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True translation filed with Ihe post-mastei' ai Chicago, August 20, ItltS 
as reųuiied by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai užėmė Vitali
mąstei' at Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
JAPONIJOS RIAUŠININ

KAI ŠAUDOMI POLI- 
GIJOS.

na paaukavo po $500,000 į šį 
fondą, fe

Byžių šalyje yra užtektinai, 
bet jie yra laikomi sandėliuose 
p< r ūkininkus ir spekulialorius.

ska ir Smolenską Turčių namai plėšiami. Ka 
reiviai gina turtą. Laikraš

čiams uždrausta rašyti 
itpie riaušes.

'True Iranslation filed with Ihc post- 
niaslcr ai Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired Id<Ihc act of Oct. 6, 1917

Minios degina teatrus.
.Ji» |>< >n i ,įi«. i". 1 H.

30,000 žmonių areštuota 
Petrograde

TOKYO, r. 19. — Tokio buvo 
didelės riaušės iš priežasties au- 
gštų kainų maisto, ypač ryžių. 
Minios atakavo ir pridarė nuo
stoliu biznio ir teatru distrik-

imi sankrovas ir maisto sande-
C

tus budinkus. Pašauktosios 
palaikymui tvarkos m i Ii ta rėš 
spėkos buvo užpultos.

Riaušės Japonijoj tebsitęsia

Daugiau amerikiečių kareivių 
Vladivostoke

tuose. 200 sankrovų, valgyk
lų ir ryžių sandėlių išplėšia. Vi
daus reikalų ministerija buvo 
nepasekmingai užpulta.

Riaušininkai įėjo ir plėšė na
mus Asakusa, dideliame viduri-

True Iraus).dion filed witb the posl- 
master ai Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

JAPONIJA UŽGRIEBĖ 
VISUS RYŽIUS.

s minimo rezorte. Daugelis 
riaušininkų sužeisti policijos. 20

Bus paskirti pardavimui.

True translation tiled with the post-j mojiių 'griebtasi Kroiištadle, 
master at Chicago, August 20, 1918, , . . . ,vas reųuired by the act of Oct. 6, 1917. kas parodo, kad bolševikų va-
VOKIEČIAI PAĖMĖ VI

TEBSKĄ IR SMO- 
' LENSKĄ.

Su bolševikų pritarimu.

ZFBICH, r. 19. — šiandie 
gauta iš Varšuvos žinia, kad

kų ir Smolensku su pritarimu 
bolševikų. Smolenskas yra

dovai į ten važiuoja, kaip jau 
buvo pranešta pereitų savaitę 
presos žiniose.

Vokiečių agentai Stockholme 
sakę rugp. 14 <1., kad vokiečiai 
kraustosi iš Maskvos ne dėlto, 
kad jie bijotųsi, bet dėlto, kad 
jie yra tikri puolime bolševikų 
netolimoj ateityj. Jie sakę, 
kad bolševikų vietų užims Čer-

Cliuan ant Mukdeno-Charbino 
kelio, į ManžurijosčSiberijos 
frontą dar lapo pavėlintas. Tas 
pavrlinimas įvyko delei japonų 
reikalavimo, kad jie saugotų ir 
kontroliuotų veikimų Chinijos

Chiiii jos valdininkai, remia-
Pekine,

ponijai

mastei' ai Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

250,000 BE MAISTO CHI- 
NIJOJ.

Iš priežasties potvinio.

HONGKONG. 5,006

000 žmonių be maisto iš prieža-

pcs. Baudonasis

pietvakarius nuo Maskvos. Vi
tebskas yra už 70 mylių į šiaur
vakarius nuo Smolensko, ant 
Dauguvos upės. Abu yra svar
bus miestai.

Bomba buvo mesta į vokie-

rtija, kur galbūt tuoj sušauks 
nauja steigiamąjį susirinkimų,

jos.

Tokyo dabar užimtas dide
liais pulkais policijos ir infante- 
rijos.

Laikraščiams uždrausta yra 
skelbti kokias nors žinias aĮ)ie 
ryžių riaušes.

Kareiviai tapo pašaukti be
veik kiekviename svarbiame 
mieste Japonijoje.

