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Chicago, BĮ., Ketverges, Gegužės-May 2, 1918

Talkininkų konferencija

Vokiečiai nepajiegia atsigauti 
nuo smūgio

Laukiama naujo mūšio
74 žmonės žuvo laivų susidūrime
MŪŠIAI FLANDRIJOJ 

VĖL APSISTOJO

Vokiečiai aplaikę didelius 
nuostolius nebepajiegia 
tęsti ir toliau atakas.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Anglų armija’ Francijoj, 
Bal. 30. — Iki šiandie vėlumos 
sunkiai nubausti vokiečių karei
viai Fladrijos fronte, nebedarė 
tolimesnių atakų prieš talkinin
kų linijas, kurios taip puikiai at
silaikė vakarykščiame smarkia
me mūšyje.

Vokiečių gen. vdn Amini bu
vo užimtas reformavimu divizi
jų ir galbūt prisigabenimu rezer
vo užimti vietų didelio skaičiaus 
kareivių, kurie atidavė savo gy
vastis bevaisiuose užpuolimuose, 
kuriuose jie tikėjosi įgyti dau
giau kalvų pozicijų į vakarus 
nuo Kemmel, kad privertus tal
kininkus pastūmėti savo linijas 
atgal į šiaurę.

Vakar buvo didelė diena dėl 
talkininkų ir šiandie tos divizi
jos, kurios dalyvavo smarkiame 
mūšyje gavo pagyrimų už jų 
puikų gynimąsi.

Nelik talkininkų linija šian
die yra beveik/ nepaliesta, bet 
kaip parodo vėliausi pranešimai, 
anglai laike kontr-atakos vakar 
po pietų į šiaurę nuo Kemmel, 
atsiėmė nemažai žemės, kurių 
vokiečiai laikė dar nuo laiko pa
ėmimo Kemmel kalno.

beno mažiausia vienų laukų ka- 
nuolę už 700 mastų nuo mūšio 
linijos, o ir kitas kanuoles pri
stūmė arčiau.

Smarkus artilerijos šaudymas 
tęsėsi visų naktį įvairiose mūšio 
lauko vietose su paprastu postų 
veikimu.

Užpakilinės vietos tarp Ypres 
ir Hazebrouk buvo smarkiai 
vokiečių apšaudomos.

Kaizeris Wi II įeini pasirodo bu 
vo įdomaujančiu ir veikliu sve
čiu vakar Falndrijos apygardoj. 
Sulig belaisvių, jis laike savo pa
prastas išpustas kalbas.

VOKIEČIAI NEGALI PA
SINAUDOTI KEMMEL 

KALNU

’lrue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Anglų kvatiera Franci joj, geg.
1. — Francuzų-anglų batarejos 
nuolatos apšaudo Kemmel kal
ną. Jeigu priešas negalės pasi
stumti už šios izoliuotos tvirtu
mos, kalno viršūnė gali pavir
sti mirties siųstais.

Kemmiel patogumas priešui y- 
ra vien taktiškas. Jis bando pa
sistūmėti ir paimti visų retežių

Francuzai pagerino savo 
pozicijas

VOKIEČIAI DAR NEPRA
DEDA MŪŠIO

Gabenasi kareivius ir artile
rijų ir mušis gali atsinau
jinti bile valandų.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 1. — Karės 
ofisas paskelbė, kad francuzų 
kareiviai pereitą naktį pagerino 
savo pozicijas Locre apygardoj, 
Flandrijos fronte.

Anglai užpuolė ant vokiečių 
postų Meleren sektore ir suėmė 
belaisviu.

Kaizeris mūšio lauke
/

Artilerija veikia
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True translation filed with the post- 
nluster at Chicago, III., May 2, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VERSA1LLES, Geg. 1. —šią- 
die čia atsidarė ir tęsis ir rytoj 
svarbi talkininkų šalių konfe
rencija. Joj dalyvauja Anglijos, 
Francijos ir Italijos premierai 
Lloyd George, Cletnenceau ir 
Orlando ir Francijos, Anglijos, 
Italjjos ir Suv. Valstijų atstovai 
vyriausioj karės taryboj.

ČECHŲ KAREIVIAI DE
DASI PRIE ITALIJOS 

ARMIJOS

liardų ar du daugiau negu rei
kalaujamų minimum $3000,000- 
000. Amerika didins savo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>,1917.

LONDONAS, *Geg. 2. — 
Daily Mail korespondentas 
italų stovykloj sako, kad ce
chų kareiviai dedasi prie ita
lų kareivių prieš Austriją ir 
kad pirmieji pulkai jau yra 
Italuos mušiu lauke ir dėvi i- 
talų uniformą.

■ > ■ ■■■■■*i   Į ! H ij I

74 ŽMONĖS ŽUVO SUSI
DŪRUS LAIVAMS

Francuzų kruizeris užvažia
vo ant laivo Atlantiko uo
ste.

Važiuos pas kaizerį

Mūšiai apsistojo
' J

True translation filed with th post
mastei* at Chicago, III., May 2, 1918, 
as required by the act of Očt. 6, 917

Anglų armija Flandrijoj, geg.
L — Gen. von Anim nedarė to
limesnių bandymų Flandrijos
mūšio lauke pereitą naktį, negi I True translation filed with the post- 
buvo atakos tikėtasi. Didelis I numter at Chicago, III., May 2, 1918,

.... . . v. . , - I as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.smūgis kokį vokiečiai aplaike pa I
nedėlj privertė juos apsistoti iri Atlantiko uostas, Geg. L 
atsigabenti naujų kareivių pirm I žmonės žuvo, kada francuzų 
negu tęsus atakas prieš kalvų Į l,zū‘r*s l*es Delaware pakraš- 
pozicijas Kemmel apygardoj. | u^vaz*avo ant Ocean Steam- 

shop Co. laivo City of Athens 
1:30 vai.

Ant City of Athens laivo bu-
True translalion filed with the post-l vo 135 žmonės įgulos. Laivas 
mnster at Chicago, III., May 2, 1918,1 paskendo už 7 minutli po Šilsi
ąs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.1 , . xr-.. .. ..į dūrimo. Vėliau dieną irancu- 

ONDONAS. Geg. 1. Excha-1 /A^ kruizerįs, kuris nėra labai pa 
nge Telegraph praneša iš Zuri-Į ga(|in(ns atvežė į šį uostą 61 žmo 
cho, kad Austro-Vengrijos ka- ‘ jg įgulos.
ralius Karolius, lydimas užrube-
žinių reikalų ministerio barono jg LAIVŲ
B u na n neužilgo važiuos į vo-1 v v
kiečių kvatierą pasitarti su Vo
kietijos kaizeriu. Bus svarsto
ma Ukrainos ir Balkanų reika
lai.

113 SUŽEISTŲ KAREIVIŲ 
PARVEŽTA Iš FRAN

CUOS

True translation filed with the posi- 
mastei’ at Chicago, III., May 2, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, Geg. — L— 
Vyriausia gydytojas šiandie pa
skelbė, kad savaitę, užsibaigusių 
bal. 26 d., parvežta iš Francijos 
į Suv. Valstijas viso 113 sergan
čių ir sužeistų kareivių.

Paskendo du anglų laivai.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917.

LONDONAS, Geg. L — Ang
lijos'admiralti ja paskelbė, kad 
delei dviejų jūrinių nelaimių 
prapuolė 6 oficioriai ir1 13 juri
ninkų. Bal. 25 liko torpeduotas 
ir paskendo laivelis Cowslip ir 
5 oficieriai ir 1 pur. prapuolė. 
Torpedinis laivas No. 90 pasken
do ir 1 oficierius ir 12 jur. yra

LAISVĖS PASKOLA

Perka laisves bondsus

True translation filed with the pųst- 
niaster ai Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (», 1917.

WASHINGTON, Geg. L —

sako, kad gyvenantis užrubežyj 
amerikiečiai sekamai pirko lais
vės paskolos bondsų: gyvenan
tis mieste Shanghai, Cliinijoj, 
pirko bondsų už $606,950, o gy
venantįs Mexico City — už $350- 
000.

POPIEŽIUS VĖL PASIŪ
LYSIĄS TAIKĄ

Jis tai padarysiąs Sekminėse

True translation filed wit6 the post- 
inaster at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

HAAGA, Geg., — 1.,— Colog- 
nc laikraščiai rašo, kad popie
žius Benediktas mano išleisti 
naujų taikos pasiūlymų sekmi
nėse, gegužės 19 d- Dokumen
tas, sakoma, busiąs labiau pa- 
stumėjančio pobūdžio ir užvers 
konkretiškus pasiūlymus popie
žiaus tarpininkavimo su galima 
pagelba neutralių valstybių. ]

Sakoma, kad panaši žinia a- 
pie popiežiaus pasirįžimų gauta 
ir Bcrline ir ji liko priimta pri
jaučiančiai.

KARĖS KALTININKAS
PASIMIRĖ KALĖJIME

Mirė nušovusia Austrijos 
sosto įpėdinį

VERČIA BELGUS DIRBT 
UŽPAKALYJ LINIJŲ

Tik viename dįstrikte dirba 
25,000 belgų

12,000,000 žmonių jau pirko 
laisvės bondsus

True translalion filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Geg. 1. — 
Visi rekordai skaičiaus žmonių 
pirkusių laisvės paskolos bond
sus liko sumušti šiandie, kada 
iždo apskailliaviniai parodė, kad 
vidutiniškai 12,000,000 žmonių 
pirko trečiosios laisvės paskolos 
bondsus. Išviso tų bondsų par
duota už virš $2,500,000,000.

Dar pasiliekant keturioms die-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 1. — Ex-i 
change Telegraph Haagos kores
pondentas praneša, kad tvirto
vėje arti Pragos vakar nuo džio
vos pasimirė Gavrio Urinzip, 
kuris Sarajevo mieste, Bosnijoj, 
užmušė Austro-Vengrijoos sos
to įpėdinį erc-hercogų Francis 
Fcrdinand ir jo pačių.

Prinzip nušovė Austrijos erc- 
hercogų ir jo žemesnės kilmės] 
moterį, kada jie buvo atsilankę] 
j Bosnijos sostinę birželio, 28 d. 
1914 m. Ta dviguba ^mogžu-j 
dystė patapo pasiteisinimu už 
užpuolimų ant Serbijos, kuri sir,

armija
Skubiai siunčia ją Francijon

Rusija protestuoja prieš 
Rumuniją

Karės “kaltininkas’4 miręs

Detroite areštuota 1,200 žmonių I. W. W 
susirinkime

BAKERIS NORI PASIŲST 
FRANCIJON 3,000,000 KA

REIVIŲ ARMIJĄ

Reikalaus pilniausios galės 
savo veikime

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ RUMUNIJĄ

Protestuoja delei Besarabi
jos prijungimo prie Ru- 

nijos

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 2, 1918, 
ai . »quired by the act of Oct. 6, 1917.

Anglų armija Flandrijoj, geg. 
L — Ge,n. von Arnim nedarė to
limesnio bandymo veikti Flan
drijos fronte ir pereitą naktį. 
Didelis pralaimėjimas, kokį vo
kiečiai aplaikė panedėlyj, pri
vertė juos sustoti ir atsigabenti 
naujų kareivių tęsimui besiver- 
žimo prieš kalvų pozicijas Kem- 
mej apygardoj.

Tečiaus užteks dar kelių va
landų dėl jų reorganizavimos ir 
galima laukti tuojautinio užpuo
limo.

Rengiasi mušiu

Rimtumas vokiečių pasirįži- 
ipo čia parodytas daugeliu būdų. 
Pavyzdžiui panedėlyj jie atsiga-

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, UI., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Geg. 1. — Karės 
ofisas skelbia, kad gana smar
kus artilerijos mūšiai įvyko per
eitų naktį Soinme fronte arti 
Villers-Bretonneux ir abejose 
pusėse Avre upės.

Vokiečiai atmušė francuzų 
atakų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, Geg. 1. — Vokie 
čių oficialis pranešimas sako, 
kad naujos francuzų veltui ban
dė paeiti priekyn prieš Dranou-

True translation filed with the post- 
niaster at••Chicago, III., May 2, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 1. — Pa
sak Reuterio vien tik Valencie- 
nnes ir Maubege apygardose 25- 
000 Belgijos Vyrų ir vaikų yra 
priversti dirbti po vokiečių sar
gybų kančium prie karinių dar
bų užpakalyj vokiečių linijų.

