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M )idele talkininku pergale
Vokiečiai bėga pais ties Fere vakaruose ir Vil- 

le rytuose.

DIJ)2I AUSIE TALKININKŲ 
PERGALĖ.

Al-i' . 1

Nuostoliai
V. Armijos, 

Francijoj

TURKAI SUSIRĖMĖ SU 
BULGARAIS.

Mušis vyko už geležinkelį Spiridonova nužudyta
Talkininkai paėmė Fere-en 
Tardenois ir kitus miestus

Truc tranMalion filcd wilh Ihc postr 
master at (Jycago, III., July 29, 1918, 
ms reųuired by tne net of Oct. 6, 1917.

SU AM.ERIK1EŽIAIS ARTI 
SOISSONS, liep. 28. (praleista 
cenzoriaus). Franctizai ir a- 
merikiečiai šiandie įgyjo svar
biausi pasjsekihių, kokis buvo 
pažymėtas savaitės mūšiuose 
Marne saliente.

Vokiečiai bėga iš pavojingo 
saliento

VOKIEČIAI TRAUKIASI AT 
GAL

♦
Apleidžia pavojingą salientą.

Amerikos kareiviai Italijoj

Vokiečiai neteko 30.000 belaisviais 
ir apie 25 miestelius

TALKININKAI PAĖMĖ SVAR
BŲ FERE-EN-TARDENOIS 

MIESTĄ.

Taipgi paėmė du kitu miesteliu.

Truc trnnslation filcd w«lh the posl- 
masler at Chicago, III., July 29, 1918, 
as icųuired by Ine act of Oct. (i, 1917

PARYŽIUS, liepas 28. — Ka
rės ofisas šiąnakt paskelbė, kad 
franeuzų priekiniai pulkai per
ėjo šiaurinį krantų Ourcq upės 
ir talkininkų kareiviai įėjo į Fe- 
re-en-Tardenois, didelę vokiečių 
aprūpinimo buzą, esančių centre 
Aisne-Marne saliente.

Miesteliai Anlhenav ir Olezv- * 
ict- Violaine, rytiniame sparne 
j pietvakarius nuo Rheims ta
po paimti.

•
į pietvakarius nuo Rlu'Sms 

franeuzų kavalerija greitai ei
na VilIers-en-Tardenois keliu.

Talkininkų pasisekimas bu
vo pilnu visame fronte. Pusė ki- 
šeniaus, kuriame vokiečiai yra 
prispirti, yra atsiimta.

Tnie tcanslatlon filed with thc post- 
masler at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU FRANiCUZŲ ARMIJA FR
ANCIJOJ, liep. 27. — Neabejo
tini ženklai yra, kad vokiečiai 
traukiasi iš visos apygardos tarp 
Marne ir Ourcq upių, kur prie-1 
šas atrodo beveik negalimu at
laikyti dėlei talkininkų nuolati
nio ėjimo priekyn ir bombarda
vimo.

TALKININKAI PAĖMĖ DAUG 
MIESTELIŲ

DIDELĖ TALKININKŲ PER
GALĖ.

Talkininkai eina priekyn visame 
fronte ir paėmė daug 

miestelių.

Vo-

VOKIEČIAI BĖGA PRIEŠ TAL
KININKUS.

“Tankai” ir kavalerija vejasi bė
gantį iš siųstų priešų. Vokiečiu 

nuostoliai dideli.

Truc trnnslation filcd with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. (i, 1917

PARYŽIUS, liepos 27. 
kiečių kųreiviai pilnai traukiasi
iš įdubimo Soissons-Marne- 
Rheims kišeniuje.

Pasitraukimas daromas 22 
mylių fronte tarp ()ulchy-le- 
Chateau, vakariniame sparne i- 
ki Bligny apygardos, rytinėj 
salienlo pusėje.

Truc translalion filcd with thc post, 
mastei' at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

z PARYŽIUS, liep. 28. — Chą- 
mpviosy, 3*/2 myli. į šiaurryčius 
nuo Dormans ir daug kilų mies
tų ir miestelių tapo paimta a- 
meri .iečių ir franeuzų jų besi- 
vijime vokiečių nuo šiaurinio 
kranto Marne linkui ()urcq li
pęs.

Daugybė šovinių lapo palikta 
vokiečių jų greitame pasitrau
kime. t

Miesteliai Fresnes ir Courm 
ont tapo paimti franeuzų-ameri- 
kiečių kareivių.

VOKIEČIAI GABENASI DAU
GIAU KAREIVIŲ.

ir anglų kareiviai šiame fronte
Meta mušin naujus pulkus.

Truc trnnslation filed with Ihc nost- 
niaster at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

SU FRANCUZŲ ARMIJOMIS 
AISNE-MARNE FRONTE, lie
pos 28. — Trankimasis vokiečių 
kronprinco spėkų visame Mar
ile fronte pasiekė skubesnį lai
psnį.

Nekurtose vietose vokiečiai 
pasitraukė keletą mylių.

karštai vejasi priešą. •
Dešinysis įkrautas Marne ta

po plačiai apvalytas nuo prie
šo. Talkininkai paėjo daugiau 
kaip 15 kilometrų (vidutiniškai 
1O mylių) į šiaurryčius nuo

Truc trnnslation filed with thc post- 
mąsli r ai Chicago,* III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SU AMERIKIEČIAIS ANT 
MARNE, liepos 27. Mesdami 
į mūšį naujas divizijas, atvežtas

tų motoriniais vežimais, gen. 
von Eitiem daro taukiaus ata
kas prieš francuzų-tmicrikiečių 
įsiveržimą' į vokiečių linijas į 
pietus nuo Aisne, gręsiantį Sois- 
sons. >

20 divizijų tapo identifikuota 
tarp Oulchy-lė-Chateau ir Ais
ne.

di-

reiviai skubina bėgti besitrau
kiančias spėkas centre, kuomet 
franeuzų ir anglų kareiviai da
užo jas abiejuose sparnuose.

Kavalerijai ir “lankoms
diliame skaičiuje pasisekė įsi
gauti į tarpą besitraukiančių vo
kiečių, kuomet aeroplanai bom
barduoja jų maršuojančias ko- 
I įminąs.

Priešo nuostoliai buvo nepa
prastai dideli.

Pusė saliento paimta.
Franeuzų kavalerija, remia

ma infanlerijos, einančios Sois- 
sons-Rheims, paniekė distriklą 
į pietus nqo Villers-sur- Fere,

Kad Ludendorffo spėkos tra
ukiasi, yra oficialiai paskelbta 
šiąnakt kares ofisu.

Didžiausias talkininkų paėji
mas buvo abiejose pusėse Dor
mans, kur vokiečiai pasitraukė 
atgal daugiau kaip 4 mylias. 
Beabejonės talkininkai paėmė 
daugiau dvidešimties miestų ir 
miestelių ir jie spaudžia priešo 
reargardą, pridarydami jam di
delių nuostolių.

Ludendorff daro desperatiš
kų pastangų, kad išgelbėjus 
kronprinco aroniją iš apie 500,- 
000 kareivių ir šiandieniniai pa-J 
ėjimai gen. Foch kareivių paro-.---- • ------ ----------------------- -■
do, kad talkininkų generalissi-1 SU AMERIKOS ARMIJOMIS 
mo yra lygiai nusisprendęs su-j FRANCIJOJ, liepos 27. — Trati* 
naikinti tiek tų vokielių karei- kimasis vokiečių spėkų iš įvairių 
vių, kiek tik galima. j dalių fronto, ypač pietiniame

Savo pasitraukimu vokiečiai gale Soissous-Rheims fialieiito

TALKININKAI SUĖMĖ 30,000 
BELAISVIŲ.

Vokiečiai bėga nepaisydami ir 
lietaus.

Truc translatioji filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

t ryčius nuo Fere-en-Tardenois 
ir Sergy, 1% myl. į rytus nuo 
Villers-sur-Fere.

Truc translhtion filcd with the post- 
iiuistci* at Chicago, III.. July 29, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. <>, 1917

• • • ( ' '
Washington, liepos 28/ — 

šios dienos Vaisi, armijos 
nuostolių sąrašas paduoda se
kamus nuostolius:

Užmušta kares lauke ....
Mirė nuo žaizdų.............
Mirė nuo ligų.................
Mirė nuo šiaip atsitikimų
Sunkiai sužeista............. 119
Sužeista nežinia kaip .... 1
Prapuolė............. ........... 25

Viso 225 
šiame sąraše paduodamos se

kančios lietuviškai skamban
čios pavardes:

Chris. Kowalski, Peoria, III.. 
užmuštas karės lauke.

Stanley K.Anuszkiewicz, Pitt- 
sburgh, Pa., sunkiai sužeistas.

Frank Draugelis, < East Bos-] 
ton, Msas., sunkiai sužeistas.

* t V * 1 •< ■ * į į-' '.i

Sleve Siedlecki,
Wis., sunkiai sužeistas.

Mihvaukee.

John Klymasjsvki, Pittsburg 
Pa'., užmuštas karės lauke.

F. F. Sabonis, Wetliersfield 
Conn., užmuštas karės lauke.

Frank J. Komiški, Buffalo,

Didelis lietus pavertė karinius 
kelius į klampynę. Reikia dar 
prielot pridėti baisų talkininkų 
bombardavimų, kuris tęsiasi

talkininkai nuo pradžios kontr- 
ofensivo suėmė 30,000 vokiečių 

Lbelaisvių.
Platinasi nuomonė, kad prie

šai bandys atsilaikyti ant Ardre 
upės.

TAI AMERIKIEČIŲ PERGALĖ 
_____ •

Jų pergalė privertė vokiečius 
bėgti.

Truc Iranslalion filcd xvith the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PAKABIUS, liep. 27. Fran- 
euzų ekspertai mano, kad pilnas 
pasitraukimas priešo į šiaurę 

nuo Marne buvo priverstas a-j 
merikiečių paėmimu Le Char- 
mil.

SU V. VALSTIJŲ KAREIVIAI 
ITALIJOJ.

Pirmieji pulkai jau atvyko italų 
frontan

Truc trnnslation ineri with the post- 
inasler at Cliicago, III., July 29, 1918, 
as icųuiręd by the act pf Oct. 0,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ITA
LIJOS FRONTE, liep. 28. — A- 
merikos kariaujantis kareiviai 
dabar yra Italų fronte. Jie pra
dėjo atvykti šįryt, 
talonų su italais.

| Truc trnnslation filed with the post-* 
mastei* at Chicago, III., July 29, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

RYMAS, liep. 27. — Sulig čia 
gautų iš Šveicarijos žinių, susi
rėmimas išliko tarp Bulgarijos 
ir Turkijos kareivių palei De<|e- 
gač-Adrianopol geležinkelį.

Turkai savinasi geležinkelį ir 
abu miestu.

(Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad Turkija ir Bulgarija kuo lik 
nesigriebia už kardų nuo Brcst 
Litbvsko ir Buchardsto taikos 
sutarčių, kurios nedavė Turki-.

ri pirmiau priklausė Turkijai)

VOKIEČIŲ VARGAI UKRAINOJ

Ukrainos monarchistai linksta 
prie Austrijos ir Vokietija ga
li netekti savo grobio. Gele
žinkeliečiu streikas tebesitę
sia.

I Jrue translation filcd wilh thc post- 
Ifuttster ai Chicago, III., July 29, 1918, 

‘ I i.s reųuired by thc act of Oct. (>, 1917.
LONDONAS, liep. 28. — “Ba- 

I do taika” su Ukraina grąsiha pa- 
I tapti bumerangu Vokietijai, jei 

' I pranešimai iš Kijevo ]wr fvai 
I rias vietas, įskaitant Berliną, y- 
I ra autemiški.

Žinios nurodo, kad Ukrainą 
neapykanta prie'visko, kas yra 

I vokiška ar rusiška darosi n(*be- 
Įsuvaldoma ir didysis grudų svir- 
|nas buvusio Rusijos imperijos, 
Į apiplėšiamas valstybes, pYie ku
rios ji atsišaukė prašydama pa

linksta prie Austro-Vengrijos 
gelbos prieš bolševikus, dabar 
kaipo talkininkės ir išgelbėto
jos.

I l , 1 ’

Pasak Berliner Zeilung, eina 
stiprus monarchistiškas judėji
mas ir daugelis Ukrainos pain

iotų pasiūlė karimą Austrijos er- 
| chercogni WĮIhehn ir pranešė 
Austro Vengrijai, kad jie įieško 
pastovios unijos su ja.

