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Bolševikai sumušė
čecho-slovakus

Finlandijos junkeriu valdžia 
tebetęsia skerdynes

Bolševikai atsiėmė 3 miest

Estonija protestuoja prieš savo 
budelius vokiečius

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTUS ANT VOLGOS.

čecho-slovakai sumušti ant Vol
gos ir Slberijoj; traukiasi atgal

Tnie translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 12, 1918, as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 11. — Rusi
jos oficialis pranešimas, gautas 
čia šiandie bevieliniu telegrafu

FINLANDIJOS JUNKERIŠKA 
VALDŽIA RYMO ANT 

SKERDYNIŲ.

pondentas Weser Zeitung $ako, 
kad Rusijos vidurinės klesos ne
nori monarchijos. Ką jie nori, 
tai pasilaikymo niekurių revoli
ucijos laimėtų dalykų. Nė gi jie 
nori bolševizmo. Koresponden
tas suko, kad jam sakė dakta
ras jog Vokietija yra labai ne
mėgiama, nors ant Nevos pros
pekto daugiau girdžiama vokie
čių kalbos, negu kada nors buvo 
girdimu taikos laiku. Korespon
dentas priduria, Petrogradas y- 
ra paveikslu chaoso, kuriame vie 
na ypatybė aiškiai išsiskiria — 
būtent, antipatija prie Vokieti
jos.

pagandą. Žymus estonai, kurie 
švelniai protestavo prieš pries
paudą tapo areštuoti”.

Pabaigoj deklaracija protes
tuoja prieš Vokietijos “plėšimą 
šalies, užgriebiant maistą iki to
kiam laipsniui, kad šalies gyven
tojai palikti badavimui, kuomet 
vokiečių kareiviams leidžiama 
kasdie siusti dvigubas porcijas į 
Vokietiją”.

Ant laivo kada jis taip urnai 
iškilo, buvo koroneris šerifas ir 
15 kitų darbininkų. Laivui iški
lus ir pradėjus plaukti jie pasis
kubino greitai jį apleisti. Dabar 
buvo tyrinėjama priežastis tokio 
ūmaus paskendusio laivo iškili
mo.

Anglai pagerino pozicijas.

Talkininkai paėjo 
25 myl. Albanijoj

Caro sūnūs esąs užmuštas
Truc trnnslation filcd wilh the post- 
inaster at Chicago, III., July 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos 11. — Ka
res ofiso pranešimas sako, kad 
lokaliame veikime pčreitą naktį 
į pietus nuo Somme, rytuose

SIBERIJA KARIAUSIANTI 
VOKIETIJA.

SU

r j

Prisiima dalį Rusijos skolų 
reorganizuosianti armiją.

ir

Truc trnnslation filcd wlth the post- 
master at Chicago, UI., July 12, 1918, 
as reuuircd by the net of Oct. 6,1017.

LONDONAN, liepos 11. — To
kio žinia į Daily Exprcss sako, 
sulig užreiškimo naujos valdžios 
narių Vladivostoko korespon

dentui Niėhi Nichi Shimbun lai
kraščio, į naujosios Siberijos 

valdžios tikslus įeina athietmas

True translnliun filcd \vifh the posl- 
niastcr ai Chicago, III., July 12, 1918, 
as icųiiired by ihc act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 11. —Ex-
cliange Teleghiph žinia iš Co- nuo Villers-Bretonneux anglų
penhageno sako, kad Švedijos pozicijos tapo pagerintos. Vo- 
alikraščiai išspausdino praneši- kiečiai pereitą naktį vėl gana 
mą švedo, kuris ką tik sugrįžo 
iš Maskvos, kad Aleksei Roma- 
nov sūnūs buvusio Rusijos ca
ro Nikolai Romanov, tapo už
muštas bolševikų kareivio pagel
iai bombos.

smarkiai bombardavo anglų po
zicijas į rytus nuo Amiens, abe
jose pusėse Somme upes.

APDRAUDOS AGENTAI TU
RĖS DIRBTI AR KARIAUTI.

TURČIAMS RUSIJOJ/ VISAI 
BLOGAI.J

Taipjau kapitalistai žemių 
davinėtojai irk.

par-

2,000 areštuota Chicagoje 
medžioklėje ant slakeriŲ

Prancūzai paėmė miestą
AUSTRAI ATSTUMTI 25 MY-, kviečių ir bulvių derlių Austri- 
LIAS ATGAL ALBANIJOJ. joj. Sakoma, ypač blogas derlius 

yra Cecilijoj, Pilscn apygardoj.
Talkininkai eina prie svarbaus 

vieškelio. Rengiasi užduoti 
austrams didelį politinį sniu-

FRANCUZAI PAĖMĖ CORCY 
MIESTĄ.

Taipgi pilį ir farmą.
Jie yra išmetami iš namų, o jų 

namuose apsigyvena karei
viai. Truksja maisto.

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III., July 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 11. —Pra- 
sumušdami savo kelią nuo ak
mens iki akmens, ant 6,500 pėdų' rėš ofisas šiandie paskelbė, kad 
augštumo Berat augštumos, ita- franeuzų kareiviai pereitą naktį 
lų kareiviai Albanijoj privertė 
austrų-vėngrų armiją pritrau
kti atgal ant Skumi upes, 25 my
lias į šiaurę nuo Bėrai. Vienuos 
kares ofisas pripažįsta pasitrau
kimą sakydamas, kad “Albani
joj musų kareiviai suorganiza
vo nauja Juinios liniją”. Talki-

post-
1918,

True translation filcd with the 
inaster at Chicago, III., July 12, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

HURON, S. D., liepos 10. — 
South Dakota Council of Def- 
ence savo priediniame paliepi
me prie jos “dirbk ar kariauk” 
reguliacijų visi sveiki \yrai, už- 
siinflnėjantįs pardavinėjimu ap- 
draudos, yra priskiriami į be
reikalingų užsiėmimų klesą.

Kapitalistai ir “real estąte” 
pardavėjai ar vyrai, kurie užlai
ko biliardines ir minkštųjų gė
rimų įstaigas įeiną į patvarky
mą.

Buvęs premieras ir 50 parlamen
to narių nuteista myriop. 73, 
000 darbininkų areštuoto iri Brcsb-Litovsko sutarties ir įs- 
daug išskersta. Svearborgas teigimas Rusijos respublikos su 
— nauja Golgota. Į autonomine Siberija. Taipgi

^Manoma atsteigti armiją ir pa
siųsti kareivius prieš Vokietiją. 
Rusijos nacionalės skolos bus 
pripažintos, Sibelijui prisiimant 
atsakomybę už savo dalį.

Truc tninslation filcd with thc post-ciu siHiuue IM vieliniu u.i< ki ui u ( inustcI. at Chicago, III., July 12, 1918, 
iš Maskvos sako, kad bolševikų reųuircd by the act of Oct. 6,1917. 
spėkos pradėjo ofensivą prieš ( AMSTERDAM, liepos 11. — 
Čechų-slovakų armiją Volgos a- . Sulig Hevolk išspausdinto pra- 
pygardoj ir valdžios kareiviai nešimo žodžiu, mažumos *ioci- 
laimėjo didelį pasisekimą. Ce-j alistų vadovas Hugo Huase ne- 
chų-slovakai Si beri joj taipgf e- senai Ihikytoj prakalboj reichs- 
są traukiasi atgal prieš kontr-J tage užreiškė, kad nuo laiko vo- 
ofensivą Rusijos bolševikų.

Pranešimas, kurį išleido ka- tapo areštuota 73,000 darbinin- 
rės komisariato karinių veikimų»kų ir daugelis jų tapo sušaudyti, 
departamentas, sako:

“Liepos 9: čecho-slovakų fro
ntas. Po prisirengimui ofensivui 
musų kareiviai atsiekė didelį pa 
sisekimą. Beveik be nuostolių 
mes paėmėm Syzran (70 mylių 
į pietus nuo Simbirsk) ir Bugul- 
ma (130 mylių į šiaurvakarius 
nuo Ufos). Čecho-slovakai ir bal 
toji gvardija pabėgo betvarkėj 
linkui Samaros. Mes pasiekiame 
Stavropol (Ciskaukazijoj), Ja
roslav (160 mylių į šiaurryčius 
nuo Maskvos) ir Hybinsk (52 Filllandijoj llžverill bJ.

kiečių įėjimo Finjandijoj, ten

Atstovas taipgi kritikavo vokie

joj.
Sąrašas nuteistųjų sušaudy

mui užveria vardus buvusio pre
miero ir 50 socialistų narių par
lamento.

Nurodęs, kad tie kurie iššau
kė civilę karę Finlandijoj yra 
atsakomingais už pasišaukimą 
vokiečių, atstovas Huase pasa
kė:

‘Sąrašas nuteistųjų myriop

myl. į šiaurvakarius nuo Jaros
lav.

“Ginkluotas traukinis smar-’yra sušaudyti. Dclei skaitlingų 
kiai apšaudė miestus užimtus j kasdieninių egzekucijų miestas 
baltosios gvardijos, kuri pabėgo Sveaborg tapo pramintas “Gol- 
panikoj per Volgos upę. Pulkai gota’”.
pabėgo į Bybinską, kur jie bau- Kalbėtojas tada prisiminė a- 
dė sukelti maištą. Griebtasi prie pįe užgniaužimą prigimtoj kal- 
monių prieš juos.

“Rytinis sektoras: Čecho-slo-' joj ir Estonijoj ir pridūrė: 
vakai po užėmimui Česardrinskl “50 žmonių nesenai tapo areš- 
dabar traukiasi prieš kontr- o- tuota Dorpate ir vokiečių kari- 
fensivą tarybos kareivių.

“Musų vyriausia komanduo-

vusio premiero ir 50 socialistų 
narių parlamento, kurių tūli jau

boj leidžiamų laikraščių Livoni-

nė diktatūra valdo visur.
“10 metų vaikas tapo nuteis-IvlUatj VjrAlclUoicI JK.KJ11 Icl HILU V į vctzivcio icijzvs iiiiivao

tojas Uralo-Siberijos fronte, Ri- tas ilgam laikui kalėjiman už 
žin, praneša, kad čechų-slovakų paslėpimą ginklų, kuomet 15 
kareiviai, vadovaujami rusų o- i metų vaikas nuteistas myriop 
ficierių papilde daug žiaurumų 
prieš vakarinės Siberijos gele
žinkelio darbininkus”.

už paėmimą nuo žemės manifes
to. Už panašų prasikaltimą mo
teris, vardu Julia Datt tapo su
šaudyta.”

Atstovas Haase tada perskai
tė laišką nuo jau areštuoto bol- 

Truc trnnslation filed with the post- > ..master at Chicago, Iii., July 12, 1918, seviko, kims rašo.
as rc<|uired by the act of Oct. 6,1917. ( “Julia Datt yra mirusi, bet

VOLOGDA, liep. 7. — Baltoji jos paskutiniai žodžiai gyvens 
gvardija užėmė Jaroslav, mies- ant visados, kaipo paskutiniai 
tą už 173 mylių į šiaurryčius nuo prakeiksmai, kuriuos ji metė 
Maskvos ir pergirto komunikaci vokiečių budeliams ir prispaudė 
jas tarp Maskvos ir Vologdos, jams.” 
Rusijos bolševikų spėkos tapo* 
išsiųstos linkui Jaroslavo.

Atkirto susinešim^ su Maskva.

Skaitykite ir Platinkite

ESTONIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ SAVO BUDELIUS 

VOKIEČIUS.

True translation.filcd with thc post- 
master at Chicago, III., July 12, 1918, 

| as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917. 
) AMSTERDAM, liep. 11. — 

’ r Telegramoje iš Maskvos Frank- 
į furter Zeitung korespondentas 
sako:

“Buržuazija pritiria tikrą vie
špatavimą teroro. Jie yra išme
tami iš jų namų,.kurie yra varto
jami pastutymid kareivių. Ra
kandai ir vertybės perkelifihia 
į skle.pus ar kitas paslėpimų vie-

True trnnslation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., July 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 11. — Ka-

paėmė Corcy miestų fronte į pie
tvakarius nuo Soissons. Bet pil
no laimėjimo Corcy miesto įs
kaitant ęorcy geležinkelio stotį, 
franeuzai paėmė pilį ir farmą St 
Paul, į pietus nuo .Corcy. Paė
mimas padarytas praplatinant 
franeuzų pozicijas į rytus nuo 
Bctz miško.

j į skiepus ar kitas paslėpimų vie- 
Vokicčiai įvedė karinę diktatu-^ tas. Turtingi žmonės, kad išven- 

rą, apiplėšinėja gyventojus ir. gUS atkreiipmo atidos,- vaigšto 
miifrifi IrinLvion!! oatnnti iii- _ _ - i i i _• • • i i v» •smaugia kiekvieną esto n u ju

dėjimą.
pasirėdę blogiausiais drabužiais 
ir kasdie gyvena baimėj būti 
ginkluotų darbininkų ir karei
vių išmestais iš jų namų.

“Pragyvenimo brangumas yra 
labai (didelis. Maisto kainos yra 

Dabar esantįs Copenhagene at-Į augščiausios. Miltai į kelias die- 
stovai Estonijos šeinio ir val-(nas pakilo nuo 200 iki 380 ru- 
džios, pasiuntė aštrų protestą bliu. Duonos visai negaunama, 
prieš Vokietijos užėmimo poli- j Grudų siuntimas‘ iš Ukrainos 
tiką ir priespaudą toj Baltiko ( šiaurinio Kaukazo ir Siberijos į 
provincijoj. Ira N. Morris iš( šiaurinę ir centralę Rusiją visai 
Chicago, Anu|rikos ambasadoj apsistojo. Nevienas negali užti- 
rius Švedijoj pasiuntė protestą krinti, kad santikiai tarp Vdkie- • t . • • 1 •

Truc trnnslation filcd wilh thc post- 
master at Chicago, III., July 12/1918, 
as rcųuircd by the acl of Oct. G, 1917.

STOCKHOLM, liepos 11.—

prezidentui Wilsonui, kuris sa
ko: 1

“Nežiūrint Vokietijos kancle
rio von Hertling užtikrinipio ir 
Brest Litovsko sutarties sąlygų, 
Vokietija įsteigė karinę diktatū
rą Estonijoj. Prieš atėjimą vo
kiečių kareivių, Estonijos ka
reiviai įvykdė tvarką didžiumoj 
distriktų, bet vokiečiai nugink-

lijos ir Sovieto valdžių yra nor
maliai ar draugiški.”

COLUMBIA LAIVĄS IŠKILO

Pats nuplaukė į Pekiną. 85 lavo
nai išimti.
»■ 4 ■. ■

PEORIA, III., liepos 11. -

REIKALAUS APSIVEDANT
SVEIKATOS CERTIFIKATO.

ATLANTA, Ga., liepos -10. — 
Valstijos senatas šiandie vien
balsiai priėmė bilių, sulig kurio, 
kiekvienas norintis apsivesti vy
ras turės priduoti sveikatos cer- 
tifikatą pirm negu bus jam 
duotas apsivedimo leidimas.

is-

1,000 darbininkų streikuoja
55 nuoš. pakėlimą algos.

už

LAWRENCE,M ass.— Lie
pos 5 d. čia sustreikavo daugiau 
taip 1,000 darbininkų Wood ir 
Washington audinyčiose. Strei
kas kįlo! prieš vartojimą premi- 
ų sistemos ir reikalaujama pa

naikinti tą systemą; Vietoj pre- 
nijų arba bonus, kurie tankiai 
būna neteisingai padalinami, 

reikalaujama pakėlimo algos, 
55 nuošimčių . — Koresp.

Rusai nekenčia vokiečių

Aprašydamas sąlygas Petro
grade kaip jas papasakojo vo- buvo ir toliau eiti, buvo privers- 
kiečių daktaras, Kijevo korės- ti talpinti pro-germanišką pro-

lavo tuos kareivius, suspenda-} Laivas Columbia, kuris pereitą 
vo valdžią, pašalino administra- pėlnyčios naktį suluže su dau- 
tyvius organus miestuose ir ša-( giau kaip 5(M) žmonių plaukusių 
lyj®» paėmė visas funkcijas į sa-^ juo ir paskendo Illinois upėj, 
vo rankas ir sutverė pataria- šiandie po piet kaip kokia dva- 
muosius komitetus, susidedam ( sia prisikėlė iš savo kapo — u- 
čius iŠ vokiečių gyventojų, kurie peš dugno ir nuplaukė iki Peki- 
nesudaro daugiau kaip nuoš. (no, kurio apie 80 žmonių žuvo 
visų gyventojų.

“Vokiečių kalba tapo įvesta toli kranto.
kaipo oficialų kalba, nors ji yra
nesuprantama 9U nuoš. gyven-' <hi lavonu. Tokiu budu viso ras- 
tojų. Vokiečių kalba taipgi ta- ta 85 lavonai. Nemanoma kad 
po įvesta mokyklose, o Dorpatot ( daugiau lavonų butų rasta, todėl 
universitetas tapo sugermani-.jr jieškojimo darbas sustabdy- 
zuotas4 ! tas.

“Neteisingais baudimais, susi- * 
dedančiais iš didelių pabaudų, 
sodinimų kalėjiinan ir sušaudy
mų po karinių teismų bylų na
grinėjimų, vokiečiai užgniaužė 
laisvę žodžio ir politinį veikimą. 
Tie laikraščiai, kuriems leista

pločio liniją.
Vyriausiu talkininkų kariniu 

tikslu matomai yra senas Ry
miečių kelias, jungiantis Monas- 
tir su jura ties Durazzo, kurio 
paėmimas leistų liuosą judėji
mą kareivių ir reikmenų tiesiai 
nuo Adriatiko i pietinę Serbiją 
ir rimtai grąsintų didesniai da
liai tos šalies priešo užimtų že
mių. x

Rymiečių vieškelis yra apie už 
15 mylių nuo niekurių pozicijų, 
kurias talkininkai kareiviai da
bar laiko ir priekinės spėkos 
galbūt jau yra priė jo.

Žinoma yra, kad bulgarų ka
reivių dvasia yra nupuolus ir 
atmetimas jų sparno gali pada
ryti greitą, sulūžimą visos lini
jos. ,

Į, V- r M
Albaniją apvalius nuo priešo, 

talkininkų kareiviai taipgi ga
lės veržlios per Serbiją prie pa
čios Austrijos širdies. Taigi, at
sižvelgiant į maištingą, dvasią 
viešpataujančią tarp pietinių sla 
vų, ofensivas kas valandą dide
lę politinę, kaip ir karinę reik
šmę.

i • >

2000 AREŠTUOTI KAIPO SLA- 
KERIAI CHICAGOJE

Buvo areštuojami visi drafto 
amžiaus, kurie negalėjo parody- 

dyti registaracijos kortelių

ant laivo. Ten laivas sustojo ne

Ant iškilusio laivo rasta dar

*

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:26 
vąl. Mėnuo leidžiasi 10:31 v. v.

