kartu su LS$J 138 kp. rengė 
Jankaičio svetinėj prakalbas 
pa minėjimui pirmosios gegužės 
ir šimtmetinių
kso gimimo su :aktuvlų.

Tečiailsėjos' leįvyko. Išardė 
jas į salę atvyk įsi policija, kuri 
areštavo kalbėt
nį, kp. organiz dorių d. Ragai
šį ir dar du žn

Sakoma, kad 
rodymais vieni 
čio čia valdišku darbą.

Karoliu us M ar

. GEGUžlNfi ŠVENTĖ EURO
POJE k_____

True translation filed Avith the post- 
Biastcr at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

RYMAS, g. 2. — Pirmoji Ge
gužės Italijoj praėjo ramiai. 
Daug darbininkų, j ypač mažes- 
niosc kompanijose, pasiliko prie 
darbo. Diena neišrodė į šven
tę, apart didesniųjų miestų, kur 
gatvekarių judėjimas buvo 
stabdytas.

Vokiečiams sekasi skersti tik 
beginklius finus

DAR 300,000 ŽMONIŲ ŠAU( VOKIEČIAI SUĖMĖ 20,000 
KIAMI KARIUOMENĖN FINŲ

šu

TEIS KETURIS ŽMONES.

mą d. K. C. Trai-

Jie visi bus pašaukti gegužės 
mėnesyj

Mušis tęsėsi penkias dienas

lovslui laikos sutartis sukelia ne 
mažai susikirtimų ir nuolatinį 
apsimainymą protestais. Punk
tas, apie Rusijos kariškus laivus, 
kalbantis apie jų perkėlimą i Ru 
sijos porins ar nuginklavimą, 
Vokietijos yra aiškinama kaipo 
v. mautis juos neapleisti poetų 
ir iieplaukioti teritorialiuose va
ndenyse. Užrubežinių reikalų 
ministeris čičerin užprotestavo 
prieš lokį aiškinimą ir pasiūlė 
paskirti komisiją išrišimui 
ginčo. Tą Vokietija prieinu 
komisija susirinks Berline.

Vokietija atsisako įsileisti 
pabėgėlius

Vokietija atsisakė įsileisti į sa
vo užimtas teritorijas 300,000

to 
ir

“Tikrieji Rusijos žmonių dra
ugai gali padaryti tik vieną da
lyką / pagelbėti Rusijos žmo
nėms jų sunkiame darbe vi
durinio atnaujinimo visai na
ujais pamatais valdymos pačių 
darbininkų masių, t. y. duoti vi
sa galimą pagelbą sovieto vald
žiai neapskaitomai sunkiame 
darbe reorganizavime visos ša
lies.

“Kas pasinaudoja vargingu 
pereinamuoju periodu, manyda
mi kad per betvarkę gali paver
gti dideles Rusijos apygardas, 
pasės neapykantą tarp Rusijos 
žmonių darbininkų masių, ku
rios galbūt dabar yra aukomis, 
bet kurios atsimokės patogiu 
laiku.”

True translation filed with the post- 
mnsler at Chicago, UI., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, g. 2. — Ber- 
lino bevielinė žinia sako, kad 
Maximalian Harden, patarėjas 
Wilting ir Theodor VVolff bus 
teisiami kartu su princu Licho- 
wsky.

(Byla princo Lichowsky, Vo
kietijos ambasadoriaus Londo
ne prieš karę, už parašymą ir 
išspausdinimą ilgo memoran
dumo, užsipuolančio ant Vo
kietijos valdžios ir atvirai kal
tinančio Vokietijos valdžios po- 
itiką pagimdyme karės, žada 

buvo sensacinė.
Iš trijų žmonių, įmaišytų į 

Lichowsky bylą, žinomiausias 
|rra Maxilian Harden, kuomet 
Theodor Wolff yra įtekmin- 
giausias. Harden pragarsėjo ke
letą metų atgal savo atakomis 
prieš kaizeri laikraštyj Die Zu- 
kiinft.

Šios atakos prasidėjo kada 
kaizeris pašalino Bismarką. Ke
li metai prieš karę jis iškėlė ąi- 
kštėn biaurius kamarilijos dar
bus Pottsdame, sukėlusius “ap
skrito stalo” skandalą.

Theodor Wolff yra redakto
rius Berliner Tageblatt, galbūt 
vienatinio ne-socialistiško laik
raščio Vokietijoj, kuris nuola
tos laikėsi nuoseklių, liebralių 
ir demokratinių principų, tan
kiai nepaisė cenzūros ir užtai 
kentėjd nuolatiniu^ sulaikymus.

Patarėjas VVitting yra politiš
kas rašytojas radikalių palinki
mų, kuris kaip ir princas Licho- 
wsky, pakartotinai užsipuldinė- 
jo presoje ant Vokietijos diplo
matijos).

ones.
litas padaryta nu-
o lietuvio, turiu-

EBUS VI-PRUSIJO
SUOTINO BALSAVIMO

frue translation filed with the post- 
rnaster at Chlca 
as reąuired by t

l IU., May 4, 1918, 
act of Oct. 6,1917.

AMSTERImU- g. 3. — Pru‘ 
sijos žemesnysis butas vakar 
atmetė socialisto Braun įnešimą 
suteikti balsavimo teisę visiems 
be skirtumo lyties žmonėms, 
sulaukusiems 20 melų. Butas 
vieton to priėmė komiteto re
zoliuciją, įvedančią pluralį bal
savimą.

LAISVĖS PASKOLA

$3,000,000,000 beveik surink
ta. šiandie paskutine die

na pirkimui laisves bondsų.

Ramu Viennoje.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

VIENNA, g. 2. — Vakar įvai
riuose Vienuos distriktuose įvy/- 
ko pirmosios gegužės susirinki
mai. Jie užsibaigė be jokių v)p- 
rtų paminėjimo incidentų ir/la- 
lyvautojai ramiai išvaikščiojo 
po namus? Iš provincijos apie 
jokius alsitikimus dač nepra- 
lešta.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, D. Q, g. 3.— 
Valstijų viršininkai, šiandie ga
vo pašaukimus kariuomenei 
žmonių užpildymui gegužio m. 
kvotos. Provost Masrhal Crow- 
der sako, kad tą mėnesį bus pa
šaukta stoti kariuomenėn 233, 
472 žmonės.

Tiems žmonėms paliepta išva 
žiuoti j stovyklas bėgyje 5 dienų

o.
*.

25 d.
Išviso gegužės mėn. bus pa

šaukta kariuomenėn, įskaitant 
speciales klesas, vidutiniškai 
305,000 žmonių.

VOKIEČIAI PASIEKĖ 
DONIEC UPE ŠAUKIA 6,207 AMATNIN- 

KUS

LENKAI APSIĖMĖ CHO- 
LMO GUBERNIJA

•o pakartotinai reikalavo užru
ki žinių reikalų ministeris.

Ir Chinija lenda
Iš Irkutsko pranešama, kad

Ukrainiečiai jau neteko vie
nos savo gubernijos

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act Of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, g. 3. — Excha- 
nge Telegraph praneša iŠ Copen- 
hageno, jog ten gauta žinia iš Ki
jevo, kad Cholmo gubernija, ku-

True translatlon filed with the posl- 
master at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. Geg._ 3. — 
Dar vienai dienai pasiliekant tie 
čios laisvės paskolos kampani
jai. šiąnakt visos parduotosios 
bondsų sumos pakilo iki arti 
trijų iniliardų dolerių, paliekant 
sunkų darbą paskolos darbinin
kams surinkti paskutinėj valan
doj užtektinai-prižadų, kad pa
sidarytų vieno ari dviejų miliar- 
dų dol perviršis» kurio pageidau
ja iždo departamentas.

Oficiali pranešmai šiąnakt pa
rodo, kad boiidsų yra parduota 
už $2,940,640,000, taigi nuo per
eitos nakties parduota bondsų už 
$189,283,700 daugiau negu ku
ria kita diena visoj kampanijoj, 
kuri prasidėjo 4 savaitės atgal.

Sakoma, kad dar priediniai 
pardavimai padaryti po išsiun
timui raportų, galbūt padidina 
sumą toli už trijų miliardų dol.

Kampanija oficialiai užsidaro 
vidurnaktyj subatoj ir didžiuma 
iš 27,000 šalies bankų pasiliks 
atdarais per visą vakarą, kad pa
tarnavus pasivėlinusiems bond
sų pirkėjams.

Chicago vis dar tebėra užpaka 
lyj savo kvotos. Kad pasiekus 
savo kvotą chicagib^iai šiandie 
turi nupirkti laisvės bondsų už 
$10,000,000. Neabejojama, kad 
chicaiečiai tai padarys, nes visa

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

BASEL, Šveicarija, g. 3.— Su
lig čia gautų žinių, vokiečių ka
reiviai Ukrainoj, su baza linijoj 
tarp Ekaterinoslavo ir Cahrko- 
vo, paėjo priekyn Doniec upės 
anglių apygardoj.

(Doniec upės anglių apygar
da yra rytinėj dafyj Charkovo 
gubernijos ir nueina į Dono ka
zokų distriktą. Ši žinia parodo, 
kad vokiečių besiveržimas pieti
nėj Rusijoj tęsiasi linijoj beveik 
tiesiai į šiaurę nuo rytinio pa
kraščio Azovo juros.)

Truc translation filed Avith the post- 
master at Chicago, UI., May 4, 1918, 
as _ sąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, g. 3. — Pro- 
vost marshal gen. Crowder šia
ndie išsiuntinėjo paliudijimus 
lašaukti armijon 6,207 amati
ninkus. Pašaukimai) įeina vi
sos valstijos, apart New Jorsey. 
Išvežimas žmonių turi prasidėti 
geg. 17. d.

Reikalaujama apie 75 rųšių a- 
matininkų. I juos įeina šofe
riai, dailydės, inžinieriai, steno- 
grafai, telegrafo ir bevielio ope
ratoriai ir suvirintojai.

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

BERLINAS, g. 3. — Vokiečių 
oficialiu pranešimas sako:

“Pietvakarinėj Finlandijoj 
mes smarkiai sumušėm priešą 
laike penkių dienų mūšio arti 
Lakht: ir Tavasthaus, suimda
mi 20,000 belaisvių.”

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
SVARBIA KALVA

Vokiečiai dar nepradeda 
mūšio

Ir Ispanija taupins šviesą
•i » ___ _—

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

NEW YORK, g. 3. — Gom- 
mercial Cable Co. praneša, Lad 
Ispanija priėmė dienos šviesos 
taupymo pieną. Bal. 15 d. visi 
laikrodžiai liko pavaryti viena 
valartda pirmyn ir taip bus iki 
spalio 6.

DABAR VOKIEČIAI PRA
DĖS TAIKOS KAMPA

NIJA

Nepasisekus jų kampanijai 
vakaruose

Ir kaliniai perka bondsus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,19)7.

DALLAS, Tex. — Komitetas 
paskelbė, kad kiekvienas kali
nis Texas kalėjimo pirko laisvės 
paskolos bondsą.

lt I ■■■111*11 ..I I fa

ORAS

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, g. 3. — Bloka
dos ministerio lordo Robert Ce- 
cil nuomone, nepasisekus Vokie
tijos ofensivui, prasidės didelis 
laikos ofensivas, atkreiptas ypač 
prieš Angliją ir galbua padary
tas patraukiančio j formoj, bet 
neužveriantis jokių sąlygų, ku
rias talkininkai galėtų priimti.

sa
Persijos šachas pirko 

bondsų

Giedra šiandie ir ryto; per
mainos temperatūroje neperma 
tomą.

Saulė teka 5:42 v., leidžiasi 7:
52 v. Mėnuo užtekės 2:39v. p. $100,000 laisvės bondsų dėl Per-: 

sijos šacho.

Sudegė 40 namų.
THREE R1VERS, Quebec, g.

3. — Vakar ant biznio gatvės 
Bonaventūre kilo gaisras ir už 
valandos 40 namų buvo paver
sti į pelenus. Liepsna persime
tė į kitas gatves ir išvijo gyven
tojus iš jų namų. ’

Three Rivers yra antras se
numu miestas Kanadoje. 1906 ri sulig Brest Litovsko sutarties (
m. jį irgi buvo aplankęs gaiš- buvo atiduota Ukrainai, tapo Illinois valstija ir visas šis dist-
ras ir tada išdegė pusė miesto, pilnai užimta lenkų. Paskirta riktas toli pralenkė savo kvotą, po piet. nedėlioj.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. 2. — 
Valstybėj departamentas šian
die gavo nuo ambasadoriaus Ca- 
ld\voll Tegerane užsakymą ant

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, g. 3. — Kuomet 
naujas vokiečių užpuolimas šia
uriniame ar pietiniame fronte y- 
ra vis dar atidėliojamas, fran- 
euzai padarė iniciativą pietinia
me fronte ir uždavė vokiečiams 
skaudų smūgį į pietryčius nuo 
Amiens.

Užpuldami dauginus kaip my
lios fronte tarp Hailles ir Castel, 
egn. Patain kareiviai vakar va
kare išvijo vokiečius nuo 82-ros 
kalvos, 250 pėdų augščio, prie 
Avrc upės ir paėmė mišką į ry
tus ir pietryčius tuojaus prie Av- 
re upės.

Laimėtoji žemė galbūt yra 
svarbesnė negu kokis nors ki
tas lygus plotas Somme linijoj. 
Juk ties Hailles vokiečiai toliau
siai nuėjo į vakarus jų besiver- 
žime linkui Amiens, ant 82 kal
vos jie buvo už 2 mylių nuo sva
rbaus Paryžiaus — Amiens ge
ležinkelio.

Prancūzai ir kitur pagerino 
savo pozicijas.

Vokiečių artilerija smarkiau-

fronte tarp Givenchy ir Nieppe 
miško.

Kad kam ko

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

NAUJIENOS 
1840 South Halsted SU 
Telefonas Canal 1506



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gegužės 4, 1918,

filed with the postmaster at Chicago, lik, May 3, 1918, as rcųuired by the art of Oėt. 6, 1917.

J. Matevičia

IV
.. Jonas Raudonis 
Franas Mikolailis

Stepas Gumbauckas, pasiturįs kaimietis ..Ant. Kuizinas 
Juozas Norvilą, kaimietis ................
Devan,\zas Dautoras, dešimtininkas .
Lolita Grineveckaitė, 10 metų panaitė
Pranas Jurgutis, Baltro brolis ....
Friderich von Hern, vokiečių oficierius,. .Petras Mažulis
Jonas Grineveckis, jaunas dvarponis,........Jonas .1. Zolp
Barbora Grinevcckier.ė, Jono motina P-ia M. Dundulienė 
Halis von Sleinhauflr, vokiečių leutenanlas, V. Bačiūnus

.. Alex. Erčius
Vincas Pūkelis

................ J. J.
Mikas Raudonis

Antanas Daukša 
. V. Butkevičius 
................. A. A.

Veikiantieji asmens surašyti taip, kaip jie pirmu kartu 
pasirodo ant scenos

Aloizps Barlašius, kaimo kalvis
Baltras Jurgutis, kalvio gizelis
Kaslė Bartasiutė, kalvio duktė
Petras Mažulis, amerikietis su gerais užma

nymais ............. Franas Poleikis

Vokiečių kareiviai
► po vadovyste

Friderich von Hern

italo scenoje iš rankraščio Jono J. Zolp’o 3 veiksmų 
Karišką Dramą:

Kalvio Duktė

N AUJAS VEIKALAS SCENOJE I
LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIAI Patartinai kad kožrias lietuvis ir kožna lietuvė pama-

Nedelioje, Gegužio 5, 1918 
School Hali (Svetainėj) 

Prie 18-tos ir Honore Gatvių 
Pradžia 7 vai. vakare.

tylu šitą veikalą. Toma šito veikalo yra paimta iš prie
tikių dabartinės didžiosios karės, pradedant keturi me
tai prieš karę iki tam laikui kada Husų kariuomenė liko 
sumušta po Tanneburgu traukėsi atgal, o vokiečiai vy
dami juosius per lietuviškus kaimus ir miestelius, kas 
buvo galima išplėšė ir išvežė į Vokietiją, o kas nebuvo ga 
Įima, lai sudegino ir sunaikino paversdami j dulkes. At
sitikimai šitame veikale yra paremti faktškais darody- 
mais, nekuri iš laiškų rašytų iš Lietuvos, o kiti iš įvai
rių Straipsnelių tilpusių lietuvių laikraščiuose, čia pa
matysite visas skriaudas ir skurdą, kurį nukentėjo ir 
dabar kenčia musų viengenčiai, pamatysite visas karės 
baisenybes, žiaurius vokiečių pasielgimus su Lietuvos

kaimiečiais, ir kaip per nelaimingą likimą, ir geografiš
ką padėjimą musų tautos, brolis yra priverstu žudyti 
savo tikrą brolį Lošiant jau gana atsižymėtiems ar- 
tistų-mčgėjų spėkoms, ir vadovaujant ii lošiant pačiam 
Jonui .1. Zoip’ui, Lietuvių Harmonijos Dainoriai deda 
visas pastangas kad drapanos lyginai kaip ir scena šiam 
veikalui Indų prirengta kuopuikiausiai. Kadangi iš- 
kaščiai yra begaliniai, tikime, jogei musų gerbiama pub
lika atsilankys skaitlingai, o užganėdijimą užtikriname.

Su pagarba, kviečia liet. Harmonijos Dainoriai
Kareivis
Kareivis
Kareivis
Kareivis
Kareivis
Kareivis
Seniai, vaikai, kaimiečiai ir tarnai.

Vadovauja JONAS J. ZOLP.

Kviečiame in Dideli Gegužini BALIU
LIBERTY SVETAINEIE

Kampas 30-tos ir Union Avė.

SU DOVANOMIS MUZIKALI6KO INSTRUMENTO VARDU “REGINA”, 
Surengtas JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO, įvyks

Nedelioj, Gegužio=May 5,1918 Pradžia 6 valandą vakare.
r

*«• .

(Į

lydins susideda iš puikiausių šokių. Grajins didelė Kliubo muzika. Pertraukose 
šokių Kliubo didysis Choras sudainuos keletą naujų dainų.

Taigi Lietuviai ir Lietuvaitės, nepraleiskite šitos puikios progos, bet visi 
atsilankykite į Kliubo Balių, kur galėsite į valias pasišokti ir pasiklausyti 
dainų. Su pagarba, J.L.A.T.K. KOMITETAS.Tikietas 35c ypatai i

-- —L

DIDELIS TEATRAS ir BALIUS

KATRIUTĖS GINTARAI” ir “JAUNYSTES KARŠTIS
Liet. Moterų Progr. Sus. 58 kuopa
Sta 
rai 
kinis, ir 
vieno veiksmo farsas.

scenoj du veikalu: “Katriutės Ginta- 
3-jų veiksmų vaizdelis, su dainom ir šo- 

‘ sūnystės Karštis”, labai juokingas

Ned., Gegužio-May 12, 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI.

Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Lošimas pra
sidės lygiai 6 vai. Inžanga 35c ir augščiaus.

Kalbės Drgė M. JURGEIJONIENR
Maloniai kviečiame visus atsilankyt i i ši pui
kų Vakarą, kuris bus bene vienas iš puikiau
sių, nes veikalas “Katriutės Gintarai” yra 
vienas iš dailiausių: į jį įeina 10 dainelių, žai-

smės ir šokiai. Pirmas aktas perstatų pjo
vėjus su dalgiais ir grėbliais, kurie pareina 
dainuodami ir lt., o trečias — vestuvės su piršliais, čia jus matysit kaip vaikinai vi
lioja merginas, o merginos vaikinus.
Belo, čia turėsite progos išgirsti visas vestu-

vtų dainas apdainuojant jaunąją, anytą ir 
piršlę. Taipgi dainuos solo Algirdas Briedu- 
kas, akompanuojant Vytautui Briedukui. Po prognunui—linksmi šokiai prie puikios mu
zikos. Režisierius J. Sankunas.,

Kviečia LMPS. 58 Kuopa.

Prakalbos
Su Programų

Rengia
L. S. S. 174ta kuopa

NEDALIOJ

Gegužio 5,1918
Pradžia 7 valandų vakare

Liberty Svet.
3925 So. Kedzie avė., Kampas 39 PI

Kalbės DB. A. MONTVIDAS

Šis vakarėlis rengiamas pami
nėjimui šimtmetinių sukaktu
vių gimk) KAROLIO MARKSO. 
Taigi nepraleiskite tos progos, 
bet atsilankykite visi. Vakarėlis 
turės gana gražų programą.

Kviečia visus LSS. 174 kuopa

Didis Biblijos Tirinetojų

Susirinkimas
SUBATOJE

Gegužio 4 d., 1918
Rashinskio svet. 
731 W. 18th st.

7:30 vai. vakare

Kalbėtojas Wm. Valukonis 
iš Springfield, III.

Jis taipgi kalbės Nedėliojo 
1-inų vai. po pietų, ir 

vakare 7:30 vai.
Mildos Svetainėje 
3138-42 S. Halsted st.

nga dykai — Nėra kolektos.
Kviečia Biblijos Tyrinėtojai.

I VAKARAS SU PROGRAMŲ j
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SUBATOJE

Gegužio litą d., 1918
M. Meldažio Svet

2242 W. 23 Place

GEGUŽINIS

BALIUS
L. T. DRAUGIJOS SIMANO 

DAUKANTO

Gegužio 4 d., 1918
Mildos Svet.
3142 So. Halsted Street

Prasidės 7 valandų vakare.

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

OBE

Progratno Pradžia 7 v. vak. Inžanga 35c ypatai.