Tas pastato Austriją į nesma
gų padėjimą, bet gudri diploma
tija gali padaryti lai pradžia Au- 

I drijos viešpatavimo Rusijoj ir 
I išplėšti iš Vokietijos jos rytinius 
grobius.

į Geležinkelių darbininkų strei- 
I kas Ukrainoj darosi vis grąsOs- 
I niu proporcijoj. Jis buvo ap- 
Į šauktas protestui prieš Vokieti
jos plėšimus šalies turtų ir 
grasina sustabdyti visą gabeni
mą.

ninku 'skundu yra, kad vokie
čiai konfiskavo maišia sudėki dėl 
darbininkų.
. Kijevo valdžia prižadėjo, kad 
streikas ‘greit bus sulaikyta’, bet 
pranešimai iš Ukrainos sostinės 
sako, kad lai’ e 48 paskirųjų va 
landų lik vienas traukinis veikė 
ir lik po to kai darbininkams bu
vo prigrąsinta mirčia.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

DULUTH, Minu., liepos 27.
Iii* yra pas Daugiau kaip 500 dokų darbi- 

į ninku šiąnakt sustreikavo rei- 
Ikišiol vienatiniais kariaujan-. kaltindami pakėlimo algos. Jie 

čiais Amerikos kareiviais buvo reikalauja pakelti mokestį lipie 
i 10c į valandą su pusantro mo- 

kišeniaus nežiūrint vargo, kilusios dek,i lių pulkų kariaujančių vyrų iš kesčio už perviršį ir šventas die- 
jį labiau panašiu į smarkaus lietaus laike pastarų- Suv. Valstijų iššaukė didelį už- nas. Dabar jie gauna 10 5Q

panaikino maišo išvaizdą Sois-.yra labiau patėmytinas šiąnakt,Į aviatoriai ir pasirodymas dide-: 
sons-Marno-Rheims f ’*( ......... 1"1'* , v : - 1
ir padare

J|skrynią, su beveik tiesiais kam- jų dienų.

Vokiečiai piešia Lietuva
Finlandija jau pasirinko karaliy s - - - -
Mooney pakorimas atidėtas
VOKIEČIAI APIPLĖŠINĖJA

LIETUVOS GYVENTOJUS

Atima gyvulius ir naikina miš
kus. Gyventojams beveik 

nieko nepaliekama.

Truc trnnslation filed with the post- 
uiaster at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 27. — 
SuĮlig valstybės departamento ži 
nių,.maisto situacija tarp Vokie
tijos ir Rusijos pasiekė aštrų 
laipsnį..

Vokiečiai griebiasi žiaurių bil
du.

Kareiviai su kuliamomis ma
šinomis yra siunčiami į grudų 
šalis ir gr duariuikvizuojami.

Rusams valstiečiajns lik liek 
mliekama, kiek kareiviai nus- 
irendžia valstiečiams busiant

Californijos gubernatorius Wil- 
liam I). Stevens šiandie atidėjo 
pakorimų Thomas J. Mooney, 
nuk išto ant mirties neva už nie 
timą bombos San Francisco pa
rodoj dveji metai atgal. Jo pa
korimas atidėtas iki gruodžio 18 
dienos šių melų.

Gubernatorius atidėdamas pa
korimų sako, kad norįs būti tei-

JAU PASKIRTAS FINLANDL 
JOS KARALIUS.

Juo bus vokiečių kunigaikštis 
Adolph.

Žinia sako, kad Ukrainoj 75.

os kareivių atvirai sukilo deki

Yra žinių, kad Rusijos grudų 
aukų derlius yra augščiau vi- 

liūtinio.
Sakoma tajpgi,kad vokiečiai 

rekvizuoja gyvulius ir arklius 
Lietuvoj ir Lenkijoj ir kerta 

miškus tose šalyse daugelyj al- 
vejujo be rūpinimosi lokiu for
mališkumu, kaip išdavimas

Caro šeimyna vienuoline.
Central News žinia iš Amster 

(lamo sako, kad buvusio Rusi
jos caro Nikolai Romanov šei
myna yra Siberijos vienuoline 
Abalak'e. Tas miestas yra prie 
Irtiš upės ir pasižyptėjęs pilgri-

KAMKOV IR SPIRIDONOVA 
'NUŽUDYTI

Buvo žymus social-revoliucionie 
rių vadovai.

Truc trnnslation filcd with the post- 
inasler at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

BERN, liep. 27. — Stockholm 
jf.inia paseka Wolff biuro žinią, 
kad kitas social-revoliucionierin 
vadovas Rusijoj, KatzrKomkov

Wolff biuras, kurs yra pusiau 
oficialu vokiečių žinių agentu
rą taipgi sako, kda Marija Spiri
donova, kuri vadovavo opozici
ja prieš bolševikų premierų Ni- 
kolai Lenin, taipgi tapo sušau
dyta.

MOONEY PAKORIMAS 
ATIDĖTAS.

Iki gruodžio 16 d.

Truc Irnnslation* filcd with the post- 
masler at Chicago, III., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 27. Zu- 
richo žinia į Le Jourhal sako, 
kad Finlandijos karūna tapo 
pasiūlyta kunigaikščiui Adolph 
Friedrich iš Meclenburg-Schwc- 
rinand ir jis jų priėmęs.

Žinia priduria, kad karūnaci
ja įvyks už kelių savaičių.

NAUJASIS AMBASADORIUS 
VYKSTA MASKVON.

Vežasi su savim kareivius

Tnie trnnslation filed wilh the post- 
masler at Chicago, UI., July 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 27. — Pa
sak Exchange Telegraph žinios 
iš Amsterdamo, naujai paskir
tas ambasadorius Dr. Helfferich 
išvažiavo į Maskvą pėtnyčioj. 
pačiu traukiniu išvažiavo batali
onas vokiečių kareivių.

KUR SPĖKA.

WASIJlN(rr()N. Iždo de
partamentas sako, kad talkinin- 
'kų sulįs —- išimant Rusiją ir 
skaitant tik tas Anglijos provin
cijas, kurios turi savyvaldą ir

virtainių mylių teritorijos, 303, 
kolonijų)
000,000 gyventojų, ir $495,000, 
000,000 šiflies turtų.

Cenlralinės valstybės turi 1, 
350,000 ketv. mylių teritorijos, 
147,000,000 gyventojų ir $134, 
000,000,000 šalies turtų.

Talkininkų skolos siekia $69, 
000,000,000, arba apie 14 nuoš. 
visų jų turtų,. Cen tralinių valsty
bių skolos siekia $37,000,000,000, 
bara 28 nuoš. visų jų turtų.

turi 11,000,000 ket

.ORAS
Giedra šiandie ir rytoj; gal- 

LOS ANGELES, liep. 27. bul biskį vešiau.
■ »i
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prisieina1 su bolševikais. Lapkričio ševikai imtų kits kitą ap- 
| mėnesio sukilime tiktai kai-1 šaukt “kontr-revoliucionie- 

‘1 socialistai-revoliucio-jriais” ir tempt ant kartuvių 
i — vardan “komunizmo”!

NAUJIENOS „g-Sį*
Vhk litruanian Daily new*|J^ jęa]bon> negU kitiems lie- rieji __________
Pubitshed Daily except Sunday by'tuvių laikraščiams. Ir “bol-1 ničriai (ir maksimalistai") 
the Lithuaman News ub. Co.,lnc> gpyjkiški” ir “nebolševikiš-(tvirtai rėmė bolševikus.
1840 SO. HALSTED ST., ki” musų spaudos organai |Taip-pat tiktai jie pilnai pri- 

CHICAGO, ILLINOIS. nuolatos talpina be Vertimų, tarė Lenino partijos suma-
I špaltų-špaltas apie Rusiją, Į nymui išvaikyti Steigiamąjį 
įtapie Lietuvą,\ apie įvairius Susirinkimą, jeigu bolševi- 

aiienlus.’uicižia N^ujienųBcn-1 Amerikos politikos klausi- kai jame neturės didžiumos. 
T^rn;n?.nc,1HuuSV5(whlcng0, mus; 0 “Naujenos” taip da- ^Liaudies komisarų” pra

ryt negali. Jau buvo tris at- į nešime apie Steigiamojo Su
sitikimai, kad “Naujienų” < brinkimo išvaikymą daroma

Telephor.e Canal 1506
Apžvalga

RAČKAUSKO SOFIZMAI.

Užsisakomoji Kaina:
Olcagoje—pačtu: 

ains .................. $9-99
meto ..................

nis menesiams.........
vieni mėnesiam ......

Vienam mėnesiui.........
Cbicagoje—per nešiotojus

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

,75

.02

.12
•50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

65.00
3.00
1.65
1.25

. .65 *
7.00

.. 8.00

numeriai buvo sustabdyti griežtas skirtumas tarpe 
pačte net už neišvertimą ko- SOc.-rev. centro (Černovo 
respondencijų, kuriose buvo *srovės) ir dešiniojo sparno 
tiktai paminėta apie Lietu- (Breškovskos-Kerenskio sro 
vą ir Lietuvos klerikalų po- vėS), iš vienos pusės, ir kal- 
litiką (pav. korespondenci- tfu jų soci'alistų-revoliucio-

I jos apie So. Bostono lietuvių!
• nripa K srovini H V

nierių, iš antros. Pirmieji 
vadinama buržuazijos tar
nais ir revoliucijos priešais, 
o antrieji — tikrais darbo

.protestus prieš Karevičių).
Ir nė vienam lietuvių rer 

da’ktoriui nereikėjo tiek kar
tų turėt vizitų iš^Iustice De- žmonių draugais. Kaip ar- 
partamento, kaip “Naujie- “ * ■11----- 1....... .
nų” redaktoriui.

Kame-gi dalykas? “Nau
jienos” juk energingiau ko-Rašytojų ir korespondentų prašome 

siunčiamus išspausdinimui laikraš;.- . .
tyj rankraščius adresuoti tiesiai VOja prieš kaizerizmą, negll 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- . . laikrnšeini Andriaus vardu. Reikia būtinai rasytil VISI musų laiKrascidi. /indi 
aiškiai ir ant vienos popieros pu-!chizn)ą, sindikalizmą, bolšo- sės, be to paliekant platesnius tar-1 .
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- VIZmą ir panaSLUS įdėjau, KU~ 
kę visas teises rankraščius taisyti ir1 . . i . •
trumpinti. Netinkami spaudai raš-* 
tai naikinami, arha gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti. <

tija (laikosi daug-maž tokios tak
tikos, kaip Vokietijos Ncpriklau- 
sohioji Social-Dcmokratų Parti
ja (kurioje vadovauja Kaulsky 
ir Hanse).* Ji stoja už visuotinų, 
o ne už separatinę, taikų — be 
aneksijų, be kontribucijų ir su 
tautų apsisprendimo teise. Ji su
daro Anglijos Darbo Partijos da
lį, ir daugiausia po jos įtekme ši 
partija paskutiniu laiku prięme 
tarptautinio socializmo progra
mų. Bet MacDonald’o ir ’Nepri- 
klausomosios Darbo Partijos ta
rpt auti šk urnas turi nedaug ben
dra iii “tarptautiškumu” Leni
no, kuris visomis jiegopiis prie
šinosi tarptautinei socialistų kon 
ferencijai, bet neatsisakė laikyt 
konferencijas su kaizerio atsto
vais Brest Litovske. • J* ,* I

žeminus talpiname * MacDo-| 
naldo charr’leristikų, kaip ji 
tapo nupiešta “Cutrent Opinion” 
birželio mėnesiu, numeryje:

Londono Posto nuomone, 
kuriam James Ramsay Mac
donald yra baisus, įžyniiusiu 
apie jį dalyku yra tas, kad jis 
iš kalėjimo paleista.

Dėlei nežinomos didžiajam 
karalininkų organui priežas
ties, šilam darbininkų vado
vui yra le idžiama keliauti po 
visas Brilijos salas ir savotiš
kų pacifizmo (ramybės) for
mų skelbti.

Sulig Macdonaldo paties žo
džių, karė yra neišteisinama, 
net 'karininkų žvilgsniu, jei ji 
pasiekia anapus Anglijos ir 
kitų Europos šalių demokrati
nių pajiegų prisiruošimo pa
imti dalykus į savo rankas ir 
tokiu bildu pasaulio taikų pas- 

. tatyli ant tvirtų pamatų.
Ramsay Macdonald iš kie- j 

kvieno rcikaįlauja • aiškesniu 
pereiškimo, negu jo pareiški
mas. Jis sako, kad karė iš- 
pradžių nebuvo apskelbta gin
kluotų ciesorinčs Vokietijos 
pajiegų sunaikinimui.! Jis y- 
ra priešingas dabartinės drau
gijos tvarkos naikinimui.

