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Vokiečiai Paėmė Sevostopolį
Kaizeris valdo Ukraina

Nuvertė Rados valdžią ir pas
tate savo “valstiečių” valdžią

Karės stavis Kijeve

Vokiečiai liepė ukrainiečiams ati- 
duoti dvarininkams žemes ir 
_ būti jų baudžiauninkais

sigriebė priemonių apie pavasa
rio sėja, kad išpildžius sutarties 
pareigas. Todėl su pritarimu 
ambasadoriaus von Muinm, gen. 
von Eichhorn buvo priverstas 
išleisti apie lai patvarkymų, ku-

VOKIEČIAI PAĖMĖ SE
VOSTOPOLĮ

Miestas esąs paimtas be mū
šio. Rusų laivynas pavojuj.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuircd by, the act of Oct. 6, 1917.

BE RUNAS. Geg. 2. — Kares 
ptisas paskelbė, kad vokiečių 
kareiviai užėmė Sevostopolį, 
Kryme.

Pranešimas sako:
“Ukrainoj, geg. I liko paimtus 

be mūšio Sevastopolis."

(Sevostopol vyriausia Rusų 
laivinė stotis prie Juodųjų jurų. 
Sulig vėliausių žinių, didžiuma 
Rusijos Juodųjų jurų laivyno 
buvo uoste, kuris yra geriausias 
Rusijos Juodųjų jurų pakraštyj.

Miestas yra už 37 myl. į piet
vakarius nuo Simferopolio, ku
rį vokiečiai paėmė keletą dienų 
algai. M

Sc vos topoli s užėmė svarbių 
vietų Krymo karėje. Ten yra 
kapines, kur yra palaidota 127- 
000 to konflikto aukų.

Tas didelis pajūrio uostas iš
laikė anglų-franeuzų apgulimų 
nuo spalio 1X51 m. iki rugsėjo 
sekamų metų).

UKRAINOS RADOS VAL
DŽIA NUVERSTA

Jų nuvertė ir Ukrainą valdys 
“valstiečių” valdžia

True translation filed with the post- 
iiaider at Chicago, III., May 3, 191.8, 
as rc<|uired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. Geg. 2. — Iš 
Berlino pranešama, kad senoji 
t 'kratuos valdžia ir Rada liko 
nuversta valstiečiu atstovu, ku- C *

rie atvyko į Kijevą.
Naujoji valdžia tupjaus pas

kelbė, kad ji laikysis B rus t Lito- 
vsko taikos sutarties.

VOKIEČIAI ŠEIMININ
KAUJA UKRAINOJ

Paskelbė karės stovi ir areš
tuoja net ir ministerius

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 2. - "Uk
rainos sostinėj Kijeve vokiečiai 
paskelbė karės stovį ir areštavo 
daugybę valdžios narių.

Berlino oficialis pranešimas 
apie tai sako: “l'krainos vald
žia pasirodė persilpna palaiky
mui įstatymų ir tvarkos”.

Tarp areštuotųjų Ukrainos 
valdininkų yra ir karės ministe- 
ris.

Nori numesti Rumunijos 
karalių

v
Daily Mail korespondentas A- 

nnemase, Francijoj sako, jo jis 
patyręs, kad centralinės valsty
bės nutarė pašalinti nuo sosto 
Rumunijos karalių Ferdinandų 
ir pastatyti savo paskirtų valdo
nų. Berlinas bandė gauti šiam 
veikimui Czcrnino pritarimų ir 
jo pašalinimas iš vietos padarė 
tai galimu.

NESUTIKIMAI TARP UK
RAINOS IR VOKIETIJOS.

Vokiečiai liepia dirbti dvari
ninkų laukus

Ukraina tam priešinasi.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Zurich, Geg. 2. - - Telegrama 
iš Kijevo sako, kad komanduo* 
lojus vokiečių spėkų Ukrainoj 
gen. von Eichbopn paliepė val
stiečiams tuojaus pradėti apdir- 
binėti didžiųjų dvarų žemes.

Tam paliepimui, kuris yra 
naudingas vien dvarininkams, 
priešinasi Rada, kuri užreiškia, 
kad ji neleis vokiečių koman- 
duotojams kišlics į L’krainos 
reikalus.

Rada įsakė valstiečiams nepai
syti paliepimo. .

KAIZERIS SUSIPYKO SU 
UKRAINOS VALDŽIA

Valdžia buvo pradėjusi šiau- 
šties prieš kaizerio bernų 
šeimininkavimą.

True translation filed with the post- 
nuistcr at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 2. — Sulig 
Berlino oficialio pranešimo, vo
kiečiai įsteigė karinį stovį Uk
rainos sostinėj Kijeve ir arešta
vo daugybę valdžios narių, jų 
tarpe ir kares ministerį, pasire
miant, kad ‘‘valdžia pasirodė 
persilpna palaikyti įstatymus ir 
tvarka”. € v

Kaizeris aiškinasi

Pranešimas mini stiprių agi
tacijų atkreiptą prieš vokiečių į- 
tekmę Kijeve ir sako:

‘‘Musų pastangos įvykinti tva
rką susilaukė neužtenkamą pa
ramų iš valdžios, kuri, beto ne-

ris buvo paskelbtas Ukrainos 
presos iškraipytoje formoje, su
keldamas sujudimą šalyj ir iš
šaukdamas Rados protestų .

‘‘Buvo net ženklų, kad patįs 
valdžios nariai prisidėjo prie il
gi laeijos prieš mus. Iš priežas
ties šitokių sąlygų, areštas 
Dobry, vedėjo Busi jos banko 
užruhežiniai pirklybai, turi spe
cialų reikšmę.”

Oficialis pranešimas tvirtina, 
kad Dobry areštuotas yn^ sava
rankiu Lygos dėl Ukrainos Iš- 
liuosaviino aktu ir skundžiasi, 
kad milicija atsisakė paliuosuo- 
ti kalinį ir jo vieta buvimo yra 
nežinoma.

ToliaUs pranešimas sako:
‘‘Daugiau to, pasiekė žinių, 

kad neužilgo bus daugiau areštų. 
Tuo pačiu laiku nužiūrėjimas, 
kad Dobry areštai buvo paliep
tas valdžios narių, liko sustiprin
tas. Tas sauvalis aktas sukėlė 
galimybę anarchijos. Valdžia 
pasirodė persilpna palaikyti į- 
slalymus ir tvarką Kijeve.

Vokiečiai šeimininkauja.

‘‘Todėl su priturimu ambasa
doriaus von Mumiii, gen. von 
Eichhorn griebėsi specialių prie
monių saugumui Kijevo, kurių 
liksiu yra įsteigimas karinių tri
bunolų (teismų), aštrus baudi
mas kriminalistų ir aštrios pa
baudos dėl ardančiųjų viešųjų 
tvarkų.

‘‘Tuo pačiu laiku vedamieji 
vokiečių karinio tribunalo tyri
nėjimai apie Dobry areštų, pri
vedė prie arešto kares ministe- 
rio šukovski, vidaus reikalų mi
nisterijos viršininko Dajeski, vi
daus reikalų ministerio pačios 
p-ios Tkatehenko (?), koman
duotojo miesto milicijos Bogo- 
zki ir užrubežinių reikalų minis
terijos viršininko Liubinski.

‘‘Tyrinėjimai tebesitęsia.”

VOKIEČIAI LIEPIA SU
GRĄŽINTI DVARININ

KAMS ŽEMES

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ZURICH, Geg. 1. — Telegra
ma iš Kijevo praneša, kad gen. 
von Eichhorn, konianduolojas 
vokiečių spėkų Ukrainoj, palie
pė valsttečiams sugrąžinti visas 
nuosavybes ir daigtus paimtus 
nuo dvarininkų ir kaip galima 
greičiausia pradėti apdirbimų 
žemių didžiųjų dvraų.

Ifaliepimui, kuris apgina rei
kalus dvarininkų, kuriais yra 
daugiausia lenkai ir rusai, griet 
štai priešinasi Ukrainos Radai, 
kuri priėmė rezoliuciją, užreiš- 
kiančią, kad neleis vokiečių, au
strų ar vengrų komanduoto- 
janis maišylies į poltiškų, soci- 
alį ir ekonominį Ukrainos gyve
ninių ir kad von Eichhorno įsi
maišymas vien pagimdys dizor- 
ganizaciją, kuri padarys negali
mu išpildymų ekonominės su
tarties tarp l'krainos ir centra- 
linių valstybių.

Rada paliepė agrikultūros mi- 
nisteriui įsakyti valstiečiams ne
paisyti paliepimo.

VOKIEČIAI GABENA KA 
RĖŠ LAUKAN VAIKUS

Turbut trūksta vokiečiams 
kareivių

True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by Ine act of Oct. 6, 1917.

Anglų kvatiera Francijoj. Geg 
L Vokiečių lalikų stotįs yra 
labai aptušlintinamos, kad pas
kutiniuosius nuostolius 13-tą 
vokiečių rezervo divizija ką tik 
sulaukė rotą iš 250 vaikų 1919 - 
19120 m. klesos, kurie buvo la
vinami tik 3 savaites ir neturė
jo būti statomi mušiu be abso
liučiu reikalo. Tas faktas, kad 
jie yra divizijoj mūšio linijoj, 
leidžia tiketies, kad jie galbūt 
turės būti vartojami.

18,000 RUMUNŲ PRISIDĖ
JO PRIE ITALŲ ARMIJOS

4 v

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Geg. 2. — 18,000 
rumunu kilmės kareiviu, italų 
suimtų kada jie kariavo po Au
strijos vėliava, paprašė leidimo 
važiuoti į frontų prieš austrus. 
I eidimas išpildyta ir dabar ei
na tų kareivių organizavimas.

Su įėjimu į karės lauką šių 
spėkų, trįs armijos, susidedan
čios iš buvusių ccntralinių val
stybių pavaldinių kariaus talki
ninkų pusėje.

Cechų kareiviai jau yra po gin 
klu Italijos fronte, o francuziy 
fronte yra lenkų armija.

VATIKANAS PRIPAŽJ- 
STA KAIZERINĘ LEN

KIJĄ

Pasiųs j Lenkiją savo 
atstovų

True translation filed wilh the posl- 
master at Chicago, III., May 3, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, Geg. L — Popiežiaus 
valstybės ofisas šiandie piiskel- 
bė, kad Vatikanas mano pripa
žinti naują politišką susilvėriiną 
Lenkijos po Vokietija pasiuti
mu ten Monsignoro Raiti kaipo 
apaštališkojo delegato.

Monsignor Balti neužilgo iš
važiuos j savo naująją vietą.

SUĖMĖ ŽYMŲ FINLAN-
DIJOS REVOLIUCIO

NIERIŲ

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 3. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Geg. L - Of- 
lonbladet korespondentas prane
ša, kad baltajai gvardijai paė
mus Viborgą, liko paimtas belai
svei! Finlandijos socialistų va
dovas ir vienas kaltininkų Fin
landijos revoliucios — Kulle- 
rwo Manncr.

Bolševikų raudonoji gvardija 
neteko 2,000 žmonių užmuštais 
Viborgo mūšyje.

Darbas nuo nedėlių
BALTIMORE, Md. Moteri

škų drapanų siuvėjai balsavo 
kad būt permainyta darbas nuo 
sinkių į tiedėlinę darbo sistemą. 
Labai maža dauguma balsavo 
už nedelinę sistemą, bet klausi
mas įvedimo dar nėra galutinai 
užbaigtas. Gal panašiai visoje 
Amerikoj balsuos tame klausi
me, nes lai organizacijų užduo
tis tai atlikti. —Koresp.

“v«™-ivokieeiai dar nepradeda musių
Pridarė vokiečiams didelių 

nuostolių 'Prašo pezidentui neapr u bežino tos
galės didinti armijąTrue translation filed with the post- 

master at Chicago, III., May 3, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917.

Su Amerikos armija Franci
joj. Geg. L — Smarki vokiečių 
ataka, padaryta prieš amerikie
čius Villers-Bretonneux apielin- 
kūj liko atmušta su dideliais 
šui nuostoliais.

Priešlaikinis vokiečių artileri
jos bombardavimas buvo labai 
smarkus ir tęsėsi dvi valandas. 
Tada puolė infanterija, bet liko 
atmušta, palikdanro prieš ame
rikiečių pozicijas daugybę! už
muštų.

Vokiečių bombardavimas pra
sidėjo 5 v. po piet ir buvo ypač 
atkreiptas prieš amerikiečius, 
kuriuos pietuose ir šhiurėje rė
mė franeuzai.

Po dviejų valandų už atakavo 
trįs batalionai infanterijos. Vi
soj linijoj buvo raiika-rankon 
mušis, kuriame priešas liko nu- 
s unitas algai, o visose pusėse 
gulėjo užmuštieji ir sužeistieji 
priešo kareiviai.

5 belaisviai pasiliko amerikie
čiu rankose.

Mušis kuris tęsėsi ilgoką lai
kų, buvo labai smarkus ir ame
rikiečiai parodė pažymėtiną nar
sumą.

Veikia tik artilerija.

True translation filed with the posl- 
masler at Chicago, III., May 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 2. — Ofi
cialiai paskelbta, kad vokiečių 
artilerija pradėjo veikli Merris 
apygardoj, Flandrijos fronte.

Nepavykusi vokiečių ataka.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Geg. 2. — Kairės 
ofisas praneša, kad pereitos na
kties vokiečių ataka Hhennes 
sektore ( į pietryčius nuo Ami- 
ens) nepavyko.

Francuzų kareiviai padare už- 
klupimus ties Le Monchel ir į 
vakarus nuo Councy le Chateau.

Rubsuvių streikas Schloss

Bros; dirbtuvėse, Baltimore.
BALTIMORE, Mad. — Balan

džio 20 d. iškilo streikas Schloss 
Bross. ir L. Greit A Bros. dirb- 

<s iv.tuvesc. Pati streiko pradžia at- 
sižytnejo sumišimais; buvo net 
sužeistų, nes čia policija veikė 
išsijuosus. Streikas kilo dėl to, 
kad samdytojai nenorėjo pakelt 
darbininkams algų 10 nuošim
čių. Streiką veda Amalgamalcd 
Clothing Workers of America 
unija, čia dar vienas blogumas 
yra, kad minėtose, firmose yra 
darbininkai priklausantįs prie 

U. G. of A. ir A. C. W. of A. ir 
nėra pilno sutarimo tarpe dar
bininkų, o iš to naudojasi darb
daviai. Darbas yra siunčiamas 
į kitus miestus. —Koresp.

ORAS
____ y

Giedra šiandie; biskį šilčiau; 
vakarų vejas.

VOKIEČIAI VIS DAR NEPRA
DEDA MŪŠIO

Jieško silpnesnių vietų talkinin 
kų linijose.

True translation filed wilh the post- 
niastcr at Chicago, III., May 3, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armija Flandrijoj, g.
2. — Vokiečiai parodo didesnį 
veikimą Sonime mūšio lauke ir 
apie Monldidier išsikišimų iki 

Noyon, galbūt rengdamies prie 
atnaujinimo savo ofensivo šioj 
apygardoj.

Sutaikyti pereitų savaitę ang
lų ir franeuzų-amerikiečių stip
riu pasipriešinimu jų bandyme 
paeiti linkui Amiens, priešo ban
dymu įvairių dalių pretinio fro
nto, matomai stengdamos sura
sti silpną vielų.

Pereitą naktį buvo užpuoli
mas ant francuzų Tentus apy
gardoj. Artilerija gi eitai iš
sklaidė šią ątaki).

šįryt vokiečių kanuolės atida
rė gana smarkių ugnį Villcrs- 
Bretonneu.v apygardoj, į šiaurę 
ir vakarus nuo Amiens, bet in
fanterijos atakų nedarė.

Tuo pačiu laiku pertrauka 
mūšiuose, kuri sekė po vokiečių 
sumušimui panedelyj, Flandri
jos fronte, dar tebesitęsia. Vien 
tik artilerija ten teveikia.

Matomai vokiečiai nėra prisi
rengę pertraukti antrą apsisto
jimų musių Flandrijoj, iki ne
bus prigabenta dar daugiau ka
reivių ir bus dar labiau sukon
centruota artilerija kelių mylių 
svarbiame fronte į pietvakarius 
nuo Ypres.

PRAŠO $15,000,000,000 SUV 
VALSTIJŲ ARMIJAI

Armija bus padidinta iki 
3,000,000 kareivių

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., May 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. 2. — 
Prezidentas VVilsonas per karės 
sekretorių Baker paprašė kon
greso paskirti $15,000,000,000 a- 
prupinimui, išlavinimui ir trans
portavimui padidinimų, kurie 
Lūs padaryti Suv. Valstijų armi
joj. Paskyrimas galės aprūpin
ti mažiausiai 3,000,000 kareivių. 
Tas reiškia, pasak žinovų, kad 
dar 1,000,000 turi būti gauta per 
draftą laike sekamų kelių mėne
siu, v

REIKALAUJA PREZIDE
NTUI NEAPRUBEŽIUO

TOS GALĖS DIDINT 
ARMIJĄ

True transhition filed with the post- 
ivaster at Chicago, III., Ma\ 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Geg. 2. —Ka
rės sekretorius Baker, štabo vir
šininkas maj.-gen,. March ir pro- 
vost marshal gen. Crowder pa
siūlė šiandie atstovų buto kari
nių reikalų kopiitetui nuteikti 
prezidentui pilniausią galę pa

didinti armijų iki lokio dydžio, 
kokis bus reikalingas laimėji
mui karės.

Sekr. Baker pasakė komitetui, 
kad butų neprotinga aprube- 
žiuoti skaičių žmonių, kurie bus 
pašaukti kariuomenėn. Jis sa
kė, kad suteikimas prezidentui 
\Vilsonui tokios galės turėtų psi
chologiškų įtekmę į priešą, pa
rodymui kaip pilnai šalis daly
vauja konflikte.

Paskyrimo armijai pinigų bi- 
liu» šiemet duotu vidutiniškai 
3000,090 kareivių, įskaitant da
bar arti 2,000,000 esančių po gi
nklu kareivių, bei tas neturi bū
ti paskiria rubežium. Priediniai 
paskyrimai bus paduoti kaip tik 
armija bus padidinta.

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
ŽALVARIO

Tarpins žalvario stovylas ir 
bažnyčių varpus.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 3*, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Geg. 2. —Vo
kietijos karės minisleris paliepė 
surašyti visas Vokietijoj esan
čias žalvarines stovylas, kartu 
paliepdamas padaryti sąrašą tų, 
kurią galima palikti. Tas da
roma atsižvelgiant į jų rekvizi
cija kariniems reikalams.

Jie taipgi paliepė surašyti ba
žnyčių varpus, kurie ikišiol išsi
gelbėjo nuo karinio konfiskavo.

Nepavykęs kazokų žygis

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (j, 1917.

MASKVA, Bal. 23. (suvėlinta)
Čia gauta žinių apie nuginkla

vimą bal. 22 d. be jokio pasiprie 
šinimo anarchistų buveinių ePl- 
rograde.

Gen,. Ka ledi no kazokų spėkos 
bal. 17 d. buvo įėję j Dono apy
gardos sostinę Novo Čcrkaskų. 
Sovieto spėkos atsiėmė miestą 
sekamą dienų.

NEPAPRASTAS IR
LABAI SVARBUS

SUSIRINKIMAS
ŠIANDIE, gegužės 3 d., 
visų Chicagos LSS. kuo
pų, LMPS. kuopų, L.S.- 
J.L. kuopų valdybos ir 
Ch. Liet. Darb. Tarybos 
Komitetas kviečiami bū
tinai atvykti j ekstra-or- 
dinarį mitingą, kurs į 
vyks 7:30 vai. vakaro, 
po num. 751 W. 31st St., 
LSS. 4tos kuopos sekre
toriaus K. C. Trainio o- 
fise. Šis minėtų organi
zacijų valdybų susirin
kimas šaukiamas ant 
greitųjų labai svarbiu 
kaliniams pagalbos tei
kimo reikalu.

LSS. 4 kp. Kalinių 
Reikalais Komisija,v



NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia Gegužės 3, 1918

kviečiame in Dideli Gegužini BALIO
LIBERTY SVETAINEIE

' Kampas 30-tos ir Union Avė.