Mirtingumas deportuotųjų be J no,ns* skaičius pirkėjų yra 2,- 
Igų stovykloj yra pasibaisėtinas. 500,000 daugiau, negu 9,500,000 

pirkusių antrosios paskolos bon
dsų ir arti tris syk daugiau už 
4,500,000 žm. pirkusių pirmosios 
paskolos bondsus.

Tikimasi kad su pagelba vei
klaus pardavinėjimo bondsų bė
gyje likusių kelių dienų ir “pirk 
kilų bondsų“ judėjimo, iždas ti
kisi gauti sekretoriaus McAdoo 
pageidaujamų 20,000 pirkėjų ir 
parduoti laisvės bondsų už mi-

Daugybė sugrąžinta atgal kai
po nebetinkami ir jų vietos už
pildyta naujais rekrutais.

studentas, buvo nuteistas 20 me-j 
tų kalėjimai).

Anksčiau dieną serbas zece- 
ris Medeljo Gabrinovič metė 
bombą, kurią erc-hercogas at
mušė savo ranka, taip kad ji 
sprogo toliau nuo automobilio 
sužeisdama 6 žmones. Gabri
novič buvo nuteistas 20 metų 
kalėjimai).

Keturi kiti konspiratoriai bu
vo nuleisti pakorimui, vienas vi- 
usm amžiui kalėjimai! ir vienas 
20«metų kalėjimai).

True translation filed with the post- 
master’at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Geg. L—Ka- 
I rėš sekretorius Baker yra pasi
rengęs pasakyti konfresui, kad 
Suv. Valstijos turi pasiųsti Fran
cijon didžiausių armiją, kokią 
jis gali užlaikyti ir pareikalauti 
tame dalyke pilniausios galės.

Bakerio veikimo pienas buvo 
pilnai apsvarstytas vakarykščia
me kabineto posėdyje ir jis dar 
sykį ateis prieš kongreso komi
tetus ir išaiškins situaciją.

Pilnai tikimąsi, kad šiais me
tais reikės dvigubai padidinti da
bartines spėkas, kas reikš pabai
goj metų armiją iš daugiau kaip 
3,000,090 kareivių.

100,000 kareivių kas mėnesį 
į Franciją

Yra pripažinta, kad Suv. Vail- 
stijų išsigalėjimas užlaikyt bile 
armiją Francijoj remiasi vien 
ant laivų ir reikmenų. Sekreto
rius Baker reikalaus sau pilnos 
galės kad galėjus eiti kartu su 
pagaminimu laivų ir reikmenįi 
taip kad nereikėtų žudyti pro
gas, kurios gali padidinti kariau
jančias šalies jiegas fronte.
" Dabartiniu laiku buvo apskai
toma, kad šalis gali pasiųsti už
jūriu po 100,000 kas mėnesį, kol 
bus tokie siuntimo parankumai, 
kokie yra dabar. Nėra abejo
nės, kad kareiviai yra siunčiami 
daug didesniame skaičiuje ir ti
kimasi, kad su padidėjimu skai-

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, 11!., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Geg. 1. — Rusijos 
užrubežinių reikalų ministeris 
Čičerin pasiuntė Rumunijos pre
mjerui smarkų protestų delei pa 
skelbimo, kad Besarabijos atsto
vai paskelbė savo šalies unijų su 
Rumunija ir ka<Whimmiija nue 
šio laiko skaitys Besarabiją kai
po dalį Rumunijos.

šis, sako čičerinas, yra ne tik 
pasityčiojimas iš Rusijos Sovie
tų respublikos, bet yra ir litau
rus peržengimas pirmiau pada
rytos su Rusija sutarties apie 
Besarabijos evakuacijų.

Tas taipgi yra peržengimu vie 
tos gyventojų troškimų ir išrei
škia tik norų didžiųjų Besarabi
jos dvarininkų, “kurie yra už
keiktais žmonių priešais ir nori 
išnaudoti juos po protekcija Ru
munijos štikų”.

Jis toliau užreiškia, kad tų 
dviejų šalių susivienijimas ne
sunaikins broliško solidarumo, 
kuris vienija Besarabijos ir Ru
sijos darbo žmones.

AMERIKIEČIAI VYKSTA 
FRANCIJON

Nuolatos pribuna nauji ame
rikiečių kareivių pulkai.

VOKIETŲOS VALDŽIA 
BIJOSI SUKILIMŲ

1200 ŽMONIŲ AREŠTUO
TA I.W.W. SUSIRINKIME

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, Geg. 1. — Vo
kietijos kancleris grafas von He- 
rtling kalbėdamas žemesniame 
Prūsijos parlamento bute, atvi
rai leido suprasti, kad valdžia 
bijosi vidurinių sukilimų, jei 
balsavimo reformų bilius nebus 
tuojaus pravestas gyveniniai).

ORAS

... r.......... , t------------------ AUKAUKITE LIETUVOS 
lre„ Jų keletą kurtų pakartoti | LAISVĖS FONDAN. 
užpuolimai pairo.--------------------------------------- .

Giedra ir šilčiau šiandie, bet 
galbūt nepastovus oras ir šalčiau 
ryto; pietvakarių vėjas, pcrimai- 
nąs i šiaurryčių ryto.

Saulė teka 5:44 v., leidžiasi —

DETROIT, Mieli., Geg. 1. — 
1,200 vyrų ir moterų, kurių di
džiuma, sakoma, yra I.W.W. na 
riais, liko areštuota laike fede- 
ralės valdžios vedamo užklupi- 
mo šiandie po pietų. Užpuoli
mas padarytas laike susirinki
mo salėje ir suimtieji vyrai ir 
moterįs bus šiąnakt išklausinėti.

Šis užpuolimas yra vienas i. 
eilės federales valdžios padary
tų, užpuolimų, bandant' suimti 
nužiūrėtus “slakerius” ir nu-

tik bus išlaikytas progresas, bet 
su laiku dar bus žymiai padi
dintus.

Baker nori galės pašaukti į ka
riuomenę draftuotų žmones, ka
da jie yra reikalingi, nelaukiant’ 
jokių naujų jstatimdaviškų pa
tvarkymų, apart jo palies. Ka
rės departamentas visų laikų da
bos reikalavimus daugiau ka
reivių ir pasitiks juos kaip tik 
atsiras reikalas.

Sekretorius Daniels ir kiti ad
ministracijos nariai vienu bal
su sutinka nuomonėje, kad nu
statyti didumų armijos įstaty
mais, kaip tas paprastai daroma 
taikos laiku, butų klaida šiuo 
laiku ir kad padidinimas armi
jos dabar 1,500,000 kareivių 
reikštų leidimų naujų įstatymų

7:49 v. Mėnuo užtekės 4:40 v. žiūrėtus vokiečių simpatizalo- netolimoj ateityj, 
rius.. ...11 U .1

ryte pelnyčio.
i .

True translalion filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Su Amerikos armija Franci- 
joj, Bal. 30. — Amerikos karei
viai dabar plaukia į Franciją 
niekad pirmiau ' nematytame 
skaičiuje. Sakant nesenai pa
vartotais atstovii bute premiero 
Lloyd George žodžiais, Suv. Val
stijos tiesiog versle verčia ar
mija Francijoj.

Karalienė valdys Tonga sa
lomis

True translation filed Avith the post- 
master at Chicago, III., May 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AUCKLAND, Naujoji Zelan- 
idja, Geg. 1. — Princessa Salo
me, pati Haabai gubernatoriaus 
liko paskelbta karaliene Tonga 
salų, vieton mirusio karalius

6 vaikai prigėrė
ROCK ISLAND, III. — Geg. L 

—Šeši vaikai prigėrė Mississip- 
įpi upėje, kada apvirto įriamoji 
valtele. Du išsigelbėjo.
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Rašytojų ir korespondentu prašome 
•iunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius tnisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

• Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik uuo 5 iki 5:30 vai. vak.

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

Apžvalga
STEBUKLINGAS DRAUGO 
ATSIVERTIMAS.

Klerikalų lizde pasidarė nera
mu. Jų išblyškęs organas “Dra
ugas” suriko: “Tai balsas iš pa
ties pragaro!” 
a Kame dalykas?

Ne tame, kad jie butų pama

gal savo profesijos jie juk kiek
vienų dieną rods turi visokių 
reikalų su velniais; be velnių 
jiems tiesiai nebebūtų kaip biz-

Dalykas tame, kad jie pama
tė labai nemaolnią jiems šmėk
lą: bažnyčios giltinę, jų biznio 
galą.

Kas iš to, kad žmones palie
ka religiški, ir tebetiki į Dievą, 
jeigu kunigai nebegali iš jų re
ligijos biznio daryti?

ienose” 
is”, ku- 
kaip ir 

s Rusi
te j M e-

kada jis perskaitė “Nau 
straipsnį “Bažnyčios mir 
riaine buvo nupasakota, 
kodėl užsidarė bažnyčic 
joj, o taipgi Zapatos žer
xikoj, nors ir rusai ir mexikie- 
čiai buvo ir tebėra religiški žmo
nės. Apie Zapatos žemę tame 
straipsnyj buvo nurodyta pas
tebėtinas dalykas, kad ten kata
likiškos bažnyčios tapo pavers
tos į teatrus ar mokyklas, nors 
toj žemėj niekad nebuvo jokios 
protestonų ar laisvamanių agi
tacijos. Žmonės ten kaip buvo 
taip ir paliko katalikais.
gi savo katalikiškas bažnyčias 
jie pavertė į teatrus, -mokyklas 
ar į vietas vištų parodoms. Ko
dėl? Todėl, kad jų žemėj nebe
liko kunigų. O kodėl ten kuni
gų nebeliko? Todėl, kad jiems 
ten nebebuvo iš ko darytį bizį- 
nį: žmones ten, mat, paraikind 
pinigus ir viską gauna u|dyką.

buvo

O bet

“Na u j ienose” prie to 
pastebėta:

Senovės priespaudos ir ap-
g

pranyksta, kaip nebuvus, o 
vietoj jos pražįsta tikra šva
ri žmonių religija.

Nes kas galų gale yra Reli
gija, jeigu ne žmonių tikras 
broliškumas ir kooperacija,

ja. Taip, Mockus yra tikras (ir 
matyt mylimiausias) katalikų 
kalbėtojas. Iš socialistų jis biz
nio nepadarytų.

Kas griovė visuotiną seimą?
Ar tas Ncav Yorko “sorkes”? 

Kiek girdėjome, tai jį griovė 
katalikų davatkos su savo mal
domis. Mes ten, Dievui dėkui, 
nebuvome.

Kas kliudė darbą kovotojų už 
laisvę?

Žiūrint kur ir kada. Lietuvoj 
žandarai, zemskiąi, pralotas 

VntanaviČius, kunigas Laukai- 
is, kun. Olšauskas, taipogi dau
gelis kunigų tarnų ir pataikūnų; 
įaskiiliniuoju laiku Lietuvos 
a išveš pardavikais ten pasirodė 
irai. kun. Michalkevičius ir vys
kupas Karevičius. O visur ir vi- 
iiiomet prieš laisves kovotojus

tomos katalikų galva popiežius, 
turėkit istoriją.

Kas tuos kovotojus šmeižė?
Tie palįs, kurie jų darbą kliu-, 

lė: kunigai. Amerikoj tuo
įbai atsižymėjo The Lithuanian 
)aily Frlend, alias, Draugas.

Kas tvirkino musų jaunimą?
Tie, kurie nuduoda gyveną 

•elibate, jo neužlaikydami. Tie, 
kurie savo merginoms slaptai 
nelegalūs operacijas katalikiš
kuose ligonbučiuose daro. Tie, 
kurie Ežerskius “išmufina” ant 
pakiltos, o jų Marytes palieka 
‘ant Dievo loskos”. Tie, kurie į 
javo vienuolynus prisivilioja 
jaunų mergelių ir jų prigimtį 
Magina. Tie, kurie, atžagarius 
kalnierius skepetaitėmis užsi
dangstę, vaikšto į “burleskus”. 
Tie, kurie ant išpažinties mer
ginų klausinėja apie jų lyties 
dalykus. — Bet ką čia — jų pa
tvirkimų ir tvirkinimų juk ant 
jaučio skuros nesurašyti.

