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usijoje badas
Lenin ir Trockį pabėgo

Bolševikai keliasi i Kronšiadtą
Anglai Siberijoj veikia

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
EUROPOS RUSIJOJ SIAUČIA

BADAS.

Vieton duonos bolševikai liepia 
sutriuškinti čeeho-slovakus

MASKVA, r. 27 (suvėlinta).
“Su triuškink i t čecho-slova- 

kus“, yra obalsis pasirodantis 
visuose oficialiuose laikraščiuo- 
se. Tai yra ir pamatinė mintis 
karės ministerio Trockio kali Ai 
kareiviams ir jurininkams.

Nepavykus sausumos spė
koms padaryti progresų prieš 
čeeho-slovakus, Trockis pas
kelbė, kad jis suorganizuos lai
vynų ant Volgos jų išmetimui 
iš Samaros, Simbirsko ir kitų 
tvirtumų ant tos upės, kurias 
jie yra užėmę. Savo atsišauki
mu į jurininkus Trockis ragino 
juos susispiesti apie raudonųjų 
vėliavų ir išstumti kareivius, 
kurie atkerta eentralinę Rusiją 
nuo jos Siberijos duonos.

“Jus sakote ‘nėra duonos’, ir 
Sovietų Rusija sako ‘Sunaikin
kite čeeho-slovakus’ ’’, yra už- 
reiškimas pasirodęs juodomis 
raidėmis oficialiame valdžios 
organe Pravda. Taipgi juodo
mis raidėmis išspausdinta seka
mai:

“Kas yra jūsų priešas? Ba
das, kuris auga per sukilimus 
čecho-slovakų, menševikų, bal
tosios gvardijos ir social-revo- 
liucionierių“.

Prieš Sovietų respublikų sto 
vi maisto krizis, kuris daug la
biau’ surūpina bolševikų 'vado
vus net negu nuolatiniai sukili
mai, kurie ištinka vis tankiau 
įvairiose šalies dalyse. Net ap
gailėtinai maža porcija ketvir- 
tdalio svaro mišinio šiaudų, a- 
vižų, pelų ir juodų miltų, kuris 
vadinasi duona, kartais Mask
voje negaunama per kelias die
nas ir tik keli yra ganėtinai lai
mingais, kad gali nusipirkti 
nuo jaunų spekuliatorių po kelis 
svarus duonos nuo 7 iki 12 ru
blių už svarų.

Prašantįs duonos tankiai ga
una po ilgo laukimo ketvirtda- 
lį svaro kruopų, žirnių ar pa
našaus maisto. Kiaušinių, svie
sto, cukraus ir mėsos visai ne
gaunama.

todėl, kad sąlygos Petrograde 
yra beveik taip pat blogos kaip
ir Maskvoje.

Čechu spėkos stiprėja.

Berlino Tageblatt korespon
dentas Maskvoje skaito padėji- 

|mų Sovietų valdžios Rusijoj la
bai opiu. Jis praneša, kad čc- 
clių-slovakii spėkos paaugo nuo 
7,500 iki 300,000 ir yra sustip
rinamos sibiriečiais, kazokais ir 
kontr-revoliucionieriais.

True translation filed wilh Ihe post, 
mastei* at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Bolševikai varžę diplomatus.

True Iranslation filed \vith the post- 
inaslrr ai Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

VVASHINGTON, r. 12. — šia- 
ndie išleistas trijose dalyse ar
mijos nuostolių sąrašas paduo
da 305 vardus. Nuostoliai to
kie:

Užmušta kares lauke 57; mi
rė nuo žaizdų 10; mirė nuo ligų 
2; mirė nuo šiaip atsitikimų 4; 
sunkiai sužeisti 67;'sužeisti ne-

VOLOGDA, I. 25 (suvėlinta) 
Nepaisydami nuolatinių bol-

žinia kaip 158; prapuolė karės 
lauke 7.

Šiuose sąrašuose padttoda-

kad Švedijos atstovų Maskvoje 
pastangomis, Anglijos ir Frau- 
Cjijos konsulai, kurie nesenai 
lapo areštuoti bolševikų palie
pimu, tapo paliuosuoti.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, August 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
LENINAS IR TROCKIS PABĖ

GĘ: IŠ MASKVOS.

Bolševikų valdžia persikeLsianti 
į Kronštadtų.

AMSTERDAM, r. 12. — Ber
lino Lokal Anzeiger šiandie ra
šo, kad bolševikų valdžia neuž
ilgo persikels iš Maskvos j 

Kronštadtų.
Laikraštis priduria, kad pre

mjeras Leninas ir karės minis- 
teris Trockis jau atvykę ten.

Oficieriai ir kontr-revoliucio- 
nieriai, kurie yra kalėjimuose, 
irgi basių perkelti į Kronštadtų.

ševikų valdžios reikalavimu.L C

Amerikos ambasadorius Fran
cis ir talkininkų diplomatai šia
ndie išvažiavo iš čia į Archange
lsku. Tas žingsnis padaryta, 
kada išrodė, jog bolševikų val
džia padarė viskų, kad su truk
džius diplomatus.

Ambasadorius Francis noto
je Maskvos valdžiai • sako, kad 
jo oficialės žinios tapo sulaiky
tos ir kad Rusijos laikraščiams 
buvo uždrausta išaiškinti diplo
matų pusę nesutikimuose.

Ambasadorius pakartojo tal
kininkų pasitikėjimų Rusijos 
žmonėmis ir jų norų pagelbėti 
jiems prieš bendrų priešų.

True translation filed with the n<»sl 
mastei* at Chicago, August 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
FINLANDIJOS SEIMAS ĮVE

DĖ MONARCHIJĄ.

< Spalio mėn. rinks vokiečių 
princų karalium..

mos sekamos lietuviškai skam- 
bnačios pavardės:

Joseph Slanislawski, Rrook- 
lyn, N. Y., užmušta karės lau
ke.

Joseph Kroupa, Gedai* Rapids, 
bi., sunkiai sužeistas.

Victor Woysocki, Sommers, 
Conn., sunkiai sužeistas.

Lonnie E. Massalsky, Brack- 
enridge, Pa., sunkiai sužeistas.

Adam J. Rutosky, Syracuse, 
N. Y., sužeistas.

John R. Dudeni, Springfield, 
Vi., suždistas.

Peter P. Ozeles, Philadlelphia, 
Pa., sužeistas.

Rugp. 11 d., surašė:
Joseph M./ Rosalavage (Rusi- 

lavičius?), Milburn, N. J., sun
kiai sužeistas.

Frank Guida, Ne\v York, sun
kiai sužeistas.

Gus. Rekas, New York, sužei
stas.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, r. 12. — Kavas 
žinia iš Paryžiaus sako, kad pa
sak žinios išsiųstos pusiau ofi
cialiu Wolff biuru Bortine ir iš
spausdinta Zuricho laikraščiuo
se, premieras Leninas ir jo vy
riausias padėjėjas Leonas Tro
ckį pabėgo į Kronštadtų, laivy
no bazų arti Petrogrado.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

EICHHORNO UŽMUŠĖJAS 
SUŠAUDYTAS.

PARYŽIUS, r. 12. — Pasak 
gautų iš Kijevo žinių, Rusijos 
sodal-revoliucionierius Danko. 
kaltinamas užmušime vokiečių a
diktatoriaus Ukrainoj von Ei- 
cbborn, tapo sušaudytas suim
toj.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Kodėl Helfferich kraustosi iš

Maskvos.

AMSTERDAM, r.12 — Ofici- 
alė telegrama iš Berlino sako, 
kad Vokietijos (ambasadorius 
Rusijoj Dr. Helfferich, pranešė 
Sovietų valdžiai, kad jis perkels 
ambasadų iš Maskvos j Pskovu
delei jo baimės už asmeninį sa
ugumų jo štabo. Priduriama,

STOCKHOLM, r. 11.1— Fin- 
landijos seimas pereitų naktį 
n ii tarė įvseli monarchijų didžiu
ma 11 balsų. Rinkimas kara
liaus įvyks spalio mėn. Respu
blikonai kalbėtojai perspėjo sei
mų apie pasekmes tokio žygio.

Nereikia nė sakyti, kad kara
lium bus išrinktas vokiečių pri
ncas.

riausias redaktorius čia leidžia
mo ukrainiečių dienraščio Ro- 
bitnyk tapo nuteisti 30 dienų 
prte sunkių darbų federaliu tei
sėju We'stenhaver šiandie už 
menamų peržengimų šnipinėji
mo aklo. Pasak federaliu vir
šininkų, gegužės mėn. buvo iš- 
pausdintas laikraštyj straips

nis, kviečiantis visus žmones 
sustoti dirbus.

True trunslution filed with the post- 
masler ai Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VOKIEČIAMS NIEKUR 
NEVYKSTA.

Patįs vokiečiai tai pripažįsta.

LONDONAS, r. 10 (suvėlin
ta). — Munich Post peržvelgda
mas situacijų pradžioj penktų 
melų karės sako:

“18 mėnesių nevaržomos su- 
bmarinų kares negalėjo sulai
kyti priešo pasirįžimo kariauti, 
negi pakliudė Amerikai pasta
tyti gerai aprūpintų armiją iš 
vieno miliono kareivių vakari
niame fronte.

“Viltis, kad po įvykinimui ta
ikos rytuose galutina kova va
karuose bus nuspręsta naudai 
Vokietijos ir atneš visuotinų lai
kų, pasirodė prigavinga.