SU DOVANOMIS MUZIKALIŠKO INSTRUMENTO VARDU “REGINA”, 
Surengtas JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO, įvyks

Nedelioj, GegužioMay 5, 1918 Pradžia 6 valandą vakare. Tikietao 35c y patai

Balius susideda iš puikiausių šokių. Grajins didelė Kliubo muzika. Pertraukose 
• šokių Kliubo didysis ('.boras sudainuos keletą naujų dainų.

Taigi Lietuviai ir Lietuvaitės, nepraleiskite šitos puikios progos, bei visi 
atsilankykite j Kliubo Balių, kur galėsite j valias pasišokti ir pasiklausyti 
dainų. Su pagarba, J.L.A.T.K. KOMITETAS.

—*-t

t riie translation filed svilti the postmaster ai Chicago, Ilk, Mas 3, 11)18, as reųuired by the act of Ocl. (>, 1917.

NAUJAS VEIKALAS SCENOJE
LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIAI
Stato scenoje iš rankraščio Jono J. Zolp’o 3 veiksmų

Karišką Dramą:

Kalvio Duktė
Nedelioj, Gegužio-May 5, 1918 

’ S hool Hali (Svetainėj)
Prie 18-tos ir Honore Gatvių
Pradžia 7 vaL vakare.

Patartina, kad kožnas lietuvis ir kožna lietuvė pama
tytų šitą veikalą. Trina šito veikalo yra paimta iš prie
tikių dabartinės didžiosios karės, pradedant keturi me
tai prieš karę iki tam laikui kada Bušų kariuomenė liko 
sumušta po Tanneburgu traukėsi atgal, o vokiečiai vy
dami juosius per lietuviškus kaimus ir miestelius, kas 
buvo galima išplėšė ir išvežė i Vokietiją, o kas nebuvo ga 
Įima, tai sudegino ir sunaikino paversdami j dulkes. At
sitikimai šitame veikale yra paremti faktškais darody- 
mais, ne kuri 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 neląimingą likimą, ir geografiš
ką padėjimą musų tautos, brolis yra priverstu žudyti 
savo tikrą lirolĮ Lošiant jau gana alsižymėjsirms ar- 
tistų-mėgėjų spėkoms, ir vadovaujant ii lošiant pačiam 
.Joriui .1. Zolp’ui, Lietuvių Harmonijos Dainoriai deda 
visas pastangas kad drapanos lyginai kaip ir scena šiam 
veikalui butų prirengta kuopuikiausiai. Kadangi iš- 
kašėiai yra begaliniai, tikime, jogei musų gerbiama pub
lika atsilankys skaitlingai, o Bžganėdijimą užtikriname.

Prakalbos
Chorą susivienijimo 

klausime.
tas, kuris nupiešia žirgą, o apa
čioj turi parašyt “žirgas”, nes

Su Programų

Rengia
L. S. S. 174ta kuopa

NEDALIOJ

Gegužio 5,1918
Pradžia 7 valandą vakare

Liberty Svet.
So. Kedzic avė., Kampas 39

Kalbės DR. A. MONTVIDAŠ

šis vakarėlis rengiamas pami
nėjimui šimtmetinių sukaktu
vių gimio KAROLIO MABKSO. 
Taigi nepraleiskite tos progos, 
bet atsilankykite visi. Vakarėlis 
turės gana gražų programą.

Kviečia visus T SS. 174 kuopa

Didis Biblijos Tirinetojų

SdsiriiikimaS
SUKATOJE

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

7:30 vai. vakare

Kalbėtojas Wm. Valukonis 
iš Springfield, III.

1-mą vai. po pietų, ir

Mildos Svet linėje
3138-1 j S. Halsted st.

ilga dykai - Nėra kolektos.
Kviečia Biblijos Tyrinėtojai.

Norint
4

Ko

eikite į tas apkro

Nickas nesistengs užginčyti 
kad lietuvių chorų, ypatinga

jus padėti. Reikalui prisiėjus 
su valdyba susižinoti, reikia jos 
per laikraščius jieškoti — praei
ties nuotikis.

lies Susivienijimo svarbesnę už 
duotį.

Pirmeivišku — socialistiškų 
chorų padėjimas visai apverkti 
nas. Dainų mylėtojai, kad ii

nėra. O kitokio nėra todėl, kac

mažai randame šiokį tokį mu-

’onijoj.

užsiima — organizuoja beitą, iš 
ko pelną turi didesnį. Kitaip, 
šliejasi prie kitos sriovės, kur

ti.
Su didesnėmis kolonijomis ir 

šiaip ir taip, bet mažesniosios 
visai prapuolę. O jaunimas, kad 
ir soeialistiškas arba ir laisva
maniškas, myli dainas, nori la

dainuot. Teatrą lošia susimo- 
kinę ir be mokytojo, dainuot gi 
negali. Ir tokį jaunimą varyte 
varom giedot “Te dėtim lauda- 
nius” arba kitur kur. Musų pir-

nimą nestumti prie visokių “lau- 
damusų”, bet atitraukti, atimti.

Dabartinio Susiv. svarbiausias 
uždavinys tik toks, kad nuo cho
rų iškolektavus dolerį, kaipo 
ženklą jo prigulėjimo prie Susiv. 
ir k?Jd ne is vienur, lai iš kitur 
gavus naujesnę dainelę ir pa
siuntus kiliems chorams sulig pa 
reikalavimų. Aš, kaipo penkio
likos metų praktikantas lietuvių

šinio. Vardas visai nesvarbu, 
bet darbas. Vardas ar kalba— 
pelai, daubas grudai.

(’.horų Susivienijimas turi tu-

tra lavinti. Naujam chorui su
sitverus, arba ir senam, pareika
lavus chorvedžio, kad Centro 
Valdyba galėtu reikalavimą iš-

Ii. Negalėdama to padary
ti, štai kokį nuostolį daro 
•borams. Viename mažame 
miestelyj randasi net du soc.

duoti kitur, ant vietos mokina. 
Kuris gali, ir nori išvažiuoti, ne- 
:inia kodėl nevažiuoja, o elior-

reiškimas. 98 Naujienų num. 
iš, Kenoscha, Wis., rašo apie bu
vusį “Aido” choro vakarą. Mi
nėtas choras socialistų. “Prog
ramą išpildė choro nariai. Pir-

solo dainavo ir lt., o paties cho
ro ir nėra. Reiškia, mokytojaus 
neturi. Antras dalykas 99 Nau
jienų num. iš Binghamton, N.

rą, bet taip-pat choro ne matyt. 
Žemiau j ieško mokytojo. Reiš
kia, iš dviejų pagret N-nų nunic-

chorus, kad jie yra, bet bebal
siai — negiedojo. Tautininkai 
ar katalikai į Naujienas nera-

Tokių vietų, kur chorai yra, o 
akytom nėra, labai daug. Tai-

VAKARAS SU
G. Makar

Inžanga 35c ir 50c ypataiPradžia 5:15 valandą vakare.

10 Extra.
Kviečiami yra visi atsilankyti. Po progrumo Ims šokiai iki l‘» 

vai nakties. KOMITETAS.

H

DIDELIS TEATRAS ir BALIUS
kad tai yra pasekmė minčių be-i 
tvarkęs; dispepsija yra Icisotu 
kūdikiu i'upesčio, nerimasčio, 
skaugės ir liūdesio. Ateis lai
kas, kuomet godumas ir saumy-

Parengtas
Rubsiuvių Unijos 269-to Skyriaus

Nedėlioję, Gegužio 5,1918
Didžiojoj Schoenhofen’s Salėj

Mihvaukec ir Ashland Avė.,

PROGRAMŲ
PROGRAMAS

J. Keturakio Orkestrą.
Dainuos p-lė Sofija LaurinaviČiutė, akomp. p-lei E 
Lietuvių Vyrų kvartetas.
Duetas p-lių Sofijos ir Eleonoros Jasinskiučių.
Deklemacija. Atliks p-lė Jieva Mizariutė.
Lietuvių Mandolinų (irupa.
Kalba — S. Levin.
Piano—solo, skambins p-lė Liudyt# Normanlailė.
Šokiai—solo, atliks p-lė Aldona Normanlailė.

toma vienomis iš baisiausių ir 
brangiausiai ant musų sveikatos

sveikatai kainuoja jų saumylys-i

Kiekviena nesandaringa min-

kalos, kiekvieną nelcjnto fiziš
ko padėjimu paveikslas’ piešia
mas vaidentuvėje, visos šmėk
los baimės — dailiai, kurių mes 
labiausiai bijoiųęs ir baisejames

pykčio, neapykantos, skauges

tės, užkenkia arba net sunaiki

tokiu būdu čielybėje paliečia vi

Mintis yra musų sveikatos 
skulptoriumi ir mes nepajiegsi- 
me ir nepajiegiame pralenkti 
protišką modelį. Jeigu randasi 
kokie silpnumai bei trukumai 
musų išsivaizdinto modelio, tąs

D.D.L.K. V. No 2 veiksmo komedij ŠULO’
Nedelioje, Gegužio-May 5tą dieną, 1918

STRUMIL BROS. SVETAINĖJ E, 158 E. 107th St., kampas Indiana avė.

Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai. Muzika K. Pociaus.

atrą ir balių, nes veikalas <fcBc šulo” yra juokingas ir užinteresuojantis publi
ką. Todėl, kurie norite iki sočiai prisi juokti ir linksmai laiką praleisti prie 
lietuviškų ir angliškų šokių, tai nepamirškite atsilankyti į šį vakarą.
Veikalą los “Birutes” Choro artistai. Kviečia visus KOMITETAS.

katos. I v ’
Mes privalomuUcsli pamatus ( j Į J( j [J/l NIS

BALIUSšiame pamalus savo veikimui 
svarbiuose musų žygiuose bei 
užmanymuose. - - Studijuodami 

i_ I ir parinkdami geriausias ir pro
tingiausias metodas. Mes pri
valome mislinli a|)ie sveikatą,

sa vo oineneje sveikatos idealus

Sveikata daugiausiai yra mo
raliu klausimu. Vien sistemati-

DRAUGYSTĖ LIETUVOS 
VĖLIAVA AM. NO. 1

Rengia

L. T. DRAUGIJOS SIMANO 
DAUKANTO

si Jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

vas, kurios skelbia-

pgi chorų mokytojų, neturinčių stovyloje.
* Kyliai mes mąstysime apie 
blogą sveikatą; koliai ules abe
josime savo siigebumui tapti 
sveikais ir drūtais; koliai mes 
tikėsime į butenybę prigimto 
silpnumo ir palinkimo linkui li
gų; koliai musų sveikatos mo
delis bus netobulus, koliai jis

Gegužio 4 d., 1918 
Mildos Svet.

3142 So. Halsted Street

BALSO
llllllllllllllllllllllllll SU IliiMllllilIlillIlilI

Dovanomis Aukso Pinigų
1-ina—$10, 2-ra $8, 3-čia $7.

Pirmoji Centro Valdyba buvo 
silpna. Dabartine man nežino
ma. Nežiūrint kokia ji yra, bet 
reformos pačiame susivienijime, 
Imtinai reikalingos.

niatų, kaip energiškiau pasidar-

ku mąstymu.
Sveikata galima atsiekti 

tani apie sveikatą vieloje 
drūtumą ir pajiegą vieloje silp
numo ir negalės, sandarą vieto
je prieštarystės, teisingumą vil 
toje klaidų ir suvedžiojimų, me-

mąs- Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

Nedelioje

Gegužio 5-ta 
1918tų ir kad jis jaučiąs baisius 

skausmus ir raižymus viduriuo
se.. Jį prižiūrintieji daktarai 
mėgino atkalbinti jį nuo jo įsi
tikinimų, bet viskas buvo vel

I 1 ICIZ'ICI IMKI IUI k O 11 • 11K ĮJ11I1U, 1 U

Tuomet jau yra ir drūta sveikata bus ncgalimy- 
be. Vįsuomet gyvenime svei- 
kala seka mintis ir įsitikinimus. 

Mes žinome, kad įstojimas 
profesi jon arba bizniu reikalau-

Norint S-mą išauklėtic O...............it;...................... . apviMi. .vuim jiociuimvii

kibęs, taip ir prie svetimtaučių-1 muzikales jiegak sutraukti, sten
anglų, matau, kad šiam Susiv. 
reikia visai kit-ko.

Šiuo laiku socialistų chorų 
<aip nėra. Bet socialistiškų, ku
rie nenešioja soc. kuopos vardo, 
o pilnai socialistiškam judėji
mui pritaria, pvz: ‘Aušros” cho
ras Bighamton, N. Y., “Aido”

vadina soc kuopos vardu, o tai 
svarbiausia dėl to, kad stoka šu

Imant domon lai, nepriderėtų

vienijimu, o tik Chorų susivie
nijimu. Nesivadinant socialis
tų susiv. tuomet galima tikėtis 
ir tobulesnį vytį gauti į savo pul
ką, o vėliau bedainuojant apsi-

ja su socialistais, kitokių žmonių 
mato ir calon prie socialistų

kuopos prisirašo. Prastas artis-

gtis išleidinėti pagal išgalę savo

mosis ne tik giesmininkai ir gie

mis, neliktų nei vieno choro, ku-

parapijinius ir tikrus dešiniuo
sius. — P. Q. Rasynas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

studijavimo; bet mes mažai te
sirūpiname įgijimu sveikatos ar
ba užliesimu pastovių ir drūtų 
sveikatos pamatų, nuo kurios 
priklauso visas pasisekimas mu
sų gyvenime, musų gerbūvis, 
musų laimė, musų gyvastis ir 
visakas.

Kuomet mes. atsimename, 
kad čielybė ir tobulumas visų 
protiškų fakultetų priklauso 
nuo sveikatos; kad drūta svei
kata dešimteriopai sudrutina 
iniciatyvos; padidina tvėrimo 
pajiegumą, pagimdp entuziaz
mą ir savaimingumą, sudrutina 
išmintį, spėką sumanumo ir pa
siryžimo ir suteikia pajiegą {vy
tinti sumanymus, tai pirmiau-

Ateis laikas, kuomet ligos ne
ras sau vielos žnlonyse, kurių 
mintįs bus šviesios, prakilnios ir 
sveikos, kadangi los mintįs yra 
gydančiomis. Pavyzdžiui, mes 
dispepsiją vadindavome vidurių j siu m)usų žingsnį turėtų būti į- 
suirinm. Dabar mes žinome, gijimas drūtos ir pastovios svei-

tyves, produktyves mintis vie
toje ardančių, naikinančių, ne-

Užsitikejimas yra vienu iš 
tos. Mes privalome drūtai ti
kėti savam pajieghimui, užsi
laikyti sveikatoje sveiku, sanda- 
ringu ir linksmu mąstymu. .

Koliai mes abejojame savais 
gabumais bei pajieghimui už
silaikyti geroje sveikatoje, ko
liai mes nesiliausime piešę savo 
vaidentuvėje paveikslus ligų, fi-

gimtų palinkimų mes nei jo
kiu būdu neatsieksime diuta, 
normalę sveikatą. Musų pro
tas, musų vaidentuvė yra tikru 
šaltiniu musų tikrų ir išsivaiz-

Kiek laiko atgal pamokslini
nkas tapo pasiųstas ligonbutin; 
jis baisiai kankinosi ir buvo sil
pnas ant tiek, kad negalėjo nu
laikyti galvą. Jis sakėsi nuri
jus visą žiaunį dirbtinių dan

legramą nuo savo pačios, kurio
je buvo rašoma, kad dantų žia- 
nnis lapo atrasta palovyje. Su- 
sisarmatinęs ir apmaudus apinę- 
las iš priežasties savo tokio kva
ilo pasielgimo, jis užmiršo įsi
vaizdintus skausmus tuojau at-

išėjo namon be jokios pagelbos 
iš kieno-nors pusė&.

Koliai jis buvo įsitikinęs, kad 
dirbtiniai dantis buvo jo vidu

jo atkalbinti jį nuo įsivaizdinto 
skai: n;o. Pirmiausiai turėio

(Bus dangau).

Meldažio Svet.
• 2242 W. 23rd Place
Prasidės 5-tą vai. po pietų.

Vyrišky Drapany Bargensi
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted St., Chkago. III.

(jarsinkis ‘Naujienose’



KORESPONDENCIJOS
raukia juos — kaip “beibę” ca- 
cos.

kaciNe, wis.

Nedelioj, balandžio 28, vietos 
L.S.S. 121 kuopos Teatrališkas 
Batelis statė scenoje du veikalu: 
Br. Vargšo trijų veikimų dramą 
“Svetimas Dievas”, ir komediją 
“Tarnas įpainiojo”. Sulošta ga
nu gerai. “Svetimame Dieve” 
vadovaujamąją rolę (Abromo) 
turėjo pasiėmęs d. J. Bernotas, 
ir savo lošimu darė geroką įspū
dį į publiką. Petraukomis buvo

sirinkimus tai tik sykį per kelis 
mėnesius lesiteikia atsilankyti. 
Ar ne laikas butų pasitaisyti ir 
labiau reikalais interesuotis?

Kunigo Sūnūs.

Kun. Taškunas labai pyksta 
ant savo “paklydusių avelių”. 
Mat tie nedaverkos pradėjo tver
ti “neprigulnjįnga” parapiją ir 
dar prieš pat velykas kuomet

Visų Javų 
Apdraudimas

ROCKFORD, II.I

šir ir tas.

Žinomas vietos lietuviams “vei 
kojas”, V. Baudzevičius, išdardė
jo į Chįcagą. Savo vietoj jis pali

JUS LAIKOT apdrau-S 
dą, kaipo atsitikimo 

svarbą. Tai yra gera, 
būt apsaugotu nuo nuo
stolių, taigi laikykite su* 
vo apdraudą jiegoje, nfo- 
kėkit nuošimčius laiku.

rikeįho ^toriįa
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

antram veiksniui pasirodė daili
ninkas piešėjas, kurs nupiešė 
tris paveikslus: nigerkaitę, gam
tos vaizdą ir kareivinę šmėklą. 
Publika pasveikino dailininką 

delnų plojimu. Programc jo var
das pažymėta: Pr. Moekapetris.

Antras veikalėlis, ‘'rai nas įpai
niojo” buvo taipjau getai suloš
tas. '
Publikos betgi kažin-kodel ma

ža teatsilankė. Žinoma, daugiau-

Balandžio 13 d. Mendelssohn 
Svietainėje T. M. I). 117 kuopos 
lošėjai veidino dviejų veiksmų 
komediją “Mulkinę ir Mulkinto- 
• _ • M jai.

Pals lošimas dar šiaip taip 
pavyko, ale jau tvarką tai buvo 
labai prasta: pirmininkas pers
toto dalyvaujančius programų 
išpildyme ypatus, o paskui eina 
per svetainę jieškoti tų “veikian
čių ypatų”. Vakaro plttla i lini
niu buvo .1. M. Baeevičia, gabus 
solistas. Savo dainelėms jis la
bai patiko publikai. Publikos 
buvo neperdaugiausiai, kalba
mai kuopai mažai ir pelno liks.

apsigyvenęs Chicagoj davė puikų 
savo 22

informacijų LSS. Centrui apie 
d. P. Grigaitį.

“Įpėdinis” Dovidaitis tuo tar
pu irgi stengias “pasižymet”: 
rėžia “revoliucinius spyčius” vie
tos draugijų susirinkimuos.

priklauso Sąjungos kuopai, ir 

jai ačiū, kad pritaria ir užjau
čia dailės vakarams. Nuostabu 
lik, kodėl daugelis-Sąjungos na
rių į tokius vakarus nesilanko. 
Argi geriau . šiaip kur vakarą 
niekams praleisti, dažniausia da
gi Miliūnuose, ir ten diskusijas 
varinėti, ne kaip dailės parengi 
muose turėt malonios pramogos 
ir naudos? Yra draugų, kur pri
klauso kuopai, bet į kuopos su-

rupijos sumanytojams išpradžių 
gana pasekmingai klojas. Jie su
rengė vienas prakalbas su įžen- 
ga. Publikos prisirinko pilna

kėjo. Surengė antras prakalbas 
su jženga 15 c. Pasekmės dar 
puikesnės. Mat pas žmonės yra 
įsigyvenęs toks pa pro t is, kad kas 
nauja, tas jiems įdoųui ir pat-

Vienam lavinimosi susirinki
me buvo diskusijų tema: “ku
rie (langiaus veidmainiauja mer
ginos ar vaikinai?’’ Merginoms 
buvo išm'etinėjama, kad jos tc- 

’ pas vedus įvairiais dažais tikslu 
pasirodyti “aniuolukais” ir tuo 
prisivilioti “jauną bernelį. Mer- 
ginos teisinos, būtent kad daly
kas esąs ne tame. Tatai jos da
ro verčiamos blogų gyvenimo są 
lygų ir 11. Nukainuotos ilgu ir 
sunkių darbu dirbtuvėse jos tai
gi nenoričios pasirodyti išblyšku
siais vedais. Bet šiomis dieno
mis turėjau progos matyti vieną 
moksleivį iš Valparaiso, ir ji 
nesigailinti tos “loskos”. Taigi 
dabar ir nebežinau, kas ištikrų- 
jų mergeles verčia vartot tą

Bet čia yra viena d|)draudos rųšis, kurios gal jus nežinot, už 
kurią nereikia mokesčių mokėt, ant kurios kas metas jus ga
lite pasilikot ir kuri šį metų yra tiek svarbi, kiek bile koki ki
ta apdraudė, kokių jus pataikėt. Kuomet jūsų javai esti priėję 
pjovimui International Harvester rišėjai virvuke apsaugo vi
sų javų pjūtį. Nepaisant ar grudai butų sunkus, ar lengvi, ar 
javai augšti, ar žemi, stovinti, ar pagulę, suvirtę ir susipainio
ję, International Harvester rišėjas pjauna ir riša visus be gai
šinimo. Tai tas čia yra, kų mes vadinam visų javų apdraudimu.