Net Maizuru laivyno stotis v- 
ra paliesta neramumo. Ten 2,- 
009 darbininkų kelia riaušes ka
rtu su gyventojais.

n savo por- 
minia, aps- 

30,000 žmo-

TOKYO, r. 16. — šiandie iš 
leistas imperatorinis patvark y-

visu* ryžius, 
mi rinkom

True translation filed wilh the post- 
niastcr ai Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVIAI SUKILSIĄfe

Jei vokiškas karalius bus 
paskirtas.

LONDONAS, r. 19. — Pasak

taikiusiu užmušti
užmušė du

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 20, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

SOVIETAI KARIAUS 
PRIEŠ TALKININKUS.

celiano išdirbyste, 
kaitoma siekianti 
dų, kėlė riaušes.

tose kareiviai šaudė į riaušinin
kus.

Amsterdamo lietuviai reikalau-

atsisako pripažinti vokiečių pa-

Koke’je kareiviai

Valdžia persikels j saugesne 
vietą — Kronštadtą.

durtuvus prieš riaušininkus.
Kobe'je didelis ryžių sandėlis, 

kelios dirbtuvės ir namai ir (la

Žinia priduria, kad gen. Lu- 
dendorff, pirmas kvatiermeis- 
tras vokiečių armijos, gavo iš
kilmingų protestą Lietuvos sei
mo prieš kokį-nors bandymų 
paskirti karalių, nepriimtiną 
Lietuvos žmonėms, kurie grasi-

AMSTEBDAM, r. 19. — Dus- 
Idorff Naclirichten korespon- Aplinkiniuose miestuose žnio-

T'•m* translation filed with the post- 
master at Chicago. August 20, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

.30,000 ŽMONIŲ AREŠ
TUOTA PETROGRADE.

rę talkininkų šalims.

Teroras tebesiaučia.

r.VVASHINGTON, r. 19. — ()- 
ficialė žinia iš Stoekbolmo sa- ♦
ko. kad Petrograde viešpatavi
mas teroro tebėra nesustabdy
tas. Apskaitoma, kad nuo pra
džios rugpjūčio in. padaryta 
30,0090 areštų tarp armijos ofi-

sakantį, kad Rusijos pozicija 
yra baisi.

‘ Rusijos įsimaišymas į karę 
yra reikalingas. Todėl nutaria 
apie perkėlimų valdžios į sau
gių vielų ir Kronšladtas (Petro-

mbuko ragotinėmis.
Laikraščiams tapo uždrausta 

spausdinti žinias apie progre
są ryžių riaušių ir yra stoka ži
nių iš provincijų. šiandie vi
daus rekalų ministerio išleistas 
pranešimas sako, kad guberna
toriai užtikrino ministerijų, kad 
sumišimai nuolatos mažėja.

Laikraščių savininkų ir reda
ktorių organizacija priėmė re-

True Iianslation filed wilh Ihe post- 
masler ai Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

DAUGIAU AMERIKIE
ČIU IŠSODINTA VLA

DIVOSTOKE.

I maukiama trečio.

VI .ADIVOSTOKAS, r. 16 (su 
liula). Antras transportas

ių.
Bolševikų viršininkai, sako

ma, vra ant kariško laivo An-

gę plaukti į Vokietijų, atsitiki
me pasekmingo sukilimo prieš 
juos.

Pasiekusios šiandie valstybės 
departamentų ilgos žinios per

fisų, aprašo chaotiškas sąlygas 
vieŠDatauiančias Busi jos mies-

veikimas
tapo

licijos priemonių. Tą dienų po 
piet atvyko vokiečių ambasada 
iš Maskvos dviejuose specialiuo
se traukiniuose.

Premjeras Leninas ir užru- 
bežinių reikalų (?) ministeris

kaipo valdžios sėdyi 
prisirengimai tapo 
perkėlimui ten ofisų".