“Rytinė taika pati savaimi 
yra apsivylimu ir ne vien tiktai 
politiškai“.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917 
Vokiečių ambasadorius nešdi

nasi į Pskovu.

COPENHAGEN, r. 11. — Pa
sak Berlino žinių, Vokietijos 
ambasada Maskvoje tuojaus 
persikėlė į Pskovu, delei sąlygų 
Maskvoje.

Pskovas yra už 162 mylių į 
pietvakarius nuo Petrogrado ir 
vidutiniškai už 100 mylių į va
karus nuo Maskvos.

Sakoma, kad delei geležinke
lių padėjimo ambasada bus pri
versta važiuoti per Petrogradą j 
Ileisingfors, Finlandijoj, o iš 
ten j Revelį ir tada į savo vielą.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917 
ANGLAI VEIKIA SIBERIJOJ.

Gelbsti čecho-slovakams.

Talkininkai visur tebeina 
priekyn

Paėmė Roye ir Gury miestus
Vokiečiai bando laikyties

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, August 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

TALKININKAI TEBESTUMIA 
r. VOKIEČIUS ATGAL.

Paėmė daug svarbių miestelių. 
Jau 40,000 vokiečių ir 700 ka- 

nuolių paimta.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Augusi 13. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
Anglija nesikiš į Finlandijos 

reikalus.

LONDONAS, r. 11. — Pasak 
Exdhange Tclegraph žinios iš 
Copenhagcno, Anglijos ambasa
dorius Stockholme jteiktoj no
toj Finlandijos ambasadoriui 
atsakymui j Finlandijos val
džios notų, užreiškė, kad Angli
ja nerems jokios partijos Fin
landijos revoliucijoj ir nemano 
gelbėti jokiai Rusijos armijai j- 
eiti j Finlandija ar remti ten ci- 
vilę karę.

Anglijos nota sako, kad Ang
lija neturi agresyvių pienų 
prieš Finlandijų.

Fruo translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 13, 1918, 
as requii*e<l l/y the act of Oct. G, 1917
Ukrainiečių laikraščio redakto

riai nuteisti kalėjiman.

True Iranslation filed wilh the post 
mastei* at Chicago, August 13, 1918 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917
ATŠAUKIA SENATĄ PATVIR
TINIMUI NAUJO DRAFTO.

LONDONAS, r. 12. — Oficia
liai šiąnakt paskelbta, kad išso 
dintieji Vladivostoke anglų ka
reiviai nuvyko į Usuri upes fro
ntų. Jie liko entuziastiškai pri
imti čecho-slovakų spėkų, su 
kuriomis jie veikia.

Visi nesantis nariai pašaukti 
pribūti sekamų panedėlj

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, August 13, 1918 
as required by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
VĖL VEIKIA AMERIKOS

PAKRAŠČIUOSE.

WASHINGT()N, r. 12. — šia
ndie senato vadovai padarė žin- 
gsniių sušaukimui senato, taip 
kad adiuinistčacijos žmonių 
jiegos bilius*, praplėčiantis draf- 
to amžių nuo 18 iki 45 metų 
galėtų būti pradėtas svarstyti 
be jokio atidėliojimo. Jie pa
liepė visiems nesantiems na-> 

ams pasiųsti telegramas 
viečiančias juos pribūti seka 

mų utarninkų, kada bilius bus 
raportuotas senatui.

Padarant pertraukų buvo vie
nbalsiai sutarta, kad turi pra-
bėgti trįs dienos po sušaukimui

negu kas norsCLEVELAND, Ohio., r. 12.— quorum, pirm
Robitnyk Publishing Co. tapo bus pradėta svarstyti ir iš tos

True trnnsb’tion filed with the post- 
masler at Chicago, August 13, 1918, 
ns ic<|uircd by the act of Oct. G, 1917 kad taš tapo nutarta delei soci- 
Talkinlnkų konsulai paliuosuoti al-revoliuciouieilių proklamaci- 'nubausta $250 ir kaštais ir Paul | priežasties bilius

PARYŽIUS, r. 12.--čia gan- j / . . " .................jos, kad jie pradės terorų Mas-’H. Ladam, miesto žinių redak- svarstyti sekamų panedėlj.
toji iš Stockholmo žinia sako, kvoj. Pskovas tapo parinktas torius ir Walter Sawezyn, vy- —... —... . .........  „■

Leido guzus North Carolina 
pakraščiuose.

^WAS1IINGT()N, r. 12.—Var
todama nuodingus guzus, vo
kiečių submarina subaloj ata
kavo Smith salų North Caroli
na pakraščiuose. 6 žmonės nu
lipinti.

Submarina paskandinta?
Vokiečių submarina veikiau 

ti Virginia pakraščiuose buve 
užpulta Amerikos torpedinii 
laivų naikintojo, kuris panau
dojo 17 gilumos bombų. Sub 
marina nebepasirodė ir virš j u 
ros patėmyta aliejus.

Laivyno departamento šian 
die paskelbė, kad vokiečių su 
bmarinos veikiančios Atlantik< 
pakraštyj sunaikino dar 3 lai 
vus. x

LONDONAS, r. 12. — Nau
ja 36 mylių ilgio vokiečių ap
sigynimo linija Picardy saliente 
kaip pranešama šiąnakt, pasi
duoda tiiijose svarbiose vielo
se, talkininkų^ ir amerikiečių 
kareiviams pądarius naujus pa
ėjimus.

Linija eina nuo Peronne apy
gardos, į šiaurę nuo Somme, iš- 
siienkimu linnijos Chaulncs. 
Roye ir Lassigny ir tada pasu
ka į rytus iki Noyon.'

Amerikiečiai laimėjo.

šiąnakt Braye miestas už lt 
mylių nuo Peronne, pranešama, 
yra įeitas amerikiečių kareivių.

Smarkiausias mušis siaučia 
Braye apygardoj. Vokiečiai 
smarkiai kontr-atakuoja ir ba
ndo apginti užpakalinius kelius, 
kurie veda prie bazos svarbių 
geležinkelių. Pasiekusos šian
die po piet Londonu žinios sako, 
kad taipjau smarkus mušis šia 
učia visose kitose dalyse šiauri
nės mūšio linijos.

Paėmė du miestu.

šiandie neoficialiai praneša
ma apie talkininkų paėmimą 
čiukure linijos Roye miesto, 
kuomet pietuose franeuzai šia
ndie paėmė Gury už 2 mylių 
nuo Lassigny.

Paėjimas talkininkams davė 
viso arti 40,000 belaisvių. Dau
giau kaip 700 kanuolių, taip
jau tapo suskaityta.
Tuksiančiai dar nepriskaityti.

Tūkstančiai belaisvių dar y- 
ra suimta, lik oficialiai dar ne
pranešta.

Du priešo aerodromai ir da
ugiau belaisvių tapo suimta tal
kininkų. Rolševikai yra iš na
ujų Prūsijos ir Bavarijos divi
zijų ir tapo suimti laike pasta
rųjų kelių valandų.

Peronne-Noyon linija buvo 
skubiai Ludendorffo sudaryta, 
kada jis atsigavo nuo pirmosios 
veikmės didelio talkininkų pa
ėjimo pereitų savaitę. Jos tik
slu yra pridengti pasitraukimų 
vyriausių vokiečių armijų iki 
prirengtų pozicijų tolinus užpa
kalyj ir pridengti išgabenimų 
didelės daugybės vokiečių ka
muolių ir sandėlių, pastatytų pa- 
vojun talkininkų ėjimu.

Gręsiant trijose, svarbiose 
/ietose, jos žlugimas yra tik da

lyku trumpo laiko. Tas beabejo-

nės prives prie naujo didelio 
vokiečių pasitraukimo ir gal- t
būt prie pametimo didelių san
dėlių, kanuolių ir amunicijos.

Vokiečių nuostoliai dideli.

Nors vokiečiai tapo sustiprin
ti kaip artilerija taip ir infante- 
rija ir priešinasi daug smar
kiau, jų naujos divizijos nega
lėjo visai sulaikyti einančių 
priekyn talkininkų.

Augantis sunkumas pasitrau
kimo verčia vokiečius su despe
ratišku paaukavimu jų pastan
gose sulaikyti talkininkų besi- 
veržimų. Jų nuostoliai yra ne
paprastai dideli ir jų lavonai 
nukloja laukus. Jie yra randa* 
mi šovinių duobėse ir užkam
piuose, kur jie veltui bandė pa
sislėpti nuo talkininkų ugnies. 
Tarp jų yra nekurie išsigelbė
jusieji, kurie randami kiekvie
noj galimoj pasislėpimo vietoj.

True Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

CHICAGIEčIAI PAĖMĖ 
MIESTELĮ.

Suėmė 500 vokiečių.

LONDONAS, r. 12. — Reu- 
lerio korespondentas prie alin
ių kvatieros aprašo anglų-ame
rikiečių veikimų, kuris išvalė 
Chipilly trikampį, kaipo puikų 
darbų.

“Amerikiečiai buvo daugiau
siai iš Chicagos“, sako korespo
ndentas. “Jie taip pasekmin
gai atliko savo darbų, kad jie 
suėmė daugiau kaip 500 belais
vių ir atidarė kelia j tolimesnį 
ėjimų priekyn, kuris buvo pa
darytas“.

WASHINGTON, r. 12. — La
ivyno departamentas pereitų 
naktį paskelbė, kad urnai išlys- 
dama ant paviršiaus vandens 
viduryj žvejų valčių laivyno 
ties Massachusetts pakraščiu 
vakar vokiečių submarina pas
kandino iš laivyno 9 valteles.
------------------------------------------------------------------- • 
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Augusi 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PRANEŠIMAS ... I
SKAITYTOJAMS.