Kadangi šis vakaras rengiamas naudai Viešojo 
Knygyno, lai tikimės, kad Gerbiamoji Visuomenė 
parems jį skaitlingu atsilankymu, oUdsilankiusieji 
turės progos išgirsti gražų programą/nes dalyvaus 
gabiausios spėkos, l’o programo-r-špkiai.

J. GRUŠO Orkestrą.
Visus kviečia KOMITETAS.

True translalion filed with the post- 
masler at Chicago, III., May I, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917-

Šis ir tas.
Didžiausia kareivis.

Camp Grant, prie Rockiordo, 
pasak laikraščių pranešimų, yra 
nepaprastai migštas kareivis. 
Jis yra 6 pėdų 8 colių augštumo 
ir sveria 245 svarus. Uniformų 
teko jam specialiai siūdinti, ka
dangi šiaip jau pasiūtos jam ne
tinka, permažos. To vyro var
das — Pranas Norkus, lietuvis.

ui joj E.

2696 mainieriai užmušta.

Federalis kasyklų biuras pas
kelbia, kad praėjusiais metais 
šioje šalyj kasyklose užmušta 
viso 2696 kasyklų darbininkai. 
Tai yra 470, arba 21 nuošim
čiu daugiau nekaip 1916 metais. 
Tas padidėjimas nelaimingų at

Spektaklis, Koncertas 
ir Balius

Rengia RUSŲ KLIUDĄS “^NANIE”

Nedėlioję, Gegužio-May 5, 1918
PULASKIO SVETAINĖJ

1709-15 So. Ashland Avė., Chicago.

Scenoje statoma
1) “SIGNALAS”, vieno veiksmo drama, ir
2) “Nuotikis bu PAPLOČIU”, malorosų sarža vienoje veikmėje.

Vadovauja O. Diadiuna. Spektakly] dalyvauja nariai Kliubo 
ZNANIE”, o taipgi ir geriausios spėkos Chicago jp.

. GFRB LIETUVIAM—Kurie norite praleisti linksmai laiką pareng
tame rusų Kliubo “Znanie” vakare ir pasiklausyti keletą žingeidžių 
rusiškų ir mažrusiškų dainelių, atsilankykite skaitlingai.
Pradžia lygiai 4 vai. pe pietų. Kviečia Kliubas “Znanie”

Inžanga: 75, 50 35 ir galerija 25c, priskaitant karės mokestis.

D.D.L.K. V. No 2 SttoSj.™’ “BE ŠULO’ 
Nedelioje, Gegužio-May 5tą diena, 1918

STRUM1L BROS. SVETAINĖJE, 158 E. 107th St., kampas Indiana avė.
Durys atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės 7 vai. vakare
Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai. Muzika K. Pociaus.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį te
atrą ir balių, nes veikalas “Be šulo” yra juokingas ir užinteresuojantis publi
ką. Todėl, kurie norite iki sočiai prisijuokti ir linksmai laiką praleisti prie1 
lietuviškų ir angliškų šokių, tai nepamirškite atsilankyti į šį vakarą.
Veikalą loš “Birutės” Choro artistai. Kviečia visus KOMITETAS.

‘ /

* VAKARAS SU
t

Parengtas
Rubsiuvių Unijos 269-to Skyriaus

Nedėlioję, Gegužio 5,1918
Didžiojoj Schoenhofen’s Salėj

Mihvaukce ir Ashland Avė.,

1

3.

7
8

PROGRAMŲ
PROGRAMAS

J. Keturakio Orkestrą.
Dainuos p-lė Sofija i.aurinavičiule, akomp. p-lei E 
Lietuvių Vyrų kvartetas.
Duetas p-lių Sofijos ir Eleonoros Jasinskiučių.
Deklemacija. Atliks p-lč Jieva Mizariulė.
Lietuvių Mandolinų Grupa.
Kalba — S. Levin.
Piano—solo, skambins p-lč Liudytč Normantaitė.
šokiai—solo, atliks p-lč Aldona Normantaitė.

. Makar

Pradžia 5:15 valanda vakare. Inžanga 35c ir 50c ypalai 10
Kviečiami yra visi atsilankyti. Po programų bus šokiai iki 12 

vai nakties. KOMITETAS. I

sitikimų kasyklose, sako, paei
nąs nuo to, kad į kasyklas pritin
ta dauft naujų ir nepatyrusių 
darbinmkų uždaviniui senų ir 
išsipraktikavusių m aini e- 
rių, kurie jau tai nuėjo j 
amunicijos fabrikus dirbti, jau 
tai įstojo kariuomenės arba lai
vyno tarnystėm

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Darbininkų šventė ir

Kuomet L.D.T. organizavosi, 
maniau, kad ji bus gfynai dar- 
binikiška ir visai revoliucinė or
ganizacija, bet pasirodo kas ki
ta. Rengimas darbininkų šven
tės, gegužio 1 mosios dienos, pri
valėjo biit tos Tarybos rankose 
dėl sekamų priežaščių:

1. Kad prtie jos priklauso dau
guma progresyvių draugijų ir 
kartu socialistai.

2. Kad L.D.T. vadovauja žy
mus musų socialistai.

Įdomu, kodėl d).T. neima ak
tyvaus dalyvavyd darbininkų 
šventes apvaikščiojome.

^Vasiliauskienė.

DRAUGYSTE LIETUVOS
VĖLIAVA AM. NO. 1 Didžiausia Spėka

Rengia

BALIU
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
Dovanomis Aukso Pinigy

Trijų pinigiškų dovanų: 
1-ma—$10, 2-ra $8, 3-čia $7.
i jvyks

Nedelioje

Gegužio 5-ta
1918

Meldažio Svet.
2242 W. 23rd Place

Prasidės 5-tą vai. po piety. į

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGYSTĖ
Stalo Scenoje /

v >

Dede Atvažiavo
Vieno veiksnio klesišką komediją

NEDĖLIOJ

GegužioMay 5tą (lipia, 1918
M. P. Jankaičio Svetainėj

4837 W. 14th Si., Cicero, III.

Šokiai prasidės 4 vai. po pietų. Lošimo pradžia 8 valandą vakare. 
Inžanga tik 25 cųntai porai

VEIKIANČIOS YPATOS:
Simas Vingyras—S. .1. Tverijonas 
Adomus, jo brolvaikis—A. Liutkus 
Jurgis Spurgis— V. Shileika

Ona Garnienė— O. Adominienė 
Jievutė, tarnaitė— M. Babičiutė 
Vežėjas— f N. N.

Turėdami viltį, kad lietuviai, Cicero, Chieagos, Melrose Parko ir kitu 
miestukų parems skaitlingu atsilankymu musų rengiamą pirmą persta
tymą, suteikdami mums drąsos ant tolimesnio energiško veikimo.

Visus maloniai užprašo RENGĖJAI.

GARSINKITESNAUJIENOSE
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i KORESPONDENCIJOS i
dėl to ir didele pramone negal 
progresuoti. Tik Luke, Md., yra 
didelis popieros fabrikas. Nuo 
pat jo įkūrimo dirbdavo nuo 10

LSS IV Rajono Koncertas.] turėję. Hcvoiiuciju yra
-------- - baisus apsireiškimas buržuazinei

(Nuo m ūsų korespondento J

Brooklyn, N. Y.. — Balandžio 
28 d. buvo surengtas LSS. IV Ra
jono koncertas Brooklync. Bai
lėse žvilgsniu koncertas buvo ga
na gražus. Programas buvo la
bai ilgas ir vis susidėjo iš dai
nų; jokiu muzikų nebuvo. Prie 
programų buvo pora trumpų 
prakalbėlių. Kalbėjo N. Y. mie
sto aldermanąs Vladek ir “Nau
jienų” redaktorius iš Chicagos, 
P. Grigaitis.

kli šai ir kapitalizmui, jie jos bi
jo, gelbstisi nuo jos, bet prole
tariato klesa, tam tikroms są
lygoms susidėjus, apveikia jas 
ir paima viršų ant valdaujančių 
klesų.

Drg. Grigaičiui sekasi gana 
puikiai kalbėli ir pamatingai ri
šti klausimus. Nors prakalba 
tęsėsi vos apie 15 minučių, bet 
pasakyta buvo daug. Daug pa
sakyta protaujančiam darbinin
kui. Jo trumpą prakalbą lydėjo 
trukšmingi aplodismentai;

Koncertas prasidėjo apie 4 vai. 
po piet. Pirmininkavo drg. C.A. 
Hermiui. Pirmiausia orchestra 
sugrajino gedulių maršą, mat 
koncertas rengėjų buvo užvady-

Programe dalyvavo ir Aido 
Choras, vadovaujamas gerb. L. 
Eremino. Apie chorą nėra ko 
nei sakyti, yra žinomas musų vi
suomenei. Pastaruoju laiku įn

iki 11 valandų dienoje, bet metai 
tam atgal patįs fabrikantai įve
dė 8 valandų darbo dieną, tri
mis pamainomis. Mat patįs dar
bdaviai suprato, kad trimis pa
mainomis, sutrumpinus darbo 
dieną, geriau jiems seksis, juo 
kad vasaros laiku darbininkai 
pradėjo nebeišlaikyti tokio sun
kaus jungo, dirbant po 14 valan
dų -be pasilsio. Sulig tuo, kaip 
dabar pabrungęs gyvenimas, 
mokestis betgi visai menka. Pa
prastas darbininkas gauna po 37 
iki 38 centus valandai. Organi
zacijos darbininkai jokios netu
ri, dėlto ir labai išnaudojami.

Be to, daugelis neišmanėlių 
darbininkų, kurie turi kiek len
gvesnį darbą, lenda prie bosų ir 
liuikas jiems laižo, kad duotų 
jiems ilgiau dirbti. Mat jie sau

......... —— 

' arba kreipianties laiškeliu į kuo 
pos sekretorių M. L. Balchoną, 

!ar iždininką J. Glebauską, šiuo 
adresu Box 125, Luke, Md.

* * *
Prakalboms kalbėtojų čia sun

ku gauti. Per keletą paskutinių 
metų čia buvo regis viso trjs 
kalbėtojai atsilankę, būtent 1911 
metais K. šeštokas, 1912m. P. 
Grigaitis ir 1913111. J. B. Smel- 
storius. Ačiū nors tiems drau
gams, kad jie neaplenkė mus ir 
pajudino kiek veikti. Labai bu
tų naudinga, kad kaip Westcrn- 
porto taip ir ThomJas, W. Va., 
LSS kuopos pasistengtų pasik
viesti iš kur gerą kalbėtoją, ar
ba jei kurs socialistų kalbėto
jas lankydamasis netolimose 
apielinkėse, atlankytų musų ko
lonijas, susižinojus tuo reikalu 
kad ir mano adresu.

M. L. Balchonas.
P. O. Boj/ 125, Luke, Md.

tas paminėjimu Rusijos revoliu
cijos. Pp to kalbėjo d. Vladek. 
Jo praklba lietuviams pritaikyta, 
nes jis sakės žinąs gana gerai 
Lietuvą ir pažįstąs jos žmonės. 
Suminėjo keletą Lietuvos miestų 
po kuriuos kadais vaikščiojęs. 
Originaliai jo prakalbėlė buvo 
daugiau agi ta ty viską už socializ-J 
mą ir naują draugiją, kurios su
laukė vėl galėtų susitikt ant Lie
tuvos žemės ir linksmai pasis
veikint, kaipo vienų idėjų drau
gai.

Po 10 minučių pertraukos an
tras kalbėjo drg. P. Grigaitis, 
kątik pribuvęs ant koncerto. Drg 
Grigaitį pasveikino dideli aplo
dismentai, kuomet jis pasirodė 
prieš publiką. Jo prakalba bu
vo ilgesnę už pirmojo kalbėtojo, 
ir turtingesnė. Trumpai, bet ai
škiai jis nurodinėjo, kad kokia 
revoliucija nebūtų, ji visad eina 
darbininkų klesos naudai. Pro
letariato klesa visad daugiau ir 
daugiau laimi. Revoliucijos ap
sireiškimas vienoje šalyje da ne
reiškia proletariato laimėjimo 
visame pasaulyje, bet darbinin
kiškos jiegos auga ir stiprėja 
prie galutinos revoliucijos, jos į- 
gauna tą galią, kokios da niekad

los aplinkybės palietė ir chorą, 
bet savo užduotis jis vis tik at
lieka puikiai. Koncerto progra
mą pradedant Aidas gerai su
dainavo “Sukeikime kovą, o už
baigiant koncertą vėl sudainavo, 
orchestrai pritariant, Internacio
nalą.

Gana gerai sudainavo panelės 
Vau Ankcn ir Levitt. Dalyvavo 
ir lietuvių Butėnas. Jo balsas 
puikus ir išrodo lengvai dainuo
ja. Su laiku bus geras daininin
kas.

Dalyvavo ir finų socialistų 
choras.

Po koncerto buvo smagus šo- 
k&r.

YOUNGSTOVVN, ORIO.

Balandžio 27 vietine. L. S. S. 
kuopa buvo parengus balių su 
programų, kurį išpildė draugai 
atvažiavę iš Akron. Sulošė dvi 
vienaveiksmes komedijas: “Žy
das Statinėje“ ir “Nenorėjai duo
nos graužk plytas“. Nors5 d ra u- 
gai akroniečiai buvo žadėję čia 
sulošti teatrą, iš kurio butų šio
kio tokio pa si mokinimo, tc- 
čiaus pastatyti veikalėliai prie 
lokių nepriklauso; ypač “Žydas
statinėje“. Patsai lošimas taip 
jau buvo silpnas. 4Ypatingai ko- 
inedijėlė “Nenorėjai duonos— 
graužk plytas“ nekaip išėjo.

Dar buvo suloštas monologas 
“Senmergė“ kurį aliko dr-gė 
Ušcinienė. Sulošė gerai.

Nors lošimai silpni buvo, bet
gi publika likosi užganėdinta va
karu, nes paskui gavo pasišokti, 
kiek tinkama. Žmonių buvo ne
mažai ir kuopai liko gryno pel
no apie $50.00.

Lietuvių čia yra apie 400, bet 
daugumas paskendę nelaiminga
me aikoholiuje. Visuomenės di
rvoje veikia tik LSS. ir LDLD. 
kuopos, o šiaip kilos draugijos 
mažai kuo pasižymi.

Darbai eina'gerai ir uždarbiai 
neblogi; darbo galima gauti.

— Pinkertonas.

WESTERNPORT, MD.

Iš darbo lauko. — Vietos lietu
vių gyvenimas.

Ši kolonija Naujienų skaityto
jams, fur-but, mažai žinoma. 
Apielinkėjc daugiausia anglių 
kasyklos. Vietos labai kalnuo
tos, didelių vandenių nėra arti,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

rangioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

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

VVALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys prez. Pilseb Lumber Co

H. E. OTTE J. PESHEL
vice-prez. Nat. Citv Bank sekr. Turk Mnfg. Co

GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlai

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasteriąs

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

W!LLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

aprokuoja, kad jeigu dirbs die
noje po 16 valandų ir gaus po 37 
centus valandai, tai bent pasi
pelnys. Žinoipa, jeigu darbini
nkai butų organizuoti, tai nešun- 
suodegautų bosams, ne maldau
tų ilgesnio darbo, bet pareika
lautų didesnės mokesties ir gau
tų. Bet gad jie taip laižėsi^ tai 
bosams tat labai patiko, ir štai 
kai kuriuose departamentuose 
įveda jau vėl po 10 ir daugiau 
valandų dirbti. Dabar jau ir tie 
patįs, kur pirma laižėsi bosams, 
pradeda verkti, bet kad tik ne
būtų po laiku. Tarp tokių, kur 
laižėsi bosams ir maldavo, kad 
duotų ilgiau dirbti, buvo ir lie
tuvių.

Ta pati West Virginia Pulp 
and Paper kompanija stalo da
rni* čia kitą didelį fabriką, kurį 

betgi užims valdžia ir ves jį, kol 
care tęsis, o paskui, sako, vėl 
atiduos atgal kompanijai. Prie 
abriko statymo darbo daugiau

sia pargabenta meksikiečių, nes 
mat, sako, trūksta darbininkų. 
Už 9 valandas dienos darbo pap
rastam darbininkui moka $3.30 
ir valgyti duoda. Guli “kempė
se.“ šiokie tokie amatninkai, 
taip karpenteriai, riveteriai etc. 
gauna valandai nuo 65 iki 85 ce
ntų. Kompanija turi ir savo an
glių kasyklas. Kasyklų darbini
nkai betgi susiorganizavę į U. M. 
W. of A., todėl jie savęs skriau
sti daug nesiduoda.

* * *
Lietuvių šioj apielinkėj yra 

atsėlinai, bet jų judėjimas la
jai silpnas. Tik dabar pradeda 
tiek krutėti. Kovo 3 dieną ta
po atgaivinta LSS. 164 kuopa, 
airi buvo suorganizuota dar ge
gužyje 1911m., ir suorganizuo
ta SLA. 277 kuopelė. Tai labai 
gerai Be tų yra dar D. L. K. V. 
Draugyste ir S. L. R. K. A. kuo
pa. Gyvuoja betgi labai silp
nai‘ir baigia* krikti. Gaila, kad 
D.L.K.V. Draugyste pavedė va
deles į S.L.R.K.A. rankas. Ta
tai gal ir privertė jos narius at
šalti ir trauklios, taip kad da
bar, regis vos trejetas narių be
priklauso. Kad ta draugija įsi
kūrė, buvo nutarimas, kad jei
gu ji kada pairtų, tai jos tur
tas turės būt skiriamas mokslei
viams. Bet dievai žino, kaip da
bar bus. Pinigų kasoj, regis, 
turi gerą pluoštelį.

Šios kolonijos lietuviams nau
dingiausia susišelpiamoji orga
nizacija butų Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoj. Aš patsai pir
miau priklausiau prie įvairių su- 
sišelpimo draugijų, bet vis turė
jau apleisti, nes mačiau, kad jų 
gyvenimas netvirtas ir pinigai 
mokami be jokios naudos. Su
sivienijimas gi Liet. Amerikoj 
tai tvirčiausia musų susišelpia
moji organizacija ir priklausan
tieji į jį nariai turi daug paran
kamų. Wenderporto SLA. 277 
kuopa laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedeldienį, kas nori 
Susivienijimai! priklausyti, gali
ateiti susirinkiman ir prisirašyti,

WATERBURY, CONN.

žmonių vargas dėl butų. Namų 
savininkąi^ėšia baisias randas.

Nėr pagelbos.

Karlu su dideliu maisto ir ki
tokių gyvenimo reikmenų pab
rangimu, pabrango nesvietiškai 
ir ramios už butus. Del randų 
brangumo, vietos žmonės turi 
didžiausio vargo. Mat, ne lik 
jos baisiai pabrango, bet ir bu
tas gauti labai sunku. O tai dėl
to, kad Waterburys mat pasida
rė vienas didžiulių amunicijos 
dirbtuvių centrų. Privažiavo tu
ksiančiai naujų žmonių — dar
bininkų. Jie turi kur-nors, gy
venti, turi turėt pastoges, o tuo 
tarpu namų stoka. Tat namų 
savininkams, visados godiems 
pelno ir dar daugiau pelno, atsi
darė tikra rugiapjūtė. Už Ten
kinusią laužą, “šaulę“, pradėjo 
1 upti iš vargšų žmonių kai tik
ri plėšikai. Už butą, už kurį po
rą melų atgal ųno 14 iki 17 dole
rių ničnę^j, dabar plėšiama po 
30 ir daugiau dolerių. Kad plė
šia tai plėšia, bet kad nors rū
pintųs, kas reikiant, pataisyti 
namuos. Bet jie nieko nebepai- 
so. Kad sienos sukinto, kad 
pro stogą yarva, kad vandens 
Įvados prakiuro ir vanduo bė
ga, kad sienos kelinti metai ne- 
papieruolos arba per naują ne
teptos, begalo suskretusios — 
apie visa tai neužsimink “land- 
lordui“. Kentėk, arba pfttsai 
taisykis, ir džiaukis, kad land- 
lordas, mėnesio galui atėjus, ne
pakelia tau dar kelių dolerių 
raudos. Nes kas jam rupi? Tau 
negerai — nešinkis lauk, tavo 
vietoj jis turi šimtus kostume- 
rių, kur jieško butų ir pasirengę 
mokėti, kiek tik jie nori...

Darbininkų šeimynos, kur vie- 
niptėlis jų užlaikytojas ir penė
tojas, tėvas, uždirba vos 17 arba 
dagi 20 dolerių savaitėje, visą 
trečdalį, arba kartais dagi visą 
pusę savo uždarbio priverstas 
atiduoti plėšikui, namų savinin
kui, už butą! Aišku, koks tokių 
šeimynai gyvenimas, esant to
kiai brangenybei maisto ir kitų 
reikalingiausių daiktų. Kad kaip 
nors išsivertus, nors pačiai šei
mynai ankštoka gyventli, jie pir- 
ima dar po keletą žmonių. Del 
tokio susikimšimo, susigrudi- 
nxo, žinbmn, sanitarės sąlygos 
pasirodo nepakenčiamos; ir ne 
tik tai, bet tokios gyvenimo są
lygos labai blogai atsiliepia ir į 
žmonių dorą. i .