Champion, Deering, McCormick, Milwaukee ir Osborne pjū
čiai mašinos ir rišimas virvuke, visuomet veiklios; šj metų jos 
yra geresnes, negu kuomet nors, nes kiekvienas javų bušelis 
yra reikalingas. Atsiminkite šita, kuomet jus ateisite pirklius 
rišėjų virvute sezono darbui, Taipgi atminkite, kad didesnė 
miera užčėdo darbų. 8 pėdų yra geresnė, negu 7 ir 7 yra geres
nė, negu 6, arba 5. Pirkite didžiausi rišėjų, kokj tik jus galite 
vartot ir pirkite naujų mašinų, jei kiltų klausimas senos veik
lume. Naujas International pjovimui rišėjas yra visiškai at
sakantis.

Per devyniasdešimts musų skyrių ir suvirš 30,000 vietinių 
\ išįirdiivėjų mes duodame greitų šios šalies ūkininkams pa

tarnavimų pjovimo mašinoms, virvute, ir pataisymais. Jus 
galite būt tikri, kad laiku gausite naujų mašinų, paduodant 
savo užsakų vietiniam pardavėjui taip greit, kaip jus galite, 
arba reikalaukite nuo musų katalogo.

International Harvester Co. of America
(Incočporated)

CHICAGO U S
Champion Decring McCormick Milwaukee Osborne

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

baugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Rankų (Cl*aring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų. A

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE I8LAND AVĖ., kampas 19 gatvės.-------------------------- y F MASHER 

prez. Pilsen Luinber Co 
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUB1N 

vice-prez. T. Wilce Co.

— Reporteris.

MONTELLO, MASS.

Iš chronikos.

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys. ■■_ ..
H. E. OTTE 

▼ice-prez. Nat. City Bank

Bros. Ice Co.

H. E. OTTE

GEO. C. WILCE

JOZEE SIKYTA 
kasteriu*

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

prėz. Atlai 
[Brevving Co

— Balandžio 27 dieną Liuosy- 
bės Choras buvo surengęs kon-, 
certą. Visą programą išpildė 
choro nariai. Vadovavo g. Mi
kas Petrauskas. Publikos buvo

— Balandžio 28 įvyko, Vieny
bės Draugystes rūpesčiu, prakal-

^Illlllllimillll^iiim

bos. Kalbėtoju turėjo būt d. K. 
V. Ziurinskas iš Norvvoodo, bet 
dėl kažin kokių priežaščių jam 
neatvykus, trum|pai kalbėjo vie
tinis P. Balsys. Paagitavo, kad 
žmonės rašytųs prie šios drau
gijos.

— žvirblialogijos Studentas. 
P. S. — Vienas Kardo Vikaras 
rašo, kad Naujienų Žvirblialogi
jos Studentas (pasižymįs) nesu
rinkimu žinių.

Gal būt. žv. Studentas neran- 
kioja visų niekų. Tą daubą at
lieka Vikaras. Bet tai nedėkin
gas darbas. Kad Vikaras pririn
kęs visokių niekų pasiučia reda
kcijai ir prašo: “Nieko neišmes- 
kit ir netaisykit”, redakcija’ at
sako: “Turim daug išmest, o 
kas liko Įjėrtaisyt. — žv. Stud.

BALTIMORE, MD.

Naudinga, kas lavinasi.

Balandžio 20 d. L. M. Prog. 
Sus. 28 kp. ir LSS. 14tos kp. buJ 
vo vakaras Lietuvių Svetainėje 
Lošta Br. Vargšo drama kryžius. 
Publikos prisirinko nedaug, apie 
170 ypatų. Mat tą vakarą labai 
lijo. Lošėjai savo užduotis iš
pildė gerai, kas buvo galima pa- 
tėmyti iš gausaus delnų plojimo.

Geistina, kad kitų kolonijų lie
tuviai pasistengtų sulošti šį pui
kų veikalą. — A. Kurelaitis.

Skaitytoji! Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Tai irgi negražu
■ ................. ’, V I

sveikata
Parašė Dr. A. L. GRAIČIUNAS

arba tiesus kelias j sveikatą, pa
matinės žinios anatomijos (žm
ogaus kūno surėdymo), fiziologi
jos ir hygienos. kad vaizdžiaus 
apsakius sveikatos klausimą, 
knygoje telpa daugelis paveikslų, 
ff jeigu jūsų stuboje dar nesi
randa ši
kalboj dįdfiausiu ir labai svarbiu 
šiame klausime veikalų, tai 
skubikitės įsigyti ją; nes kągi 
žmogus apie užsilaikymą težinai 
jeigu dar nesi sveikatos skaitęs.

turi 339. puslapius, drūtuose 
audimo apdaruos, kaina .. $2:00

Pr. Butkus ‘Naujienose”, 27 
bal., sako, kad redakcijos Apž
valgoje neradęs nė “šešėlio” kal
tinimo S.L.A administracijos va
gystėje balsų. Nesiginčysiu už 
šešėlius. Bet kodėl jis mano 
pranešime rado tikrą kaltinimą 
jau ne administracijos, bet tie
siog “administratoriaus?”’ Aš 
rašiau, kad 40 kuopos balsai gal 
“kur nors į saują sulindo”. Tai 
gi, ar New Yorke, ar Pittsbur- 
ge tą “saują” galėjo atsirasti. 
Administracijos visai neminėjau 
Jis man sako ‘negražu”, net “be
gėdiška”, bet pate nesigėdi nu
rodyt vienui vieną kaltininką, 
nors gal tas nekaltas.

Pittsburgietis S. L. A.

ga, kuri yra musų

reiklaudami kriepkįtes šiuo adresu:

1840 S. Halsted St., Chicago, III
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MONARCII BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti kožnų kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznj. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brewery,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

.Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais j

1840 So. Halsted Str Chicago, Illinois

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. LeaTftt SL
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563' Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Moralybės Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A.' J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

A TT T T V XT A C”

1840 So. Halsted St, Chicago, III.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinoriip/politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, - > Chicago, III.
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NAUJIENOS
t,r: įJTHUANlAN DAILY NEW1

^u'Jished Daily except Sunday by
u« Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
t CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1840 S. Halsted St., Chicago. 
IU. -Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kaina:
<Jhica<oje—pačtu:

Metams ...............................
Pusei meto .......................... 3.50
Trims mėnesiams .............. 1J3
Dviem mėnesiam ... .......... l.U
Vienam mėnesiui.................. .n

Chicagoje—per nešiotojui!
Viena kopija ...............  M
Savaitei .......................... ••••• .11
Mėnesiui ......................  <30

Suvienytose Valutijo**, n* Chicagoje, 
*ačtu:

Metams ........................  IMI
Pusei meto ........ ..
Trims mėnesiams •••••••• LOS 
Dviem mėnesiam «••••••• l-2f* 
Vienam mėnesiui .........  65

Kanadoj, metams .................. 74)0
Visur kitur užaieniuoas........ HM
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentu praiome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 

o visas teises rankraščius taisyti 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 nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visu kraštu proletarai, vie
nykitės” —K. Marks.

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed wilh the posl- 
masler at Chicago, III., May 3, 1918, 4 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Socialistų pozicija 
karės klausime. i

Illinojaus valstijos Socialistu I 
Partija pagalios išdirbo progra-Į 
mą, kurs smulkiai išdėsto Sočia-j 
listų Partijos poziciją klausimoj 
“taikos’ demokratijos ir socialės j 
rekonstrukcijos.” Jau esą pa-j 
sirupinta, kad šis programas bu-j 
tu paduotas ant referendumo vi-Į 
sos Amerikos Socialistų Partijai. I

Apskritai imant, šis progra-| 
inas tik dar sykį ir dar labiau I 
pabrėžia tą faktą, kad socialis-l 
tai buvo, yra ir bus priešingi vi-1 
šokiam imperializmui, užgrobi-1 
mams ir priespaudai. Bet savu j 
keliu programas pripažįsta, kadi 
taikos reikalas dabar kitaip sto-1 
vi, negu pereitais metais, ir rodsj 
bemato kito kelio prie taikos,Į 
kaip tik sumušant Vokietijos| 
imperialistus ir panaikinant vi-1 
sas slaptas sutartis tarp talkini-j 
nkų. šitame sąryšyje progra-l 
thas reikalauja, kad talkininkai! 
išdėstytų savo karės tikslus taip Į 
atvirai ir aiškiai, kaip tai pada-| 
rė prezidentas Wilsonas. Šituo! 
budu išreikšta yra socialistų pa-1 
raina prezidentui Wilsonui jo I 
susirėmimuose su atžagareiviš-1 
ka talkininkų politika. Apie so-| 
clalistų paramą prezidentui Wil-| 
šonui jo susirėmimuose su šios! 
šalies atžagareiviais programas! 
tiesioginiu budu nekalba. Ma-| 
tyt, tai yni paliekama dasipro-Į 
tėt. Betgi reiktų aiškaus žodžio! 
taip svarbiame taktikos klausi-1 
me. Tai yra programo truku-Į 
mas. • W|

šio momento klausimu pro-Į 
gramas kalba sekančiai: I

“Paduodami šį programą, 
1 mes užlaikome savo opozici

ją imperializmui visose jo 
formose ir kur tik jis apsirei
kštų.

“Paskutiniais 1917 metų 
mėnesiais mes tikėjomės, kad 
Rusijos darbininkų valdžios 
pastangos atsieks visuotinos! 
taikos be aneksijų, be kontri

bucijų ir su apsisprendimo 
teise tautoms, ir kad milita- 
rizmas ir slaptoji diplomati
ja lųis panaikinta, žodžiu, 
kad bus įvykinta tas progra
mas, kurį pirmiausia paskel
bė Suvienytųjų Valstijų So
cialistų Partija gegužės \nėii. 
1915 m. ir kurį paskui parė
mė Rusijos revoliucija.

“Bręst Litovsko konferen-
ei joj Vokietijai buvo duota 
didžiausia proga parodyti, 
kad ji nori taikos demokrati
jos principais, šią progą ji at
metė, da leisdama Vokietijos 
imperialistams viešpatauti 
jos delegacijose. Kada Ru
sijos žmonių atstovai atsisakė 
priimti negalimas sąylgas, 
kurių reikalavo; vokiečių at
stovai, tada Rusijos žemė ta
po išžaginta ir paniekinta, ir 
Rusijos respublika buvo pri
versta priimti užgrobimo ir 
plėšimo taikos sąlygas, ku
rios yra priešingos reichstago 
rezoliucijai ir laužo visus 
principus teisybės, ir kurios 
buv<> pravestos po priedanga 
melagingo aiškinimo tautų 
apsisprendimo teisės. Tas, o 
taipgi nesenai pasakytos vo
kiečių kaizerio ir kitų vokie
čių valdininkų kalbos, taipgi 
įsiveržimas Finlandijon ir iš
ardymas Finų Darbininkų 
Respublikos, aiškiai parodo, 
kad vokiečių imperialistai 
jaučiasi ant galybės čiukuro 
ir ketina laužyti silpnesnių 
tautų teises, ir triuškinti po 
vokiečių militarizmo mašinos 
geležine koja visas darbinin
kų klesos pastangas apginti 
savo teises namie ir svetur.

Vokiečių valdžios padaryta 
taika su atžagareiviška Ukra
inos kapitalistų ir junkerių 
klesos valdžia ir pasiuntimas 
vokiečių armijos, kad pagel
bėjus tai klesai sunaikinti da
rbininkų ir valstiečių orgarii- 
zacijas — pasmerkia Vokieti
ją kaipo talkininkę reakcijos 
ir kontr-revoliucijos ir kaipo 
mirtiną darbininkų klesos ir 
demokratijos priešą. Tas 
pats Finlandijoj.

Ir taip dedasi, nežiūrint 
kad Vokietijos žmonės baisiai 
trokšta taikos, nežiūrint į tai, 
kad Vokietijos reichstago re
zoliucija priimta liepos mėn. 
1917 m. reikalavo taikos be 
aneksijų ir kontribucijų, ir 
nežiūrint į tą karžygišką pro
pagandą, kurią veda Vokieti
jos mažumos socialistai su 
Liebknechtu, Dittmanu, Le- 
debouru ir Haase priešakyj, 
Vokietijos kaizeris ir jo ge
nerolų štabas stovi už kardo 
taiką, už taiką imperializmo 
ir plėšimų, užkariavimo ir 
pajungimo, už tokią taiką, ku
ri tik įkaitins lig balto sukel
tus šios karės neapsikenti- 
nuts, pasės busimų karių sė
menis, ir ant busimų kartų 
uždės militarizmo naštą.

Šiame sunkiame krizye So
cialistų Partija apreiškia savo 
pasiryžimą remti Rusijos res
publikos reikalą, kurs kartu 
yra ir musų reikalas, ir iš 
paskutiniųjų priešinsis Vo
kietijos imperialistų pergalei, 
po kurios Vokietijos valdžia 
sutriuškintų Rusijos valdžią 
ir panaikintų socializmo vil
tį, kurią Rusija neša pasaulio 
darbininkams. Tuo mes ne
norime sunaikinti Vokietijos 
politiškai ar ekonomiškai ar 
pavergti jos žmones, bet tik
tai sumušti Vokietijos impe
rialistų pienus viso svieto už- 
viešpatavimui.

Demokratiškos pergalės at- 
siekimui taipgi yra reikalinga, 
kad šalįs, kurios šioj karėj 
yra susidėjusios su Suvieny
tomis Valstijomis, išdėstytų 
savo karės tikslus taip atvi
rai, kaip prezidentas Wilso- 
nas išdėstė musų valdžios 
tikslus. Mes esame įsitikinę, 

kad demokratijos pergalė 
šioj karėje priguli nuo atsi
sakymo nuo slaptųjų sutarčių 
ne mažiaus, kaip nuo sumu
šimo Vokietijos imperialis
tų”.
Toliaus reikalaujama, kad 

talkininkai pripažintų Rusijos 
valdžią ir duotų jai pilną para
mą, 

r

Apžvalga 
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
APIE KLERIKALŲ
TRIKSUS.

Naujas “Ateities” redakto
rius yra, matyt, pasiryžęs gelbė
ti tautininkų “Sandorą”. kurios 
organu “Ateitis” dabar paliko, 
— nuo klerikalų politikos “tri
ksų”. Štai kaip jis nupasako
ja tautininkams apie klerikalų 
triksus:

Kas atydžiai seka ir tyrinė
ja klerikalų politiką, tas ma
to, kad visas jų srovės veiki
mas paremtas ant “triksų”, 
kuriuos dirba sumobilizuotos 
į klerikališko Irusto vergiją 
tamsiausios musų visuome
nės dalies bosai — kunigai ir 
jų pakalikai.

Tų triksų pas juos pilna: 
savo spaudą vadina darbinin
kiška ir jos palaikymui iš da
rbininkų pinigus ima, o per 
ją darbininkų priešam tar
nauja. Pav.: darbo žmonės 
norėjo Visuotino Amerikos 
Lietuv. Seimo ir tą progą kle
rikalai nachališkai panaudo
jo savo politikos tikslams; 
vyskupas Karevičius kemša 
Lietuvą į Vokietijos militaris- 
tų glėbį, o savo spaudoje šau
kia, buk jie yra Lietuvos 
žmonių laisvės šalininkai. Vi
si jų žingsniai “triksais” pa
dabinti. O paslaptingiausis 
jų noras, tai prikergti Lietu
vą prie “centralinės katalikų 
valstybės” ir ten vėl naujo
mis inkvizicijos priemonėmis 
Lietuvos žmones smaugti. To
kios valstybės šalininku ir jė
zuitu yra ir kaizeris.

Tautininkai betgi iki šiol ap
simesdavo, kad jie tokių kleri
kalų triksų visai nemato; anaip7 
tol, jie dar jiems pagelbėdavo 
tuos triksus daryti, — kadir ta
me jų seime./ Kažin tad ar 
tiems nepagydomiems ligoniams 
ką gelbės jų naujo oficialio re
daktoriaus pamokslai.

Kaizeris yra jėzuitu, sako 
“Ateitis”. Taip, ir dar kokiu. 
Nors būdamas iš vardo protes- 
tonu, jis moka remties katali
kais. Beje, jis tikisi užkariavęs 
svietą palaikyti jį po savo jun
gu su katalikų bažnyčios pagel- 
ba. Jis tą pats atvirai pasisakė. 
Apie tai paskelbė vienas Cliica- 
gos profesorius, kurs kaipo 
“majinomas” profesorius buvo 
Berline, kur jis dažnai matyda
vos su kaizeriu ir kalbėdavos 
su juo apie politiką. Kaizeris 
jam vieną syk pasakęs prie pro
gos, kad jis tikįs galėsiąs val
dyti svietą su katalikų bažny-» 
čios pagelba.

Ryme-gi sėdi kitas autokra
tas, kurs kitą syk faktiškai bu
vo užkariavęs kardu ir ugnim, 
atvirai ir išpasalų, visą svietą, 
ir ilgą laiką gniaužė jį po savo 

jungu. Jis dabar tikisi vėl at
gauti savo viešpatystę — su 
kaizerio pagelba.

Koks vienodumas siekių!
Kokia sutartis!
Ir kur-gi po to nepuls vysku

pai Karevičiai į kaizerio glėbį!
Tėmykite: — dabar, kada 

kaizeris visur uždėjo savo gele
žinę kumščių, popiežius vėl ke
tinąs pasiūlyti taiką. Baisiai 
“neutralia” žmogus tas'popie-*

žius: jis vis kviečia taikyties, 
kada to kaizeriui reikia.

■ - Į - - ■ -Į ,

O štai musų naminiai kleri
kalai visgi išlenda su apgynimu 
savo popiežiaus “neutralumo”, 
ir jėzuitiškai rašo:

Talkininkai laimės šią ka
rę katalikų pastangų dėka. 
Vienok Italijos, Francijos, 
Anglijos ir Rusijos valdžios 
buvo padarę slaptų sutartį 
neklausyti katalikų dvasiško 
vado — popiežiaus. Jos bu
vo sutarę neklausyti popie
žiaus karės ir taikos klausi
muose.

štai tasai dokumentas.
Skyrius XV. Francija, Ang

lija ir Rusija prižada remti I- 
* talijų jos noruose neprileisti 

Šventąjį Sostą prie jokių žin
gsnių įvykinime taikos arba 
regulevimui klausimų, kįlan- 
čių iš dabartinės karės.

Skyrius XVI. šitoji sutartis 
turi būt slapta... Žemiau pa
sirašiusieji pridėjo savo ran
kas ir pečėtis Londone ant ke
turių kopijų rugpjūčio 26, 
1915.

Sir Edvvard Grey, 
Cambon
Marquis Imperiali, 
Grafas Benckendorf. 

f .

šitoji sutartis buvo padary
ta po to, kaip popiežius užtik
rino Italijos valdžių, jog nei 
laįke karės, nei taikos konfe
rencijos nekels taip vadinamo 
“Rymiško klausimo”.