Pačias sulaikė pereitos 
pėtnyčios (9 d. rugpjūčio) 
“Naujienų“ numerį už tai, 
kad nebuvo išversta anglų 
kalbon straipsnis “Kodėl J 
darbininkai nerimauja“; 
bet vėliaus žadėjo išleisti 
jį, jeigu vertimas bus pri
statytas. “Naujienos“ ver
timų pristatė. Meldžiame 
tad skaitytojų nekaltint 
mušh, jeigu tasai numeris Į 
nepasiekė Jūsų laiku.

į “Naujienos”. į



2 NAUJIENOS, Chicago, EI.
■R®-?”

NAUJIENOS
fHE LITHUANIAN DAILY NEWt

Fublished Daily except Sunday by 
tbe Litbuaniun News Pub. Co., loc.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

lės pašvęsti organizuoto 
darbininkų judėjimo reika
lams.

Kl. Jurgelionis mokės pa
daryt jį įdomiu. •

m——J—y— 
bos pienais pilnai sutinka. 
Tas parodo, kad jie veidmai
niauja, kuomet jie “protes
tuoja” prieš vokiečių junke-

per metus midus 
giedodavo apie 
mų”.

Bent susilaukėme dueto!

Telephor.e Canal 1506
Šiandie visi musų socialis

tai kalba apie apšvietę; net

niaulų, jeigu jie ištiesų butų 
priešingi monarchijai ir jun
kerių viešpatavimui Lietuvo-

Gerai — dabar mes pažiūrė
simo, ar “Laisvės” Inteligentas 
turi » bent 'mažiausio pamato 
straksėl ir triumfuot.

■A—

visuomet į gęs įŽftngoje porą silkinių apie 
‘priedorinę’, ‘teisę’ ” ir lt. TitO- 
gi thrpu žodžiai, kuriuos savo 
straipsnyje'padavė “Naujienos”, 
randasi visai ne įžangoje — o 
pačiam manifesto gale!

Apie k'oklą-gi “įžangų” kal
bą Marksas savo laiške? Apie į-Į

Utarninkas, Rugpj. 13, 1918
tūlo įžangą, delei kurios jisai 
smarkauja, Jai jisai butų tų da-

Jeigu jisai butų turėjęs nuo
vokos apie tuos rašius, tai jisai 
butų supratęs ir Markso laiško 
prasmę.

Ir tuomet jam nebūtų buvę

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldieiiius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1810 S. llalsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams .............................
Pusei meto ............................«L50
Trims mėnesiams .............. L&>
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui.......... .  .75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.............................02
Savaitei ......................................J*
Mėnesiui ..............................^ • .50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

“bezgraniotnumą^. Bet da
ugelis jų nori tiktai tame 
šviesties, j ką jie tiki. Na, 
o jeigu tikėjimas nesutinka 
su tuo, ką skelbia apšvieta

šia pasmerkti Vilniaus mag
natu Tarybą, kuri anl Lietu- 
vos žmonių sprando nori pa
sodinti junkerį karalių.

“TĖVYNĖ” VISAI 
NUKRYPO.

žangų prie Internacionalo sta-1 reikalo šokinei ir koliolies aid
l’irmiausia apie lai, kas pa- tuto (įstatų), 

rašė tuos žodžius, dėl kurių Bet Internacionalo Statutas J
. • vadovavosi 

yra du visai atskiri dalykai! Ir sI<*-»>Iyt<).jus 
tas yra aiškiausiai nurodyta ~

smarkusis musų kritikas pake- ir Internacionalo manifestas tai j

žodžius paraše Marksas. O tuo’palies Markso laiške (kurį ei- 
• z/v d \ Fi' __ •

kad ponas kritikas 
ne noru apšviesi 
ir išaiškint jiems

S5.00 
3.00 
1.65. 
1.25 

. .65 
7.00 

.. 8.00

Socialistų partijos vyriau
sybė seimavojasi Chicagoje. 
Pažiūrėsime, ką gera ji pa
skelbs.

Gabiausis partijos virši
ninkų, Morris Hillųuit, ne-

ligos. Ir pasitaikyt jam ap-

laiku ji keletą kartų parode nu-

ku, kada partija pergyvena

dabar ėmė uoliai pusti į deši
niųjų dūdą ir įpuolė j siauro pa- 
rlyvumo vagą. Kiek drūta, ji 
agituoja už dešiniųjų tautinin
kų dienraštį, už mezliavas ir vi-

tarpu pradžioje savo straips
nio jisai tvirtino, kad tie žo
džiai esą parašyti “ranka ne 
marksisto, bet buržuazinio ide
alisto”.

Vadinasi, “Laisvės” žurnalis
tas, besmarkaudamas, pats su
mušė savo tvirtinimą!

Tolinus — ką pripažįsta Mar-

luoja “L.” Inteligentas). Tenai 
sakoma:

Aš parašiau An Address to 
the Working Class (ko nebu
vo pirmykščiam plane); a 
šori of review of the adven- 
tures of thc Working Classt's 

aiškindamasis 
kas faktiška,

klausimų, O TIKTAI NORI' 
APJUODINT “NAUJIENAS” 
(“įtraukt j social-palriotiškas 
pelkes”, kaip jis jjats sako).

Todėl tai jisai ir paleido nas
rus ant “Naujienų”, mpasislen- 
SpIitniaS net suprasti, apie ką 
jis kah^a.

Jau senai tasai šmokas skeri-

moralizuodajmas lietuvius dar
bininkus. Ar ilgai dar jisai ne-

Tai buvo 1877 metais.
Vs. Garsino pasakojimas

RaSytojų ir korespondentų prašome 
siunčia imis išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieją savaičių autorius 
pareikalauja ją tr atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Apžvalga
norimanymus. Jos re

būt “blagonadežna
Balučiui, nepaisydama, kaip ta-

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

Trne translation filed \vith thp post, 
inaster at Chicago, Augusi 13. 1918. 
is rcųuired by thc act of Oct. (i, 1917
“LAISVĖJE” BUyUS 
KRATA.

Marksizmo “aiškia 
tojas”.

(Atsakymas “Laisvės” Intcli-

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

Redakcijos 
Pastabos

Pereitą utnrninką “Laisvė” 
išėjo liktai t puslapių, su paaiš
kinimu, kad apie priežastis ji 
tuo tarpu negalinti kalbėt. Broo- 
klyno “Garsas” rašo:

Smarkusis
jus tvirtina, kad cituotieji Aau- 
j ienose” žodžiai iš Internacio
nalo manifesto (1861 m.) esą 
priešingi Markso mokslui ir n 't

Tmc translation filed wilh the post 
mastei* at Chicago, Augusi 13, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ma, kad vokiečių koman
duotojo Ukrainoje, von-Ei
chhorno, užmušėjas, Boris 
Dansko, esąs nubaustas mir
tim.

■ Tur-but tiesa. Nes jeigu 
von-Mirbacho užmušėja’ 
galėjo būt nubausti mirtim.

vę” buvo krata. Vėliau laivo 
suareštuota jos vedėjas, liet 
praslinkus kokiam laikui pa
leistas. Priežastis to viso, tai 
Imk dirbo spaustuvėje kaž
koks “slakeris”; na, ir polici
ja nižuodžius jį padare me
džioklę. Kailininko nesuras-

slo, bet buržuazinio idealisto” 
šilo tvirtinimo prirodymui, ji

to parašymo? Jisai pripažįsta,j 
kad pora sakinių jo parašytam p

dėstyti taip, kad jie neužkenks.

Taigi Marksas nemato tuose 
sakiniuose jokio pavojaus dar
bininkų sąmonei. O “Laisvės“ 
smarkuolis perstoto dalyką taip, 
kad tarytum tų sakinių pakar
tojimas yra didžiausis nusideji-

since 1845; 
tuo, kad visa 
randasi tame 
šaukime. “N.” Red.), ir kad 
mums nėra reikalo tuos pa
čius dalykus sakyti tris kar
tus, aš perkeičiau visą Prc- 
amblc (įžangą. “N.” Red.), 
išmečiau Declaration dės pri
ncipas ir pagalios vieton 10 
ridės įdėjau 10... Visus ma
no pasiūlymus sub-komitetas 
priėmė. Tiktai aš turėjau 
apsiimti įdėt į Statuto Pream-

(Tąsa).

Iš kareiviu rasi lik 1-nas dešimt- c

dalis tematė carą,, todėl visi su 
nekantrumu laukė ciesoriaus 
traukinio. Praėjo pusvalandis; 
traukinys nėjo; žmonėms pave
lijo prisėsti. Prasidėjo kalbos 
ir pasakojimai.

dė, kudujuo to, kaip pasižiūrės 
į mus ciesorius, priguli mums 
visa. Kada man vėliaus prisi
ėjo pirmų sykį eiti ant kulkų,

Žmones vis greičiau ir grei-

darbininkų klesą.
pakartojimą jisai plusta 

mjienas” “social-patriotiš-

mu ir liepia joms giedot duetų

Slengdamasis imtinai paže- 
• minti “Naujienas”, jisai šau- 
| kia, kad jau beveik 60 metų at-

frazes apie “pareigą” ir

čiau taip, kad tatai negali {la

Vadinasi, Marksas parašė du 
dalyku: “Atsišaukimų į darbi
ninkų klesas” (An address to 
the \vorking classcs) ir'Statut; 
su įžanga (preanible); ir antra
me šilų raštų, Statuto įžangoje,

tas von-Eichhorno užmušė 
jas?