Kaip žinia, šalies vyriausybė 
yra paskyrus 50 milijonų dole
rių aprūpinimui butais darbini- 
kų, kurie dirba įvairiuose amu
nicijos gaminimo centruose, ki
ti miestai jau yra gavę tam rei
kalui skirtų pinigų dalį (pavyz-

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
IPhone Drover 5052 ■

Ohicago I

džiui, Philadelphia, Chester, Pa. 
etc.), ir rūpinasi įsteigti gyvena
mų trobų darbininkams. Wa- 
terburys, kali po vienas tų didžiu
lių amunicijos dirbinio centrų, 
turėtų taip jau gauti Iš valstybės 
iždo pinigai darbininkams pašto 
ge aprūpinti ir tuo palengvin
ti vietos žmonių gyvenimo sąly
gas. Vienok, kaip vietos laik- i 
rastis The Rcpublican rašo, ma- j 
ža esą tam vilties. Kad miesto 
majoras Sandland kreipėsi laiš
ku į t. v., darbininkų butais ap- 
riųiinimo komisijos pirmininką 
Eidlitzą, užklausdamas, ar nebū
tų galima gaut dalį valdžios skir
tų pinigų butams pastatyti, pas- . 
tarusis atsakė, kad jis labai abė- Į 
jojąs, nes paskirta suma esanti | 
labai maža, o reikalavimų Ja- i 
bai daug. Jis pataria, kad patįs Į 
vietos fabrikantai ir šiaip pilie- Į 
čiai bendrai savo jiegomis pa- i 
sistengtų darbininkus butais i 
kiek galint aprūpinti...

— Rep. Į

MELROSE PARK, ILL.

Atsakymas Vyčių 22 kuopai.
Kunigų “Draugo” 100 nume- 

ryj vyčiai paskelbė: “Socialistai 
bailiai, kviečia į debatus ir pa
tįs nestoja“.

4

Į tai, ką vyčiai ten prirašė, tu
rime štai ką atsakyti: Mes suti
kome stoti į debatus šitokiomis 
sąlygomis: tema: “Kas pagerino 
larbininkų būvį, krikščionybė ar 
socializmas?” Kalbėtojams ap- 
nv>kėsime iš įžangos surinktų 
pinigų. Debatų pasekmę spręs 
tam tikri Teisėjai išrinkti iš su
sirinkusios publikos.

Vyčiai betgi būtinai norėjo, 
kad mes sudėtume $100 kauci
jos; kad viShs debatų turinys bu
tų teisingai padarytas ir notaro 
patvirtintas; kad spaudoj nebū
tų iškreipta ne vieno žodelio, o 
jei nors vienas žodis bus ne taip 
paskelbtas, tuomet musų kauci
ja prapuola.

Iš to pasirodo, kad vyčiai no-

pasipinigauti.
Savo korespondencijoj Drau

ge jie sako, buk socialistai pa
siuntę jiems “ne džentelmoniš- 
ką“ laišką. Apie tai nekalbėsi
me, kaip kas tą džentehnoniš- 
tumą supranta. Laikykimės da
lyko. Debatų dalyku vyčiai at
siuntė socialistų kuopai šitokį 
laiška:

30 d. kovo 1918 
Melrose Park III.

Tamstų registruota aiška ga
vome 28 kovo 1918. su užkvieti- 
mu į debatus kadangi trumpa 
laika tedavete negalėjome duoti 
fornudiška atsakima. Tik čio
nai' duodame Tamstoms žinoti, 
kad mes sutinkame stoti į deba
tus. Tik ne ant tos dienos; kada 
tamstos paskirete. Mes sutinka
me ant 21 arba 28 Balandžio 
1918. Jaigu tamstos sutinkate 
permainiti ant tu dienu, tai mes 
stosime ir tamstos galite mums 
duoti žinoti kada susitarti su j il
su komitetais. Tamstos užkvie- 
zdami mumis vyčius turite atsiu
sti formališka laiška su parašo 
viršininkų ir atspauda socialistu 
sąjungos lauksime atsakima su 
aukšta pagarba.

Pirmininks P. Meterikis. 
Raštininke Z. Martinkaite.

Atrašas Box 623. Melrose park 
III.

Į tą laišką vyčiams buvo atsa
kyta, kad susirinktume svetai
nėn ir pasitartume apie debatų 
dalykus. Vyčiai išsikalbinėjo vi
sokiais budais, kad tik bėdą nuo 
savęs atstumus. Jie dagi nebe
atsimena, kokiomis dienomis 
buvo susirinkimai (Drauge pa
duoda visas datas klaidingai).

Jie tvirtiną, kad socialistai už
simanę įkasti vyčiams. Ne, po
nai vyčiai, socialistai tokių tik
slų neturi ir kandžiojimais npuž 
siima. Jus geriau pasakykite,

2)
3)
4)

Penki Daiktai
Paskučiausi:

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
Gauti savo pinigų vertę.

Jei Tamsta pripažjslat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

MAU8NER, Lietuvis Siuvėjas
Avė. 1‘hone Yards 4608 Chicago, III.

užsieninių materijų;
3247 S. Em<*rald
PASARGA:—Aš užlaikau didžiausį sandėlį ..................   ,
taipgi, kaip vielinių, tai]) ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 7 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais. 
Reikalui esant aš galiu pribūti j jūsų namus, ar ofisų.

MllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIII^

B Atsakanti Viduriam Gyduolė E
=5= Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne lik sustip-
3E riutų visų sistemų, o ir reguliuotų visos sistemos darbų, ir visus įsę 
SS virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi tokio toni- Sg 

ko. Jei jus nebejaučia! alkio, turite užkietėjusihs vidurius. Jei ju- eeė 
== sų liežuvis yra aptrauktas, jei jus hu ilc blogų skonį burnoj, arba === 
gB jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

I Severos i
| Skilvio Bitteris j

(Cevera’s Skilvinis Bitteris) Jums puikiai pagelbės, .lys greit jau
ES sites geriau. Jus labinus aiksite, užkietėjimas pranyks, nevirs-
sS kinimas bus prašalintas ir visa virškinimo sistema sustiprės. eit

Tau specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems žmo- s - 
nėnis ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosavimui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožą šio

toniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį. '■■== 
Parsiduoda apliekose. Kaina 75c ir 1.50. Jeigu pasitaikytų,

~ kad justi aptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirkt tai dėl Eh 
S jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes lieshig jums gyduolę pasiųsime, ||ę 
=Š= kaip tik aplaikysime pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA. W

kas socialistus kandžioja, kas jų 
susirinkimus trukdo, kas pa-

p. Petrikienės prakalbas sutruk
dė?
r Kada debatai neįvyko, tai so
cialistų kuopa gauna grumoja- 
mą anonymų laišką, rašytą vy
čių 22 kuopos vardu. Laiškas 
skamba:
“Komitetas ir narei 22-ros kuo
pos Lietuvos Vyču.

Melrose park, III. 
43 kuopos L. S. S. kuomiletu 
Reikale Debata. Liesos padary
tos per Jumis kada mums k vė
tė te į Savo Debatus 22-ra k. L. 
Vyču.

I ’žtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si j 1-rias lekcijas per 
pus-balso systemų — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stezna, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jįjja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

Kalbėtojų duota iš kalno Al.
M. Račius .............. 10.00

Kamiteto Lėšos A. Junča.. 9.60
Viso ' $24.60

Malonėsite mumis apmokėti 
Trumpiausiam Laikie“.

Kieno tas laiškas rašytas, mes 
nežinome. Jdigu vyčių, tai ma
tyt, ko jie nori, siuntinėdami to
kias “bilas”. Bet, prieteliai, jei
gu jus tiek “nuostolių“ turėjo
te, tai reikėjo stoti į debatus 
musų paduotomis sąlygomis 
Mes neatsakome už tai, kad jū
sų Bačkus ir komitetas taip 
brangųu, nes patsai Bačkus, kal
bėdamas balandžio. 28, pasakė, 
kad jis nestosiąs su socialistais 
į debatus, kol nebusią padėta 
šimtas dolerių.

LSS. 43 kuopos komitetas: 
A. S tašku s, 
J. Ruzgą, 
M. Karteckis.

UICTOR Graf afenai 
1 ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau. 
Roseland 

Music
14 Shop

11146$. Michigan A«e., Chicago, III. 
Telephorae Pullmara GOO

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Ofisas:
1900 8. Halsted St. 

Virtoj BbchofFo AptlekM.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
Haklriaat Nedildienlu ir Šaradai

FotografisaU.
Mes I laukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildoj 
teatro.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, i 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitčs proga kol yra pigu 
PETER M1LLER

2128 W. 22nd Street, Chicage 
tarpe Leavilt ir IToyne avė.

Tek Canal 5838.

Telephone Cicero 252

DR. S. NA1KELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieiiB

U

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos inokestjs 
4 DIDĖT J AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir «?-ra GAfVtS
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\aujienos eina kasdien, išskiriant 
■'dėldienius. Leidžia Naujieną Ben- 
ovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 

• J —Telefonas: Canal 1506.
Uiaiaakomojl Kaina:

'•ieagoja—pačtu:
Metams ..............................
Pusei meto ......................
I rims mėnesiams ..........
ivietn mėnesiam ............

Vienam mėnesiui .. ...
< hieagoje—per nešiotojiut 

Viena kopija ............
Savaitei .................... ..
Mėnesiui .......................... .

Suvienytose ValatijOMt M Otcafoje, 
j sėtu:

Metams .............. ..
Pusei meto ........ .
rainis mėnesiams 
Dviem mėnesiam ••• 
Vienam mėnesiui 
diadoj, metams ..... 

Viaur kitur užaieniuoM
Pinigus reikia siųsti Pačio lloney

padarė revoliucijų visuomenės 
moksluose. Vadovaudamasis 

šita geniale mintim, jis atiden
gė savo didelės teorijas: verty
bės ir viršvertyibės teorijas, ka
pitalistiško išsiplėtojimo teorijų, 
klesų kovos teorijų ir H. Visas 
jo mokslinis darbas triuškino 
iliuzijas arba prietaringus įsi- 
vaizdinimus, o atidengė blaivių

jimo neįvykinęs komunistinės 
socialistinės tvarkos. Tie du fa
ktoriai: pramonės visuomrnėji- 
mas ir proletariato klesiniai rei
kalai nulėmė socializmo įvyki
mų, ir lai ne išnetyčių, ne pa
gal kokio netikėto atsitikimo, 
bet kaipo ekonominio plėtoji
mos pasekmę, kaipo istorijos bu-

2. Materialinis istorijos su
pratimas.

16.00
3.50 
18* 

.Mt

14*

Rh.As I ju ir korespondentu prašome 
•iuoėiumus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
riaus vardu. Reikia būtinai'Tašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
■ės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius laisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
Ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Pritaikomųjų arba praktiškų
jų teorijų srityj Marksas taip
jau buvo iliuzijų grovėjų, ir vie
toj svajotojų sodializmo jis sut
vėrė praktiško arba mokslinio 
socializmo teorijų, šitame dar
be Markso dideliu pagelbinin- 
ku buvo jo draugas F. Engels. | 
socializmo klausimus jiedu pa
žiurėjo blaivaus mokslo akimis. 
Ir čia jie vadovavus ta pamatine 
Markso mintim, kad ne svajo
nės nustato gyvenimų, o mate
rialiai dalykai; pagal ekonomi
nio draugijos plėtojimos jie sp
rendė, ar galės įvykti socializ
mas, ar ne, ir kaip. Ir jie paro
dė, kad draugijos plėtojimos ei
na prie socializmo dvejopu bū
du: iš vienos pusės, pramonė vis 
(langiaus darosi visuomeniška, 
iš antros pusės, augant ir didė
jant industrijai, auga darbinin
kų armija, proletariatas, kurs 
negali pasiliuosuoli nuo išnaudo-

Todėl proletarams lieka tik 
vienyties ir kovoti su pilnu įsi- 
tikėjimu, jog jie galų gale lai
mės pasaulį.

Marksas buvo ne tik didis mo
kslininkas, teorikas, jis buvo tai
pgi didžiausias darbininkų va
das, kovotojas ir patarėjas; jo 
patarimų prašė ir klausė darbi
ninkai iš įvairių pasaulio kraš
tų. h’ jo patarimai buvo geni
jaus patarimai.

Marksui begyvenant, proleta
riato organizavimasis buvo dar 
tik prasidėjęs. Jis padavė jiems 
tikrų kelių prie tikro tikslo, prie 
išsiliuosavmo, prie socializmo.

Darbininkai ėjo ir tebeina Ma
rkso nurodytu keliu. Jie jau ap
juosia visų pasaulį.

Nebetoli tikslas.
Jau gema naujoji gadynė.
Apvaikščiodami Markso suka

ktuves, su džiaugsmu jaučia
me, jog esame socializmo vigi-

KAROLIS MARKSAS.

Gimęs geguže? 5 d. 1818 m.; miręs kovo 14 d. 1883 m.

Antras, ne mažesnės svarbos 
Markso darbas moksle yra jo 
materialistinio istorijos suprati* 
m o išdėstymas.

Trimis keliais Marksas priėjo 
prie šito dalyko.

Viena, per dialektinį idealiz
mų, kuris augščiausio savo laip
snio buvo pasiekęs Hegel’io fi
losofijoje. Ši filosofija, kaip ir 
kiekviena idealistinės filosofijos 
sistema, skelbė, kad idėja (min
tis) esanti pasaulio pradžia ir 
pamatas. Materija (medžiaga) 
atsiradusi po idėjos ir iš idėjos.

ja esanti niekas kita, kaip tik
tai tam tikra idėjos “manifesta
cija” (apsireiškimus).

Bet HegeFio filosofija turi di
delę pirmenybę prieš didelę di-

absoliu

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. Ką davė K. Marksas

nėra vertė. Samdytojas perka 
ne darbininko darbų, o jo jiegas. 
Šito dalyko nežinojo pirmieji e- 
konomai, ir todėl pas juos išei-

kui keturių valgių vertę, o ap-

Musų Moterims

MUSŲ MOTERIMS.
MOTERIŠKA PRIEKYŠTfi.—

Pavyzdys No. 8772.

“Visų kraštų proletarai, vie
lutės” —K. Marks.

Redakcijos
Straipsniai

K. Markso 
sukaktuvės.

Gegužės 5 dieną šiemet išpuo
li šimtmetinės gimimo sukaktu

vės genialiu žmobijos mokyto
jo,® didžiausio mokslininko, di
delio proletarų vado ir kariau
tojo — Karoliuus Markso.

“Žmonija pasidarė žemesnė 
visa galva”, rašė Engels savo 
draugui 35 metui atgal kada nu
mirė Marksas. Ir tai buvo geni- 
ališkiausia galva’ iš visų, kokių 
lik žmonija turef,u paskutinuo- 
ju laiku.”

Genijus dalykus tmato aiškiai 
— be painių,be kebhlų — ir ka
da jis parodo juosi jie išrodo 
taip suprantamais.

Toks buvo ir Marksas.

paprastos, taip suprantamos.
Visuomenės gyvenime ir mo

ksluose žmonės vadavosi fanta
zija. prietarais, savo pačių sut
vertais dievais ir diedukais, tais 
žmonių pagoniškos baimės, ig- 
norancijos ir vaidentuvės sutver 
tais “fetišiais.”

Marksas atėjo ir parodė, kad 
<ie dalykai yra antraeiliai, kad 
jie istorijos nedaro; kad žmo
nės pirmiaus geria, valgo, pasi
gamina butų ir rūbų, o paskui 
fik užsiima politika, mokslu, 
daile, religija ir tl; ir kad nuo 
to, kaip jie pasigamina valgį, bu-

pragyvenimo dalykų pasigąmi
nimo būdų, priguli jų politiškos 
įstaigos, jų teisė ir teisybė sup
ratimai, dailė i rtl.

Juk tai yra toks paprastas, 
toks suprantamas dalykas. Kož- 
nas juk rodos galėjo žinoti, kad 
žmonės pirmiaus geria ir valgo, 
o paskui tik užsiima politika ar

Jau pirm (Markso, i v— . 
konomijos atstovai žinojo, kad 

mainomoji vertė išreiškia suma

mindamas daiktą. Bet tiktai 
Kapitalo” autorius aiškiai pab

rėžė, kad vertėje yra skaitomas 
ne bent koks darbas, o tiktai 
•visuomenini reikiamas dar
bas”, ir kad darbas nėra vertė, o 
tiktai vertės gamintojas.. Dar
us yra žmogaus energijos eik

vojimas, kuris, kaipo toks, ver
tės neturi; bet jisai padaro vertę, 
sujungdamas žmogaus energijų 
su daiktu, kurį žmogus gami
na. Ir jisai tiek daro vertės, kiek 
jisai yra atliekamas tikslingai ir 
pagal esantį Visuomenėje darbo 
našumo stovį. Jeigu žmogus da
rys bereikalingus daiktus, tai jo 
energija bus išeikvota bergž
džiai; jeigu tinginys dirbs tą pa
tį daiktų dvigubai ilginus, negu 
vidutiniškas darbininkas (nau
dodamasi vidutiniškais įran
kiais), tai jo padirbtas daiktas 
nebus dvigubai vertesnis.

Žodžiu, daiktų mainomoji ve
rtė yra saikuojama pagal sumų

mainoma vienos kitoms, ir jie 
politinės rūpinasi — galvoja, kaip čia at

spėjus tų ypatybių paslaptį.
Prekės mainoma ne dėlto, 

kad jos turi savyje kų-nors to
kio, verčiančio jas eiti iš rankų 
j rankas, o dėlto, kad prekes ga
mina nepriklausomi nuo kits ki
to savininkai.. Vienas žmogus 
negali šiandie pasigamint visko, 
kas jo gyvenimui reikia, todėl 
jisai yra priverstas savo darbo 
vaisiais mainyties su kito darbo 
vaisiais. Mainyties darbo vai
siais, prie dabartinio darbo pa
sidalinimo, žmonėms nereikėtų 
tiktai tuomet, kuomet jų visų 
darbo vikiai priklausytų jiems 
visiems kartu: tuomet jie dalin
tųsi jais. Tuomet, vadinasi, 
žmones gamintų ne prekes (mai
nomąsias vertes), o vien vartoji
mo daiktus.

Dvilypėje šiandie gaminamų
jų daiktų vertėje, tuo budu, ap
sireiškia dvilypis dabartinės vi
suomenės pobūdis: žmonės gy
vena visuomenėje ir rezultate di
rba vienas kitam, bet darbų jie 
atlieka kaipo nepriklausomi nuo 
kils kilo ir nuo visuomenės as
mens.

landas, dienas ir tt/ Taigi tas 
klausimas, kurį mes pastatėme 
augščiaus, būtent: kodėl auto
mobilio vertė yra daug kartų di
desnė, negu duonos bakano? — 
išsiriša labai paprastai. Auto
mobilius atstovauja tiek ir tiek 
kartų (langiaus darbo valandų, 
negu duonos bakanas.

Šitaip išaiškindamas vertės 
esybę, Marksas pašalino iš poli
tinės ekonomijos daug visokių 
prietarų ir nesusipratimų, ir jų 
tarpe svarbiausįjį, kurį jisai va
dina “prekiniu fetišizmu”.

Fetišas yra laukinių žmonių 
dievaitis, žmogus įsivaizdina, 
kad daiktai be paprastų savo 
ypatybių, turi da ir kitokių, ne
sutinkančių su jų prigimimu ypa

Šitas prieštaravimas tarpe ga
mintojų savarankumo ir tarpe 
visuomeniško gaminimo pobūd
žio tolyn veda prie naujų prieš
taravimų. Juo labinus darbo 
įrankiai koncentruojasi nedauge 
lio savininkų rankose, tuo dides
nis žmonių skaičius patampa be
turčiais—proletarais, kurie yra 
priversti gyvent ne kaipo sava
rankiai gamintojai, o kaipo sa
vininkų samdiniai. Dabar jau 
ne tiktai savininkai yra neprik
lausomi nuo visuomenės, kurios 
naudai jie turi gamint prekes, 
bet ir žmonės, kurie dirba, pa
tenka į priklausomybę nuo pri
vatinių asmenų — tarpe darbi
ninko ir visuomenės įsispraudžia 
savininko asmuo.

ypa lybes suteikia jiems gyvena
nčios juose dvasios. Panašius 
‘‘fetišus” daro ir buržuaziniai 
mokslininkai iš prekių (tavorų).

Jie mato, kad prekės maino-0 vienok tik genijus galėjo tų
mintį giliau suprasti, ir nepainia vienos kitoms, ir jie paste- 
mesti jos tyrinėjant visuomenės ibi, kad žmonės maino jas ne pa
gyvenimą. Ir Marksas, atiden-• gal tą, kiek naudingumo jose 
gęs tų paprastų faktų, kad žmo- yra. Kas-gi tad yra tas dalykas, 
nes pirmiaus geria ir valgo, o 1 kuris daro galimu jas mainyti? 
paskui tik irfyiima politika ir fi- Buržuaziniai mokslininkai įsi- 
losofija, ir iš šitos pusės pažiurę k vaizdiną, kad prekėse turi būt 
jęs į visuomenės išsiplėtojimų, paslėptos kokioe-nors nemato-

Kas-gi tad yra tas dalykas,

Santykius tarpe savininko ir 
darbininko dabartinėje visuome
nėje K. Marksas išaiškino savo 
teorijoje apie vadinamųjų pride
damųjų vertę.

Kaip pats terminas rodo, šita 
teorija yra vertės teorijos tųsa. 
Ji yra stambiausia Markso įdė
lis politinės ekonomijos moksle.

Pridedamųjų vertę populerėje 
kalboje apibudina, kaipo “ne
apmokamų darbų“. Bet tai yra 
ne visai tiksli!. Pirmiausia, sam
dytojas moka darbininkui ne Už

Marksas nurodė, kad ta pre
kė, kurią darbininkas turi ir iš 
kurios pardavinėjimo jisai gy
vena, yra jo darbo jiega (buržu
azinėje visuomenėje, mat, ir 
žmogui, neturinčiam jokio tur
to, reikia lošti pirkliu rolę). šios 
prekės vertė, taip-pat kaip ir ki-

darbo, įdėta į jos pagaminimą 
(t. y. į darbininko gyvasties už
laikymo reikmenis maistą, ru- 
bąį ir tt.). Bet kitais žvilgsniais 
ji žymiai skirias nub paprastųjų 
prekių.