Tokia pasekme, žinoma, 
bus, sako Macdonald, jei mi
nios kiekvienoj šalyj seks jį. 
Tuo tarpu jis pageidauja Ho- 
hcnzollernų puolimo, nes su 
jų puolimu visa kas kitas tu
rės pulti. Ramsay Macdo
nald anot Londono Posto rau
dojimų, pasakoja šituos daly
kus taip gudriai, kad jis ap-

• gauna kiekvienų pasistengimų 
jį už grotų pasodinti. Anot to 
laikraščio, jis yra tiek pat pa- 

jį ■

vojingas, kiek ir Nikolai Le- 
nin.

Londono World sako, kad 
Ramsay Macdonald visai nė
ra tokiu žmogum, kokiu kas 
tikėtųsi matyli senų darbinin
kų vadovų ir Žemutinio Buto 
narį. Net jo pacifizmas nėra 
kenksmingas, kadangi jis ne
suteikia padrųšipimo kaize
riui. •

P-nas Macdonald daug grei
čiau norėtų pabaigti su drau
gijine tvarka, kaip sd kare, ši
tas idėjas jis papasakoja tokia 
aiškia, gražia anglių kalba, ko
kia jis yra atsižymėjęsVuo la£ 
ko savo patekimo parlamen
tai!, 12 metų atgal.

Pas jį nėra lankastrinio aš* 
traus ištarimo raides r, kuo 
atsižymi Parlamento 
narys Sleve Walsb, kuris turė
tų būti geriau žinomu šitoj ša
lyj. Ramsųy Macdonald ne
rausta ir nekalba be susiriši- 
ųio kai]) Will Thorne, neigi 
kalba taip švelniai kaip Will 
Crooks. Pas jį nėra PhilJipo 
Snowdcno graudumo. Nežiū
rint jo vardo, jo kalboj nėra 
skolinio raliojimo, girdėto 

pas Įiasimirusį Keir Hardie.
Ramsay Macdonald yra dar- < 

bininkų vadu, kuris gali kai- { 
boti Žemutiniame Bute su rankraštis podraug su visais ki- 
Balfouro mokėjimu niintį iš-, tais redakcijoj buvusiais rani.- 
reiksšli, Astpiitho aiškumu ir į raščiais pakliuvo į policijos ran- 
Lloyd Gt'orge’o užsidi'gimu. kas areštų laike. Viskas polici- 
Jis turi “išsilavinimų” oralo- jos rankose tebesti ir nežinia

rinėj prasmėj; pas jį yra re- kada juos atgausime. 
torikoH stilius; jis priveda da
lykus su gabumu; pas jį tik-■ pranešti, 
ras šaltinis žinių ųpįę dalykus, 
visai nesirišančius su dafrbo jn ' kio neužganedino: 
dėjimu.

Jis gerokai perėjęs kiton 50 1 pasiųstas 
metų pusęn, turi atmintį ir di
delę pavartų. Jis atrodo geru 
advokatu, negu kuo kitų.

. Nors Ramsay Macdonald 
gimė ir augo skurde mažame 
namelyj, netoli nuo Škotijos 
pasienio, bet jo motina paėjo

Tai viskas,- kas galima buvo 
Draugiškai J. Šukys. 

Mane atsakymas drg. J. šu-

Vicna, mano rankraštis buvo 
“Kovos” redaktoriui, 

drg. K. Vidikui, dar toli gražu 
prieš katastrofų; ir man ding a-^ 
pie tai turėjo žinoti LSS. šel^F^ 
(orius, kadangi mano rankraš e 
tis turėjo eiti per Literatūros f 
Komitetų, kaip išsireiškė drg. 
K. Vidikas.

Antra: laiškai drg. Vidiko liu
dija: kad rankraštis gautas ir 
nebėra jame nieko priešingo 
prieš honorarų. Taigi prikep
damas laiškus, man norėtųsi žr^j 
noti apie honorarų ir kada bus 
galima gauti. J. Kačergiur.

P. S. Aš reikalauju greito at 
sakymo. —J. K.

P-ui Račkauskui nemalonu,. 
<ad jo pavaduotojas “Tėvynes” 
redakcijoje parašė, jogei SLA. 
organas esąs ne partijos laikraš
tis ir neatsakąs prieš tautininkų 
Sandarą. Ir jisai užreiškia “Tė
vynės” peržvalgoje:

Pasakyti, jog “Tėvynė” “ne
išduoda morales atskaitos pri
eš jokias partijas”, butų gali- 

. ma tik tuokart, jpi musų parti
jos tiktai savo partijų nami
niais reikalais teužsiimtų. Tuo 
tarpu-g beveik visos musų par 
tijos rūpinasi tais klausimais, 
nuo kurių išrišimo priklauso, 
galima sakyti, musų tautos 
ateitis ir gyvybe. Tad ir “Tė- 
vynės”, taip sakant, “moralė 
atsakomybė” pirmučiausiai y- 
ra prieš lietuvių tautą ir pod
raug pricVi tas musų partijas, 
kurio,ms arčiausiai prie šir
dies guli Lietuvos reikalai. Sis 
musų užreiškimas yra parem
tas ne žodžiais, bet darbu, kurį 
“Tėvynė”, kaipo SLA. orga
nas, atliko ir atlieka kaip rei
kale šelpimo musų nukentė
jusios Lietuvos, taip ir reikale 
kovos už Lietuvos laisvę.

“Tėvynės” redakcijai yra 
labai nemalonu, kad 27-tame 
numeryje tilpusi peržvalga da
vė priežastį polemikai 'kituo
se .laikraščiuose, todėl ir lai
komi* reikalingu pastebėti, 
kad ji nėra “Tėvynės” redak
cijos užgirta.

H P-a$( Račkauskas taip “diplo
matiškai” rašo apie “taip sakant

dorio Škicuose apie jį yra nu
mojama, buk jo protėviai su
sieidavo kaip lygus su lygiais 
su Macduffu ir Macbetliu i/’ 
vėlini stengėsi Duncano už
mušimo neprileisti.

Būdamas visai jaunu vaiku 
Ramsay Macdonald nuspren
dė advokatu tapti; bet jis iš
vydo pasadlinio pasisekimo ta
kų užankštų jam iš visų pu
sių.

Londono laikraštyj “News” 
skaitome, kad jaunas Macdo
nald, kaip anglai sako, dėl “in
tereso” stokos turėjo dirbti 
dirbtuvėse ar prigelbėti arkli
dėse, ar arklius girdyti, arba 
bėgioti pasiuntiniu miesto ga
tvėse.

Jis, būdamas jaunas, paty
rė kad neišlavintieji darbinin
kai yra surenkami iš lokių 
žmonių kaip j i* pats. Be nau-l 
dos buvo rodyti gabumus, ku
rių negalima išlavinti, ar mo
kėjimų, kurio darbdavis negal 
išnaudoti. , /.

Jis išaugo vyru su tvirtu į-

burgh, Pa. — Gerbiamas Drau
ge: Gavau Jūsų veikalų “Lie
tuvių Seimas Vilniuje”, f Gavęs 
progos perskaityti jį, greit Jums 
pranešiu kas bus galima .su juo 
padaryti. Jei talpinsiu.

linkėjimais, K. Vidikas.
Mielas Drauge: — .hisų “Var

dan Teisybės” dedu į šį “Kovos? 
mini. Man rodos, kad Jusų 
straipsnelis darys gerų įspūdį į 
skaitytojus.

timi bolševikams buvo kai
rieji - soc.-revoiiucionietiai 
tuo laiku, matyt iš to fakto, 
kad bolševikų frakcija Stei- 
giamamjam Susirinkime pa
siūlė Mariją Spiridonovą 
kandidatu į pirmininkus 
(prieš Černovą, kurio kan
didatūrą rėmė bolševikų 
priešai).

Spiridonovą, be to, da ir 
prie kitos progos pasirodė 
esanti užsitarnavus Lenino 
partijos užsitikėjimą. Kada 
susirinko pirmasis Rusijos 
ūkininkų suvažiavimas, bol
ševikai jį išvaikė, nes jo di
džiuma buvo priešinga 
Jiems. Antras ūkininkų su- 

sušauktas su 
t”, davė

tai į
:uij. Gadynę”. Su geriausiais

rių buk taip bijosi valdiškie
ji ar kitokie autoritetai, jos 
griežtai atmeta. Kodel-gi 
tad tie varžymai ?

Todėl, kad “Naujienos” y- 
ra įtekmingos: su jomis visi 
daugiau s skaitosi, negu su 
kitais lietuvių laikraščiais; 

f . e ir todėl, kad jos yra pavojin- Redakcijos | giaūsis susipratusiųjų darb’i-
• įninku ginklas kovoje prieš

j atžagareivius. UŽ TAI važiavimas, ------
________ f™™—NUOLATOS EINA SKUN- bolševikų “pagelba

D AI ANT MUSŲ DIENRA-ijau didžiumą ^iriųjų soc.- 
ŠČIO IR JO REDAKTO-Jrev. partijai; ir jo pirminin- 
RIAUS. jku tapo išrinkta Marija;£>pi-

Šituos dalykus mes rašo- ridonova. Savo revoliucio- 
rne ne tam, kad pasiskundus, ningumą ji tuojaus parode 
o tiktai tam, kad skaityto- tuo, kad liepė suarestuot sė
jai žinotų TIESĄ. “Bolševi- ne^ Breskoyską ir Viktorą 
kų” šauksmai ne vieną jų gal černovą, kitu dviejų soc.- 

re v. srovių vadus. • ’
Ir dabar, girdi, tą uolią 

bolševikų rėmėją • Leninas 
“komunistiškai” išsiuntęs 
dangaus karalystę! ; ‘

Spiridonovos bendrakėlei-, 
vis toje ekskursijoje iš’ že
miško rojaus į dangišką j; 
rojų, Katz-Kamkov, nebuvo 
taip pagarsėjęs, kaip ji. Ma
toma, tečiaus kad jisai pas
kutiniu laiku irgi lošė labai 
įžymią rolę kairiųjų sbc.- 
rev. partijoje, nes aprašy
muose sovietų kongreso, įvy
kusio pradžioje šio mėnesio, 
apie jpatkartotinai minima, 
kaipo apie tos partijos v^dą.

Kamkov sovietų kongrese 
labai ąštriai pasmerkė bol
ševikus ir Vokietijos val
džią. Trockį, kurisai pašiū
rė, kad jisai pildęs “proleta
riato valią”, Kamkov išvadi
no “melagium” ir “von-Mir- 
bacho bernu”; bolševikus ji
sai apibudino, kaipo “nuli
pus Rusijos budelius”; ir, 
kada jie atsisakė priimt jo 
pasiūlymą nusiųst pasveiki-> 
nimą raudonosios gvardijos 
būriams, kovojantiems su 
vokiečių kariuomene Ukrai
nos parubežyje, jisai išvedė 
savo partiją iš suvažiavimo. 
Eidami laukan, jie šaukė: 
“Šalin Mirbach! Šalin bolše
vikus!” - v

Už dviejų dienų po šitų 
scenų, kaip žinome, Vokieti
jos ambasadorius Maskvoje, 
Von-Mirbachas, buvo užmu
štas, ir bolševikų kareiviai, 
atviram mūšyje susirėmė su 
kairiaisiais socialistais-revn- 
liucionieriais, mėginusiais 
apginti Mirbacho užmušė
jus. Paskui prasidėjo gau
dymas ir žudymas soc.-revo- 
liucionierių, — kurie dabar 
jau, žinoma, iš “darbo žmo-

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

Kaip yra istiesų.
ridonova. Savo “revoliucio-

Trut translation filod wilh thc post- 
master at Chicago, III., July 29, 1918, 
us reųulred by the act of Oct. 6,1917,

Polemika tarpe musų kra
štutinių socialistų ir jų opo
nentų paskutiniu laiku priė
mė visai navatną formą. Ne
kalbame čia apie “bolševikų” 
madą pravardžiuoties ir ne
padoriausiais įtarimais juo
dinti “Naujienas” — nes su 
tuo jau, rodos, visi bus apsi
pratę ; mes į tai nė neatsaki- 
nėjame. Bet jie pasibalnojo 
dabar dar naują arkliuką.
' Kada “Naujienos” arba 

“Keleivis” pasako savo nuo
monę kokiame-nors klausi
me, kuriame šitie du laikraš
čiai nesutinka su kraštuti
niais, tai pastarieji, ažuot 
kritikavę tą nuomonę, apla- 
mais sakiniais pasmerkia 
ją ir deda tašką. Girdi, tai 
esąs “social-patriotizmąs”, 
arba — “nudardėjimas”, ar
ba - 
tai” 
Ir atliktas kriukis.