Fru.? translation filed wilh the pos|- 
master at Chicago, August 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. Ii, 1917

KLERIKALŲ IR TAUTININ
KŲ POLITIKA.

klausė.
—Išgrauš! Del kievieno pulko 

mat stovinės! Paveizės į mus

—Nė nepažinsime, brolyčiai, 
kuris: daugybė generolų drau
ge su juo važiuoja.

nai Ghodinke mačiau jį ve kaip.

nis, eisena liuosesnė ir tvirtesnė. 
Man jau nereikėjo taikytis pri<* 
abelno takto; nuovargis praėjo. 
Tartum butų sparnai išaugę ir 
nešė tolyn, ten, kur gaudė mu
zika ir skambėjo ausis užtren-

kuriomis ėjome, nepamenu, ar 
tose gatvėse buvo daug susirin
kę žmonių ir ar žiurėjo į mus. 
Pamenu tik tą sujudimą, a|iė-

True translation filed wilh the post 
mastei* at Chicago, August 13, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Paskutinės telegramos 
sako, kad Leninas su Troc- 
kiu apleidę Maskvą ir persi
kėlę į Kronštadtą, ir kad ne- 
užilgio tenai kraustysis vi
sa bolševikų valdžia.

Kas norės, tąja žinia ti
kės, kas nenorės — ne. Gal
vą duot už jos teisingumą 
(arba neteisingumą) 
tetų.

Visiems jau žinoma, kad ele
mentai, vadovaujantis Lietuvos 
taryboje nori Lietuvai monar- 
•hijos ir veda tuo tikslu dery-

įasiulytas vokiškam princui, 
Miliniui von Uracb. Kaip te
gaus j tuos faktus reaguoja iml
ių dešiniosios srovės?

tavo numeryje rašo:

“Tokiu budu lietuviai paro
never-

sta, bet nepasiduoda. Negau
dami nei nuo niekur pagal-

True translation filed with 
mastei* ai Chicago, August 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917

the post-
13, 1918

vatore Romane”, rašo, kai 
popiežius prašęs Rusijoj 
valdžios paliuosuoti buvu
siojo Rusijos caro našlę ii 
keturias jos dukteris. Jei
gu Rusijos valdžia leisti 
Nikalojaus šeimynai išva-

kareivių, trukdomi ant kiek
vieno žingsnio, jie išdrįso eiti 
priešais kaizerio ir jo patai
kūnų norus ir dar karta pasa
kyti junkeriams: ‘Laisva Lie
tuva — dabar arba niekados!’ 
Kas paprastai šnekant reiš- 
ki: ‘eikit velniop iš musų kra
što!’ ”

popiežius, girdi, pasirupin 
tų jos užlaikymu.

Bet ką popiežius turi ben-

ri giminių Vokietijoje, ta 
tenai ir galėtų rasti prieg

“Vienybės Lietuvninku” reiš- e/ L.

kia pasakyti junkeriams: 
“Laisva Lietuva dabar, arba 
niekdos”; pasodinti vokietį 
ant Lietuvos sosto, tai reiškia

sas turėjęs nusileisti {iries kilnif 
sroviu atstovus, kurie dalyvavo 
komitete, paskirtam Internaci
onalo atsišaukimo pagamini
mui; todėl jisai įdėjęs į tą atsi
šaukimų dalykų, su kuriais ji
sai nesutikęs. “Laisvės litera
tas paduoda ištrauką iš Mark
so laiško, kurioje pats moksli

; giria “Naujienos”. Bet jisai ne- 
jžino, kad dar daug metų po tų • 
idėjų išdėstymo Markso darbą

jsteigėjas, Fr. Engels.
štai ką Engelsas sako savo 

prakalboje prie “Komunistų 
Manifesto”, parašytoje 1890 m.:

Tą programą — pamatų iš
dėstoma prie Internacionalo 
įstatu Marksas atliko su n< •

sakinių, kurių priėmimo reika
lavo kili sub-komiteto nariai. A 
|>ie tai-gi, kad jam butų reikė
ję dėt kokių-nors žodžių, kurių 
jisai pats nenorėjo, į pirmąjį 
raštą (Atsišaukimą), Markso 
laiške nėra jokios kalbos.

Čia mes paduosime ir tą vie 
tą iš Statuto , įžangos, kurion 
Marksas įtraukė tuos žodžius ir 
sakinius apie “pareigą”, “teisę” 
ir (t. .Ji sudaro paskutinį įžan-

parodyti, kaip arti jis matė carų.
Antgalo, po dviejų valandų 

laukimo, tolumoj pasirodė dū
mai. Pulkas pakilo ir išsilygi
no eilėse. Pirmiausia praduz- 
gė traukinys su tarnais ir vir
tuve. Virėjai ir jų pagelbinin- 
kai baltuose kalpokuosc žiurėjo 
pro langus į mus ir kažiko juo-

mone tos baisios spėkos minios, 
prie kurios priklausiau ir kuri 
mane kartu gabeno. Jautėsi, 
kad šitai milžiniškai miniai nė
ra nieko negalimo, kad srovė, 
su kuria aš drauge plaukiau ir 
kurios dalimi buvau, nepažysta

j pulkų, sumažino bėgį

Mašinis- 
slovinli

viską sunaikins. Ir kiekvienas 
nųmė, kad tas, pro kurį dabar 
visas tas srautas niaukė, vienu

nai išlėto dūzgėdami, slinko 
kils paskui kitų pro akis, go
džiai įsmeigtas į langus. Vienok

jimu gali jo bėgį permainyti, at
gal sugrųžiniti arba mesti ant 
baisiausių kliūčių, ir kiekvienas 
norėjo to vieno žodyje ir jo rau

'manifeste esą netinkamų daly
kų. štai los ištraukos pabaiga:

Vienok, aš buvau privers-

kinių apie “priedermę”, “tei
sę”, o taip-pat priimti “tei
sybę, dorų ir teisingumą”.

Inteligentas su triumfu

Tai ve kokiu budu į mani- 
l’estą pateko sakinys, kuriuo 
taip džiaugiasi “Naujienos”, 
'l ik per bėdą, darydamas nu
sileidimą proudhonistam ir 
mazzimstam, Marksas prise
gė tą sakinį, kuris anaiptol 
neišreiškia tikrosios Markso 
minties. Marksas darė ta nu- c

ku sąmone tuomet buvo ne-

iu e-l anie nusileisti.
Ir tolinus:

valnam padėjime 
,dabar “Naujienos”:

mai:
net paties Bakunino ir nuar “šitais pamatais vadovau

damasis, pirmutinis tarpiau-
Reiškia, už 2(> melų po to, 

kaip Markso žodžiai buvo para
šyti, Engelsas ne tiktai neskai
tė jų nusidėjimu prieš socializ-

jo raštu, kurialne tie i 
randasi. Tai kaip dabar tu*

melodijų giedotojas, tinkantis į! 
porą su Račkausku?

Mes, liesa, nesame autoritetų 
garbintojai, ir neatsisakytume

Marksas, gamindamas tą 
raštą, manė, kad jisai nesuga
dins savo minčių, jeigu pavar-

h rminologijos: svarini juk ne 
išsireiškimo forma, o turinys. 
Engelsas manė taip-pat. Bet 
gal jie klydo, ir gal priešingoji 

j jiems “Laisvės” literato nuo
monė yra teisingesne? Vienok 

atsiduria jeigu taip, tai kodėl jisai nepa- 
tas pa- rodė, kaip ir kame jie klydo?

čias mintis, kokias Marksas (Nejaugi vienų jo kolionių ir iš- 
pripažino neatsakančiam jau 
beveik prieš 60 metu (kuo
met darbininkų judėjimas didisuis vyras už pačius socia- 
nepalyginamai žemiau stovė
jo), jos perša dvidešimtoj
amžiaus proletarijam, kaip] Bet “Laisvės 
tinkamiausią rankvedį prak-'liktai nt'parodo, kame yra klai- 
liškam gyvenime! |dingi “Naujienose” cituotieji

Jos gieda darbininkam, sy-’Markso žodžiai, o ir nežino, iš-

užreiškia, kad

sos priklausančios jai drau
gijos ir visi priklausantis jai

tų savo atsinešimo link kils 
kilo ir link visų žmonių, nc-

tautos.

žmogaus ir piliečio teisių ne 
liktai sau, o ir kiekvienam, 
kuris atlieka savo pareigą. Jo
kių teisių be pareigų, jokių

iai ve, kame randasi tie 
kiniai, kuriuos Marksas mini

sa-

žurnalistas pakele triukš-

kas ir oficierius, stovėjusieji anl 
užpakalio vagono platformos, 
buvo vieninteliai traukinyje 
žmonės, kuriuos malėme. Pa
žiūrėjome į vis toliau ir gral

nomą, kurs mus ant mirties ve
dė. “Tu mus vedi, — mąstė 
kiekvienas, — tau mes savo gy
vastį atiduodame; žiūrėk į mus 
ir bukie ramutis: numirti ('ša
me pasirengę.”stovėjome da apie tris minutas 

ir sugrįžome sloklon. Kareiviai 
jautėsi visai apsivylę ir guodė
si:

— Dievai žiu, kada mes dabar 
jį bepamatysime!