Preke • darbo įlVga turi tą 
ypatybę — kuribš' iičturi jokia 
kita prekė , kad ji gamina ver
tes. Kada kapitalistas pasisam- 
do darbininką, vadinasi, duoda 
(arba sudera duoti) jam tam 
tikrą vertę — pinigų pavidale — 
už jo darbo jiegas, tai darbinin
kas ima jam dirbti; dirbdamas, 
jisai gamina vertes. Kapitalisto 
nupirktoiji vertė, vartojant ją, 
nesumažėja ir neišnyksta (kaip, 
sakysime automobilius, kuris dį- 
la nuo važinėjimo, arba duona, 
kurią jisai suvalgo), o daro 
naują vertė. Kokią? Tai pri
klauso, kaip ji yra vartojama, 
kiek laiko vartojama, koks dar
bo našumo stovis yra visuome
nėje, ir 11.

Bet aiškus 
paprastai šita 
didesnė, negu
listas išmainė ją. 
įlinkas gamintų tiktai tiek ver
tės, kiek jos yra Užmokamoje 
algoje, arba mažiaus, tai kapi
talistui nebūtų jokio išrokavimo 
samtdyt darbininką.i Kapitalis
tas turi gani, be tos vertės, kurių 
jisai davė už darbo jiegą, dar 
tam tikrų pridėČkų — tiktai tuo
met jam apsimoka biznis vary
ti. Kaipgi šitas pridečkas atsi
randa?

laibai paprastu budu. Kiek
vieną valandą darbininkas, pa
vyzdžiui, pagamina vertę, kurią 
galima išreikšt doleriu. Kapita
listas, sakysime, perka darbinin
ko jiegas, mokėdamas padieniui 
po $4.00; už šitą sumą pinigų 
darbininkas pavalgo, apsirengia, 
užsimoka buto randą žodžiu, 
pragyvena: palaiko savo jiegas 
ir atnaujina jas. Darbininkas 
už savo prekę darbo jiegą •— 
(auna pilną atlyginimą. Bet ta 
prekė atstovauja tiktai keturių

jvalaudų darbų, o kapitalistas pri-j ji Anglijos mokslininkai, A.1 bruzdėjimo ketvirtame ir penk- 
Verčia darbininkų dirbti ištisa Smlith ir Ričardo (vadinamosios tame dešimtmetyje kilti prieš 
dienų — 8 vai. arba (langiaus, j “klesines politinės ekonomijos“ j tradicinius autoritus, negalėjo

Rezultatas Išeina labai smagus atstovai) šituo žvilgsniu toli pa- 
kapilalistui: jisai davė darbiniu- siliko užpakalyje jo«

naujoji vertė bus 
ta, kuria kapita-

Jeigu darbi-

keturių valandų vertė, pavidale 
$4.00 dolerių teko jam veltui. 
Ir atliko šita biznį pagal visas 
teisingų mainų taisykles: už 
naudojimų darbininko jiegų vie
nos dienos bėgiu jisai užmokėjo 
tiek, kiek reikėjo jų palaikymui 
ir atnaujinimui, t. y. pilnų jų

tame, kad ji ima dalykus ne su
stingusioje, amžinai pastovioje 
formoje, o nuolatiniam keitime- 
si, judėjime.
tės idėjos”, gyvenimas yra ne
pasiliaujančiam keitime to pa
vidalo, kuriame ji apsireiškia. 
Šitie apsireiškimai, besikeisda- 
m|i, vis darosi tobulesni, t. y. 
progresuoja; tuo budu idėjos ju
dėjimas padaro ne liktai keiti
mąsi, o ir plėtojimąsi.

Bet plėtojimąsi pas Hegel’į ei-
Labai patogi vieno gabalo 

priekyštė prie namų darbo. Ir 
labai lengva pasisiūti. Užsivel- 

zig-zagais: esančiųjų, žemesnių-’ kama per gaIvą ir SUsegiojama 
jų idėjos formų pakeičia iškarto krutinčj. §i,)S priekyštės gera 
ne augštesnė formų, o liktai jai (a ypatybė, kad pečiuose jsodi-
jų idėjos formų pakeičia iškarto

priešingoji forma, kuri gali būt 
taip-pat netobula, kaip ir pinnes- 
nioji. Tiktai po šitos formos jau

krūtinėj.

Šitas pridėčkas prie tos vertės, 
kuria kapitalistas duoda darbi
ninkui algos pavidale tai ir yra 
“pridedamoji vertė.”

Ji atsiranda ne tada, kada ka
pitalistas perka darbininko jie- 
gas, o tada, kada jisai vartoja 
jas, t. y. kada jisai priverčia 
darbininkų dirbt. Iš to, žinoma, 
neseka, kad kapitalistas negali 
nuskriaust darbininkų, samdy
damas jį. Tatai atsitinka labili 
dažnai. Kapitalistas visados ste
ngiasi pasisamdyt darbininkų 
kuopigiausiai, taip kaip ir kiek
vienas pirkikas nori kiek galint 
piginus nusipirkti reikiamų jam 
prekių; ir melionams darbininkų 
nuolatos prisieina diribti už ma
žiaus, negu reikia jų pragyveni
mu1!.

Bet nekalbant apie šitų darbi
ninkų skriaudų, svarbu yra ži
not, kad kapitalistas traukia iš 
darbininko pridedamųjų vertę ir 
tada, kada jisai neapsuka jo, 
samdydamas.. Taigi pamatinis

darbininko, yra ne doroje, ir 
klausimas apie jo prašalinimų 
yra ne doros klausimas (kaip pa
sakojo smulkiosios buržuazijos 
reformininkai ir, tarp jų, vadi
namieji “krikščionįs demokra
tai”). Ekonominis priešingu
mas tarpe kapitalistų ir darbini
nkų reikalų gali išnykti tiktai 
perkeltus visuomenės sistemų.

narna lištvos ir todėl leidžia lai
svai rankas kilnoti. Rankovės 

i trumpos, kad nekliudytų ruo- 
seku žingsnis j tobulesnę formą SianliC8. Tos pat materijso dir- 
—tobulesnę už pirmąją ir už an-' žas priduoda apvalkalui grakš- 
trąją. Šitas, tečiaus, idėjos ap-’ |esnę išvaizdą, šonais erdvus 
sireiškimas neturi tų vienpusiš-' kišeniai.
kų ydų, kuriai? turėjo pirmasis* §jaį priekyšl 
josios apsireiškimas, nė priešių- #772 sukirptas 
gasis jai, antrasis apsireiškimas:; |njcros 36,40 ir 4-1 colių 
jisai pasidaro iš to, kad du vic-jkru(jnę - ’• - — -•—-

trejopo dydžio, 
i per 

36 colių mietos pric- 
kyštei reikia 4% jardo materi
jos 27 colių pločio, 4% jardo 
40 colių, arba 3l/2 jardo 36 co
lių pločio materijos; be to dar 
Y'2. jardo 36 colių pločio kitokios 
materijos kalnieriui ir kišeniams 
aplimoti.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai priekyštei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavardę 
ir aišky adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešim
tuką), pasiusti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1K40 
S. Halsted Street, Ghicago, III.

mai susijungia į daiktą ir sut
veria naujų, augštesių idėjos pa
vidalą. Po to kartojasi išnaujo. 
Naujoji idėjos fdrma po kurio 
laiko pasirodo esanti netobula ir 
ji “save atmeta”, pereidama į 
priešingų formą; ši paskui taip- 
pat pasirodo esanti netobula ir 
išnyksta pereidama į savo su pir
mesnių jų forma sujungimų, ir 
tt.

Šitoks per prieštaravimus ei
nantis plėtojimąsi vadinasi dia
lektiniu.. Jisai primena kaipir 
dviejų žmonių ginčą—pasikalbė
jimą, kuomet vienas jų kų-nors 
tvirtina, o antras užginčija, ir 
pagalios, abiejų mintim išsiaiš
kinus, išeina aikštėn, kad ir vie
nas, ir antras pasakė tiktai pusę 
tiesos, taip kad visos teisos būna 
atsiekta, kada tvirtinimas ir už- 
ginčijimas tampa sujungti į dai
ktą.

Pagelba savo dialektinės (ar
ba dialektikines) filosofijos, Hc- 
gel’js mėgino išaiškint visą žmo
nijos istorijų, ir reikia pripažint, 
kad jisai atsiekė nepaprastų sa
vo laikui (19 šimtmečio prad
žiai) rezultatų, nors, tiesa, nere
tai jo aiškinimai pavirsdavo į vi
sai nenaturales, dirbtines kons
trukcijas. Jo sistemos rėmai bu
vo persiauri, kad į juos butų bu-

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1840 S. Halsted St., Ghicago, III.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8772.— 
Mieros^............colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Mes negalime čionai išpasakot 
daugybės kilų dalykų, kuriuos 
išdėstė K. Marksas sąvo veikale

ir žeminus padarytųjų pastabų 
pakenka, kad įgijus nuovokos, 
kaip daug naujos šviesos metė 
“Kapitalo” autoriaus tyrinėjimai 
į tų mokslo sritį.

Užbaigdami šį klausinių, pasa
kysime liktai tiek, kad pagerin
toji vertės teorija ir pridedamo
sios vertės teorija davė galimy
bės Marksui nepalyginamai len
gvinus ir gerinus išaiškint lokių

nas, renta, nuošimtis, kainos ir 
jų svyravimas ir tt. Garsiausie-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Qaro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofiaas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 N. Dearbtrn SI.

III 13 Unily Bldj-.
Tol. Central 4411

Idealizmo virtų pradėjo užim
ti materialistinė filosofijk, tarpe

vę galima be varžymų sulalpint įžymiausiųjų skelbėjų kurios bu-
• _ ... . .... • ... ■ l....visų margų gyvenimo tikrenybę.

tarpo.

Bet stambiausia los filosofijos 
yda buvo visgi ne jos sistemoje 
(tvarkoje), o pačiame jos pama
te. HegePio absoliute idėja ga
lų—gale j tik buvo ne kas kita, 
kaip filosofine skraiste priden
gtas Dievas. Drąsesnių žmonių 
mintis Vokietijoje, ėmusi po įte
kme prasidėjusioj o tenai laisvės

vo Markso jaunystės laiku, Vo
kietijoje Ludvig Feuerbacb.

Marksas išėjo Hegel’io idealis
tinės filosofijos mokyklų ir bu
vo pradžioje vienas uoliausiųjų 
pasekėjų; bet paskui jisai, kaip 
ir Feuerbach, ir žymiam laipsni* 
je ačiū Feuerbacho įtekmei, pri-

pripažino, kad pamatinis daly
kas pasaulyje yra materija, ir 
kad idėja yra tiktai materijos 
produktas.

Atmesdamas Hegel’io idealiz
mų, Marksas tečiaus neatmetė jo 
dialektikos—tos nuomonės, kadvi ClVllVilll Uu Cl H V''1 1 1 J l 1/ į l HCllVIV " IVYJ llLlv/lll*

nepasipriešinti šitai Hegel’io ide-j pasaulis nesusideda iš amžinai 
jai. • (Seka ant 5 pusk).
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(Tąsa nuo 4 pusi.).

sustingusių formų, o randasi ne
pasiliaujančio keitimosi ir kovos 
procese.

Prie to prisidėjo da ir trečias 
dalykas — visuomenes tyrinėji
mas.

rašytų dar prieš Marksą, bet tik
tai jisai pilnai sugebėjo apvertin- 
ti visą jo reikšmę, ačiū tam di
alektiniam protavimo metodui, 
kurį jisai buvo jgyjęs iš Hegel’ 
io filosofijos.

Žmonių visuomene, kaip ir vi-

Mildos Teatras
3138-42 So. Halsted Si., Chicago, III.

Milda Theatre Association
Incorporatcd undrr the laws of Ihe Stale oi Illinois, April 27, 1918

Capital Stock $150,000. Numder of Shares 15,000
Amount of Each Share $10.00

Principal Office: 3133 Einerakl Avenue, Chicago, III.
J. J. HERTMANOWICZ, Organizatorius.

GERBIAMIEJI KREDITORIAI PONO A. ()LSZEWSKIO:
Susirinkime laikytame Mildos Svetainėj Balandžio 21, ku

riame dalyvavo su virš 500 stambiausių pono A. ()lszewskio kre
ditorių, tapo vienbalsiai nutarta paimt MILDOS 1EA1BĄ iš tru
sto kompanijos už $ 1 tO.OOO.OO. sumokėtų A. Olszevvski 1 rust 
Certifikutais. sulyg išlygų Trust Agrecmcnt X<>. <•!> IO, ir sutverti 
bendrovę po vardu MILDA ASSOCIAUON, aid kurios vardo ta 
nuosavybe butų užrašyta.

Mes žemiau pasirašę kreditoriai, paskirti lame susirinkime 
Komisionieriais išėmimui Chartero paminėtai bendrovei, darbą 
savo jau atlikome, ir dienoje 27 Balandžio, gavome Charterį, 
Certificate No. 2993.

Nuo jūsų, pasilikę dar kreditoriai, dabar*priklauso, kad na
mas butų kuogreičiausiai atimtas iš Trusto Kompanijos, ir kad 
nuo 1 dienos Birželio mėnesio visos ramios iš Mildos Teatro nuo
savybės eitų naudon jūsų, o ne naudon trusto kompanijos!

Atėmimui iš Trusto Kompanijos tų nuosavybių turi būt su
dėta ant rankų organizatoriaus, p. J. J. Hertmanavičiaus, pami
nėtų Trust Certifikatų ant sumos $1 10,000.00. Didesnė pusė tos 
sumos jau yra sudėta. Truksianti dalis privalo būt sudėta iki 
Gegužio 10, taip kad raudos už Birželį eitų mums.

Už Trust Certifikatus jus gausite Mildos Teatrd Bendrovės 
dalis kapitalo (shares), kurios jiųns .atneš dividendas arba pro
centą kas metą, ir tai didesnį negu procentas bankų mokamas. 
Prie sumos trust certifikatų turite pridėti pinigais po 3 centus 
nuo dolerio, padengimui lėšų. T ie pinigai bus jums priskaityti 
prie trust certifikatų, ir už juos gausite shares.

Pakol dar visos šėros yra nepaimtos kiekvienas kreditorius 
hiri teisę prie tos bendrovės prisirašyti, polam bus jau pervėlu! 
Pasinaudokite iš tos progos visi tie, kuriems rupi kad jų pinigai 
nepradingtų bet neštų naudą! Dabar kas diena gali būt per vėlu, 
nes kada visos šėros bus paimtos jų už trust certifikatus daugiau 
gauti nebus galima! Paskutinė yra proga kas pasivėlins, te
gul pats save kaltina

Prisirašymui kreipkitės pas organizatorių, J. J. Ilertmano- 
wicz, 3133 Emerald Avė, Chicago, III. Iš tolimesnių vietų gali
te prisiųst savo Trust Certifikatus per pačią. Pasiskubinkite,

KOMISIONIEBIAI:
SIMON I. SHLEP()\VICZ, LA\VRENCE AZUKAS, JOHN PRUSS 
(PRI’SZINSKIS), JOHN GAURAS, J. J. HERTMAN0WICZ, 
ANTON TUMAVICHE, JOHN KULIS.

Žmonių visuomenė visados 
buvo kebli sritis materializmo 
filosofams. Gamtoje jiems daug 
lengviau sekdavosi išaiškinti da
lykus savo filosofijos dvasioje. 
Besiplėtojant gamtos mokslams, 
šitoje srityje materialistiška da
lykų aiškinimo būdas įsigyveno 
vis labinus, ir ilgainiui idealiz
mui bepaliko joje tiktai speku- 
lacijos (spėliojimai) apie pasau
lio alsiradymą, apie pradinę vi
sų dalykų priežastį ir panašius 
klausimus,! turinčius nedaug be
ndra su pozityviu mokslo tyrinė
jimais. Bet kas kita visuomenė
je. Čia ant pirmų žingsnių mok
slininkas susitinka su žmogum 
ir jo dvasia, su dora, teise ir ki
tais nepallyginamai painiais dai
ktais, kaip visi gamtos apsireiš- 
nimą visuomenės apsireišld- 
kimai.

Savo pastangose surast išaiški
nimą visuomenės apsireiški- 
mams filosofai net ir tada, kada 
jie laikydavosi materialistinė: 

pažvalgos sulig gamtos, imdavi 
protaut, kaip idealistai, arba per
keldavo į visuomenės sritį tuos 
supratimus, kuriuos jie buvo įgi
ję gamtos tyrinėjime. Vieną ar
ba antrą, o neretai ir abi šitas 
ydas turėjo ir garsieji 18-jo šim
tmečio Francijos materialistai; 
nuo jų nebuvo Kuosas taip-pat

ir minėtasai Feuerbach.
Klausimas, kuris buvo sun

kiausia išrišt filosofui visuome
nės srityje, buvo toks: kas yra 
visuomenės keitimosi priežastis? 
Artimiausis atsakymas į jį yra 
žmonės, nes jie daro ir keičia 
įstatymus, veda karės, stato ir 
naikina valstybe, miestus ir tt. 
Bet jeigu žmonės keičia visuo
menę, tai kas-gi keičia juos pa
čius? Vieni mokslininkai atsa
kydavo į tai, kad žmonės kei
čia gamta, kiti—kad gyvenimo 

aplinkybės, treti vėl kitaip.
Markso nepatenkino visi šitie 

aiškinimai. Jo gilus protas pas
tebėjo, kad jie arba nieko aps
kritai neišaiškina, arba yra nc- 
)ilni ir nenuosakųs. Prie teisiu- 4
>o atsakymo į pirmąjį augščiaus 
ninėtųjų klausimų jisai prėjo. 
>a tyres tą faktą, kad žmonijos 
stori joje labai svarbią rolę lošė 

| klesų kova.. Apie šitą faktą kai

mų kovoje; tie prieštaravimai 
visuomenėje yra klesų prieštara
vimai. Priešingų viena kitai 
klesų kova tad ir sudaro žmo
nijos istorijos esybę. Priėjus 
prie šito įsitikinimo, Marksui rei 
kėjo dabar tiktai išaiškinti, ko
dėl atsiranda priešingos klesos 
visuomenėje, čia jam padėjo jo 
tyrinėjimai politinės ekonomi
jos srityje.

Marksas htrado, kad klesos ge
ma ant pamato materialių visuo
menės reikmenų gaminimo. 
Žmonės gaminasi, kas reikia jų 
gyvenimui, ne kiekvienas sky
rium, o būdami visuomenėje. 
Todėl, gamindami savo reikme
nis, jie privers^ yra stoti į tam 
tikrus santykidš su vieni kitais, 
šitie santykiai 6sti įvairus: žmo
nės dalyvauja gaminimo proce
se, kaipo vienos bendrijos nariai, 
kaipo nepriklausomi nuo kits ki
to savininkui, kaipo ponas ir ve
rgas ii’ftt.

O nuo ko .priklauso tų santy
kių pobūdis? Nuo gaminimo 
budo. Pastarasis-gi priklauso

iiai-gi keičiasi, besiplėtojant te
chnikai. Taigi galutiname rezu
ltate technikos (įrankių dirbi
no) keitimosi yra visuomenės 
keitimosi priežastis.

Įrankius dirba ir keičia žmo
nės, todėl žn
suomenę, reiškia 
save: bet keičia ne tiesiog, o 
perkeisdami tuos įrankius, ku- į* 1 •kiais žuhjučs gamina permainas 
tuose santykiuose, kurie susida- • • * ro tarpe jų, gaminimo procese.

nes keičia ir vi-
— ir pačius

dažniausiai ir buvo priešingi vie
nas antram.

Socializmo mokslu užsiimda
vo žmonės iš turtingųjų klesų,1 
retai teturėjusieji ką-nors bend
ra su darbininkais. Jie matė ( 
žmonių nelygybę visuomenėje, 
beturčių skurdą, lobininkų tuš
čią ir pasileidusį gyvenimą, ne
tvarką pramonijoje
gino surast būdą tiems blogumas 
prašalinti.

Geros širdies, bet negilaus pro 
to ir nedidelio apsišvietimo as
mens tenkindavosi tuo, kad už
siimdavo labdarybe tikslu pagel
bėti nelaimingiems skurdžiams,

KLEIN BROS.
HALSUI) 4 201h STSi

Išpardavimai Panedė- 
lyje, Utarninke ir 

Sercdoje

ir jie me

pasitaisymo, arba siūlydavo ko
kias nors reformas visuomenės 
tvarkai pagerinti. Bet drąsios 
minties ir plataus išsilavinimo 
žmonės numanydavo, kad to ne
užtenka. Betyrinėdami visuo
menės gyvenimą, jie priėjo prie 
to jsitikrinimo, jogei blogumų 
prašalinimui ne gana yra raišiot 
vargšų žaizdas ir lopyt visuome
nės tvarką, o reikia ją visai per
keisti. Jie suprato, mat, kad 
didžiuma blogumų dygsta iš pa
ties visuomenės pamato.

Bet kaip įvykinti visuomenės 
tvarkos permainą?

Senesnieji, prieš-marksiniai, 
socialistai manė, kad tą permai
ną gali įvykini galingi valdžia

is nupiešti kuoskais- 
» spalvomis ir kartu

Bankroto Sand. 2P°°r° čeverykų 
nuo Joseph Smiglak Co., Chicago parduota per S. S. VVinlernilz & Co., 
■licitacijų. Geri čeverjkai už pigesnes kainas negu tos, kurios buvo 
metai atgal.