Tegul dabar “Draugas” šituos 
i įsakymus paskelbia savo skai
tytojams.

jeigu ne ta zapatistų religija:kaip patįs kunigėliai blevyzgo- 
Vienas už visus — visi už vie
ną?

Klerikalams nieko negali būti 
baisesnio. Bažnyčia yra jų biz
nio įrankis. Su religija tiek to. 
Ji jiems neapeina. Anaiptol,— 
švari religija yra jų mirtis.

Todėl “Draugas”, negalėda
mas be veidmainystės išsisukti, 
sugalvojo tik tokį atsakymą:

“Naujienos” užmiršta, kad 
tą broliškumą, tą principą 
“vienas už visus — visi už 
vieną” -r- atnešė ne kas kitas, 
kaip Kristus,- kurs liepė mel
st irs tam Dangiškam Tėvui, 
kuriam “Naujienos” piktžo
džiauja, ir kurs įsteigė savo 
Bažnyčią, kurios mirtį “Nau
jienos” norėtų matyti.
Taip, taip, drauguži, Krislu* 

tą principą atnešė, jis jį skel
bė ir praktikavo. O jus jį pa
mynė! ir pasidarei teokratais. 
Jis įsteigė žmonių brolybę, o jus 
ją pavertėt į hierarchiją. Jis iš
pažino vieną Dievą, o jus gar
bina te šimtus dievų ir dievukų, 
ir gal būt didžiausią garbę ati
duoda! Mamoniks dievui. Jis 
vaikščiojo basas ir draugavo su 
lozoriais ir biedniokais. O jus 
ir jūsų vyskupai vaikštot apsi
krovę brangenybėmis, apsikar
stę auksu ir sidabru, ir drau
gaujate jus s*/didžiūnais ir kai
zeriais. Nuo lozorių ir biednio- 
kų jus tik grašius renkat. Jų* 
viską darote lyg ant keršto Kri
stui. Ir kada jūsų pačių tarpe 
katalikiškų kunigų tarpe, atsi
randa tikrų Kristaus pasekėjų 
jus juos prakeikiate. Jus tik 
norite iš visų pusių apsaugot’ 
savo veidmainystę, kad tik jųf 
galėtumėt savo biznį nekliudo
mi varyti, i

Ir kaip tai aiškiai visa jus\ 
veidmainystė išplaukė toj Me 
xikos žemėj. Savo “Drauge’ 
teisybės jus nenorite pasakyti
slepiate, bijote. O štai ta leisy- - .. „ _ ,. I Naujienų redakcija ragino

I r ragina susipratusius draugus, 
“Kada paskutinis doleris iš I <ad jie savo susipratimo nepa

riedėjo iš Zapatos žemės, ta 1 ulaikylų vieni sau, bet kad jj 
ir paskutinis kunigas nusivi- I (kleistų, platintų. Nesenai “Nau
jo paskui tą paskutinį dolerį I iienos” rašė draugams, kad da- 

“Zapatos žemėj nebelikc I 3ar jie ypač stengtus atitraukti 
nei vieno kunigo, nes ten ne- I įuo kunigų jų suklaidintas ir iš- 
beliko nei vieno dolerio.” I įaudojamas aveles, ir nurodė,

Tai mat ką jus gaudote. I kad: “Tarp tų avelių juk yra 
paskui ką jus vejatės! I ;veikų ir gražių vyrų. Juos 
Kitoj vietoj “Naujienos” ra- ’lf'"«kil6s PaimH- Stačiai gėda.
kad iš IJeliivh. lik vieni «n. I sveikieji butų po piemenų 

įkvernu”.
“Draugui” nuo to apsalo šir- 

lis, ir jis sušuko:

“Draugas” dėl šitos pastaba I Iš kur gauta įkvėpimas to- 
I katalikiškai prapliumpa judo- I kiai pasiuntinystei surašyti? 
| šiais, ir įsikarščiavęs klausia: I — atsakome tiesiai ir drąsiai

Kas priveisė slackėriu? Kai I iš Paties

suntinęjo blevyzgas Mockus / I Taip iškarto “Draugas” atsi- 
Kas griovė visuotiną seimą? I htrė viduramžiuose, pas raguo- 

Į Kas kliudė darbą kovotojų už I us kipšukus, kurie išlaižę’baž- 
laisvę? Kas tuos kovotoju? I tyčios duris nešė ant tų durų 
šmeižė? Kas tvirkino musų I kunigėlį į Rymą, kad jis ten 
jaunimą? I diubą su balta pana paimtų.
“Draugas” j šituos savo klau- ‘Bct ar 8™^ <“g-

Lirnus neatsako. Jam tai per- Ar iis k™-
mnku. (ialime jam pagell.ėti, ,vl° lr gentinio vandenėlio?

Kas priveisė “slackėriu”? X<>rS «yvcname ,arl> dviejų ka- 
.... ... i u „ I alikiškų bažnyčių, nei vienaslai priguli ką “slackėriu va-1 . . ........ . . .... . . I ainigens dar nepasiskubino atimti. Jeigu bailį, veidmaini, I ... . . ,tKT .. „
. .. i » i-l 111 su kl’apylu prie “Naujienų”Mitaikuną, šliaužti, skeba, krei-1 ' . . . . Y x £.... ... . . I binto. O tai butų jų šventa pa-vų pnsiekų darytoja, huinbugie-I . . . , .. . . ?i . . ./ ... . .1 "eiga taip padaryti, jeigu įau”ių, jėzuitą, — tai jų daugiau-1 . . . . . ..

• - n . . ... . I aiP pagal JU yra, kad “Naujie- į na priveisė Romos katalikų ku | „ . •. - . J .e I iose pragaras atsidarė ir velninai. | . . . ...........| uų priviso. Persitikrinimui
Kas siuntinėjo blevyzgas Moc-1 largi jie turėtų patykoti, ar kar

ka®? I ais “Naujienų” redaktorius
Mockus sakosi esąs kunigu, I luktyj an šluotos nejodinėja 

tai jį turbūt jo vyskupas siun-1 <ur-nors ant Šatrijos kalno, 
tinėjo. Bet jo audiencijoj jus “Draugas” nesigriebė egzon- 
niekur nepamatysite daugelio 'frmų, nesigriebė krapylo ir 
jusipratusių socialistų. Pasi-I šventinto vandens. Kibą jis ži- 
džiaugti kunigiškomis Mockau# ,()- l<a(l Amerikoj nei egzorciz- 
blevizgomis sueina — visa baž-1 aini, nei šventas vanduo nei ki- 
nytužė su visomis davatkomis. 
Katalikai, taip uoliai eidami 
klausyti Mockaus prakalbų, gau
na jose progą išgirsti tikrai ku
nigiškų blevyzgų; Mat, ne kož- 
nas turi tos laimes išgirsti pro 
užpakalines klebonijos duris,

ra-

eialistai išėjo j “platųjį pasaulį' 
r prisidėjo prie to, kad pakylė

inki cudauni daiktaij nebemači-

mo vergijos pančius” ir kovoti 
prieš ‘‘kapitalistiškos tvarkos 
bjaurų siautimų”; tai jo žodžiai:

veldiniui daugelį atmainų. 
Turime gilinties ir suprasti 
reikšmę visų einančių atsit- 
kimų. Darbininkų luomas ei
nu į iSsįliuosavimą, į sugrio
vimą pančių trečios ir gal jau 
paskutinės vergijos (kapitalis
tiškos tvarkos biauraus siuti
mo).

Tai tau ir krapylas, tai tau ir 
šventasis vanduo, tai tau ir pek
la.

Reiškia, vietoj krapylo, dabar 
turėsime “pamačniką 
ugą”, kurs mums 
griauti kapitalizmo vergijos

“Dra- 
“primačys”

Labai gerai.
Velnias dabaigs ką kitą.
Nes: . ,

“Kada išriedėjo paskutinis do
leris iš Zapatos žemės, tai ir pas
kutinis kunigas nusivijo paskui

žemėj nebeliko nei vieno kuni
go, nes ten nebeliko nei vieno 
dolerio.”

Karotinus Markso Gyvenimas
(Gegužės 5 d. 1818 m. Kovo prie knygą ir rašomojo stalo, ty

rinėdamas ’’r tvarkydamas me
džiagą savo didžiausiam raštui, 
“Kapitalui.”, šitam tikslui jisai 
be galo daug pasinaudojo turtin
gi Britanijos Muzejuus knygy
nu.

14 d. 1883 m.)

(Pabaiga)

Bruxelles*yje Marksas įstojo į 
tarptautinę demokratų draugiją, 
kurią sutvėrė gyvenusieji tenai 
(visokių šalių išeiviai. Apie tą 
patį laiką jisai taip-pat užmez
gė pirmutinius ryšius su ‘KTeisin- 
gų.jų Sąjunga”, kuri vėliaus pri
ėmė Markso—Engelso pažvalgas 
ir permainė savo vardą į “Komu
nistų Sąjungą.” Šitos organiza
cijos įgalioti, Marksas ir Engel
sas 1847m. gale parašė garsųjį 
“Komunistų Manifestą”, kuris 
išėjo iš spaudos sausio mėnesy
je ,1848111.

Už mėnesio po pasirodymo 
“Komunistų Manifesto”, Pary
žiuje kilo revoliucija. Nusigan
dusi Belgijos valdžia ėmė perse
kiot “pavojingus” svetimtaučius 
ir liepė Marksui nešdinties iš 
Bruxelles‘o. Jisai išvažiavo į 
Paryžių; bet neužilgio kilo revo
liucija ir Vokietijoje, ir Mark
sas leidosi į Koelną, kur tapo įs
teigtu “Neue Rhcinische Zei- 
lung”, ir Marksas užėmė prie 
jos vyriausiojo redaktoriaus vie
tą-

“Naujasis Reino laikraštis” 
buvo griežtos revoliucinės pa
kraipos. Jisai rėmė buržuazinius 
demokratus jų kovoje prieš val
džią, bet ir aštriai kritikavo jų 
nedrąsą ir stoka pasiryžimo. 
Greitu laiku tečiaus jisai ėmė 
netekti veikimo dirvos. Revo
liucija Francijoje tapo sutruš- 
kinta liepos mėnesyje, o paskui 
— ir Vokietijoje. Laikraštis ne
šė nuostublių; leidėjai ėmė de
juot, ir Marksas apsiėmė vienas 
jį leisti. Bet atsilaikė neilgai; 
sukišo į laikraštį visą savo ir pa
čios turtą ir buvo ' priverstas

Gyvendamas Londone, Mark
sus parašė ir išleido 1859 m. jau 
minėta nugščiaus knygą “Zur 
KHtik der politinei icn Ockopo- 
mie,” kuri turėjo būt pradžia jo 
didelio veikalo apie politinę eko
nomiją. Bet uždarbiavimas ir 
liga sutrukdė jo darbą keletui 
metų, ir vėliaus jis permainė sa
vo pieną. Tąsa jo darbo išėjo jau 
kaipo atskiras visai veikalas, po 
antgalviu “Das Kapital” (Kapi
talas).

Šitas veikalas yra svarbiausis 
ir labiausiai subrendęs Markso 
darbas. Autorius norėjo išleist 
keturiuose tomuose. Pirmame 
tome turėjo būt aiškinama kapi
talo gaminimo procesas, antra
me —■ kapitalo cirkulaccijos pro
cesas, trečiame — bendro (t.y. 
gaminimo ir cirkuliacijos) pro
ceso formos, ir ketvirtame -- 
politinės ekonomijos teorijų is
torija. bet Marksui pačiam pa
vyko išleist tiktai pirmąjį tomą, 
kurio pirma laida pasirodė 1867 
metais. Antrojo tomo galutiną

nutarimus ir gindamas ją spau
doje. “Internacionalas” buvo pui 
kiaušis įrankis paskleisti plačio
se darbininkų miniose Markso 
idėjas.

Pradžioje ši organizacija turė
jo labai didelio pasisekimo. Dar
bininkų uijos ir draugijos, įvai
riose šalyse, viena po kitos dėjo
si prie jos; jos sekcijų ir narių 
skaičius sparčiai augo. Ji suvie
nijo veiklius darbininkų ele
mentus iš visos Europos 
ir net rado pasekėjų Amerikoje. 
Valdžios ir buržuazija ėmė bi jo
ties jos.