Bet pamatėme greit. Prieš į- 
( isiant į Plojėšlį mums prane-! 
še, kad lame mieste žiūrėsiąs1 
mus caras. ! v. . , . \,..... ’syli čionai bent viena jų, ka

lėjome iiro tau), kaip buvo-į . .. .X1 . . . . .
.v . h i i daugi ji iškreipia visų sakinio me is keliones: tuose-pat purvi- ' . ..., . . ‘prasmę. Buvo pasakyta (Li

nuose baltuose marškiniuose ir 
kelinėse, tuose-pat parudavu
siuose, apskretusiuose čebaluo- 
se, su tais-pat ant kupros apsi
krautuose dėkluose, 
krepšiais ir virvelių
Kareiviai neturėjo savyje nieko 
puikaus, 
kiekvienas buvo labiau panašus 
į paprastą kaimietį, lik šautu
vas ir krepšiai su patronais ro
dė, kad tas kaimietis išsirengei 

ko-’

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščiam numery j si rai

lema, kurių mokslinio socializ-

džiovinių 
buteliais.

Rasputino numylėtine lyg 
rodos, nepritiktų.
r -*—-
' “Amalgameitų” unija grei
tai pradės leisti savaitrašti 
lietuvių kalboje “Darbą”. Ji 
redaguos Kl. Jurgelionis.
r Labai gerai. Mes linkime 
tam laikraščiui geriausio 
pasisekimo. J abelną politi
ką jisai ketina nesikišti: 
tuo daugiaus domos jisai ga~

Ir tolinus “Keleivis” sako:
66

nei žodžio.
Visa tai parodo, kad musų 

tautininkai ir klerikalai su 
monarchistiškais Liet. Tary-

misliojimų turi pakakti, kad į- 
fikinus svietą, jogei jisai esąs

imi.v
Bet “Naujienos” savo slraips- 

n.yje apie šiluos sakinius visai 
nekalbėjo! Jos kalbėjo apie 
Markso žodžius, tilpusius* visai 
kitame rašte: “Atsišaukime į 
darbininkų klesas” (kuris pa
prastai vadinama “Pirmuoju 
I arptaulines Darbininkų Asso-

{iries (inri)imnRų Klesą, ner i 
praktikoje ištirta da ii- šiandie“. 
Vietoje “ištirta” turėjo būt iš

lizino mokytojus! Naujienų” gvildentoje iš- 
j liaukoje iš Internacionalo ma- 

smarkuolis np!miesto kalbama apie* santikius
tarpe tautų (nacijų); o tik-ka

įžangos apie lai nėra nė žodžio.
Bet “Laisvės” Inteligentas to 

m pastebėjo.

na rsaus, rišta

Biednas Račkauskas! .
Ištraukoje iš Markso laiško 
akyla, kad Marksas “prise- nacionalo manifestų ir tų Sta-

į karę. Mus sustatė siaura 
liumna po keturis žmones

eiti

ėjau nuo krašto, stengiausi, 
kaip galėdamas, nesuklysti ko-

ir mąsčiau apie lai, kad jeigu 
ciesorius su savo palydininkais 
stovės nuo mano pusės, tai man 
prisieis visai arti pro jį eiti, visai 
jam ant akių. Tik d vilgterėjęs

dą, kaip paprastai apsiblaususį 
ir rustų, bet sujudintų, aš pa
jutau, kad dalis abelno sujudi
mo persiduoda ir man, ir kad 
mano 
plakti.

širdis pradėjo smarkiau

Kazimieras Gugis

taip ir civiliškuose teūmiose. Daro

Namų Ofisas:
3321S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1S10

Miesto Ofisas t
I2T N. De.rborn SI.

III litelytet.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10a 
Prie mų kainu priskait<>ma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDĖLI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir SS-ra GATVĖS

Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau
tuve, buvusi po mini. (»<»(*» \V. 18 st., 
dabar yra persikėlus po num. 3310 
So. llalsted si. Meldžiama draugą 
apsiiankvti.

; PAULIS & ADOMAITIS,
. *3310 S. llalsted st., Chicago

man pasiro- • TcL Yards 6789.
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Pirk Farma
Sekančios formos turi būti parduotos beveik 

už pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pi
giai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti 
pasižiūrėti.

80 AKRŲ farma, 10 akrų išdirbtos žemės, su 
užsėtais javais, gegA stuba ir barnė dėl gyvulių, 
randasi 4 myliose nuo miesto, ant gero kelio ir ar
ti mokslaines, kaina tik $1500.

PARSIDUODA 160 akrų farma, apie pusė 
dirbamos žemės, o kita ganyklos, 4 kambarių stu
ba, ant akmenų fundamento, gera barnė su padė
jimui šieno šaute, tik 3 mylios nuo miesto, ant ge
ro kelio; kaina $3500.

PARSIDUODA 70 akrų puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
d ratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundamento, didelė barnė, ir kiti visi 
bud i n kai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 2įZ> 
akrų, bulvėm 7 akrai, avižom 15 akrų, dobilais 12 
akrų, ir daug kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 
7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. Randasi tik 2 mylios 
nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto gražios 
leikos ir visu kitu parankumu. Labai linksmoj 
vietoj. Norintieji tuojaus atsišaukite.

Liberty Land & Investment Co. I 
P. O. Rhinelander, VVOODBORO, WIS. I

Bostono žinios {Sergėkite savo akis Į

Įvairumai.

kursčius šiemet, nes lik vieną 
nedėldienį buvo labai karšta

S. S. 60 kp. turėjo parengtis! du 
pikniku abu gerai pavyko.

j išvažiavimu ant ūkis. Man tai- 
Ikesi liuli abiejuose ir turiu pą-

ra labai geru dalyku. Pasisa- 
mdo specialius gdtvekarius ir 
važiuodami dainuoja įvairias 
lietuvių liaudies ir šiaip dainas. 
Abiejuose išvažiavimuose buvo 
p. Petrauskas, kuris per ištisą 
dieną vadovavo išvažiavusių 
žaisluose ir dainose. 'kaipgi 
‘Birutes Kanklių” choras turėjo 
vieną išvažiavimą.

Lietuvių Muzikos konserva
torija užsidarė dėl vasaros kar

duodami specialiai kursai or
chestrų ir choru vadovams. Pil- c c

nai palmigū kursus šie asmenjs:

Ljietviviai Žinsonas, Antanas Liutkevičius

Taupumas dėl laisves

^lANDIEN VVilson & Co. prakiikiftja 
taupumų dėl laisves. Užlaikomas tau

tų maistas ant atsargių svarstyklių sulai-

V-"’ v— TheWilson 
l label i 
\ proteets / 
\\ your // 
\\ IsMe” 
)L A <<

čianl kas butų sunaikinama mažiau pajie- 
giančiose rankose į priimnias, turtingas 
porcijas dėl Amerikos ir jos talkininkų.

Del VVilson & Co. praktikavimas taupumo

nut dcl meiles musų šalies, ir pasišventimo 
dėl jos augštų idęalų laisvės ir liuosybes.

dėl

Pasiskubinkite kreipties i mus kas link informaciją, kurie no
rite dasižinoti apie \VISCONSI.\() VIDl BINIU VALSTIJŲ 
I KĖS. PasiriĄiinkile, kol dar mes neišvažiavome. Mes, bu
lelis lietuvių, apsipirkom tikės, ir mums ten labai paliko, tai
gi ir jus sykiu važiuokite. Patiks ir jums. Ateikite apatiškai 
pasikalbėti, o mes viską kuoplačiausiai ir aiškiausiai išaiškin
sime jums apie tas ukes. Kurie norėsite kreiptis per laišką 
informaciją apie tai, tai malonėkite įdėti 2c krasos ženklelį 
atsakymo, nes mes ne agentai.

nai: Rokas Mizan ir K. Žemai
tis.

ir patriotiškos Amerikos šeimyninkės gata
vai pripažįsta maisto produktus, kad yra 
“sutaisyti atsižvelgiant j augščiausius eko
nomijos idealus“, todėl jie turi VVilsono 
Vaizbaženklį—

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison st.
Su i te 600-012

Valandoa: 10 iki 12 ryto
Pitone Ilayniarkct 2563

2225 So. I^avltt St.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4625 

Nedėldienlala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alhany 5546

Pnbniginnl kursus visi kurši
šku ir komp. M. Petrauskas su
rengė koncertą Lietuvių salėje, 
kurio programas lapo išpildytas 
sekamai: Žiūronas Juozas, dai
navo “Dainius”, M. Petrausko; 
Žemaitis Krislus dainavo “Jo
jau dieną”, M. Petrausko; Velič
ka Jonas grieže smuiką luter- 
inezzo “Caval. B.ustic”, Mascag- 
ni; Kalinauskaitė Anelė dainavo 
Habarnera “Carmen”, Bizel; 
Mizara Rokas, dainavo Tnfelice 
“Ernam”, G. Verdi; Liutkevi
čius Ant. Sonata Palhelitpie, 
“Rondo”, Beetboven; Sipanavi- 
čius Bronius dainavo 
Gadyne”, Ptlrausko;
Jokūbas dainavo “Kur tas šalti
nėlis, M. Petrausko; I.iutkevi- 

čiule Ona dainavo “Pasakykite

nujoji

VIENATINIS

“Wilsono Vaizbaženklis*’, kurs “Apsaugoja 
jūsų stalą”.