Geriausių dirbėją žinomą visoje šalyje — Douglas. Walkover I 
Red Wing, I’Torshcim ir daug kilų pavyzdingų dirbėjų.
Bankruto sandėlis mo- 
Icriškų naujos mados 
čeverykų, Lunn ir 
Svveet darbo, magoha- 
ny rudos skuros, pa
tentuotos kumelio .sku
ros, šviesios $059 
skuros.............. C

Bahkruto sandėlis mo
teriškų naminių šliu
rių, vici-kid arba vcl- 
vet. vienu arba dviem 
dirželiais slailė; $4 19 
.porai ..............

Bankroto sandėlis vy
rišku Red Wing darbi
niu čeverykų, elnio o- 
dos. dveji pus- $079 
pėdžiai............. £■

Bankroto sandėliu vy
rišką ir moterišką vel- 
vel naminių šliurių, di 
vono puspad- Ifin 
žiai.s, pora I vv

Bankruto sandėlis vai
ky čeverykų: 11. C. Go- 
dmaii’s darbo gmune- 
lal lėliuko sku- $4 98 
ros, pora .. ■

Bau k r u to sandėlis me
rginą ir vaiką kurpės; 
bailus sea island au
deklo, porai tik $4 19 
tai ............. I
Bankroto sandėlis kū
dikių Čeverykučiai, iš 
vici, dūli skaros, arba 
patentuotos kumelio 
skuros, parsi- $4 19 
duos lik po I
Bankroto sandėlis vy
rą čeverykų; II. (]. Go- 
dinan’s darbo; gunme- 
tal lėliuko skutos, su 
guzikais segami $095 
slailė .......... £
Bankroto sandėlis pa-I 

jaugusioms mergaitėms 
čeverykai, gumnclal te 
liuko arba patentuotos 
kumelio sku- $019 
ros, porai .... C

Išpardavimai Panedėlyj, Utarninke ir Seredoje
l>Hl»ar mes dedame pardavimui likusius rakandus iš Svehla’H Ra- 

kandą Sankrovos.
Mes nupirkome J. F. Svehla’s rakandu sankrovą. 171 I So. Ashland 

avė., .Šie visi rakandai parduodama LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Viduryje Pavasario
Patuštinimo Išpardavimas

ais kulnais dėl pavasario ir vasaros yra 
sandėlyje naujausios išdirbystės avali 
niy, ir mes dedame šią visą eilę jūsų 
pasu inkimui su užtikrintu suččdijimu nuo 25 iki 
33 ir trečdalio nuošimčių.

.Mes turime šimtus pasirinkimui, ir iš keletos 
šią parodytą čeverykų jus patirsite ką mes pasiū

lome.

Motery rudi ir pilki čeverykai, naujausi, žemi, pui- $O OE 
kiausios mados ir petrenų, verti $8.50, specialiai .... w*Ow

Motery, juodi, patentuotos skuros, franeuziški kulnai, $ Jį QE 
lankomis siūti, sleliėlina vertė po $7, specialiai..........

Vyry geros tamsios, rudos skuros ir pilkos, skurinis $/* OE 
viršus, naujos madose vertės $9.50, s|>eciaHai po.............. OiOv

Vyry, tamsus lėliuko skuros, nupirkti pigiai, visų nau- E OE 
jausią slailių, gvarantuoia vertė, $8, specialiai už .... WiQu

...Mes pili- raidos turime didžiausių sandėli če\erj ką ir oxfordų, kurie savo geriausioms stailėms 
užganėdins kiekvien i ir tiktai vienų mes piašome jūsų - ateikite ir apžiūrėkite musų languose, pa
maukite šių stebėtinų vertę, kurių inĘs pasiulomeparduodanii šias prekes.

Taipgi užlaikome piln i eilę puikiu čeverykų ir o.Mordų vaikams ir mes verstinai prašome jūsų 
duoti mums pamėginti dėl jūsų pačių gero. .

Varsawsky’s Reliable Shoo Store
\ 1341 S. Halsted St., Chicago, III.

randasi, gamindami savo gyve
nimo reikmenis, sudaro, anot 
Markso, “ekonominę visuome-. 
nes struktūrą (Sudėjimą), tą re- 
alį pamatą, ant kurio iškįlo ju- 
ristinis (teisinis) ir politinis an- 
statas, ir kurį atitinka tam tik
ros visuomenės sąmonės for
mos”. Ir tolinus: “Maiterialio 
gyveninio gaminimo būdas su
daro sąlygą socialio, politinio ir 
dvasinio gyveninio bėgio apskri
tai. Ne žmonių sąmonė nustato 
jų būvį, o priešingai — visuome
ninis žmonių būvis nustato jų 
ląm^nę”.. (Įžangoje prie “Zur 
kriok der politischen Ekono- 
mic”)

Kaip matome, Marksas visai 
pkreipė Hegel’io filosofija: kuo

met pas šį idėja (mintis) buvo 
/įsako pamatas, tai Marksas pa- 
tėjo pamatau materialius (laiv
ais. Ifegel’io, filosofija buvo ta
pytum pastačiusi pasaulį ant gal
ais, o Marksaš aĮivertė ją ir pas
tate pasaulį ant kojų.

Markso dialektinis materializ
mas pirmu kartu žmonijos is
torijoje suteikė galimybės žmo-

Visas dalykas, jų nuomone, bu
vo tiktai tame, kad sugalvojus 
gerą naujos tvarkos pieną ir 
užinteresavus juo tokius asme
nis. Ir tie sociailstai ištiesų da
rė laimingos tvarkos pienus ir 
j ieškojo jiems pritarėjų tarpe 
karalių, kiftiigaikščių, bankierii 
ir panašių elementų. Idant turė
jus pasisekimo, jie stengėsi tuos 
savo ple 
čiausion’
juodais dažais piešė esanti visuo
menės gyvenimą ir graudino sa
vo skaitytojų arba klausytojų ši
rdis beturčių vargais.

Tokių socialistų buvo jau la
bai senais laikais. Ypatingai lė
čiau pagarsėjo vienas jų, gyvenu 
sis gale penkioliktojo ir pradžio
je šešioliktojo šimtmečio Angli
joje — Thomas More. Jisai pa
rašė labai įdomą knygą “Utopa- 
ją”, kurioje nupiešė laimingą 
žmonių gyvenimą ant (nebu
vėlės) salos, jų tvarką ir pap
ročius. Pagal šitos knygos var
dą vėliaus įėjo į madą vadint 
“utopijomis” visusMocialistų su
galvotus naujos tvankos pienus; 
o nuo to pradėta vjidint tokii, 
pienų autoriai “utkmininkais” 
aiiba “utopiniais socialistais”.

Šiandie apšviestam kniogui ga
li išrodyt labai naiviomis (ku-

setai.Svehla’s ColoniaI Seklyčios 
masyvi rėmai, tikro ketvirtainio 
ąžuolo, mahogany arba riešučio 
medžio nudirbta, ruda arba juo
da. Ispaniška skūra, Sveti- $Q© 
la’s kaina $125.00, dabar OO 

jo .
ši geležine lova, visokio nudirbi- 
mo, daug yra visokio didu- $£*60 
mo, Svehla’s kaina 10, —

L00 cash, 50c savaitėje 
Komoda, su puikiais dideliais ir 
ruimingais stalčiais, gerai padirb
ta nužibintu ąžuolu: Sveh- $*>91 
la’s kaina $1.20, dabar 

50c cash, 50c savnitėjo
Valgomojo kambario krėslas, aug- 
Štu užpakaliu, padarytas kieto me 
džio, nudirbtas nužibintai,—Sve
hla’s kaina $1.50, musų gi 
kaina ......................... f v

Svehla’s $22 misingio lovos $13.60 
Svehlu’s $45 mising. lovos $28.60 
Svehla’s $35 misingio lovos $22.75 
Svehla’s $50 misingio lovos $32.50

Svehla’s $40 duofolds, — masyvi 
rėmai, Boyal skūra — mu- $OQ 
są kaina.................

Vaiky vežimėliai, padaryti apskri
čių vytelių, išmušti tikra corduroy 
specialiai kiekviena par- $0050 
siduoda po............. CO /

Ledaunė, kieto medžio, 4 durjs pa- 
levotas baltai vidus,Mae- $0050 
k vien a ..........................'

Svehla’s $40 ColoniaI .ko- $^^|50 
moda apkainuota..........

tinią apie visą pasaulį — kaip a- 
)ie gani;
ię. Jo n/iterialistinis istorijos ai
škinimas ankščiau, negu Darvi
no kovos už būvį ir parinkimo 
eorija, ir gerinus, negu ji, išdės

tė žmonių veislės plėtojimąsi įs
tatymus. Jisai išvijo viršgam ti
nęs jiegas iš paskutinio jų užka
mpio ir atidarė visuomenės dir
vą tkrai moksliniam tyrinėji
mui.

3. Darbininkų judėjimas ir 
Socializmas.

K. Markso genijus padarė per
versmą dviejose srityse: sociali
zmo moksle ir darbininkų ju
dėjime.

šiandie tuodu dalyku yra dau
gelyje šalių susilieję į daiktą, 
bet visai ne taip buvo pirmoje 
pusėje pereitojo šimtmečio. Tuo
met socializmo mokslas gyvavo 
sau, o darbininkų judėjimas sau. 
Juodxi ne tiktai nėjo išvien, o net

taip ir apie visnonic-

jonės; ibet reikia neužmiršt, kad 
jos gimdavo tokiu laiku, kada 
visuomenes mokslai buvo dar 
visai menkai teišsiplėtoję. Ne 
vienas dalykas, kurs dabhįskam 
ba mums, kaip kūdikio famttek 
ja, pagal to laiko mokslo stovį 
buvo genia lės (nepaprasto ta
lento) niintįs. Prie to-gi, anaip
tol ne viskas susidėdavo tiktai 
iš svajonių utopininkų pienuose. 
Juose būdavo ir daugybės svar
bių faktų, paimtų iš realio gy^ 
veninio, ir tikrai moksliškų jų 
išaiškinimų.

Utopinienis socialistams te- 
čiaus retai kur pavyko įgyt prie
lankumo savo pienams tarpe pa
saulio valdonų, ir išmėginti tuos 
pienus praktikoje. O kur jiems 
pavyko to atsiekt, tenai jų mė
ginimai neatnešė geidžiamų re-

Kur tad j ieškoti pagelbos? 
Darbininkuose jie jos nejieško
jo; jiems net rodėsi, kad iš dar- 
binikų pusės grasina pavojus jų 
geriems sumanymams.

(Bus daugiau.)

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS 
ANTANAS BROŽIS 
KAZ. MATULIS

Vieninlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savu taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 

r yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
okėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
linaine pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h St., kampas S. Halsted SI.

Skr
kinius reikalus.
AhMni Ularninkais, Ketvertais ir Subatolnis iki 9 valandai vakare.
Pnnedėliais, Seredotnis ir Pčlnyčiomis iki 4 valandai po piety.VYRIAUSYBE:

BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRENZA, Kasierius
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BJGELIS, Asist. Kas.DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GEISTAR
KROTKAS ST. SZYMKIEVViCZ

ANT. ENZBIGIEL

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
/Ji Geo. M. Chcrnaucko 

Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

sNUCi Ateik į vienintelę 
Šokią Mokyklą. Vi- 

šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 

MvBW da;—angliški ir lie- 
tuviški. Aš užtik- 

^2 rinu, kad išmokin- 
“ siu į trumpą laiką, 

’-okiai atsihuna kas panedėli ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėin.
1900 S. Union avė., Chicago.

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietišku 
popierų, tai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt bizni. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoli, ar atidaryti, 
atsišaukite j

Monareh Brcwery,
21 ir S. Westcrn avė.

Geo L. Ukso, Agcnt.
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Marksas--Zmogus
Bušo Eugene Debs.

Savo biografiniuose memua
ruose upie Marksą, I.iebknech- 
tas senesnysis sako:

“Marksas, mokslo vyras, 
‘Rheinische Zeitung’ redakto
rius, vienas ‘Dcutsch-bTanzoesi- 
scher Johnbuechcr’ įsteigėjų, vie 
na-s ‘Komunistą Manifesto’ auto
rių, ‘Kapitalo’ autorius — lasai 
Marksas priklauso visuomenei. 
Jis stovi prieš visą pasaulį kaip

Thedford’s

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

skinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti jsinvrę j jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai- 
k> k savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kilu daro, imant retkar
čiais po dožą sena, atsa
kančių, iš daržovių šei
myniškų kepenų gyduo-

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Bising Fawn, Ga., rašo: 
"Mes vartojame Thed- _ 
ford’o Blark-Draught,

U kaipo šeimynos gyduo- J 
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt (’alomcl, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji varto
davo , Blark-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantf ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame i į šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- 

. >1 Thedford’o 25c už kre-
E-75

I koksai tikslas kritikai, šaukiąs 
kritikos, neslepiąs mažiausios 
raukšlelės akylai akiai ----—
jeigu aš kėsinčiaus rašyti apie 
lą Marksą, ištikro, man reikėtų 
turėti neišmintingos drąsos. Nes 

.r

tatai ir negalima padaryti tomis 
trumpomis valandėlėmis, kurias 
galiu pasivogti sau nuo neatide
damo dieno? ir valandos darbo.”

Taip pat ir aš jaučiuos dabar, | 
kada šio karštinės ir neramumo 
laiku spauda šaukia manę para
šyti ką-nors deramo apie Karo
lių Marksą paminėjimui šimto 
metų sukaktuvių dienos, kurioj 
gimė tas pasaulio milžinas.

Ištiesų. šilą gegužio 5. 1918, 
Į Karotinus Markso gimimas at
rodo labai pranešingas. Šimtas 
milijonų jo išpažintojų šimtme
tines jo gimimo sukaktuves I 

| švenčia valandoje, kada kapita
lizmas traška ir griūva, ir liep
snoja visapasaulinė karė, gruino 
jauti viešpataujančioms galy

bėms visapasaulinė revoliucija.
Markso dvasia, jo genijus, jo 

visa siela gyvena įsikūnijus ir 
liepsnoja šiame didžiausiame vi
sų praeities ir dabartinių laikų 

Į perversme.
Aš rašysiu čia betgi ne apie 

Marksą kaipo revoliucinį vadą ir 
įkvėpėją, bet apie Marksą Žmo
gų. nors akyvaizdoj šitokio už-1 
davinio aš beveik drebu. Nes 
kieno musų plunksna ar liežu
vis sugebėtų teisybei patenkinti!

tema.
“As sonie tall eliff, that lifls its 

awful forai, 
Swells froni the vale, and midway 

leads the storai, 
Tho round ils breast the rolling 

clouds are spread, 
Eternal sunshinc scttlcs on ils 

head.”
Marksas perdaug didis, kad

kau tai ne iš aklo garbinimo jo, 
kaip kad kai-kuric neprotaujan- 
tjs žinoneliai stabmeldiškai gar
bina taip vadinamuosius dide-

t ždarbis po 3 nuoš. į metus išmokama už suččdymams padėlius.

The Roseland State Savings Bank
11500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYBES
Kapitalas ............. $200,000.00
Perviršis................ 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišmokėtas dividend 2,500.00 
Palaikomi taksoms

ir uždarbis ......... 5,051.25
Vertelgystės padėliai 575,000.84 
SuČėdynio padėliai 681, 975.37

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT

TURTAS
Paskolos ir atitrau- 
-kiftlai ............... $643,811.11

Suv. Valstijų ir kiti
Bondsai ............. 562,116.00

Rcail Estatc ir Bū
ti inkai ................... 20,000.00

Priklauso nuo kitų 
bankų ............. 200,704.06

(atsh ant rankų .... 102,906.29
$1,529,840.46

Apsaugos Padėliams
$1,529,840.16

Dėžutės Pasirandavoja

Nemokėk Už Tuščią 
Liotą Taksų

Budavok namą. Randa 
užmokės visokius taksus ir 
gerą nuošimtį gausi už savo 
pinigus. Dabar geriausia 
laikas pradėt budavoti.

Mes iki šiol pabudavojom 
daug namų ir nei su vienu 
kostumeriu neturėjome jo
kių nesmagumų; taigi ir Ta
msta gali būt drąsus. Pasi- 
budavosi namą be jokių tru-belių.

Mes stengiamės ir stengsimės užganėdinti savo 
draugus kuogeriausiai. Jums nereikės rūpinto, 
kad pinigų maža. Mes Tamstai parūpinsime pini
gų dėl gražaus namo. Jeigu tik turi lotą ir turi kiek 
pinigų — pradėk tuojaus.

J. A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. Chicago, III

TELEPHONE McKINLEY 5277
—✓

litis istorijos žmonės, bet iš pri- ksų—Genijų ir pašventus Mar- ' 
deramos pagarbos, kokią tas vy
ras savo pikilumu užsipelnė.

Karolius Marksas kaipo mok
slo vyras, kaipo tyrinėtojas, ra
šytojas ir autorius ekonomijos, 
politikos ir visuomenės srytyj, 
stovi pasaulyj kai koks milžinas. 
Kaipo galingas liudytojas ilgai 
iniegojusiųjų, kaipo revoliucinis 
vadovas ilgai vergiamųjų žmo
nijos masių jis stovi prieš mus 
kai-koks titanas, ir lygaus jam 
nėra visoj istorijoj. Bet ypatin
gai savo charakteriu kaipo žmo
gus jis stovi augftčiausiai ir len
kia sau viso naujoves pasaulio 
pagarbą ir meilę.

Jeigu Marksas Žmogus butų 
buvęs silpnas, tai Marksas—mo
kslininkas ir tyrinėtojas nieka
dos nebūtų sugebėjęs taip pa
budint, įkvėpti ir išjudinti žmo-l 
nių minių savo šauniu genijum 
ir pripildyti pasaulį tokiu savo Į 
nuveiktojo nemirtino darbo gar
su.

aukščiau už Marksą—mokslinio- 
kij.

j Rimtas, nepalenkiamas, save- 
užmirštųs, stangiai sąžiningas ir 

Į teisus — jis duoda mums šian
die įkvepiamą paveikslą žmo
gaus.

Viktoras Hugo savo kalbą, ku
rią jis laikė šimtmetinėse Voltai- 
ro sukaktuvėse, pradėjo seka
mais paprastais, bet pakiliais žo
džiais: “šimtas metų atgal gimė 
žmogus.” Ir tą pajį mes galime 
šiandie pasakyti apie musų m y-Į 
limą Marksą: “šimtas metų at-Į 
gal gimė ŽMOGUS.”

Žmonių pasaulyj nieko nėra

Karolius Marksas turėjo visas 
tas sudedamąsias dalis būtinai 
reikalingas tam, kad sudarius tą 
nepalyginamą daiktą, kurį mes 
charakteriu vadiname. Ant sa
vo augštos kaktos jis nešiojo ne
malonią žmogjbės vainiką.

Jo šarvuose minkštos vietos 
nebuvo, o betgi jis turėjo jaut
riausią širdį, ir ašaros riedėjo jo 
veidu, kada jis žiurėjo į savo 
vargo sunaikintą, merdėjančią 
žmoną ir į savo badu mirštan
čius kūdikius. Ir žiūrėdamas į

tų nesuskaitomų barbariškos sis
temos aukų — aukų tos visuo
menės netvarkos, kurių jo ge
nijus išmesinėjo iki pat kaulų 
smegenų ir kuriai jis nulėmė, 
kad ji bus nušluota nuo žemės 
paviršaus.

Ko Marksas nebūtų laimėjęs, 
jeigu jo moralės jiegos nebūtų 
vadavusios jo genijaus protinių

Jeigu lik jis butų sutikęs derė
tis, tarties, nusileisti, į kompro
misus eiti su viešpataujančio
mis blusomis, nė jis, nė tie, ku
riuos jis taip mylėjo, niekados

priversti šalti, skursti ir klaikia
me ištremime valgyti duonos 

plutą karčiose ašarose mirkytą.
Bet Karolius Marksas stovėjo 

augšėiiiu už visokias pagundas. 
Jo pakilus charakteris niekino 
visokiais lygčiojimais ir pataika 
viniais. Jis visados ir visokia
me padėjime savo moraliu tie
sumu stovėjo nepalenkiamas kai 
uola, ir nors jis pats ir jam bran
giausieji asmens butų buvę iš
mesti į gatvę, kad šalčiu ir badu 
pastipus, jis vistiek negalėjo ir 
neimlų galėjęs iškreipti arba su- 
žagli savo idėjų, savo idealų — 
tų savo proto ir sielos vaikų.

Lygiai kaip dėl persekiojimų 
ir ištrėmimų užliepsnojo neuž
geso i na revoliucinė Markso ug
nis, taip prigimtas jo pakilus 
charekteris kaipo žmogaus švie
tė dagi tamsiausioje valandoj 
Skurdo, kurs buvo apsiautęs jo 
menkus namelius ir grūmojo ba
do ni'irčia jo mylimai žmonai ir 
vaikučiams.

Taip, begalo didelė ta kaina, 
kurią Marksas Žmogus užmo
kėjo, idant davus pasauliui Mar- bar jos * /

~V

iksą—Revoliucionierių žmonių 
giminei išliuosuoti I

Jis mylėjo, jis garbindamas 
mylėjo savo dailią ir skaisčią 
žmoną ir savo brangius mažus 
vaikučius. Bet brangesnis už 
žmoną ir už vaikučius, branges
nis dagi už savo paties gyvastį 

Į buvo jam tas didis darbas, ku
riam jis buvo pasišventęs ir už 

kurį nemirštamasai Marksas, 
tas intelektualia kelio skynėjas, 
tas moralia vadovas ir proleta
riato vaduotojas buvo ant tūk
stančių kryžių kryžiuojamas. Jis 
išlaikė savyj nepajudinamą vil
tį, jog ateis diena, kada tos nepa
kenčiamos idėjos ir idealai, ku
riuos jis tokiu atsidavimu auklė 
ja bangomis pasklis po visą že
mę, sužibės didžia šviesa ir įsi
viešpataus visame pasaulyj.