Taigi mat: popiežius davęs 
savo prižadus nesikišti, o talki
ninkai visgi padarė slaptų sutar
tį prieš popiežių. Neprastos 
galvos. Žinojo ką daro. Jie 
žinojo popiežiaus politikų ir 
dar geriaus žinojo, kad popie
žiaus jėzuitiškiems prižadams 
negalima tikėti.
- Musų klerikalai dąbar sako:

Tai ar dyvai, kad dabar į- I t
vairus gaivalai išnaujo pri
kaišioja nepamatuotus daly
kus katalikams ir šventųjam 
Tėvui.
Taip, visai nedyvai! Tik tie 

“dalykai” pasirodo esą laibai pa
matuotais. Toks galva kaip Sir 
Edw!ard Grey matė jų pamatą. 
Ir dabar atsitikimai tuos daly
kus patvirtina.

Klerikalai jokiu budu nebeįs
tengia lopyti savo dviveidės po
litikos beįrančio švarko. Mela
gystėmis susiuva jį iš priešakio, 
lai jis paįra iš užpakalio.

Po jų prisiekavimų “viernys- 
tės” talkininkams ir Amerikai, 
žiūrėkite dabar jų “Tautos Fon
do” atskaitą. Juk jie drabsto 

tuksiančius popiežiškos ir kai- 
zeriškos politikos varymui. Va
sario tik mėnesyje jie išsiuntė 
Augejaus Stakiams Šveicarijoj 
$8,000, iš kurių $2,000 yra skir
ti Mriui J. Gabriui, kurio poli
tika taip gerai žinoma talkinin
kams.

Bet tie ožiai prilips kada nors 
liepto galą.

_____ x
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

“Lietuvos” redaktorius (taip 
ir tokie yra dar redaktoriais) 
rašo — ir tai nebe pirmu syk:

“Naujienos” taip įsismagi
no daryti “True translation”, 
kad sistematiškai pradėjo ver
sti anglų kalbon ir tokius 
straipsnius, kuriuose sau prie
šingas srioves nori nurodyti— 
žinoma, ne kam kitam, kaip 
šios šalies vyriausybei — kai
po kaizerizmo drauges. 
Ir prie to dar priduria:

“Poor Yorik! Kaip ankšta 
toj galvelėj ir kaip turi būti 
purvina toj širdelėj”.

Kas per insinuacija! Tokį pur
vą perskaičius, ir šalčiausio

kraujo žmogus neišsilaikylų 
nepavartojęs smarkaus žodžio 
ir nespjovęs skrepliais į veidą 
tam-------- .

Dar ir šią savaitę “Naujienos” 
buvo sulaikytos už tai, kad ne- 
pridavė vertimo straipsnio, ku
rio rodos pagal įstatymo visai 
nereiktų versti, nes jame nieko 
nebuvo nei apie karę, nei apie 
karės vedimą, nei apie valdžios 
politiką. “Naujienos” buvo pri
verstos ir tą vertimą priduot.

Taip eina visą laiką. Pačtas 
išreikalauja nuo “Naujienų” 
daugiaus vertimų, negu “Nau
jienos” pažymi.

Įstatymas, matyt, ne visiems 
vienodai rašytas, ar ne visiems 
vienodai pritaikomas. Kiti 
kasdien jį gali laužyti be jo
kios bausmės, o kitiems jo rei
kia prisilaikyti iki jotos.

Įstatymas liepia versti:
“any ne\Ms item, editorial, or 
other printed matter, respec- 
ting the Government of the 

Ką davė K. Marksas
Buržuazijos mokslininkai ir 

publicistai tūkstančius kartų 
skelbė, kad Markso teorijos jau 
esančios sukritikuotos, ir kad ti
ktai atsilikusieji nuo mokslo 
progreso žmonės galį dar tikėti 
jomis. Bet keistas dalykas, kad 
tie mokslininkai ir publicistai 
dar ir šiandie vis nepaliauja kri
tikavę tas teorijas. Neišrodo, kad 
jos butų palaidotos.

Faktiškai yra taip, kad juo da
žniau buvo skelbiama apie Mar
kso teorijų “sukritikavimą,” tuo 
daugiaus reikėjo sekamiems jų 
priešams kovoti su jomis.

Pradžioje, kada pasirodė K. 
Markso raštai, buržuazine kriti
ka tylėjo apie juos. Augantis 
Markso pasekėjų ir jo idėjų po- 
pulerizatorių skaičius tečiaus lai 
kui bėgant privertė tą kritiką 
pradėti atakas prieš juos. Ir jie 
iškarto užreiškė, kad garsiojo so
cialisto idėjose nesą nieko tokio, 
kas turėtų žymiios moklinės ver
tės. Marksizmui patapus, paga
lios, didelio ir stipraus minių ju
dėjimo “evangelija”, įėjo į ma
dą, kad kone kiekvienas garbės 
trokštąs universiteto profesorius 
arba rašytojas stengėsi įgyti var
dą ir populeriškumą “naujau
siu” ir “tikriausiu” prirodymu, 
kad Markso mokslas neišlaikąs 
kritikos. Tų “prirodymų” šian
die yra tiek daug, kad žip'ogaus 
amžiaus neužtektų juos visus 
perskaityti.

Bet milžiniška jų didžiuma ir 
nėra verta skaitymo. Kaip spar
čiai jie dygdavo, taip juos pap
rastai ir užmiršdavo patįs jų 
garbintojai. Polemiškięji raštai 
prieš Marksą yra tai daugiausia 
viendienės peteliškės, {kuome|g 
mokslinio socializmo sutverto- 
tojo veikalai da ir šiandie, už 
trisdešimt penkių metų po jo 
mirties, tebėra neišsemiamas 
minčių ir įkvėpimo šaltinis tūk
stančių tukstančiamls žmonių.

'rikiai dabar, tiesą ‘ pasakius, 
tie veikalai ir pradedama pride
ramai apvertinti ir suprasti, ir 
tiktai dabar jų turinys ima tik
rai daryties minioms prieinamo
jo mokslo turtu.

Kas gi yra Markso idėjose, 
kad jos galėjo ne tiktai pasek
mingai išlaikyt labiausia nieprie- 
lankios joms kritikos smūgius 
ir nenustot savo vertės per de
šimtis metų musų taip sparčiai 
gyvenančiojoje gadynėje? Ką 
Marksas davė pasauliui?

Svarbiausius K. Markso nuo
pelnus galima trumpai išreikšti 
šitaip: Jisai išaiškino dabartinės, 
kapitalistinės, visuomenės pro- ' 
dukcijos (gaminimo) esybę; ji
sai atidengė naują, dialektiniai- 1 
materialistinį istorijos aiškini- 1 
mo būdą ir sujungė darbininkų gorčių javų, už kirvį tiek ir tiek.
judėjimą su socializmų, padėda
mas mokslinius pamatus dabar- šimtus dolerių, o už duonos bo- 
tinim darbininkų judėjimui. kaną tiktai keletą dešimčių cen-

United States or of any nalion 
engaged in the present war, 
its policies, International re- 
lations, the statė or eonduet 
of war, or any other matter 
relating thereto.”
Taip: “ANY OTHER MAT

TER RELATING THERETO”.
Ir pagal šitos definicijos iš 

musų vieną syk buvo pareika
lauta, kad mes išverstume vie
ną straipsnelį, kuriame buvo 
rašoma — apie orą.

Tuo tarpu kiti užvaro špaltas 
apie tarptautinius klausimus, a- 
pie visokias užrubežines konfe
rencijas, ir jiems už tai nieko.

Žinoma, tai viskas parodo, 
kad įstatymas yra betikslis, ir 
arbitrariai gali būt panaudoja
mas tik kaikurių laikraščių ap
sunkinimui, nuolatiniam vargi
nimui ir stabdinėjimui.

Bet kol tas įstatymas nėra at
šauktas, mes esame ir galime 
būti priversti jį pildyti, nors ir 
galime jį kritikuoti.

Žemiiaus mes pasistengsime 
aplamais brūkšniais išdėstyti kie 
kvieną šitų didžiųjų Markso nuo
pelnų.

1. Kapitalizmo esybės 
išaiškinimas.

ži-Karolis arksas visiems 
nomas, kaipo didelio veikalo 
“Kapitalo” autorius. Kas yra 
tame veikale, kad jį taip dažnai 
mini kaip Markso šalininkai, 
taip ir jo priešai, kalbėdami apie 
Marksą?

Jame išdėstyta politinės eko
nomijos mokslas, 't. y. mokslas 
apie gyvenimo reikmenų gami
nimą (produkciją) dabartinėje 
visuomenėje.
• Tas mokslas jau buvo pusėti
nai išsiplėtojęs pirm Markso, 
ypatingai Anglijoje ir F^ancijo- 
je. Apie jį buvo prirašyta daug 
didelių ir mažų knygų, ir jeigu 
Markso raštas, to neveizint, įgi
jo svarbos, tai reškia, kad jisai 
įnešė į jį ką-nors nauja.

Markso darbas politinėje eko
nomijoje remiasi tuo, kas buvo 
nuveikta jo pranokėjų, bet ji
sai žymiai pastūmėjo jį pirmyn, 
papildydamas atskiras jo dalis, 
pagerindamas buvusius tarp jų 
prieštaravimus ir, kas svarbiau
sia, pagilindamas jį.

Ypatingai didelį dalyką Mark
sas atliko, išdirbdamas aiškią ir 
nuosakią vertės teoriją, šita te
orija, galima sakyt, sudaro po
litinės ekonomijos mokslo pa
matą, ir mes čionai ją trumpai 
paaiškinsime.

Šiokią ar tokią vertę turi be
veik kiekvienas žmogaus pada
romas daiktas. Vienu daiktu 
žmogus patenkina savo alkį, ki
tu apdengia savo kūną, trečiu 
atsiekia gau kokio-nors smagu
mo ir tt. Daiktas yra tiek vertas, 
kiek žmogaus darbas pritaiko 
jį tam arba kitam žmogaus rei
kalavimui, t. y. kiek jisai gali 
būt žmogaus vartojamas.

Bet be šitos vartojamos vertės, 
daiktai turi da ir kitokią vertę. 
Daiktai, kuriuos žmonės turi pe
reina iš rankų į rankas; juos 
žmonės išmaino ar tai pinigais— 
pirkdami ir parduodami — ,ar 
lai kitais daiktais. Ir šitas mai
nymo procesas (darbas) eina pa
prastai pagal tam tikras taisyk
les. Tam tikros rųšies batai, 
pavyždžiui, parsiduoda už tiek ir 
tiek dolerių; duonos svaras •— 
už tiek ir tiek centų; automobi
lius — už tiek ir tiek šimtų dole
rių. Panašus pastovumas mai
nuose apsirdiŠkia ir tuomet, ka
da daiktai tiesiog mainoma daik
tais: už žagres noragus, sakysi
me, ūkininkas dubių kalviui (jei 
nepirktų už pinigus) tiek ir tiek

Kodėl už automobilių duoda

Musų Moterims

MOTERIŠKA SUKNIA.—
Pavyzdys No 8773.

8775

šita daili, lainų linijų suknia daro
ma pusiaubliuskčs styiiuje; bliuzelė 
užsegiojama nugaroj. Tokiai suk
niai tinkamiausios materijos yra 
plaujamasai šilkas, crepe de chine, 
pongee. habutai arba plonas mad- 
ras. Parodytas čia modelis reika
lauja nedaug materijos, galima dagi 
vartoti ne vienokios, bet dailiai su
derintos materijos. Bliuzės prieša
kys iš vieno gabalo, su iškirpta pa
vidale V pakakle ir smailiais krašte
liais kalnieriuin. Rankovės gali būt 
ilgos arba trijų ketvirtdalių ilgumo. 
Sijonas tiesus, iš dviejų dalių, pa
raukiamas apie truputį pakeltą juos
menį.

Sukniai pavyzdys No 8773 sukirp
tas ketveriopo dydžio, mieros 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 colių 
mierai reikia 4% 'jardo materijos 36 
colių platumo, arba 2% jardo 54 co
lių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
ę#ntų (markėmis arba tiesiai dešiin- 
nikąj, pasiųsti šiaip užadrėsavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 
S. Halsted Street, Chicago, III.

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

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siusti man pavyzdį No 8773.—
Mieros............. colių per krutinę.

(Vnrdai* ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

tų? Todėl, atsakys kiekvienas, 
kad automobilius yra “daug ver
tesnis”. Bet automobilius juk 
yra pasivažinėjimo įrankis, o 
duona — maistas: kaip tad gali
ma sulygini šitų dviejų daiktų 
“vertes”? Automobilius, kaipo 
padaras, vartojamas tam tikru 
tikslu, ir duona, kaipo daiktas, 
tarnaująs visai kitokiam tikslui, 
negali būt sulyginti. O vienok 
žmonės jų “vertes” nuolatos ly
dina ir išreiškia tam tikrose pro
porcijose (kiek katra didesne ar
ba mažesnė).

Iš to aišku, kad ta daiktų ver
tė, kurią žmonės lygina, mainy
dami daiktus, yra visai ne tas, 
kas jų vartojamoji vertė (arba 
naudingumas). Šalę vartojamo
sios daiktų vertės, vadinasi, yra 
da ir ji skirtinga, manomoji ver
tė.

K. Marksas buvo pirmutinis 
tyrinėtojas politinės ekonomijos 
moksle, kuris ne tiktai suprato 

tarpe minėtojų dviejų vertės rų- 
šių, o ir mokėjo nuosaikiai jos 
laikyties visoje savo teorijoje. 
Bet jisai padarė dar daugiaus 
Jisai pilnai išaiškino mainomo
sios vertės esybę.

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

9321 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
127 N. Dearborn St.

Ui 13 Unlly Bldg.
Tel. Central 4411

(
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į Jaunuomenės Skyrius
Adomas Juodasai.

Domojimas
Senai aš nustebęs klausausi. 
Ką naktįs man kužela į ausį.

Ką spiečia, širdingai, tyliai 
Vidunakčio man spinduliai!

Ne šiandien širdis mane) laukia. 
Ką nauja apreikš apsiniaukę.

Aušros išsiilgę rytai!
Ir tartum jau kaž-ką matai 

l’ž sielos pasvirusių vartų; 
Jau regis naktis prasitartų.

Jei tik balzganoji tyla
Nebūtų šviesiai akyla!..

Ir vėl aš domoju, klausausi, 
I Va viręs nustebintą ausį.

Bet vien-tik matau, jog tyliai 
Bekrinta balsvi spineluliai.

Pr. Banga.

Pavasario svajonės
Graži, šilta gegužės diena. Pa

vasaris viliote vilioja. Laukai, 
pievos traukte traukia. Saulės 
spindulėliai veržiasi j mane) ka
mbarėlį. Stebėtina saule! Ji vi
sus džiugina. Ir vargingiausiam 
liepia Šypsotis. Ji viską apšvie
čia: ir gyvenimo gelmės žųva, 
ir debesiai nusiblaivė), ir vargai 
eiilsta. Numetęs knygą į šalį, bė
gai! į sodą šypsanti palangėse.

flertaugias būdas dėl itrinimo
N’eturi stokuot nei viename name 

D-r© Rlcbter'io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35e. ir 65c. buteliukai viaoM aptiekoaa arba 
ntadiai nuo

P. AD. RKHTBR A CO.
Jt-HO Wa.hington Str««t. Naw York, N. Y.

Malonus vėjelis apsiautė mane 
visą. Jis s upės i medžių šakose 
ir lingavo jų viršūnes. Miesto 
bildesys ir čia elųzgė, ūžė be pa
liovos.

Sustojęs senine mintimis nus
kridau toli, toli prie gimtinio 
sodžiaus. Ir kaži,—kokia nepap
rasta jėga patraukė mane eiti 
įieškoti tokios - pat tylos, tokios- 
pat ramybės, kaip ta, kuri ten to
li, toli gal gimtiniame sodžiuje 
manęs laukia, mane mini, manęs 
tėvų gimdytojų širdimi ilgisi...

Atsidūriau už mieste). Laipio
jau, rūpinėjau nuo vieno kalno 
ant kito . riaukiau j save’ pilna 
krutinę malonų, sveiką kvapą 
iplink visur šypsančio pavasa
rio. Skyniau gėles, kvėpavau. 
Saujomis apie, save bėriau nus
kintus ^žolynus. Puikios Vil
niaus apylinkės! čia kalnai ą- 
hiolais apžėlę, ten visai plikį, e 

•toliau matyti pušelės. Pailsai 
’ieropinėdamas... Vos-vos užli 
pau vėl ant vienos išsikišusio: 
kupros, uždusęs, pavargęs. Atsi 
sėdau ilsėtis. Aplinkui vėl miš 
kas. Pakalnėje Neris vingiuoji 
žaliomis plačiomiš pievomis, pil 
lomis įvairių žiedų. Pasigirdę 

iš kaži-kur piemens dainelė. Ba 
sas skridę) kalnais, kloniais, ža- 
iindamas atgaršą tai Neries pa
kraščiuose, tai kaži-kur te>li miš
ke.

- O Dieve! kaip čia gera, ma- 
'onu. Aplinkui tyla. Aš sėdžiu 
r gerinos pavasario stebuklais.

Mintįs - svajones bėga ir nyk- 
,ta. Keistos tos svajonės! lik 
ižmerkiau akis —k ir kaž-koki r*
jraži mergelė, būtinai lietuvaitė.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4y> rub.

ADRESAS.

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja. 15 Petrograd, Russia

artinasi prie manęs ir tyliai, slė
piniai kaži-ką taria. Tai vėl I 
kažikokia deivė veda mane aug
iais kalnais. Apačioje musų 
lyg matytas miestas; toliau ape 
drumzlina, nejauki. Virš jos taip 
pat sunkiais bevarsiais debesiais 
užklotas dangus, ir viskas pil
ka, vargo pilkumu, nusiminimu, 
nejauku.

- Ar žinai, kokia čia liūdna 
šalis? — klausė manęs deive, ir 
pati tuoj atsakė:*— Čia gyvena 
tavo broliai rytiečiai, kurių dva
sios joks gaivinantis spindulys 
dar nepalietė...

Deivei bekalbant, prasiskleidė 
truputi nejaukių debesų kalnai. 
Iš to tarpo prasikošė nedrąsus, 
kaip ir migloms apsuptas, tebe
virpąs balzganas saulės spindu
lėlis.

Deivė truputi linksmiau nusi
šypsojo. Išvydau pilkas žmonių 
minias. Visi stovėjo, by ko lau
kdami, akis įsmeigę j virpantį 
ui Iz ganą spindulėlį.

- Sunau! Žiūrėk! Stebėkis! 
Tai tavo broliai, kuriems ilgas 
vergavimas žmogaus dėmę iš 
;ielos išrovė! Greta jų! Prie jų 
:avo vieta! Neleiski jiem# žū
ti, nes ir pats žmogaus vardo 
vertas nebusi!

Pats nežinojau, kas su manim 
ta rosi. Nutilus deivės dangiš
kam balsui mano jausmus. No- 
ėjau bėgti, skristi prie tos vergi 
ninios, bet tas manyje pabudę: 
Įgijimas vertė draugė ir čia at 
įvelėjusios mane deivės neapleis 
U.

Išrodė man, kad pavirtau į tą 
silpną balzganą saulės spindulė 
lį, į kurį žmonių minia akis įs 
meigusi laiko ir kaži-ko laukit 
gaivinanti saulė, kuri galėtų i: 
karto žemės pilkumus ir nejau 
kuinus panaikinti, apšviesti, su
šildyti. Tuotarpu sugaudė var
pų balsai, laidotuvių maršo aidat 
Šųiė draugė raudoti, dūsauti ska
mbiais, milžiniškais akordais. 
Tieips akordams pritarė apie 

<mane sustojusiųjų aiškus me
džių čia-pat virš mano galvos 
šlamėjimas.

Pabudau. Išvydau ties savim 
vakarop besileidžiančią saulę. 
Supratau, kael viskas buvo sap
nas ...

Paskubau grįžti į miestą, am 
žino bildėsio vietą. Danguje 
ėmė gesti paskutinieji saulės spi 
nehiliai, o po mano kojomis imi 
klotis kaskart ilgesni vakaro še 
Sėliai.

(Iš “Sniegams tirpstant”)

Valdonis.

Tel. Pullman 342.
1). J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Are.

Roseland, TU.

......................................  -  —-
_____ •

Viduryje Pavasario
Patuštinimo Išpardavimas

Musų pilnas skyrius čeverykų, žem 
ais kulnais dėl pavasario ir vasaros yra 
sandėlyje naujausios išdirbystės avali 
nių, ir mes dedame šią visą eilę jūsų 
pasirinkimui su užtikrintu sučėdijimu nuo 25 iki 
33 ir trečdalio nuošimčių.