"JtuO nuvik tynvi ymnantea'

APTIKKORIUS ANT IIKIDGEPOKTOW. M. LAWHON, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir

Plaučių Specialistas
Aš per daug melu atkreipiau specialę (lomą j šį
; Iskirą sksrią medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui. ‘
Aš g\d.iu visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
:>>l< kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
\š :šJk Ibčjau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš prilaikau akinius teisingai.
Km iumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n .n gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dumii

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domus. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusulį, slogą ir bron
chito ki bitinius. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
“I>žio\ą ga'ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išąnkslo.” Atei- 
l.ile j mano oi įsą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dcl AKI V. ALSU, NOSIES, GEBELĖS 1B PLAUČIU-

TAI YBA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dearborn st. ' Prieš Pačtą. Chieago, III.

lis Jokūbas dainavo Neapolio 
Serenadą, Cambardella; Bačiu- 
lis Antanas dainavo Bom. “Jei
gu man myli”, Denza; Liutkevi
čius Ant., pianas, “Mareli Gro- 
IcsiĮue“, Sinding; Navadauskas 
Juoz. dainavo “II lacerato”, S. 
Boccanegra, Verdi; Žiūronas J. 
dainavo Beduino Dainą, Pinsu- 
ID, Šarkaitė P. dainavo “Ali, for-
šė lui” “La Traviata“, G. Verdi; 
Sodeika Ant. daindvo Toreadaro 
Dainą “Carmen”, Bizel; Velič
ka Jonas, smuiką. Oi rūta, rūte
le, M. Petrausko; “Metai po me-

Petrausko; Sekstetas iš op. “Lu- 
cia”, Donizelli; Dainavo O. 
Liulkevičiule, A. Kaliuauskiatė,

Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 ir nu- 
K&čiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 

'fiSrN adgAčiau. Prilaikome akinius uželykų.
Bjtff Atminkit: Galvos norėjimas, ncrvi&ku-

.VK mns, akių skaudėjimas, užvilkimas ir
~ yra vat8*a'8 įvairių ligų, kurios y,n-

IkU W l’i'ašalintoA gerų akinių pritaky-
A 1 tiaA /i n \Vix4 ,nu* ištyrimas uždykų, jei įterpti ar
- Ui LyįB > skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal-
t V r Zft/jUĮ va sopa, jei blogai mulai, jei ak|s silp-
it i ’ /iffyVĮ Sta, netęsk ilgiau, o jieSkok pageltos

kl /aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 'W J vkiniai uždyktĮ. Atmink, kad mes kož-■ II nam gvarantuojain akinius ir kiekvie-. U ' nam gerai prirenkam.
8. M. ME8I$01į'F, Ekspertas Optikas.

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau np- 
tiokorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 me^ų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. ME81ROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, II.L.

Laisves Bondsai.
pejkami už cash. Erne! and Co., 710 
\V. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augštas, virš b'amous 
Clolhing sliae. Atdara vakarais iki 
<8:30. Ncdėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. ..Tel. Canal 4316 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistai^ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elcktrikiniai Gydymai. 

Mokcsljs prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

paišeliu. palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už-

Naujieną agentas Roselande, Ken- 
singlonc
Pranas Grybas,

125 East 1041h si.

P’" DOCTOR ROSS j
| Chicagos Specialistas !
| Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, , 

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 
Privatiškas Negales.

• _ — So. Dearborn St. kampas Monroe,
IBI F K M DirCC CHICAGO, ILLINOISUi. D. HUa DkVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- ;

■ lyj. Sercdoje, Pčtnyčioje ir Sukatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

Sodeika ir A. Bačiulis. Perdėm

koncertui ėjo šokiai.
Komp. M. Petrauskas išvažia

vo ant ūkės keturioms savai
tėms. Jis ten rašys didelę opc- 

f

bul,- šiemet negales pabaigti nū 
vienos operos. O jei ir pabaig
tų, lai, sakoma, su lietuviais dai
nininkais negalima butų jų 
pastatyti — persunktos, — ma
žiausia po t 5 metus daininin-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhy išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

8003-3039 S. Halsted SL, Chlcagty III. .

lik tuomet 'jos galima stalyti
scenoje. —Reporteris

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

anglišku. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATĄLOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, (lenkuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS F. BUDBIK, ‘ 
3343 S. Halsted st.------------ Tel. Drover 8167------------- Chieago, III.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisikii*

Rašyti tik ant 
ros puses.

Rašant, palikti 
platesnius tarinis 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašiny], 
pasirašo slapyvardžiu,

vienos pbpic-

kiek

jei kas

vaędę ir pilną adresą.
Rašant biznio reikalais (kaip 

ve prenumeratos, skelbimų,

mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konvčr< 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz-

dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskus, 373 Kensington av.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus. .
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chieago, III.

Vyriškų Drapanų Darganai
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 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkolų.

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

Atdara kasdieną, nedėliotais ir va
karais.

8. U O K D O N 
1415 S. Halsted StM Chieago. III.

Te!. Pūliniai! 312
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS

10751 So. Michigan Avė. 
Doseland, Tll

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai -—-----------

Naujienų Redakcijai, o ne as- AUKAUKITE LIETUVOS 
meniškai redaktoriaus vardu. LAISVĖS FONDAM.

f JOSEP1I C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street.

Telephone HockwelJ 6995

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavčhii. nes jie su
teiks ją.s akims tik daugiau blogo, j 

Aš turiu 15 metą patyrimą I- 
galiu iStyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Aahland Avė. ^^fhicar
Kampas 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Ptatt’o aptieki* 
Tėmykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję ouo i 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

| Dr. A. R, Biumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egaamiauoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmonieter. Y- 
patinįfa doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4:49 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. 

-------- ——— ■ ■

Moteriškii, \ 1 ir Vaiką

O1 ISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarj tas.

Telephone Yards 687

Dr. M. Slupiiiski
3109 S. Morgan st. Chieago į

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

I

DR. M. HERZMAN 
iš n us t j o s

Gerai lietuviams žiųomas per J C me
ti) kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Lnbnratorija: 1025 W. 18th

VALANDOS: Nno 10—12 pi^tų, ir 
6—8 vakarais, Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Rtzid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcafi 
Telephone Haymsrket 2544

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškę, Vyrišku, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofitaa: 8354 S. Halsted SU Chicagi 
Telephone Drover SOS 

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—I popieti 
7. g vakare Nedžliomie 10—11 dieną.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel Yarda 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKAS 
laigiini Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
kimdymo. Duodu rodą 
Visokiose ligose mole- 
Lims ir merginoms. 

*?Wpl 13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

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

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
332.Y So. Halsted SU Chieago.

i
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r”5 ryšy j su tuo areštuota ir dau- Bandė nusižudyti

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

PildomoĄjo Komiteto ir 
valstijų sekretorių 
konferencija.

Sudegė Swlflo dirbtuvė.
Kilęs gaisras vakar sunaikino

juos rasta apie už 5000 dol. į-

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

Pateko bėdon.
Danks, kitą

Praeitą subatą (Jucagoj pra
sidėjo Soc. Party pildomojo ko
miteto ir valstijos sekretorių 
konferencija Imperini Hallėj,

pilnijos budinką — mnrgnrino 
dirbtuvę — ant kertės Lallin ir 
lt gatvių. Ugnagi'siai tik dide-

šalia jo esančius tos pačios ko
mpanijos budinkus.

eidamas vogtų nevilkės vogtų

W. 17 gat., vakar naktį bandė 
nusižudyti —persipjaunant bri- 
\tva gerklę. Atiduota ligoninėn. 
Gal būt pasveiks. Kaimynai 
pasakoja, kad saužudybės prie
žastis tur būt yra nesveikata: 
pastaruoju laiku Makazykieiiė 
skundusis liga.

rio, d. Adolph (fermerio, rapor
to pasirodo, kad neveizint “sun-

pateko bėdon.

tas name 4116 Hazel gatvėj. Iš- 
pradžių ponas Joe tikrino, kad 
jis atėjęs atlankyti savo drau- 

| gą, kuris jam davęs savo buto 
.raktus. Policija, žinoma, ne
labai norėjo tikėli ir patupdė jį

Rado negyvų kunigų.
Ant kertės Krankliu ir Mon-

vų kunigų, Šv. Širdies klebonų, 
Atlumasius Dingert'a, iš Cicin- 
nati. Mirties priežastis — nuo-

True translation filed with the post- 
masler at Chieago, III., .Tūly 19 1918 
as reųuired by tlie act of Oct. (>, 1917.

Giminės ar pažįstami vyrų, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenej, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresų sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ten 
laiškeliu. Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing- 
ton, D. C.

Roseland, III. — Draugijų delegatų 
palaikančiųjų Aušros Knygynų susi
rinkimas įvyks ularninke, rugpjū
čio 7:30 vai. vak., 10900 Michigan 
avė. Visi delegatai kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku.

Rast. F. Bruškaitė.

LMPS. 9 kp. rengia puikų vakarą 
rugsėjo 28 d., Mildos svet., naudai 
“Moterų Balso’’. Scenoj bus stato
ma veikalas “Mulkių Apaštalas . 
Draugijos ir kuopos prašoma lą va
karų nerengti jokių pramogų, kati 
neužkenkus vieni kiliems. Vieloj 
to paremkite mus. —Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki 
mus j.,....... .. ,,....  , .7*30 vai. vakare, l-ellovvship svet. 
831

PARDAVIMUI
NEPAPRASTA proga lietuviui -— 

kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša- 
j>a—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai ąer'ai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki- 

I lės laišku adresuodami: No. 31, Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chieago.