Bet septintos dešimties metų 
pradžioje ji apturėjo skaudy 
smūgį. 1870 m. kilo kūrė tar
pe Prosų ir Friinėijos. Tautinė 
neapykanta ėmė ardyt dviejų (- 
žyinliatįsiųjų Europos šalių dar
bininkų vienybę. Karė privedė 
prie Fra nei jos valdžios puolimo 
ir revoliucijos Paryžiuje. Suki
lėliai Fmncijos sostinėje, pava
saryje 1871 m., įsteigė revoliuci
nę valdžią “Komujną”, ir apie 
trejetą mėnesių ši valdžia turėjo 
savo rankose Europos kontinen
to didmiestį, kovodama prieš 
buržuazinės valdžios ir susitai
kiusių su ja Prosų armijas. Ko
muna pagalios puolė, ir dešimtį* 
tūkstančių sukilėlių tapo išžudy
ta arba sugrusta į kalėjimus. 
Prasidėjo niekinimas ir šmeiži
mas komunarų visoje buržuazi
nės Europos spaudoje.

Tame momente Marksas, “In? 
ternacionalo” Generalės Tary
bos vardu paskelbė pranešimą, 
apgindamas Komunos vardą ir 
apkaltindamas jos priešus. Ta
da buržuazijos neapykanta atsi
kreipė ir prieš “Internacionalą”. 
Tarptautinės Darbininkų Asocia
cijos skyriai susilaukė persekio
jimų. O čia dat kilo nesutikimi 
ir pačių jos paSekėjų -eilėse.

“Internacionalu” buvo nepa
tenkinti Anglijos darbininkai, 
kurie po 1867m„ kada parlamen
tas suteikė balsavimo teisę ge
rinus pasiturinčiai jų daliai, at
šalo prie politikos veikimo. “In
ternacionalo” pritarimas Pary-

Musų Moterims □

MOTERIŠKA BLIUSKELĖ 
— Pavyzdys No. 8790.

8790

Aios dailios blidskelSs padaba tai 
išvedžioti siūlėmis‘adiniai. Blinskc- 
lė Šio styliaus kaip tik tinkama dė
vėti pavasario sezonu. Tinkamiau
sia jai materija tai crepe de cbine, 
pussywillow taffeta arba plaujamas 
atlasėlis. Ilgas, žemyn nusmailintas 
kalnierius suteikia -grakštumo figū
rai. Rankovės gali būt ilgos arba 
trumpos — sulig pasimėgimu. Pasi
baigia antrankoviais tos pat materi
jos.

Bliuskelei pavyzdys No. 8790 su
kirptas ketveriopo dydžio, mieros 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
coHų mierai reikia 3% jardo mate
rijos 27 colių platumo, arba 2% jar
do 36 colių platumo, arba 1% jar
do 40 colių platumo.

Kainu pavyzdžiui 10 centu.
Norint gauti tokiai bliuskeliai su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš- 
1 kirpti žemiau paduotą blankutę, pa- 

sžymiėti mierfl, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešim
tuką), pasiųsti šiaip uŽadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 
S. Halsted Street, Chicago, 111'.

NAUJIENOS Patiem Dept. 
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 8790*— 
MJeros..............colių per krutinę.

tVanlfiM ir pavardi)

(Adresas)

(Adresas)

suredagavimą parūpino jau F. | žiaus Komunai davė jiems pro- 
Englesas; jisai buvo atspausdin- fiO® pasitraukti iš jo. Paskui 
tas už dviejų metų po ^Markso' ėmė eiti vis aštresnė kova tarpe 
mirties, 1885m. Trečią “Kapita- Markso ir anarchisto M. Bakuni- 
lo” tomą išleido taip-pat Engei-' no, kuris skelbė, kad darbinin- 
sas; jo rankraščiai buvo palik- kai neprivalo užsiimti politika, 
ii labai neapdirbtoje formoje ir Bakuninas ėmė organizuot “In- 
leidėjas turėjo juos sutvarkyt iš- [ toriui čionai o” skyrius, priešin- 
naujo, o vietomis ir ..papildyti 8lls Generalei Tarybai ir mėgi- 
paliktas spragas, šitas tomas iš- j no jų pagelba paimti į savo ran- 
ejo iš spaudos 1894in. Tuo ir ' 
užsibaigė “Kapitalo” spaudini- 
mas.

Ta Markso rankraščių dalis, 
iš kurios turėjo būt pagamintas 

danginties iš Prūsų, kada vald- j ketvirtasis “Kapitalo” tomas, iš- 
žia uždarė laikraštį ir ištrėmė jo 
redaktorius.

Marksas dar tikėjosi, kad Pa
ryžiuje bus naujas sukilimas, ir 
nuvyko tenai, Domokratų Cen
tro Komiteto įgaliotas. Bet su
kilimo čionai nesulaukė. Fran
cuos valdžia paliepė jam ap
leist sostinę ir Marksas iškeliavo 
į Londoną, kur jisai ir išgyveno 
iki savo mirties, iki 1883m.

Londone susirinko ir kiti “Ko
munistų Sąjungos” veikėjai. 
Čia jie ėmė leist žurnalą “Nue 
Rhcinische Revlte”, kuris buvo I pašvęstas daugiausia peržvalgai 
•evoliucijos metų patyrimų ir 
išaiškinimui naujų revoliucio
nierių uždavinių.

Šitame kritikos darbe apsirei
škė, kad Markso ir < Engelso! 
nuomonės labai žymiai' skiriasi Į

ėjo visai nauju antgalviu: “Teo- 
rien ueber den Mehrwert” (Teo
rijos apie pridedamąją vertę). 
Šitą veikalą prirengė spaudai ga
biausias Markso ir Engelso mo
kinys, šiandie dar tebegyvenan
tis garsus socializmo teorikas, 
Karolius Kautsky. Pridedamo
sios vertės “Teorijos” tapo iš
leista trijose tomuose (antras 
tomas dviejose dalyse); tarpe 
1904 ir 1910m.

Šitas darbas buvo svarbiausis 
jo uždarais. O už savo didžiuo
sius raštus jisai gavo mažai at- 
lygininfo. Už “Kapitalą”, kaip 
Marksas pats j nokdamas sakė, 
jam neįplaukė nė tiek, kiek jisai 
išleido rūkymui, berašydamas 
JI-

Vienok Marksas turėjo daug 
bėdos, kol išmoko rašyt savo an
gliškas korespondencijas. An
gliškai jisai skaitė liuosai, dar

įkalbėt ir rašyt negalėjo. Jo ko- 
[ respondencijas pradžioj^ turėjo 
Į verst į anglų kalbų Engelsas; 
kartais jisai ir parašydavo jas už 
ji

Gausiausis tečiaus Markso j- 
plaukų šaltinis tai buvo ta pini- 
giška parama, kurią jisai gauda
vo iš šavo draugo.

Engelsas buvo turtingo vokie
čio fabrikanto sūnūs, gimęs Ber- 
men’e, 1820m. Jo tėvas turėjo 
bovelnos fabriką pramoningam 
Anglijos mieste, Manchester’e. 
Simus tečiaus nejautė palinkimo 
prie biznio; kaip matėme, jisai

kas kontrolę ant viso “Interna
cionalo.”

Šitas skilimas tečiaus pakirto 
“Internacionalo” spėkas. Mark-1 
sas, matydamas, kad jo organi
zacija neilgai tegyvuos, pervarė 
nutarimą, kad jos Generalės Ta
rybos buvenė butų perkelta iš 
Londono į New Yorką. Tuo nu
tarimu faktiškai buvo padarytai 
galas Tarptavitinci Darbininkų I 
Asociacijai. Kurį laiką ji dar for
maliai gyvavo Suv. Valstijose, 
kol pagalios, 1876m., ji nebuvo f 
visiškai likviduota tam tyčia su
šauktoje konferencijoje, Phila-|^aiP ir Marksas, visa savo siela 
delphijoje. buvo atsidavęs mokslui, revoliu

cijai ir socializmui. Kada tečiaus 
--------  į -. Dvejetas dešimčių metų gy. I po 1848m. užstojo Europos kon- 

Markso gyvenimas Londone Į veninio Londone buvo Marksui limento reakcija, Engelsas buvo 
pasižymėjo da ir jo veikimu gar-1 beveik nepnsiliaujanti kova su Į priverstus su kitais “Komunistų 
šioje “Tarptautinėje Darbininkų I aršiausiu skurdu. Netekęs viso Į Sąjungos” veikėjais traukti į An- 
Asociacijoje , kuri yra papras-1 ®avo nedidelio turto Europoje, I S^ją ir žiūrėt — kaip pragyve- 
tai žinoma, kaipo pirmasis “In-Ia^u valdžių persekiojimui, jisai Įnus- 
ternacionalas”. šita organizaci-1 atsidūrė Anglijoje tokiame sun- 
ja įsikūrė 1864m„ viename įvai-1 Liani padėjime, kad dažnai ne
rių tautų mitinge, kuris buvo pa-1 turėdavo kuo užsinipkėt randą 
rengtas tikslu išreikšt užuojautą I butą ir nusipirkt maisto ir rit

inio kitų demokratų irisochilistų. I lenkams iš išnešt protestą prieš! bo. Del sunkaus darbo ir blogo 
f'- -*- - " 1 ‘ • 1 J Rusijos valdžią, panaikinusią tos Į lnaist°, jo sveikata sunyko ir jį

tautos neprigulmybę. I upnyko ligos, išpradžių akių liga,
Marksas parašė “Internacio-1 0 puskui kepenų, kuri nebeatlei- 

nalo” manifestą ir buvo išrink-1 4° J° iki mirties. | 
tas vienu sekretorių į jo Genera-J Uždarbiaudavo Marksas dau

giausia rašymu į laikraščius. Per 
Per eilę metų Marksas, būda-1 ievynerius metus jisai buvo nuo- 

Tarptautinės Darbininkui Etiniu New Yorko “Tribun’eos” 
valdyboje vadova-1 korespondentu. Jisai rašinėda-

Pastarieji dar vis svajojo, kadi 
Europoje, greitai prisidės nauja 
revoliucija, o “Komunistų Mani
festo” autoriai priėjo prie to įsi-1 
likrinimo, kad revoliucijos lai
kotarpis Europoje kolkas yra už-1 lę Tarybą, 
sibaigęs. Delei šitų nuomonių 
skirtumų Marksas susipyko sulinius 
didžiuma emigrantų ir pasitrau- Asociacijos 
kė nuo jų. Ažuot kartu su jais da I vo jai, davinėdamas patartinus I vo apie Europos politiką ir 
ręs revoliucinius sukilimų ple- jos sekcijoms (skyriams) atski-Hpic ekonomijos klausimus kai
nus, Marksas ėmė studijuok pie- rose šalyse, darydamas per savoj kurie tų straipsnių buvo pers-

Todėl pravirkęs “Draugas” 
pat:-, pasiketlno pavirsti socialis
tu ir griauti kapitalizmą, kad tik 
jo avelės nuo jo nebėgtų. Taip,
jis prisiėmė “griauti” kapitaliz-- nas ir naktis jisai praleisdavo pasekėjus įtekmę į jos kongresų pausdinta briušurose,* * *

Vargingas jo draugo padėji
mas, prispyrė jį įstot į tėvo fab- 
rikos ofisą Manchester’e ir už
darbiaut. Savo uždarbiu Engel
sas dalindavosi su Marksu. Po 
tėvo mirties jisai pasitraukė iš 
biznio, atsiėmęs savo dalį, ir iš 
jos paskyrė nuolatinę metinę pe
nsiją Marksui, kuri pastarąjį ap
rūpino bent keleriems paskuti-4

I niems gyvenimo metams.
Tik ačiū Engelso pagelbai, Ma

rksas galėjo atlikti savo didelius 
darbus. Engelsas buvo geriau- 
sis jo patarėjas ir padėjėjas vi
suose dalykuose, pYadedant 

giliausiais mokslo klausimais 
ir baigiant smulkiais kasdie ninio
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gyveninio reikalais. Juodu ar
timiausiame bendradarbiavime 
išdirbo savo pažvalgas į filoso
fiją; juodu kartu parašė pirmu
tinį istorijoje mokslinį darbinin
kų partijos programą (“Komu
nistų Manifestą’’); juodu stovė
jo greta, kovodami revoliucijos 
laiku Vokietijoje; kartu vadova
vo “Komunistų Są jungoje“ ir vė
liaus “’l arptautinėje Darbini
nkų Asociaci joje.“ Engelso ypa
tingi nuopelnai yra tame, kad 
jisai įvedė Marksą į politinės 
ekonomijos mokslą, kuris tuo
met buvo augščiausiai išsiplėto
jęs Anglijoje, ir supažindino su 
galingu Anglijos darbininkų ju-| 
dėjimu.