Argumentų nėra, tiktai 
smerkimai ir niekinimai. O 
kad skaitytojai pasitenkintų 
tais smerkimais ir niekini
mais ir nereikalautų argu
mentų, tai tie “kritikai” nuo
latos šaukia jiems : “Mes ne
galime laisvai kalbėti; mums 
burna užimta; ‘social-patrio- 
tams’ valdžia kliūčių neda
ro, o mus persekioja”; Ir di
džiuma skaitytojų toms la- 
mentacioms tiki.

Bet jos yra visai neteisin- 
gds.' štai faktai: “Keleivis”, 
kurį musų bolševikai” daž
nai pravardžiuoja ‘‘sočiai-, 
patriotišku”, dvejetas mėne
sių atgal' buvo šaukiamas 
Washingtonan pasiteisinti; 

o “Laisvė”, kuri pučia į visas 
kaitių-kairiausio socializmo: 
(deja, ne tik socializmo!) dū
das, tokių “trobelių” dar ne
turėjo. ‘‘Naujienos”, kurias 
musų sufanatizuotieji r-r-re- 
voHuciomeriai skaito aršes
niu * daiktu už “Draugą” 
(taip jie viešai skelbia), yra 
labiau^ varžomos* užsbent__ _
kokį kitą lietuvių laikraštį, rių partijos ir padarė bloką Nedaug bereikia, kad bol-

privertė manyt, kad ta pozi
cija, tytrią užima “Naujie
nos”, yra labai patogi joms; 
ir ne vienas jų gal -įsivaiįdi- 
na, kad “Naujienų” niekin
tojai turi teisės kovoti prieš 
jas be argumentų.

Faktiškai-gi yra kaip tik 
atbulai. Patogumo turi kaip 
tik tie kraštutinieji, kadangi 
jie dabar gali slėpti savo ar
gumentų biednumą, teisin
damiesi tuo, kad jiems “uži
ma burną” (kolioties ir šmei
žti “Naujienas” jiems, žino
ma, niekas “neužima bur-

Kraštutinieji žaidžia ant 
minios ūpo, o mums rupi da
ryti įtekmę į žmonių protą.

- “taip kalba kapitalis- 
“taip kalba patriotai1’... Kamkov ir Spirido- 

nova sušaudyti.
True Irnnslntion filod with Ihe post- 
inaster at Chicago, Iii., July 29, 1918, 
as reuiiircd by the act of Oct. 6, 1917

Iš Berno pranešama, kad 
pusiauoficialė vokiečių tele
grafo agentūra paskelbusi 
žinią, jogei Rusijos bolševi
kai sušaudę Katz-Kamkoyą 
ir Mariją Spiridonovą, prie
šingo Lenino partijai judė
jimo vadovus.

Ar tesinga yra šita žinia, 
sunku pasakyt. Bet jeigu ji 
butų teisinga, tai- reikštų, 
kad bolševikiškas teroras 
Rusijoje jau beveik pasiekė 
kulminacinio punkto. Žmo
nių galabinimas yra pats sa
vaime žiauru* darbas; bet ji
sai šiame, atsitikime įgjja 
dar ypatingą prasmę todėl, 
kad tuodu nužudytuoju as-! 
meniu užėmė nepaprastą pa
dėjimą Rusijos politikoje.

Kamkov (tikras vardas 
yra Katz) ir Spiridonovą bu
vo kairiųjų socialistų-revo- 
liučionierių vadai. Perei
tais metais ši srovė atskilo 
nuo socialistų-revoliucionie-

Jeigu Jisai nori išreikšt tų nuo
monę, kad “Tėvyne” morališkai 
atsako prieš visuomenę, tai apie 
tai nę 'kalbėt nėra reikalo, nes. 
tokią ątsakomybę. turi kiekvie
nas laikraštis (kaip ir kiekviena 
visuomenei tarnaujančioji įstai
ga, kiekvienas visuomenes veikė
jas ir tt.). Bet pirmesnėj! “Tė
vynes” pastaba, kuri iššaukė 
daug nepasitenkinimo dešiniųjų 
tautinipkų spaudoje, juk turėjo 
visai kitokių prasmę: tenai ėjo 
kalba ne apie atsakomybę prieš 
visuomenę apskritai, o apie Spe- 
cialę atsakomybę prieš tam tik
rų partijų; ir buvo pasakyta, kad 
tokios atsakomybės (didesnės 
atsakomybės prieš tautininkų pa 
rtijų, negu prieš kitas musų vi
suomenės dalis) “Tėvynė” nepri
pažįsta.

Kų-gi į tai atsako p. Račkaus
kas? Jisai rašo, kad SLA. orga
nas esu atsakomingas “prieš tas 
musų partijas, kurioms arčiau
siai prie širdies guli Lietuvos rei
kalai”? Bet kokios yra tos par
tijos? .Kelios jos yra? Ir kas 
sprendžia, kurioms partijoms' 

Lietuvos reikalai guli prie širdies 
“arčiaus”, ir kurioms “tolinus”?

P-o Račkausko užreiškiriias 
tai ncatsakymas, o tiktai išsisu
kinėjimas nuo atsakymo. SLA.' 
organo redaktorius turėtų aiškiai 
kalbėt bent apie tokį dalykų, 

kaip “Tėvynės” santykiai su par
tijoms; kitnip,‘Sus-ve kįla daug' 
bereikalingų nesusipratimų.

RAMSAY MACDONALD

Trne translation filod with the post- 
niaster ai Chicago, UI., July 29, 1918, 
as reųuired by the ųęt of Oct. 6,1917.

Ramsay MacDonald yra greta 
SiKmlen’o, Anglijos Nepriklau
somosios Darbo Partijos vadas, 
Anglijos parlamento narys ir vie

nių draugų” pavirto’“kontr-, nas Anglijos darbininkų at- 
bur- stovų tarptautiniupie Socialistų 

Biure.
Nepriklausomoji Darbo Par-

(revoliucionieriais” ir “ 
žuaziįos tarnais”.

i

arbo

nio apie Vilniaus seimų.
Gal leisite delei jo pasitarti ir 

su Literatūros Komitetu. Di
džiausia gali išeiti klintis iš to, 

. i kad jis (nors labai įdomus) il-

sitikinimu, kad draugija nė
ra teisinga su darbininku ir jis 
jai niekuomet to nedovanojo. 
P-nas Macdonald yra lik men
ku jo palies teorijos, ihistra- 
vimu, nes jis pasiekė garbės, Į 
auklėdamas agresyvį darbo i 
judėjimų, su kuriuomi jo var
das yra susirišęs.

Jis turi gabumų organizuo
ti ir Ncprigulmingos Darbo 
Partijos buvimas yra to priro
dymu, — kaip London Mail 
sako. Jis pasinėrė socializme 
ir jo literatūrų padarė užsilai
kančia, jis redaguodamas so
cialistų klasinius veikalus, ra- 
šydiMnas socialistų propagan
dų, laikydamas socialistų kal
bas tvirtu, žibančiu, švelniu 
styliumi ir kaipo “inteligen
tas” jis buvo už tai labai my
limu.

Toks tai teisingas žodis apie 
Macdonaldų, Londono Clari
on*© nuomone. Savo atsineši- 
me į gyvenimų jis yra giliai 
mokslišku; net jo gerai žino
ma pažvalga, kad charakterio 
išauklėjimas esųs tikruoju in
divido uždaviniu, yra darvini
niu išvedimu.

Jo artimas susilietimas su 
Europos sausumos proletarų 
vadovais padarė jį visišku ko
smopolitu.

SkaitytojOalsai
| Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Atviras laiškas LSS. ir LSS. 
Centro Sekretoriui.

Po katastrofai, kuri pati sa- 
vaimi Sąjungoje turėjo įvykti, 
as galų-gale kreipiausi prie ud- 
ininistracijos, kurios vardu at
sake drg. J. Šukys, sekančiai:

Philadelphia, Pa',

Gerbiamasis Drauge:—
Atsakydamas į Jūsų laiškų, 

rašytų kovo 10 d., klausiant kur 
randasi Jusų rankrašlys.

Ištyrus pasirodo, kad Jusų

gas. Jeigu Literatūros Komį>^ 
tas nutars talpinti, tai jis turės 
būti visas patalpintas, nežiūrint, 
kas bus “Naujosios Gadynės” re
daktorium. O jeigu aš savo nuo-

. žiūra pradėčiau talpinti irt saky
sim, nuo Naujų Metų arba ko- I

I . w V

kiu menesiu vėliau nuo redaga- 
vimo pasitraukčiau, tai mano į- 
pėdinis palčių "perstoti talpinęs, 
> e * ♦ ' f |

nes jam gali kas nors nepatikli. 
Tokių dalykų musų spaudoje 
juk būna, u<

Viso labo jums linkėdamas, 
spaudžiu junVs dešinę ir lieku, 
Jusų K. Vidikas.

Vokiečiai neapkenčiami Lietuvoj

True translation filod with thc npst- ■ 
inaster at Chicago, III., July 29, lw)LĮ, I 
as rctjuircd by ihe act of Oct. 6,19n^

Tūlų laikų atgal New Yorko vo ■

gavo tikrų žinių iš Europos, kad I 
Vokietija visai negaunanti mai- I 
sto iš Ukrainos, ir padavė iširau- I 
ka iš Berlfao junkerių laikraš- I 
Čio, kurioj sakoma, kad ryšiai I 
tarp Vokietijos ir Ukrainos yis I 
daugiau trūksta ir ateitis darosi I 
baisiai tamsi. Tas pats laikraš-1 
tis taipgi sužinojo, kad tokios I

Baltijos provincijose, o ypač Lie
tuvoj, taip kad Vokietijos vardas 
visur darosi neapkenčiamas kai
po pavergėjų tautos vardas.

Redakcijos Atsakymai j
Tautiečiui,-Gary. — Jusų ko

respondencijos negalime suvar
toti.

J. Morkuekiri. — Ačiū už iš-, 
karpų. Naujienose jau buvo pMT- 
Čiau apie tai rašyta.

Kazimieras Gugis

Vcda visokius reikalus, kaip triminaliikuose 
taip ir civiltikuose teismuose. J)aro 

visokius dokumentus ir jį •opieras.

Namų Ofisas:
3923 S. Halsled St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

•i

f

Miojto Ofisas: I
117 N. Dearborn Si I

III 13 Valty BMt.1 $ 
Tel. Central 4411 ■

Naujienų agentas Rosciandr, Ken 
singtone
Pranas Grybas,

125 Easl 1011h si.

O. Žaliene, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskns, 373 Kensington av. <n

IMPERFECT IN ORIGINAL ji
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| j pL-i/vaa/l. pvsM.'r “'Am. kokiiis L.-S. jtj, kkrHailus; i
KOCKlOl 00 KrilIlOS1 DaH). Turybn, Peopleš Gouncil”|S>. įstatus galima laužyt ar h- esanti tautininkų

’ir tt., nes esame įsitikiny, kad pic tai spreitalžia kiekvienas są-' vė, su kuria jft pats cinus. Dar 
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|nio mokslo pamatais darbininkų čių kuopele? Jeigu taip, tai katd’ mo bendnivę, bet mažai; saku. . 

J apie tai plačiau pakallrėsiąs aii'-J

Pąnedčlis, Liepos 29, 1918.

Protesto rezoliucija.