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

lome.

Moterų rudi ir pilki čeverykai, naujausi, žemi, pui- $£ QE 
klausios mados ir petreną, verti $3.50, specialiai .... vbOw

Moterų, juodi, patentuotos skuros, franeuziški kulnai, $ J O£ 
rankomis siūti, stebėtina vertė po $7, specialiai......... *fiOv

Vyrų geros tamsios, rudos skuros ir pilkos, skurinis QfZ 
viršus, naujos mados, vertės $9.50, specialiai po............. DiOv

Vyrų, tamsus teliuko skuros, nupirkti pigiai, visų nau- E QC 
jausiu stailių, gvaruntuohi vertė, $8, specialiai už .... w»WU

....Mes prie rankos turime didžiausią sandelį čeverykų ir osfordų, kurie savo geriausioms stailėms 
užganėdini kiekvieną ir tiktai vieną mes prašome jūsų—ateikite ir apžiūrėkite musų languose, pa
matykite šįią stebėtiną vertę, kurią mes pasiulonicpurduodami šias prekes.

Taipgi užlaikome pilną eilę puikių čeverykų ir osfordų vaikams ir mes verstinai prašome jūsų 
duoti mums pamėginti dėl jūsų pačių gero.

Warsawsky’s Reliaole Shoe Store
1341 S. Halsted St., Chicago, III.
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“Skaisčioji tėvžudė”
Gale šešioliktojo šimtmečio 

Italijoje gyveno turtingas gra
fas, vardu Francisco Genei. Bu
vo tai kardinolo Nieholas’o Gen
ei sūnus, saumylingas, patvir
kęs ir žiaurus, kaip ir visa to 
laiko didžiunija — svietiškoji ir 
dvasiškoji. Turtų, kuriuos Ge
nei paveldėjo mirus tėvui-kardi- 
nolui, jisai enžinojo kur ir kaip 
mėtyti. Ačiū turtams jisai 
daug kartų išsisuko nuo amži
no kalėjimo, o gal ir mirties 
iMiusmės už įvairius krimina
lius žygius. Jisai mat mokėjo 
papirkti netik žemesniuosius tų 
laikų “teisių dabotojus”, o ir 
pačius popiežius, kurie visuo
met laukdavo riebių kyšių. Ypač 
tokių, kokių jiems suteikti galė^- 
jo tas šešioliktojo šimtmečio 
Kresas.

Tasai Cenci, be kitų šešių vai
kų, turėjo pastebėtinai skaisčią 
ir taipjau drąsią bei ištvarią du
kterį Beatrįcę’ą. Jai buvo lem
ta tapti užmušėja savo tėvo 
Fran^esco, ir būti nukankintai 
įkartu Sp savo broliu Giocamo ir 
pamote Lucrezia. Tai buvo 
žmtogžudybė, kokią tik galėjo 
uui įsivaizdinti anų laikų drau
gija. Ir neveizint to — jos su- 
nanytoja Beatriče netik neužsi- 
arnavo žmonių paniekos, bet 
largi įgijo jų simpatiją! Ji pa
didinta “Skaisčioji tėvžude”.

Sakėme, kad tas katalikiško 
kardinolo sunūs buvo žiaurus. 
Ne, jisai buvo tikrų tikriausis 
'Midelis, toks, kurį vertėjo ati- 
luot arba į beprotnamį, ar pri- 
akyt prie pirmo katorginio ka- 

’učio... Ir jeigu apveizda jam 
butų lėmusi išgyventi iki muši, 
lienų patįs kapitalistų teis 
nai butų jį nuteisę kaipo pir
ato laipsnio kriminalistą.

Toks buvo fhsai Francesco 
3enci netik dę/j pašalinių žmo
nų, bet taipjau savo tiknį vai
kų ir moters. < Jisai panaudojo 
/isų priemonių, kad padarius 
’.avo vaikų ir moters gyvenimų 
vikru pragaru, tokiu, kokį tik 
nuogaus vaidentuvė gali sar 
irisistatyti. Jisai jų neapken- 
ė, jaukino, vertė juos badauti, 
'.ii k c kalėjime ir kėsinosi an 
ų garbės. Karlą, kuomet buvo 
ižbaigta įrengti jo bažnyčios 
kelpe specialis šeimynos kalė- 
imas, jisai užreiškė:

“Tai yra vieta, kurioje aš li
tuosi palaidoti juos visus”.

Skaitytojas gali prisistatyt, 
toks ^laimingas gyvenimas 
nivo' tiems bėdiniems, esan- 
iems tėvo-budelio globoje, vai
kams ir moteriai. Ir jie kentė, 
kentė tol, kol tėvo-budelio ker
nas galutinai patrempė jauną 
Beatriče’ą.

Vyresnioji Cenci’o duktė, ne
begalėdama pakęst tėvo žiauru
mų, kreipėsi j popiežių Klemen
są, idant jis leistų jai likti mi- 
nyška ir apsigyventi klioštoriuj. 
Kaipo priežastį tokip jos noro 
ji pamatavo tėvo žiaurumą link 
jos. Popiežius neišpildė jos pra
šymo, bet paliepė Cenci’ui, kad 
jis išmokėtų savo dukteriai An- 
toniai 60,000 kronų pasogos ir 
lPAe^lintų ją su “bajorų kilmes 
žmAįumi.”

Vyresnioji Cenci’o duktė iš
truko. Bet užtai visą savo gy
vulišką kerštą tėvas dabar nu
kreipė į jaunesniąją dukterį — 
Beatrice’ą. Jisai nusitarė nebe
paleisti paskutinę savo auką. 
Pirmiausia tėvas užrakino ją 
viename nuošaliųjų jo palo- 
ciaus kambarių ir raktą laikėsi 
su savim. Vadinas, be jo nie
kas negalėjo įeiti į Beatrice’os 
kainbarį-kalėjimą. Kasdieną ji
sai aplankydavo dukterį, atneš
davo jai maisto ir kankindavo 
ją kaip tinkamas.

luo pačiu laiku nežinomi žu- 
deikos nužudė du Cenci’o sunu

— Rdcco ir Crisloforh. Žino
ma, toji žmogžudybė buvo ap
mokėta tėvo pinigais. Bet, kaip 
yra sakoma, nenutvėręs vagį už 
rankos, negali vadinti jį vagim. 
Taip ir čia. Nieks negalėjo, ir 
nedrįso prirodyti, kad tai tėvo 
darbas. Ir šis džiaugdamasi pa- 
aidojo savo sūnūs. Bet kaip? 

Be jokių bažnytinių apeigų, nes 
ėvas tai uždraudė. Prie savo 
sūnų kapo jis dargi viešai už
reiškė, kad jo džiaugsmas bus 
)ilnai užtikrinta tik tada, kada 
“jie visi” bus pašalinti iš kelio...

Beatrice’a tuo tarpu merdėjo 
savo kalėjime.

Atdaras Subatos Vakarais iki 9:15 valandai.

Vyrų Puikus Siutai 
Su Dvejoms 

Kelnėms

$16.50
Iš visų drabužių ap

garsinimų šiame laik
raštyje šiandien šis y- 
ra vienas, kuris išlai
ko—

L. Klein parduoda vyry siutus 
su dviem porom kelnių už — 
$16.50. Musy priedinė vertė 
yra extra pora kelniy.

Daug yrą visų vilnonių mai
šytų audinių; kaikurios lygių

mėlynų sergės; puikiai pasiūtos ir 
pamuštos. Jus negalite nupirkti ge
resnio siuto už $16.50. dagi tik su 
viena kelnių pora, su DVEJOM KEL
NĖM siutai už—

$16.50
Čia pirkti siutai prosijami ir taiso

mi dykai.

•Gyvybės Ratas
Turime įsidėmėt, kad energi

ja visokiose formose, kaip švie
sa šiluma, garsais, elektros srio- 
ve, judėjimu, apsireiškia todėl, 
kad medžiaga keičiasi. Jei me
džiaga nustotų mainyti savo for
mą bei padėjimą, spėkos apsi
reiškimo butų negalimu; ji ant 
visados pasiliktų užslėpta me-

Taigi aišku, kad spėka yra ar
timai sujungta su medžiaga. Pa
staroji turi mainytis, idant pir
moji galėtų veikti. Mes žinome, 
kad visa musų žemės medžia
ga paeina nuo tos pačios medžia
gos, iš kurios ir pati saulė gimė. 
Todėl nieko stebėtina, kad ši pla
neta yra saulės į tekinėję ir kad 
pastaroji suteikia jai (žemės) 
medžiagai spėkų. Materijos 
mainimasis yra būtinas, sulyg fi
ziškos bei chemiškos tiesų. Pa
vyzdžiu, vanduo bėga pasideka- 
vojant gravitacijai—žemės trau
kimui ir savo svarumui; vėjas 
pučia iš priežasties nelygaus oro 
spaudimo, tas nelygumas prigu
li nuo to, kad vienoj vietoj oro 
gazai yra skistesni negu kitoj, o 
tas skirtingas giteų susispaudi
mas yra priežaščia nelygios šilu
mos atmosferoje: kur šalta ten 
oras yra tirštas ir sunkus, kur 
šilta ten jis yra lengvas ir skys
tas.

Jei laikas pavelytų duotume ir
daugiau tokių pavyzdžių, būtent, 
kodėl medžiaga keičiasi, kas prie 
to ją priverčia, kokį galybe lie
pia vandeniui sriuventi, vėjams 
stugti, lietui kristi, uoloms bei 
akmenims skaldytis, paukščiam 
skrajutį bei gyvūnams bėgioti. 
Bet daugelis šių dalykų visiems 
yra aiškus ir jie dar bus atkar
toti. Vienok, dar kartą, kiekvie
nas čia turi įsitemyti, kad med
žiaga yra by koks daiktas, kuris 
užima vietą erdvėje ir turi sva
rumą; kad medžaga nepaliau
jančiai keičiasi ir kad keisdamo- 
si ji palusuoja savo neveikian
čią spėką, paverčia ją į vei
kiančiąją, kuri gali atlikti įvai
rių darbų.

Maistas.

Turėdami supratimo apie me
džiagų ir spėką mes galime kal
bėti ir apie gyvus daiktus ir su
prasti pačią gyvybę; kokie yra 
jos veiksmai bei rezultatai. Kal
bant apie gyvus daiktus mes bet
gi turim neužmiršti tųdalykų, be 
kurių jokia gyvybės forma nega
lėtų ekzistuoti. Tai — nųiistas.

Maisto reikalingumas kiekvie
nam yra žinomas; be jo nieks 
negali apsieiti. Giriose auga me
džiai, stūkso krūmokšniai, kero
jusi karklai; vandenyje pludu- 
ruoja daugybes mažų ir didelių 
augalų. Laukuose bei miškuose 
bėgioja gyviai; vandenyse nar- 
dosi žuvis; po žemę knaiso jusi 
kirminai; oru paukščiai skraido. 
Visur gyvybės pilna, visur prisi
kimšę miriardai didelių, mažų 
ir nematomų sutvėrimų.

Maistas, pirmoje vietoje, yra 
niekas kitas, kaip medžiaga. Mė
sa, sviestas, suris, kiaušiniai, da
ržovės, vaisiai, — vis (ai medžią-
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Nupirkimas Vyrų Čeverykų 
nuo Vanerslice—Stahmer Co., 

Dės Moines
I ■

Kiekviena pora nauja, švari ir, 
pageidaujama, buvo padaryta* 
dėl pardavimo šiame sezone; 
nusistovėjusios stailės, kurios 
visuomet reikalaujamos.

Skuros, surėžymui ir pasiuvimas yra augščiau- 
sios kokybės.
Nusipirk dabar dėl ateities.

Vyry $5 čeverykai
Padaryti iš gunmetal Q£ 
teliuko skuros, aplink, 
priprastas angliškas kurpalis, 
su raiščiais, tvirtos apačios, ge
ras vidurys; gurno karkos; ma- 
teriolas kainuoja daugiau ne
gu musų pardavimo kaina.

Vyry $7 čeverykai
Pasirinkimas rudų $ J 

arba mahogany Rus- 
šia lėliuko skuros, angliškas 
kurpalis; tikrai kostunicriškas 
darbas; su raiščiais; tvirti pu
spadžiai, geri viduriai, ypatin
ga vertė iš visų atžvilgių.

Vyrų 4.50 darbininai čeverykai
Pasiuti tvirtos, te- 

liuko skirros: blucher £■ I v 
style; plačios užlaidos; kurpa
lis sulig koja; kiekvienas žmo
gus norintis gerų čeverykų dė^ 
kasdienio dėvėjimo turi apžiū
rėti šiuos.

Vyrų $6 čeverykai
Padaryti rinktinės 

teliuko skuros, nau- Wbww 
jas angliškas kurpalis, su gu
zukais; tvirti puspadžiai tvirtas 
vidus; visų mierų ir platumų iš 
kurių pasirenkama.

Darbo Žmonių
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGES

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimus! skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas toliaus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkišką knygynų, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvienų darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug Šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu surašą.

Trimitas, Laisvos dvasios gies
mės ir dainos. Apdaruose — $1.00 
be apdarų............................... 75c

Meilės laipsniai, jų išsivysty
mas. (Apvaliose $1.25) kaina $1.00

Badas (apdaruose $1) be ap. 75c
Vokiečių Kareivio Karės Atsi

minimai. Apdaryta ............. $1.00Velnias ......................................... 20c
Sauja Pipirų Senberniams ir 

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis.................................10c
Parlamentariškų Tiesų Knyge

lė. Kaina ............................... 10c
Darbas. Kaina ...................... 75c
Rasputinas, arba kaip bemoks

lis Rasputinas pavergė carų ir ca- 
rlenę. Kaina ........................ 40c

Francuos Revoliucija.........40c
Krikščionybe ir Socializmas 15c 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina............................. 10c
Beto turiu dainų, eilių monolo

gų ir deklemacijų, kurias delei 
vietos stokos Čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražią, puikiai nu
pieštų Rusijos Revoliucijos pavei
kslą: Kaip Rusijos Caras Mikė 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

lams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisvę, Kardų, Dilgėles ir 
Moterų Balsą.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

J. B. AGLINSKAS,
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevnrd 7328.
----------- . T. -

Chicago, Illinois. 
Atdarą kiekvienų dienų.

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais, 
.lame rasite.
Eibes juokingą straipsnių. '
Sveutjaekio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

C Kunigą Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimu* ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
.higamasčią ir jų storukių gaspadinių pikčrrius, 

/r Tikielų į Dangų, etc.. etc.
Metams Vienas Doleris. 
Numeris—Dešimtukus.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.
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giški daiktai. Jie palaiko musų 
gyvybę, suteikia mums spėkų. 
Visi mes todėl turime gauti tin
kamos medžiagos, jei norime 
gyventi. Belgiški žmonės daug 
kalba apie viršgam tiškus esybes, 
tečiaus nei vienas iš jų negali 
pripildyti savo pilvų dvasiomis. 
Poteriais jie nėra sotus, tai ne 
blinab... Dvariškis, laisvamanis, 
licdievis visi jie rekalauja mai

111 is. Išlement i nė medžiaga nega
lima išskyrstyl į kitokias med
žiagos formas iš jos negalima 
sutvert kitokių pavienių rusių. 
Paimk geležies šmotų, tirpink jį 
arba kaitink ir kol šis metalas 
nesusidurs parankiai su kokia 
nors kita medžiaga ir nesusi-

apie aiškiai suprantamus ir pap- gų. 
rastus dalykus, tai nekuric jau
nuoliai (lės) sako: “kam čia 
mums kalbeli apie lokius daly
kus, apie kuriuos jau žinome”. 
Ir jie imasi “ką nors augėles
nio”. Bet nors tie pradiniai da
lykai ir atrodė paprastais, vienok

yVa dalinamus į tris dideles gru- 
l>us: karbobiilraln, proteinus, ir 
ri< btimiis. Kiekviena grupe su 
sldeda iš labai augštų jungtinių
susidurti ličiu net iš keliu eleinen- 
tų.

Reiknliiiga žinot kas yra ele- 
mentus. Idant tai išalkinus turi
me plačiaus pažvelgti i chemijų 

mokslą apie medžiagos susi
dūrimų.

Po daugybei eksperimentų 
tyrinėjimų gamtininkai priėjo 
prie išvedimo, kad visa medžia
ga susideda iš smulkių dalelių, 
vadinamų atomais, šie atomai

iš jo nepasidarys kitokia medžia
ga. ’

Geležis, vadinas, yra elemen
tas, turintis savo molekulas susi
dariusias tik iš vienos rųšies ato
mų. Nepaisant kaip tie atomai 
nesigropuolų, jie vis-vien nepa- 

| jiegia sutverti dauginus nieko 
kaip tik geležį. Jei ihibar, iš ki
tos pusėš mes paimtumėm van- 

! denį ir peirleislumėm elektros 
srovę per jį, jis tuojaus pavirstų 
į du skirtingu gazu — dvi skir
tingas medžiagas. Arba jei de
gintume medžio šmotų, iš jo su
sitvertų daug naujų medžiagų. 
Karbonų mes aplaikytume pavi
dale anglies, durnų ir suodžių,j 
vanduo ir gazai taipgi susilver-J 
tų, ir pelenuose mes rastume kc-Į 
lėta skirtingų medžiagų,
pyksta todėl, kad vanduo ir 

medis yra jungtiniai: jų moleku
los yra susidarę iš skirtingų ru
sių atomų; ir, pagelba elektros 
pirmoje vietoje ir šilumos antro
je, mes priverčiame tuos atomus

Kitais žodžiais, lavinas tar
pe savęs. Bet prie pirmos pro
gos lygiečiai stengias išeiti į pla
tesnę minių, jei tik suranda tam 
atsakomų žmonių iš “savųjų” ar 
“pašaliečių, kurie sugeba pasa
kyt gerų prakalbų, prirengti refe
ratų ar stoti į debatus.

Panašus debatai buvo rengia
ma ir bal. 14 dienų. Bet tūlų 
priežasčių delei jie neįvyko. Nors

AUKOS
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ma, jog peraugšta. Betgi ar 
bebusi pradžios? Jeigu aug.štes- 
ni jiems dalykai nesuprantami I ir neįvyko tie debatai visgi dėl-
tai daugelis vėl sako: “kaip mes 
lavinsimos, kad neturime inteli
gentų, neturime kas pamokin
tų’’. Taip. Daugelyje miestų 
nerasime nė vieno inteligento įr 
todėl nestebėtina, kad tų miestų, 
jaunuomenė mano, jog jeigu bu
tų koks vienas inteligentas, tai 
eitųsi kuogeriausia. Bet tik pa-

randasi inteligentijos. Daug mie
stų suminėjo d. Burdingonas. Jis 
sako, jog pasekmės visur men
kos. Pavyždžių galima paimti

les molekulas. Tos medžiagos, 
kurių molekulos susidaro iš vie
nokios rūšies atomų, yra vadina
mos eJemen'tinūmis medžiago-

tų ratelio. Ten instruktoriais bū
na inteligentai, ii’ kad jau butų 

Šis Į noras lavintis, tai tokioje dide
lėje kolonijoje susirinktų ne de
šimtimis, bet šimtais. Vienok to 
nėra.

tinkamu lavinimosi rankvedžių

DYKAI 

DUSUI) KENČIANTIEMS 
NnujaK Naminis Gydymas, Kurį, Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišiino Laiko.
M v, tur'm Nauji) Budą, kuri* šydu dunul| Ir 

Mo korime, kad j,,s tai pnmėrintumėte muaų 
kaAtai*. Neiiurint. ar jūsų duiulin butų jau 

tik naujai iA*ivyit<s, ar yra tik 
ar ir chroniakat, dusulis, jus turė- 

muių metodoe dykai išmčgi- 
Neiiurint, kokiame klimate jus gyve- 

" ... ‘ . uv»iėi;iimas,
e*at dusui o varginanti, ntusų būda.* 

ius greit paliuosuot.
abinusiai norėtume pasiųst aiAkiai ma 

bevilties Ibroniait'u. kurie jau visa: 
(kvėpavimo, ivirkitirno. opiumo autai- 

garua. "patentuotus rūkymus” ir tt. il
gino ir nieką* negelbėjo. Mes kiekvienam 

savo kaitaia norime parodyt, kad iis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visu" 
sunkiui* dūsavimus, visus iniokavimus ir visus 
taos baisius parokslamus karta ir ant visada. 
Sis dykai pasiūlymas yra pergeras, kad j| at
stumus nors ant dienos. Rašykite dabar ir 
tuomet pradekite būdą tuojaus. Nesiųskite 
plnitrų. Tik siųskite žemiau* esanti kuponą. 
Padarykite tą iiandien.

lit.ius, ar 
tuolaikini*) 
tilt parefknlau
nl.no.
nal; nepateant. kokt jųsų amžiuj, 

J«i jų* 
tarytų

Mm 
tomiem 
fOi

lis į kitokias grupes ir jungtis 
su skirtingais atomais tveriant 
naujas medžiagas. Elementas, 
taigi yra toji medžiaga, kurios 
molekulos turi tik vienokios rų- 
šies atomus ir kuri, jokiais žino
mais budais, nėra galima išda
linti į skirtingas, naujas medžia
gas. Jungtinis gi yra toji med
žiaga, kurios molekulos esti su- 
susibudavoję iš skirtingų rusių 
atomų, ir kuri pagelba šilumos, 
elektros, ar kitokių priemonių 
galima išdalinti į kitokias, nau
jas medžiagas. 4

sa ? Rašybos dalykui, kurį d. 
J. pataria mokintis, savo kalbo-

gramatikas. Kiliems klausima
ms irgi rastume, manau, savo Ii 
teraturoje knygelę-kitų, tik rei
kalinga, kad kas tas knygeles su
grupuotų į eilę, nuo kurios kat
rą klausimą pradėti ir katrų im-; 
ti sekančią. Butų labai gerai, 
kad kas atsirastų tą padaryti ir 
paskelbtų šiame skyriuje.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO„ Room 102 T 
Niuaara and Hudson Sta., Buffalo. N.Y.