. Moralė to žmogaus didybė ir 
pakilumas šviečia šiandie visu 
savo skaistumu, ir toje šviesoj 
mes regime ne liktai Marksą 
Žmogų, bet ir jo gyvenimo drau
gę, Markso moterį Žėnę, kuri 
nuo pradžios iki pabaigos buvo 
jam įkvėpimu, jo aniuolu globė
ju, jo ramintoja ir rėmėja. Jai 
niekados netruko drąsos ir tvir
tybės; jo ištikimumas jo idea
lams buvo nepajudinamas; jos

I atsidavimas ir pasišventimas 
jam buvo augščiausias.

Karolius Marksas ir jo dievi
namoji žmona Žėnė stovi šian
die prieš mus, o mes, begaliniu < 
pasididžiavimu ir džiaugsmu per 
ši ištisą pirmąjį šimtmeti siun
čiame jiems sveikinimų kaipo 
nemirštantiems vadovams socia- 
lės revoliucijos, kuri dabar visą 
žemę drebina ir kuriai lemta su
triuškinti despotizmą visose jo 
formose ir išliuosuoti žmonių gi
minę nuo amžių vergijos.

Jisai gyveno su 
mumis!

> Nepamenu kieno tie žodžiai. 
4 Bet jie pasako daug apie susip- 
I ra tusių darbininkų pažiūrą į sa- 
I vo didįjį mokytojų ir kovotoją— 
I Kari Marksą. Niekiamas senojo 
I supelijusio pasaulio atstovais, ši- 
I nitus kartų užtylėtas ir dar dau
giau kartų “sukritikuotas” — vis 

| dėlto, jisai gyvena su mumis! 
I Jo skelbtosios idėjos randa vis 
I daugiau naujų pasekėjų ir tuo 
I artina valandą gimimui Naujo 
I Pasaulio, kurį veltui pranašavo 
I pranašai ir sapnavo šviesesnieji 
I protai vergiamųjų ir išnaudoja
mųjų.

Uis ghost is marching on...
Taip, jo dvasia eina pirmosio- 

I se musų eilėse. Tuo labiau da
lbai’ apvaikštant dvigubą musų 
I šventę — šimtmetines jo gimi- 
I tuo dienos sukaktuvės ir Pirmą 

Gegužės , kuomet Senasis Pa
isantis, tarsi pakvaišęs, šoĮią bep- 
rotingą mirties šokį...

Į Neveizint smūgių, neveizint 
visų suklupimų po susidėjusią 

I sunkių bandymų našta — minai, 
pažymint didžiojo musų moky
tojo ir kovotojo šimtmetines gi
mimo dienos sukaktuvės, dar 
kartą mes užreiškiame Senajam 
Pasauliui: K. Marksas gyvena su 
mumis!

į Uis ghost is marching on!

Ne mes vieni, lietuvių socialis
tai, apvaikščiosime tas istorin- 
gas sukaktuvės tokiu nepapras
tu momentu. Ne vienų tik lietu
vių juodosios spėkos kelia da
bar savo pergalės puotą; ne vie
nose tik musų klebonijose ir tau
tiškų Augijų garduose girdisi 
susitelkusių hijenų staugimas... 
Juodoji spėka triumfuoja dabar 
visur: skersai ir išilgai pasaulio 
—nuo Allantiko pakraščių iki Ra 
miojo okeano; nuo Pirinėjų iki 
Karpatų kalnų; Azijos, Afrikos 
ir Australijos kloniuose... l)a- 

laikas!

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

5
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PEARL QUEEN KONCERTINĖ

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuve—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados, l’ž.laikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
iiinius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
dirbysČių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių lik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį gaus kalaliogų velUii.

STEPONAS P. KAŽLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., • Tel. Drovcr 7309 Chicago, III.

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Beu- 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiraa- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsypM kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

i.r esu linksmas jr ioqq sykių dėkuoju Salutaras mylislų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

xa |

Bet mes, susi pratusioj i darbi
ninkų dali, dėlto neprivalome 
nusiminti: juodosios spėkos siau 
timas neamžinas. Kartą turės 
pasiliauti la kruvinoji puola. 
Tą nujaučia visa hijenų ir rep- 
tilių veisle, ir dreba už savo kai
lį. Mes gi dabar, nors dusinami 
ir pa t reni t i, apvaikštant tas 
laip svarbias sukaktuves, su pa
sididžiavimu galime užreikšli: 
Marksas gyvena su milinis.

Uis ghost is marching on!..

Markso — žmogaus jau nėra. 
Bet mums liko Marksas moks
lininkas. Jisai yra nemirtinas. 
Marksas žmogus ilsis Highga- 
te’o kapinėse šalia nesuskaito
mos daugybės Londono proleta
rų, su kuriais jisai kartu gyve
no, kovojo ir lapo palaidotas. 
Bet Marksas—mokslininkas, Mar 
ksas — darbininkų švietėjas ir 
revoliucionierius gyvena.. Tas 
Marksas—revoliucionicris ir dar
bininkų švietėjas gyvens tol, kol 
pasaulyje bus bent vienas naudo
tojas ir naudojamasai, kol nuo 
žemės paviešio neišnyks pasku
tinė skriauda ir neteisybė.

Uis ghost is marching on...
St Strazdas.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAKTIENE

| SuRsbiai Ir greitai patarnauja 
į prie gimdymo ir šiaip jvairio- 
1 ae moterų ligose. Prižiūri ligo- 
| nes ir duoda patarimus mergi- 
I noni8 bei moterims.

I 1436 N. Ashland Avė., Chicago 
y ....
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tel. Pnllnian 342.
I). J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

VYRĄMS IR
VIKNATINIfl RCGIKTKUOTAB RUSAS APTIBKOBIUB ANT AttlDGKPOMTV

VYRĄMS IR SUAUG1EMS
Akiniai aukco tetauo** nuo M.M ir 
giliau. Sidabro rėmuo** nuo |1.9e ir 
augtėian. Pritaikome akiniu* uMyk*. 
Atminkit i Gaivu* *opėjuna*, uerriika- 
mi», axių akaudėjima*. užvilkima* O 
tt. yra vaUiau įvairių Jurų, kuru gali 
būti praialiuto* gerų akinių pritaiky
mu. lityrimas utdyką, jai parttl ar 
akauda akie. Jei joa raudono*, jei gai
va aopa, jei blogai matai, jei aki* afl- 
pata, netęak ilgiau, o jiežkok pagalbe* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdyką Atmink kad m«* k»* 
nam gvėra n tuo jam akiniu* ir ai— 
n am garai priremtam

B. M. M KRIKO F F. BhaeeriM Optika*.
Jei Jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba valetų, ateikit pe* man*. Al buvau *»■ 
tiekoriiu Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj Ii metų. Ai duodu patarnaus DTKaI GaM* 
paaarytl bile nokiu* rualikua vautu*. AB rekomenduoju tik GERUS daktaru*, ai a*. 
draogae Jmonių_ Į M. MKBIROjfy, 1U» 80. MORGAN 8T„ CHICAGO, IM

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
M<m itikolcktuojamc nuo nestropių skolininkų urnas ir nr- 

ntgaunnmas skolas, nota* ir visokius bcritštiškus skolų is- 
(7 jic&kojimus nu palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa

tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką, bile tik teisinga, mes Balinio jums iikolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. 1’aryėginimas ir rodą jums nieko nekaltuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teis
muose už r rasi kaitimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reiknluujantienis gero ir gabaus advųkdio, musų ofise visados atrasite 

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimame. Rašy
kite arba ateikite pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: 1‘anedčliais, Se* 
rodoma ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suim
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su vii iminėtais reikalais kreipkitės pai mus 
ypatiškai ar laiškais nnt sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGĄL SERVICE AGENCY
3111 South Halsted Street, ‘ Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS g 
ant Dury, Lentų, Reiny ir Stogams Popicro

SPECIALIAI: Maieva inalevojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal. ■
CARR BROS. WRECK1NG CO. Į

3003-3039 S. Halsted St., Chicago. III. p

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzte 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
*514-16 W. 12th 81., arti 
St. Louis Are. ir Ii 15-17 
8o. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suitc 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phonc Haymarkct 2563

Nedėldieniais tik pagal autarlj

Rezidencijos Telcphonc Albany 5546

Kampas 22ud pi
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Pilone Canal 4626

Šokly Mokykla

Prof. J LAŽAS

Reumatizmas Sausgelė.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :“šALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
nu 50c.

Prof. J. KLOVAS
Tel. Cannl 7270

Mokiname sulig naujausią mada visokiui lo 
kius. Užtikriname pasekmes Mokiname Pa 
nedaliais ir l'ėtnyčiom. Pradžia 7:48 ▼. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago, III 

Duodama Privatinės Lekcijo* • ____

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai ir overkolai, vertės nuo 
B30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir oVcrkolai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, ncdčliomis ir va
karais.

S. G O R 1) O N
1415 S. Halsted St., Chicago. III.

1 ■Bhmid bMiJBh BBBBiiMBu>Ii& vi■sBut®i£■



NAUJIENOS, Chfc»g >n

| Chicago ir Apieiinke

Illinois SocialistŲ Partijos 
Konvencija.

mačius savo klaidų, apalpo. Sū
nūs dabar atiduota graboriui, o 
motina j ligoninę.

Pavojinga žaismė.

ilgų, privalo sumokėti vienos 
savaitės padidinimų į tam tikrų 
fondų organizavimui darbinin
kų asociacijos. Tatai yra daro
ma tikslu suorganizuoti visų di
desnių firmų darbininkus, taip 
kad darbininkai galėtų jausti 
nevaržomi ir nepersekiojami, 
kaip kad dabar yra pas H. S. M.

—Koresp.

Mielinei Mnzikowski 5928 S Throop s Kukutis — gana ilgai. Kolba 
E<lward Maeiejevvski 4813 S Hcrmi- 

tage avė
yValter K Malis 4810 S Marfield av
Charles Martinkus 4518 C VVood st

CICERO

at-

Konvencijoj dalyvauja 
ir lietuviai.
Delegatų susirinko 81.

Vakar kaip 10 vai. ryto
sidarė metinė Illinois vaisi. So
cialistų Partijos konvencija liuli 
llouse svetainėje. Vakarykštė
je sesijoje dalyvavo viso 81 de
legatas iš įvairių III. valstijos 
vietų.
tuviai delegatai — vienas iš 
Springfieldo, du iš Chicagos*.

Vakarykštėje sesijoje nieko 
specialio dar nenutarta. Išrin
kta konferencijai prezidiumas, 
pora komisijų ir išklausyta at
sakomųjų įstaigų raportai.

Konvenciją atidarė valstijos 
sekretorius, d. Oliver Wilson. 
Konvencijos pirmininku išrink
ta d. S. Stedman.

Konvencija tęsis porą-trejetą 
dienų. —Delegatas.

Jų tarpe randasi tris lie- v.llH|el>in.
u

Naujas skandalas 
miesto taryboj
Korporacijos advokatas patai
kaująs gaso kompanijai.

Miesto taryboje naujas skan
dalas — šį syk dėl gaso kompa
nijos, kuri, kaip žinia, pamynė 
miesto tarybos tarimą ir sau- 
valingni nusistatė gaso kainas. 
Už tai gaso kompanija tapo pa
traukta tebrpan. Byla dar 
tebesitęsia. Bet štai vakar iš
kelta aikštėn įdomus faktas. 
Miesto apmokamas t. v. korpo- 
raciojs advokatas (Corporation 
Counsel), Samuel A. Ettelson, 
kuris turėtų daboti, idant pra
dėtoji byla butų laimėta gyven
tojų naudai — tas E’ttelsonas 
pataikaująs gaso kompanijai. 
Vadinasi, jisai norįs, kad 
metoju liktų ne miestas, o 
so kompanija.

Tai taip rūpinasi žmonių 
kalais demokratiškieji ir 
blikoniškieji politikieriai.

lai 
ga

rei- 
repu-

4452 
savo

Vietoj vaistų — Įteikė 
nuodų.

Ponia Dollie Ogden, 
Princeton gt., nunuodijo
astuonių mėnesių sūnų Edgarą. 
Vietoj vaistų, neapsižiūrėjimu, 
ji įteikė dožą stiprių nuodų.
Vaikas tuoj mirė.

Green, tJ. Bare t ir A. Anderson 
— vakar užsimanė pasivėžinti 
Michigan ežere. Pasigavę at- 
platutą pakraštin rąstą vaikėzai 
nusiįrė juo net 300 pėdų nuo 
pakraščio. Rąstas virto ir pir- 
masai, būtent R. Green, pasinė-

šauk lies pagelbos. Kol ši atvy
ko, Green jau buvo negyvas.

Prasižengimai auga.
Policijos departamentas ir vėl 

susirūpinęs. Policijos kova 
prieš prasižengimus neduoda 
lauktų pasekmių. Tiesa, pas
taruoju laiku kriminalistų siau
timas buvo truputį susimažinęs. 
Bet dabar ir vėl jie pradeda 
siausti. Ir policija susirupinus 

— kaip čia juos suvaldžius...

Nelaiminga štuka”.
Joseph Jezek, gyvenąs 3109 

So. Halsted gatvėj, pasišaukė 
šešis savo draugus, ir, sako, 
sumanęs “pasištukavoti” su Ge- 
orge’o Mnnialis’o automobiliu. 
Radę jį ties pastarojo krautuve, 
3100 So. Halsted st., jie įsėdo ir 
nuvažiavo. Savininkas nebera
dęs automobiliaus šoko jieskoti 
vagilių. Pasigavo juos ties Po- 
plar ir 13 gatvėm. Įpykęs savi
ninkas paleido penkis šūvius ir 
Jazek krito negyvu.

Siuvėjai paminėjo 
darbininkų šventę.

Chicagos rubsiuviai, priklau- 
■>antįs prie Amalgamated Clo- 
Thing yVoi'kers unijos irgi neat- 
uliko nuo kitų susipratusių da
rbininkų. Seredoje jie pamine-

tę Pirmų Gegužės Guyons Pa
ra d ise svet.
Ten pat, beje, pranešta, kad 

Hart Schaffner and Marx firma 
padidino savo darbininkams al
inas. Tatai paskelbė pats arbi- 
tratorius J. E. VVilliams. Apie 
lai jau buvo minėta Naujieno- 
<e. Susirinkime taipgi buvo 
ariimta rezoliucija, reikalaujan
ti, kad visi darbininkai, dirban-

Motina, pa-Jjtįs pas H. S. M., gavę didesnių

! Vakaras su Programų
JUBILEJINIS APVAIKščIOJIMAS

Paminėjimui
K. MARKSO 100 METŲ SUKAKTUVIŲ

Taipgi
GEGUŽINĖS DARBININKŲ ŠVENTĖS

Rengia
Lietuvių Socialistų Sąjungos 81-oji Kuopa

Įvyks

Subatoj, Gegužio 4, ’18
M. Meldažio Svetaine]

2242 W. 23ril Place

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga prieinama

j VAKARO PROGRAMAS:
1—Socialistų Tamburinų Orchestra.

i 2—.Kalba .......................................... KL. JURGELIONIS
3— I.. M. Progr. 9tos kp. choras, vedamas p. GUGIENfiS
4— Solo, akomp. p-iai Gugienei, p-lė ROSE KOPPNAGLE
5— Lenkų choras “Nowe Žycie”, ved. p. ZELEWSKIO
6— Solo, akomp. p. Gugienei, atliks p-lč 1.. KOPPNAGLE
7— Liet. Soc. Vyrų Choras, vedamas p. J. KATILIAUS

9— Lietuvių Kvartetas: V. ASCII.LO, P. MONKEVIČIUS,
E. JANULIONIS ir J. STONIS

10— Monologas ..........................J. L BRIEDIS
11— Muzikos gabalėlis “III Travatore” ........ SLOGA 

Po prograniui — šokiai prie South Slavic Soc. Tam
barinų orchestros . Kviečia visus KOMITETAS.

<___________________________________________________ /

Kaltina 37 policistus. 4
Valstijos prokuroras Iloync 

vakar Įteikė majorui Thompso- 
nui ilgą sąrašą policistų, kurie 
įtariami įvairiais prasižengi
mais nepildymu savo parei
gų, neteisingumu, graftu ir tt. 
Sąraše randasi vardai 37 polici- 
stų.

Ruby Dean Išteisinta.
Prisaikintieji teisėjai vakar iš

teisino kabaretų dainininkę p-lę 
Ruby Dean, kaltinamą nužudy
me Dr. Leon H. (Juitman’o. Pa
starasis, sako, turėjęs meilės 
prietikių su p-le Dean. Visą 
laiką, tęsianlies bylai, p-lė Dean 
tvirtino, jogei ji esanti nekalta.

Sis-tas.
Naujoji miestelio valdžia, pra

dėjusi savo tarnystę kurtu pra
dėjo šluoti lauk ir senuosius, 
taip vadinamus “neprigulmin- 
guosius” klerikalų “bodes”. 
šluoja juos iš įvairių viršininky
sčių. šiomis dienomis ji iššla
vė ir Dr. Shinglemaną. Pastara
sis, nors buvo žydas, bet jis kal
ba lietuviškai ir nuoaltos giria 
klerikalų “neprigulmingąją pa
rtiją” ir rėmė šv. Antano para
piją tam tikra suma pinigų. Jis 
čia buvo sveikatos komisionie- 
rimn. O kadangi jis turėjo ne
mažą paramą iš klerikalų, ypač 
lietuvių, ir paties Ežerskio, tai 
jisai noriai rėme lietuvių baž
nyčią aukom& kaip ir j^tįs pa- 
rapijonai. Negana to, jis dargi 
vadinosi Antaninės parapijom!, 
o dažnai atlankydavo ir bažny-

ici šio nei to. Po prakalbos 
rinkta aukų kalinių ivikalui. 
Surinkta virš 40 dol. Renkant 
aukas atlikta visa eile deklama
cijų ir Briedukas, akompanuo- 
ant n-lei Staniuliulei, padaina

vo Kinijos Laisvės himną. Pas
enti uis kalbėjo d. Trainis. Tuo 
ir užsibaigė prakalbos. Beje, 
)iivo pakviestas kalbėti ir Dr. 

A. Montvidas, bet dėl tūlų prie
žasčių atsisakė kalbėti. Žmonių 
nivo pilna svetainė.

—J. B. Aglinskas.

DIDELIS APVAlKš-
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS

Help Our lbwn \Vin

Reikalauja 
“indžionkšeno”.

Morrison viešbučio savinin
kai kreipėsi teisman reikalau
dami “indžionkšeno” prieš 
naująjį miesto tarybos patvar
kymą sulig kabaretų. Naujasis 
patvarkymas mat draudžia šo
kius ir kitokį pasilinksminimą 
visose tose vietose, kur pardavi
nėjama svaiginamieji gėrimai.

Truc translation filed with th poni 
mastei’ at Chicago, III., May 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 917
Išvažiavo į
Jeffersono barakus.

vėl būrys naujokų į Jeffersono 
barakus, Missouri valst., kad už
pildžius šaukiamųjų iš Chicagos 
distrikto 8000 rekrutų skaičių.

Tarp išvežtųjų naujokų pa
duodamos lietuviškos pavardės: 
loseph Maishes, 1116 S Jefferson st 
Pi trr Robis 2106 Cottagc Grove avė 
John Loschiava, 259 \V 22d pi 
Vineent Dandraiia 2825 Michigan av 
John Kranklis 865 Oakwood blvd. 
Frank Mauro, 618 Mav st 
VVilliam J Kekas 1214 N. Clark st 
James Pragianes 17 E Ohio st 
Jonathan B Sargis 732 Grace st 
George Aliliunas 1098 S Union av 
Anthony Bartkus. 1800 S Peoria si 
\mliexv Balnis 1700 S Union a v 
lohn Jurgaitis 2302 S Halsted si 
\ntonas Jackstavicz 2041 S Ruble st 
\Villiam II Karstelis 815 W 21st sti
klines Krisan 914 W 20th pi 
loseph Kokes 1921 Canalphrt av 
Pelei- Leika 915 W 19th pi 
VValerisan Linkus 670 W. 18th st 
Augusi Linnert 1937 Slring si 
loseph Langvis 2026 S Union avė 
Anthony Maukus 724 W 21st oi. 
John Mingelis 1967 (’analport avė 
Charles Moravice 1734 S Ruble st

Į Eelix Maeos 1962 Canalport avė • 
I Peter Norvid 1811 S. Peoria avė 

Krank Ninrikas 642 W 18th st
I Joseph Pfeiffer 1710 String st 

John Pliskis 912,W 18tH nl 
phmlev Prlrosbfd 1700 String st 

lohn Paulis (yf3 W 16th SI 
yVilliam SpauslnoLs 1612 S Union av 
lohn Sugenf 1916V* Halsted si 
Steve Seke/as 1707 S Jefferson st 
Charles Slankus 1709 S Halsted st 
John Yankauskas 3259 S Union av 
’osęnhat T Kontowt 4539 S Marshld.

I \\ dliam I- Lobinski 1520 Diversev lik 
Į Iheo J Munka 2 32 Magnolia av 
I Peter Beisianls 5105 S Wentworth a 
I George Genis 3026 S California avė 

lohn Seikut 175 Cameron st., Ham- 
mond. hid.