Į

■I
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;lik tarptautiniais soc. revoliuei-j jungietis ir kiokviona sąjungie-! kalbėjo apie Lietuvos atstaty- Atletas! 
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„tektinai “Laiky tiesi” Sveikatoje Kaip

LSS. 75 kp. taikytame liepos klesa gnl(x8 iSsiliuositoN. 
2| d. 1918 mėnesiniame susirin-| ] 
kime Vega HaH, 9tli str. ir 15tii 
avė., Rockford, III., vienbalsiai 
išnešė ši kančią protesto rezotiu- 
riia: V V 

Kadangi “Nauj.”, 
vienminčiai pirmutiniai pradė
jo laužyti LS. Sąjungos ir S. P. Į 
St. Louis konferencijos suvt.....
vinie nustatytą ir visuotinu Imt-Į 
savimu užgirių taktikų;

Kadangi ir paskutinis LSS. 
ri'terendiuno nutarimas: I, III ir 
IV, kurie yra legališki, logiški 
ir neprieštaraujantis; kurių bal
savimo laikas sutinka ir su L. 
S.S. taisyklėmis, bet jeigu da-^ 
lykas butų ir užsivilkęs kiek ii-, 
ginu, tai tam yra svarbios prie-Į 
žastįs, nes nuo sekr.-vert. drg. 
J. Stilsono buvo paimti visi do
kumentai, — visgi ir tuomet tas 
nutarimas nenustotu savo ver
tės — Vienok “N.”, “Kel.” ir jų 
vienminčiai nori juos laužyt. 
Nori įtikinti ir kitas Sąjungos 
kuopas, kad ir jos savų įstatymų 
nepildytų. <

Todėl mes karštai protestui)-] 
jame prii’š tokius ...(išleidome 
Koliojimo žodį. “N.” Red.) lau
žymus ir kraipymus Sąjungos 
nutarimų.

Mes patariame visiems sajun- 
giečiams, kuoptu n s ir Rajonams 
tvirtai laikyties visų Sąjungos nepamatuotas užreiškimas sve- 
ir S. P. nutarimų kol jie nėra-ria (langiaus, negu 
konstitucionališkai, per referen- argumentai.
dūmą atšaukti ar taisyti. ,, .. .. . . . .. . . .. , 4 3) Rezoliucijos autoriai sako;Mes patariame neklausyti iri, . „ , , . . . .. . ' i kad referendumų balsavimo lai-nesiduoti save klaidinti viso-’, „ , y , o o . • > i-. . .... • kns sittinkn su I-.S.S. taisvkic-kicniM ‘ ir iii . . - . ,

| tafta reikia įstatų? Miestai gydytojsh sako:
r Delikatnus, ifbrvuotus, suvargu-

Rezoliucijos su tąsymo Konii-1 4) Pagalios, rezoliucijos nu-!tras kalbėtojas, p. Račkauskas. »h».»išmones> padaro Stipresniais i
I. . . . . * , .s „ ' , , , „ * n A1 dvi savaiti laiko, dangume atnitb

n: ’ toriai duoda patarimų sąjun ]Perstatytas kalbėt ' p. Račkaus- IkLmę. •
S. Darginavičius
L. Palsuekis • •'
Step. Indriūnas.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. Į- 
■ dėjome tą rockfordiečių “rezo- 

’į. |liucijų”, kaipo dokumentą, pa
rodantį, kaip protauja (arba, 
tikrinus sakau, neprotauja) Til-

ir Ju

nusių save socialistais. Pridur
sime prie jos keletu pastabų.

1) “Rezoliucijos” autoriai va
idina taktikos “laužymu” tą fak-; 
/ tą, kad “Naujienos” kritikavo 
(senąją socialistų partijos pozici
jų, išreikštą St. Louis’o konven-J 
rijos rezoliucijoje. Taigi, jų 
nuomone, kritika, ,išreiškimas 
minčių yra nusidėjimas. Jie, 

į biedni nežino nė to, kad šitokiu 
| savo protavimu jie susilygina 
j su viduramžio heretikų |><Tse-|<|angi pnrtiin per savo piki, ko-

Įgiečiams, ku<>|K>ins ir rajonams. Jais apič tai ir kalbėjo. Jo'kal- I)ai1gumn žn)oniŲ ro4osi npf}U. 
< Iškur tečiaus jie gavo tų patarė-įba buvo daug rimtesnė negu prntingni mano gausią idnau,iin- 
j jų autoritetų? I/SS-je kolkas dar!l)-ro Šliupo. Beto, jis nevarto- Į.Įt\ihuiiUj^^ 
nėra “patarėjų” titulo. Visi jo* 
nariai turi lygias teises — teisę 
protaut, teisę viešai išreikšt sn- jusius dėl kares lietuvius, nesl- 
vo nuomones, teisę keitiklio t tą, 
kas jii'Uis išrodo esant bloga ir 
tt. Bet “patarėjai” iš Rockfordo 
ne tiktai; savinasi niekieno nesu
teiktą jiems autoritetą, o ir pro
testuoja prieš tai-, kad ne jų min
ties sųjungit'čiai išreiškia savo 
nuomones!

5) Paskutiniame savo “patari
mo’’ rezoliucijos autoriai papiP. 
do net du visai negeru dalyku. 
Viena, jie šmeižia AiL.D.T-ą ir 
People’s Couuoil, sakydami, kad 
šitos organizacijos “klaidina”; 
antru, jie niekina Soc. Partija, 
šmeiždami People’s Council, ka-

Dauguma žmonių rodosi nesu-

kiotojais, “visa-išgaliančios ka
talikų bažnyčios” atstovais.

j 2) Rezoliucijos autoriai giria 
paskutinių L.S.S. “referendu- 

įmų” nutarimus, nepasistengda
mi nė vienu žodžiu sumušti 
“Naujienų” išvadžiojimus, ku
rktose buvo* prirodyta, kad jie1 
yra ir nelegališki, ir nelogiški ir 
prieštaraųjantįs kits kitam. .Jie 
mano, vadinasi, kad jų niekuo

jnitetų ne tiktai užgyrė tų orga
nizacijų, o ir ragino socialistus 
remti jų.

žodžiu, tie Rockfordo sųjun- 
giečiai savo “protestu” parode, 
kad jiems trūksta daugelio ypa
tybių, kurių reikia susipratu
sioms darbininkams ir socialis
tams—logikas, rimtumo, sveti
mų nuomonių gerbimo ir pado
rumo. ?

I tingus arba narkoilšklis vaistus, 
kuomet tai yra faktas, tikra ir 
tclšihga jil’ga galėtų ateit vien 
mio maisto, kuri jus valgųte. Bet 
žmonės nevisuomet gauna .jiegą iš 
savo maisto, nes jie neturi užtek
tinai geležies savo Jcrauju'je, kad 
pastarasis paliepių permainyt ma
istą t gyvą jiegą. Iš savo nual
pusių nervų padėjimo žmonės su
pranta, jog kas nors yra bloga, 
bet jie nežino, kas tuom bloga. 
Jeigu jus nejaujate stipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi soknn- 

l'člnni savo išegzaminavirmii: Pa 
simu ar galima duoti?” Atsa- tėmykite tą, kiek ilgai jus galite 
1.„ VI.....S__ i -„s. ,lilb,i' ’’ei “'‘V01.1, j’.s g"lile, 1,cnuovargio nueiti.. Po to paimkite 

dvi penkiagranes plotkeles pa
prasto Nuxatcd Iron’o tris kartus 
j dieną po valgiais bėgyje dviejų 
[savaičių. Tuomet vėl išmėgink 
savo sveikatą ir pats patėmyk, 
kiek pasitaisiai. Aš mačiau tuzinus 
nervuotų, Suvargusių žmonių, kurie 
kentėjo yisą laiką; jie stebčtiniau- 
siai padidino savo sveikatą ir pa
kantrumą vien tiktai per vartojimą 
Iron’o atsakančioje formoje. Bet ne
vartok Šonų formų sumažinto Iron’o, 
Iron Acetate, arba Iron’o Tinktūra, 
vientik keleto centų suČėdymui. Jus 
turite vartoti Iron’ą tokioje formo
je, kokioje jis galėjų būt lengvai su
naudotas, kaip Nuxated Iron’as, jei 
jus-norite kokią naudą iš to gaut, 
nes kitaip jis gali būt dar blėdingu. 
Daugelis atletų, kaip ir kumštininkų 
už prizus, laimėjo dieną vien todėl, 
kad jie žinojo paslaptį didelio stip-

jo jokių koliojamų žodžių. Ra
gino žmones atsiminti nukeli tė-

gailėti aukų jų sušclpimui, taip
jau remti Lietuvos atstatymo 
reikalų. — Aukų surinkta 31 do
leris su centais.

Prakalboms pasibaigus iš pu
blikos atsiliepė balsai: “O klau-1

kieno-nors Racine, Wis
h.' . j • >’ >> : z > . ■

. , , . _ ~ o . . fbalsaviinas gal buvo “užsivilkęs
Geriausias badas dėl itniiMnų» ° .. ........................ .

Neturi stoičuot nei viename name 
l>-ro Rkhter’io

PAIN-EJPELLER
Jau nuo 50 metų /ra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. buteliu k na viaoae aptlekoao arba 
stačiai tm<>

P. A D. RICNTBR & CO.
74-80 W«ahlngton Street.

Iš vietos lietuvių judėjimo.— 
šliupo prakalbos.

Liepos 21 Kenoshos LSS. 58 

kuopa bUvo surengus draugiš-

ko, kad taip, tik klausimai rei
kia surašyt ant popierėlių. Pa
sipila daugybė klausimų. KaL 
lieto jai atsisako beatsakinėti, 
nes vėlus laikas esąs, ir pirmi
ninkui liepia niekam nebeduot 
balso. Publika nepatenkinta, 
ima nerimauti. Atsiranda jau j 
iiet keturi pirmininkai ir liepia 
nulilt, nes kitaip busiu pašaukti 
“dėdės” ir visus išvesiu. Iš pub
likos bętgi girdėt balsai: “Mes 
norim, kad atsakytumėte į kla
usimus; meluot mokat, o kaip 
reikia išrodyt faktais, tai nega
lit!” j

Pirmininkas ir kiti lyderiai] 
pamatę, kad čia ne juokais pub-| 
lika užsispyrė, liepė muzikan-l 
tams grieš!. Tiems pradėjus du-] 
dus pusti!, supykus publika pa- | 
kilo ir ėjo laukan. į

Lietuvių rankių dirbinių | 
paroda. j

Rugsėjo pirmu ir antra dieno
mis rengiama čia lietuvių ran-
sq pvnkios vietos lietuviy orgp- 

nizacijos. Už dailiausius dirbi-
• kiek ilgiau”! Reiškia, jie leidžia išvažiavimą į Burlington! nius skiriama devynios dovanos 
Į sau viešai tvirtinti tų, kame pa- aOad mišką. Buvo pakviesta 'sumoj 85 dolerių. Didžiausia
ts nėra tikri. Ir po to jie, steng-‘ 
domiesi pateisint “referendu
mų” nelegališkumą, suteikia ga
lios L.S.S. sekretoriui peržengt 
L.S.S. taisykles dėlei “svarbių 

Ne* York. n. y. į i>i ^žasčių”. Bet kokios priežas-

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison sL 2225 So. Leavitt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pL

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 Iki 8 vakaro
Pitone Haymarket 2563 Phone Canal 462$

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alban^ 1546

DOCTO’r ROŠs" "1
Chicagos Specialistas

Gydo Užscnėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampan Monro®, DirCHICAGO, ILLINOIS■ nUVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

.»’ '■. elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki L Taipgi Panedč- 
lyi, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

J

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS HHHH|
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmo ir nysniaguino. Apaugę vokai, opti- 
Akos n<>i'vų ligos, silpnos, ašarotos, užblitiSkę a- 
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu būdu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tų pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
katiiro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIR1NKIMA
Valandos: 9 iki - - ... 219 S. Degrhorii
8 tai’iActdt,io'tW. M. Lawhon, M.D.s‘ nS.TCzJ11 mis 19iki 1-mai 7 prieš PačtųĮ
____________ - ■■ ' ■ '^U ĮU l i'U .Į.

jir Bacino 124 kuopa ir, kaip te- 
>ko pastebėt, nemažas raciniečių 
būrelis dalyvavo išvažiavime. 
Kenbšiečiai tą išvažiavimą ren
gė ypatingai tam, kad atsisvei
kinus su draugais, išvažiuojan
čiais kariuomenėn, o jų esama 
net penki. Tai buvo veiklus 
draugai, kai kurie jų buvo geri 
dainuotojai.

Diena buvo praleista labai 
maloniai bežaidžiant ir besilin
ksminant, o 58 kuopos choras 

į neblogai padainavo dar keletą 
j dainelių. Buvo ■ ir užkandžių 
• svečiams.

Tokį pat išvažibvimą žada ne
užilgo surengti ir Yaciniečiai.