• ■............ ' ' į

True trnnslation filcd wilh the post- 
master at Chicagp.Ill., July 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

CHICAGO. — Daugiau kaip 
2,000 žmonių drafto amžiaus 
tapo suimti kaipo nužiūrimi, va
kar teisių departamento agentų 
didžiausioj medžioklėj ant sla- 
kerių miesto istorijoj.

Medžioklė, kuri tapo slapta 
surengta Hinton G. Clabaugh, 
divizijos viršininko tyrinėjimo 
departamento, tapo atlikta fede- 
ralių agentų ir policijos.

Scena pirmo antpuolio buvo 
Cub baseball parkas, Addison 
st. ir Shefield avė. vakar po piet.

Kordonas policijos ir slaptų 
agentų apsupo parką ir nė vie
nam drafto amžiaus nebuvo lei
sta išeiti, kol jis neužganėdino 
federalių valdininkų, kad jis y- 
ra tinkamai užsiregistravęs.

Šimtai, kurie negalėjo to pri
rodyti tapo nugabenti į artymiau 
sias policijos stotis.

Tuo pačiu laiku kiti policijos 
pulkai ir slaptieji agentai įėjo 

į viešbučius, barzdaskutyklas, 
saliomis, kintamųjų paveikslų 
teatrus — faktiškai kiekvieną 
vietą kur drafto amžiaus žmo-

Bostono samdytojai taikos su 
darbinikais. 

111 1 ' X
BOSTON, Mass. — Rubsiu- 

vystės pramonėj buvo įvykęs str
eikas. Kirpėjai ir lygintojai strei 
kavo už pakėlimą algų. Keletas 
firmų jau susitaikė, — kaip 

Tulbot Co., Leopold Morse Co., 
M. Parker Co., Cromwcll and 
Goldberg, Goldberg Bros., Scaul as r 
Sullivan Bros., Sheukle Co., Le-J ’ __
vin and Co., Fominel Clothing RA, liepos 10. — Gautieji iš au-' gatvės irgi panašiai buvo dabo- 
Co., ir Oppenheim Bros.. Jos strų belaisvių prirodymai paro-1 jamos. 
išpildė visus reikalavimus.

AUSTRAI NETEKO 250,000 
KAREIVIŲ.

blogas.Derlius Austrijoj irgi 
’ • u. .

True trunslalion filed with thc post- 
master at Chicago, III., Julx 12, 1918, 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
ITALŲ ARMIJOS KVATIE- nes gali būti rristi, — kuomet

do, kad austrų-vokiečių aplai-j Jokie pasiteisinimai negalėji-
Nuo birželio 1 alga pakelia-, kyti dabartiniame ofensive nuo-įme prirodyti registracijos nebu- 

ma 20 nuoš., o nuo spalio 1 d J s...............  *
bus pridėta dar 5 nuoš.

— Koresp.

stoliai siekia apie 250,000. jVo priimami. Sulaikyti žmonės 
Belaisviai sako, kad ku n iškas* buvo reikalaujami parodyti do- 

baudimas austrų armijoj, kurį« kumentalius prirodymus ar eiti
..   >!.l   —.... *

Visi Chicagiečiai rengkitės į
DIDELI NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Poryt, nedėlioj, liepos 14 d.
G. Chernausko darže.

karalius Karolius panaikino per
eitais metais, tpao sugrąžintas 
praktikom

Kiti belaisvių pranešimai pat- AUKAUKITE LIETUVOS
virtiną pranešimus apici blogų

kalėjiman.
» ,į,.. y ■ » n i

LAISVĖS FONDAN.

■
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fjjPavalo tarnaut tautai. O nyt savo vardą apsireiškė mų jau ir programo klausia ramą maximum”, o 
<rn1 didesniam lainartvin n«s ino« norimi knomrt. hibimnnsn Monsiovikni luikėsi tiktai už “nrnm

FHK LITHUANIAN DAILY NEWt

stoja sukę paprasčitjj-papraščiausią 
Idar gal didesniam laipsnyje pas juos pernai, kuomet bu-imuosę. Menševikai laikėsi tiktai už “programą mini- dalyką, jogei ji yra ne partijos, 
j ragina žmogų prie to tie so- vo paskelbti garsieji Lenino Jos nuomonės,, kad Rusijai mum”, tai butų nesąmonė; <> bepartyviškos organizacijos 

“tezisai” (dėsniai), kuriuo-idar nėra pribrendus prie so- 'kadangi tas žmogus, kuris laikraštis! Galite iš to numanyt, 
smai), kurie gyvena kiekvie- se jisai stengėsi parodyti, ęializmo tvarkos, ir kad to- nepripažįsta socialistų “pro- kiek teisybės yra nuolatinėse to 
name musų. kad tarpe bolševikų ir social-j dėl socialistų uždavinys da- gramo maximum” (socializ- čikagiškio laikraščio pasakose,

Na, o kaip su “tarnavimu demokratų yra diclelių skir-. bartinėje revoliųpijoje yra<mo tvarkos), nėra socialia- kad jisai ir jo srovė pirmon vic- 
partijai” — tai yra blogas tumų kone kiekviename* ne atimt valdžią iš buržua- tas. Todėl amerikoniškų ko- (ton stato “tautos”, o ne parti- 
daiktas? Irgi ne. Visi ap- partijos programo punkte.) zijos ^rankų ir atiduot į dar-1 respondentų mėginimas ap- jos reikalus, ir kad partyvišku-

4 sišvietę žmonės šiandie žino, Dabar Louis Edgar Browne,* bininkų klesos rankas, o tik- krikštyt “minimalistais” me- mus kelią tiktid tie blogieji so- 
kad partijos yra ne tiktai ne( pagrįžusis iš Rusijos ameri-ltai iškovot ir užtikrint dar-< nsevikus yra klaidingas da-,Ralistai. Didesnio partyvišku^ 
blogas, o geras, naudingas(koniškų laikraščių korespon-' bininkų klesai kiek galint lykas; jie yra social-deitfo- mo juk jau ne įsivaizdinti nega- 
daiktas. Kiekviena augs-dentas, rašo, kad bolševikai į daugiąus teisių, kad ji galė- kratai — pripažįstantį s ir Įima, kaip šito Cbicagos laikraš- 
čiaus pakilusi kultūroje ša- jau galutinai išsižadėjo “so-|tų toliaus pasekmingai ginti programo “minimum” ir čio, jeigu jisai nei bepartyviško 
lis arba tauta turi partijų, ir; cial-demokratų” vardo ir net savo reikalus ir kovot už ga-, “maximumo.
juo toliaus, tuo partijų svra-^ nemėgsta vadinties “bolŠevi- putiną pasiliuosavimą. O boj- — 
ba jose darosi didesnė. Apie«kais”, kadangi tatai primena Jevikai sakė, kad Rusijoje F" 
partijas mes negirdime tik-Japie jų pirmesnį priklausys jau dabar galima steigt so- , 
tai pas laukinius ir pusiau-imą socialdemokratų parti- cializmo tvarką, ir kad dar-

; ’ bininkams nėra reikalo kęs-r*
reiškia di- buržuazijos viešpatavimą. “tevynE” NENORI BŪT 

džiumoTfracijos pasekėjas, | K.a?.a apsireiškė’ šitoks princi ( PARtyviškA.
sų lauuiuiiAtti — ruj\avxi “didžiumietis”. šita frakci-i Pia!ls skirtumas tarpe buvu-( -------
reikia dar aiškesnio pnrody-' . j iai kai ir priešintoji* c^vleJU social-demokra-| s. L. A. organas pagalios 

jJ, “menševikų” (mažumie- ^os ^’^cijų, tai naturalis ((l(, rcikalinga užreikšti, kad ji-
Vadinasi, ii* tarnavimas' čių) frakcija atsirado Rusi- buvo dalyką^, kad jos ne t- saį nesąs tautininkų partijos j- o ĮO]jntjcs nuo klerikalų”. Kita- 

ir tarnavimas partijai; jos social-demokratų darbi-: tohaus nesmti ir vie- ri,llkill. r -
Pi"' yra geri dalykai. O jeigu /ninku partijoje 1903 m., lai-tv?rd«;. Bolševikai, no-. ..sandūrai", 

tyj rnnkrnščius ndresuoti tl_
Naujienij o ne
rintis vardu. Ilcikra Uutiuai rašyti į tai reiškia, 
aiškiai ir »nt vienos popieros pu 
sės, be to paliekant platesnius t ~ 
pus tarp cilučiŲ. Redakcija i

du nėra priešingi kits kitam' nizacijos klausimų: 
tai naikinami, arba -----’ —1 ’ “ ‘ “ * ■> ’ ’ .---—t -
jei bėgiu dviejų savaiči 
pareikalauja jų ir atsiun 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
ičAoms apmoksti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Published Daily except Sunday by cialiai instinktai (įgimti jau-
Ihe Lithuanian News rlib. Co., Ine. .x > . 1

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506 partijai”

kad tarpe bolševikų ir social-j dėl socialistų uždavinys da- gramo maximum” (socializ- čikagiškio laikraščio pasakose,

Musų Moterims

Naujienos eina kasdien, išskiriant! 
nedcldienius. Leidžia Naujienų Bcn-< 
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
II). — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago jt—pačiu:

Metams ........................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam .......
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija...........................02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui .................................. 50

Suvienytose Valstijose, ue Chicagoj, 
pačtu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00 
3.00 I 
1.65 
1.25 

. .65
7.00

.. 8.00, mo!

kinius žmones. Partijų rei-j jai. 
kalingumą ir naudą jaju pri
pažino praktikoje net ir mu
sų tautininkai — kokio tad'.

“Bolševikas”

• jai, “menševi

Didesnio partyvišku-

Apžvalga 1

jr čio, jeigu jisai net bepartyviško 
Susivienijimo organą nori būti- 

— nai paverst savo partijos įran- 
kiu.

“GEVALT”!
" i _

ra-

Anądien mes 'citavome “Tė
vynes” žodžius, kuriuose ji iš
reiškė savo džiaugsmą, kad pa
žangieji tautininkai rodo norą 

j “labiau artinties prie socialistu,

raukiu. Štai ką jisai pasakė jne straipsnyje ji, tęsdama tą 
. O jeigu /ninku partijoje 1903 m...u-)..SaIMh1rai”, kuri priskaitė jį 

tiesiai' juodu abu yra geri dalykai, ke trečiojo partijos suvažia-'r^?n.u atskirt save nuo u- prjc tautininkų partijos laikraš- 
, ‘ " *'*'* j. neteisinga yyąįvim^. T’i-ic'žastis buvo ta,' VU-S11JJŲ SaVO draUgU IT pa-

♦Pr ; statyt tarnavima partijai' kad partijos delegatai nesu-’-kacl
tarnavimą tautai. Juo- sitaikė delei kaikurių orga-'^ms) komunizmas yra ne- 

____ r ........ J ■ u,;....,: vienall-eteonjos.opraktikosda- 
n".’,!,.?!!!'?.' dalykai — arba bent nepri-' dalis stojo už centralistišką1 ,s, priėmė^ komunis Ų 

iuiunL basos valo būti tokiais. organizacijos formą — už.vai'1’^’ 0 •’}ens^vl 'al. arJ[,
' ’ “L partija yra organizacija, tat kad partijos centras tu-!8“ tąja bolševikų daliih, kuri

--- --------- .Sinti Ar rėį d.ug sali™ partijojJ 
gerai gina, tai kitas klausi-■ reikaluose, kad nariai butų KdlVs Xra NovaJa 
mas) tam tikros dalies tau- po tvirta kuopos kontrole, o, vadinasi po senovei a ‘i ..r . i . . . 1 rlninelzrof-iia ” BolSCVlkai IV

PRIEKYŠTĖ. — 
Pavyzdys No. 8863.

pačią inintfTpaaskc:

Dr. J. Basanavičius, vie-
• * I t

H&lamdš ci;i Aiiicriįioje, yr- 
ra pasakęs, joK Amerikos lie- 

luvių tarpe gal būti tik dvi 
partiji, būtent: klerikalų ir 
socialistų. Tuomi daug teisy
bės pasakyta. Jeigu musų sa- 
ndariečiai išpažintų socializ
mą taip, kaip jų mėgiama pa
sigirti, o iš kitos pusės musų 
socialistuose pranyktų sekta- 
ntiznias — sektantiškasis so
cializmas, brutališkas antina- 
cionalizmas ir nesąmoningas 
kosmopolitizmas — supran
tama nebebūti; vieton sanda- 
riečių ckzistencijai. '

^Su šita “Tėvynės” nuomone 
galima sutikti arba ne, bet įdo
mu yra pažvelgti, kaip ją prie-

Prie šitos proyos reikia 

musų’ tautininkams priminti, 
jog “Tėvynė” nėra jų srovės 
laikraštis; todėl -“Tėvynės”, 
kaipo laikraščio, orijentącija 
negal būti įskaitoma į tauti
ninkų partijos taktikos kre
ditus ir debitus. “Tėvynė” 
neišduoda morales apyskai
tos prieš jokią lietuvių parti
ją; jokios partijos nekontro
liuojama ir negal būti bi par- 
tios kontroliuojama. Todėl 
yra neišmintinga bi partijai 
vadovautįcs “Tėvynės”, vi
suomenės organizacijos orga
no, orijentacija nustatymui 
savos taktikos.

Gerai. Kad tiktai “Tėvynė” 
vdnlaFrei&iair kaip jie at-| žodži^ 'k!

O “maksimalistas” >iio1 j • dcja’ clg,'ay°si paprastai 
"* ■_;” yra visai! visn? bilaip: pripildydavo savo 
“Maksimalistas”|šPnl,ns v*sobinis oliciąliais taii- 

1*1"’ 17 ’i’iinkų partjos pranešimais,
(daugiausia) *' IU,oa”os atakuodavo tautininkų 

nuo zo

~ tos reikalus. Viena partija kuopos kad butų valdomos i clem?KraLa.ls;. i;>uir’cvl,x?1111 
gina darbininkų klesos rei- centro komiteto; o kita dele-'. menševiką, dabar yra dvj at- 
kalus; kita — kapitalistų; gatų dalis priešinosi tokiai^sRnos l,alUJOS-
klesos reikalus, trečia-smu-tvarkai, reikalaudami dau-( Bolševikus ir menševikus 
Ikių biznierių reikalus, ket-Įgiaus teisių partijos Ua-idar kartais vadina laikraš- 

— virta — kunigų reikalus ir riams. Centralistų nuomo-; čiuose “maksimalistais” ir 
Taigi kiekviena partijai nė paėmė viršų nedidele di-j "minimalistais”. Kas tečiaus 
bent išdubęs tarnauja tadtos džiuma balsų. jsivaizdina, kad šitie žodžiai

reikalams. Absoliučiai prie- Bet taip įvyko štai dėl ko-oyra vertimas populeriškųjų 
šingų savo tautos reikalams, kios priežasties? Pirma ne- tų partijų vardų, tas klysta.

Jus girdėjote daug kartu nėra ir ne&ali butipgu organizacijos klausimas,. Mos jau parodėme^ ką tie 
tuos žodžius, kad reikia tar-ijokia Partija, kuri nenorėtų priėjo prie balsavimo šuva-, 
naut ne partijai, o visai tau-[ tarn.aut J0,k’a' tautos. dahal’i ravimą apleido dalis delega-, sirado.
tai. Jus girdėjote taip.pat'V18al negaletM gy™*; ; tų(< pnęsmgų centralistams. ir minimalistas
tą pasaką, kad tautininkai’ Bet tos tautos dąljs, ku-|Tai buvo žydų Bundo at-| as <1 a.
tai esanti teisingiausia ir’ rjc>ms tarnauja. įvairios par-( . , _
geriausia partija, kadangi [ijos, turi ne vienodos syar-isayo pi ogi amą. partija ifa’|(< . .
jie kaip tik ir statosi sau už ^os Iau^os gyvenime. Vie-į šytų punktą apie kultūrinę- minima.įsa 
tikslą “visos tautos”, o ne ko- yra skaitlinogs, kitos autonomiją žydams (tento-) dzio m nimum (maziau- 
kirm-nors vienos narį iiosneskaitlingos (palyginkite nalės autonomijos žydai,, šia). Šitie žodžiai yra ge- 
t), ' ‘ k ‘ darbininkų klesą su kunigi- mat, negali reikalaut, kada- rai žinomi kiekvienam soci-

ja!); vienos yra produkty-;ngi jie neturi savo teritori- al-demokratui. ^Mokslinio
Gerai. Bet kodėl tautinin- viškos, kitos parazitiškos/ jos); o suvažiavimas šitą jų i socializmo pasekėjai daro

Redakcijos 
Straipsniai

Tautos ir partijos 
tarnai.

tt.