John yvidoschilzki 2750 yyr 22d st 
Į roe Kuzelka 3010 S Spaudinę avė

Peter Pawlow.ski 2421 S. Albany av 
Aloxander Gieclrojic 2241 S Albanv aI b'iank Urba 2521 S Albanv a v 
Andrew Dūda 2609 yv 25th st 
Gustav Dambofski 2611 yyz 23rd st 
George J Lukas 2615 S Clifton Park a 
Krank J Raczvnski 3017 W 21st o] 
John A Novvieki, 1929 S Kodzie avė 
Pptcr Grajew.ski 3540 Carlisie pi 
John B Glntowt 1956 S Savvyer ave 
\lex Kamenis 1510 S Albany av 
Niyk P Karavites, 4002 Southport av 
Stanley Baranowski 1151 Church st 
Anthony Zulonas 8134 Vineennes av 
Constantin Mitrukis 50 E yValton pi I AlluilQf W mmlc! 1/ i 1/UO __i
Pelei- Ne.veranskus 2050 AV (^"uiter s | 
William Martunas 2213 AV 23rd pi 
Martin CesnavHis 2247 S Oakiev av 
lohn F Pauga 2132 W 23rd st 
B<-nnis Rupsls 2059 AV 23rd st 
XVIa<lvslnw Vitkovvski 2145 W 18th « I 
’ioininick Shlapiatis 2321 AV 22n pi I 
Bronius Lenkauskas 2326 S Oakiev a 
John S Peotrovvski 2346 AV 18th st 
’ohn Wi<niuski 2341 W 19th nl J 
'•'hinlev Gestui- 2245 W ,21st .st 
VaeJav Si’dint. 2065 AAZ Cnulter st 
Charles Kanunskv 2320 AV 24th st 
lnhn I nzowski °1?9 W 241b st

| fosenh BarknWski 2322 S Oakiev av 
'•’inriP. JiKpkpU's °332 AV 23rd st

I Tonv \«' »mowski 2332 S. AVesfern av 
ahramo’ ^’z 10lg W 20th st 

T....  2045 AV Cnultpr st
Kishkunes 2334 S. oavit st 

s.'inpL>,- 2334 S Rnrkwpll st
v» '-islaw P >w>-pzps 2239 W 23rd st 
'V Bia'-^a? 5001 S Throon st
Vlctor R Negorskt 4719 Elizabeth st

Nekartą jis gyrėsi parapijo- 
nams, kad: “aš tai esu jūsų kū
no daktaras, o jūsų klebonas — 
jūsų dusios daktaras”. Neišma
nėliai parapijonai' gi iš to di
džiai džaugės. Bet, dabar, 
kap girdėt, ponas Shinglenianas 
jau rezignavęs iš parapijos, to
dėl, kad netekęs boso vietos mie
stelyj.

Gaila, kad toki geri parapijo- 
nai prapuola. Jie davė daugiau 
pinigų, kai į) by vienas parapi- 
jonas.. .•

Bet tiek to, kad tas ponas da
ktaras nebeparapijonas. Užtat 
gi dar turime vieną žydelį pa
rapijom!, būtent, poną Kubels- 
kį, saliunčiką.’ Jisai, tiesa, nėra 
jokis miestelio bosas, bet kleri
kalams labai pataikauja, kadan
gi mat iš jų darąs visą pragyve
nimą. Jis •tjipMi esą nemažai 
davęs “ant Imžny lėlės”, ypač 
1915 m., kada vietos bažnytini
nkai jo, kaipo’ žydo, nenorėjo 
įsileisti su bizniu į Cicero. Jis 
davęs daugiau dolerių už kitus 
parapijomis, ibe to, dar žada re
mti ir tolinus, — bile katalikai 
rems jo biznį-saliuną.

Kitas korespondentas Vąšo:
Seredos vakare Mildos svetai

nėje buvo surengta prakalbos. 
Rengė LSS. VIII rajonus ir ke
lios kitos draugijos. Tai buvo 
apvaikščiojinias Pirmos Gegu
žės ir paminėjimas šimt-meti- 
nių K. Markso gimimo dienos 
sukaktuvių. Pirmiausia kalbė
jo drg. A. Vasiliauskas apie rei
kšmę ir svarbumų Pirmos Ge
gužės. Antras kalbėjo P. Ku
kutis. Trečias — K. Trainis. 
Daugiausia betgi žmonės norė
jo išgirsti Dr. A. Montvido pra
kalbą, bet per tvarkos vedėjų 
kaltę daktaras negavo progos 
kalbėti. Vėliau “Ateities Žiedo” 
draugijėlės choras, vadovauja
mas p-lės S. Staniuliutės, puikiai 
sudainavo keletą dainelių, kas 
publikai labai patiko. Linksma, 
kad p-le S. Staniuliute taip pai
kiai mokina tuos mažus kūdi
kius. Buvo apie tuzinas dekla
macijų, bet daugumai žmonių 
jos nepatiko, nes perdaug jų bu
tą. Vėliau rinkta aukų ben
dram Socialistų partijos kalinių 
gynimo fondui.

kišti “Aidui” koją, ir tl. Na, ai
tai gražu?’

Baigiant vakarieniauti drg. 
D. Statkus pakvietė svečius pa
aukauti kiek kas išgali politiš
kiems kaliniams. Suaukavo 
$41.10. (Vardai ir pavardės au
kavusių bus paskelbta vėliau).. 
Pagalios visi sustoję padainavo 
marseljietę ir po to kas dar ėjo 
šokti, o kiti atsisveikino su drar 
ugais ir keliavo namo.

—P. F. Grybas.

AUKOS L. S. S. APSIGYNIMO 
FONDUI.

ROSELAND
Išleistuvės.

Surinktos drg. K. Petrikienės 
prakalbose, bal. 18 d. Mildos sve
tainėje.

Aukavo šie: J. Luisaitis $3; P 
Dauseika $2; J. Sadauskas, S
Pulackas, .L Markus, K. (iasiu- 
nas, F. Grigaitis, Šlubis, K. Vai
čiulis, C. Praniškis, K. Juška, J. 
Rūta, Baltušis, Wladus, čiužas, 
W. Aleksas, M. Liubinas, A. F. 
Kazlauskas, J. Klaz, J. Kudirka 
po $1:; A. Žiba 75c.; J. Prunai- 

j tis, F. Bačkus, J. Mažeikis, A.
M. Petrukas, j |{a£iipas, J. Dabraškienė, A. Ju- 

j sevičia, Poeda,. Strumskis po 
i 50c.; P. Satkunas, Kukuraitis, J.

Baltušis, J. Saikus, J. Miknius, 
F. Juodeikis, F. Norkus, B. Sla> 
kis, Slančiauskas, Jenkevičia, F. 
Antanicetas, M. Macas, J. Drili- 
ngas. V. Ząlanauskas, A. Žilie
nė, A; čepauskienė - po 25c.

Viso su smulkiomis aukomis 
$57.30.

Visienfs aukavusiems, vardan 
komiteto, tariu širdingą ačiū.

—S. S. Meškauskas.

tarp vietos

J. Stančiko 
choras su-

savo parapijomis, kam jie skai
to “Naujienas”. Ir ekstra mi
tingus šaukia ir pamoksluose

noms” ir grąsina žmones praga
rais, kad lik jie neskaitytų Nau
jienų. Žinoma, kaikuric para
pijom;, kur skaityt nemoka, pil
do jo prisakymus, bet daugu
mas juokiasi iš tokių tėvelio gra
sinimų. Kunigas grūmojo pa
rapijom! ms, kad jis neisiąs nei 
sų paskutiniu patepimu, jei šau
ksis tas, kuris skaito “Naujie
nas”, nei mirus jam nepašven
tinsiąs. Balandžio 23 d. jis bet
gi su visoms bažnyčios ceremo- 
nijimis palaidojo ir pašventino 
du mirusiuosius aa. Aleksa-

ką, nors juodu abudu buvo 
Naujienų skaitytojai. Je, ką 
lik nedaro tas pinigėlis.

—J. Aceris.

Gegužio 1 d. tarp daugelio ki
tų jaunuolių, pašauktų karinėn 
tarnystėm pašaukta nemaža ir 
lietuvių. Jų tarpe randasi drau
gai M. Bacevičia ir J. Dura, ku
rie daug darbavosi 
lietuvių.

Balandžio 3G d. 
svet. LMD. “Aido”
rengė šeimynišką vakarėlį atsi
sveikinimui su drg. M. Bacevi
čia, kuris per keletą metų buvo 
minėto choro .pirmininku ir 
daug dėl jo pasidarbavo. Vaka- 
'rėlyj be Aido narių daylvavo 
daugelis svečių. Pirmiausia bu
vo žaismių: Gražus musų jauni
mėlis, Aguonėlė, Tam darželyj 
aš buvau ir tt. Vėliau iki 10 vai. 
pašokta ir sėsta valgyti vakarie
nę. Čia drg. P. Babelis paaiš
kinęs kas ir kokiu tikslu rengia 
vakarienę ir paprašė, kad kiek
vienas pratartų po kelintą žo
džių atsisveikinimui su drau
gais, kurie jau išskirti iš musų 
tarpo. Pirmiausia kalbėjo pats 
d. M. Bacevičia. “Aidas” per p- 
lę F. Bruškaitę suteikė jam žie
dą. Tolinus beveik visi pasakė 
po trumpą atsisveikinimo žodį.

Čionai betgi noriu paminėti 
vieno drg. neteisingą užsipuoli
mą ant vietinės moterų kuopos, 
kad esą moterys, norinčios pa-

DIDELIS APVAIKščIOJI-
BRIDGEPORT

Paminėjimas darbininkų 
šventės.

( Gegužės 1 d. socialistai ir koks 
Už!Iten “lietuviui prumoniečių sky- 

rius” bendromis spėkomis su
rengė prakalbas paminėjimui ■ 
tarptautinės darbininkų šventės 
— Pirmos Gegužės. Prakalbos 
buvo Mildos svetainėje. Buvo 
prakalbų, dainų ir visa eile dek- 

| lamacijų. Pirmas kalbėjo d. A. 
Vasiliauskas apie 15 minučių. 
Nurodinėjo Pirmos Gegužės rei
kšmę. Jo kalba publikai pati- ;
ko.

Pertraukoj vaikų draugijėlės, 
“Ateities žiedo“, choras gražiai 
padainavo. Paskui kalbėjo P.

MAS DARBININKŲ

ŠVENTĖS i

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos lietuvių 
progresyviškos organizaci
jos nedėlioję, geg. 5 d. K. 
of P. svetainėje, 11037 So. 
Michigan avė.., Roseland, III 
Kalbės P. Kukutis, K. Trai-» 
uis, ir A. Vasiliauskas, L. 
M. P. S. kuopos ir “Aido” 
chorai dainuos ir bus kiloki 
pamarginimai. Pradžia— 
1:30 po pietų. Komitetas.

DIDELIS APVAIKš- 
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos lietuvių 
progresyviškos darbininkų 
organizacijos. Įvyks Gegu
žės 4 d., Subatoj, Naujienų 
apielinkėj, Malinausko sve
tainėj,, 1843 S. Halsted str. 
Liejimas iš 19-tos gatvės. 
Kalbės P. Kukutis, K. Trai
nis ir kiti ir bus įvairus pa

marginimai. Pradžia 7: 
30 vai. vak.

Kviečia Reng. Komitetas.

Petras Karnauskis
Persiskyrė su šiuo* svietu Ge-

■ gūžio 1 d., 4 vai. po pietų, 1918. 
II Mirė sulaukęs 24 metų amžiaus. 
|| Paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
|| pav., Laukuvos parap., Paižunų
I sodos. 5 metus išgyveno Ame- 
| rikoje; paliko stfVo brolį An- 
| taną Lidžių, tėvus ir seseris 
| Lietuvoje.
| Palaidotas bus gegužės 4 <1., 
| 9 vai. ryte iš namų 4539 So. 
| Marshficld avė., į šv. Kryžiaus
■ bažnyčių, iš ten i Sv. Kazimiero 
| Kilpines.

| Kviečiami giminės, draugai ir 
| pažįstami atsilankyti į šerme- 
| uis ir dalyvauti laidotuvėse. 
| Antanas, brolis.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Murks o. 
Rengia Chciagos lietuvių 
progresyviškos darbininkų 
organizacijos. Įvyks nedė
lioję, Gegužes 5 d., Frank 
and James svet.^ kampu ; 
Lake ir 28rd si., Melrose 
Purk, III. Kalbės drg. T. 
Dundulis, P. Dubickas. P. 
Kukulis, K. Trainis ir kiti 
ir bus įvairių pamarginimų 
Pradžia 1:30 vai. po pietų.

Kviečia Reng. Komitetas.

ERZINANTI APSI
REIŠKIMAI.

Žmonės, kurie kenčia nuo vi
duriu nerviškumo, trokšta mai
sto, kurį jie negali naudoti, ypa
tingai saldumynus, riebumus ir 
tt.

Jųjų viduriai neįstengia suvir
škinti tuos daiktus, ir maža jųjų 
dalis sudaro gazus ir širdies pla-

Toki apsireiškimai parodo, 
kad ligonis yra žemiau normaliu 

| gyvenimo ir neturįs priešinimosi 
jiegos, ir todėl yra reikalinga ei
ti prie pavojaus šaknų.

Trinerio Amerikonoškas Kar
taus Vyno Elixiras yra gyduolė, 
kuri tikrai pagelbsti tokiuose at
silikimuose. Jisai išvalo vidu
rius ir pilvą, pagelbsti virškini
mui ir sustiprina visą systemą. 
•Aptiekose. $1.00.

Jeigu jus reikalaujate ištiki
mos gyduolės reumatizmui, ne
uralgijai, strėnų gėlimui, išsisu
kimams, elc., Trinerio Linimen- 
tas užganėdins jus tikrai (35 ir 
65c. aptiekose, per krasą 45 ir 
75c. ) ir jeigu Jums reikalingas 
atsakantis ir malonus gargalia
vimas skaudamai gerkliai arba 
tinimui burnoj, naudokite Tri- 

I nerio Antiputrin (50c. ir $1.00 
aptiekose, per krasą 60c. ir $1.)

1343 S. Ashland Avė., Cliicago,
III. (Apgars.)

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiai!) 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavčlui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
unis akinips tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAP 

1801 So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek *s 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgzaitHiioja Dyka!

djgSk Gyvenimas yra AmmAk tn^ius, kada pca 
nyksta regčjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at- 

« * kreipiama į vai
kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vok. 
ne<lėl<hen. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Anhland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

I TELEPHONE YARDS 1134

I* Dr.P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki

1325 So. Halsted St., Chieaga 
ian iii^ai*>ai>rTwi r narni f lann iiianiiia
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Pranešimai
Roseland, III. — Draugystės Liet. 

1). K. Vytauto No Susirinkimas į- 
vyks Nedėlioj, Gegužės 5 d. Brolių 
Sirumilė svet., 158 E. 107th St. Ka
dangi tų pačių dienų įvyks minėtos 
draugystės teatras ir balius, susirin
kimas turės prasidėti lygiai 1 vai. 
po pietų. Visi nariai atsilankykite 
paskirtu laiku. —A, Grebelis, rašt.

Prakalbas su Programų rengia LSS 
17lta kuopa Nedėlioj, Gegužės 5 d., 
7 vai. vakare, Liberty svetainėj, 3925 
So. Kedzie avė., Kampas 39 iilace. 
Kalbės Dr. A. Montvidas. Vakaras 
surengtas liksiu apvaikščiojimo K. 
Markso iubilejaus. Bus gražus pro
gramas. Kviečia visus LSS. 174 kp.

107th St. Ka-

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau savo tetos Kotrynos A- 

niulis, gyveno Brooklyn’e, N. Y. Kau
no gub., ir pav. Betygalos parap. Da
bar, gyvena, regis, Michigano valsl- 
joj. Malonu butų sužinoti jos adresą 

Antanas Lukminas,
1627 N. Paulina st., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ MOKYKLOS DRAUGIJOS

Pajieškau Emilijos Rugailiškaitės, 
Kauno gub., Vilkmergės parap., Su
bačiaus parap., PelvŠčlių viensėdi
jos; pirmiaus gyveno New York’e. 
Ji pati tegul atsišaukia, arba kas ži
note, praneškite jos adresų.

Marijona Geleževičiukė, 
944 yV. 35th Place, Chicago, III.

REIKALAUJAM agentų Chi- 
cagoj ir kituose miestuose par
davinėjimui farmų lietuvių ko
lonijose. Meldžiame atsišaukti 
dėl platesnių paaiškinimų į Ko
lonizacijos ofisų
Liberty Land & Investment Co.

3301 S. Halsted st., Chicago

Pardavimui
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Didelis Bargenas

Svarbus susirinkimas.—S.L.A, 36- 
tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvvks nedėlioj, gegužės 5 d., Mildos 
svetainėj. Pradžia lygiai 1 vai. po 
pietų. Nariui prašomi; skaitlingai 
atsilankyti į šį susirinkimų, nes turi
nio daug svarbių reikalų: rinkimai 
SLA. centro valdybos ir rinkimai de
legatų į SLA. seimų.

SLA. 36 kp pirm., J. P. Markus.

Pajieškau savo brolio Povilo Vai- REIKALAUJA bučerių ir prie kaulų, 
čiukino, Suvalkų gub., Panemunės ‘ •
parap., kaimo Šilėnų. Girdėjau, kad 
gyvena Ne\v Yorke. Jis pats ar kas jį 
žino malonės atsišaukti antrašu:

Antanas Vaičiukinas
315 E. 115 St., Kensington, III.

Pastovus darbas ir gera mokestis. 
Vieniui Sausage Mfg Co.,

1215 So Halsted St., Chicago

Lietuvių Tautiškų kapinių visuo
tinas susirinkimus jvyks nedėlioj,— 
gegužės 5 dienų, 10 vai. ryto, Mildos 
mažojoj svet, kertė 32 ir Halsted gat
vių. Visi kapinių globėjai, draugijų 
delegatai ir lotų savininkai kviečia
mi atsilankyti: yra daug reikalų ap-. v . 
svarstymui, o svarbiausia—tai ap-1 
tarti busiantį kapinių apvaikščioji-1 !įnu r.?.1 
mų, 30 gegužės. Kviečia Valdyba.

Pajieškau Felikso Naujalio, Su
valkų gub., šventažerio parap., kai
mo Jančnių. Pats ar kas kitas pra
neškite jo adresų. August Veselga, 
2142 VV. 22 pi. Chicago, III.

Aš, JONAS SKIRERDIS, kareivis 
Francijoj, norėčiau sužinoti adresų 
savo brolio Petro Skiberdžio. Pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų volosties, sodžiaus Užušelų. 
Gyvena Suy. Valstijose, mieste New- 

ir ten turėjo saliunų. Pra- 
, i man adresu: No 1275.— 

Jan Skibirdis, 1 Regiment, Chasseurs 
Polonais. Ze Com. de Mitrailles, S. 
P. 156, France.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui namų. Gera mokestis ir pragy
venimas. Atsišaukite greitai. S. G. 
3353 SX*Emerald Avė, 2-ros lubos

2 flatai, mūrinis namas, YVells st., 
arti 37-tos, 6 kambariai kiekvienas, 
padalyta į 4 flatus. įplaukų $38.00 
mėnesį. Savinikas paėmė nuosavybę 
dėl kliūčių. Parduosiu pigiai tei
singam žmogui. Kas pirmesnis tas 
geresnis. Maži išmokėjimai. Susi
taikoma, kad įplaukos gali išmokėti. 
Nepaprasta proga dėl namo ir gero 
įdėjimo pinigų. Pasimatykite su

R. KLEIN,
309 Harris Trust RIdg., 

Tel. Randolph 3012. 
Chicago, III.

_______ L—

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklų. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

1742 S. Union Avė. 
Pranciškus Girdvvainis, kasos glob., 

2000 So. Halsted Str. 
Petras Luza, kasos globėjas,

1916 Canalport Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrų 

subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojiino mokėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

EI). ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lilhuanian National Cemėtcry, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdotnų per valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APAVI ETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

PARDAVIMUI ŪKĖ (KARMA)

< VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dinei!, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnkft

Bridgeville, Pa. SLA. 90 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žio 12 d. kaip 1 vai. po pietų papra
stoje vietoje ()wls salėje: bus bal- 
savimas-rinkimas pildomosios tary
bos, svarstomi įnešimai seimui ir de
legatų rinkimas. Visi privalo atsi
lankyti! —SLA. 90 k. org. S. Bakanas

Melroae Park, III. — LSS. 43 kuo
pos priešinetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužio 5 d., kaip 12 vai. 
dienų, Frank ir James svetainėje, 
kertė 23 Avenue ir Lake st. Draugai, 
susirinkite visi, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi bus 
renkama sekantiems metams nauja 
valdyba ir tt. —Org. A. Staškus.

Pajieškau švogerių Vincento ir J)o- 
miiiiko Rubjių. Paeina iš sodos Edi- 

pavieto, Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.

Joseph J. Kaulis,
P. O. Rox 424, Picdmont W. Va.

Pajieškau Juozo Milkonio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Valakų kaimo. Gi
rdėjau, kad dirba mainose Montanos 
valstijoj. Kas žinot ar pats atsišau
kite šiuo adresu:

V. Saboliauskas,
2337 S. Leavitt st., Chicago ,111.

Didelis apvaikščiojimas darbinin
kų šventės ir šimtmetinių Karlo Ma
rkso gimimo dienos sukaktuvių įvyks 
(Kada? Kieno? Red.) Malinauckio 
svet., 1843 So. Halsted st. Kviečia vi
sus atsilankyti Rengimo Komitetas

Pajieškau savo brolio Prano Gau- 
diešiaus, Kauno gub., Telšių pav. ir 
parapijos, Užgirių sodos; 10 melų 
kaip Amerikoj; 2 metu atgal gvveno 
Chicagoj, Westsidėj. ženotas. Vėliau 
persikėlė į La Port Ind. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkite atsišaukti.