Engelsas tiek daug 
prie Markso darbo, ka
yra sunku atskirti, kas priklauso 
išimtinai vienam jų, o 
t nūn.

prisidėjo

kas an-

visose jo
Jos mir-

LSSlm. mirė Markso pati, kuri 
buvo ištikima jo draugė 
kelionėse ir varguose, 
lis, kaip kokia sunki našta, pris
lėgė nusilpnėjusiojo ilgoje gyve
nimo kovoje Markso sielą. En
gelsas, gavęs žinią apie ją, pasa
kė: “lai jau ir Maurui 
sai vadindavo Marksą)

Markso sveikata ėjo ris men
kyn.
važinėjo į šiltus kraštus

(taip ji

T
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Debatai Stilsono su F. J. Bago- 
čium. Stilsonas laimėjo.. Ba- 
gočrus pavadino mulkiais tuos, 
kurie už jį balsavo, nes esą tei

sybė radikalų pusėj.

džiuma, nes jų pusėj esanti tei
sybė. “Aš dariau viską, kad tik 
sum'oiikint savo oponentą, bot 
čiort, kak ne udalos... Dabar 
esu tikras, kad jei kada šie žmo-

man, šliupui, Mockui etc. bus 
gerklės neužčiauptos, bet ir to
kiam Stilsonui. Esu tikras, kad 
panaši radikalė dvasia po visas 
kolonijas laibai smarkiai platinas 
ir šluoja lauk dešiniuosius tau
tininkus su davatkom. Tie, ku
rie už mane pakėlė rankas, ži
noma, tebėra mulkiai, o tie, ku-, 
rie važiavo į New Yorką ir iš sei
mo tikėjo ko gera, yra supuvę 
lepšiai,” — pasakė Bagočius. 
Keletas tautininkų sekėjų keikės 
nes bereikalo delnus trankė, kuo
met tas pjovė Stilsoną.

Betgi abu gavo po* gėlių bu- Į 
Žmonės la-1 

Mat visiems buvo įdo-lbai ramiai laikėsi, ir galima sa-

Nedėlio, 28 balandžio, įvyko 
debatai, kuriuos rengė Laisvės 
Kliubas. lai jau antri debatai

Jisai bandė pataikyt ją ir 
bet Die
nia apie I,..* | debatus, 

jnirtį vyresniosios Markso dnk-
už Lon- 
-gdamas

lūs Jenny, ištekėjusios 
guet. Marksas, nors si 
metė pasilsį ir puolėsi prie dar
bo, j ieškodamas susirapiinimo. 
Jenny buvo mylimoji jo

Kovo 14 d. 1883 , m. 
sustingusį prie rašomo

Didis

duktė, 
rado jį 
o stalo, 

mokslininkas, kovoto-
ninkų mokytojas ir va

das mirė. Bet jo idėjos ir darbai 
gyvena tarp musų. Jisai davė 
darbininkų klesai ir žmonijai 
tiek, kiek nė vienas kitas žmo-

Ir Šinitametinės Karolio Mar
kso gimimo dienos sukaktuvės, 
kurios išpuola šio mėnesio 5 d. 
didelė šventė ne liktai visų šalių 
darbininkams, o ir visam pro
taujančiam pasauliui.

theltighttorly tnisFla^

batų tema turėjo būt, “Ar sei
mas atneš ko gera darbinin
kams, ir ar atsiekė savo tikslo?” 
Bet atidarant debatus permainy
ta temą, būtent, “Ar gerai darė 
socialistai, kad nedalyvavo sei
me? Bagočius tvirtino, kad rei
kėję dalyvauti, o Stilsonas, kad 

I geriau padaryta nedalyvavus. J 
Žmonių prisirinko pilna sve

tainė ir su įtempimu klausės de-| kietą už gabumą, 
ba torių.
mu, katras katrą sukirs, nes pir- Į kyti, kad debatai į juos įspūdį 
iniau buvusieji debatai buvo sil-| padarė. Abu kalbėtojai pusėti- 
pnų ypatų vedami iš tautininkų I nai juokino publiką ir abu kri- 
pusės, o iš klerikalų visai neda-ltikavo tąjį “garbingąjį” seimą, 
lyvavo. Be to, šiuos debatus! Musų klerikalai su tautinin- 
klerikalai buvo norėję uždaryt. Į kais pusėtinai turės nukentėt, 

Prieš pradėsiant debatus, Ba-Į nes suvirš devyni šimtai klausės 
gočius paagitavo už pirkimą lai-1 debatų. Didžiumą buvo tokių, 
svės bondsų. Po to jis pradėjo I kurie pirmą sykį girdėjo laisvas 

Nors per keturis sy-1 prakalbas. Tebūnie jiems ant 
i kius kalbėjo vienas ir kitas, bet Į pasimokinimo. —Rapolas. 
I progreft nedarė. Bagočius per-1 --------
(lėni peikė seimo nuveiktus dar
bus ir tas jų šorkes, taip kad jau 
Stilsonui rodos nebereikėjo nei I Liet. Mokslo Drjbs Birutės 
atremti jo argumentų, tik tiek. | Choras nutarė surengti nedėlioj, 
kad Bagočius vartojo kriukučių. I gegužio 12 d., koncertą naudai 
versdamas visą kaltę už tai ant I nuo karės nukentėjusių lietuvių. 
Stilsono. Girdi “tokie darbiniu- I Koncerte dalyvaus taipgi ir vai
kų pseudo-vadai kaip Stilsonas, jkų orkestras. Pittsburgiečiai tu- 
sulaikč, suvedžiojo minias, kac11 rėš vėl progos išgirsti malonių 
nedalyvavo, tuo pasinaudoję I Birutes Choro dainelių gražių 
musų buržuazija su davatkomis: I muzikos dalykėlių. Choro vede- 
susivažiavo, poteriavo, visko da-1 jas J. L. Seniulis deda visas pas- 
rė, kas tik pragaištinga darbi- Į langas, kad chorą kuopuikiausia 
ninku klesai”. Ir taip per visus I išlavinus.
sykius panašiai kalbėjo. Stilso-1 Ištikrųjų malonu matyt gražų 
nas matyt buvo prisirengęs, ir I būrelį jaunimo darbuojanties 
turėjo pluoštą iškarpų iš laikra- I lel pakėlimo lietuvių dvasios ir 
ščiu temai: “Ar seimas atneš ko-1 dailės.
kią naudą darbininkams?”, nesi Naujienų 84 numeryj Sokietis 
daugiausia apie tai ir kalbėjo, o Į <av0 korespondencijoj pažymi, 
apie lai, kodėl jie nedalyvavo iri Birutės Choras žymiai sus
ai- butų ką laimėję, kaip nurod tiprėjęs. Tai tiesa? Be reikalo 
dė Bagočius, labai mažai prisi-1 Įjk jjs įkiša čia ir vyčių Chorą, 
minė, lai buvo jo silpnumas de-1 irutės dainininkų nė vienas ne- 
batuose. Jis daugiausia vadavos j įklauso ne prie jokių vyčių, 
tuo, ką išanksto susigalvojo, o į 
gautus ant vietos oponento už
metimus silpnai atsakė. Bago
čius gi kur kas gudresnis tokiuo
se dalykuose. Balsuojant vienok 
buvo paduota balsų už Bago- 
čiaus argumentus tik 264, o už 
Stilsono 602.

PITTSBURGH, PA.

I

Tiesa, kai kurie ėjo pirmiau prie 
Šv. Kaz. parapijos choro, bet da
bar neina. — Pittsburgietis.

WAUKEGAN, ILL.

A. A. Petkienė.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Po to Bagočius dar laikė pra
kalbą. Agitavo kliubui narius, 
bet pirmiausia pasidžiaugė, kad. 
esą, labai jam smagu, jog už 
radikales pažiūras buvę balsų di-

AR TURITE NESTROFŲ SKOLININKĄ?
Mes iSkolektuojame nuo nestropių skolininkų senas ir ne- 

atuaunamas skolas, notas ir visokius beraitiškus skolų iš- 
jicškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už kų, bile tik teisinga, mes galime jums iškolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. 1‘amėginima.s ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to v iso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero it Rabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

■i it kiekveno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimame. Rašy
kite arbn ateikite pas mus šiandie.

MU3Ų OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedčliais, Se- 
reJoms ir l'ėtnyčiom* nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkain, Ketvergais ir Suba- 
o:m nuo 1 po |>ietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikuldin kreipkitės pas mUs 

ypatiškai nr laiškais ant sekančio' antrašo:
INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY

3114 South Habted Street, -t- ••• -t- Chicago, 111.

Balandžio 23 tapo ligos sun
kiai suspausta d-gė Petkienė 
Ji sirgo jau apie aštuonetą metų. 
Nors visa šeimyna yra laisvų pa- 
žvalgų,žmonės ir didžiuma pri
klauso prie L. S. Sąjungos, vie
nok, nesant jos vyrui namie, o 
ligonei visai nusilpus, susirin
kusios moterėlės sumanė, kad 
būtinai reikia šaukti kunigas, ką 
jos, ir padare.

Ant rytojaus, balandžio 24, d- 
gė Petkiene pasimirė. Tapo 
palaidota miesto kapinėse be jo
kių bažnytinių ceremonijų.

— Aš.

SPRIENGFIELD, ILL.

Parengtas
Rubsiuvių Unijos 269-to Skyriaus

Nedėlioję, Gegužio 5,1918 J
DIDŽIOJOJE SCHOENHOFEN’S SALĖJE s

Mihvaukee ir Ashland Avė.,
Inžanga 35c ir 50c ypatai

PROGRAMAS
J. Keturakio Orkestrą.
Dainuos p-lė Sofija Laurinavičiute, akomp. p-Iei E. G. Makar
Mandolina Grupa
Lietuvių Vyrų Kvartetas i i
Panelės Jasinskiatės dainuos.
Extra.
Kviečiami yra visi atsilankyti. Po programa bus šokiai iki 12 

vai nakties. KOMITETAS.

2
3
4
5

BUKITE FOTOGRAFU
Redakcijos Atsakymai
000. — Cleveland. — Tai jo 

privatiškas dalykas nuo ko laiš
kus gauna ir su kuo susirašinė
ja. Tokios žinios laikraščiams 
netinka.

J. B. Mainieriui. — Jūsų rašte
lį atidavėm Jaunimo Skyriaus 
vedėjui.

Hipolitui L., Burnside.
' sų korespondencijos, dėl nepri
klausomų nno mus aplinkybių, 
suvartot negalime.

McCormicko lėberiui, Chgo. 
— Atidavėme Pabraižai.

T. Korsak, Chgo. — Delei nuo 
musų nepriklausomų priežas-, 
čių dalį jūsų korespondencijos 
turėjome išleisti.

A. K—ža, Chgo. — Vengkitc

Ką tik išėjo iš spau
dos pirma knyga 
lietuvių, kalboje, iš 
kurios galima iš- 
mokti fotografuoti 

ir būti fotografistu. Prisiųskite $1,
o tuoįaus apluikysite ją. Adresuoki!:

NORTH END PHOTO CO. 
Dėp. R.

376 Seiki r k Avė.,
Winnipeg, Man., Canada.

Ju- Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 32-ra GATVĖS

n»
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Sergėkite savo akis

esamais 
vertimo, 
sunkinti

įstatymais, reikalingi 
Mes ir taip labai ap- 

(ais vertiniais. Už ra- 
— ačiū.

5\azhvheraTgug^s

Veda visokius reikalus, kaip krinunaliikuose 
taip ir civili&kifose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir pdpieras.
Miesto Ofisas!

127 H. Dearborn St.
111 -13 Unlty Bldg. 

Tel. Central 4411

Namų O finai, 
1323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310*

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų,.Jai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznj. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavo!), ar atidaryti, 
atsišaukite j , ,

Monarch Btevvery, 
. 21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agentu

Skaitykite ir Platinkite

PASIKALBĖJIMAS 
Velnio su Dievy.