! stovai. Jie reikalavo, kad į’ pereina nuo.lotyniško žodžio 
“maxiinum” f'

ja!); vienos yra produkty-Jngi jie neturi savo teritori- al-demokratui. Mokslinio

Į priešus iš dešinės ir iš kairės
"* I •{pusės ir uoliausiai remdavo vi

sus (bent svarbesniuosius) tau
tininkų žingsnius ir sumany-k
mus. *

, Jeigu'skirtumą tarpe galutino sa- 
“bundiečiai” nebūtų išėję iš. vo tikslo ir artimesnių tiks-

kai^yra susiorganizavę į at- vienos dalįs yra augančios,’reikalavimą atmetė, 
skirą nuo “visos tautos” par- kitos nykstančios; vienos at- _
tiją? Kam jiems reikia par-l stovauja tautos ateitį, kitos suvažiavimo, tai demokratiš-( lų. Galutinas jų tikslas yra 
tijos, jeigu tarnavimą parti-[—josios praeitį, ir tt. Rei-‘kesnės organizacijos formos j įvest socializmo tvarką; ta
jai jie skaito blogu daiktu? • ^kia, ir tarnavimas įvairioms 1 šalininkai butų buvę didžiu-j tai yra daugiausia, ko jie no- 

0 kad tautininkai ne tik-; tautos dalimi neša ne vieno-’ moję, ir dabartiniai bolševi-< ri, kaipo partija — jų pro
tai turi savo partiją, bet irdos naudos tautai. ; kai vadintųsi “menševikais”, 'gramo maksimum. Bet so-
stengiasi jos reikalus viso-' Taigi ir partijos, tarnauto menševikai — “bolševi-j cialistai neketina sėdėt sudė- 
kias budais apginti ir jos į-j jančios įvairioms tautos da-^kais.” j ję rankas, kol neateis laikas
tėkmę padidinti; kad jie at-j liins, yra ne vienodai naudin-t Pačiam suvažiavime te-{ socializmo tvarkai vykdinti; 
kakliai kovoja prieš kitas, gos tautai. Ta partija, kūriį čiaus Rusijos social-demo-l mano> kad galima atsiekt 
partijas ir šitoje kovoje nau-’gina skaitlingos, produkty-J kratų partija neskilo. Gali taT? tikrų dalykų, dar kapi- 
dojasi ir bepartyviškų orga- viškos ir kįlančios klesos; būt, kad “Bundo” atstovų'^a,izmo tvarkai tebesant, ši- 
nizacijų spėkomis ir visa (pav. darbininkų) reikalus,) pasitraukimas kiek nugąsdi-l ^.uos ’lalykuis, kuriuos, socia- 
kuo, kas tiktai jiems pakilu- yra naudingiausia; o ta, ku-Jno pasilikusius delegatus, ip! lįstų nuomone, butų galima

1 i tarnauja neskaitlingai jie susilaikė nuo perdaug aš- įvykint be kapitalizmo pa- 
saujelei parazitų (pav. kuni- trių susikirtimų dėl organi- griovimo, jie surašo 
gų), yra mažiausia naudin- Nacijos klausimų. Tapo at-J'kitą savo programo dalį— 
ga tautai. Visa nauda, ku- siekta kompromiso (susitai- ? Pr°£ramj> mįpiimim.
rią neša tautai šitokia para- kymo). Vienok po su važia- Kas-gi yra “maksimalis- 
•zitų klesos partija, gali butijvimo ginčai ėmė eiti aštryn. • tas” ? Tai yra toks žmbgus, 
kartais tiktai tame, kad ji)Kilo kova delei to, katrai,kuris socialistų “programą 
priverčia smarkiau veikti ir frakcijai kontroliuot centro! minimum” skaito bereikalin-

jo smarkus ginčai ir dėl tak-netikinęs, jogei jau d&bar 
Bet gal yra partijų, kurios|tikos klausimų, šitie ginčai; galimaįvykdinU “progra-

Kiekvienas žmogus y-j9 ne Atskiroms josios da-.pirmosios revoliucijos laiku.!liamo tvarką^. Bolševikai 
; tarnauda-llims? Tokios, partijos yra Vienu opiausių klausimųl'todel yra maksimalistai pa- 

mas tautai, žmogus gina sa- negalimas daiktas. Jeigu buvo dalyvavimas rinkimuo-savo dabartinį progra- 
vo reikalus. Juo tautos bu- butų galima tarnaut tautai, se į V. Durną. “Didžiumie-! bią. Maksimalistų buvo jau 
vis bus geresnis, juo tautą netarnaujant jokiai klesai, čiai” stojo už boikotavimą Jr pirmosios Rusijos revoliu- 
turės daugiaus laisvės, juo tai partijos butų bereikalin- Durnos, o “mažumiečiai” sto-; QU9? CHe taip save ir 
tautos kultūra bus augščiaus gas daiktas, 
pakilus, tuo galės daugiaus 
laimės atsiekt kiekvienas jo
sios narys. Be to, tauta yra 
žmonijos dalis. Tarnauda
mas tautai, žmogus tarnauja 
visai žmonijai. O nuo žmo
nijos labo taip-pat žymiai 
priklauso kiekvieno atskiro 
žmogaus labas. Tad jau vien 
tiktai noras įgyti daugiaus 
laimės sau nurodo protau
jančiam žmogui, kad jisai

va į rankas, — tai yra vL/ri 
siems žinomas faktas.

Niekint partijas ir kartu 
rodyt uoliausią partyvišku- 
mą yra visai nenuosaku. Ai
šku tad, joge! tame pasaky
me, kad reikią tarnaut “vi
sai tautai, o ne partijai”, —

tarnauja neskaitlingai jie susilaikė nuo perdaug aš-

Kas-gi yra “maksimalis-

yra kas-nors neteisinga. Kas'geriaus organizuoties kitas;organus. O vėliaus prasidė-ltfu daiktu, kadangi jisai yra 
•gi yra neteisinga jame? partijas. nwin»i»uc. n>i*nXni injoi tnir < įsitikinės 100*01 imi dabar

Neteisingu daiktu negali- Bet gal yra partijų, kurios| tikos klausimų, šitie ginčai; galima įvykdinti “progra- 
me skaityt “tarnavimą tau-» tarnauja vien tiktai tautai, pasiekė labai aštrios formos1 maksimum”, t. y. socia- 
tai.”- ! ■ I ...........................■.................. .......... -■ 1 ■ — - — • - - - ■*
ra tautos dalis;

Bolševikai 1 
permaina vardų.
Tiųe tnuislalion (iled with Hie pf»xl- 
inaster at (’hicatfo, 111., July 12, 11)18. 
as reųuircd by tne uct of Oct. 6, 1917/

Rusijos bolševikai jau at

DEŠINIŲJŲ TAUTININKŲ 
PASIPIKTINIMAS.

šiandie 
turėti vienų tik priekyštę virtuvės 
darbui, t - — ------  --- J -
bui, verdant. ___ _  ,
namus valant ,vartojama, dėl pato- 
gumo, ir tam tinkamos priekyštės. 
Čia parodytas paveikslėlis labai pa
togios prįckyštės, prisegamos namus 
valant ar dulkinant. Pasisiut ji la
bai pigu. Priekyštė turi keturis gu- 
zikus ir dvi juostas, kurios viršuti
niais guzikais prisegtos eina per pe
čius kryžmais per nugarą ir artlrais 
galais prisegamos guzikais uugščiau 
kišenių.

Prickyfatei pavyzdys No. 8863 su
kirptas trejopo didumo mieros: 36, 
40 ir 44 colių per krutinę. Mieros 
36 colių priekyštei reikia 1% jardo 
27 colių pločio, arba 1% jardo 30 
colių pločio, arba 1% jardo 36 colių 
pločio materijos ir % jardo kito
kios materijos 36 cob. pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai priekyštei su

kirpti ir pasiūti pavyzd}, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos į 
konvertų kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais^) atsiusti mums, šiaip 
užadresąvus: NAUJIENOJ, PAT- 
TEHN DEPT., 1840 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

nebepakanka moterims
(vairiam namų ruošos dar- 

,kalbinius džiausiant,

mis. Paklausykite tad mand- 
rių Chicagds tautininkiško laik* 
raščio žodžiu:

“Mes atvirai pasukmpc, kad 
nei me.š, nei kili tautininkai 
tokios “smalavirystės” (tai a- 
pie save! “N.” Red.) pakęsti 
negalime, ir tylėti negalime. 
Mes turime tiesą laukti nuo 
“Tėvynės” jeigu ne pagelbos 
tautiškiems reikalams, tai 
bent užuojautos ir prielanku
mo tai sriovei, kuri ne tik S. 
L.A. išaugino ir už jį kovojo, 
bet ir dabar už jį savo “galvas 
deda”. Mes jokiu budu nega
lime ramiai žiūrėti, kuomet 
“Tėvyne”, ar kas kitas, tauti
nei sriovei, kaipo kokiai ne
reikalingai sriovei, duobę ka
sa. j

“Mands off, gentlemen!” j 

Žodžiu — “Gevalt!” Tik kam 
“Lietuvos” redaktorius tokius 
bjaurius žodžius vartoja išreiš
kimui savo pasipiktinimo? 
“Si....’\neiššauks skaitytojuo
se nė pasigailėjimo, nė piktu
mo, o liktai pasišlykštėjimą.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted SL. Chicaao.1840 S. Halsled SL, Chicago, III. 

* čia idedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8863.—
Mieros ......... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė) _

(Adresas)

Augščiaus paduolasai “Tėvy
nes” užreiškimas, kad ji nesanti 
tautininkų partijos organu, iš
šaukė pi'.tą repliką iš dešiniųjų 
tautininkų pusės. Chicagiškis 
jų laikraštis šitaip užgiedojo:

Well I “Tėvyne” privalo bū
ti konlroliuojaina bent tos or
ganizacijos, kurios ji organu 
yra, būtent — TAUTIŠKOJO 

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj. Kontroles iki šiolei, 
berods, jokia partija nemėgi
no “Tėvynei” užmesti; juo 
mažiau tai norėjo daryti tau
tininkų partija, kuri galėjo ir 
galėtų ( ?? “N.” Red.) kontro
liuoti, — jeigu norėtų. Tb 
“Tėvynes” rašytojas, ant ne
laimės, matomai, nei nesuge
bėjo ujausli.

Jeigu gi “Tėvynė” ištikro 
nejaučia nei m o r a I ė s at
sakomybės prieš tautinę srio- 
vę, tai kaip reik išaiškinti tas 
paradoksas, kad “Tėvynės” 
redaktorius yra paprastai pa
čioj stebulėj tautinės sriovės 
reikalų? Mes negalimę dalei- 
»li to nelogiškumo, kad viens 
ir tas pat žmogus tuo pačiu 
laiku butų vienu iš tautines 
sriovės lydeęiu, gi savo laik- 
rašfy j viešai nuo tos sriovės ne 
lik kuo toliausiai kratytus, bet 
dargi visai neprielankią jai 
policiją užimtų.

Mes nežinome, kas tą strai
psnį rašė, .bet “There is some- 
thinjrrollei/in Denmark”...

Ar malotę, kaip įsikarščiavo?

LIETUVIŲ KALBA 
IR GRAMATŪRA.

(Adresu)

Kazimieras. Gugis

Veda visokias reikalus, kaip Iriminaliikuose 
taip ir civiltikuose letentose. Daro 

visokius dokttnienii'i ir į opieras.
Namų Ofisu:

>>2> S. Halsled SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mfvito Ofisui
UT N. De.rbom lt.

III -1* Vrity Bitfg.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas JOe 
Prie šių kainų prlsknitoma ir 

J c ir 2c kariškos mokeslja 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 2 t-ra GATVESVienas lietuviškas patriotiškas 

laikraštis šitaip rašo: i................................ , . . ,^r e ^sinarmiino ir isipjovimui
Kokių plynių mes, tautie- Tuojąu įtrink bro Richter'io 

ciai’, norėtume Lietuvą sutvar- PMN-HPĖLLER 
kytl, visą tautą g( 1U keliu vc-| [Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

‘‘ĮKĄRĄ’*
35c. Ir 03c. buteliukai viaott aptlekose arba 

, staUal nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74*SO Wa«hlngton Street, New York, N. V.

' • • •

sti, jeigu mos nemokėtum ir 
ncpajiogtuni sau nors vieno 
dienraščio suorganizuoti?
Tų žodžių autorius, matoma, 

nežino, kad lietuvių kalboje “ko
kiij plynių” VĮirtojiiiiui vietoje | Nepasižadėkitc kitur, Liepos 11, 

bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernnucko Darže.

Skaitykite ir Platinkite A It T T r KT A c* M

I jo už dalyyavimą rinkimuo-l žadindavo), bet nedaug. 
! se, “Mažumiečiai” šitoje’ Bolševikų pasisekimas Rusi- 
kovoje laimėjo, ir ačiū tam I joje rodo, kad maksimalizmo 
partija dar suspėjo į pirmu-) tonai antrosios revo- 
tinę Durną įstatyt apie 20 Hucijos sąlygose rado prie- 
savo atstovų (jų vadas bu-’ lankios dirvos.
vo gruzinas Žardanija, ku-| Bet terminas “minimalis- 
ris dabar vadovauja Kauka-j tas” yra mažiaus vartoja

mo respublikoje). į mas politinėje literatūroje.
Pereitaisiais metais kova! Ir jisai yra nelabai vykęs, 
mm “/lidvinminpiii” ir “mnJ Jeigu sakyt, kad “minimalis- 

žumiečių” pasidąrė dar aš-1 tais” reikia vadint tuos soči-,

Bet terminas “miriimalis- 
yra mažiaus vartoja-

metė vardą “social-demok- tarpe “didžiumiečių” ir “ma-| Jeigu sakyt, kad “minimalis-
* 1.(tais” reikia vadint tuos soči- ; 7...

Noras perinai-’ trešne. Atsirado nesutiki- alistus, kurie atmeta “prog- ° liktai dėlto, kad “Tėvyne” pa-
ratų” ir apsikrikštijo “ko
munistais*’. ? “

ko (pav. “Kokių plynių tau rei
kia?” vietoje: “Ko tau reikia?”).

Jisai nežino laip-pat, kad “tau
tietis” reiškia tos pačios tautos* 
žmogus, viengentis, o ne tauti-į 
įlinku partijos pasekėjas. ■

Ar nebūtų sveikinus lietuvių 
kultūrai, kad tokie “tautiški” 
literatai, pirma negu ėmę kal
bėt apie “suorganizavimą sau“ 
dienraščio, pramoktų kiek dau-

nui “nemokėtum” i] 
tum” yra derinama 
tu, o ne su mes. 
ko “Mes nemokėtume ir nepa- 
jiegtume”; “Tu nemokėtum ir giaus lietuvių kalbos ir grama- 
įiepnjlegtiinT”. tikos?

sti žodžiu
Lietuviai sa-

nepnjlegtuin”*.



MM

HelmarSakiau

Akron, Ohio

Kenosha, Wis

Vidurvasarinio Pratuštinimo Išpardavimas

Telcphone Yards 5032

mpanija, 
bildukus

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

renkamos ir 
fondui 
Aukoj<
Aibutis; po 50 centų

užtat vietos
Pagalinus 

su Racino

Ncpasižadčkito kitur. Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
(». M. Chernaucko Darže.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Visi $6.85 augšti arba žemi čeverykai dvi vyrų ir mote 
specialiai apkainuota po ...........................................

Visi $5.85 ir $6.35 migšti arba žemi čeverykai dėl $ 
vyrų ir moterų yra apkainuota op....... . :.........

Visi $1.85 ir $5.35 dėl vyrų ir moterų, aukštais arba $ 
žemais užkulnais specialiai apkainuoti po ....

jie dirba, kiek tik 
kad iškrikdžius darbi- 

uniją, kuri jau 
darbdaviams 

i m o. Tie
darbiniu* 

kad .-lik 
neprotaujančiuosius

buvo labai maloniai praleista 
bežaidžiant it- besilinksminant 
gaiviame ir tyrame ore.

igas darbo valandas ir 
amų “gerąjai” kompani

jai. kuri darbininkų gyvastis pa
laikanti. o sau iš alkanų darbi
ninkų prakaito milijonus krau

ki las darbdaviu triksas, lai 
pasamdymas visokių valkatų, 
moterų ir vyrų, kurie vieni lan
do po grinčias atkalbinėdami 
darbininkus nuo unijos, kiti po 
dirbtuves var,o savo judošiškus 
darbus, sakydami, kad negalima 
esą į tų unija prigulėti, nes tai.

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
nasrai vėliausios santifiko* metodus. 
2401 So. Broadway St., SL Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 176 
.............s............ Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 B.

Darbininkų betgi kompanijos 
savo “prakalbomis“ negali pa
klaidinti ir jie sako: “Mes vi- 
suonfet pasiryžę gelbėti nuo pa
vojaus šalį savo triūsu ir prakai
tu, bet sykiu pasiryžę reikalau
ti pripažinimo unijos ir 8 vala
ndų darbo denos; jei biTtų būti
nas reikalas dirbti 10 valandų, 
tai mes neatsisakome (jei tik 
bus mokama už tas 2 valandas 
viršlaikio pusantros mokešties, 
o už 8 valandas darbo mažiau
siai 5 dolerius“.

Važiuoti reikia iš visų pusių 
į Arlington st. (vieloms galima 
gauti tiesiog Arlington karus); 
Arlington gatve važiuoti iki li
nijos galui, o paskui, išlipus, ei
ti tiesiog tolinus ta pačia gatve 
iki DJos st.; ten pastatytas žmo
gus parodys v itta. — M.U.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO.. Rrmm 162 T 
N ingo ra and Hudson Sts., Buffalo, N.Y.

Siųskit* savo budo dykai iimėginimą |:

Kadangi visus darbdavių pie
nus šuo nunešė ant uodegos, lai 
sumanė slėptą “skymą“: įsigijo 
keturis šnipus juodašimčius, ku
rie neva be fabrikantų žinios 
pradėjo tverti kitokią unijų, 
kaip kad jie sako — grynai a- 
merikoninę, kuri stovi už ilgas 
valandas ir tą patį atlyginimų. 
Mat, kaip tie šnipai sako, to rei
kalaująs patriotizmas.

Tik tas žioplas šnipų skymas 
nesuklaidino darbininkų, bet 
dar gerinus sutvirtino jų dvasia 
ir jų eiles unijoj.

(Mnsų pilna eilė žemais užkulnais ir 
čcverykų dėl visos šeimynos, turi būt 
paaukauta šiame išpardavime su nupi- 
gininiu kainos nieko pigiau kaip 35%. 
Mes nupirkome virš $56,006 vertės ro
vei) kii dėl rudens ir mes turime pri
imti kiekvienų porų tarp Liepos 15 tos 
ir Rugpjūčio 15los.

Kad padarius vietos mes parduodame 
savo sandėlį už kainas kurias ncgalė- 
luniėm pradėti pirkti, už kurias mes 
parduodame.

čia yra kelelais šių numerių.

LDLD. kuopa rengia vakarą 
subatoj, liepos 13, Liberty Ha
lėj. Nepraleisk i te. nė vienas nc- 
a įsi hm kęs. i> ■

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan &t.. kertė 32 st.
Chjcago, III.

SPECIALISTAS > 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephono Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam! žinomas per 16 me
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiai elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS S. Halsted Street

VALANDOS: S—» ryto, tiktai.

Nežiūrint.
• tik naujai išsivystę*, 

ai aut musų metodo* dykai iimėk’i- ’ 
nežiūrint, kokiame klimate jus rryve- > 

nepaisant, koks jų*ų amžius, ulsiOmimae, i 
jų* esat dusui.o varginami, musų būdas j 

Jus greit paliuoeuot. .... •
labiausiai norėtume pasiųst aiškiai mn- 

beviltis* ligoniam,, laurie jau visas 
Švirkštimo, 
atentuotus rūkymus" ir tt. ik- J . , . v ,, .

■kas negelbėjo Me* kiekvienam « gjail, Kaip geltoni SUFK’S ! Įsi
norime parodyt, kad šis J ‘ ,

pritaikinta- užbaigt visu* I |)ar darbininkai susipranta ne
gerai padarę, kad išrinko fabri
kantų miesto valdonu. Sako, 
Imtume geriau padarę, jei Im
lume balsavę už socialistų kan
didatų Jiinmy Andrevv (advo
katų), kuris ir dabar stovi už 
musu reikalus.

Licpd.V 14 čia įVyks LSS. IX 
rajono konfbrėnci ja Socialistų 
Salėj. Pb konferencijos, 7:30 v. 
v., bus ‘pramogų vakaras. Daly
vaus Aido choras svečiams pui
kiomis dainomis palinksminti.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Slogų mg l^npfero

SPECIALIAI: Maleva malevnjimui ntuhy išviriau*. p«* Jl.lt **t gai.
CARR BROS. IVREGKING CO.