D-ro šliupo prakalbos.
Liepos 23 kalbėto čia Dr. Šliu

pas ir p. V. K. Račkauskas, Tė- 
| vynes redaktorius (prakalbas
■ : jiems rengė vietos sandariečiai L 
! Lietuvių benui sugriežus tauti- 
I nius — lietuvių ir Amerikos — 
|' himnus, pirmininkas perstatė 
| kalbėt D-rą Šliupą. Publika pa-

sitiko jį gausiais plojimais. Dr.
■ j šliupą# išsyk atrodė lyg ko nu
lį si minęs. Išlėto pradėjo savo

kalbą — apie: mokslą, pankui 
apie tauteles, apie Lietuvą, jos 
buvusią galybę, jos didvyrius 
etc., pagaliaus apie jos dabarti
nį padėjimą. “Šiandie* inusų 
tautoj yra daug išgamų, kur ne
myli tėvynes, nepripažsta Lie
tuvos, nenori jai laisvės” — ėmė 
pasakoti Dr. šliupas, ir bema
tant, šokosi skalbti socialistus,, 
kurie norį apžiot visą pasaulį, o 
savo tauta visai nesirūpiną., Už- 
Xat, girdi, socialistams nebusią 
•vietos Lietuvoj, kada ji išgau- 
siunti sau nepriklausomybę.

dovana 25 doleriai, mažiau
sia 1 doleris. , .

Reikėtų, kad parodon atsiųstų 
savo dirbinius ne tik Racino 
lietuviai, bet ir visos apielinkės 
miestelių. Pirmų parodos vaka
rų bus, be to spektaklis (bus 
sulošta veikalas “Valkata”); 
antrų vakarų bus koncertas.

Choro vargai.
Pastaraisiais laikais kilo ka- 

žinkokių nesusipratimų tarp 
Lietuvių Socialistų Choro narių 
ir, kaip matyt, tie nesusiprati
mai labai pakenks Choro reika
lui. Pirma choras labai gerui 
gyvavo, kada nariuose buvo su
tarimas ir visi išvien veikė. Ki-: 
lūs nesusipratimams, daugelis 
otsisakė beeiti dainuot ir tuo bil
du choras pairo iki atsirasiant 
naujų dainininkų arba iki su
grįš senieji. >

Tai labai nemalonus dalykas. 
Butų gera, kad LSS. 124 kuo
pa mėgintų tuos nesusiprati- 
inus prašalinti ir Chorų vėl pas
tatyti ant kojų. Choras, tai 
puikiausi musų įstaigėlė, musų 
pažiba. Nereikėtų leisti jam 
nupulti. Reikėtų pasistengti 
surast kaltininkus, kurie aido 
darbų, ir geriau juos pašalinti 
iš Choro, idant jis netrukdomas 
galėtų bujoti ir veikti.i—I. I. B.

i

Neulsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam v 
apttekorini ^tuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. > 

. Aš turiu 15 metų patyrimų i»- 
galiu istyrl jus akis Ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums Akiniai nebus relkalin- 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1891 So. Ashland Avė. Chteaf^

Tėmykite i mano parašų 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo $ 
vgL tyto iki 12 valandai dienų.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. ..Tol. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

(iaro maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ncd. 9—12 d.

Mano veidas po Mano veidas 
vartojimo prieš vartosiant

Tiktai moters gali pagelbėti rno- 
terei.

Del jūsų merginos ir moters, ku
rios turi šlakelius, spuogus ant savo 
veido ir ahelnai visokius odos ne- 
šviii uinus, aštriu <lel Juau CKKAM. KimiS V HA. SUTAISYTAS SVL.K. 
.EUROPOS DAKTARU rece-pty, ir 
jeigu jus pavartosite šį cčotini’ų tik
tai keletu kartų, šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai visai pranyks, ir jūsų 
oda pasiliks taip švelni, kaip akso
mus, ir taip puiki kaip marmoras, 
kilti mos gvarantuojain arba bus su
grąžinti pinigai. Kaina už puoduką 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, JUS GALIT PIR
KTI ŠI CREAM’A TIK NUO MUSU. 
Rašykite j Mrs. Nellie N. Wojnar,

311 E. 65th St., New York, Y.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vo dėvi liaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj

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

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HAtSTED ir 82-ra GATVES

prosijama mašinomis. Dprbas 
padalintas į keturias dalis. Tai 
firmai ir buvo priežasties ne- 
mokėti visiems lygiai.

Liepos 20 d. kooperacija buvo 
surengus piknikų Bunkers .Par
ke. Publikos buvo daug. (Guli
ma tikėties, kad ir pelpo i liks 
svetainės statymo kooperacijai.

rūmo,ir pakantrumo, kuris paeina iš 
pcrtekliadS Iron’o kraujuje, kuomet 
vėl kiti pralaimėjo, nueidami j nega
lę vien tik dėl stokos Iron’o jų krau
jui ,
Išdirbėjų Pastaba: — Nuxated Iron, 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai visiems ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajudina (jų, nei nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čiehu užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
tickorius.

f Dr. A. R. Blumenthal |

*WIV SPECIALISTAS 
Akiu ĘgsandaraojB Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 

____ patinga doma at-
< T kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 diena. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Tėlephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
•85 siutai ir o'verlcotati. nuo S7.5O iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D ON
1415 S. Halsted SU Chicago, I1L

' 1 1 f' -■    " ■—

Telephone Yards 5032

Tel. Armltage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAJTIENe

Sngabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo Ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus, mergi* 
soma bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. M. Stupnicki
8109 S. Morgan st. Chicago

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

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
S v et., 1900 S. Union 
avė. Ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

’’ Ateik i vienintele 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
ęulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški, Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu i trumpą laiką,

tokiai atsibuna kas panedėli ir ket
vertą; pradžia 7:45 vai. vakarę. 
Mokytojus JOS URBANAVIČIUS 
pagclbiuinkčui. . ,, 
1000 S. Union avė., Chicago.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

(Serai lietuviams Sinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorijai 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 Vakarais. Tclephohe Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Baltimoi’es lietuviai nejuokais 
pradėjo rengties statyti nauja 
svetainę. Senųjų jau parda
vė, nes tiekiui lietuvių senoji sve
taine visai nebetiko.

Reiid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagš 
T.l.phona Hayw«rk«t 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofiaas; 8354 S. .Halsted St, Chicagi 
teUpkon. t)r«v»r HM

su

" ......................  j
NAUJA W. S. S. KAMPANIJA

Baltimore, M d.
9 Jki. a- ’ " — - X .****• •• j.

Didelis preseriųį laimėjimas. H

Pas Strausų geriausia darbi
ninkai organizuoti, už tai jie ir 
moka kovoti. Gegužės mėnesyj 
Strauso darbininkai išreikalavo 

Paskui ėmė šlykščiai apkalbme- i algos 10 nuošimčių daugiau, O
ti rusų žmones, kad tai csų ple- dabar da dauginus kaip 10 nuo- 
pikai, vagįs, žmogžudžiai, tani-’ šimtį. Iki šiolei čia švarkų pro
senoliai etc. Klausant tų D-ro ‘ sytojai nevienodai gaudavo mo- 
Šliupo kolihjimų, nenoroms keti, bet dabar tapo sulyginti

Tme translation filecl with the post- 
nuistei* nt Chicago, III., July 27, 1918, 
as rcųuircd by the aet of Oct. 6,1917,
Tęsis nuo 15 iki 22 rugpjūčio.

Lloyd.D. Waddell, Cook aps
kričio kates tausunio komiteto 
pirmininkas paskelbia, kad nuo 
rugpjūčio 15 lig 22 busianti spe^ 
riale Pershiugo savaitė. 

f

Rengiamos tam tikros languo
se išstatyti kortos su geriausiu 
generolo Pershingo paveikslu,J 

i kurios bus dalinamos kiekvie-4 
nam, kas tų savaitę pirks katės, 
taupomųjų ženklelių.

■ ■- - - - >...............i ................—■■■■■musm šliupu ■ tapo suiyginia
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ-KAINAM l!^^menaI, kUr!k!,1,JA. pi,k;^ka!, ^”° _18-,tos ‘k

— - v ■ jBackus. Užsiminęs čionykščius -40 prosytojų savaitine alga 30
.rietuvių srųvcs, Dr. šliupas be į dolerių. Pirmiaus buvo taip': 
pasigailėjimo plakė kairiąją sro-*vieniems mokėdavo $27.50, o ki- 
vę, socialistus, paskui dešinių- tiems $26.60. Mat pas Strausų ties nežinoma.

■ ant Dprų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero į
■ SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po fl.lf «i gdt

i CARR BROS. WRECKING CO.
I SOOS-SM. S. H.M.4 St, - , ,, ChlęMo, J1L i,

Elizabeth Storey, vakar pavo
jingai pasišovė savox name 644 
W. 36 gatvėj. Kas privedė jų 
prie kėsinimosi ant savo gyvas-

TMjklte!
Darbo Žmonių Knygynas 

ir Bridgeporto Naujienų sto
tis nuo liepos 27 dienos taps 
perkelta po nr. 3238 So. HaL 
sted St.,

— J. B. Aglinskas.
— ■........................ ................... ..............................;-------

Tol. Pūliniai) 342 :
Dr< «L Bagočius, M.D. d 
UBTOW?8S^*8 “ i 

msiJSo, Michim 
,  ĘosęĮancĮt JU.

f JOSEI’H C. W0L0N
i LIETUVIS ADVOKATAS 
’ 29 Š. La Snlle St.

, Telephdnė Central 6390 
Vakarais:

2911 W. 22nd Street. 
Telephone Hoękwell 6999 ;

i

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

rusiškai.
Valandos: 10—-12 rytą;,6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

T.
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Į Chicago ir Apielinke
Protesto susirinkimas.
Chlcagos darbininkai protes-

tuoja prieš Califomijos 
sumokslininkus.

• ' ** s
Didžiuliame Ashland Audito

rium? vakar buvo surengtą skai
tlingas protesto susirinkimas ti
kslu užprotestuoti prieš San Fra- 
ncisco darbininkų vado, Thomo 
Mooney, nužudymą. Nors die
na buvo nepaprastai šilta, bet ne
veizint to gatvėmis maršavo ke
lios dešimtjs tūkstančių darbiniu 
kų ir svetainė taip prisikimšo, 
kad nei iš tolo prie jos nebuvo 
galima prieiti.

Susirinkus į svetainę kalbėto 
jai a, i š k i n o , delko buvo 
areštuota T h o *m a s 
Mooney ir jo draugai ir kaip 
nuteisti. Nurodė, kad neveizint 
^liudininkų prirodinėjimų apie 
Thomo Mooney nekaltumą — 
jisai vis dėlto buvo pasmerktas 
pakorimui. Ir dabar, kuomet 
išėjo aikštėn kaltintojų liudinin
kų šunybės: papirkinėjimai, krei 
vos prisiekos ir tt. — pasmerk
tojo vis dar laukia kartuvės! I ie, 
Vur turi galios, neleidžia atnau
jinti byią. Californijos kapita
listų interesai reikalauja, kad 

Thomas Mooney butų pašalintas 
jiems iš kelio.

. Kalbėtojų, Žodžius dažnai ly
dėjo triukšmingi aplodismentai.

Beje, buvo priimta tam tikra 
protesto rezoliucija ir tuoj pa
siųsta tieins, kurių malonei šian
die atiduota San Francisco dar
bininkų organizatoriaus likimas.

• — J. M—kus.

advokahii nebuvo leista tardyti 
tariamąjį inspektorių. Kaltinto
jų advokatas tam griežtai pasi
priešino ir komisijos pirminin
kas Fnizier jį parėmė.

Padėjo bombą.
Nežinomas blogadarys užva

kar naktį padėjo bombą dide
liam budinke ant kertės Mont- 
rose ir Kernu ore galviųr Eksplo
zija buvo taip stipri, kad visi, gy
venusieji min. budinke, buvo 
išmesti iš lovų ir didžiausiam iš- 
gąstyj išbėgo gatvėn. Nuosto
lių betgi padaryta nedaug. Bom
ba buvus padėta skiepe esančioj 
kurpių taisymo dirbtuvėlėj. Po
licija j ieško blogadarių.