AUTOMOBILIAI

už pastaruosius šešis mėnesius 
vidutinis narių skaičius buvo 
84,599. Gi pernai tuo pačiu lai
ku partija turėjo 80,397 narius, 
o užpelnai tik 79374.

Socialistų “ėdikams”, vadi- 
’ nas, nėra ko džiaugties.

andais norėjo pasipelnyt — iš 
kraustė savo draugui kišenius

inas jų pripažino, kad ponas Joe 
• dėvi jo kaklaraištį. Dabar Joe 
Sėdi savo šaltojoj ir aglvoja.

t klaidą — užsidėt svetimą kakla-

Kėsinosi ant moters.

BANDĖ IŠTRUKTI.

Neteko abiejų kojų.
ležinomi blogdariai pavogė 1 I 
i nemobiliu. Nei vienas nesu
rasta. Viso, pradedant sausio 1,

1 Tūlas nepažįstamas vyras, a 
pie 23 m. amžiaus, vakar vaka
re įėjo valgomų daiktų krautu
vėlėm 4747 Union avė./Nusipir-

damas ant gatvės, mirtinai per- 
siskėlė galvų.

Pavalgė ir užpuolė valgyklos, 
savininkų.

LIETUVOS LAISVES FONDO 
TAISYKLES.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

įvyks subaloje, rugpjūčio 17 <1. 
vakare, tdlosvship svet.

— 33rd PI. Malonėkite visos na 
itsilankyti, nes reikės rinkti de 

legates III rajono konferenciją ii 
daug kilų reikalų apkalbėti.—Valdyba.

PARDUODU automobilių 4 eilių 
dorių, 7 sėdynių. Pardavimo prie 
žaslis — turiu kitų amatų.

Gust. Urniežis,
830 \V. 33rd Pi., Chicatfo. III

NAMAl-žEMft

prolnainio, Ind. valstijoj. Be* 
protis tuoj įsodinta Bock Island 
traukiniu, kuriuo jis turėjo būt

bilių. Apie du trečdaliu tečiaus 
lapo surasta ir sugražinta jų 
savininkams.

ge sumislijo ištrukti
Sužeidė 12 žmonių.

kinta
mirs.

Veikiausia

Pikta moteris.

Automobilių vaznycių neap- 
sižiurėjimu praeitų nrdėldieni 
tapo sužeista 12 žmonių, du mi
ltinai. Keli automobilių važ- 
nvėios areštuoti.

Pašovė kostumerį.
’l’iioin Cegneo, saldainių kra- 

uluvėlės savininkas, 1700 \V. 
Chieago gt., vakar mirtinai pa
šovė vienų savo kostumerį — 
Paul Krajci. Susivaidiję dėl

v Y • .. M cenčiaiis .

Minnie Picktin. 1621 So. Ho- 
man gt., pateko bėdon. Vakar 
ji susivaidijo su gatvekario ko
nduktorium ir smogė jam į vei
dų. Piktoji poniutė dabar su
areštuota ir laukia teismo.

Kažkokie palaidūnai, veikiau-

Jauni palaidūnai.

ežere ties 77 gatve. Praeita nu- 
'lėldienj ten besimaudant susi- 
<eidū daug žmonių, vyrų ir mo
tum, c

Nelaimė.
- Joseph Chronst, 4022 W. 31 
gt., užvakar besimaudant ežere, 
ties Chesnut gatve, norėjo paš- 
tukavoti: nuplaukęs toliau nuo 
kranto bandė pasiekt kojom že
mę. Žemę pasiekę, bet atgal 
viršun nebepasirodė. Vėliau j u

Du 
metų

jauni palaidūnai, apie 13 
amžiaus, vakar naktį už

Apiplėšė cigarų krautuvėlę.
Tūlas nepažįstamas banditas

jos piniginę užsėdo ant dvira- kompanijos krautuvėlėj], 3209

fi ne translation filed with tho post- 
master at Chieago, Augusi 13, 1918, 
iis reijuired by the act of Oct. 6, 1917.
įžeidė kareivius — gavo mušt.

jaunųjų banditų. tas atidarė regi
332 dol. pinigų.

Jaines Harris, negras, 9217 
ifayette gt., buvo pasažierių

MICHAEL J. PELDŽIUS, 
šiuoini išreiškiame musų nužemi

ntą padėkavonę musų maloningiems 
draugams už simpatiją ir gėlių au
kas laike musų liūdno nuostolio. 

Pati ir šeimyna.

Padegė savo drabužius.

dosviez, gyvenusi Bis-

vekario ties 31 gatve ir skan
džiai sumuštas. Įžeidęs du ka- 
rui\ iii.

Piktas prisieka.

NOSIES LIGOS
IŠGYDOMA / Be Skausmo

Fred Wilcox, automobilių fa- 
brikininko, moteris kreipės 
džiodžę — divorso ir alimoni-

pagalinate

ins varva glite į

džiųsta jūsų uo

je, tokių kaip užkimusios no- 
sįs, katariškas išsiskyrimas iš- 
sausejimas nosies ir tt., buvo 
mani n] i išgydyta vienu atsilan
kymu mano speciale be skaus
mo metodą. Aš esmi apsigyve
nęs per 21 metus prie State gat-j 
vės.

Tekančios ausys — skambėji
mas ausyse ir užkurtimas gydo
ma. Be operacijos gydoma se- 
rgantįs pasididinusi tonsilai. 
Pasitark su manimi šiandien, 

mokestis nebrangi.
DR. FRANKLIN O. CARTER,

120 S. State str.
2-ras augštas. Valandos 9—7. 

Nedėliomis 10—12.

bužius. Veikiausia mirs.

Prašo atleisti.
Name

Šalia jos, ant stalo, buvo

Brangus Aleksį, vakar nak

Žinai kodėl. Sudiev ant visa
dos. Atleisk man už panaudo-

McNeil dabar areštuotas ir

pasakoju, kad MsNeil dažnai 
vmdijęsi su savo moterių Alice.

Gudrus vagilis.

vakar vakare išė 
nas Harry Keller.

nenorėjo tikėti, kad pono Kelte- 
r’o “bogėj” randasi mažas rek- 
snis. Priėjęs jisai atidengė jo 
bogę ir rado joje visų dėžę kia
ušinių, pavogtų iš vieno gele-

EXTRA!.
Gražus pasivažinėjimas gražiose apielinkėse Lietuviškos Kolonijos, 

prie gražių javų, kurie sušvies akis kiekvieno lietuvio, i v~_'_ T 
nę. Mes, ūkininkai, susilvėrėm Draugijų ir kviečiame kitus pas mus ap
sigyventi, ant gerų žemių, kur galite pirkti visokias farmas be pagelbos 
agentų, stačiai nuo savininkų. Mes nutarėm išsiųsti musų gerbiamą kai
myną M. VValenčių į Chicagų, kuris ten bus subatdj, rugpjūčio (Aug.) • 
17 d. Norėdami su juo važiuot arba pasikalbėt, ateikite į “Naujienų” j 
ofisą, 1840 So. Halsted st., kur jis bus po pietų nuo 2 iki 6 vai.; arba ra
šykite musų sekretoriui, Jonui Martin, P. O. Box 96, Ilart, Michigan,

daug žiaurus: mušąs ją ir kū
dikius. Jos apskaitliavimu, 
Fredas turėtų mokėti po 30( 
dol., jos ir kūdikių palaiky- 
kymui.

Sužeidė motinų ir pabėgo.

John Gihnore užvakar atva
žiavo ties savo molinos butu,

du automobiliu. Motina jau 
10 metų nebuvo mačius savo 
sūnaus, ji todėl mielu noru su
liko pasivėžini jo dideliu auto 
mobiliom. 'l ies 29 į,- Halsted 
gt., Gilmores automobilius 
smogė kitan. Abu automobi
liai sulūžto. Gilmores motina t
ir antrojo automobilio pasažie- 
riai tapo pavojingai sužeisti. 
Pats Gihnore kokiu tai bodu 
išliko sveikas ir... pabėgo pa-

’iau pasirodė, kad jo automo-

Girtas važnyČia.

Gustave Kuehle, 604 Diversey 
gt., vakar pasisamdė Gustav 
Johnstone pavažinėti jį, Kueh- 
lę, p Chicagų. Ant Lake Shore 

A Menominie gatvių Johnstone 
mylinčio lėvy- | betgi visu smarkumu drožė te

lefono stnlpan ir mirtinai sužei
dė savo pasažierių. .Važnyčia 
areštuotas.

Du nepažįstamu vyru užva
kar naktį įėjo A. Andersons 
^valgyklom 181 I W. North gt. ir 
paprašė “surloin sleako”. Pa
valgę vietoj užsimokūl “kosln- 
meriai”, grasindami revolve
riais, ištuštino Andersono regis-

nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje, rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės

ASMENŲ JIEAKOJIMAi
Aš, Vincentas Davnis, pajieškau sa

vo brolio Dominiko Davnio. Paeina 
iš Lietuvos, Kauno gub., Šiaulių p, 
Papilės parap., Zalvolių sodos. Apie 
I melai atgal jis gyveno Oglesby, 
III., paskui gyveno U.herry, III. Mel
džiu jo palies arba kas jį žino pra
nešti man šiuo adresu:

Privalė \Villiam S. Davnis,
3 Bei. Company, 41 Infantry, 

Camp Eunston, Kansas.

PARDAVIMUI kampinis lotas, t 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 3ti 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantų. 
$2606 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kite Stevvart 3781.