3003-3039 S. Flalsted St., Chlcago, Il>.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Halsted Street, kampas Liberty Street

LSS. 58 kuopos laikytame 
liepos 7 d. susirinkime nutarta 
surengti viešų mitingų, kad pro
testavus prieš nužudymų Tarno 
Mooncy, darbininkų vado, kurs 
kapitalistų sumoksiu tapo pas
merktas pakarti. Antra, nutar
ta surengti viešas susirinkimas 
protestui prieš išdavikus kleri
kalus. Apie tai bus vėliau pra
nešta Naujienose, 
lietuviai tėmykilc 
nutarta susižinoti 
kuopa ir susidėjus su ja suren
gti bendrų išvažiavimų į miškus, 
pasikviečiant taipjau chorus.

gana to, kad tie kapitalistų 
i salėje rėkavo į 15 kla- 
bet pradėjo slankioti 
, atkalbinėdami nuo A. 

Vienas, pavarde 
kuris šave vadinas

girdi, esanti bloga organizacija, 
ir kad kurie prigulėsią prie li
nijos, tie busią išguiti j seną 
k rajų ir 11.

Bet kadangi negali nė su nie
ku atbaidyti darbininkų, tai su
manė kompanija pati prakalbas 
rengti, duodama savo laiko po 
pusę valandos ir dagi po valan
dą; uždarinėja visus vartus ir 
prie jų pastato sargų, kad nū 
vienas nepaspruktų namo neiš
klausęs prakalbų, kur agituoja
ma už i

Išdirbėjai atigsviaiisios ry- 
šies Turkiškų ar Egiptiaky 

vivg.nip Sviete.

judošėliai 
usylojų, 
po gatves 
D. F. unijos 
Vilkovskis 
1 nku. priėjęs prie poros lenkų 
ėmė niekinti Darbo Federaciją, 

Į o savąją, tai yra kompanijos, 
įgirtų Vaisius buvo toks, kad • - k •tas kompanijos samdytinis atsi
dūrė ligonbutyj pasisėti. Kaip 
“pasilsės“, tai namo išvažiuos 
ten, iš kur atvažiavęs, kviečiant 

i kompanijai. 'Poliaus pažiūrėsi
me, kokius triksus sugalvos ko

kai! apmulkinus dar- 
—Jurbarko Vincas.

Vietos Aido Choras birželio 
23 turėjo išvažiavimų i miškus 
p ilei Patieks (? R.) ežirą, apie 
20 mylių nuo Kcnonhos. Daly
vavo nemaža žmonių. Diena

■ ■»■■■■!» .ULi! n ..1.1! h . ■įiĮiJĮlĮL»W’"'m^"

Iš Kewanee

Liepos 3 ir 4 dienomis kal
bėjo čia T. .L ' Kučinskas. Pra 
kalbas jam rengėLDLD. kuopa. 
Žmonių į prakiflbas betgi lankė
si nedaugiausia, viena, dėlto, 
kad oras buvo karštas, antra, vi- 
si i engusi 4-tosios liepos apvai- 
1 ščiojiniui. Prakalbų pertrau
kose dainavo Aido Choras, kurs 
savo dainomis tiesiai žavėjo pu
blikų. Chorų veda p. S. Vaite
lis. Tai jaunas dar muzikas, bet 
gabus ir energijos pilnas. Buvo 

ukos laisvamanių 
kovai su klerikaliznui.

j)O $1.00: J. Mačiulis ir 
.L Vaičiu

lis, .L Baubonis, P. Lukošienė, 
.1. Pakšys, .L Piclis; po 25c.: S. 
Salkuts, V. Nurša, .L Brizelis, A. 
Pielienė, A. Pieliulė. Viso labo 
$5.75. Aukojusiems ačiu. Pini
gai pasiųsta Naujienų Redakci
jai (pinigų Naujienos negavo. 
Red.), kad perduotų L.L. Fon-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
j Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas

i. Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kumpas Monro©, D M DirCC chicAgo, Illinois

Via Dm DIb IIVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Vahindos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldleniais 10 iki 1. Taipgi PanedS- 
lyj, Seredoje, Petnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

WAI.I-.N TY SZYMANSKt
pirk h s
H. E. OTTE 

vice-prez. Nnt. City Bank
GED. C. VVILCE

vice-prez. T. Wilc© Cn.
JOZEF SIKYTA

kasteriąs
PERVIRŠIJA $6,000,000

k KALBAMA LIETUVIŠKAI

Visi $3.85 ir $4i25 dėl vyrų ir moterų taipgi augštais $ 
ir žemais užkulniais, specialiai apkainuota po ..

Viskas sužymėta didelėmis raudonomis raidėmis 
skaitlinėmis musų languose, ir ateikite nors pa
žiūrėti ka mes tikrai išparduodame.

Pirmutinis gaus geriausias pr.ekes šiame išpar
davime. .

čia atgijo 
LMPS. 41 kuopa, iš 12 narių. 
Nors.kuopelė ir neskaitlinga na
riais* bet kiek galėdami veikia 
*— skleidžia .darbininkiška lite
ratūrą, rengiu jiaskailas cfc.

Dabar kuopa rengia puikų iš
važiavimų i Roberts Orchard 

daržų, 1186 Dėlos st., nedėlioj, 
liepos 14 d. Prasidės lygiai 10 
vai. ryto; Bus programas ir šiaip 
įvairių žaismių. įžanga nemoka
ma. Teipgi bus įvairių užkan-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

.-buki«>iv ir 1'ikrujv Bunknje, 2S tneiUN Tektingai Vedamoje Bankojv.
Po Priežiūra Valstijoi ir Surivienijimo Banky (Clenring House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjitny.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvė©.

v. e. mashek 
prez. Pilten Luinber Co* 

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg.

OTTO KUBIN 
prez. Atlaa 

[Breving Co.

W. KASPAR 
prezidentus 

/ITO KASPAR 
vlce-prezidcntas 

.ViLLIAM OETTINt 
prez. Oeting Bros. Ice Co 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentM!!

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAM

DYKAI

DUSUIĮ KENČIANTIEMS
Nauja* Naminis Gydymas, Kurj Kie* 
kvienna Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Jie* tur m Naują Budą, kuria gydo dusuli ir 

norime, kad jųa tai pamėgintufnėte n>u*ų 
kaltais. Nežiūrint, ar Jūsų dusuli* butų jau 
*ena*. ar tik naujai i4*ivystęs, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniška* dusuli*, jų* tur#- 
tut pareikalaut musų metodo* dykai limeni- 
nitno. Nežiūrint, kokiame klimate jų* gyve
nat : i
turėtų 

lomiem* 
Turmas |kv<oav mo, 
«ų, garu.*, 
mėgino ii 
istj* savo kaktai* 
nauja* bu<J.t* yra 
sunkius dūsavimu*, 
tuo* l»aixlu* paroknirmu* kartą ir ant visada 
Ai* dykai pasiūlymas yra nergera*. 
*tumu* nors ant dieno*, 
tuomet pradėkite būdą tuojaos 
pinigų. T.k siųskite f 
Padarykite tą ■•iandton

Darbininkų judėjimas.
Jau pora kartų buvo minėta 

Naujienose apie vietos darbini
nkų organizaviniąsi į Amerikos 
Darbo Federaciją. Bet šiuo sy
kiu labai smagu pranešti darbi
ninkams per Ši darbininkiškų 
dienraštį, kad niineta unija turi 
jau apie 1,500 susipratusių dar
bininkiškų kareivių, kariaujan
čių už savo gerbūvį. Pasirodo, 
kad darbininkai nemiega, bet 
mobilizuojąs į galingą armijų 
kovai prieš savo išnaudotojus ir 
apsigynimui nuo bado šmėklos 
vi: špataujant tokiai baisiai bra
ngenybei.

Fabrikantai ir jų tarnai juk ir 
nesnaudžia 
galėdami 
ninku unijų 
pnultda ponųms 
suteikti kinkų drobėj 
ponai visaip pradėjo 
kus mulkinti, gųzdint 
atgrasinus 
nuo unijos

Kuris laikas atgal-miesto ma
joras (kurį tie patįs darbininkai 
išrinko į majorus) su keliais 
darbdaviais turėjo susirinkimų, 
ir po to jie paskelbė, kad unijis- 

iaune juu visa* , . , ,
opiumo autai-1 !.<i dai'biiiinkai esą ne kas 

ir tt. U- | v
... .................. kiekvienam « giail, kaip geltoni SUUOS 
norime parodyt, kud Jis •

visu* kniokavimus ir visus 

kad jj at- 
R aky k i te dabar ir 

Nesiųskite 
miau* esanti kuponą.



PIKNIKAS
Žemaitės vaizdelis.

Po sunkios ir speiguotos žie
mos, išaušus pavasariui, atšilus 
orui, sukruto ir miesto žiiųmės 
gyviau bruzdėti. Kas šventė, 
kas savaitė piknikai garsinami 
laikraščiuose. Rengia juos vi
sokios draugijos, rengia kliubai, 
kuopos. Kiekvienas visus kvie
čia dalyvauti, prižada daug sma 
gurno, žodžiu, savo krūmelį gi-
ria.

Marcelis Didžiulis, turtingas 
farmerys, matydamas tįek pik
niku garsininlų, tiek išvažiavi
mų rengiamų, pamanė sau:

— Didelė kupeta! Surengti pi
kniką ar išvažiavimą, burini 
žmonių pasidarbavus, nedidelė 
štuka. Aš ir vienas galiu suren
gti. Bet pas mane bus daug į- 
vairiau; bus kaip niekur; sykiu, 
bus piknikas ir išvažiavimas!

Kaip jo manyta, taip ir pada
ryta.

Neskelbė jis niekur laikraš-| 
čiuose, bet pats asmeniškai su
sikvietę svečių, savo draugų ir

Važiuosim — sako — ant 
ežero...

Kviečia svečius sėsti.
Sėdasi svečiai ant trokb suo

liukų prieš-priešiais į dvi eiles, 
visi štalpniai susiglaudę, galva 
prie galvos, petys prie peties, 
koja prie kojos, kad visi sutilp
tų, nė vieno neliktų.

Svečiai buvo ne by-kokie 
šiaip žmonės, bet vis diduome
nė. Iš vyrų: redaktorius, inži
nierius, daktaras — nebykoks, 
bet chirurgas, — stambus far
merys, advokatas garsus, me
chanikas. Iš moterų: farmerie- 
nė, jos duklerįs, augs t orios mo
kyklos mokinės, jaunuolė naŠ-. 
lė, prezidentienė su suuuin, ir 

i dar dvi panaitės augštos profe- 
| sijos. •

Visi nuo širdies, nuo kojų iki 
galvos vasariškai pasirėdę. Vy
rai šilkiniais marškiniais, kepu
rės ir batai balti. Panaitės — 
baltos, perregimos suknelės, 
šilkinės bliuskejės, plunsknuo- 
tos skrybėlės. Vienas kavalie
rius net visas baltas, kaip gul
belė.

NAUJIENOS, Chicago, III.
W L ■ ■."■I■■■■*■■ — ..

lai užmo-

■■■■■

aha ežero matyt gražus 
kalneliai, medžiais, krūmais ap
augę. Tenai reikia nuvažiuoti. 
Nuo kelio užverta, vartai užda
ryti. .įieško savininko, prrtšo į- 
leisti.

—Jei norit vieni buti» — sako 
senis savininkas,
kėkit dolerį, (leisiu į mišką.

Žinoma, kas čia gailėsis dole
rio tokiam smagumui, {leido 
į mišką, nuvažiavo ąnt kalnelio. 
Penkios karvės besiganančios. 
Pakeleiviai visi sudulkėję, rei
kia nusiprausti. Bėga prie van-.

produktu. daugybę visokių ska- 
nčsų, pasisamdė didžia usį auto- 
mobiiių-troką — ir viskas gala-

Linksmi, 
miesto, 

miesto du-

Sųvažiavo svečiai, 
gyvi. Daugiausiai i 
Žmonės, pritroškę 
mų, gatvių dulkių, džiaugiasi ir
gerėjusi sodžiaus grynu oru, la
puotais medžiais, žalia veja, 
kvepiančiais žiedais. Kvėpuoja, 
bėgioja po kiemą, gainiojasi, 
laistosi, ritasi, voliojasi ant že
mės, ritinėjasi, gnaibosi, panos 
ir kavalieriai vis populiariškai 

originaliai — demokratiškai 
niurkusi.

sukrovė pirma baksus, prikrau
tus visokių užkandžių.

Važiuoja, bilda, trata, vėju 
švilpia. O saulė kaitina, net 
spirgina galvas, pečius, visi su
šilę, suplukę. Kitas dainuoja, 
kitas švilpauja. Smagu! Vienas, 
per galvas pasiekęs, kitam plaš
taka pliaukšt; tas savo kaimy
nui’griebia — pilim t! Iš kitos 
pusės vėl nematant pešt! Tas 
greta per kelius takšt! Vyrai už
gauti atkeršija. Panaitės — su
čypia, suklinka, į akis šoka. 
Juokai, klegesys, pešasi, stum
dosi ir vis originaliai — popu- 
liariškai — demokratiškai.

Važiuojant toliau, priešais 
pamiškėj, sustoja automobilius. 
Iš jo iššokusi greit moteriškė, 
nė į krūmus nepabėgus, svečių 
truku važiuojant prptšalį, kažin 
ką keista parodė. Kiekvienas 

i, o vie
nas užsispyręs tvirtino, jog jis 
pilnatį matęs. Ginčai, juokai, 
o peštynės nė dainuojant nenu-

. šeimininkai pamatęs, ginčijosi

DATR1J0TIZMAS
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

• Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA. ‘

Lekia lekia t rokas, iš vieno 
kelio į kitą vingių vingiais suki
nėjasi.

- Kur mes važiuojamo? — 
Kaži-kas klausia.

—Šoferis žino, gerai nuveš,— 
ramino šeimininkas.

Ant galo atsidūrė trokas prie 
ežero — leikos.

Pakraštyj pilna žmonių, au
tomobilių pristatyta, nė kur pri-

Didelis ir Iškilmingas Piknikas
SU DOVANOMIS PARENGTAS

1.E1B-GVARDUOS D.L.K. ALGIRDO
NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (JULY) 14,1918.
BERGMAN’S DARŽE, Riverside, III.

Pradžia 10 valandą ryte Inžanga 25c parak
Deltegi gerbiamoji publika yra širdingai kviečiama atsilankyti ir nesi; 
vėluoti ant to musu iškilmingų pramogų Pikniko, kokio dar lietuviai 
nėra turėję. Muzika bus pirmos klesos, o mes komitetai lauksiąie su do
vanomis. 10wtas nuošimtis viso pelno nuo šio pikniko yra skiriamas dėl 
\Vrsl Sidės Lietuvių Viešojo Knygyno. Kviečia visus KOMITETAS.

PASTABA.—Iš visą miesto dalių važiuokite 22ros gatvės kovais iki 
sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, kurie atveš prie daržo.

$9a«7i5 I I *r $1’000. Moka ligoje pašalpos— 
$52.813 Į |$6.oo $9.00 ir lia-oo i savaitę.

I Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000! I Moka pomirtinių $159, <$300, $600 
Į Pomirtinių išmokėjo 
(Ligoje pašalpų ......

fiELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politišku? Kanki-1 
* nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu^ lietuvių tautiS-* 
kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-< 

truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą j 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama ūži 

pusę kainos. (

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau-* 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros] 

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

A. STRIMAITIS
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY •

Ežero pakraščiai žolės prižė
lę, dumblas, vanduo drumzdi- 
nas, ženlė šlapia, sunku prieiti. 
Pasistodami ant akmenų prau
siasi, raukas mazgoja, sykiu 
stumdosi, taškosi. Nugrįžę at
gal ant kalnelio sumanė užsi
kąsti. Niekus neprieštarauja, 
didžiuma balsų sutinka valgyti. 
Jieškoma patogios vieltųj kur po 
medžių pavęslu. Bėga po vienu, 
bėga po kitu medžiu, visur kar
vių padėlės...

Pasitaisę vietos ant vejos, su-
Isisėdo ratu valgyti. Viskas ge- 
I ra, viskas gardu, bet nuo valgio 
norisi gerti. Ežero vanduo šil
tas ir nuo krašto įiešvarus, be 
to dar sunku prieiti pasisemti. 
Karves pritvinkusios, tešmens 
didžiausi. Kad taip pamilžus šil
to pienelio?... •

Vyrai, bijodami, kad moters 
nepradėtų karves milžti, atnešė 
iš farmos kibirą šalto vandens. 
Prisivalgę, atsigėrę, da-gi paši
lais tę, piknjkininkai išsiskirstė \ 
pasivaikščioti paežerių po miš
ką. Kiti atsigulė ant vejos sna
usti, kitus mėgino meškerioti. 
Netrukus pradėjo debesįs kilti.

—Vaikai, rengkimės ant na*’ 
mų! — atsiliepė kaži-kas.— už
puls lietus ne juokais.

Kiek išėjo laiko kol a t važia-* 
vo ekskursininkai, ne ilgiau pa
buvę ant vietos, išvažiavo atgal.

Apsiniaukė, paridarė vėsiau; 
keleiviai džiaugiasi, kad nebe
kepina saulė. Lekia lekia, tik 
žaibai bli-blykt! tuniruraė! — 
griaustinis. Kaip užpliups lie
tus!

—Tuoj pereis. Su griaustiniu 
ilgai nelis — raminasi. Apsis? 
tojo prie farmos, subėgo po me
džiais prie kelelio.

Parvažiavo automobilium fa
nuos savininkas, atkėlė vartus*: 
suleido pakeleivius į pastogę, 
kur savo automobilių pastatė! 
Po valandėlės nustoja lijus; va
žiuoja toliau. Vėl lietus ėmė 
pilti. Vyrai savo kepures kiša 
nuo lietaus po suolais, švarkus 
irgi slepia. Vienmarškiniai* 
permerkti, galvos šlapios. Tiek 
pat ir moterims. Dangstosi, glo-i 
ikstosi kuo beįmano, o čia van-j 
duo varva nuo visų drabužių; 
visų jau pasiekia kiaurai ir kaiJ 
lį. Kelias liko vienas klanas iiį> 
purvas. ’ Vistiek teška, lekia; 
Tik prieš kalnelį trokas čiu, Čiuį 
eiu, čiušt! nuo kelio į šalį ir n( 
iš vielos!

- -Kvailys šoferis, kad per* 
daug davė kelio automobiliams?' 
važiuojąntieius priešais! — ba
rėsi keleiviai. *

- -Visi popai lipkit laukan, rei
kia atstumti vežimą?