Tel. Pullman 342.
D. J. Bagočius, JVL D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

Or. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. TeECanal 4367.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkites.

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

V. Mišeika, Vedėjas.

. VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir narni* Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai/ Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Akių Expertas
KREIVOS AKYS ATI

TAISOMOS vienu atsilan
kymu. Be chloroformos. 
Virš 800 išgydytų ant rekor
do.

Ateikite ir ypatiškai per
sitikrinkite baigusį mokslų 
ir registruotų gydytojo Chi
cago, specialiai studijavusio 
galvos ligas. Specialiai gy
dome
AKIŲ, AŲSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ..................... AKYS
Skaudančios ........... AKYS
Raudonos ............... AKYS
Kreivos ................ AKYS
Kurčios........ ........... AUSYS
Tekančios ............ AUSYS
Ūžiančios ....*.............AUSYS
Užkimštos .............. AUSYS
Skaudanti................. NOSIS
Tekanti ...................  NOSIS
Kreiva ..................... NOSIS
Užkimusi .............  NOSIS
Skaudanti........... GERKLĖ
Silpna ........ GERKLĖ
Catarrhal......... ,.. GERKLĖ
Užtinusi *..........'.. GERKLE
Franklin O. Carter, M. D. 
20 metų prie State gatvės 

120 So. State st., Chicago, III. 
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio- 
mis 10—12.

<

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir
palių ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 6 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIU SPECIALISTAS
Akis Egzandavoja Dyka)

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

• v. kreipiama i vai
kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

TeL Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKAS 
(Baigusi Akušerijos Ko
legija; ilgai praktika, 
vua PennBylvanijoH ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phjjoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim* 
dymo. Uždykų duodu 
rodę visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
, Chicago.

MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais ; mokestis $15.00; 'ga
lite užsidirbti pinigų mokin-J

sva?bigiš kea ^am^es^ ’ patarkite savo dra- 
iių atžvii-ugams taipgi mokytis; mo- 
nio-^šv1 pa- kame komišinų.
Ša^^BURKEBARBER SCHOOL 
dlkaibra°s 612 W. Madison St., Chicago.,

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

pagal sutarti

1553 \V. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12'ryto
Phone Haymarket 2o63

Nedėldieniais tik
Rezidencijos Telephone Albany 5546

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentų, Rūmų ir Stogams Popiero

SPECIALIA): Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 H. Halsted St., Chicago, III.o ’

Didelis apvaikščiojimas.
Vietos visų tautų socialistai iš

vien rengia didelį šimtmetinių 
Karolinos Markso gimimo die
nos sukaktuvių ir kartu darbi
ninkų Gegužines šventės apvai- 
kščiojimą. Iškilmes įvyks neda
lioj, gegužio 5 dieną, Hliron Hali, 
4tos ir Jefferson gatvių kampas. 
Prasidės kaip 1:30 vai. po pietų.

Vietos lietuviai tegul nepralei
džia progos išgirsti gerų kalbė
tojų ir sustiprinti savo dvasią 
kasdieninei kovai už šviesesnę 
darbininkų klesos ir visos žmo
nijos ateitį. — Komitetas.

PAVEIKSLAI.
1. Dievas, 

sutverė A- 
domą iš mo

lio. į pusdams jam dvasią per nosj.
2. Adomas, su Jevą, Rojaus darže.
3. Velnias pasivertė i aniolą: Gabri- 

ėlius su Arhaniold po jo sparnais.
4. Ariamas, Jieva, žaltys ir dievo 

Balsas.
5. Šv. Petras, ir Gaidys.
6. Mergina ir Smakas septin.galvis.
7. Adomas aria žemę. ..... .. r......r ..... ...-----
8. Jėzus, išvijęs velnius iš žmogaus. įelBk*j£e i,rHktl8kl* kuomet ii m°-

užlęido juos ant kiaulių. Elektra varomos maJinos musų siuvimo įky-
9. Lozorių, aniolai, nesąs) i dangų. r|Uose
10. Kainas, užmuša savo broli Ablių. Jųg e9ate ufckviečiami aplankyti Ir pama
li. Velnias, su aniolų, varžosi uz tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va-

Maižešaus kūną. karais ir gauti speciali&kai pigią kainą.
12 Didžuvė išvome oran. Janošių. Patrono* daromos pagal Jūsų rnierą — iŠ.’ Velnias? SIXant'baž'ny--““-

Olos bokšto. J, Ft Kusnicka, Perdėtlnis,
14. Dievas, išmeta Velnius iŠ dangaus. 118 N. La Snlle gatvė. Kambarys 411-417.

pricė City Hali.
ANTRA KNYGA PO ANTGALVIU:

Biblija Riešučio Kevale.
Su dešimt paveikslų, Švento Rašto 

Patrijarhų. minėtinai paveikslai: Ado
mo, Nojaus, Abraomo, Loto, Jokūbo, 
Malžešiaus, Jozuvo, Dovydo, Saliamo
no, Elijošjaus, ir kitų. Prie kiekvieno 
paveikslo bus ir Biografija, svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.
Kiekviena knyga 5x8 32 pusi., kaina 25c.
Arba penki egžempliorai už .... $1.00.

Dėl stokos kapitalo tramdosi jų spauda. 
Norinti turėt šias knygas, pasiskubin
kite su prenumeratoms iškalno. Pagal 
norą Jūsų, vardai bus pakvituojami ant 
paskutinio puslapio knygoje.

Pinigus siuskite per “Money Order."

RUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. Fort St.

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

t1fi5TEH 5Y5TEt1 J

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų Hinterna ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpų laiką.

Mes turimo didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes bu-

bile

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir pverkotai, vertės nuo 
$3(1 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, ncdčlidmis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago, III.

p:MOKYKLA
Jei nori greitai ir paiekinlngai temokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 

kalta

Lotynų ” S. V.Pilietybšs Gramatikos
fiAritoietikos Geografijos Retorikos, ir tt.
[llr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
dančius toliau triokiname per laiškus. Viskas 
Įaišklnatna lietuviškai.

y American College Precaratory School
13103 S. Halsted $t. ChicacSo III.Į KAMPAS 31;M0S IR HALSTED GATVIŲ

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

Taipgi didelis-išpar- 
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, nranzalietų 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.

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicag* 
tarpe Leavitt ir Hoyne avc.

Tel. Ganai 5838.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

Telephone Yards 5032

Tel. Armitage 984

DR. S. G L ASE R 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ii- Ofisas 

3149 S. Morgan Et., kertė 3J st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag4 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. KOTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popletą 
7—tj vakaro. Nedėliomie 16—12 dieną.

u*

Tolephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, II). 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vuk. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v. diena.

t



NAUJIENOS, Chicago, 111. Ketvergas, Gegužės 2, 1918.

Licitacija New City Sav- 
igs banko turto

Subatoj, balandžio 27 d., š. 
m., įvyko išpardavimas iš lici
tacijos turto New City Savings 
Banko, kurs priklausė. Stanislo
vui Marcinkevičiui ir Antanui 
J. Beržinskiui. Išpardavimas 
buvo banko name, 4601 S. Ash
land avė., Chicago, III., 2 vai. 
po pietų. Žmonių susirinko pil
nas bankas, kad ir sutilpt ne

šia buvo agentų, bankierių ir

Banko namas, 460V3 Ashland Avė., 
Medinis namas. 2433 XV. 45th Place .........
Medinis namas, 4612 S. Paulina St...........
Meilinis namas, 4615 S. Paulina Sk..........

LOTAI:
Kampas 45lh PI. ir Rockvvell St., (50x130) 
4540 S. Western Avė., (25x125)..................
Kampas Emerald Avė., ir 33rd st (48x124) 
Kampas 47th ir Throop Sts., (50x125) .... Lot 17. 2142 W. 45th Pi. (25x125)..............

5 totui

Parduota
$43.050.00
. 2,750.00
. 4,250.00
. 1,650.00

: V«rti:
$80,000

3,300
9,501)
2,300

Nuost.
.$36,950

750
5,250 

650
... 775.00 1,500 725
.. 325.00 . 700 375
. 1,650.00 3,500 1,850
... 650.00 1,400 750
.. 300.00 000 3OO
. . 205.00 550 205
,. 275.00 600 325

. 2,725.00 5,000 2,275

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)9) ____ .___ ____  .. .10) Lot 30, 25OK W. 45th Pi., (25x125)
11) Lot 31, 2510 W. 45th PI. (25x125).
12) Kampas 45th PI. ir \Vestern Avė., ;

Nuostolis kreditoriams/ ant 
vien tų 12 nuosavybių/ išneša 
$50,585.

Reikia čia dar pastebėti, jog 
už banko namą įvarė pusėtiną 
kainą mano kostumeriai, ku
riems las namas buvo reikalin
gas. l’ž tai tūlos nuosavybės, 
kaip štai lotai ant Emerald avė., 
ir 33 st., Trustees turėjo pasiū
lymą nuo žmonių $2550, licita
cijoj pardavė už $1650; už na- * 
mą po num. 4615 S. Paulina st. 
Trustee turėjo pasiūlymą $2300, 
iš licitacijos pardavė už $1650.

Šita yra svarbiausi priežastis

citacijon pastatytų bankų. Jeigu 
ne licitacija, Marcinkevičiaus ir 

* Beržinskio kreditoriai gal nebū
tų praradę nė vieno cento, nes 
turtas buvo užtektinas jiems 
dolerį už dolerį užmokėti, bet 
licitacijon išvarius, gaus gal po 
30 centų už dolerį. Išmintin
giau daro kreditoriai buvusio 
A. Olszewskio Įmuko, atimdami 
turtą iš t rusto kompanijos ir ap
saugodami jį nuo licitacijos.

—J. J. Hertmanowicz.

Chicagos Lietuvių Drabinin- 
kų Tarybos Konferencija

Mums praneša, kad ketvirto-

kų Tarybos konferencija įvyks 
nedėlioj, gegužės 26 dieną, M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23

Draugijos, priklausančios Chi
cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybai, todėl privalo pradėti ren- 
gties išanksto, kadangi šioji kon
ferencija turės atlikti daug dau
giau darbo nei pirmesnios kon
ferencijos. Draugijos, kur dar 
neturi savo atstovų į Tarybos 
Konferenciją, tegul pasirūpina 
išrinkti juos.

Vienas džingų laikraštis 
nebeišeis
sako, daręs nuostolių.

Vienas Chicagos didlapis, The 
Chicago Herald, jau paliovė iš-

DIDELIS APVAIKš- 
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTES

Pirmos dienos Gegužes ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos lietuvių 
progresyviškos darbininkų 
organizacijos. Įvyks 3-čią 
dieną gegužės (pėtnyčioj), 
Cicero, III. M. Jankaičio 
svet., 4837 W. 14 st. Kalbės 
P. Kukulis ir K. Trainis ir 
kiti ir bus įvairus pamargi- 
nimai. Pradžia 7:30 v. vak.

Kviečia Reng. Komitetas. 

šiaip žmonių, kurie iš tos pro
gos norėjo pasinaudoti. Ir ištik- 
rųjų, visi tie, kurie kokį nors 
turtą pirko toj licitacijoj, pel
nys puikiai, bet kreditoriai pra
ras labai žymią dalį savo tau- 
pinių.

I
Žemiau paduodu kainas, ko

kiomis turtas buvo išparduotas, 
ir apvertinimą to turto iš geres
nių laikų, kuriuose pirkėjai iš 
liuosoa valios norėjo tuhis daly
kus iš banko pirkti savo suvar
tojimui, sekamai: 

eidinėti. Vakar išėjo paskutinis 
numeris to džingų dienraščio. 
Jisai neva susivienijo su Hearsto 
Examiner’iu, taip bent skelbia
si pats Heraldas ir Hea
rsto E x a m i n e r* i s. Bet 
faktiškai, tai jį Hearstas nupir
ko ir leis dabar kaipo Herald- 
Exaniiner’į.