Siųskite savo budo dykai išmėginimą j:

•'t

Dar žodis lavinamos 
klausimu

DATRIJOTIZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis-'- 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Mano pakeltu (Nauj. nr.51) 
lavinimosi klausimu jau atsilie
pė trįs draugai. Nekurtos jų pa
stabos yni labai geros ir vieto
je. Pirmas, d. Jaunuolis, rašo, 
kad jaunuomenei stoka išsilavi
nimo ir kad tūli pradėję lavin
tis greitai meta, palikdami tų da
rbų kitiems; taipgi, kad lavini
mas darbas pradedamas ne nuo 
lengvųjų dalykų, bet nuo augš- 
tesniųjų. Tai yra tiesa. Teko 
man patėmyti, kad rengiant to
kius lavinimosi susirinkimų, jei
gu kas kalbama arba skaitoma

tas literatūros konspektas, bet 
ar jis pilnai atsakantis, nusprę
siu. Gal jaunuomenės būre
liams lavintis perpintus. Kad vi
ską pervaryti reikia ilgo laiko. 
Bendruose lavinimuose, rodos 
butų gerinus, kad ibutų trumpes
nis. Gal kas galėtų pagamin
ti. Pageidaujama.

Dar vienas draugas kalbėjo la
vinimosi klausimu — J. Balan-

riaus vedėjas ir d. Laimute savo 
žodį tarė, tai aš jau nieko nesa-

— Nevystanti Gėlė.kyšiu.

Argi taip gerai?
Lietuvių Socialistų Jaunuome

nės Lygos 1-ma kuopa turi la
vinimosi skyrių. Negaunant ge
resnių pralegentų, patįs Lygos 
nariai stengiasi užpildyt tų spra-

to noriu apie juos šį bei tų pasa
kyti, būtent nurodyt, kieno yra 
kaltė, kad debatai neįvyko. Y- 
pač dar ir lodei, kad daugelių at
silankiusiųjų, perskaitę ant du
rų užlipintų kortelę užrašu: “šia
ndie debatai ne įvyks’’, labai 
nepasitenkino ir visa kaltę su
vertė ant rengėjų. Taigi aš pa- 
sistėngsiu paaiškinti apie kalba
mus debatus.

Dalykas buvo šitoks. Apie ke
turi mėnesiai atgal d. A. (r. Ber
taŠius pranešė L. S. J. L. 1-mos 
kuopos apšvietus komisijos pir
mininkui, drg. šeštukui, kad jis 
(Bertašius) irk. moksleiviai ap
siimadebatuoti tema: “Moteris 
nėra protiškai lygi vyrui ir ji ne
turi turėti lygių politiškų teisių” 
Tik jeigu esu Lyga panorės su
rengti jiem debatus O kadangi, 
kaip augščiau minėjau, LSJL. 
uždaviniu yra ne vien tik lavin- 
ties tarpe savęs, bet dar skleisti 
apšvietę ir plačiose miniose. Tai 
Lygos 1-ma kp. mielu noru su
tiko surengti moksleiviams de
batus. Ir kad butų geresnės vi
sa to pasekmės pradėjo garsinti 
iš anksto: atsispauzdino plakatus 
ir geroką laikų garsinos! “Nau
jienose”. žodžiu, kuopa iš savo 
pusės dirbo kuogeriausia.’ Ji 
stengės sutraukti kuodaugiausia 
publikos. Debatuoti buvo apsi
ėmę draugai A. G. Bertašius, J. 
T. Vitkus, M. Strikulis ir K. Au
gustinavičius. Rodos, visi medi
cinos studentai. Taigi manėme, 
kad jie, kaipo medicinos studen
tai, pusėtinai išalkins tų klau
simų ir tuo mes turėsime progos

L.S.S. Apsig. Fondui 
surinktos d. Petrikienės prakal
bose balandžio 26 d., Mildos sve
tainėje.

Aukavo šios ypatos: J. B. A- 
glinskas $1; J. šaltsa, P. Srado- 
mskienė, J. Bobelis po 50c.; O. 
Andrauskienė, O. Kulikauskie
nė, M. Kairis, J. Butkus, S. Jur- 
kevičla, J. Bulis, M. Taleišienė, 
J. Gvužinskas, V. Grinevičius, 
P. Vileika, N., F. Taškevičia, B. 
Katkiene, P. KulkienČ, G. Vasil- 
skienč G. Kaziunas — po 25c.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $17.60.

Pinigai perduoti LSS. Apsig. 
Fondui. Aukavusiems tariame 
širdingų ačiū.

LMPSA. 2 kp. Komitetas, j

AUGINKITE LIETUVOS 
LAlSVfiS FONDĄ.

Kam rupi tikra Lietuvos lais
vė prisidėkite prie auginimo 
Lietuvos Laisvės Fondo.

Aukaukite ir rinkite aukas 
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 
pramogų į Lietuvos Laisvės Fo
ndų.

Siųskite savo asmeniškas au
kas į Lietuvos Laisvės Fondų.

Lietuvos Laisvės Fondas ran
dasi Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos kontrolėje.

Aukos reikia siųsti A. L. Dar
bininkų Tarybos Komiteto iždi
ninkui K. Gugiui 3323 S. Hal
sted str., Chicago, III.—su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės 
Fondui.

nančio.

Tulų laikų rodės viskas eina 
Laukėme tik 14 
Paskirtu laiku ir

Pelnysią Gegužės 3, 1918.

nusistebės

.lus si'ičfdyslte čia pinigus ir įsigysite pageidaujamą siutų, a|> 
žiūrėdami šį didelį sandėlį Hari, Scliaffnerio ir Mars’o, Griffon ii 
Alias Union darbo siutus po—

ir vaikinai, kurie turi kcblu-

nui kur nors kilur prisirinkdami alsa- 
l;;:nč

kaip lengvai čia galima prisirinkti.*
Musų spccialis sukirpimas drapanų 

storiems vyrams, liesiems ir cxlra di
dumo vyrams, prigelbsti mums pritai
kyti jums atsakančiai nežiūriai į jūsų 
nuaugimų. ,

Tik ras Pačėdumas 
kadangi jos geriausiai išrodo, 
geriausiai dėvisi ir geriausios 
visame užganedinime.

$15 iki $38

JOS BLOZfS

PA lt DAVĖJAS

LYGIAI VIE
NA KAINA

> VISIEMS

Kampas Biue Island Avė. ir 18-tos gatvių.

AKIU,

—-
Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $g.co ir $12.00 į savaitę.

-SS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .. . .............. $52-8*3

TUVIŲ
-4*1.•.*<-.. A

ĮSTEIGTAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
8L Louts Are. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SU Chicago, Iii.

RUSSIAN
TURKISH >,

■i 
VVITii

■ ■■ ■ t

d. balandžio.
aš nuėjau į Mildos svetainę. 
Bet... radęs ant durų kortelę už
rašu “Debatai šiandie neįvyks”,! 
grižau atgal Grįžtant pasitikau 
vienų komisijos narį. Man už
klausus kame visa to priežastis, 
jis paaiškino, kad draugai, ku
rie buvo apsiėmę debatuoti, kaip 
tyčia vilkinęs! iki paskutinės 
dienos, ir tik užpusės dienos pra
nešė, kad jie nestos debatuoti...

Nors, aš tam nenorėjau tikėt, 
bet kadangi komisijos pirminin
kas, drį.'šeštokas tų patį rapor
tavo ir LSJL. 1-mos kuopos su
sirinkime, tai jau esu linkęs tikė
ti, kad debatų neįvykime yra 
kalta ne Lygos 1 kuopa, bet tie 
draugai, kurie buvo apsiėmę de- 
l>a tuoti.

^EKPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusi moksli} ir registruoti} gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.

’ Pasitarimai dykai.
Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos.... 
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos . 
Skaudanti . 
Tekanti .... 
Kreiva .... 
Užkimusi .. 
Skaudanti . 
Silpna .... 
.Catarrhal . 
Užtinusi ..

F.O. CarterMD.
' 20 metų prie State gatvės 
120 So. State st., Chicago, III.
Valandos: 9 iki 7. Medelio- 
mis 10—12.

... AKYS 
.. AKYS 
... AKYS 
... AKYS 
. AUSYS 
.. AUSYS 
.. AUSYS 
. AUSYS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ

čįELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Ranki
kė nius, Imigrantus ir .remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ dpŠvictai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių ai^ierikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS '
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY •

ir fartnas

Apsaugoja turtą nuo ugniea

Peržiūri npslraktus.

Padaro popicras

NOTARY PUBLIC3

Chicago. TU.

♦

1S10 S. Halsted St Chicago, III. G ARS INKITES NAUJIENOSE
j i i.tiiiiiiiiiii i-tHiiiiii i idiiiiiiii’i i.ti iiitiiiiii'mn i

So. (lalsted St..

Nariai Cook County 
Rėal Estate Tarybos

Paskolina pinigus. Perka, par- 
ikioda Ir maino nnmua, lotus

751 W. 35ta gat., kum p. Halsted 
Tčlephonė BoAlevnrd 0349

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Slogom* Fopiero

SPECIALIAI: Muleva malevojimui atulnj išvidauH, po 51.IM už gal.
CARR BROS. VRECKING CO,

S003-3039 S. Halsted St., Chte»|to, UI.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALTS

Lictuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
ros apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

elgties? Pirma apsiėmėtė de
batuoti, o kai reikia — nestoja-j, 
te. Juk jus gerai žinojote, kad j 
kuopa padarė išlaidų, o ir publi- , 
ka likosi suviliota. Girdėjau, tū
li skundėsi, kad net iš Roselųn- 
do, atvažiavę ir nieko gera ne! 
išgirdę turi grįžti atgal.

Beje, darugai, Bertašius, Vit-' 
kus, Strikulis ir Augustinavičius 
teiksitės nepykti ant manos. Nes. 
tai rašau sulyg debatų rengimo! 
komisijos paaiškinimo.

J. J. čeponis.i

A. PETRATIS & GO.
Real Estate Ofisas

& h

ERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei- 
kalais eiti j tas sankro
vą kurios skelbiasi 
Naujienose.

AUKAUKITE LIETUVOS: skaitykite ir Platinkite 
LAISVĖS FONDAN. >■•■« “NAUJIENAS”

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

T. BIE2I0, spauda J. įkando.

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

Kaina 15c.
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į Chicago ir Apielinke

Klerikalai išardė Socialistų 
prakalbas.

gavo streiklaužių. Dargi, uni- 
jon įstojo ir ties barzdaskučiai, 
kurie iki šiol apie jų nenorėjo 
nei girdėti. Iki vakar dienos u- 
nijon įstojo net 700 naujų na
rių. Prie šitokių aplinkybių, 
suprantama, savininkai laimėti 
negali.

SKUNDĖ SOCIALISTUS 
“Matęsi” ir su svetainės 
savininku.

Kuopa jį trauks tieson.

Pagalios gavo progos 
žymėti“ ir Chicagoje ta nuodin
goji dvikojų veislė, kuri papra
stai yra vadinama klerikalais. 
Pirmą savo nedorą žygį ji atli
ko West Sidėj išardydanui LSS. 
22-ros kuopos prakalbas sere- 
doj. gegužės antrą dieną.

Istorija yra tokia.
Kiek laiko atgal LSS. 22 kuo

pa nutarė surengti prakalbas 
paminėjimui darbininkų šven
tės Pirmos Gegužės. Tokias ge
gužines prakalbas kuopa reng
davo kas mėtą. Tuo tapo mi

pasi-

MIESTO VALDŽIAI 
ti. Jie stačiog šėlo. Taip 
jiems norėjosi “pasižymėti“. 
Nutarta dar kartą šliaužti — šį 
syk pas svetainės savininką, 
šliaužę jie ten kelintą kartų. Ir 
po paskutinio “pasimatymo“, 
matoma, pastarasis išklausė jų 
šnypštimo. Seredos vakare, su
sirinkus žmonių minioms ties 
svetaine, durįs buvo užrūkytos. 
Komitetas nuėjo ir pareikalavo 
rakto. Savininkas, Karxvows- 
kis, pasisakė padaręs “change 
>f mind“, ir nebedavė svetainės,, 
nors jam buvo parodyta jo pa
ties padarytas kontraktas ir mie
sto valdžios leidimas. Jisai gu
driai norėjo sugrąžint rengė
jams pinigus ir gauti savo kon
traktą. Bengėjai atsisakė! lai 
jadaryti ir išėję pranešė susi
rinkusiems kame dalykas. Žmo
nės išsiskirstė “garbindami“ 
klerikalus, šliaužlius.

i Kuopa trauks ~lieson svetai
nės savininką. Beikalaus pade
ngti visus nuostolius.

Kad klerikalai yra tikrieji to 
purvino žygio kaltininkai, tatai 
pasako ir kunigų organas Drau
gas. Vakar jisai pranešė savo 
skaitytojams, kad:

“Gerai, kad tokiems niek
šams neduodama svetainės. Gar
bė tegu bus Wcst Sidės lietu
viams, nts sulig jų noro socia- 
istams svetainė atsakyta!“

“Garbė!” Ir teguFjie didžiuo
jasi ja. Mes jiems neužvydi- 
me tos Judošiaus garbės. Įsidė- 
ULėsime tatai. — X-

mat

Penkiolika kabąretų gali 
netekt laisnių. /

Miesto valdžia laikinai atsisa
kė išduoti leidimus-laisnius 15 
kabaretų ir saliunų. Mat gauta 
žinių, jogei jų savininkai atkar- 
totinai sulaužydavę miesto val
džios patvarkymų apie saliūnų 
uždarymo laiką. Eina tyrinėji
mas. Jeigu skundai pasirodys 
teisingi - savininkai nebegaus 
naujų laisnių ir turės uždaryt 
savo įstaigų duris.

a

Byla prieš gaso 
kompaniją

S(/nai lauktoji byla, kurią už
vedė miesto valdžia prieš The

choras ir LMPS. 9 kp. iš Chica- 
gos. Įžanga visiems dykai.

Beje, S. M. Batelis rengiasi 
prie didelio vakaro, kuris įvyks

of P. svet. Los “Du Keliu“. Go
riausio pasisekimo. —P. F. G.

Ibėtojas, atspausdinta plckatai 
ir pagarsinta prakalbos laikra
štyj. žodžiu, padaryta visa, kas 
tik reikalinga.

Kuomet pasirodė kuopos pas
kelbimai, nepaprastai sujudo 
visas kelrikališkų reptilių liz
das: seni, jauni, senos ir jaunos 

visi šnypštė, urzgė, tarė
si: kaip ir kokiuo budu išar
džius rengiamas prakalbas. Tas 
šnypštimas pasiekė ir rengėjus. 
Jie tečiaus nenorėjo tikėt; manė, 
kad Chkagoje vistik juodieji ne
drįs išlys! iš savo tamsiųjų liz
dų. Vis dėlto, rengėjai pasirū
pino viskuo, kad išvengus gali
mo pasikėsiinmo ir sukėlimo 
betvarkės laike prakalbų. Buvo 
padaryta kontraktas $u svetai
nės savininku Karwowskiu, ga
uta miesto valdžios leidimas ir 
pasamdyta policistas. Taigi ap
sirūpinta viskuo.

Bet juodasai “bunčius” vis- 
liek kerštingai šnypštė ir lan
džiojo kur tik jiems buvo gali
ma įlysti. Sako, jie buvo nu
šliaužę net į miesto rotužę. Bet 
ten gavę spraktą: socialistam jau 
buvo duota leidimas ir valdinin
kai nebesiklausę jų šnypštimo; 
tuo labiau, kad jisai yra bega
lo žioplas: tokios prakalbos nė
ra draustinos. , !

Juodieji nebeįmanė kas dary-^tur būt privertė tas, kad jie ne

Barzdaskučiai laimi streikų. 
Samdytojai nusileidžia.

Chicagos barzdaskučių strei
kas veikiausia bus laimėtas. li
tai — labai greitu laiku. Sam-

ron str. 
John Galviu 3410 Norlh Harding av 
Ignalz Majewski 3441 Melrose st 
.loe J. Kaminski 2522 N Artesian av 
George Shcputis 5711 W 61th st 
loseph A. Brazda, 2001 Hastings st 
.loseph ()slrowski, 1847 W 171h st 
Krank Nauza, 1708 W 20th st 
Peter WcsalowAki 1929 Barine av 
Stanley Gruca 1712 W 22ąd si 
Stephcn Dudo 2244 Lincoln avė 
George C. Paraskis 1413 Sherman av 
I-'rank .1 Baimes 1627 Charles st 
l’rank Boukowski 1949 Webster avė 
Stani.slavv Kirsis Melrose Park 
Cn«imir S. Mareinkowski Escanaba, 

Mich.
\nthony Monkupas Melrose Park 
(’asimir Kasputis, Melrose Park 
\nton Apirovich, Melrose Park 
loseph Voras, River Forest 
Mike Rimkus, Melrose Park 
Stephen Januška Melrose Park. 
Frank (’hernauckas 3521 Princcton 
Savas Savi Ii s 537 E 33d str 
Peter Varčias 3607 Princeton avcz
Pctroze Bouzenas 3359 Indiana avė 
George Billis, 3359 Indiana avė 
loseph C. Kazlauskas 3538 Wallace 
Stanley Maukus, 3360 VValIaee st 
John A. Vailionis 3257 Lowe av 
Frank Kasluiski 3016 Iiowe av 
loseph Augaitis 3036 Emerald ave 
Mike Malinovvski 3231 Emerald av 
James Cashion, 650 W. 31 st SI 
\nthony Pilibovicb 3219 Lime st 
\nthony Lebccki. 3301 S. Halsted > 
John VecKys, 3247 Emerald ave 
,4’rank Jankowski 3114 S. Wall st 
Stephen Petrauskis. 3248 Auburn av 
lohn K\vatkowski 1115 W 31 st 
John Kozlow,ski 3236 S. Morgan si 
\lcxander Sarwila, 3225 S Fisk st 
•’.asimer Maehidis. 939 W. 33d pi 

J Stanley Lctukas 3408 Auburn ave
Feonle’s Gos Light and Cokcl \nthony Kuchinski 2943 Farrell 
. ... . ls. I Lco Pacanowski. 921 W. 33rd sikompaniją, jau prasidėjo. I Yakailis, 3362 Lowe ave 

Kaip žinia, 1911 metais mies-1 Ų>seph Shlmkewicz 2841 Emerald 
to taryba išleido patvarkymą. I Įoseph Pelrusanis 915 W 32d st 
kuriuo buvo nustatyta gaso kai- x«S3 L>wv ave
uos — po 75 C. UŽ 1009 kuhiš-1 ’aul Visboras 2847 W 39th str 
. -. z. 1 .. . I Stanlcv Pilvelis 1812 W 46th stkų pėdų. Gaso kompanija I \jick Petraitis 4340 S Mapiewood 
sisakė pildyti miesto tarybos pa-1 ,'-har.lc?1 .