Vincentas Gaudiešius, 
3755 Emerald Avė., Chicago, III.

LSS. 4 k p. LSJL. 1 k p. ir LMPSA. 
9 kp. bendras lavinimus susirinkimas 
atsibus nedėlioj, gegužės 5 d., 10 vai. 
ryte, Fellowship House svet., 831 VV. 
33rd Place. Bus lekcija iš gainios 
mokslų. Kviečiame visus atsilanky
ti. Komitetas.

JIEŠKO DARBO

Roneland, III. — S LA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, ge
gužio 4 d., 7:30 vakare, 9-tos wardos 
socialistų svet., 11100 So. Michigan 
avė. (įėjimas nuo 111 gatvės). Visi 
nariai privalo ateiti, nes bus svarsto
ma naujoji SLA. konstitucija ir taip 
daug svarbių reikalų.

—Rast. K. Kalinietis.

VAIKINAS jieško darbo mokinties 
prie biznio, kaip tai į sankrovų, bu- 
černę ar tam panašiai kokio kito 
biznio, moku gerai rokundas ir kal
bu lietuviškai; lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai: esini blaivas ir teisingas; 
kam bučiau reikalingas, atsišaukite 
laišku. Sutinku išvažiuoti į bile val
stijų. V. Zilalis,
1201 — 149 St., East Chicago, Ind.

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, gegužės 
5 d., pradžia kaip 12:30 po pietų, 
Schlitz salėje. Draugai, malonėkite 
atsilankyti kuoskaittingiausiai, nes 
turime svarbių reikalų — rinkimus 
centro valdybos ir tt. Sekr. F. Rasčis

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKO kambario — du jauni 

vaikinai. Butu geistina, kad su val
giu, VVest sidėj, kas turit lokį dėl 
dviejų ar po vienų skyrium kambarį 
malonėkite atsišaukti laišku pažymė
dami No 16, Į Naujienų ofisą.

REIKIA DARBININKŲ

Liet. Mot. Progr. Sus-mo 58 kp. 
susirinkimas, kurs buvo šaukiamas 
nedėlioj, gegužės 5 d., delei tūlų 
Dricžasčių dabar negalės įvykti. Se
kamas laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau. Narės, iėmykite.

—Organizatorė.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

IR
Gc-

Didelis Biblijos Tyrinėtojų susirin
kimas įvyks subatoj, Gegužės-May 
4, kaip 7į3l) vai. vakaro, Bashinskio 
svet., 731 VV. 18 gal. Kalbėtojas — 
VVm. Vahikonis, iš Springfield, III. 
Jis taipgi kalbės nedėlioj, 1 vai. po 
pietų ir 7:30 vak., Mildos svet., 3138 
So Halsted St., Inžanga dykai, nėra 
kolektos. Kviečia Bibl. Tyrinėtojai.

REIKALINGA MOLDERIAI 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leiberiai į geležų kiemų. Atsišau
kite į: Northvvestern Scrap Iron 
Machinery Co., 1717 N. Western Av.

I.SJL. 1 k p. mėnesin. susirinkimas 
įvyks subatoj gegužės 4 d., 8 vai. v., 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St. Vi
si nariai malonėkite susirinkti.

—Valdyba

REIKALAUJAMA 10 prityrusių 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus darbas. Gera mokestis.
P. Goldman, 1820 VV. 14 St. Chicago

“Ateities” Žiedo” vaikų draugijė
lės choro repeticija vadovaujant p- 
lei Staniuliutei, jvyks nedėlioj. ge
gužės 5 d., 2 vai. po pietų, Mark 
VVhite S. svet., Halsted ir 29 gat v. 
Visi Ateities žiedo nariai ateikite.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

REIKALINGA jaunas vaikinas prie 
aptiekus darbo. Kuris yra dirbęs 
aptiekei. Atsišaukite tuojaus. 3601 S.

SLA. 194 kuopos susirinkimas bus 
gegužės 5. nedėlioj, Gudgalio svet., 
1447 S. 49 Avė ir 15 st. Nariai visi 
ateikite. —Pirmininkas.

BEI K ALINU A 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiliu šapoje. Darbas 
visokis. VVARSAVVSKY and CO., 
1915 So. State st., Chicago

SLA. 226 kuopos susirinkimas į- 
vvks nanedėlio vakare, gegužio 6 d. 
7:30 P.M., Liuosvbės svetainėj. 1824 
VVabansia avė. Visi nariai maloniai 
kviečiami atvykti paskirtu laiku. Bus 
svarbių tarimu. —A. Martišius, sekr.

Lietuviu Darbininkų Bučeriy ir 
Groserių Sus. Am. paprastas susirin
kimas įvyks graužės 5 d., 1:30 vėl. 
po nietų. Jos Mikalajūno svet., 2334 
S. Leavitt 
atsilankyti

REIKALINGA 25 patyrę lekeruoto- 
jai, rubberiai ir polišeriai. Gera mo
kesti. Pastovus darbas. Nėra darbi
ninkų netvarkos. Atsišaukite:

Herzog Art Furniture Co., 
Sagių a w, Mich.

st. Draugai, nepamirškit 
paskirtu laiku. Valdyba.

Harbor, Ind.—Sus. Liet.Indiana
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. gegužės 5 d., 1 vai. 
r n pietų, Ant Mikaločiaus svet., 2112 
137th St. Visi nariai turėtų daly
vauti, nes šiame susirinkime bus bal
savimas Pildomosios Tarybos ir ap
kalbėjimas apie busimąjį SLA. sei
mų. Norinčius prisirašyti kviečia
me atsilankyti. —J. Stripeikis, rašt.

BEIKAUN’KA LIETUVIŲ IN LIE
JYKLA, IN JABDA IR IN DIRBTU
VE: DARBAS. DIENOMIS IR NAK
TIMIS. PASTOVUS DARBAS.

DARBO BIURAS ATDARAS PA- 
NEDĖLIO.
ČIOS VAKARAIS 
RO.

NEDĖLIOMIS
VA L. PO PIETŲ

ATSIŠAUKITE
EMPLOYMENT DEPT..

40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

SEREDOS IR PĖTNY- 
IKI 9 VAL. VAKA-

NUO 12 IKI 5:30

1N CHANE (ŪK

TMD. 27-tos kuopos susirinkimas 
įvvks nedėtoj 5 d., gegužės 1 vai. po 
rietu, J. J. Zolp ir Pieržynsžio svet., 
4600 S. Paulina gat. Visi nariai pri
valo būtinai ateiti į susirinkimų, nes 
turim labai daug svarbiu dalykų ap
kalbėti. Taipgi bus renkamas nuu- 
ias sekretorius senajam išeinant į 
kareivius. Vaidyba.

REIKALINGAS teisingas, atsakau- 120 akrų puikios derlingos žemės 
tis ir mylintis gyvulius vvras, kuris I Ashland county, wis., kurios apie 
norėtų dirbti ant ūkės ir galėtų pri- 40 išdirbtos, likusi nedirbta. Na- 
daboti reikalingus dalykus, kada ma- niai gerame stovyje, 12 raguočių, 3 
nęs nėra. Arba tikusiam vyrui duo-1 arkliai, kiaulės ir paukščiai, visi il
siu vesti ant procentų ir duosiu gerą Į kės įrengimai. Galiniu tuojaus ap- 
kontraktų ant kokių 3 metų arba iri sigyventi. Pigiai jei pirksite tuo- 
daugiau. ši ūkė neša nuo 6 iki 81‘jaus. Rašykite arba, atsišaukite po 
tūkstančių dol. gryno pelno į me-|0 vai. vak. 3 Unkštas, 
tus ir yra daug registruotų ir bran-1 GUST 1). ZMIJANAS, 
gių gyvulių. Dėlto yra reikalinga 12113 So. Ashland <Afė., Chicago, III. 
užsidėti $500 kaucijos. Norinti šių 
vieta užimti, atvažiuokite tuojau y- 
patiskai į mano ofisų nuo 10 vai iš 
ryto iki 8 vai. vakaro, pėtnyčioje, su- 
batoje, nedėlioję arba panedėlyje. 

Room 200.
219 S. Dearborn st., Chicago

BARGENAS
2 Gary, Ind. lotai labai puikioj 

vietoj, be skolos, parsiduoda pigiai, 
arba maino ant farmos, gabalo že
mės, arba mažo namiuko, bilekur. 
Jeigu reikės, skirtumas bus primo
kėtas pinigais. Adresuokite:

KAZIMER Z. URNIKIS
1818 W, 46th St., * Chicago. III.

MOKYKIS Klltl’IMO IR DE81GNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Muku sistema ir ypatitkas mokinimas pa
darys Jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turimo didžiausius ir geriautiub kirpk 
mo-designiiiK ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiiką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos malinus musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečinmi aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku —> dieną ir 
karais ir Kauti speciailikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
stuilės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MASTEI! DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnlcka, Perdltinla,
La Baile gatvi. Kambarys 411-417, 

nriet City Hali.

bii«

118 N.

REIKALINGAS bučeris gerai mo
kantis savo darbų. Gera mokestis, 
pastovi vieta. Atsišaukite sekamu ad- 
(lesu: Joseph Vaidzunas, 
1967 Canalport avė. Tel. Canal 3054. | visi reikalingi 

ht yra $4,000, 
$2,000 tiktai. 

Kita, — 40 
County, Wis.,

RETAI ATSITAIKO TAIP PIGIAI 
FARMOS: — 40 akrų, arti South 

| Haven, Mich., 6 ruimų namas ir kiti 
budinkai; tikrai ver- 
bet parsiduota už —

PARDAVIMUI akrų farma, Ashland 
geriausias juodžemis, 

inkai, ti- 
Bet parsiduoda už

$150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas] Dar kita, 80 akrų farma, mylios 
“klyning” visoj apielinkėj. Kas nori-1 nuo stoties, prie pat Scott Ažero, ir 
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie-] dalis Ažero priklauso prie farmos, 
jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz-|ant pat didžgatvio Summer Resorl 
nicx Randa $8. M. Cohen, | apibudavota puikiausiais hoteliais ir
Main Street, Limont, Iii. | namais, gera žemė: auga viskas, tik-

 TT“----------------------vra verta ^*600. Bet parsiduoda 
PARDAVIMUI pelninga aptieka.|už $3.500 tiktai. Reikalas— teismo 

Insteigta nuo37metų. Apgyventa iie-1 prievartų parduoti už pigiausiai, 
tuviais ir slavais. Priežastis parda- NAMAI: ant Bridgeporlo, 4 pagv- 
vimo — kariuomenė. H. Hirschfield, venimų, viskas išrandavota, puikus 
1846 Canalport avė., Chicago. | namas su visomis vigadomis. vertės 
........    . ...   ---- —. I $4,500. Bet parsiduoda už $3,000-- 

PARSIDUODA vienas keisas ciga-|Kesh. arba lengvu, kiek rada atne- 
rų ir du keisai kendžių 2 pėdų pla-pfl/ išmokėjimu. Kitas namas 2- ju 
luino ir (i pėdų augštumo. Labai pi-Į nagyvenimų, turi būti parduotas už 
giai parsiduoda. Kreipkitės:---------- ] kuopigiausiai. Abu'* mimai randasi

Jonas žimančius, | ant So.. Union Avęv>"Dar kitas na-
544 VV. 18th St., Chicago, III. ] mas Hoyne Avė., VVest įside. mūrinis, 
------------------------------------------------- Į ant 2 pagyvenimų; viskas išranduo- 

BARBERNfi ant pardavimo arba | tas, gali pirkti už nuosaikų pasiulv- 
išrandavojimo su visais įrenginiais. | mų. Turiu ir daugiau bargenu vi- 
Savininkas eina į kitų biznį. Atsi-pur. Jeigu turi tuščių lotą bilekur 
šaukite prie J. M. Medalio,-------------| arba kitų kokių pranerte, gali pa-
3256 VVallace Str., Chicago. | siūlyti priglaudimui arba mainui

- ’>i'ie šių pirkinių ir jeigu nurodys
II uKiiuion* 1 ! -1 * I verte, gal susitaikysime priskaityda-
PA1SIDI O1)A valgomųjų daiktų mi tiek numažinimui. Del plates- 

ir saldainiu bei kendžių krautuvė, ge nįy žiniti adresuokite: 
roj, lietuvių ąpgvventoj apielinkėj. Kazimieras Z. Urnikis,
Parsiduoda delei labai svarbios prie-hgjg W. 45^ St„ Chicago, III. 
zasties. 3220 VVallace St.

PARSIDUODA Cleaning, pressingĮ apgyventa vieta, puikus budi 
shop Savinikas važiuoja į kitų mie-Ikrai verta $2,000. Bet parsid 
sta. G<*ra proga pfikh pigiai — už | $800 tiktai. 
$150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas | Dar kita, 
“klyning” visoj apielinkė

Gera proga p

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKIS
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya 
tės, stenografijos, typewritini, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, polltl 
dnės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted SU Chicago, m

DRAUG ’OS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

m.
ui.
ui.

RAKANDAI

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
• 1810 S. Halsted St., Chicago, 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez..
3133 Emerald Avė., CLicago,

A. LALTS, Sekretorius,
1810 S. Halsted SI., Chicago, 

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS.

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

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

2919 yV. Division St., Chicago, HL

I^RSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių krautuvė geroj liet. ir. 
lenkų apgyventoj apielinkėj. Greitu, 950 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
laiku parsiduoda. Priežastis—kuriuo-1 springsais phonografų, 2 Jewel 
mene. 905 \V 20th St., Chicago] points, ir recordus, taipgi puikų pi- 
------------------------------------------------- 1 aną 10 metų gvarantuotą ir keletą

PARDAVIMUI gera grosernė iš raka"d?nuž P*™11* pasiūlymą. Divo- 
priežasties savininko išvažiavimo |nu’ , * fįrankas, tapytus pa- 
ant ūkės (fanuos). Užlaikoma i’uky-1 ve,ks!Uj«r,sk.as J 
ta mėsa. 2800 Emerald avc. Chicago. Į nesiai- 1520 N. Western av., Chicago

PARDUODU restorantą labai pi-1 DT,n,. . T Kgini. Priežastis—važiuoju ant far-| BEI A PROGA. Jauna pora pri
mos. Kas pirmesnis tas geresnis, versta paaukaut savo puikius 5 kąm- 
1619 S. Halsted St., Chicago, III. b«"V rakandus. Klegantis tikros sku- 

_’ ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
’ I rainio setas, vėliausio styliaus. Taip- 

PARDUODU saldainių krautuvę. I gi piiegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
Gera, sena vieta. Saldainiai, taba- aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
kas ir kitokios smulkmenos. I skambinąs pianas 1918 styliaus bus 
2612 S. Peoria St., Chicago. paaukautas už $220 ir $200 Victrola
__________________ ■ - - Įsu bronzos rėmais parsiduoda $55.

„. l • i „ (Parsiduoda visi sykiu, arba Šmotais.
1 ARSIDLODA arba parsirandavo-Į Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 

ja seniausia bųrzdaskutykla (barber- 1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.- 
shop) ant yVestsidčs, taipgi parsi
duoda ir kitokių daiktų, inuzikališ- 
kų instrumentų ir tt. Atsišaukite 
greitai, nes išvažiuoju į kariuomenę. 
Stanley Buitkus, Tel. Canal 6146 
2409 Š. Hoyne Avė., Chicatjo

PARDUODU 3-ju kėdžių barbernę 
(barber shop); pigi randa, darbo 
užtektinai, Labai paranki vieta dėl 
ženoto, nes yra keturi ruimai dol 
gyvenimo ir visi kiti parankamai, 
elektros šviesa ir gazas. Lietuviu ap
gyventa vieta. Pardavimo priežastis 
—apleidžiu šį miestų. Kreipkitės: 
1951 Canalport avė., Chicago, III.

PARDUODU pigiai 7 sėdynių au- 
tomobiliij, beveik nauji), arba apmai
nau į namų, lotų (rėžį)), arba ma
žesni karų. Frank J. Szemet.
3442 Lovve Avė., Chicago

/Vilkaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

NAMALžEMt AUTOMOBILIAI

FARMOS!
PARDUOSIU arba mainysiu savo 

automobilių 7 sėdynių “Abit Det- 
roit” į mažų trokų arba ir kitokį, ma
žesnį. Kas norite patirti, kreipkitės 
į storų—4505 So. Paulina st., Chicago 
4505 So. Paulina st., Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė. 
čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 YVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

j.

st.
st.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TU VOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W. 18 SI.
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas

1439 S. 50th avė.. Cicero. 111. 
Micklin, turtų ruStininkas,

1906 S. Union Avė.
Ben. Liubinns dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas,

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Aš norėčiau atkreipti domų į tuos 
lietuvius, kurio nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į Wisconsino vals
tijų, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Bryant, Wisconsin.

PARSIDUODA namas ant 2-jų pa
gyvenimu labai puikioj vietoj. Par-REIKALINGAS darbininkas prie gyveiiimų labai puikioj vietoj. Par- 

'ianitoriaus darbo už pagelbininkn. duoda pats savininkas, iš priežasties 
Gerinu žmogui geras mokestis Atsi-

I šaukite tuoj prie darbo.
Kaz. Prasčius.

735 \V. 73rd St., Chicago, III.

iškeliavimo į kitų miestų.
A. Musteika, 

10113 Beverly Avė. Chicago. 
VVashinglon Heights

MOKYKLOS
MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišina.
BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10/07 Wabash avė. 
Fr. Grigaiti, vice-pirmininkas,

10449 VVentvvorth avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskls, kasicrius,

355 Kensington avė.
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugyste savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-Stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Slr. 
, Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place.
Shedvillas, kasicrius, ,

341 Kensington Avc. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčių kiekvieno mene* 
šio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

D.

K.

K.

A.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapus Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 
342 S. Crawford avė.

Jonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Hardi ng avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dienų 
dekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 VV. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
d mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos inčn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

A.

p.

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

Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St., Cicero, III.

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alcce PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avc. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Mihvaukee avė., 

Telefonas Ilumboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mų pėtny- 

čių kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio .1. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
®t., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

p.
v.

K.

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard SI.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avc.

čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras,
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwiq 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

•X. Bugis, pirmininkas,
1714 Wabansia

.1. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 Nori h Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt., 

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

Avė.

avė.

avė.

LIETUVIU DARBININKŲ DR-.TOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Bugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia avė.

Antanas Andriauskas. pirm, oagelb., 
2300 VV. 23rd St.

Jonas Slancauskas, nutarimu rašt., 
3316 VVnltace St.

Kostantas Vaitkus turtu raštininkas, 
2617 4()th Street 

'Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1810 So. Halsted st.

• Kazimieras Yaras, kasos globėjas,

M. Dundulienė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st.

Katkevičienė, viee-pirmininkė 
m , 2252 W. 22nd St.
r. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 

3429 VVallace. str.
E. Ulkutė, finansų raštininkė,vi 
„ „ , , . ,, 2137 \V. 2! PI.
P. Baleckicnė, iždininkė, 

3543 Union avė
S. Poniškienė, iždo globėja 

5417 Shields avė.
J. Savickaitė, iždo globėja, 

3514 So. Wentworth avė.
Siunčiant į centrą mokestis, mo- 

ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

K.

.ALY lėtoj v
I

VALDYBA 1918 METAMS 
Burba, pirmininkas

P.

2003 Jefferson st. Chicago.
Lcknickas, virė- pirmininkas, 

708 \Vcst 17th Street.
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avė.
W. J. Buišis, finansų raštininkas, 

900 \Vest 19th St. 
A. Strole, konlrolierius-raštininkas 

2018 So. Peoria St. 
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. VV1S. VALDYBA

Juozas Rakauskas, pirmininkas, 
1421 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičla, padėjėjus, 
1618 Iluoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,

Justinas
1602 Indiana Avė.

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

Pulką, iždininkas.
1128 N. 81h St.

Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High uve.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Antanas

Andrius

Tol. Armitage 981

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINI)ULIA1

2121 N. VVestern avė.
Valandos: 9—12 ryto;

2 —9 vakare.

DR. S. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

ol49 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 lyto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tclephone Yards 687
4 ........................ ...... ..................

Teleplione Yards 5032

Dr. M. Stupniaki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 ’k! 8 vakare

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ta. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas.
053 Oarrfen slr 

Felix Bartkus, prot. raštininkas.
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas.
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Gardeli 

Mįkolas Nakrušas, maršalkas,
* 420 Orangc

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavne.šys, 
152 Main 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56. 

Petras Rimkovičia, durininkas,
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičia, durininkas,
614 Markei Sli

Str.

str.

Str

Lietuviškij Tautiškų Kapinio

VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis.
2129 VV. 21 si St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli)., 
634 VV. 181 h

JOS. SKUTAS, iždininkas.
3106 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas.
812 W. 191h

SI.
St.

SI.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKĄS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 
vuH l’ennaylvanijoB ho- 
pitalėse ir Philadel- 

phijoį. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

13 So. Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Telephone Haymarket 2544

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecIaliMaH Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vihu chroniškų ligų

Ofisai t 3354 S. Halsted Si.. Chicagt 
T<4»nhon« Drovai 9t>83

VĄ| III II rvfc 9 — * .W,nlot.|
; • jukur. Nedėliotai* 10—12 dianą.

/1 ERB. Naujienų skal
vi tytojos ir skaityto 
jai prašomi pirkinių rei-

vas, kurios skelbiu*! 
Naujienose.