Visi

Truo translation filed witU the post- 
master ai Chicago, Augusi 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
Prašo išvežti pabėgėlius.

draudimas spausdinti žinias a- 
pie riaušes yra be precedento ir 
yra sauvališkas kliudymas tei
sėms laisvės žodžio, suteikto 
konstitucija. Jie reikalauja pa

su Amerikos Kareiviais šiandie 
atvyko i Vladivostoku. Trans-

merikos kareivių įėjo į uostą 
vakar po 7*/2 dienų kelionės iš 
Manila. Trečio transporto kul

WASHINGT()N, r. 19.
Švedijos konsulinis ofisas Mas
kvoje, veikiantis ten už Ameri
kos ir talkininkų konsulus po

uti leidimų tiems žmonėms per-

Čia manoma, kad pabėgėliais

licčiai, kurie nori ištrukti iš Ru
sijos.

Truc translation filed with the posf- 
inaster ai Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
černogorai kariaus Italijos 

fronte.
BYMAS, r. 19. — šiandie pa

skelbta, kad černogorų karei- 
Petrogradą’viai kariaus sale cechų pulkų

True translation filed wilh the posl- 
niaster ai Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

14.000 gatvekarių darbinin
kų streikuoja Londone.

LONDONAS, r. 19.—Apskai
toma, kad skaičius streikuojan
čių omnibusų ir gatvekarių da
rbininkų šiandie siekia 14,000. 
Keletas privatinių gatvekarių ir 
priemiesčių municipalių linijų 
veikimas suspenduotas.

Truc translation filed with the post- 
tnaster ai Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Velšai angliakasiai reika
lauja 6 vai. darbo dienos.

LONDONAS, r. 19. — Velšai

jų už sutrumpinimų darbo va
landų. Jie dabar reikalauja is-

True translation tiled wim Ihe post- 
masler :>( Chicago, August 20, lOtK,

Vokiečių ministeriai pradės

WASH1NGT()N, r. 19. — Ofi-

skelbia, jog didelis vokiečių 
prakalbų ofensivas neužilgo 
prasidės. Sakoma, kad trįs vo
kiečių ministeriai kalbės, kad iš
aiškinus vokiečių žmonėms sva
rbiausias problemas.

naikinimo paliepimo. Konsli- 
tucionalistų’ partija užreiškia, 
kad paliepimas yra kenksmin
gas, kadangi jis užgniaužia ži
nias apie nacionalį socialį judė
jimų gyvai paliečiantį žmones.

Čia vra abehias įspūdis, kad

True translation filed wilh the posl- 
niaster ai Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Austrai bėga iš kariuome
nės tūkstančiais.

ku.
klausimas pavirto politiš-

prie specialiu susirinkimo kabi-

Ti ue Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Chiniečiai gabena kareivius

VVASHINGTON, r. 19. — Chi- 
nijos valdžia pasiuntė didelę 
spėka kareivių j Sibelijus pa-

neto, kinis nutarė paskirti $5,- ''M vokiečių ir austrų karės be- 
0(10,(MI0 pirkimui ryžių snukio- laisvių, kurie prisidėjo prie ra-
vų ir išdalinimui
žĮmonių vidutinėmis kainomis.į menių bolševikų pri<‘š cecho- 
Šujudintas nelaime karalius pU_| slovakus I rans-Baikalo apygar- 
aukavo $1,500,000 į nacionalį 
ryžių fondų. Gatvekariai To
kyo yra naudojami kareivių, 
kurie dalina ryžius distriktuo- 
se, kur pranešta apie kentėjimų.

Keli milionieriai paaukavo 
po $190,000 kiekvienas, nupir
kimui ryžių dėl beturčių. Mit
sui ir Iwaski šeimynos kiekvie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Japonija daugiau reika
lauja.

BYMAS, r. 19.—Atvykstantjs 
Italijos austrų armijos dezerti-

jos sukelia didžiausį susirūpini
mų Hapsburgams. Gegužės 
jnėn. daugiau kaip 24,000 aus
trų pabėgo iš kariuomenės. Tik

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

T alki ni nka ilaimėjo 
tris mušius
I

Išlygino Lys salientą
Paėmė Merville ir kitus miestus
Suv.Vals. laimčs karę 1919 metais
True tranBntion filed xvilh Ihe p 'st- 
master at Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI LAIMĖJO
3 DIDELIUS MUŠIUS.