Herald buvo vienas aršiau
siųjų džingų didlapis tuoj po 
Tribune’o. Jisai ugnimi spjau
dė į visa tai, kas nesutinka su ta 
“teisybe”, kurią skelbia geleži
nė kumščio. To didlapio istori
ja yra taip marga, kaip margas 
yra genys. Jisai, buvo įsteigtas 
1881 metais. Ir nuo to laiko 
ėjo iš rankų į rankas, “vienijo
si” su kitais laikraščiais ir vėl 
atsivienijo. Taip, kartą jis bu
vo Herald’u, kitą Times-Heral- 
du, tretį — Record-Heraidų, ket
virtą susivienijo su Inter Ocea- 
n’u ir tt. Vyriausiu to didlapio 
redaktorium, kartu ir vedėju, 
buvo James Keeley.

Sulig gautų pranešimų, laik
raštis daręs didelių nuostolių jo 
leidėjams, ir tai neveizint to, kad 
jį( rėmę tokie piniginiai tūzai, 
kaip Julius Rosen\vald (Sears, 
Roebuck kompanijos galva), 
John G. Shedd (Marshfieldo ko
mpanijos prezidentas), Samuel 
Insull, Charles R. Crane ir kiti. 
Spėjama, kad bėgiu paskutinių 
keturių melų laikraštis davęs 
apie vieną milioną du šimtu tūk
stančių (1,200,000) dolerių nuo
stolio, arba po 300 tūkstančių 
kas metais.

Naujojo dvynuko — Herald- 
Examiner’o redaktorium bus 
paskilbusis Hearsto geltonlapių 
redaktorius, “beveik-socialis- 
tas”, Arthur Brisbane.

Barzdaskučių streikas 
prasidėjo

Policija sergsti 400 “barbernių”

Ilgai lauk tasai barzdaskučių 
streikas jau prasidėjo. Vakar 
pietų laiku metė darbą netoli 
vienas tūkstantis organizuotų 
darbininkų. Barbernių savinin
kai tuoj pasišaukė pagelbon 
“Alcocko kazokus’*^ — policiją 
neva tuo tikslu, kad apsaugot 
savo nuosavybes nuo streikinin
kų pasikėsinimo. Prie apie 400 
barbernių jau pristatyta guzi- 
kuotų “dėdžių”. Bet nei vienas 
streikininkas iki šiol dar nesikė
sino ant samdytojų nuosavybių.

Samįdytojai griežtai atsisako 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus — sutrumpinti darbo va
landas ir padidinti algas. Jie 
iki paskutiniosios kovosią prieš 
Journeymen Barber’s uniją, ku
ri veda streiką. Tam tikslui 
samdytojai turi sudarę didelį 
fondą* iš kurio bus apmokama 
policijai ir kitiems galams, 

į Streikininkai, kurių 98 nuošim
tis yra organizuoti, irgi nemano

nusileisti. Manoma, kad šian
die. mės darbą ir likusieji dar
bininkai. Viso Journeymen 
Barber’s unija Chicagoje turi 2, 
400 narių-barzdaskučių.

Kpo užsibaigs tasai barzdas
kučių streikas, dar pamatysime.

Drąsus banditas
Tūlas nepažįstamas banditas 

vakar atliko pastebėtinai drąsų, 
tik nepelningą, žygį. Moihente, 
kada Liberty Trust Savings ban
ko žygūnas, p. Emil A. Seeman, 
rengėsi lipt gatvekarin, ant ker
tės 12 ir Halsted gatvių, nepa
žįstamas vyras prišoko prie jo 
ir ištrukęs iš jo rankų didelį ry
šulį ir skurinį krepšį pasileido 
bėgti. Vagilio matyt butą vik
raus: jisai įšoko į visu smarku
mu einantį karą ir dingo, šo
kant betgi jam išpuolė ryšulys. 
Jį pasiėmė užpultasai. Ryšulyj, 
pasirodo, buvo už 70 tūkstančių 
dol. banko čekių. Krepšyj, su 
kuriuo banditas pabėgo, rados 
už 7000 dol. čekių. ^Banditas 
betgi negalės jais pasinaudoti: 
visi bankai gavo pranešimų, 
kad nepriimtų tų čekių.

Policija įieško drąsiojo ban
dito.

Taip jr buvo
Tas džiodžė Hayes, apie kurį 

buvo rašyta vakarykščiam “Na
ujienų” numeryj, pralošė savo 
“keisą” su sayo prisieka Gra
ce. Teisėjas Brothers netik kad 
suteikė Grace’i divorsą, bet kar
tu ir puikų priedą pavidale ali- 
monijos. Džiodžė Hayes turės 
mokėti buvusiai savo prisiekai 
po 225 dolerius kas mėnesį ar
ija 2700 dol. per ištisus metus.

Grace buvo trečia džiodžės 
Haye prisieka ir pirmoji, kuri 
taip apibrozijo jį. Nabagas!

Prue translation filed with the post- 
masler at Chicago, UI., May 2, 1918, 
is reųuired by the act of Oet. 6, 1917. 
Iš pramoniečių bylos.
Prisaikintieji teisėjai jau 
Išrinkti.

Pagalios, vakar po pietų už
baigta prisaikintųjų teisėjų rin
kimas, kurie turės teisti 113 I. 
VV. W. narių, kaltinamų sumo- 

dcsle prieš valdži^. Byla bus 
nagrinėjump federalio teisėjo 
Gandis kambaryj.

Teisėjų rinkimas užėmė pen
kias savaites laiko. Teisėjais iš
rinkta sekami asmens:

John W. CIegg, plumberis, iš 
Ottawos.

Charles H. Cheever, farmeris, 
iš Libcrtyville.

Charles Loose, spaustuvnin- 
kas, 3542 So. Winchester avė.

John Gable, pramonininkas, 
4040 N. Hamlin avė.

H. E. Baker, farmeris, iš Ot- 
tąwa.

George Link, laikrodininkas, 
iš Peru.

John Goskin, “plumbing” in
spektorius, 3531 W. 64 st.

Emlmet Hali, elektrotechni
kas, iš Summit.

F. W. Daryton, mechanikas, 
Iš Morris.

Raymon Waloott, sanitarių- 
mo inspektorius, iš Batavia.

Edgar A. Burbank, dekorato
rius, iš Harvardo.

Rufus F. Campbell, pardavė
jas, 356 Hamlin avė.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, UI., Mav 2, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917. 
Dar $30,000,000 netenka.

Chicago turi surinkti trečia
jai laisvės paskolai mažiausia 
$126,000,000. Iki vakar dienai 
ji surinkp tiktai apie $96,000,- 
000, taigi trūksta dar apie $30,- 
000, o laisvės paskolos kampa
nija užsidaro subatoj. Del to
kio dalykų padėjimo veikian
čios laisvės paskolos reikalu 
Chicagos organizacijos labai su
sirūpinusios. Tikimos vienok, 
<ad bėgiu paskutiniųjų trijų 
dienų veikiamoji kvota bus su-j 
rinkta. <

Chicagos laisves paskolos ko
miteto svetimkalbių skyrius pa
rodo šitokių skaitlinių už kiek 
svetimtaučiai pirko laisves bon- 
dsų:

Vokiečiai .............. 2,959,650
Čekai ...i.............. 2,859,500
Italai ..................... 2,700,000
Lenkai .................  2,500,000
Žydai ................. 2,100,000

švedai .................. 2,000,000
Graikai.................  1,375,000
Pietų slavai.......... 1,000,000
Norvegai............. 1,000,000
Vengrai .................. 750,000
Lietuviai .................  677,000
Rusai .....................  575,000
Danai ..................... 250,000
Prancūzai ..............   150,000
Belgai ...................... 125,000
Armėnai .................. 120,000
Asirai......................... 75,000
šveicarai.....................  35,000
Rumunai ................. 30,000
Japoriai .. ...............i... 7,500
Taigi viso Chicagos svetim

taučiai iki šiol paskolino val
džiai 21,322,000 dolerių.

BRIDGEPORT
LSS. 4 kuopos susirinkimas

Nedėlioj, balandžio 27 dieną 
Mildos svetainėje įvyko LSS. 4 
kp. mėnesinis susirinkimas. Na
rių atsilankė neperdaugiausiai. 
Šiame susirinkime kubpon įsto
jo net penkiolika naujų narių. 
Iš kitų kuopų persikėlė du, tai
gi kartu pasidaro 17 naujų dra
ugų. Jų tarpe, beje, 2 moterįs ir 
dvi merginos. Tuo bildu 4 kp. 
dabar turi 245 narių.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
susirinkime kilo daug bereika
lingųdiskusijų delei įvairių ko
mitetų raportų. Mano many
mu, kiek galint turėtume 
vengti tokių bereikalingų gin
čų.

Susirinkime buvo pakelta kla
usimas apie dalyvavimą “iškil
mingame apvaikščiojime” 30 
dieną gegužės, kttrį rengia drau
gijos, palaikančios tautiškas ka
pines. Jos, beje, ir kvietė prisi
dėti. Sumanymas atmesta. Ži
noma, atskiriems nariams kuo
pa nedraudžia daylvauti tame 
apvaikščiojime.

Tarp kita kuopa nutarė pa
aukoti 10 dol. pramoniečių by
los reikalams.

Kuopa, kartu su LSJ. Lygos 
1 kp., nutarė surengti pikniką, 
kuris įvyks gegužio 26 dieną.

Abelnai, finansinis kuopos 
stovis yra geras. Organizavimo 
darbas irgi eina “kaip iš pyp
kės”. Ateinantį susirinkimą 
kuopiečiai tvirtina atvešią arti 
trisdešimts naujų narių. Pažiū
rėsime. —A. Dvylys.

PRELEKCIJA 
VIEN TIK VYRAMS

Liet. Soc. Jaun. Lygos 1 
rengia prelekciją

Ketverge, Gegužes 2 d.
Mildos svet., Halsted 17 32nd st

Pradžia 8 -tą valandą vakare 
Tiktai vyrai bus įleidžiami ir tai 
ne jaunesni kaip 18 metų amž. 
Lekciją skaitys gerai visiems ži
nomas ir patyręs tame klausime

DR. A. J. KARALIUS
Lekcijos tema:

“Lyties klausimas pas vyrus” 
Malonėkite yisi atsilankyti, nes 
bus išaiškinta daug svarbių ir 
naudingų vyrams dalykų.

Rengimo Komitetas.
(Apgars.)

r.IL»!___ _____________

Pranešimai
Roseland, III. — Draugystės Liet. 

D. K. Vytauto No Susirinkimas į- 
vyks Nedėlioj, Gegužės 5 d. Brolių 
Strumilė svet., 158 E. 1()7th St. Ka
dangi tą pačią dieną 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 
174ta kuopa Nedėlioj, Gegužės 5 d., 
7 vai. vakare, Liberty svetainėj, 3925 
So. Kedzie avė., Kampas 39 place. 
Kalbės Dr. A. Montvidas. Vakaras 
surengtas tikslu apvtfikščiojimo K. 
Markso jubilejaus. Bus gražus pro
gramas. Kviečia visus LSS. 174 kp.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
rengia halių su pinlgiškom dovanom 
.$10, $8, ir $7. Balius įvyks gegužės 5 
d., Meldažio svetainėj 2242 W. 23 pi. 
Pradžia 5 vai. po pietų. Nariai ir na
rės turi būtinai atsilankyti; kurie 
turi paėmė serijų, malonėkite sugrą
žinti laike baliaus.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, gegužės 2, 7:30 
vai. vak., Meldažio svetainėj.Visi na
riai ir narės Imtinai atvykit. Svar
bu. —Organizatorius.

______ i
LMPS. 58 kp. repeticija veikalo 

“Katriutės Gintarai” ir “Jaunystės 
Karštis” įvyks pėtnyčioj, gegužės 3 
d., 8 v. v. Mark White S. svet., 30-ta 
ir Halsted gtv. — Visi lošėjai bukite 
paskirtu laiku. —Komitetas.

Svarbus susirinkimas.—S. L. A, 36- 
tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlio'j, gegužės 5 d., Mildos 
svetainėj. Pradžia lygiai 1 va), po 
pietų. Nariai prašomi; skaitlingai 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes turi
me daug svarbių reikalų: rinkimai 
SLA. centro valdybos ir rinkimai de
legatu į SLA. seimą.

SLA. 36 kp pirm., J. P. Markus.
» Liet. Moterų Progr. Sus. 58 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 
5 d. 12 vai. d., Davis S. Parko sve
tainėj, 45 ir Paulina gatvės, ant ant
rų lubų. Susirinkimas yra Šaukia
mas anksčiaus paskirto laiko, todėl 
kad tūlos narės turi dalyvauti ap
vaikščiojime gegužinės šventės ir K. 
Markso jubildjiije.—Visos narts pa- sistengkile boti paskirtu laiku: yra 
svarbių reikalų. —Organizatorė.