1 J . I Donunik Klimas 4456 S Hermitage a socializmotvarkymą ir, gavusi “indžionk-1 w j Mikulskį 3045 W 40ih pi. 
šėnn” nrieš nniiinii nntv’irkvmn | noiddeus Wahulis 71 W 14111 pi seną pi a s n.iująjį p.iiv.u mą, i pjĮ.usj(O 1493 s Ilalste st
ii nustatė savo kainas. Miestas I Tohn Urbanowicz, 734 Bunker st ? . , .. . 1 _ .. | Nickalns Bravnianns, 645 W 141h pitada kompaniją patraukė tieson. 11()hn \Vaimmsky 671 W 141b pi 
Ir jeigu byla bus laimėta, tai ga-1 
so kompanija turės sugrąžinti I Tohn 
gaso sunaudotojams apie 10 mi- John p.lszkus. ,3(p s 501h ei 
liomi doleriu I ’osenb Laudenskns 1424 S 49lb av

1 | Paul Slaneszauskis 1430 S 481b et
’nhn Konorous 5528 \V 24th St 
Victor B’iczvnski 2N25 S 481h et 
Tazokas Shriskus 1520 S 501h et 
Ine Gurskis 1406 S 49th et

Pavogė už 300,000 dol. 
sviesto.

av

a v

Petrovsky Melrose Park 
Skizas Bervvvn
Gimbuti 7439 W 5G*h nv, Sum. 
Wi*’zk«»wski 5018 \V 31-sl pi.

blogdarių šaika andais 
iš Chicago, Mihvaukee 
Paul geležinkelio jardo.

Pramogų vakaras. (

Balandžio 28 d. K. of P. svet.

NORTH SIDE
Lavinimosi susirinkimas.

Balandžio 24 dieną buvo LSS. 
81 kuopos lavinimus susirinki
mas. Trumpai, bet ytin gerai 
kalbėjo d. P. Kailis apie utopiš
kąjį socializmą ir jo atsiradimą. 
Taipjau gera buvo ir d. J. Mic
kevičiaus paskaita “Socialistų 
siekiai“.

Vėliau buvo pakviesta drau
gai, būtent, kad kiekvienas iš
reikštų savo nuomonę apie so
cializmą. Tų įvairių nuomonių 
aš čia nekartosiu. Pasakysiu 
tik, kad iš visa to man paaiškė
jo, jogei pirmoji ir svarbiausio
ji priežastis dabartinių musų di
skusijų yra skirtingi supratimai 
apie socializmą. Ir aš ma
nau, kad tatai yra ne vien 81, 
bet veik visose LSS. kuopose. 
Tatai draugams reikėtų rengti 
kiKftlaugiausia panašių lavini
mus susirinkimų ir stengties į- 
sigyti teisingo supratimo apie 

mokslą. Tuomet

Sergėkite savo akis

ir užsivarinėjimų, kurie dabar 
taip madoje, pranyks kaip ne
buvę. , —T. Korsak.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS
K. Pctrikienės išleistuvės.

DR. *. J. KARAUUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Weitiem avė.

Valandos: 9—12 ryto; 
2—9 vakare.

jo iš šokių, žaismių, poros tru
mpų prakalbų, deklamacijų ir, 
puikios vakarienės. Kalbėtojais J 
buvo pačios kuopos nariai — <1. 
P. Balčikonis ir S. Spurgis. 
Kaip vienas, taip ir antras tru
mpai nurodė reikalingumą pri
klausyti bent kurion LSS. kuo
pų, o westsidiečiams — prie 22

lydėjo gausiais aplodismentais. 
Tatai rodo, kad dvidešimts an
troji kuopa auklėja sau naudin- ( 
gų narių. Tik, draugai, dar 
daugiau laiko pašvęskim lavini
muisi, o pasekmės bus geros.

Vakarėlis užsibaigė nutrauki
mu paveikslų ir visi linksmai ■ 
išsiskirstė. —Ant. Jusas.

DIDELIS APVAIKš- 
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS

Jei Armihige 984

NcuŽsitikčkil suvo regėjimo ptr- ; 
majam by kokiam neprityriisiam ’ 
aplickorlui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavčiui. nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą Ir 
£aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
imns akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAP 

1801 So. Aahland Avė. Chicar
Kampas 18-Iob gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o apliek's 
Tėmykite į mano parašą 

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
kis Egzarcfiuoja Dykai 

Gyvenimus yra 
tusČias^kada pra 
nyksta regčjiins.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
ihalmometer. Y- 
patin^a (loma at
kreipiama į vai

kus. Vr.l.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kanij). 47 ui 

Telephone Yards 4317

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimlmelinių gimimo suka
ktuvių Karolio M a r k s o. 
Bengia Chicagps lietuvių 
progresyviškos darbininkų 
organizacijos. Įvyks Gegu
žės 4 d., Subatoj, Naujienų 
apielinkėj. Malinausko sve
tainėj,, 1843 S. Halsted str. 
Inėjimas iš 19-tos gatvės. 
Kalbės P. Kukutis, K. T rai
nis ir kiti ir bus įvairus pa- 

marginimai. Pradžia 7:

VIII rajonas surengė draugišką 
vakarėlį Bohemian Slavonic 
Hali svetainėj, 1440 W. 18 str. 
Pirmiausia šokta ir žaista, pas
kui vakarieniauta, o dar pas
kiau sakyta prakalbos. Pirma ( 
trumpai prabilo x gerb. J. Že-j 
maitų. Antra kalbėjo drg. K. ■ 
Petrikienė, taipgi trumpai už-Į 
reikšdama, kad “įmonės sočia-j 
lizino mokslu interesuojasi ir jį 

mišrus ir moterų cho-1 studijuoja tik tada, kada jie al- 
Po kani, bet kada pavalgę, tai apie 
v, * V • V 4 a • • V 1 a

ROSELAND
lu la 

išvogė 
and St. 
didelį siuntinį sviesto, viso apie 
už 30 tūkstančių dol. Vakar de-
tektivai surado dalį — 6 tonus— I buvo LMD. YfAido“ choro vaka- 
pavogto sviesto ir areštavo ko- Į ras. Lošė U'iveiksn 
turis įtariamus vagilius. I “Katriutės Gintarai“
Bismarck’o nebėra. | <iavo latvių choras,

Liet. Soc. vyrų choras, LMD. 
taryba nutarė pak isti | ^ido ] 
Busmarck’o mokyklos ras ir grota balalaikom. F ..........................................
Vadinas Czarneckis ir | l)ro8ra,nui sękč šokiai. Svečių J! užmiršta; taip ir as dabar po

1 atsilankė netoli šeši šimtai. Va- tokios skanios vakarienės daug 
karas, kaip dailės taip ir biznio nekalbėsiu” Prisiminė dar apie 
žvilgsniais pavyko kuogeriau- savo įspūdžius Chicagoj. Ir tie 

įspūdžiai buvę nekoki. Bevaži
nėjant po įvairias miesto dalis 

balandžio 26 d., sakyti prakalbų, jai taip nepa- 
naktį, apie |)irmą valandą, gy-ltikę, kad norėjus kuogreičiausia 
venantįs name 10532 Edbrooke išvažiuoti iš Chicagos. Bet ka
lve., žmones išgirdo bildesį ir Ida ilgiau pabuvus — apsipratus, 
riaumojimą ant antrų lubų, kur Gi dabar, kada tapo sur< 
buvo kambarys padėjimui atlic- l toks linksmas, gražus va

Per dvi paskutiniąsias dienas I karnų daiktų. Namų savininkas | lis, lai rodos nenorėtų nei 
iš Chicagos ir Cook apskr. išve-1 persigando:»manė, kad lai koks ties “su taip maloniais drau- 
žta į Jellersono barakus, arti St. I bomas. Tuoj pasikėlė visus j-1 gaiš“. Kalbėtoja beje išreiškė 
Luois, Mo., apie 400 karinome-1 namius, apsiginklavo kas kuo Į viltį kada nors ir vėl aplanky- 
nėn pašauktų vyrų. I mokėjo ir galėjo ir visgi nedrįso siunti Chicagą.

Tarp vakar ir užvakar išvcž-leiti į kovą su nežinomu priešu. I Q , .. , n -• . Ix .
. ........... • , ... v. L, .. . . . . 1 Sekantis kalbėjo d. 1. Dūmintųjų naujokų pastebianios si»s| Vėliau, kada jau pradėjo švisti, |i; v .... . i> • i •lietuvių pavardės: I L.L. J. .’| hs. Kritikavo drauges Petnkie-

Peteris M.otuhiuekas 1371 E 62nd st 
Antanas Sudantas 10456 Indiana av 
loseph Šimkus 10636 Edbrooke a v 
George Pitkuzis, 10321 Indiana av 
Waltcr ShakaleAvicz 10561 Edbrooke 
loseph Uzandenis 10934 Edbrooke a 
John Dura 10543 VVabansia av 
Constantine Gavėnas 10424 Indiana a i t; -• . . • ,
Martin Bacevičius, 10544 Edbrooke ai *ineJ šluboje. Mat 
Peter Skrebutčnas 148 E 107th Št 
John Sabalis 10525 Perry avė 
l'rank G Rimkus 1036 1£ 93r st 
George Kapoche 8220 Vincennes av 
Mielinei Skrakovvski 2441 Walton st 
luitus Dryski 2211 W Chicago av 
Paul Kirbas, 1912 W. Austin av ■ ,, . 1V. - .j- -
Koslantz Marsenkewicz 2010 W Bu Į Balandžio 27 dieną, lydint

7~r~.... nabašninką Laucių į Tautiškas
kapines ant 110 ir Halsted gat
vių, greitai važiuojant ir urnai
pasukus į šalį, apsivertė Samu- 
lionio automobilius. Iš trijų

Lietuviu Rubsiuviy Unijos 269 sky-1 lydėtojų tik vienam lengvai su- tone tralrnmc I

atsisakė išpildyt darbininkų rei
kalavimus, sako, dabar urmu 
bėga į unijos ofisą ir pasirašo 
po nauja sutartim; vadinas, nu- 
nleidžia. Arti 200 samdytojų 
jau pasirašę po ta nauja sutar
tim.

Prie šito žingsnio samdytojus. wJ J 14000 vyrų išvežta 
kariuomenėn.

Vakaras su Programų
JUBILEJINIS APyAIKščIOJIMAS

Paminėjimui
K. MARKSO 100 METŲ SUKAKTUVIŲ

Taipgi
GEGUŽINĖS DARBININKŲ ŠVENTĖS

Bengia
Lietuvių Socialistų Sąjungos 81-oji Kuopa

įvyks

Subatoj, Gegužio 4, ’18
M. Meldažio Svetainėj

2212 W. 23rd Placc

Pradžia 7:30 vai, vakare. įžanga prieinama

VAKARO PROGRAMAS:
1—Socialistų Tamburinų Orchestra.
-•-Kalba .......................................... KL. JUBGELIONIS
.3- L. M. Progr. 9los kp. choras, vedamas p. GUG1ENĖS 
4—Solo, akomp. p-iai Gugienoi, p-lė BOSE KOPPNAGLE i 
5 -Išlikų choras “Nowe Žycie“, ved. p. ZELEĄVSKIO 
G Solo, akomp. p. Gugicnei, atliks p-lč L. KOPPNAGLE
7— Liet. Soc. Vyrų Choras, vedamas p. J. KATILIAUS j
8— Extra ..................................................... . N.N-.
9— Lietuvių Kvartetas: V. ASCH.I.O. P. MONKEVIČIUS,

F. JANULIONIS ir J. STONIS
II)—Monologas .......................................... J. L BBIEDIS
lt—Muzikos gabalėlis “III Travalore” ........ SLOGA

Po programui — šokiai prie South Slavic Soc. Tam- 
barinų orchestros . Kviečia visus KOMITETAS. I

Boto dai-

Po ilgų kivirčų, pagalios, ap- 
švietos 
vokišką 
vardą. 
Loebas
Bismarcko mokykla dabar bus 
vadinama nauju vardu — Fun-. 
ston mokykla. Apie kivirčus sia* 
delei min. mokyklos vardo ke
liūtą kartų buvo Naujienose ra
šyta.

f

namų savininkas įsidrąsinęs už
lipo pažiūrėti, kas do paukštis*!. . .. , , ,r, , . . ’ I vimą socializmo mokslo. lo-
kur naktnms po palėpes lando. L buv<( (I(Į1. vjsu cil- ka|he. 
Ir ar jus ž.note kas buvo? Ugi (oj Gal but j|gĮli ka|bgj 1)e, 
iprayedlyyas kun. Lapelio pa- jau 1)uv() v-lu> pirn|a įalaIu]a 
rapijonas! Mat jisai gyvena &>- llllkties. Tai ir |illu(nst 

beramin- . . ., v. . , . . . Svečių vakarėlyje dalyvavodamas savo širdelę taip pnsi-1 . v. . . . . v. . ., , - , , , . . Hipio siuitas penkiasdešimts. A-trauke, kad nukrypavo į sveti- . .. . . .1 belnai, jis buvo smagus. Jei mą gusta. . . ..kas visa gadino, tai pabaigoj ki-

t

Kviečia Ren^. Komitetas.

Petras Karnatiskis
su šiuo svietu Ge-

4 vai. po pietų, 1918.

odinių;) *;s uuHio^ •£ 661

g£0S uuoųdapJL

DR. 6. M. GiftSER
Praktikuoja 27 metai 
G' venimas ir Ofisus

3149 S. Morgan Si.. k<
Chicagc, UI.

SPECIALiST?
Moteriškų, Vyrisk-' ir \ ai::ų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 ik’ 2 po piet

PRAMOGOS

ševikais, Bodos tai visai ne vie
toj skirstanties karščiuoties.

—M. Petrukas

Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.
WEST SIDE.

Išleistuvių vakarėlis.

Balandžio 24 d. M. Meldažio 
syctainej įvyko LSS. 22 kp. dra
ugiškas vakarėlis. Vakarėlis bu
vo surengtas tikslu atsisveikinti 
su draugais, kur išeina į kariuo- 
menę.

Nors vakarėlis pripuolė pap
rastos dienos vakaru, vis dėlto

= 'renkč nosį. Vežėjui truputį
Milvvaukee ir N. Ashland avė. Pra- nubrėžė vieną koią. Kiti išliko 
džla 6 vai. lygiai. —Komitetas. ., . ______  (sveiki, lai laime.I I *

Chicagos miesto Social-Demokraty
Kliubas prašo visų socialistų ir už-1 Nedėlioi Lemižio d R 
jaučiančių socialistu idėjai atsilankv-1 gegužio o d., K. ot
ti J koncertą ir balių, rengiamą virš-I P. svet., 2 vai. po pietų, suvieny- 
iiunčto Kliubo gegiųčs 4 d., Diring . • -. • r oo ,j Club Hou.se, 1734 Fulerton avė. šia-| spėkomis LSS. 137 kp.,
Ine Koncerte bus deklamacijų, rusų LMPS. 25 kp. ir Paš. Pr. Darb. 

Į nncionahu šokių, ir taipgi puikiu už- . \ ,
kandžiu. Kalbos, bus sakomos Jvai-1 skyrius rengia apvaikščiojimą

l»»”i”6ji>»ui Pirmos Gegužės irl jaunimas nepaisė nuovargio, - 
įsigyjant iškaluo, 20 c.; prie durų—110 metiniu K. Markso gimimopkailhngai atsilankė ir linksmi- 

I25e. Jų galimu gauti Bergo mokvk-l u . ..
įloję, 1206 N. Iloyne avė., ir ofise I Hieną.

vision gat,

J skai tlingai atsilankė ir linksmi- 
Bus trįs kalbėtojai. Pro- 1108‘ iki vėlyvos nakties.

Hossiji” ~ 2*07 w- Di"’gramą išpildys LMD. “Aido” Vakarėlio programas susidė-

1 1.

1 ’i
Į- ’

AV• ».

Telephone Yards CS7

ojurjBA y i>ji ę onu .ii 
oM’J H Dt! 8 ^SOONV'IVA

Persisky/č 
gūžio 1 d., 
Mirė sulaukęs 24 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos parap., Paižunų 
sodos. 5 metus išgyveno Ame
rikoje; paliko savo brolį An
taną Lidžių, tėvus ir seseris 
Lietuvoje.

Palaidotas bus gegužes 4 d., 
9 vai. lyte iš namų 4539 So. 
Marsh lield avė., į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, iš ten j šv. Kazimiero 
Kapines.

Kviečiami giminės, draugai ir 
pažįstami atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Antanas, brolis.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
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.

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicagc 
tarpe Leavitl ir Ifoync ave.

Tel. Canal 5838.

I Tel. Yard* 3654. AKUŠERKA

Mrs. A. VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėao ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Rezid. 933; S. Ashland Blvd. Chkagt
1 IKy murkei 21.44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted Si., Chicagi 
l'fllephnne Drovu ‘JSIKJ

V AIM N DOS: >,0 11 ryto, 2 S
7 - n vHKare. Ncdehuini* 10 -12 di«u*.

TO

TELEPHONE YARDS Ma*

Priėmimo valandom nuo s iki u 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 v«L • *) 
8325 So. flitlHtvd St

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

t- VodeviiintiH Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Moras 15c. balkonas 10c 
Prie hų kainu priekabom* ir 

1c ir 2c kariškos mokėsiįs 
4 DIDELI A1<T\I KASDIEN 
KALSTEI) ir «2-ra GATVES ’



NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia Gegužės 3, 1918

Pranešimai
Roseland, 111. — Draugystės Liet. 

I). K. Vytauto No Susirinkimas į- 
V\ks i.cmizcs •> <1. Broliu
Strumilė svet., 158 E. l()7th 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. Grebelia, rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROJ
PARSIDUODA valgomųjų daiktų 

ir saldainių krautuvė geroj liet, ir 
al iuvy iiįi^3 vi lnoj iipic'iiiinvj. (ll'citll 
laiku parsiduoda. Priežastis—kariuo
menė. 905 \V 20th St., Chicago

Pajieškau Švogeriy Vincento ir Do- 
nuniko Rubjių. Paeina iš sodos Edi- , „
nyku, Telšių pavieto, Kauno gub. lenkų apgyventoj apielinkėj. 
Mreldžiu atsišaukti, laiku parsiduoda. Priežastis-

Joseph J. Kautis,
P. O. Box 424, Piedmont W. Va.

PARDUODU motorcycle ir side- 
karį 1914 tih* Pigiai- veik dykai, už 
$50, nes gegužės 5 d. turiu važiuoti 
į kariuomenę. J. Vaišvilas, 
1413 So. Tolmane Avė., Chicago

Prakalbas su Programų rengia LSS 
174ta kuopa Nedėiioj, Gegužės 5 ik, 
7 vai. vakare, Liberty svetainėj, 3925 
So. Kedzie avė., Kampas 39 nlace. 
Kalbės Dr. A. Montvidas. Vakaras 
surengiąs tikslu apvaikščiojhno K. 
Markso jubilejaus. Rus gražus pro
gramas. Kviečia visus LSS. 174 kp.

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.

PARDAVIMUI gera grosernė iš 
priežasties savininko išvažiavimo 
ant ūkės (formos). Užlaikoma rūky
ta mėsa. 2800 Emerald avė. Chicago.

LMPS. 58 kp. repeticija veikalo 
“Katriutės Gintarai“ ir “Jaunystės 
Karštis" įvyks pėtnyčioj, gegužės 3 
d., 8 v. v. Mark White S. svet., 304a 
Ir Halsted gtv. — Visi lošėjai bukite 
paskirtu laiku. —Komitetas.

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

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

PARDUODU restorantų labai pi
giai. Priežastis—važiuoju ant for
mos. Kas pirmesnis tas geresnis. 
1619 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 
z 3041 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldleni 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, .liti. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KL1UBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

JIEŠKO DARBO

MOKYKLOS

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

Neleiskite dykai laiko 
Mokinkitės.

Svarbus susirinkimas.—S.EA. 36- 
tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėiioj, gegužės 5 d., Mildos 
svetainėj. Pradžia lygiai 1 vai. po 
pietų. Nariai prašomi) skaitlingai 
atsilankyti į šį susirinkimų, nes turi
me daug svarbių reikalų: rinkimai 
SI A. centro valdybos ir rinkimai de
legatų į SLA. seimų.