Visi siekiniai tapo atsiekti. Pra
ncūzai įėjo į Le Hamel mieste
lį į šiaurę nuo Bibecourt, kas 
reiškia 1% myl. paėjimų prie-

Paėmė Merville miestą ir 
ima Lassigny ir Roye. Pa

ėmė belaisvių ir keletą 
miestelių.

LONDONAS, r. 19. — Gen. 
Foch talkininkų karės mašina 
šiandie suteikė tris skaudžius I > •
ir pasekmingus smūgius vokie
čių linijoms Flandrijoj ir Pica
rdy lauke.

1. Miestas Merville, kuris su
daro viršūnę vokiečių įsibriovi- 
mo Lys saliente, grosiančiame 
kanalo pakraščiui tapo įeitas

miško ir toliau j pietusi paėmė 
Pimprezon miestelį. Bytuose 

| Bibecourt ir Noyon-Lompiegne 
i kelias tapo pasiektas.

į šiaurvakarius nuo 
tapo paimtas miestelis Morsain. 

nakti ir fe 
šiandie tarp Oise ir Aisnc fran- 
euzai sutiko vyriausį trukdy
mų tik nuo priešinimos vokie
čių kulkasvaidininkų ir aviato-

dvasios ir pasirįžimo, negu ko-

kyn vidutiniškai 6 mylių 
to.

fron- uos skyrius.
Palei visų frontų pereitos na-

2. Picardy mūšio linijoj fran- 
euzų kareiviai j šiaurę nuo Oi-

I.ass'itfny. pasak franc.uįsų ofici
aliu pranešimo* ir paėipc daug

visus siekinius į trumpesnį ne
gu skirta paėjimai laikų.

Francuzų įgytieji laike pas-
tarŲ.iii 2 1 vai. laimėjimai skai-

mpcel miestų.
Daugiau kaip 2,20(1 vokiečiu

eilios veikimus. Jie yra padėji
me suteikti didžiausį susirupini-

rus nuo Soissons.
doj ir linija

3. Anglų kareiviai paėmė ge
ležinkelio stotį Boye ir atmušė 
smarkią kontr-atakų j šiaur-va- 
karius nuo Chaulnes. Anglų po
zicijas buvo prasiveržtos dvie
jose vietose tarp Harleville ir 
Lihons, bet vokiečiai tapo išva-

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, August 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SUV. VALST. UŽBAIGS 

KARĘ 1919 M.

Sako gen. March.

steigtos.
Flandrijoj veikiančios gen.

WASHINGTON, r. 19. — 
(ten. March pasakė atstovų bu
to karinių reikalų komitetui,

Mervillėj yra 
anglai laimėjo 
24 vai. Flandri-

45,000 kareivių.

nio 1919 m." Tai yra skaičius

nuo ja tureli Pranei joj sekama

paėjo daugiau translation filed with the post-

kirto didelio atlyginimo už jų

True translation filed with the post- 
inaslcr ai Chicago, Augusi 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Austrijoj vėl trūkstą maisto

WAS1IINGT()N, r. 19. — Pa
sak oficialės žinios iš Šveicari
jos, municipalė valdžia Vienuo
ju įvedė tris bemėses dienas 
mieste.

PEKINAS, r. 19. — Japonijos gręsia 
kareivių judėjimas iš Chang- mėsos.

Sakoma, kad miestui

antį iš Paradis į Les Puresbe- 
c(jues per Merville.

Anglai suėmė daug belaisvių 
ir kulkasvaidžių.

Haig pergalė 
antroji, kokių 
laike pastarųjų 
joj. Vakar jie
kaip mylių šiauriniame sparne 
Lys saliente 4 myl. fronte tarp 
Vieux Benjuin ir Bailleul.

Į Tiedu žygiai žymiai suplojo 
Lys įsibriovimų, kuris kyšo gra
sinančiai linkui kanalo uosių. 
Jie taipgi duoda daugiau svar-’ 
bios žemės gen. Haig ateities 
veikimams.

Su puikiomis pozicijomis an
glų rankose dabar kariniai kri
tikai nebūtų nustebinti plačiu 
veikimu prieš gen. von Boehm 
armijos grupes.