P/otestuoja.
Truc translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., July 29, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 191/

Chicagos likierių pardavinėto
jai užvakar pasiuntė aštrų protus 
tą genendiam prokurorui Grego- 
ry reikalu naujojo justicijos de
partamento patvarkymo, kuriuo 
nuo rugpjūčio 1 d. uždraudžia
ma pardavinėti į namus svaigi
namuosius gėrimus — bonko- 
mis.

Surado pavogtus 
brangakmenis.

Jūreivių streikas šiandie.
Samdytojai atsisako išpildyt

darbininkų reikalavimus.
Truc translalion fllcd with the post- 
mastei.* at Chicago, III., July 29, 1918, 
hs i cipiired by the act of Oct. G, 1917

Chicagoj šiandie žada mest 
darbą visi laivų darbininkai, pri- 
hlausantįs International Sea- 
men’s unijai. Vestosios tarp 
darbininkų ir samdytojų tarybos 
nedavė lauktų pasekmių: kompa 
nijos griežtai atsisako išpūdyti 
savo darbininkų reik~alavimus. 
Darbininkai reikalavo padidint 

• algas ir panaikint t.v. “blacklis- 
ting” sistemą.

Kadangi streikas grasina su- 
paralyžiuot geležies rudos pris
tatymą į liejyklas, tai manoma, 
kad streiką n turės įsimaišyt fede 
ralė valdžia — arba konfiskuo-

rasti didžiąją dalį, būtent už 150 
tūkstančių dol., pavogtų iš Hel- 
ler-Rose krautuvės brangakme- 
nų. Iš New Yorko pranešama, 
kad šiomis dienomis ten suareš
tuota tūlas Luois Simon, turtin
gas brangakmenų krautuvės sa<- 
vininkas. Kaltinamas už priėmi
mą vogtų daiktų. Simon, sako, 
nupirkęs tuos brangakmeis lik 
už 14 tūkstančių dolerių.

Pagalios.
Majoras Thompson pagalios 

sutiko išpildyt gaso reikalų ko
misijos reikalavimą — išmokėt 
adv. Richbergui ir jo pagelbinin- 
kams algas. Sutiko betgi lik 
tuomet, kai adv. Richbergas ir 
jo pagelbininkai pagrasino atsi
sakyt nuo tdlimesnio bylos vedi
mo. Kiek patiria, praeitą pėtny- 
čią adv. Richbergas ir jo pagel
bininkai buvo įteikę miesto val
džiai griežtą reikalavimą — iš
mokėt algas arba jie ant vietos 
meta darbą. Tatai, vadinas, gel
bėjo.

rimukus išpildyt jurininkų rei
kalavimus.

Areštuoja ledo 
pardavinėtojus.

Policija užvakar areštavo 28 
•ledo pardavinėtojus, vartojusius 
klastingus svarsčius. 20 jų paliuo 
suota “pasitaisymui”, bet aštuo- 
ni turės stot prieš teisėją ir užsi- 
mokėt reikiamos pabaudos.

Prostitutės gaunančios pir
mos rankos informacjjų 
apie policijos žygius.

Užvakarykštė] civil Service ko
misijos sesijoj, kur dabar eina 
tardymas suspenduotojo antro 
policijos superintendento, maj. 
Fiini.bouserio, paaiškėjo gana į- 
domus dalykas. Būtent, kaltina
mojo advokatas, John S. Miller, 
tarp kita užreiškė, jogei prosti- 
tuteM gaunančios pirmos rankos 
informacijų apie policijos žy
gius. Taip, dieną prieš suspen
davimą maj. Funkhouserio “ge
rai žinoma prostitutė” pašauku
si ant telefono vieną Funkhou
serio inspektorių ir užreiškusi 
jam, kad sekamą dieną jis ir jo 
viršininkas neteksią vietų...

Kiek tai supuola su teisybe, 
sunku pasakyt tuo labiau, kad

Pakvaišėlio darbas.

Užpuolė ir pašovė 
šešis žmones.

Pakvaišęs italas, Steve Magg- 
io, gyvenęs 1144 Washington gt., 
užvakar vakare pašovė šešis sa 
vo “tautiečius” —italus. Buvo 
taip, šeši italai atėjo Joseph Le- 
veri’o krautuvėlėn išsigertų so
dos. Iš kur buvęs nebuvęs atbė
go Maggio ir staiga pradėjo šau
dyti. Visi šeši tapo lengviau ar 
sunkiau pašauti. Vienas pašau
tųjų veikiausia mirs. Užpuoli
kas pabėgo.

Teisingas Pilypas.

-- ------- -------- -. J.! ! I.. . II ......  U* " “ 
užtikrina galėsianti surast tuodu Tuo tikslu betgi tapo išrinkta ko 

(misija, į kurią įėjo vienas jūsų 
kuopos narys, kur apsiėmė tvar
kyt visus kuopos reikalus. Jeigu 

i jis neatliko savo pareigų, tai kal
tinkit jį.

Del d-gės K. Petriktenės pra
kalbų maršruto irgi netiesą ra
šo d. korespondentas. < tVienos 
prakalbos juk buvo surengta su
lig jūsų kuopos sekretoriaus rei
kalavimu, taigi kartu su 138 
kuopa. Antros prakalbos 
neįvyko ne ddlto, kad’ Rajono 
viršininkai nenorėjo suteikt LSS. 
158 kuopai tariamosios pagelbos, 
bet t,o(lel kad kalbėtoja buvo ap- 
sirgus’ir' negalėjo tą vakarą kal
beli.

Manau, dabar bus aišku. 
LSS, VIII Rajono Sckret.

. J. Jurgaitis.

<vyru.

Apdraskė 14 žmonių.
Paklydę ar šiaip paleisti gat

vėn be antsnukių šunes vakar 
apdraskė keturioliką žmonių. 
Keli šunų savininkai bus areš
tuoti. ’

Sustreikavo waiteriai.
Vakar metė darbą Royal val

gyklos, 76 W. Madison gat., dar- 
bininkai-waiter’iai. Beikalauja 
didesnių algų. . s

Medžioklė.
Veikiančiojo policijos virši

ninko, Alcock, patvarkymu va
kar naktį buvo surengta didelė 
medžioklė — kabaretuose, vieš 
bučiuose ir šiaip privačiuose na
muose. Areštuota keli šimtai as; 
menų ■>— vyrų ir moterų. Visi1 
jie kaltinami netvarkiu elgimo
si, tariant ištvirkavimu.

Areštavo aptiekininką.
Stanley Grobow»ky, 2237 We- 

ntjvvorth avė., uždaryta šaltojon. 
Kaltinamas neteisingu prirengi-,, 
mu vaistų.

Didelis gaisras.
Name ant kertės Wilson ir As

hland gatvių užvakar naktį kilio 
gaisras, kuris grasino dideliu pa
vojumi 27 šeimynom. ' Laimė, 
ikad laiku spėta pašaukti ugnege- 
sius, kurie daugelį žmonių išgel- 
gėjo iš mirties nagų. Nuostolių 
gairas pridarė apie už 15 tuk 
stunčių dolerių.

Pateko bėdon.
Elida S\vanson, 1578 Maple gt. 

Evanstone, pateko bėdon. Krau
tuvės savininkė, pas kurią p-lė 
Elida dirbo, kaltina ją ‘'pasisa
vinimu” brangių drabužių 
už 700 dol. • Teisėjas nuteisė 
mergelę 6 mėnesiams pataisos 
naman.

^esveikaprotė, kurios 
drabužiuose rasta 
1,962 dolerių.

Artimieji užvakar nutarė ati-

slyvų, bananų ir obuolių, kada 
jis yra bent apie pusantrų me
tų. Dr. A. Montvidas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Harry Krawitz, 1201 So. Kar
toji gat., užvakar norėjo pasi
tiktų su “savo viešpačiu” t~ Mi- 
chigan ežere. Atėjęs paežerin 
ties 55 gatve ponas Harry prade 
jo bristi ežeran. Kuomet nebe
galėjo brist leidosi pllaukt. Žmo
nės betgi ištraukė jį. Nuvestas po 
licijos stolin Harry pasakė, kad 
jisai norėjęs pasimatyt su “savo 
viešpačiu”, tik tie žmonės nepri- 
leidę. Manoma, kad Krawitz 
nepilno proto.

Virimo mokykla, Armour Sch 
ool, litarriinkais ir ketvergais 

nuo 1 iki 3 vai.* dieną. Norinčios 
lankyli mokyklą, bet turinčios 
vaikų, gali juos atsinešt su sa- . tvim.

* Atsakymai į klausimus.
P. J. Galvenų!, Moundsville, 

■i W. Va. —r. Tai vietos daktaro 
(įąlyk^s. Ąš pegąlltĮ* nieko pa-

J. B. iš pĮncilgo klausia: “Ko
de! daug vaųdejis, gėrimas pada
ro nųm lengviau krūtinėj, kalba 
darosi aiškesnė ir nustoju ko
sėjęs ryte?”

Atsakymas. — Vandens gėri
mas veikia-įminančiai (‘nervus. 
Be to, gal pas jumis yra ir psy- 
chiškas efektas nuo gėrimo,

duot j psychopatų (nesveiknpro- nes įsitikinėto, jog taip darosi 
čių) ligoninę p-lę Jessie McGraft, ^a<’a 8eriate.
5519 Kenwood gat. Kuomet li
goninės valdžia ją išrengė jos

A; Gaulis iš Milwaukce, Wis., 
rašo: — Turiu skaudėjimą po

drabužiuose rasta įsiųta bumaS- krutinę, kuris yra žymus. Dak
kų, vertės 1,962 dolerių.

“Faitas”
i

taras sako,’ kad tai skilvio vo
tis (gastric ulcer), ir liepia eit 
ant operacijos. Kitas daktaras 
apsiėmė gydyt be operacijos.

lies teisėjo Landis kortu už j^orįu žinoti, ar galima skilvio 
vakar ištiko “faitas”. Susiėmė J 
du narsus advokatai, (kurie nega- J 
Įėję užbaigt savo ginčų prieš tei
sėją Landis. Vėliau, teisėjas pa
sišaukė juodu kortan ir pasakęs 
trumpą pamokslėlį vieną jų, pra 
dėjusį “failą”, nubaudė 50 dol. 
už teismo įžeidimą.

—- r-

Areštavo keturis įtariamus 
banditus.

Sąryšy j su J. M. Sandack’o 
brangakmeny krautuvės apiplė 
Šimu, kur buvo išnešta apie už 
30 tūkstančių dol. brangakme
ny policija vakar areštavo ketu
ris įtariamus asmenis — du vyru 
ir dvi moteri. Vienas jų, sako, 
jau prisipažinęs. Areštuotųjų 
vardai kol-kas dar neskelbiama.

jvotį prašalinti be operacijos.
Atsakymas: — Operacija turi 

būt paskiausias daiktas, kada 
kitokis gydymas neveikia arba 
kada votis praplyšta. Tankiau
siai išgydoma be operacijos — 
maisto reguliavimu ir vaistais.

L. D.
1. Kokis maistas yra tinka

miausias kūdikiui 10 mėnesių 
šenuiųo, jeigu jis nėra sotus vie
nu pįepu? kūdikis yra augina
mas karvės pieh'u maišant vie
ną dalį vandens.

2. Ar yra gerai duoti kūdikiui 
vaisių, kaip orančių, obuolių, 
slyvij, bananių.
Atsakymai:—-

1. Pieno sumaišymas yra ge
ras. Jeigu kūdikis nėra sotus, 

1duokite 34 uncijas pieno sumai
šyto su 14 uncijų virinto van
dens per dieną, kožną sykį po 
8 uncijas 6 kartus dienoj. Įde
kite į tą visą sumaišymą 3 šau
kštelius pieno cukraus arba ko- 
kif) kito gero cukraps. Orančių 
sunkos šaukštą porą sykių sa
vaitėje ir retkarčiais čiulpti cvy- 

šo, kad LSS. 158 kp. kreipės į j bako (antrU kartu kepta duo- 
Rajono viršininkus prašymu su na), 
teikti jai pagelbos. Tai yra ne
tiesa.

Kur priėmė negerą čekį ir 
neteko 400 dolerių.