SLA. 36 kp pil nu, J. P. Markus.

Lietuvių Tautiškų kapinių visuo
tinas susirinkimas Įvyks nedėiioj,— 
gegužės 5 dienų, 19 vai. ryto, Mildos 
mažojoj svet. kei tė 32 ir Halsted gat
vių. Visi kapinių globėjai, draugijų 
delegatai ir lotų savininkai kviečia-1 
mi atsilankyti: yra dauff reikalų ap
svarstymui. o svarbiausia—tai ap
tarti busiantį kapinių apvaikščioji- 
mų, 30 gegužės. Kviečia Valdyba, i

VAIKINAS jleško darbo mokinties stanlev Buitkus, 
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; esmi blaivas ir teisingas; 
kam bučiau reikalingas, atsišaukite 
laišku. Sutinku išvažiuoti į bile val
stijų. V. Zilalis, 
1201 — 149 St., East Chicago, Ind. |

PARSIDUODA arba parsirandavo- 
,ja seniausia barzdaskutykla (barber- 
shop) ant \Vestsidės, taipgi parsi
duoda ir kitokių daiktų, muzikališ- 
kų instrumentų ir tt. Atsišaukite 
greitai, nes išvažiuoju į kariuomenę.

Ikus, Tel. Canal 6146 
2409 S. Hoyne Avė., Chicago

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo plonų — 
eikite į Aušros Mokyklų. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė, 
laiku. 
3001 S.

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wahansia

J. Dauginis, vlcc-pirmininkas, 
1601 North Avc.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičių, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
Wabansia avė.

Avė.

uve.

avc.

prapuolė

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

Užsirašyt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

Halsted St., Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

* VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai.* Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea už 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Kockford, Ilk—Lietuvių Socialią* 
tų Jaunimo Ratelio mėn. susirinki
mas įvyks pėtnvčioj, gegužės 3 d. 
7:30 vai. vak., 1012 S. Main St. Visi 
Ratelio nariai pribūti laiku.

—B.P.D., Rast.

Bridge'ille, Pa. SLA. 90 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žio 12 d. kaip 1 vai. po pietų papra
stoje vietoje Owls 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- 
įmvs priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėiioj. 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 tl. —Org. A. Staškus.

Didelis apvaikšČiojiman 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

LSS. 4 kp. LSJL. 1 kp. ir LMPSA. 
9 kp. bendras lavinimos susirinkimas 
atsibus nedėiioj, gegužės 5 d.. 10 vai. 
ryte, Feilowship H o ūse svet., 831 W. 
33 rd Place. Rus lekcija iš gamtos 
mokslų. Kviečiame visus atsilanky
ti. Komitetas.

A.C.W. 269 skyriaus susirinkimas 
įvyks šiandie, gegužio 3 d., ('unijos 
salėje, 1579 Milwaukee avė. Pradžia 
7:30 v. vakare. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti. —Komitetus.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, ge
gužio I d., 7:30 vakare, 9-tos war<Ios 
socialistų svet., 11100 So. Michigan 
avė. (Įėjimas nuo III gatvės). Visi 
nariai privalo ateiti, nes bus svarsto
ma naujoji SI.A. konstitucija ir taip 
daug svarbių reikalų. ♦

—Rast. K. Kalinietis*

Kenonha, Wia. — SLA. 212 kuopos 
susirinkimas bus netlėlioj, gegužės 
5 <k. pradžia kaip 12:30 po pietų, 
Schlitz salėje. Draugai, malonėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes 
turime svarbių reikalų — rinkimus 
centro valdybos ir tt. Sekr. F. Rasčis

Liet. Mot. Progr. Sus-mo 58 kp. 
susirinkimas, kurs buvo šaukiamas 
nedėiioj, gegužės 5 <1., delei tūlų 
priežasčių dabar negalės įvykti. Se
kamas laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau. Narės, tėmykite.

—Organizatorė.

Didelis biblijos Tyrinėtojų susirin
kimas įvyks subatoj, Gegužės-May 
4, kaip 7:30 vai. vakaro, Rashinskio 
svet., 731 W. 18 gat. Kalbėtojas — 
Wm. Valukonis, iš Springfield. III. 
Jis taipgi kalbės nedėiioj, 1 vai. po 
pietų ir 7:30 vak., Mildos svet., 3138 
So Halsted St., Inžanga dykai, nėra 
kolektos. Kviečia Bibl. Tyrinėtojai.

LSJL. 1 kp. mčneain. susirinkimas 
įvyks subatoj gegužės 4 d., 8 vai. v., 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St. Vi
si nariai malonėkite susirinkti.

—Valdyba

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tetos Kotrynos A- 

nittlis. gyveno Brookiyn’e, N. Y. Kau
no gut).. ir pav. Betygalos parap. Da
bar, gyvena, regis, Michigano valst- 
joj. Malonu butų sužinoti jos adresą

Antanas I.ukminas,
1627 N. Paulina st., Chicago, III.

..PRAPUOLĖ šuo balandžio 21 d.— 
Rusvas, ant pečių kudloti, stalus pla
ukai. nedidelis, smailiu snukučiu, 
šaukiamas “nuguris”. Girdėjau, kad 
išvežtas i North Side, prie Robey st., 
kas ras gaus .$2.60 radybų. Petronėlė 
Pocienė, 4002 So. California Avenue, 
Chicago, UI.

KEIKIA DARBININKU
REIKALINGA stiprios, sveikos, ja

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

- - - -----
REIKIA DARBININKŲ

IR
Gc-

I: EIK A Lt NG A MOLDERI /\ I 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

\Vhite and Odair sts., Dctroit, Mich

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leiberiai į geležų kiemų. Atsišau
kite į: Northwestern Scrap Iron 
Machincry Co., 1717 N. VVestern Av.

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

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininku 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 
aplickos darbo. Kuris yra dirbęs 
aptiekoj. Atsišaukite tuojaus. 3601 S. 
Halsted St., Tel. Yards 155.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Clcaning, pressing 

shop Savinikas važiuoja Į kitų 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.

PARDAVIMUI pelninga aptieka. 
Insleigta nuo37metų. Apgyventa lie
tuviais ir slavais. Priežastis parda
vimo — kariuomenė. 11. HirschfieJd, 
1846 Canalport avė., Chicago.

PARSIDUODA vienas keisas ciga
rų ir du keisai kendžių 2 pėdų pla
tumo ir 6 pėdų augštumo. Labai pi
giai parsiduoda. Kreipkitės: 

Jonas žimančius,
544 W. 18th St., Chicago, III.

BARBERNĖ ant pardavimo arba 
išrandavojimo su visais įrengimais. 
Savininkas eina į kitų biznį. Atsi
šaukite prie J. M. Medalio, 
3256 VVallace Str., Chicago.

REIKALINGA keletas vyrų dirbti 
tumulio fabriką. Patyrimas nerei
kalingas. Gera mokestis.

Alicn B. \Vrisley Co.
925 So. Wells st., Chicago

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiliu šapoje. Darbas 
visokis. WARSAWSKY and CO., 
1915 So. State st., Chicago

REIKALINGA vyras į “junk shop”. 
Reikalinga prityrimas. 

J. Klein.
1431 So. Jeffcrson st., Chicago

T

NAMAI-ŽEMft

FARMOS!
Aš norėčiau atkreipti domų į tuos 

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

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Bryant, VVisconsin.

MOKYKITĖS barzdaskuty. 
&tes 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 komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

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

A. Musteika, 
10113 Beverly Avė. Chicago.

Washinglon Heights

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

Pardavimui
Didelis Bargenas

2 fintai, mūrinis namas, VVells st., 
arti 37-tos, 6 kambariai kiekvienas, 
padalyta į 4 Halus, (plaukų $38.00 į 
mėnesį. Savinikas paėmė nuosavybę 
dcl klinčių. 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 Bldg., 

Tel. Randolph 3012. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI ŪKĖ (KARMA)

120 akrų puikios derlingos žemės 
Ashland county, Wis., kurios apie 
40 , išdirbtos, likusi nedirbta. Na
mai gerame stovyje, 12 raguočių, 3 
arkliai, kiaulės ir paukščiai, visi ti
kės įrengimai. Galima tuojaus ap
sigyventi. Pigiai jei pirksite tuo- 
iaus. Rašykite arba atsišaukite po 
6 vai. vak. 3 aukštas.

GUST D. ZMLIANAS, 
2113 So. Ashland Avė., Chichgo, III.

RAKANDAI
UŽ 850 NUPIRKSI 82)0 dvigubais 

springsais phonografų, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keletą 
rakandu už pirmų nasiulymų. Divo- 
nus 9x12. 88, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

FIA5TER 5Y5TEH
‘.MOKYKIS KIRPIMO IR PESION1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiBALŲ

Mu»ų ijintema ir ypati&kaa mokinimą* pa* 
dnrya jua iinova Į trumpu .laiku.

M«m turime didiiauaiua ir geriausiu* klrpl- 
mo-detigning Ir aiuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiškų patyrimu kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos maftinoa musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bilo laiku — dieną ir va
karais ir gauti apecialiikai <pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų niierą — 
(tai lės nrba dydžio, iž b nomadų knygos.

MASTER DES1GNING RCHOOL 
Perdėtinis, 
Kambarys 41C-417.

Hali.

bile

J. F. KaRnicka,
I1S N. La Baile gatvS. 

•>rie4 City

B-: mokykla!
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tat lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :- 
Lietuvių kalbos S.V.TstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos

ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
Įeinama lietuviškai

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

draug; tos ir orga
nizacijos.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

R. R. 3. Box 33 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždinink as, 

462 Jenne Str. 
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kiinontas, iždo globėja, 

730 Engei 
Jonas Kasiulis, maršalka, 

653 Garden 
Mikolas NakruŠas, maršalkas, 

420 Orange 
Ant. Bubcle, teisėjas 
t f 3113 Qu‘nce 
Juozas Jurcvičia, vėlavnešvs,

152 Main Str 
Petras Miliauskas, včlavncšys, 
« 1L L Box 56.
Petras Rimkcvičta, durininkas, 

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas, 

614 Markct Slr

str.

Str.

Str.

str.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu

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

Marijona Geležcvičiukė, 
944 W. 35th Place, Chicago, 111.

Pajieškau savo brotia Povilo Vat- 
čiukino. Suvaiko gub.; Panemunės 
parap., kaimo Šilėnų. Girdėjau, kad 1 
gyvena New Yorke. Ji$ pats ar kas jį 
žino malonės atsišaukti antrašu:

Antanas Vaičiukinas i
315 E. 115 St., Kensington, UI.

REIKALINGAS teisingas, atsakan
tis ir mylintis gyvulius vyras, kuris 
norėtų dirbti ant ūkės ir galėtų pri
daboti reikalingus dalykus, kada ma
nęs nėra. Arba tikusiam vyrui duo
siu vesti ant procentų ir duosiu gerų 
kontraktų ant kokių 3 metų arba ir 
daugiau, ši ūkė neša nuo 6 iki 8 
tūkstančių dol. gryno pelno į me
tus ir yra daug registruotų ir Bran
gių gyvulių. Dėlto yra reikalinga 
užsidėti $500 kaucijos. Norinti šių 
vietų užimti, atvažiuokite tuojau y- 
patiškai į mano ofisų nuo 10 vai iš 
ryto iki 8 vat. vakaro, pėtnyčioje, su- 
batoje, nedėlioję arba panedėiyjc.

Room 209.
219 S. Dearborn st., Chicago

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Elegantis tikros sku- 
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
ritinio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $8a0 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avc. Pirmos lubos.

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

K. JURGELIONIS, Vicc-Prcz.,
3133 Emerald Avė., Chicago,

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, III.

m.
Iii.

REIKALINGAS bučeris gerai mo
kantis savo darbą. Gera mokestis, 
pastovi vieta. Atsišaukite sekamu ad- 
desu: Joseph Vaidzunas, 
1967 Canalport avė. Tel. Canal 3054.

PARDAVIMUI — dideli puikus rie
šuto medžio šėpa patįs grasinanti 
vargonai su 45 volėmis muzikos, ga
lima grajiti rankomis. Atsišaukite 
subatomis arba nedėliomis arba kad 
ir kitais vakarais. 2-ras augštas,—- 
3247 North Halsted St., Chicago.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.
J. 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
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

st.

st.

AUTOMOBILIAI
EXTRA

PARDUODU pigiai 7 sėdynių au
tomobilių, beveik nauja, arba apmai
nau į namų, lotų (rėžį)), arba ma
žesni karų. Frank J. Sz<emet.
3442 Lowe Avė., \ Chicago

Aukaukite Lietuvosx Laisvės
Fondan.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble si r. 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

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

1439 S. 50th avc., Cicero, III. 
Frtuik Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avc.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia avc. 

Antanas Andriauskas, pirm, pageli)., 
2300 W. 23rd SI. 

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
‘ 3316 AVallace St.
Koslantas Vaitkus turtų raštininkas, 

2617 40th Street 
Chapulis, iždininkas.

1840 So. Halsted st. 
Yaras, kasos globėjas,

1742 S. Union Avc. 
Girdvvainis, kasos glob., 

2000 So. Ha]stcu Str.
Petras Luza, kasos globėjas,

1916 Canalport Avc.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

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

VALDYBA 1918 METAMS

Kazimierus

Kazimieras 
i
Franciškus

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Ciceru, Ui. j. Matulis,

1437 S. 49th Ct.. Cicero, III. 
So. Chicago, III.: Paul Sadula, 

t 8847 Houston Avc.
St. Charles, Ilk: W. Grabauskas,

19 W 2nd St. 
Melrosc Park, III.: M. Kartaski,

6 N. 19 Broad\vay si 
DeKalb, III.: Mike Taruti,

1148 Market St 
Div«.*.. ••)«*, 111.: W. A. Žilinskas, 

Box 21b 
Rockdfcib, Iii.: via Joliet, I). Lukša,

140 Moen Avė 
Westvi)le, 111.: St. Mazrentas,

Barber Shop, State Si 
Waukeąau, lik J. Miloszcviče, 

801 — 81h Si 
W. Pdilni?.. Tll.: W. Pilvnas.

720 W. 120 St 
Harvej, Iii.: Z. Piitrainentas.

15725 Finch Ava 
Chicago Heights, Ilk: Frank Banis, 

341 E. 111h SI. 
Spring Vallcy, Ilk: Joe. Siurvilas

324 W. Third str. 
Livingston. Ilk: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Iii.: žičkus,

539 Collinsvillc Avė 
Springfield, 111.; K. Stočkus,

1530 Sangamon Ava 
E. St. Louia, III..* K. Žukauski,

123 St. Clair Ava

St.

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

10797 Wabash avc. 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 

10449 Wcntworth avė.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

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

349 E. 115 St. Kensington, UI.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. vakare. 
I‘. 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

I)
Str.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St. 
Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avc. 
Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius, 

«J41 Kensington Avc. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avc.

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

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

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

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alcce PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avc.

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

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas.

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna Urnų Pelny

čių kiekvieno mėnesio Unijos Salėje,, 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subntų kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
M., 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 St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

Čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

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

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

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Tg. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Felix Bartkus, prot. raštininkas,

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21st St 

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageib., 
634 W. 181h SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St. 

S. DANTA, raštininkas, 
812 W. 19tli 

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Suminit, 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 
pasamdoinų per valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė.
1915 So. Halsted

K. Katkevičienė, vice-pinnininkė.
2252 W. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė, 
3429 Wallacc

E. Ulkutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shields

J. Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. Wentworth

Siunčiant i centrą mokestis,
n e.v order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

st.

pi.

avė.

avė. 
mo-

i

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

. Burba, pirmininkas

A.

p.

2003 Jeffcrson st. Chicago. 
Lcknickas, vice- pirmininkas, 

708 Wcst 17th Street. 
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

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

900 West 19th St.
A. Strolc, kontrolierius-rašlininkas 

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,

Justinas
1602 Indiana Avc. 

TaukeviČia, turtų rašt, 
1023 Broadvvayl avė. 

Pulką, iždininkas, ’ 
1128 N. 8th St. 

Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avc.

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadway avc. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
gėtnyčių kiekvieno mėnesio Eaglc 

all svetainėje.

Antanas

Andrius

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Ilavvland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

Vi. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avė 

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz, ir kp. koresp 
P. O. Box 62

NAUJIENŲ AGENTŪROJ-
Agentai, užžiurintįa platinimą “N 

ng” savo miestuose arba distriktuo- 
■e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienai” pavieniais uumeriaia.

CHICAGO, ILL, 
18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley. 

633 W. 18th St 
"Naujienose”, 1840 S. Halsted St 

North Side Skyrius: Wilberty Stregc 
2018 Greenvvich Str. 

Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 
3346 S. Halsted st. 

Englewood Skyrius: M. Dūdas, 
8143 Vincenncs avė. 

Brlghton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė. 
žurauskas, 4053 S. lCaplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4503 Wentworth av.
V. Sandargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St. 
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Boselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St 
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius

2337 S. Leavitt 
aTown of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

av.

• ■: * . r t ’, x ■ .»' • . . ■ tį.- • .4A... , ■ /

MA88ACHUSETTS VALSTIJOJ;
Lawrence7YiitsT? P. A7jotul~ 

144 Etm Street
Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 

35 Arthur Si 
Worce»tet, Mass..* M. Pattanavlėina,

15 Millbury St
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

175 Aines f*t 
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas.

135 Ame* Si
Lowell, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles St
L«wrenco, Mass.: A. Ramanauskas.

101 Oak St
Montello, Mass.: P. Stiga, 

__________ _________ 5 Arthur St
OHIO VALSTIJOJ:

Cleveiand, O.; A. Valenton. 
212<» St

PENN8YLVANIA VALSTIJOJ»
Bnugevilie, Pa.: 1. Grfchn 

P O Box 4U7 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt New, ( • 

Liberty Avė and Gran» v 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovvskt. 

2809 Penu a*.
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes ► 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovlch, 

2228 Tustia th 
Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 HamiltoD «v» 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackzoa » 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albright Ava
MICHIGAN VALSTIJOJ:

Granu Kapius, Mich.: J. Ztiinsaas 
452 W. Leonarg M

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče.
___________ 2707 Washington Ava.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: L. Norkus,

5025 Northcote Avc. 
Indiana.Harbor, Ind.: Kara Bulolov, 

3814 Deodor SI. 
Ghry, Imk: Jusliu Vaitkus,

1709 W. 15th Avc. 
Gary, ind.: D. Basstn,

1214 Broadwa>. 
Clinton, Imk:

M. Aliliunas, 112 So. Main st.
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha, \Vis.: K. Paukštis, 
809 Park St.

Racine, Wis.: Ton v Vegein, 
_________________237J.afayette ava

CONNECT1CUT VALSTIJOJ)
Bridgeport, Conn. H. A. Mailand,

24 Railroad Avė., 
farrlngton, Conn.; V. Kelmelis, 

62 Lewta >• 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaihs 

775 Bank 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevtvta* 

286 Wallac« tų
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

Mindert, W. Va.: J. Kairunas, 
_________________________Box 49._

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus. 
211 First St

Paterson, N. J.: A. Atkind, 273 Hlver St
Newark, N .J.: P. Lukšis, 

314 Walnut St
Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg.

24 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:
Brooklyn, N. Y. F. Pasniewski. 

87 Grand Street 
New York, N.Y.: Louis- Kraut,

299 Broadvvay
Rochester, N.Y.: J. Brakne,

577 Hudson Avė.
Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 

102 Riverdale Ava. 
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Str
Albany, N.Y.: M. Lazarko.

42 N. Lark Street 
knisterdam, N. Y.: M r. Malęs.

145 Ė. Mato M 
Rocheiter, N.Y.: M. Žukai t i s.

451 Hudson Ava
Amiterdain, N.I.: J. Mikėnas, 
________________ 235 E. Main Si

MARYLAND VALSTIJOJ:
Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 

650 W. Ix)mbard a<
Baltimore, Md.: J. Filipoviez, 

437 S. Para lt
Baltimore, Md.: F. J. Lažauska.v 

637 I^ombard
I0WA VALSTIJOJ:

Sioux City, la-: Jos. M. Budrakas, 
2510 CorrectionviHv R4

OREGON VALSTIJOJ:
Portland.9 re*:Į Omarą News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:
io. Omaha, Nebr.: A. Zaipis

5418 So. » Si