Rangosi keleiviai, lipą, teška 
į purvyną. O čia lietus kartais 
rodos nustoja, kartais didžiau 
pila. Stovėti ant gryno l|įuko 
šalta. Moterįs susitraukusios 
dreba, o vyrai aplink vežimą bi- 
zuliuoja, staiposi, šiaip stumia 
ir taip Įraukia, tekinius kilno
ja, mašiną sukinėja — anė iš 
vietos!

Netoli kelio farma. Matyt 
kūtės durįs atdaros. Visos mo
ters pliauška, teška, bėga į kū
lę, bent po pastoges, kol vyrai 
pagelbės vežimą.

Kūtėje sustatyti kenai, žmo
nės karves melžia! šlapia, pur
vas, mėšlai, mašinos asloje. Pa
sieniais, kur sausesnis pašalėlfe, 
sustojusios pakeleivės vandenį

nuo padrikų lygu vištos nuo I 
sparnų varvina, .pačios dreba, 
dantis tuuškina; kitos su milžė- 
jais šnekasi, lankia kol pašauks 
važiuoti.

Beparlekiąs vienas. Ant jo 
baltųjų rūbų daugiau purvo ne-! 
git drabužio, tisas pamėlyna
vęs, drebėdamas šokinėja, taš-! 
kosi, balti jo batai be jokios 
varsos, rodos purvo gniužuliai, 
einant žliukčioja.

—Verčiau nusimesti batus, ne, 
po tiek purvo ant kojų valkio
ti, — kažikas patarė.

— Nusimeti, vienom šilkinėms 
pančiakaitėms tėkš, tėkš, taško
si.

Temsta jau; turbūt saule lei
džiasi. Kas ka'rtnš šalčiau da
rosi šlapiems.

—Kas čia yra, Uiip ilgai tai
so?!
nesijudina iš vielos?

Vyras tišku tišku į lauką. At
sistojęs žiuri į vieškelį. Nu 
įastogės vanduo tyška jam ar/t 

galvos, per akis, veidą čiur 
lium bėga. Atsisukęs į vidų: i į, ■ { ; •

— Ne, Rožyte, — 
sijudina nė iš vietos

Nubėgo, nutaškė vėl prie ve
žimo. Ant galo pašaukė jau mo
teris sėsli. Farmerys parodė 
geresnį kelią, sako:

—Tuo kejliu nenuvažduosit, 
blogas, o šiuo nors ir vingis, il
giau reiks važiuoti, bet geresnis, 
greičiau nu^ažiuosit.

Susisėdo, visi šlapi, zpurvini, 
nė kaip susiglausti; sėdynės šla
pios; iš viršaus smulkus lietus 
dulkina. Visų, dantįs tauška, 
nors pasiusk. Vyrai skalbiasi 
per pečius, gimuastikuojasi, šil
dosi, o tas baltasis čyst jau su
styro: pamėlynavęs, dantis ta- 
uškinadmas tik dreba:

—Nebeišturėąiu ‘ nebeišturė- I * *
siu! — šaukia: — padvėstu!

Visiems ne juokais parupo, 
kad jis nesusirgtų, o čia nė kuo 
jo pridengti, nė kuo apvilkti. 
Kas tik kokį drabužį sugriebia, 
vis ant savęs dangstosi. Kaž-ku- 
ri panaitė atsiniinė:i iš baksiuko 
ištraukusi vilnonį maudynės ko- ♦ 
stiumą duoda jam apsivilkti. 
Marškiniai jam ant nugaros vie
nas vanduo, ant viršaus užvil- 
kus nieko negelbės. Moters su
manė: Užspyrė jį vežimo gale, 
užsiautė skepetu, švarku, užsi
stojo, liepia šlapius drabužius 
nusimesti, o tuos vilnonius apsi
vilkti. Tas užslėptas krapštosi, 
plunškia, stena drebėdamas:

—Rrrožžytt! Rrrožžytt! sky- 
llės rferrandddu! — šaukia.

— Kad tave šimts! — pasilen
kusi padeda jam. Suklega visi 
juokties. Vos-ne-vos apsivilko 
sausais, apsisiautė kažin-kokiu 
b'alakonu. Kojos plikos, vėl bė
da. Mergaitės vėl prikišo sau
sas pančiakas. Apsimovęs:

—A, ta, ta, ta! — sako. — 
Nebedvėsiu. Tralalala!...

Važiuoja. Vežimas vos tik 
kruta. Priešais nuo miestelio 
automobiliai lekia ir lekia pro 
šalį. O tas — tu tu tu! stakt! ir 
sustoja, šoferis, inžinierius iš? 
šokę: tararai, tararai, mašiną 
pasuks, pavarys — važiuoja. Tu 
tu tu tu, ir vėl stakt, ant vietos.

Jau visai subrėško, dar aštuo
niolika mylių kelio! Dantįs vi
siems tauška, vėjas pliko, o ve
žimas susinaravijo ir gana, nors 
tu ką daryk! Netol kelio farma.

—Eikit jus į vidų, — sako vy
rai:
stelį, atsiųs kitą troką, ar ktįcią 
pagelbą.

Moters pliaušku pliaušku, bal
tųjų suknelių padrikomis pliau
ška į vidų. Išėjęs priešais vy
ras sako:

— Pas/mus yra ligonis, į vidų 
negalima.

Kad taip, tos vėl sulindo į kū
tę ar (lažinę, nes gyvulių nėra. 
Susistojusios užvėjoj dreba. 
Paskui pašaukė į vidų, į virtuvę 
įleido, čia šilta, ir baltasis vy- 

lras truputį atšilo. Neilgai lau
kus pašaukė važiuoti: neberei-

kažikas patarė.

dejuoja moters— ar dar

$ako: — lie

Pėtnyčia, Liepos 12,19J.8
■R—H?
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Sutemus, vėjas nugulė. Lie
tus nustojo. Keleiviams trupu
tį šilčiau — vėl subliuvo dainuo-

Roseiando Geriausia ir Didžiausia Drapanų ir Avalinės Sankrova

BACH BR
Kampas Michigan Avenue ir 115-tos Gat.

Namas Hart Schaffner’io ir Marx Drabužių ir Florsheim čeverykų

LIEPOS PRATUŠT1NIMAS
čia yra proga dėl šimtų žmonių, kurie jau nuo 

. seno to laukė. Didelis nupiginimas už puikius 
siutus, skrybėles, čeverykus, ir oxfordus ir ap- 
rėdalus, kurius mes padarėme dėl musų Liepos 
mėnesio pratuštinimo.

Nė Siutai nė kitos vasarinės prekės nebus 
užlaikomos rudenyje.

Išpardavimas yra dabar jt tęsis iki pabai
gai šio mėnesio.

DALIS SURAŠŲ ŠIŲ PROGŲ
$30 Vyrų Siutai, H. S. & M. darbo, po.......$22.50
$25 Vyrų Siutai, vėliausios mados, po...... 18.00
$3S Vyrų Siutai, vėliausios mados, po........27.00
$20 Vyrų Siutai, vėliausios mados, po........14.50
$22.50 Vyrų Siutai, vėliausios mados, po... 16.50
$6 Vyrų čeverykai, juodi ir rudi, po............4.50
$5 Vyrų čeverykai, juodi ir rudi po............3.85
$7.50 Vyrų Čeverykai, juodi ir rudi, po........6.00

fordai, vien tik mažos mieros, po ..........2.45
'50 Balto Audeklo Čeverykai ir Oxfordai 2.45 
3.50 Vyrų čeverykai, juodi ir rudi............2.85

$3.50 Vaikų Čeverykai, po ............................... 2.85
$3 Vaikų Čeverykai, po ..............................  2.45
50c Vyrų'Pančiakos, įvairių spalvų, po...........35-
75c Vyrų Pančiakos, visokių spalvų,4>o..........45

Bach Bros
Michigan Avė. at 115th St

NAMAS HART SCHAFFNER AND MARX 
DRABUŽIŲ IR FLORSHEIM ČEVERYKŲ

sa nkrova atdara seredoje, pėtnyčioje ir subatoje vakarais.

kūjo nė telefono. Kažin koks 
geras žmogus, važiuodamas pro 
šalį, sustojo, išlipęs pažiurėjo, 
davė raktą, parode kaip patai
syti, ir dumia ant namų. Sako:

—Reikia stačiai per miestelį 
važiuoti...

Panaitės* kuone verkdamos 
protestuoja:

—Kam per miestelį? Pasiro
dyti, kokios purvinos? Galima 
dar ką pažįstamą pasitikti — 
nereik!...

Ant laimės, prieš miestelį jau 
gerai subrėško. Pervažiavo, 
perlu tėjo išilgai miestelio — nie
kas nepaklausė, kas iškur va

Angliakasiai
Norintieji gautf KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi

nigus turi ateiti į NEW RIVER DISTRICT \Vcst Virginia. ANG
LIS BĖGA NUO KETURIŲ IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musą GERI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nekįla. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba į:

MR. G. P. ANDERSON, DEP. N. 
MCDONALD, XV. Virginia.

Mes tdefonuosini į mie-

Jau namie! Prasidžiugo visi. 
Supliauškėjo į vidų, tuoj užsi
suko gramofoną, nuža šokti, 
pliauškėti, net purvai nuo dra
bužių taškosi. 0 šeimininkai 
graibosi po kamaraites sausų 
drabužių; privilku visokių šliu
rių, pančiakų, naktinių marški
nių, įvairių kymonų. Dalina, 
mėto svečiams, liepia:

—Persi vilkit,. persiaukit sau
sais; meskit šlapius išdžiovinti!

—Kad bent nesusirgtų kas, 
kad bent nesusirgtų! — rūpinasi 
šeimininkas.

/Svečiai, kas ką sugrobęs,, vei
kusi, sausinusi. Miestiečiai ža
dėjo vakare namo grįšti, bet 
taip sušlapus dabar _anė numa
nyti negalima. Turi pečnakvo- 
tį. Ryto rylą ankstieniais suki
lę išvųžiuosią, •— tariasi, — nes 
kiekvienam darbo priedermės, 
o ryto ne švente!

| y 4 ' 1 "' 1 ■' ‘ *

Apsirėdę visokiais kostiumais, 
susisėdo vakarieniauti. Apetitas 
nepersotinamas. Sykiu reikia 
atsiminti kelionė. Kjla juokai, 
pamėtojimos iš kits kito: kas 
pamėlynavęs, snstyręs, kam pa
lūpis virpėjęs, kam dantįs tau- 
škeję; kaip padėlių baltos suk
nelės nuo sėdynių geltonai nu
sidažė; kaip cypė, bijojo greitai 
važiuoti....

Ant galo prisimint, kaip mie 
ste viena lėide turinti kačių ii 
visiems pasakojanti kokios jos 
kates mandagios, suprantančios 
žmonių kalbą. Tik paklausus:
— Katele, gal nori pienelio? — 
tuoj atsako: —•• Miaaau!
Gal smetonelės? — Miaaau!— 
0 gal nori pas ponią ant kelių?
— Miaaau! — viską katės su
pranta.. .

Šeimininkė prižiūri svečius, 
ragina valgyli, kas ko nori pa
duoda. Vieno ūso to svečio pa
klausia:
tu m pieno?” tas: “Miaaau!” at
sako. Suklego visi juokties ir 
kits kitam siūlyti: — Gal nori 
cukraus? — las: Miaaau! — Gal 
arbatos? — Miaaau! - - Gal svie- 
stelio? — Miaaau!...

Taip visi mandriais katinais 
liko, galima susirokuoti: supra
nta žmonių kalbą...

Įsilinksmino, įsismagino sve

čiai; užmiršo visas kelionės ne
laimes, tik juokiasi, tik kvato
ja-

— By tik visi sveiki, lai bent 
ilgai atsimins tokį nepaprastą 
pikniką! — džiaugiasi šeiminin
kas. Tai bent originaliai po
puliariškai — demokratiškai 
pasivažinėjo!
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King Midus
Geriausi Skustuvai 
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra ffvųranluo- 
t i. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Mihvaukee, 
Piltsburgli’e, Buffalo, Delroit, 
Ncw York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pusi rašykite čia.

Vardas
Adresas

IŠkirpkile*4j apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO.
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje if apielinkčje

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

i

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS

G. M. Chernaucko Darže.
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adeti Pinigai yra Visai Saugus
Jeigu norite, kad jūsų pinigai butų visai saugits ir atneštų jums nuošimčius, tai dėkite juos 

j šį banką
Mes esame po valstijos valdžios priežiūra ir aštria revizija, Susivienijimo Chicagos Bankų 

(Clearing^ House).
Esame nariais Draugijinės Systemos Rezervinių, Federalių Bankų, turinčių privilegijas, tei

ses ir kontrotę federalės valdžios.

Priklausymas Nofth Western Trūst & Savings Saukos prie šio Susivienijimo stato ją galu
tinai į eilę pirmeilįų gerų įstaigų po užtikrinta kontrole.

Jeigu turite pinigus kitoje bankoje, atneškite mums savo bankinę knygutę, mes patįs surink
sime priklausančius nuošimčius ir perkelsime pinigus į 'savo banką.
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čia galima pradėti taupyti nuo vieho dolerio. j

Tūkstančiai Ypatų Įsigijo Turto Taupydami Savo Piningus musų Banke. Šis Bankas Vadinasi:

WRTH-WESTERN TRUST & SAVINGS BANK>

JAN F. SMULSKI, Prez. -
1201 Milwaukee Avė.

Wm. H. SCHMIDT, Vice-Prez.
“BALTAS KAMPAS”.

T. M. HELINSKI, Iždininkas »
Kampas Division Gatvės

Didžiausias Bankas šjaurių-vakarų Miesto Pusėje
1 ■' ' ''' ' ■

Kas tai yra
Socializmas

Socializmas stovi už naują 
tvarką, už naują civilizaciją.

Tai yra visasvietinis darbiniu* 
kų ir jų pritarėjų judėjimas už 
geresnį maistą, už geresnį dra
bužį,, už geresnius namus, už 
didesnę apšvietę ir kultūrą, — 
žodžiu, už platesnį, turtingesnį 
gyvenimą.

Socializmas pirmoj vietoj iš
stato du baisiu dalyku, būtent:

1. Visi žmonės yra broliai, ne 
lik broliai iš vardo, bet ir ištik- 
rųjų, su tokiu pačiu krauju, 
su tokiais pat reikalais, su tokiu 
pačiu siekiu. Visi turime bro
liškai rupinties gerbūviu vieno 
iš musų, ir būdami broliais, tu
rime panaikinti karę ir neapy
kantą.

2. Daiktai, kurių reikia visiems 
žmoffftns, turi būti visų žmo
nių bendra savastim, ir turi Luti 
gaminami visuomenės labui, o 
ne atskirų žmonių pasipelny- 
mm.

Stovėdami už šitas idėjas, so
cialistai siuto labai aiškius, kon
struktyvius budus joms įvykin-

suomeniškos įstaigos, geležinke
liai, telegrafas, expreso kompa
nijos, visi didieji trasiai ir mo
nopoliai.

2. Kad visos visuomeniškos 
rci. menos, laikomos kaipo ko
lektyve savastis, turi būti demo
kratijos kontrolėje ir turi būti 
vartojamos naudai tų, kurie dir
ba, idant luo budu butų panai
kinti pelnai ir žmonių išnau
dojimas.

3. Kad visi, kas tik guli, gau
tų progos dirbti kolektyviai val
domose industrijose ir kad kie
kvienas ganių pilną atlyginimą 
už savo darba.

• »
L Kad kiekvienas turėtų kai

po savo privatišką nuosavybę 
vis ą, ką jis savo darbu uždir-

ir namus — knygas, muziką, 
mokslą, pasilinksminimus ir 
kultūrą.

5, Kad valdžia, kaip valstybių 
taip miestų, butų tikrai demo
kratiška, taip kad žmonių valia 
pasidarytų šalies įstatymu. To 
gali būti atsiekta įvedimu inici
atyvos, referendumo, atšauki
mo, |)ro])ot*cionalhi rinkimų ir 
kitų būdų žmonių valiai užreik-

Politikos srityj mes reikalau
jame žmonių valdžios, tai yra, 
demokratijos. Ekonomijos sri
tyj mes reikalaujame, kad vie
šo nibdopmos daiktai ir išdir
binio įrankiai butų visuomenės

Ką sako autoritetai.

Apie šituos aiškius, tiesius ir 
Suprantamus socializmo princi
pus yra paskleista tvanas me-

buk jis esąs anarchija, bedievy
stė, laisva meilė, išdalinimas

Ką socializmas reiškia.
Plačiai kalbant socializmas

1. Kad išdirbimo įrankiai ir 
tūrio išdirbinio priemonės turi 
būti visuomenės nuosavybėje, 
čia priskailomn anglis, aliejaus 
• r geležies šaltiniai, upes, miš
kai ir kiti gamtos turtai, 'čia 
taipgi priskaitoma didėlės vi-

negalimų dalykų.
Nei vienas protingas žmogus 

negali taip manyti; apie mela
gingumą tokių užmetimų kiek
vienas gali persitikrinti pažiū
rėjęs j by kokį žodyną ar enci
klopediją. •

štai kai]) yra paaiškintas so
cializmas stambesniuose angliš-

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavltt St 
Kampas 22nd pi. »

o

,I.V>3 W. Mttdi^nn si.
Saite 6OO »H2

Valandom: 10 iki 12 ryto
l’b’one Haymarket 3563

Nedšldieniaia
Valandoa: 6 iki 8 vakari 

Phone Canal 4Ž26 
tik pagal •atarti

Rezidencijos Telephone Albany 1546

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS >
Gvlnu kreivas akis vienu sykiu j kėlės mirtutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užblhiskę a- 
kls. neaiškus matymas, arba kitokis anormrtlis 
akių stovis greit dingstu po mano gydymo.

NOSIES. GERK LRS IR PLAUČIŲ K ATAKA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda- 
nms užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos alsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt linkaiuai gydytas, tų pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iŠ priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
virsminėitj ligų. Patarimas dykai / 

UŽTIKRINU GEBA. AKINIU PHIlpNKIMA '7
Valandos: 9 iki ... __ _ g - 2t9 S. Dearborn
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1. “Socializmas: Draugijos 
teorija, kuri stovi už geriau nu
statytą, tvarkesnį ir harmoniš- 
kesnį visuomenės santykių su
tvarkymą negu kad buvo iki 
šiol”. VVebsterio žodynas.

2. “Socializmas: Mokslą?, 
kurs rodo kai]) perbudavoti 
draugiją visai naujais pamatais, 
įvedant bendravimo principą 
vietoj varžytinių kiekvienoj in
dustrijos šakoj”. — \Vorccstc- 
rio žodynas.