Du nepažįstamu vyru ant Hal
sted ir Taylor gatvių kertės va
kar pasitiko teisingą Pilypą Lo- 
dlj, iš Indiana Harboro, ir davė 
jam palaikyti čekį už 20 dol. Pi
lypas nieko bloga nemanęs ir 
priėmęs. Tuomet nepažįstamie 
ji užsispyrė nuvest jį į polistei- 
šinį už norėjimą juodu apgauti. 
Teisingasai Pilypas nenorėjęs ha 
derio ir atidavęs jiems, kartu su kaiavuno pageiuos iki štai me- j Mų, jokiu vaisiu uu ncpuu uuu 

čekiu, savo 400 dolerių. ! nai.. Tiesa, Centralinio Komite- duot, išėmus orančių sunkos,
Dabar Pilypas norėtų algaut to susirinkime buvo svarstyta a-1 jei viduriai - neina. Senesniam 

pinigus, tik kad policija jam ne- pie silpnai gyvuojančias kuopas, kūdikiui galima duot orančių,

Aštunto Rajono reikalais.

Atsakymas LSS 158 kp. 
korespondentui.

“Naujienų” nr. 172 LSS. 158 
kp. korespondentas toli apsilen
kė su teisybe. Tarp kita jisai ra-

šito maisto turi užtekti.
2. Priklauso nuo to, kaip se- 

Mes negavome jokio rei-|nas yra kūdikis. Jei 10 mėne- 
kalavimo pagelbos iki šiai die- 'sių. Jokių vaisių da nepatrtina

Mes tankiai skundžiamės ne
prielankumu šiandieninių aplin
kybių, bet tai yra tik derlius- 
vaisius to, ką mes vakar sėjome 
ir mes negalime su jomis apsi
lenkti. Vienatinis būdas gauti 
gerinusį derlių-vaisių rytoj yra 
sėjimas geresnių sėklų šiandien. 
Kiekviena musų prote gimstan
ti mintis, kiekviena mintis per
duodama pasauliui yra sėkla pa
sėjama dirvon — pasaulin, kuri 
turi išduoti tokį pat vaisių kaip 
ji pati. Daugybės žmonių skun
džiasi, kad jų derlius esąs taip 
blogas, taip pilnas kūkalių,, us
nių ir visokių piktžolių; bet jei
gu jie ištirtų nuodugniai savo 
gyvenimą, jeigu jie išanalizuo
tų save ir savo darbus; tai suras
tų, kad visą savo gyvenimą jie 
sėjo tokią sėklą — sėklą saumy- 
lystės, pykčio, užvydo, neapy
kantos, keršto ir tam panašias 
piktžoles. Jeigu jie butų sūję 
sėklas pasišventimo, geradarys
tės, mielaširdystės, meilės, džia
ugsmo ir vilties, tai jų pjūtis bu
tų kiloki. Jeigu pasaulis nėra 
jums geras, nęra jums prielan
kus, paklauskite savęs, ar jus 
esate jam prielankus. Jeigu žmo
nės rūsčiai* žiauriai ir neteisin
gai atsineša linkui jus, paklaus
kite savęs, ar jus geriau atsine
ša! linkui jų. Ar jus visus žino- 
pęs gerbiate ir ar visiems reika
le esant jus esate pasirengęs pa
gelbėti? Ar jus sėjote sėklą mei
lės, lygybės, brolybės geradary
stės, užuojautos ir mielaširdys
tės, arba sėklą neapykantos, už
vydo, pykčio, keršto, paniekini
mo, pažeminimo ir saumylystės? 
Ne j ieškok i te blogo kituose, bet 
jieškokite savyje. Nekrapštyki
te krislą iš akies savo kaimyno, 
neištraukę rąstgalį iš savos. Ne
kaltinkite kitus už savo nepasi
sekimus ir nelaimes, bet jieško
kite priežastį savyje; kuomet jus 
surasite tas priežastis savyje ir 
prašalinsite savyje esančias ir 
jums kelią laimėn pastojančius 
klintis, jus nustebsite tėmydami 
skirtingą dalykų bėgį, skirtin
gas aplinkybes ir išvysite, kad 
kone-kiekvienas žipogus* džiau
gsis galėdamas kuomi-nors 
jums prigelbėti. Nei vienas 
žmogus nenori sėbrauti su ne- 
pasekmingu žmogumi, kiekvie
nas žmogus šalinasi pesimistų, 
surūgėlių ir niurnų. Jeigu Jus 
manote turį pamatą kaltinti įei
tus už savo nelaimes, ar jus esa
te tikras, kad jus siela yra gry
na, kad jus esate tobulas. Ar 
jųrs paklausia te savęs kodėl žmo
nes šalinasi jus ir kodėl jie ne
užkenčia jus? Taigi pirmiau
sia jieškokite ydų savyje, o ne 
kituose žmonyse ir visuomet at
minkite šį gamtos neperžengia
mą įstatymą: ką pasėjai tą ,įr 
pjausi.

Ateis laikas, kuomet inteligen
tiškas — išmintingas — žmogus 
anaiptol nemąstys apie atidavi
mą žiaurioms,, kerštingoms, už- 
vydingoms ir linkui kitų neprie
lankioms mintims taip-pat kaip 
ir kišti ranką Ugnių.

Ateinantis žmogus neardys 
savo organizmą nedoromis ir 
bjauriomis mintimis. Jis nenuo 
dins ir nežudys save užvydo, 
neapykantos ir keršto mintimis; 
jis neslogins savo sielą mintimis 
baimės, rūpesčio, skurdo ir ligų 
taip, kaip ir kūdikis nekiša savo 
ranką lyĮnin, kuomet jis pritir- 
sta jos karštį ir ja gimdomas 
kančias, kadangi jis norės veng-
i skausmo.

. Ateinantis žmogus pilnai sup
ras savo pašaukimą ant žemėš ir 
savo tiesas kaipo žmogus. Jis

Panedėlis, Liepos 29, 1918.
jausis tikru gamtos sūnumi ir 
nieko jam netruks šiame pasau
lyje. Ateinantis žmogus gyvens 
gausoje, njeilėje, laimėje ir svei
katoje.

Skurdas, kančios, ilgos, nea- 
jpykanta, kerštas, užvydas ir ki
tos nedorybes bei geiduliai ne
palies jo sielą, kadangi jis jau
sis esąs dalimi Neišsemiamos 
Palaimos ir Gausos šaltinio, ku
ris gail aprūpinti kiekvieną žmo
gų ant žemės kamuolio. Jis ne
bus panašus šiandieniniam me-

gui; kitaip sakant jis nebus ne
dorybių ir geidulių sudarkytas 
žmogus, bet stos prieš savo tvė
rėją kaipo tikras gamtos sūnus, 
kaipo karalius ant karalių pilno
je savo didybėje ir grožybėje.

—F. A. Jančauskas- 
— Galas—r

4i-L.. '."r-------------- _________ ?
Pranešimai

------ — ..--------------- —
Draugijų pranešimus apie mi
tingu h etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iŠ- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
j'.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA geležų karpytojų į senų 

gelžgalių jardą. Gera mokestis tei
singiems darbininkams. Atsišaukite

1632 W. Kinzie st., Chicago

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininką į ledų svirnus, 40c. į va
landą, R) ir 11 vai. darinis.

Consumers Co., 
33th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA geležų karpytojų ir važ
nyčios dėl vienu arkliu važiuojamo 
vežimo.

A. Rlackstone, 
2457 S. Loomis st., Chicago

REIKALINGA lietuviška šeimyna 
su mažai vaikų arba be vaikų, susi
dėjus iš pusės gyventi, arba »jci no
rint, galite užimti vieną kambarį. 
Ant antrų lubų, 5 kambarių naujas 
fialas, vania namie. .1. Stukas,
3342 S. Union avė., Chicago, III.

i

................................... ■■■

Bridgeporto Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 12-tos kuopos susirinki
mas Įvyks ularninke, liepos 30, 8 vai. 
vak. Aušros svetainėj, 3001 S. Hal
sted st.—Visi nariai privalot atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu reikalų 
apsvarstymui. Kviečiama ir ne na
riai, kurie nori Įstoti L.L.F. kuopon.

. —Valdyba.

Cicero, UI. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro susirinkimas bus ularninke, 
liepos 30 d., 8 vai.*vakare, M. Jan
kaičio svetainėje, 4837 \V. 14th st. 
Visi kviečiama atsilankyti, turim 
daug svarbių reikalų.

Org. A. Rudinskas.

North Sidės progresyviu draugijų 
bendras išvažiavimas j Jefferson gi
rių Įvyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvairumų. Rengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. Dr- 
ia, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir LMI’S. 29 kp. —Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PąjieŠkau savo pusbrolių, Kazi

miero, Klemenso ir Vincento Rum- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauckas, 
1513 So. 48 et., Cicero, III.

Pajieškau savo moteries, Julijo
nos Šimkienės, 5 j)ėdų ir G colių aug- 
ščio, 40 melų amžiaus, geltonų plau
kų, priešai r* 
gūžio 10. ši. 
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chicago, III. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie ja žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus,
Box 120, Bentleyville, Pa.

Pajieškau giminių Jono Adomavi
čiaus ir draugo Povilo Krušinsko; 
praeitą žiemą gyveno Cicero, UI.— 
Norėčiau sužinoti jų adresą. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti, arba kas žinote, 
praneškite. P. Kaunis, 
207 S. Main St., Bųtte, Mont.

... - — „----------- -k... ■ - ■■ — . —.

Pajieškau Frank Ridlauzko. Jis 
gyveno pirmiau Chicago, ant Leavitt 
gt. ir ir 23 PI. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu, nes aš turiu svarbų dalyką: 

Martin Blujus,
60G Oak st., Rockford, III.

Tel. 778 Center

ii reti dantis. Išvažiavo ge- 
šių metų. Man draugai pra-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATI DUODAMA rendon švarus, 

parankus kambarys dėl dviejų arba 
dėl vieno vaikino. Arli dviejų stry- 
Ikarių linijų. Telefonas — maudy
nė. Atsišaukite po G vai. vakarais. 
3538 S. VVallace st., Chicago.

RANDAI
ATI DUODAMA rendon 4 kamba

riai, šviesus, švarus, 510 W. 281h st., 
arti Wallace gt., toiletas ir gesas, 
vendus .$8.00.

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEABBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

REIKLA DARBIMNKI
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

116-122

524-526

105-107
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalnuja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, Į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA stiprių vyrų prict 
švaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 V/. 18th st. Chicago

REIKIA beisterių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Perclval B. Pahner Co., 
307 W. Adams si., Chicago

BEI KALINGI lelberiai prie būda
vot i m o,

34 S. Peoria si., iš užpakalio,

BEI K ALINGA vyrai dėl abelno 
darbo dirbtuvėj. Gera mokestis.

Simonds Mfg. Co.,
17th si. and Western Avė.. Chicago

PARDAVIMUI

PARSfDpODA arba atiduosiu ant 
rendon Electric. Shoe Bepairing 
Shop, ant labai lengvų išmokesčių. 
349 Kensington avė., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMB
ANT PARDAVIMO 2 augštų, 4 fia

lų po 4 kambarius namas po num: 
3823 Emerald Avė.

A. Petrulis and Co.
751 W. 351b St., Chicago, III

PARDAVIMUI G kambarių mūri
ais namelis prie Union avė., maudy
nė, gesas, elektros šviesa, kaina 
$2400; 8 kambarių mūrinis namelis 
tiktai $1900; arti šio ofiso G kamba
rių nAirinis ir medinis namelis prie 
Lowe; bargeno namų tiktai $1500. 
Mūrinis 2 fialų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesį kaip len
da. Bargcnas.

E. E. Feeney, 
G03 West 31st st., Chicago, III.

PARSIDUODA greitu laiku už nu
žemintų kainų tinkamas dėl biznio 
mūrinis namas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju ant fanuos. Atsišau
kite šiuo adresu:
1442 So. 49111 Gt., Cicero, UI.

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir G ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Rcndos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
93G1 Burnside avė., Chicago

PARDUODU mūrinį narna 8 kam
barių, po 4 kambarius ant 3 angš- 
tų ir attiko. Galima gauti $62 icn- 
dus. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė. Atsišaukite po 5:30 vakarais.

Mrs. Blei,
6G7 W. 181h st., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMft
PARDAVIMUI arba išmainymui 3 

augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
symas. Rendos $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
$12,000.00. J. McDonnell and (’o., 
2630 W. 38ht St, Chicago.

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, dailiarašys- 
tės. A •

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
310G Šo. Halsted St.. Chicago, 111.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius niokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
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
612 W. Madison St., Chicago.

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValsUjone 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas. D*- 
signing, dėl biznio ir namų. Vi* 
tos duodamos dykai. Diplomą* 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti sukars u* 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, HrndoUaJ
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