PABSIDUODA — 7 kambarių na
melis, vana, gazas, brukavotos gat
vės, $1,800. Lengvos išlygos.

McDonnelI, 
2630 \V. 381h St., Chieago, III.

Medžioklė.

didelę medžioklę trijose “ne-

moters

'Sveikatos Skyrius

tro komiteto narių nutarimu.
4. Lietuvos Laisvės Fondas 

susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liuo
bu noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir 11. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkiniu į Lietuvos

Pajieškau Jono Brazausko, paei
na iš Kauno gub., Baseinių pav., 
Laukuvos par., kalias 1917 metuose 
‘Naujienų” N 219 buvo mano pa
les neteisingai paduotas, kad yrti 
»cdcs. Jisai nėra vedęs, bet tas lik 
;tivo paduota di I spieresnio sura- 
limo jo palies. Kas jį žinote, ma
lonėkite pranešti šiuoladresd: 

Antanas Brazauskas,
715 \V. 19 st., Chieago, III.

P;i’iicškait savo brolio Juozo Po
naus, 31 metų senumo. Paeina iš 
Žarėnų parapijos, Telšių pavieto, 
Kauno gubernijos. Piriniaus gyve
ni Boslon, Mass., ir jau 5 metai, kaip 
icžinau kur jis yra. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite pranešti se 
.ančių’ antrašu:

Antanas Pocius, 
373 Kensington avė., Kensinglon, III.

Atsakymai j klausimus

K. Jakubėnui, Milford, Mass.
Kitur gyvenančių gydyt ne-

ku atsakiau, nes stampos neįdė-

J. Vainais, Amsterdam, N. Y.
Jums reikia pilno išegza mi

navimo pirma, negu pradėt gy- 
dyties. Iš vieno pasakojimo ne
galima suprast jūsų ligos.

P. T-lienė iš Chieago, III., ra
šo: “Daktaras sako, kad aš tu-

operacijos. Paaiškinkit man, 
kas yra tumoras, ar lai pavo
jinga liga ir ar negalima išsigy- 
dyt be operacijos.

Atsakymas. — Tumoru ang
lai vadina nomėskaulį bei guzų. 
Tumoras yra naujų mėsų augi
mas bile kurioj kūno dalyj ir 
jis nepaeina nuo uždegimo ir

jis auga.

kiauras (tuščias). Kada tumo
ras atsikartoja po išpjovimo, 
kada jo dalįs išsinešioja po ku-

da prie greitos mirties, lokius 
tumorus vadiname' piktaisiais, o 
tuos, kuriuos galima išpiaut, 
kurie neatauga ir neturi kitų

liame nekenksmingais. 'Pečiaus

perdaug dideli, veda prie mir
ties. Taukų tumoras vadinasi 
lipoma,-nervų tumoras neu-

thelioma, raumenų tumoras 
myoma, kaulų tumoras — oste
oma ir lt. Tumoras visada yra

so nuo lo, kokios jis yra rųšics 
ir kur auga. Jeigu yra vėžys 
(carsinoma), epithelioma, sar- 
coma arba panašios rųšics, tuo-

ta, tuomet niekas negelbės ir 
prisieis laukt mirties. Jeigu 
auga taip vadinamas nekenks
mingas tumorus, tuomet operaci 
ja pilnai išgydys. .lokio kito 
tinkamo ir duodančio tikras pa
sekmes budo nėra tumorų iš
naikinimui, kaip tik operacija.

Dr. A. Montvidas

PABSIDUODA — 2-jų gyvenimų 
mūrinis namas, po 4 kambarius, va
nos, gazai, brukavotos gatvės, $3,700. 
Lengvos išlygos.

McDonnelI,
2630 W. 381h St., Chieago, III. 

Atdara nedėliomis ir vakarais.

PABSIDUODA forma — 40 akrų 
geros žemės, apsėto, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
farrnos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnės geros. Parsiduoda už mažų 
kainų. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 imlia nuo miesto.

Mrs. R. N.,
Middle Inlet, Wis.Box 94,

I). Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D 
T. vietiniai komitetai ir draugi-

no Valaičio ir seserų Pranciškos ir 
Petronės Naujavičįų, paeina iš Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Ža
liosios gminos, .luškiu kaimo. Gir- 
lėjau, kad gyvena Chieagoje; aš esu 
š to paties kaimo. Meldžiu jų pačių 
itsišauktj arba kas žinote praneš
kite man jų antrašus. Turiu svar-

MES PAGARSINAME tiktai barge- 
nus. Puikus 2 augštų mirinis na
mas, vienas 6 kambarių ir vienas 
7 kambarių fialas, maudynė, gesas 
ir lt., pilnos mieros lotas; pečju šil
domas namas, pirmos klesos sutai- 
syme, gražiai pastatytas, Wallace st., 
arti

31st

o.
Prvl. Tony Barluska,

D. 123 Inf., Camp \Vheele>’,
Macon, Ga.

REIKIA DARBININKŲ

tro komiteto.

miletas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga-

jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen 
tro komitetui. Pinigai siunčia-

ninko, 3233 S. Halsted str., Cbi- 
cago, UI.

KL Jurgelionis,
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus 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 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
n u meryj.

LSS. 4 kp. rengia draugišką išva
žiavimų nedėlioję, rugpjūčio 18 d., 
River Grove miške. Nauja ir graži 
vieta dėl išvažiavimų, ant kranto 
Desplaines upės. Važiuoti reikia 
Graml avė. karais, kol sustos, pas-
upės; ten bus vieta dėl sustojimo. 
Bus programas, kalbos d. <1. Stilsimo 
ii’ kitokių pamarginimų. Kviečiame 
draugus atvažiuoti.

—Rengimo Komisija.

Liet. Moterų Pr. Sus. 111 Rajono 
konferencija įvyks nedalioj, rugpjū
čio 25 <1. 19:30 vai. ryte Mark While 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuoptoj ma
lonėkite išrinkti delegates nrtimiau- 
daine kuopos susirinkime.

I.MPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

Cicero, III. 
choro dainų 
ninke, rugpj. 13 d., 
svetainėje, 
vakare.
Joniai prašomi atvykti laiku.

Org. A. Rudinskas.

138 k p. mišraus 
repeticija įvyks utar- 

M. Jankaičio 
4837 W. 14th st., 8 vai. 

Choristai ir choristės nia-

37 gatvės. Tiktai $5500.09
I. CHAP & CO., 

ir \Vallace sts. Vienintėliai 
agentai.

MOKYKLOS

VALSTYBTNIA1 NE MOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. FTee Employment Service) 
J ieškant ieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. "VVABASII A VENŲ E. 

arba .
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

Pasisiųk pati suknią.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su. 
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknių 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienomis

MASTER SEWING SCHOOL.
118 N. La Šalie st„ 4-ta augštaf> 

Prieš City Hali.

InoUž darbo parupinimų visuose 
<e valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
ta'ip kitur, kur reikalauja visokios 
•ųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
sų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
larbininkų j ledų svirnus, 40c. į va- 
'amlų, it) ir II vai. darbas.

Consumers Co., 
Jatli st. and Normai avė., Chieago

PEIKIA prityrusio žmogaus į junk 
vardą. Gera mokestis ir pastovus 
laibas. 98 mylios nuo Chicagos. 
Rašykite man angliškai dėl platesniu 
žinių.

Dixon Iron and Melai Co..
>25 W. 2nd st., l)ixon, III.

REIKIA gerų tvirtų moterų de 
lirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
MII) \V. 18 St., Chieago

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 $u mumis tuojaus.

BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chieago.

REIKALINtiA merginų prie siu 
vainų mašinųj
3641 S. Halsted si., C.hicago, III-

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted «L, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St

137 Mokyklos Suv. ValstijoM.
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da-
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai Diplomai
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao-

Phone beeley 164S 
SARA PATEK, Hrmlalnki

PARDAVIMU!

REIKALAUJAMA moterų prie 
tv;irk\mo boveluinių ir vilnonių 
skuduru. Geistina prityrusių. Ge
tai mokėsiis. Geros valandos. Alsi-

f1A5TER 5Y5TEI1
PARDAVIMUI vyrų aprėdalų što- 

ras geroje vieloje, gerai išdirbtas 
biznis ir gerai apsimokantis. Savi
ninkas turi kitą didelį biznį, kur tu
vi būti visą laikų. Naujas tavoras 
ir sulig šių dienu reikalavimo (up-

751 \Vi 35lh st,, (’.hietigo
(Netoli Halsted si.).

PARDUODU pigiai čevervkų tai
symo šapų. Darbo yra vienam žmo
gui. Uždirbu $70 į savaitę. Par
duodu be mašinų. Kas nori gali į- 
rengti mašinas.

J. P. Kirkicki, 
4500 So. Paulina si., Chieago, III.

MOKYK1S KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKU ir MOTKRIBKŲ APBtDALŲ

Muhu sistema ir ypatikkaa mokinimu pa 
darys Jus iinovu j trumpą tąiką.

Mes turime didžiausius Ir geriausius kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur maa su
teiksime p rak t i Ak ą patyrimą kuomet ją mo 
kysitės.

Elektra varomos malinoe musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uf.kviečiaml aplankyti ir pama- 
tyti raunu mokyklą bile laiku — dieną ir va
karai!* ir gauti speciaiiAkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — uUe 
ntailės arba dydžio, i* bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kąsnicka, PardAtlaU.

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali
Atsišaukit ant 4-to angšto,

1 'I . I - . ■ .