3. Encyclopedia Britannica sa
ko: “Socializmo etika yra arti
mai gimininga krikščionybės 
etikai, jeigu nėra tolygi jai”.

4. Pagal “Standard Dictiona- 
ry” socializmas yra:
politikos teorija, kuri stengiasi 
perbudavoti draugiją, padidinti 
turtą, ir įvesti lygsnį darbo vai
sių padalinimą su pageiba vi
suomeniško valdymo žemes ir 
kapitalo (kaipo skirtino dalyko 
nuo savasties) ir visų industri
jų kolektyvio visuomeniško ve
dimo”.

5. “Socializmas stengiasi at
siekti tokios gyveninio organi
zacijos, kurioj kiekvienam bu
tų užtikrintas pilniausias savo 
i])ė’.ų išplėtojimas. Tai yra pri
taikyta krikščionybė — auksinė 
taisykle prilaikyta kasdieniniam 
gyvenimui”. —•

džiais, trasiai nusprendžia kai]) 
biedyai ar bagotai mes turime 
gyventi, ir ar išviso mes turime

ji

“Civiles

Ne vien tik darbininkai 
kenčia.

Ir tai ne vieni tik samdomie- 
darhininkai kenčia nuo šitų,

sąlygų.
Su kiekvienu turto galybės ir 

koncentracijos pasididinimu in
teligencija ir profesionalų kle
sti vis daugiau ir daugiau yra 
priversta būti prigulmybėje nuo 
kapitalisto. Musų mokytojai, 
profesoriai, kalbėtojai, redakto
riai, rašytojai ir net kunigai, 
daktarai ir visi profesionalai vis 
dauginus ir daugiau, papuola po 
kapitalistų sistemos jungu ir 
netenka savo ncprigulmybės.

Kitos partijos nieko neišriša.
šilas sąlygas mes matome sa

vo akimis. 0
Ir kokį išrišimą .siūlo 

nems kilos partijos?
Partijos, kai]) dr atskiri 

: nes, veikia savo naudai.
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6. Kada kiekvienas jaunas vy
ras ir kiekviena moteriškė leng
vai galės užsidirbti pragyveni
mą, visi galės turėti laimės ap
sivesti, šeimyna bus išgelbėta, o 
prostitucija ir paleistuvystė ne
beturės savo aukų.

7. Kada kiekvienas suaugęs 
žmogus — tėvas ar motina 
gaus pilną atlyginimą už savo 
darbą, vaikams nebereikės dir
bti ir vaikų darbas bus panai
kintas.

Vargo ir biednystės baimė 
butų prašalinta; visi vaikai ga
lėtų lygiai mokslus eiti; visi se
niai i paliegėlia gautų pensiją ir 
butų apsaugoti”.

9. Kada darbininkai gaus pil
nai, kas jiems priguli, išnyks 
Streikai ir lokautai, ir užviešpa
taus pramonirtė taika.

10. Socializmas įvykintų tarp
tautinę taiką ant šios žemės. Ne
bebūtų daugiau reikalo kariauti 
už svetimus marketus. Ekono
mių kačių pHežasliš butų pra
šalinta.

Didžiausias judėjimas sviete.

Nestebėtina, kad socializmas
Nestebėtina, kad šian-partija yra didžiųjų kapitalistų auga.

partija; Demokratų partija yra dien jis pasidarė didžiausiu po

Prof. Richard

Jums dažnai 
kad socializmas 
savybę, panaikins privatišką sa
vastį arba padalins viso svieto 
turtus. Bet išlikt ųjų socializ
mas taip neketina panaikinti 
savasties, kaip jis neketina pa
naikinti gyvasties. Socialistai 
tai]) nemano padalinti svieto 
turtų, kaip jie nemano pjausty
ti į šmotelius savo kimo. Pagal 
m ūsų nuomonės privatiškus di
delių turtų monopolis reiškia 
liagolystę koletui, o darbą, var-

kas-nors sako, 
panaikins nuo-

mažųjų kapitalistų partija, o 
Progresyvę partiją valdo “rc- 
forminiai” kapitalistai, kurie 
yra neužganėdinti kitų kapitali
stų kapitalizmo vedimu.

Bet jos visos yra kapitalistų 
partijos. Jos visos stovi už ka
pitalizmą —r už monopolių ir 
Irusių privatišką nuosavybę ir

Yra tik viena partija, kuri 
stovi už visai naują idealą, kuri 
stovi prieš kapitalizmą ir už di- 
džiuji; šalies industrijų visuo
menišką nuosavybę ir demokva-

litišku judėjimu sviete.
Prasidėjęs Vokietijoj apie 65 

metai atgal, jis nuolat augo, ne- 
I žiūrint į visas sunkenybes, me

lus, šmeižtus, persekiojimus,

cializmo. Beveik visi geležin
keliai visame sviete, išskyrus 
Suvienytas Valstijas, randasi į- 

žių nuosavybėje. 
:ia valdžia paima į 
kokį geležinkelį, ji

Kaip tik kokia 
sayo rankas 1 
tuo padaro žingsnį prie socializ
mo.

Viskas ir visur eina šitoj link
mėj.

Socia'Jizmas artinasi greitais 
žingsniais.

Konstruktyvė Programa.
Socialistų partija tvirtai re

miasi tarptautinio socializmo 
principais.' Ji remiasi žinonių 
apsišvietimu ir pramonės spė
kų išsiplėtojimu. Šie abudu 
dalykai veda prie socializmo.

SociaHštų partija, būdama re- 
voliucijine savo galutinuose sie
kiuose, yra betgi aiškiai evoliu- 
cijinė ir konstruktyvė savo me- 
todoj.

Kiekvieną sąlygų pagerinini- 
mą socialistai sveikina ir remia 
dėl daugelio priežasčių.

Nes pagerinimais sumažina
ma skurdo augimas ir žmonių 
sumenkėjimas.

Bet svarbiausia priežastis, 
dėl kurios mes stojame už pa- 
gčrinimus, yra tame, kad to
kiais pagerinimais, nuosekliai 
juos pravedąs, galima butų tai
kiai, teisotai ir tvarkiai perkeis
ti draugiją.

Musų galutinas siekis.

Musų galutinas siekis yra: 
Laisva demokhrtija su lygiomis 
ekonomiškomis ir politiškomis 
teisėmis; laisva draugija darbo

NeuLitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apliekoriui .auksorlui ar keliau
jančiam pardavėlui. nes jie su
teiks jus akims lik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
italių ištyrl jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darnų utį ir- 
;u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin 
fi, mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahlar.d Avė. Chica< ,
Kampas 18-to« gatvės 

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik; 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo l 
vai. ryto iki 12 valandų! dieną

ir šiandien už socialistus jau pa
duodama ne mažiau kaip 12,- 
000,000 balsų, išrenkama 470 
socialistų atstovų į parliamen- 
lus ir daugiau kai]) 50,000 at
stovų į miesto tarybas visame j kooperacijos pamatais. Visuma-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Ėgzirrtivoja Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta rcfiCjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmonieter. Y- 
natinga doma at
kreipiama i val

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. AahiandAv. kam p. 47 «t 

Telephone Y^rds 4M7

mes sakome, kad visuoomenės 
reikin'onos turi būti nuosavybe 
visų, kad tokiu budu kiekvienas 
gulėlij turėti savo privafiškij 
nuosavybę, kokią jis savo dar
bu uždirba.

Ką prlvatiškas monopolis daro.

Mes visi matome, kad trustai 
nuolat kelia gyvenimo brangu
mą. ,

šitų Irusių ir monopolių sa
vininkai faktiškai ftūsprendila, 
kiek mes turime mokėti už mu
sų duoną ir už musų mėsą, 
k*iek turime mokėti už kerosi- 
ną ir už anglis, kiek turime' iš
misti savo maistui, drabužiui, 

namams, ir lt.
Jie taipgi nusprendžia, kokias 

algas mes turime gauti ir ko
kiose sąlygose dirbti. Kitais žo-

m. .
m. .
m. .
m.
m.

.. 21,164

.. 36,274

.. 96,116
, 402,321

420,464
. . 901.062

Tai yra socialistų partija.
Ką permainos reikštų.

Pažiūrėkime dabar, ką reikš
tų socialistų siūlomos permai
nos:

1. Rirniiti usia jos reikštų, 
kini darblniiikų al«os nuolat kil- 
tų, kol darbininkai negautų pil
no savo darbo vaisiaus. !

2. Kiekvienam sumažėtų gy-' renkamų valdininkų.
—.— „j-f Ir narių ir balsų skaičius au-

l* tft, Hroitni Lr mnlnic

Suvienytose 'Valstijose socia
listų balsai augo sekančiai:

1892
1896
1900
1904
1908
1912
Pagal 1913 m. raportų socia- 

listai turėjo 21 narius 9-se val
stijų legislalurose, 43 miestų

! majorus, ir ne mažiau kaip 650

JdSĮRPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS
,r P ,s- ut elcphdrte CcąWįl 6300 

Vakarais:
20 U W. 22nd Street

Telephone Rockwell 6999

venimo brangumas. Kada Iru
siai bus visuomenės valdomi ir 
operuojami be pelno, visų gy
veninio reikmenų kaina bus nu
mažinta.

3. Išnaudojimas pranyktų.
I. Kada niekas negalės gyven

ti iš kitų darbo, vist bus priver
sti dirbti, suteikti kokį-nors nau
dingą patarnavimą. Vist, kurie 
galėdami dirbti nedirbtų, jeigu 
tokių rastųsi socializmo laiku, 
gimtų tą, ką jie pagamintų, tai 
yra nieko.

5. Nebebūtą, daugiau bedar-

go greitai kiekvienais melais.

Praktiškiausias dalykas 
sviete.

šią,'bevilčių, nusiminusių žmo
nių, kurie vaikšto maldaudami 
(iarko ir jo negaudami. Valsty
bė, kontroliuodama visus gam
tos turtus ir visuomenės prapio- 
nę, rhštų darbo visiems.

slak dalykas sviete.
Musų šalis jau turi savo nuo

savybėje pačtos sistemą ir vie
šąsias mokyklas; mes pabuda- 
vojom Panamos kanalą ir veda
me daugybę visuomeniškų dar
bų. Musų miestai turi savo 
nuosavybėj vandens varymą, 
šviesos ])iislalymą ir pradeda 
imti galvekarių linijas.

Paskutiniais keliais

| 1 ClVIJ i Jo Į Jei 11 Icl 1(110. V loŲ 1(1-

bas mums yra draugijos ir val
stybės tikslu.

Mes j ieškome teisybės ir ka
riaujam prieš neteisybę.

Mes norime laisvo darbo ir 
kovojam prieš algų vergiją.

Mės norime gerovės visiems 
ir kovojame prieš skurdą.

Mės norime apšvielos visiems 
ir kariaujame prieš tamsumų 
ir barbarizmą.

Mes norulė taikos ir tvarkos, 
ir kovojame prieš žmonių ža- 
dynĄis ir anarchija.

Mos nėrime socialistiškos žmb-, 
nių valstybės ir kovojame prieš 
despotišką klesų valstybę.

Kas tik geidžia šitų dalykų, 
kiekvienas tegul stoja į musų ei-j 
les į kovą už visų gerovę, už 
žmoniškumą, už socializmą. ■

I Pergale greitai bus musu.
Socialistų Partija.

Vyrišku Drapanų Darganai
Npujl, nęątiniti, daryti aul užsa-i 

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

Nauji, daryti aatovi nuo *15 iki 
$35 siutai ir overkotsi, nuo $7.50 iki 
18 doleriu. t y,

Pilnas pasirinkimas kailiu parnui- 
nielais tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over-daugybė miestų Europoje paėipe kotai, vertes..uuo $25 iki $65, daiur 
ir valdo uatvekarius. uaza. vau- r?”nir viLL» Onlvohuriiic ,F augščiail. KoItlCs DUO $1,5(| ikin valdo galvekatius, guzą, vau-Vaikinams siutai mm $3.(m 
dehį, elektrų ir kitas visuome- iki 17.50.

_ .. v , , Atdara kasdieną, nedėlloinls Ir vanes i’eikmenas. Kožnas toks ąp- (kurids.
s i re yra žirtfisni.s priė so-j H&fJ’d Su " ° Shk.to. IIL

R-ezid. 933 8. Ashland Blvd.
T*l«pltou« HayivarhH 2H4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų'ir visų chroniškų ligg

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chica<« 
Tvlephone Drovor

VALANDOS i 10—r 11 rytu; 2... 1
T « tnkR-/> NedčHnmi, 10—13 4i*n.

Dr/Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri h 
1920 So. Halsted SU Chicaco. 
Kall.tt lietuviškai, latviškui ir 

rusiškai.
Valandos: 10— 12 rytų; 0—9 va
kare. TcL Canal 4367.

Z------- r:-----!------- ——
l’el Yards 36.14 AKUŠERKA

VIDIK SS
Baigusi Akušerijos Ko. 
legijų; ilgai praktika- 
p usi Pennsylvanijoh
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai pa tarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodę 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. - 

(Ant antrų lubų) 
Chieago.

i Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

K <
v t! ' '

Telephone Ynrds, 5834.

Ir. O. Wieper 
f Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I 
| iš ryta- ir nuo 7 iki 9 vnl. vak. S

3325 So. Halsk-d St, Chieago. I

R
! Tol. Pullnuin 342

Dr. J. Ragučius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS !« 

CHIRURGAS 
10731 8o. Michigau Are.

, Rnseland. III į
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Chicago ir Apielinke
NAUJA “VIENYB8”?

'BU n.uuj ..  ...........................na, a

tos be jokio tardymo.
Maršalas tečiaus užreiškė, jo- 

gei jis manąs, kad daugelyj at* 
sitikimų moters nepasirūpiną 

išsiimt kortelių tik dėl nežinys- 
tės.

Klerikalai taikosi pasigaut 
tautininkus.

Seredos vakare, liepos 10, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, kun.
Krušas, sušaukė “katalikiškų, 

tautiškų pašelpinių ir idėjinių” 
draugijų valdybų susirinkimą 
bažnytinėj svetainėj. To susirin
kimo tikslas buvo — sutverti 
Bridgeporto draugijų sąjungą.

Matoma, musų klerikalai ir 
vėl permainė frontą. Pra
deda koketuoti su “broliais tau
tininkais”, kad uždarius juos į 
Savo klerikališką gardelį. Vis 

dėlto, vargiai jie to atsieks: iš

žai pelnys, nes šie neturi jokios 
įtekmės vietos draugijose. Pro
gresyvieji gi — jie per daug ge
rai žino klerikalų “gerus norus” 
ir griežtai atsisakys nuo tos “vie
nybes”.

Kad toji “vienybė” yra tik gu
drus klerikalų triksas, liudija 
kad ir pats susirinkimas. Taip, 
kuomet paduota sumanymas pa
vadint naująjį susivienijimą “Su 
sivieniimas Lietuviškų Organi
zacijų Bridgeporlo Kolonijos”, 
tai davatkos pradėjo reikalaut, 
kad butų dar pridėta “ir katali
kiškų”*... Žinoma, kad tai jos 
darė kieno nors painformuotos. 
Joms pagelbon atėjo ir pats kun. 
Krušas. Girdi, reikalavimas yra 
teisingas ir turėtų būt išpildy
tas. Bet čih kilo suirutė, kuri 
grūmojo išardyt visą klerikalų

Pirmas Didelis

PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Tėv. Myl. Dr-stė
Subatoj, Liepos-July 13,
P. KARECKIO DARŽE,

123rd SI. ir Union Avė., 
Wcst Pullman

Pradžia 1 v. popiet.
Tikietas 25c porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaillingiausiai atsi
lankyti j šj puikų piknkią. Bus 

puiki muzika kuri gros visokius 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius, o atsilankiusieji prie pui
kios muzikos, gėrynių ir kve
piančių cigarų turės puikų lai
kų. Todėl nepraleiskite šios pui 
kms progos, bet atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai taipgi ir sa
vo draugams patarkite atsilan
kyti į ši didelį ir puiku nikniką.

Kviečia visus, KOMITETAS.

Naujienų Pikniką
Nedėlioję

LieposJuly 14, 1918

Pradžia 9tą valandą ryte
Dalyvaus S. L. S. D. Amer. 1-mo Apskričio mišrus choras 

ir kiti atskiri chorai. Kalbės adv. Kaz. Gugis ir “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis.

KAIP NUVAŽIUOT:r—Imkite bilekokius karurf iki Ogden Avė. Ogden 
avė. karais važiuokite iki 48 avė., tenai išlipkite ir paimkite Lyona ka
rus, kurie nuveš iki daržui.

Tikietai parduodami pas Joseph B. Aglinską, 3346 S. Halsted sL, iki 
nedėlios ryto 10 valandos. <

KS!

pieną. Matydamas, kad “bus 
blogai”, kunigėlis nusileidžia. 
Ksą, vardas bus geras, o visus 
kitus reikalavimus įrašysime į 
konstituciją...

Antras keistas dalykas, tai 
nepaprasta klerikalų baimė so
cialistų. Nors pradžioj buvo kal
bama, kad į Susivienijimą nepri
imti tik sociailštiškų organiza
cijų, vėliau betgi pastatyta griež
tas reikalavimas: nei vieno so- 
cialisto neįsileisti į “vienybę”. 
Klerikalai čia prisipažino, kad 
“su tautininkais tai galima susi
taikyt, bet su.socialistais — ne”. 
Jų reikalavimai esą “stačiog ne- . 
žmoniški”. Supranta, šeškai, 
kad socialistai gali jiems įtaisyt

Vargu tečiaus išsiteks ir patįs 
“vienybininkai”. Jeigu jau ne 
dėl “principų”, tai dėl “niunės” 
jie turės susipešti. Tatai liudija 
kadir sekamas prietikėlis: bai
giant susirinkimą kažkas pradė
jo agituot už “naują tautišką 

dknraŠtį”. Kunigėlis raukosi, 
>et čia jau susirado “geras žmo- 
»us”, kurs pašokęs ėmė girti klc- 
ikališkąjį “tavorą” — kunigų 
>raugą — ir siūlyt susirinku- 
liems “geriausio katalikiško 
dienraščio” Šerus. Butą mažo 
‘exciment’o“, bet vėliau visa ta- 
)o užglostyta, kada vienas “vie- 
nybiniir ų” atsistojęs pradėjo 

įgituot prieš “Naujienas”. Čia 
deni ir kiti užmiršo savo “grie
bus.”

Sekamas “vienybininkų” sih 
irinkimas turės įvykt už dvie

jų savaičių.
' Susirinkimas , beje, užsibai- 

»e. .. poteriais!
— Vienas iŠ Atstovų.

True translation filed with the post- 
naster at Chicago, III., July 12, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. G, 1917.

’ersergsti priedo valdines.