Lietuvių Tautiškų kapinių visuo
tinas susirinkimas įvyks nedėlioj,— 
gegužės 5 dieną, 10 vai. ryto, Miluos 
maŽbjoj svet, kertė 32 ir Halsted gat
vių. Visi kapinių globėjai, draugijų 
delegatai ir lotų savininkai kviečia
mi atsilankyti: yra daug reikalų ap
svarstymui, o svarbiausia—tai ap
tarti busiantį kapinių apvaikščioji- 
mą, 30 gegužės. Kviečia Valdyba.

I

Lietuvių Laisvės Kliubo susirinki
mas įvyks Ketverge, gegužės (May) 
2 d., 8 vai. vak. Jono Mazelausko 
svet., po n'r. 3259 S. Union avė.

—J. šerkuitis, Bašl.

Rockford, III.—Lietuvių Socialis
tų Jaunimo Batelio mėn. susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, gegužės 3 d. 
7:30 vai. vak., 1012 S. Main St. Visi 
Ratelio nariai pribūti laiku.

—B.P.D., Rašt.

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

East Chicago, Ind.—SS. 201 kp. su
sirinkimas Įvyks gegužės 2 dieną, 
7:30 vai. , vakare, K. Grikšo svet., 
150 st. ir Nbrthcote avė, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir naujų na
rių atsiveskite . —L J. Kazlauskas.
. .L. S. J. Lygos 1 kp. rengia preleV- 
ciją gegužės 2 d., 8 vai. vakare, Mil
dos svet. Tik vyrai bus įleidžiami 
ir tai ne jaunesni 18 metų. Skaitys 
Dr. A. J. Karalius lema “Lyties klau
simas pas vyrus”. —Komitetas.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie

ro Pučinskio, ir dviejų puseserių — 
Barboros ir Mortos Pučinskaičių. Jie 
patįs ar kas kitas praneš jų adresą.

Uršulė Repšiutė
300 Hinkson St., Chester, Pa.

, Pajieškau savo tetos Kotrynos A- 
niulis, gyveno Brooklyn’e, N. Y. Kau
no gub., ir pav. Betygalos parap. Da
bar, gyvena, regis, Miehigano valst- 
joj. Malonu butų sužinoti jos adresą 

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

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

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

J ieškau savo brolio Antano Pu- 
shinsko, pirmiau gyvenusio Angli
joje, dabar, girdėjau, atvažiavo į A- 
meriką. Prašau atsišaukti adresu:

Mr. Stanley Pushinsky, 
Box 561, Majnard, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolių: Kazi
miero Baltmiškio, gyvenusio Chicą- 
igoje. jau metai kaip negaunu nuo jo 
laiško; Konstantino Jokūbaičio ir 
Stanislovo čiuželio, ir kitų pažįsta
mų ir draugų. Kas juos žinote ma
lonėkite pranešti. Aš esmi Kauno 
gub., Telšių pavieto, Žarėnų parap., 
6 metai kaip Amerikoj.

Vladislovas Baltmiškis,
8 (autis St., Naugątuck, Conn.

JIEŠKO DARBO
VAIKINAS jieško darbo mokinties 

prie biznio, kaip tai į sankrovą, bu- 
černę ar tam panašiai kokio kito 
biznio, moku gerai rokundas ir kal
bu lietuviškai; lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai; esmi blaivas ir teisingas; 
kam bučiau reikalingas, atsišaukite 
laišku. Sutinku išvažiuoti į bilc val
stiją. V. Zilalis, 
1201 — 149 St., East Chicago, Ind.

RASTA-PAMESTA
..PRAPUOLĖ šuo balandžio 21 d.— 
Rusvas, ant pečių kudloti, status pla
ukai, nedidelis, smailiu snukučiu, 
šaukiamas “nuguris”. Girdėjau, kad 
išvežtas į Norlh Side, prie Robey st., 
kas Tas gaus $2.00 radybų. Petronėlė 
Pocienė, 4002 So. California Avemie, 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA stiprios, sveikos, ja

unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos .$12.00 į savaile ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA MOLDERIAI IR 

LEIBERIAI. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malieable (’.<>., 

White and Odair sts., Detroit, Mich
REIKALAUJU bučerjiimš kalban

čio lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai, atsakančio sav<M darbe. Gera 
mokestis. Darbas ; nl visados.

M. J. Peldlžius,
3651 Wallace st. '1+4. Drover (1754.

REIKALINGA vyras į Douglas 
ph'tį.

BATUS CO 
3516 W. 12th St Chicago.

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leiberiai į geležų kiemą. Atsišau
kite į: Northwestern Scrap Iron 
Machinery Co., 1717 N. \V steni A v.

REIKALINGAS apsukrus vyras į 
rakandų sankrovą, kuris gali važiuo
ti su troku. Wolf Furniture Store, 
3818 So. Kedzie Avė., Chicago.

REIKALINGAS šiaučius prie tai
symo senų čeverykų, prityrusio ta
me darbe. Atsišaukite šiuo adresd. 
3239 S. Auburn Avė., Chicago.

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

REIKALINGA vyras už leiberj. Ge
ra mokestis. Pastovus darbas. 
SJJoffe (Ine.) 1510 S. Peoria st.

REIKALINGI du vyrai prie kriau
čių ant naujo ir seno darbo Jonas 
Karnelskis, 4601 So. Hermitage avė.

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

Ilerzog Art Furniture Co., 
Saginavv, Mich.

r

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

REIKALINGA jaunas vaikinas prie 
aptiekus darbo. Kuris yra dirbęs 
aptiekoj. Atsišaukite tuojaus. 3601 S. 
Halsted St., Tel. Yards 155.

REIKALINGI keli užtikimi vyrai 
į dirbtuvės darbus.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 So. Wells St., Chicago.
____________________________i-----

REIKALINGA tvirtas vaikas pasi- 
siuntimui ir darbui po visą spaustu
vės ofisą. Gera proga išsidirbt atei
tį teisingam vaikui. Pastovus darbas.

Necly Printing Co.,
412—420 Orlcans St., Chicago.

PARDAVIMUI

PARDUODU čeverykų taisymo ša
pą. Vieta yra išdirbta per 8 metus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
dų siuvama mašina kaitinama yra 
ant elektros. Visa mašina yra 22 pė
dų ilgio. Darbo užtektinai dviem 
vyram žiemą arba vasarą. Kaina y- 
ra .$1500, bet per priežastį savininko 
ligos gali pirkti už prieinamą kai
ną, taipgi viena padų valoma maši
na 18 pėdų ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. GRIGOLIS, 
2290 Mihvaukee Avė., Chicago, UI.

PARSIDUODA Gleaning, pressing 
shop Savinikas važiuoja j kitą mie
stą. Gera proga pirkti pigiai — už 
.$150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas 
“klyning” visoj apielinkėj. Kas nori
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie
jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa $8. M. Cohen, 
Main Street, Limont, III.

Ateikit į Eagle River,Wlsconsin
Nes čia yra

LIETUVIŲ KOLONIJA Iš ŪKININKŲ 
KURIE PELNO PINIGUS

Karės kastai čia yra. Mieste maistas ir drabužis kasdien brangsta 
Jus turit mokėt, kiek ūkininkas reikalauja. Jūsų uždarbis nedidėja taip 
greit kaip brangsta pragyvenimas. Ar jus permatote, kad gali jums 
greit prisieiti suvartot savo sunkiai uždirbtą taupinimą?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk pasinaudotojas iš karės aplin
kybių. Tai yra gyvenime proga, Jcuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
aug.Štų kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt? 
Jie čia atėjo vos keletas metų atgal. Jie visi puikiai gyvena ir šis jiems 
bus geriausis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE DISTRIKTAS

ir bulvės yra pinigų vertos. Jos gali Imt sodinamos iki vėlyvam laikui 
birželyje taigi kurie dabar perka ukes, turės užtektinai laiko šiam sezone.

JUS GALIT DARYT, KA TEN APSIGYVENĘ LIETUVIAI DARO 
Žmonės iš jūsų pačių gimtinio krašto jūsų čia laukia. Jie išsiilgę sma- 
giŲ» g.vvų žmonių lietuvių, kaipo savo kaimynų. Sanborn žemės kompa
nija reikalauja ūkininkų, arba tokių, kurie norėtų ant visados pasilikt 
ant ūkių ir visokiariopai jiems gelbės, kad šiems pasisektų.

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų.

Mes galime parduot jums kiek lik jus norit žemės, pagal Įjusų pačių 
terminus. Mes turime keturių dešimtų akrų ukes, kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už .$600 ir tiek brangiai, kiek .$1600.

Ateikite į kaimynystš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kjlančia kaina. Duo

kite savo vaikams progą pabūt tyrame ore. Išdirbkite ūkę, kuri jums 
gerai apmokės ir padarys save neprigulmingu ant viso gyvenimo. Ap
lankykite mums ir palįs pamatykite. Jeigu Jus negalite to padaryti, ra
šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..

SANBORN LAN!) COMPANY 
Eagle River, Wisconsin.

PARDAVIMUI
PARS1 DUODA duonkcpykla liet, 

ypgyvenloj vietoj. Biznis gerai išdir- 
>tas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju į ka
riuomenę. 645 West 38th St.

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių krautuvė geroj liet, ir 
enkų apgyventoj apielinkėj. Greitu 
alku parsiduoda. Priežastis kariuo

menė. 905 W 20th St., Chicago

PARDAVIMUI gera grosernč iš 
priežasties ‘ savininko išvažiavimo 
ant ūkės (fanuos). Užlaikoma rūky
ta mėsa. 2800 Emerald avė. Chicago.

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Priežastis—važiuoju ant far- 
mos. Kas pirmesnis tas geresnis. 
1619 S. Halsled St., Chicago, III.

PARDUODU saldainių krautuvę. 
Gera, sena viela. Saldainiai, taba
kas ir kitokios smulkmenos.
2012 S. Peoria SI., Chicago.

PARSIDUODA arba parsirandavo- 
ja seniausia barzduskulykla (bnrber- 
shop) ant NVcstsidės, taipgi parsi
duoda ir kitokių daiktų, muzikališ- 
kų instrumentų ir tt. Atsišaukite 
greitai, nes išvažiuoju j kariuomenę. 
Stanley Builkus, Tel. ('anai 6146 
2409 S. Hoyne Avė., Chicago

PARDUODU 3-jų kėdžiųIbarbernę 
(barber shop); pigi randa, darbo 
užtektinai. Labai paranki vieta dėl 
ženolo, nes yra keturi ruimai <iel Myveniino ir visi kiti parankurnai, 
elektros šviesa ir gazas. Lietuvių ap
gyventa viela. Pardavimo priežastis 
—apleidžiu šį miestą. Kreipkitės: 
1951 Canalport avė., Chicago, III.

NAMAI-ŽEM®

FARM0S!
Aš norėčiau atkreipti domą į tuos 

lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į Wisconsino vals
tiją, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiŠkai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .(). Biyant, Wisconsin.

PARSIDUODA namas ant 2-jų pa
gyvenimų labai puikioj vietoj. Par
duoda pats savininkas, iš priežasties 
iškeliavimo į kitą miestą.

A. Musteika, 
10113 Beverly Avė. Chicago.

\Vashington Heights

PARSIDUODA labai pigiai kad 
užbaigus turtą. Mūrinis Cottagc, 6 
dideli kambariai ir skiepas su 3 ka
mbariais ir maudynė. Viso 9 kamba
riai. Atsišaukite: 3350 Emerald Avė.

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir (t. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av.» Chicago

RETA PROGA.—Jauna pora pri
veista paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Elcgantis tikros sku- 
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
riimio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba Šmotais. 
Atsišaukite\luojirus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA motorcycle India

na arba Excelsior pigiai .Dykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis, 
2917 So. Losve avė. Chicago

EXTBA
PARDUODU pigiai 7 sėdynių au

tomobilių, beveik naują, arba apmai
nau į namą, lotą (rėži)), arba ma
žesni karą. Frank J. Szeinet.
3442 Lowe Avė., Chicago