Visus tos priešo valdinės mo- 
ers, kurios dar neišsiėmė savo 
registracijos korčiukių, nebus 
nternuotos, kol nebus ti
arai patirta, kad jos sužiniai ap- 
dlen ė su policijos patvarkymu 
ir atsisakė reikalaut kortelių.

Toki užreiškimą vakar davė 
naršalas John J. Bradley^ kuo
ne! jam buvo pranešta, kad mo
ters vis dar nereikalauja savo 
kortelių. Sulig įstatymų, visos 
los, kur neišsiima savo registra
cijos kortelių, gali būt intemuo-

Rengkites į

G. M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Pirklis pateko bėdon

Joseph Dicola, pasiturys pir
klis, 57 W. Water gat., pateko 
bėdon. Atsisakė užmokėt auto
mobilio važnyčiai $3.50 už pa
vėžinamą ir tapo areštuotas.

Susekė šaiką vagilių.

Policija vakar susekė šaiką 
vagilių, kur dveji metai atgal už
puolė Burroughs Adding Madi
nio kompanijos kasininką Det
roite ir atėmė 37 tūkstančius do
lerių,. Vienas jų pasirodo/ jau 
yra nuteistas 20 metų kalėjimo, 
kitas areštuota liepos 3 d. š. m,
Trečiojo dar j ieškoma. .

Užpolė saliuninką.

Du nepažįstami blogadariai 
vakar rytą įsilaužė William Ma
rtin saliunah, 3200 Wallac? gat. 
Atėmė 80 dol. ir sumušę saliu- 
no savininką pabėgo Policija 

jieško piktadarių.

Nelaimi.

Nepažįstama moteris, ąpu 50 
tYielų amžiaus, vakar lipdama 
iš North Clark gatvekario pas
lydo ir ant vietos užsimušė. Mo- 
terš lavonas padėta pavieto la
voninėm

Banditas pašovė detektivą.

Policija vakar areštavo tūlą 
Anthony Collins’ą, negrą, gyve
nantį 2906 So. State gatvėj. Ma
noma, kad tai yra tas pats ban
ditas, kur užvakar naktį pavo
jingai pašovė detektivą William 
Brcnnen.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį ątsilankė į J. F. KHey na
mą, 1053 Garfield gatvėj, ir iš
sinešė už 200 dol įvairių 
genybių — laikrodėlių,

bran- 
žicdų

metųFrank Paxter, trylikos 
vaikėzas, vakar naktį norėjo už
kasti žemėn savo laimikį —? 26 
dolerius, kuriuos jis buvo pavo
gęs iš tūlos saldainių krautuvė
lės. Nepavyko. Detektivai užklu
po jaunąjį vagilį ir atidavė į 
jaunųjų prasižengėlių teismo 
rankas.

i
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PARDAVIMUIJames Lanterman, 903 Tay- nuosavybės. Pasimilžęs karvę ASMENŲ JIEfiKOJIMAI 
lor gat., pateko po automobi- » -n- _. --------
liaus ratų. Gali būt mirs.

Du vyru ir moteris vakar ta
po pavojingai sužeisti susidūrus 
automobiliams ant kertės Kcd- 
zie ir Hirsh gatvių.

Numetė bombą.

Policija jieško blogdarių, ku
rie vakar įmetė bombą 
rių darbininkų unijos 
Walter Snow, jardan 
Sacramcnto gatvėj.

elevalo- 
a gonto, 
128 So.

Gudrųs vagiliai.

Tonis Grc.ubėr, 1128 
fornia gt., jau senai kalbėjęs a- 
pie pirkimą fanuos. Nuolat jis 
klausinėjo savo giminių ir pa
žįstamų nurodyt jam “gerą far- 
mą”. Vakar atėjo pas jį du “ge
ri vyrai*’ ir pasiūlė labai “gerą 
'firmą”, kuri esą Verta net 10 
tūkstančių dol. Jų kaina betgi 
esanti tik 4000 dol. Bet kadan
gi Grenberis teturėjo tik 2,100, 
tai “geri vyrai” pagalios sutiko 
ir ant to: tegul Greubcris tuoj 
užmoka 2,100, o kitus galės'ati
duot “kada nors vėliau”. Gren
beris sutiko. Pasiėmė pinigus 
ir padėjo juos ant stalo, kur “ge
ri vyrai” darė jam kontraktą. 
Už valandėles “geri vyrai” stai
gu užsimanė išeit savais reika- 
ais žadėdami tuoj sugrįžt. Greu- 
jcris liko saugot savo pinigus. 
Bet neužilgio jisai įsitikino, kad 
ir jo pinigai “išėję” kartu /su 
‘gerais vyrais”. Dabar ponas 
Greuberis kreipėsi į policiją 
<ad ji sujieškotų jam tuodu “ge
ru vyru”, iš kurių jisai galėtų at
siimt savo pinigus.

N. Cali-

Pabraižos
,"Ti ~~ ~.T. ...H ~ ~ -.ryMii? TFiiiTiT .z

Netikėta Pranašo žvaigždė.

Viename kunigų organe nety
čiomis užtikau eiles, o prie jų 
paaiškinimas:

—-Kunigui J. Švagždžiui išva
žiavus ią Philados, žmonių aky
se ir mintyse jis persikei
tė į apotezuojamą legendarišką 
didvyrį, ir vietinė dainė, gerbia
ma poni Ona Katavičienc, savu 
halsu sudėjo žodžius ir gaidą su
komponavo jo garbės hymnui, 
kurį dabar gailina girdėt po lie
tuvių stubas giedant:
Richmondo lietuviai ramiai, sau mie 

gojo... 
Užtat cicilikai nesnaudė—bėgiojo... 
Bet kunigas švagždys kaip tik atke

liavo 
Prikėlė 'juos iš miego uolumu savo... 
Jau ir Vvčių mintys platinas kasdie

ną.. .
Gi gegužio mėnesyj, dienų dvyliktų 
Buvo vyčių pramoga blaiva suruošta. 
Kaip ponas Mieliauskas prakalbą 

kalbėjo 
Nė vienas sukosčt tartum negalėjo... 
Doras vakarėlis, n^ra ką kalbėti 
Net malonu yra į loki žiūrėti... 
Tuomi (icilikams širdį įžeidina... 
»au mes katalikai su jais nesidėsim... 
Atstokit šlamštai! Negeidžiam ver-

. gauti I
Jau mes nesiduosim kamanas už

mauti.
Į Jėzus!

Nepažįstu kunigo švagždžio. 
Nežinau jo nuopelnų. Gal tie 
jo nuopelnai dideli dideliausi. 
Bet labai abejoju, kad jis butų 
nusipelnęs tokio garbės hymno!

Tai perlas, nė f — augščiausios 
poezijos žiedų žiedas!

Ir poete gi ta gerbiama poni 
Ona Kutavičiene!

Dėde Taradaika ir jo kurna 
Baltruvienė pasirodo tik nykš
tukai prieš gerbiamą ponią Oną. 

: Poetines ekstazos pagavime ji 
savo balsu sudėjo žodžius ir gai
dą sukomponavo hymnui, kuris, 
man regis, griekas buvo dagi 
paprastam laikraštyj spausdin
ti: turėjo eiti tiesiai j Kantič- 
kas! —Pabr.

Svetimnaudybė.

Žmogus golsto ir giria karvę, 
I kad jos papilvėj kabo didelis 
pritvinkęs tešmuo.

! Tąsi tešmuo priklauso veršiui, 
ne žmogui.

žmogus nežiūri svetimos'dalyvauti.

■

jis tą veršiui priklausantį pie
ną išgeria.

Nagi drįsk tu tą svetimnau- 
dj palyginti su veršiu, ir jis tuo
jau tau nekaltą nosį priplos.

—T r u m p u k a s.

Onaras.

Pažinau vieną vargdienį, ku
rio kelinės buvo lopu ant lopo 
lopytos.

Bet kad kartą jam teko val
gyti turčių užeinamame restora
ne, tai išeidamas iš restorano ati
davė patarnautojai paskutinį 
dolerį, kur buvo dar likęs pietus 
pasimokėjus.

—T r u m p ūkas

•—• —■ ■ ■■■■ !. » — - III Į-in - - Į . - - Į mįį II ■ .

Pranešimai

Draųąijų pranešimu* apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. -irba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

LSJU Ikp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimos susirinkimas įvyks neda
lioj, liepos 14 d. 9:30 vai. ryto, Au
šros svet, 3001 So. Halsted St. Pre
legentu bus d. J. ShimbeliJk Aiškins 
apie S(X'ializmo principus. Draugai 
ir draugės, malonėkite atsilankyti 
laiku. —J. J. Jonuševičius

Kenosha?‘Wi8. — LSS. IX-to Rajo
no konferencija Įvyks liepos 14 d. 
socialistų svetainėje, 321 Prnirie a v., 
karūnas Sheridan Rd. Konferencija 
prasidės 10 vai. išryto. Po konfe
rencijos, (i vai. vak. bus vakaras su 
įvairiu programų. Tarp kitko jame 
dalyvaus ir LSS. 58tos kuopos Aido 
choras. Todėl bus gera proga ir pa- 
šaiiniems atsilankyti .—K. Paukštis.

West Pullman, III. — Liet. Tėv. 
Myl. Dr-stčs No. 2 mėnesinis susi
rinkimas Įvyks nedčlioj, liepos 14, 
3 vai. po pietų, P. Kareckio svet. 
758 W. 123 st. Draugai malonėkite 
susirinkti paskirtu laiku. Norintį* 
prisirašyti, prie Draugystės taipgi 
ateikite. —Valdyba.

Roselando Naujienų Bendrovės 
dalininkai malonėkite susirinkti lie
pos 12 dienų, 8 vai. vakare, Aušros 
svetainėje 10900 Michigan avė. Ran
dasi svarbių reikalų. —K. Jamontas

Dr-stčs Lietuvon Vėliava Am. No. 
1 pusmetinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, liepos 14 d., 12 vai. po pietų, 
Davis Sųuąre parko svetainėj kertė 
45 ir Paulina st. Visi nariai malo
nėkite atsilankvti Į šį susirinkimų, 
nes turim svarbių dalykų apart. At
siveskite ir naujų narių.

• —Rašt. J. R.

SLSDA. 1 apskričio mišraus choro 
generoliška repeticija įvyks subato- 
_ie, liepos 13 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Vi
sos dainininkės ir dainininkai būti
nai turite atvykti repeticijon, nes se
kamų nedėlią turėsime dainuoti Nau
jienų Bendrovės piknike J. Cher- 
naucko darže. org. J. Urbonas.

So. Englewood. — 170 kuopos mė
nesinis susirinkimas bvyks pėtnyčlųj 
liepos 12 d., 7:30 v. v. J. Butkevičiaus 
svetainėj 8132 Vincennes aye. Ma
lonėkite visi atsilankyti, turime nu
tarti Svarbių reikalų, ir atsiveskite 
naujų narių. —-Org. J. Fu—s.

Northsidės Liet. Laisvamanių Fe
deracijos 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks subatoj, liepos 13- d., 3 v. 
po pietų, Kardo ofice, 1443 N. Pau
lina st. Šis susirinkimas yra pir
mutinis ir turime daug svarbių rei
kalu. Todėl visi būtinai nrivalo su
sirinkti. —Sekr. A- Rypkcvičia.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioi. liepos 14 d., 1:30 vai. po 
pietų, Mark VVhite Sųuare Club 
room svetainėj (ant viršaus) kait) 
visuomet. —'M. T.

LDLD. 45 kuopa laikys savo susi
rinkimą subatoj, liepos 13. 7:30 v.V. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 
Visi nariai ir narės malonėkite at
vykti. ' —Valdyba.

LSS. 158 kuopos pusmetinis susi
rinkimas bus subatoje, liepos 13 d., 
8 vai. vak Gaubaus bute, 1257 So. 
Crovvford avė. Draugai ir draugės, 
bukite laiku, nes turime labai daug 
reikalų. Org. S. J. Tverijonas. 

LMPS. 25 ir 9 kr. ir Ateities Žie
do išvažiavimas i Washington par
ką birželio 30 dieną neivykp delei 
lietaus. įvyks toj pačioj vietoj lie-< 
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsiiųe 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetą.—Komitetam

RACINE, Wis..— TMD. 121 
kuopa rengia pikniką liepos 14 
d. Midway Parke. Yra nusamdy
tas extra karas,. Kurie norite 
linksmai keliauti, ateikite 11 vai. 
ryto prie gatvekarių stoties r- 
Main st. Karas taipgi sustos ir o juM 

(ties Albert st. Kviečiame visus!ti; $15 į savaitę 
‘ Komitetas.* Pl,,s

PAJIEŠKAU savo pusseserės Ma
rijonos Krapavickikės, paeinu iš 
Kauno gub.. Ruseinių pav., Gaurės 
parap., Kunigiškių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalą. Ji pati tegul at
sišaukia arba kas ją’ žinote praneš
kite man antrašu.

Pranciška Balkauskaitė, 
1842 Canalport avė., Chicago

Pajieškau savo pačios Marės Juš- 
Čienės, po tėvais Marcilioniukės, 8 
liepos, 1918, išvažiavo ir išsivežė su 
savim sūnų Jonuką, 7 mėnesių; ža
dėjo važiuoti į Minneapolį ar Su- 
pcrior’a. Jeigu nori grįžk greit, vy
ras nieko nenori tik persklrų. Jei
gu negrįši greit, busim priversti iki 
tol jieškoti, kol surasim, nežiūrint 
kiek kaštuos. Kas pirmas praneš 
gaus $25.

M. JuŠčius, 
3524 Union avė., Chicago, Iii.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo į barbernę vaka

rais suimtomis ir nedaliomis kaipo 
mokinys*. Kreipkitės per laiškų.

Pcter Masules, 
3216 Emerald avė., Chicago III.

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Alksnio, kuris mane aploidd gegužio 
30 dieną, palikdamas mane dideliam 
varge su dviem mažais vaikais. Pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Šidlavos miestelio. Meldžiu jo pa 
ties atsišaukti arba kas apie jį žino 
pranešti.

Agota Alksnienf.
8847 Houston avė., So. Chicago.

Pajieškau savo pusseserės Zosės 
Janucikės paeina iš Žindaičių so
džiaus, Šiaulėnų parnp., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Jeigu kas žinotu
mėt, meldžiu pranešti.

M. Lcgackis.
2303 S. Oaklcy ava Chicago, UI.

....-L U.- .

KEIKIA DARBINIMM,
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employmcnt Service)

teškantieji darbo kreipkitės šiai* 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
—o-----

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas •— kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS tuojaus geras bu- 
čeris.
3457 W. 38th Placc, Chicago

REIKI/K vyrų mokytis sortuoti 
anlrarankius maišus. Gera mokes
tis. .Pastovus darbas. Atsišaukite

Westcrn Bag and Burlap Co., 
2449 Wallac6 St., Chicago

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai
dirbti autoinobiių šapoje. Darbas
visokis. WARSAWSKI and Co., 
1915 So. State st., Chicago

REIKALINGA ledų traukėjų ir da
rbininkų j ledų svirnus. 40c į valan
dą, 10 ir lt valandų darbas. Atsi
šaukite į Consumcrs Co., 
35th St., ir Normai.avė., Chicago

REIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi vieta, gera mokestis. 
1718 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGA stiprių vyrųzprie 
svaraus šapos darbo, 
tis.
900 W. 181 h si- Chicago

REIKIA moterų ir merginų virš 
16 metų dėl siūlų vyniojimo mašinų. 
Prityrimo nereikia.

Phoenix Dyc VVorks, 
1963 Southport ^ve., Chicago

REIKIA patarnautojų prie stalų 
(merginų) prityrusių ir neprityrę 
šių. Gera mokestis, 8—10 valandų į 
dieną.

Harry Block
1856 S. Halsted st., Chicago

REIKIA indų plovėjų. Darbas 
naktinis. 10 valandų. Gera mokės-, 
tis.

Harry Block, 
1856 S. Halsted st., Chicago

^REIKTA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus gurbas.

Missouri Malleable Iron Company, 
East St. Louis, III.

REIKIA bcisterių, fcllerių pizikų! 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo-: 
teriškų Švarkų ir siutų.

Percival B. Palmcr Co., 
367 W. Adams st., Chicago

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL

■RE.K.A prityrusio bi.ivau. Po7- 612 W. Madkon St..ChfcaRO. 
terio. Turi mokėti skaityti ir rašy- 

. j su kambariu.
Ellls Lląuor Co. , i 

5728 So. State st., Chicago, III.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų.

Pcoples’ Junk Shop
622 W. — 63 st., Chicago.

REIKALAUJU moteries arba mer
ginto prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas, 
1627 N. Artcsian avė., Chicago

REIKALINGAS barzdaskutis nuo
latinis darbas, trumpos valandos ir 
hera mokestis dėl gero darbininko.

John J. Zymanchus, 
722 West 31st st., Chicago, III.

*k
PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 

kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. Wallacc St., Chicago.

PARSIDUODA arba randavojasi 
kriaučių šapa, 1(1 mašinų, su prietai
sais ant klokų, dresių ar kotų, arba 
pajieškau partnerio su mažais pini
gais.

J. Antonowich.
1719 Eilėn st., kumpas Milwaukec a v. 

BERGENAS

AUTOMOBILIAI

Pardavimui arba išsimainymui ge
rai apsimokantis 60 automobilių gn- 
rage su paskutinės dienos mašinša- 
šape, pigi renda ir ilga sutartis, ši 
yru gera proga padaryti gerus pini
gus.

CHICAGO AUTO SERVICE 
5339-4o S. Ashland avė., Clncago

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite į 

Paul Pilkis krautuve
729 \V. IŠth st., Chicago, III.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, plnyer piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., 1-mas augštas.

PARSIDUODA beveik nauji, 4-rių 
kambarių rakandai. Labai pigiai 
jeigu greilai pirksite.

Jozefą Martinka, 
1349 N. Paulina si., Chicago

NAMALžEMt

FARMOS
Pas mus randasi puikių farmų su 

visais padarais ir gyvuliais, iš kurių 
gauna po $5.00 į dienų ir javai kuu- 
puikiausi. Arti prie miesto Merrill, 
po vienų mylią, kur viską gali pirkt 
ir parduot už geriausią kainų; taigi 
kas norit gerų ūkę įgyt, kreipkitės 
šiuomi adresu:

J. Orinikaitis,
R. 7. Box 117 Merrill, Wis.

PARDAVIMUI
4728—1730 Princeton avė. žcnPs 

52x125. Pirmas 2 aukštų medinis 
namas, akmens auatnamis.

4730 dviejų aukštų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.00. Atsišaukite į

• Antanas Janauskas, 
4563 Wcnt\wrth avė., Chicago
——1     ■    4"       —

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na- 
rr.<.5 Pipūii už “cnsh”.
2627 So. Union avė., Chicago

PARDAVIMUI arba Išmainymui 3 
auftštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas ele
ktra, ištaisytos gatvės geras ištai
symas, rendos $120.0(1. , Arti Grane ’ 
dirbtuvių, lengvi išmokėjimai? 
$12,000.00.
2630 W? 38th st”

.1. McDonnell and Co., 
Chicago

PARDUODU du (kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokcsdlo. Geras 
Bergenas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. Lotai randasi 191h st. ir Ga
ndina st., Gary, Ind. Kreipkitės į 
savininkų:

Košt. Vertclka, 
831 Charles st., Ručine, Wis.

MOKYKLOS
‘‘Aušros” Mokykloje nuo gegulės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos isguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

f VALENTINE DRESSMAKINb , 
COLLEGES

6205 So. Halsted b L, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, b< 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraolu*;- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuea ut 
810. Phone Seelev 1643

SARA PATEK. Pirmininke

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.
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CholeraPeteade
Vokietija reikalauja 7.000 
000.000 rb. kontribucijos

beriją ir kad misija bus remia
ma Amerikos kareivių, šiandie 
galutinai tapo patirta, kada ap
reikšta, kad talkininkų diploma
tai laike pastarųjų 21 valandų 
pranešė savo valdžioms apie pre 
zidento nuosprendį.

Del karinių priežasčių Ameri
kos valdininkai atsisako patvir
tinti kokį nors priminimą apie 
skaičių kareivių, kurie Anglijos, 
Francijos, Japonijos ir Suv. Val
stijų bus pasiųsti Rusijos pagcL 
bai..

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj
..........................■ ■niTOr-agffjfff.-BMBfcff’

Franci jo j užmuštas lietuvis 
chicagietfa

uždraudė susirinkimus privatiš- 
kuose namuose ir lankymą ligo
nių ligonbučiuose,

Berne telefono veikimas tapo
I dizorganizuotas dele susirgimo 
I daugelio darbininkų.

Ukrainoj sukilimas plėtojasi VOKIEČIAI GABENA DAU
GIAU KAREIVIŲ UKRAINON.

Maištas turkų armijoj
Vokiečiai prisiuntė 420,000 ka
reivių malšinimui,valstiečių su

kilimo.

Austrų armijoj irgi ištiko maištas
VOKIEČIAI REIKALAUJA 

7,000,000,000 RUBLIŲ 
KONTRIBUCIJOS.

černov su beginklių valstiečių' 
buriu eina ant Maskvos.

sijos komisarų tarybų, atsišau
kime į tarybas Rusijos grudų 
provincijos ir geležinkelių vir
šininkus sako:

“Kasdie daug šimtų žmonių 
puola aukomis ligos. Nieko ne
galima daryti kovai su epidemi
ja, kadangi mes negalime parū
pinti net ketvirtdalio svaro duo
nos į dieną ir esame priversti 
duoti silkės vieton duonos.

“Labai bus sunku išlaikyti iki 
I sekamos pjutes. Pagelbėkite

True translation fllfed witfc the post- 
master ai Chicago, ill.r July 13,1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917.

WASHINįGTON, liepos 12. — 
šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda 
52 vardus. Nuoatoliai tokią:

Užmuštų karįs lauke
Mirė nuo žaizdų ...
Mirė nuo Hgų ...........
Mirė nuo aeroplanų .
Mirė nuo šiaip atsitikimų . .4 
Sunkiai sužeistų ........ 15 
Lengvai sužeistų ................ 1
Sužeistų nežinia kaip ...... 2 
Liepos 11 d. nuostolių sąraše 

buvo paduota viena chicagiečio 
lietuvio pavardė, būtent:

GUSTAVE STANKUS, 4612 
S. Western avė., kareivis, mirė 
nuo žaizdų.

Mirtis nuo žaizdų kareivio

9

Hindenburgas serga; vadovau 
ja Ludendorff.

Truo translation filed with the post- 
innster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos 12. — Pa

Franeuzai laimėjo 
svarbią pergalę

*

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 12.— Stock 
liolmo žinia į Malin sako, kad 
rusų social-revoliucionierių va
dovas černov eina ant Maskvos
vesdamas skaitlingus burius be- mums tai padaryti prisiųsdami 
ginklių valstiečių. Dalis šitų spė- «n,<lų ir viską ko jus galite. Vi- 
kų alvyrko-į miesto sostinės pa-' s°kis maistas yra didžiausios 
karščius.

p Liepos 9 d. gautoji žinia sakė, 
kad černov ir 3 kiti Kerenskio 
kabineto nariai tapo areštuoti 
Maskvoj kaipo menamieji va
dovai sukilimo prieš bolševikus. 
Vokiečių pranešimai sakė, kad 
social-revoUucionieritii yra at- 

sakomingi už nepasekmingą re-

svaruos.
“Mes prašome geležinkelių 

viršininkus daryti viską jų galė
ję pnskubinime prisiimtimo 

maisto Petrogradan. Yra parei
ga tarybų grudų provincijose 
maitinti Petrogradą.’’

True translation filed with the post- 
mnsler at Chicago, IB., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

STOCKHOLM, liepos 11. — 
Sulig čia šiandie gautų žinių, U- 
kraina yra visuotinos revoliuci
jos stovyje. Vokiečiai gabena 

sustiprinimus, kurie dabar jau 
atvyko, viso 35 divizijos, 120, .Gusto Stankaus galbūt niekad 
000 kareivių.

Valstiečiai turi keletą mažų 
armijų, kiekviena iš 15,000 iki juos paskiausia girdėta, o tai 
20,(MM) žmonių, visos gerai ap- buvo daugiau kaip metai atgal, 
ginkluotos su artilerija ir kulkas . Stankus buvo 27 m. amžiaus, 
vaidžiais. Jie gina kaimus ir iš- gimęs Lietuvoj ir atvyko į šią 
tisas sekcijas tranšėjų.

Karė nėra politinio pobūdžio, ris dabar yra infanterijos pul- 
bet kilusi daugiausia delei vokie- ke Camp Wheeler. Prieš karę 
čių atidavimo žemes atgal dva
rininkams.

nebus žinoma jo tėvams, kada
ngi jie buvo Lietuvoj, kada apie

amžiaus,

šalį su savo broliu Pranu, ku-

DAUGIAU TALKININKŲ
REIVIŲ MURMANSKE

KA-

Social-revoliucionieriai dar 
laikosi.

iš Haagos, bolandų keleivis iš 
Vokietijos tvirtina, kad viso. 

Vokietijoj eina gandas, kad fiele 
maršalas von Hindenburg ser
ga ir negali dalyvauti darbe ar
mijos kvatieroj. Karines parei
gas pilnai apėmė pirmas kva- 

tiermeistras gen. Ludendorff. 
Keleivis sako, kad vokiečių laik

raščiams neleista rašyti apie 
gandą.

Albanijoj paėmė Bėrai
V UI U J .

Chicagoj tebegaudo slakerius; buvo 
paimta 10 tūkstančių žmonių;

791 sulaikyti
PRANCŪZAI LAIMĖJO PICAR- 

DY LAUKE.
TALKININKAI EINA PIRMYN 

ALBANIJOJ

791 AREŠTUOTI KAIPO TIKRI 
SLAKERIAI.

Paėjo daugiau mylios priekyn 
ir paėmė miestelį Castel.

Viso buvo areštuota apie 10,000 
žmonių

Reikalauja 7 miliardų rublių.

Vokietijos reikalavimas kon
tribucijos iš Rusijos siekia ap
skritos skaitlinės 7, 000,000,000 
rublių, sulig Berlino Vossischc 
Zeitung išspausdintos apyskai
tos darbo, atlikto maišytos komi 

sijos, paskirtos apsvarstymui 
reikalavimų, išdygusių iš pada
rytosios Brest-Litovsko taikos.

Komisija užbaigė savo posė
džius, laike kurių vokiečių atsto
vai, kaip sako laikraštis, padavė 
reikalavimus, siekiančius minė
tą sumą už karės nuostolius. Sa
koma, kad reikalaujama tuojau- 
linio atsilyginimo.

Saugo geležinkelį į Petrogradą.

True translation filed with the posl- 
rnasier ai Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 12. —šią
nakt autoritetingai patirta, kad 
“žymios talkininkų spėkos“ ta
po išsodintos Murmansko pakra 
štyj ir saugo geležinkelį į Petro

gradą. Išsodinimas padarytas 
prašant šiaurinės Rusijos gyven
tojams. Daugiau talkininkų spė
kų vyksta į,Murmansko pakra-

CHOLERA SIAUČIA PETRO
GRADE.

AMERIKA SIŲS KARIUOME
NE | RUSIJĄ.

Pagimdė ją trukumas maisto.

Prezidentas Wilsonas užgyręs 
siuntimo kariuomenės sumany

mą

True translation filcd wilh the post- 
inastcr at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 11. — 
Berlino žinia sako, kad sočia l- 
revoliucionierių komitetas dar 
tebėra užsibarikadavęs munici- 
paliame teatre Maskvoje ir des
peratiškai gina vietą.

Gustas Stankus gyveno pas sa
vo brolį Praną ir jo pačią, 4612 
S. Western avė., kur ir dabar 
Prano pati gyvena.

Gustas buvo timbulttuso vežė
jas ir tapo suželtas bevežant su
žeistuosius iš mūšio lauko. Jis 
buvo prieš karę nariu Wiscons- 
ino naeionalės gvardijos infan- 
lerijos (įniko, įrašydamas ka
riuomenėn kaipo a m balanso ve
žėjas pradžioj 1917 m.

MAIŠTAS AUSTRŲ KAREIVIŲ 
SERBIJOJ

MAIŠTAS TURKŲ ARMIJOJ

Sukilęs pulkas užmušė 
čiii oficierius.

vokie

Maištas užgniaužtas kanuolėmis 
ir kulkosvaidžiais.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, IIL, July 13, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 12. — Pa
sak šiandie gautos Rusijos be- 
vielinės žinios, Petrograde delei 
aštraus maisto trukumo plėtoja
si cholera ir kasdie šimtai žmo
nių patampa jos aukomis.

Prašo maisto.
Zinojev, viršininkas Petrogra

do komiteto, atstovaujančio Ru-

True translation filed wifh the post- 
inaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 0, 1917.

WASHINGTON, liepos 12. — 
Prezidentas Wilsonas užgyrė 
smulkmeningą pieną apie talki
ninkų pagelbą Rusijai ir yra pri
sirengęs paliepti Suv. Valstijų 
kareiviams prisidėti prie talki
ninkų spėkų kurios bus pasiųs
tos Siberijon.

Kad ekonominė misija iš Suv. kainą.

True translation filed with the post- 
niuster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ATHENAI, liepos 12. — Pa
sak necenzuruoto priva tiško lai
ško, datuoto birželio 18, kuris 
slapta atvežtas iš Smirnos, Ma
žosios Azijos pakraštyj, pulkas 
turkų vilajete Aidin, pietryčiuo
se nuo Smirna, kuriam paliepta 
eiti į Mesopotaniją, pakėlė mai
štą ir užmušė savo vokiečių ofi
cierius.

Daug kareivių iš pasiųstų mal 
šinimui maišto pulkų prisidėjo 
prie sukilusių kareivių.

Turkijos premieras Talaat 
Pasha atvyko į Smirną ir sutei
kė amnestiją maištininkams, ku 
riems prižadėta, kad jie nebus 
siųsti į Mesopotanijos karės lau- 
ką.

Iš to paties šaltinio ateina ži
nia, kad turkai aprubežiavo au
ginimą visko apart maisto pro- 

1 dūktų, kas labai iškėlė tabako

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

CORFU, liepos 12. — Vietos 
Serbijos presos biuras skelbia 
apie didelį maištą austrų karei
vių viename užimtų Serbijos di- 
striktų. Garnizonas Kragujevače 
buvusiame Serbijos arsenale pa
kėlė maištą delei blogo maisto 
ir daug oficierių tapo užmušta. 
Maištas užgniaužtas po tikro 

mūšio, kuriame liuosai buvo var 
tojamos kanuolės ir kulkasvai- 
džiai.

GRIPAS ŠVEICARIJOJ.

GĘNEVA, liepos 12. —■ Ispa
nijos gripas (influenza) greitai 
plėtojasi ir Šveicarijoj. Karinė 
valdžia paskelbė, kad liepos 9 
buvo 6,800 susirgimų Šveicari
jos armijoj ir taip internuotų ka 
reivių. Tečiaus skaičius mirčių 
yra palyginamai žemas.

Luzanne valdžia buvo privei
sta uždaryti mokyklas. Ji taipgi gos pilnai identifikacijai.

I True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

CHICAGO. — Neoficialis ap- 
I klausinėjimas visų policijos sto

čių ir “sulaikymo stovyklų“ 
Chicagoje pereitą naktį parodė, 
kad 791 drafto amžiaus žmonės 
tapo sulaikyti už neiišplild^mą 
reguliacijų. Tai yra didis tikro
jo “lukio“ laike pusantros die
nos medžioklės ant nužiūrimųjų 
Vidutiniškai 10,00(1 žmonių bu
vo suimta ir išklausinėta, bet di
džiuma jų tapo paliuosuota pri- 
rodžius kad jie. yra “O. K.“

Daugiau kaip 250 atiduota į 
vairiems drafto boardams tuo- 

I jautimam išgabenimui kariuo- 
iiienėn. Sulaikymo vietoje fede- 
raliame budinke 400 tapo sulai
kyti pereitą naktį.

Antra diena kampanijos su
laikymui visų išsisukinėjančių 
nuo drafto prasidėjo su 4,000 
slaptų agentų, veikiančių išvien 
su policija ir geibiamų didelio 
skaičiaus jurininkų ir kareivių.

Jieškojimo procesas buvo taip 
pat nuodugniai atliktas kaip ir 
naktį prieš tai, kad kiekviena 
vieša ir pusiau vieša vieta buvo 
aplankyta ir mandatai kiekvie
no jauno žmogaus peržiūrėti. 

Kuomet tūkstančiai tapo sustab
dyta ir išklausinėta, palygina
mai keli tapo sulaikyti.

Drafto amžiaus vyrai laikė sa
vo registracijos korteles ir bal
tas klasifikacijos korteles per
žiūrėjimui ir tuo išsigelbėjo nuo 
nesmagumų artimesnio tyrinė
jimo. šiame sąryšyj maj. Tol
inau nurodė, kad daug nesmagu 
mo aplaikė regiAtrantai delei jų 
pačių kaltės — nesinešiojimo a- 
biejų kortų.

Dabar yra raginama, kad vi
si drafto amžiaus vyrai nešiotus 
netik savo registracijos korte
les, bet taipjau ir savo klasifika
cijos (paskirstimo į klesas) kor
teles, kadangi abi yra reikalin-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 12. — Pran
cūzų kareiviai šiandie vėlai už
davė didelį smūgį vokiečių lini
jai Picardy fronte.

Atakuodami vidutiniškai trijų 
mylių fronte tarp Castel ir Mai-, 
lly Raineval, jie paėmė vokiečių 
pozicijas daugiau kaip mylios 
atstume.

Griuvėsiai Castel miestelio, 
kuris tapo paverstas į vokiečių 
tvirtovę, tapo paimtas.
Anchin farma daugybė kitų 
vokiečių tvirtumų taipgi pateko 
franeuzams.

Skaičius jau pasiųstų užpaka
li! belaisvių siekia daugiau kaip 

500.
Užpultasis sektorius yra palei 

Avre upę, tiesiai į vakarus nuo 
Moreuil ir į šiaurę nuo Montdi- 
dier. Jis taipgi guli tiesiai į šiau
rę nuo Catingy, kur Amerikos 
jūreiviai laimėjo pirmą pergalę. 
Šiandieninfiai laimėjimai susti- 
jrius Amerkos liniją, apgindami 
os šoną.

šis yra antras svarbus francu- 
zų paėjimas priekyn laike pas
tarųjų 24 valandų. Kitas paėji- 
jimas padarytas svarbioj apy
gardoj į rytus nuo Villers-Cott- 
erets miško, pietvakariuose nuo 
Soissons.

True translation filcd with the post- 
ninslcr at Chicago, III., July 13, 1918, as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, liepos 12. — 
Oficialis gautas pranešimas iš 
Rymo sako, kad talkininkų ar
mijos paėmė svarbiausi miestą 
pietinėj Albanijoj — Berat.

farncuzų kareiviai tebeina pir
myn visame 60 mylių fronte ir 
suėmė daug daugiau austrų ir 
daugybę karės reikmenų.

TALKININKAI PAĖMfi BARET 
ALBANIJOJ.

True translation filed with tho juist- 
master a t Chicag^, IB., July 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos V>. — 
Sulig vietos Italijos mabasados 
gautų žinių, Berat tapo paimtas 
einančių priekyn italų kareivių.

(Berat yra sostine “saujak“ 
— šalies pietinėj Albanijos. Jis 
yra fortifikuotu miestu ir turi 
15,000 gyventojų).

TALKININKAI 30 MYLIŲ 
ALBANIJOJ

Ištiesė visą frontą nuo Adriatiko 
iki Salonikų.

ti

FRANCUZAI PAtMfi LONG- 
PORT.

Taipgi Javage farmą.
—u,

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., July 13, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 12. Ka
res ofiso oficialis pranešimas sa
ko, kad franeuzai naktinėj ata
koj paėmė Longprot miestelį 

ant Suvieres upės, į rytus nuo 
Villers-Cotterets. t

Franeuzai taipgi padarė nauj- 
ją progresą į šiaurę nuo Cha- 
vigny fanuos ir į rytus nuo Fa- 
verolles. Taipgi tapo paimta Ja
vage farma, į šiaurryčius nuo, 
Faverolles.

True translation filcd with the post- 
niaster at J'hicago, III., July 13, 1918, 
as reąaired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 12. — Sa
vo paėjimu priekyn pietinėj Al
banijoj apie 30 mylių į 6 dienas 
talkininkų kareiviams pasisekė

Adriatiko jurų iki Salonikų, a- 
pie 200 mylių ilgio.

Jie nustatė savo liniją dėl ge- 
neralio ofensivo palei visą Bal
kanų frontą, kad atkirtus Bul
gariją ir Turkiją nuo Vokietijos 
ir Austro-Vengrijos. Militariai 
kritikai pripažįsta, kad judėji
mas ant tokios didelės skalės y- 
ra galimas.

Su paėmimu Berat, italai su
ėmė daug belaisvių ir daugybę 
karės medegos.

Berat buvo aprūpinimo cen
tru, kuris palaikė austrų-vengrų 
armijas, veikiančias pietuose tri
jų upių kloniuose. Jo puolimas 
labai gręsia bulgarų sparnui pie-
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Ryto visi į NAUJIENŲ Pikniką!
Žinote kur== CHERNAtJCKO DARŽE, Lyons, Illinois