Gen. Mangin lOt-tos francu-

niastcr ai Jf^hicago, Augusi 20. 1918,
reųuired by the act of Oct. (i, 1917

21 metus amžiaus po bir
želio .> d., 1918 ir prieš ar 
rugp. 21 d., 1918, turi už-

1918.
Jie turi pasitarti su vie

kur jie turi užsiregistruoti.

ORĄ S.

Iš dalies apsiniaukę šiandie ir
prilrukimas zų armijos ataka prieš vokiečių galbūt ryto; nedidelė permaina 4 

pozicijas tarp Oise ir Aisnc pri- temperatūroj.
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Užsisakomoji
Chicago jo—pačiu:

Kaina:

cialistiškai”, o protauja ka- savo atsinešimuose prie vie- 
kuris vadina talikiškai, kaip religinės se- na kitos: jeigu nebūtų šitų 

sutarčių, tai tautos be palio- 
Vaistas nuo sektantizmo vos kariautų su viena kita, 

yra moksle. Lietuviai soči- 1 - v--x ~ *
alistai turėtų dėti visas pa
stangas, kad įgijus mokslo 
kuodaugiausia, o ne tuš
tiems ginčams ir peštynėms 
eikvoti savo laiką ir .iiegas.
True transhdion filed with the post- 
master at Chicago, August 20, 1918, 
as reąiiircd by the act of Oct. 6, 1917 

Teise ir spėka.
“Naujienos” visuomet sto

jo už tai, kad tarptautinius 
santikius reguliuotų (tvar
kytų) teisė, o ne spėka. Ki
taip jos ir negali elgties, pri
pažindamos socializmą.

Socializmas yra koopera
cija, bendrauarbiaviipas: 
kooperacija tautose ir koo
peracija tarpe tautų. Bet ko
operacija yra negalima be 
sutarties. O pastovi sutar
tis tarpe žmonių juk ir yra 
teisė.

Sutartim, beje, gali būt 
paremti ir kitokios rųšies 
santikiai tarpe žmonių, ne 
tiktai kooperatyviai santi
kiai. Kada, pav. kapitalis
tas samdosi darbininką, tai 
jisai taip-pat daro su juo su
tartį ; ir šitą sutartį saugoja 
įstatymai . Sutartis, teisė, 
vadinasi, gali būti ir tenai, 
kur žmonės gyvena su kits 
kitu ne kaipo bendradarbiai, 
o kaipo išnaudotojai ir iš
naudojami.

Delei šitos priežasties iš
naudojamoje kleso.ie leng
vai atsiranda nepasitenkini
mas teise. Tam tikrose ap
linkybėse šitas nepasitenki
nimas pasiekia tokio laips
nio, kad teisė tampa visai 
atmesta. Išnaudojamieji 
griebiasi spėkos ir mėgina

viena tikyba turi turėti bažny
čias, taip lygiai ir lietuvių socia
listų socializmas privalo turėti

Įima pastebėti tiek ir tiek.
Socialistas, 

visus nesocialistus “tamsuo- ktos nariai.

somybę, o socialistai ne. Bet 
šitoks pozicijų skirstymas y- 
ra neteisingas.

Nėra jokios abejonės, kad 
socialistų tarpe randasi 
daug žmonių, kurie pritaria 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsiui; ir nėra jokios abe
jonės, kad dešiniųjų srovių 
eilėse randasi daug žmonių, 
kurie nepritaria nepriklau
somybei.

Be to, mes visi žinome, 
kad daugelis klerikalų ir 
tautininkų, kalbėdami apie 
Lietuvos “neprigulmybę”, 
turi ^menėje visai ką kita. 
“Neprigulmybe” jie vadina 
ir tą dalyką, kurį Lietuvai 
davė Vokietijos kaizeris; o 
kaizeris apskelbė Lietuvą 
“nepriklausoma ir laisva va
lstybe, amžinais ir tvirtais 
ryšiais susijungusia su Vo
kietija.”

Musų Moterims
liais” arba “kvailintojais”, 
yra fanatikas. Socialistas, 
kuris kitokios nuomonės so
cialistą skaito nedorėliu ir 
niekšu, yra fanatikas. So
cialistas, kuris ragina darbi
ninkus geriaus skaityt kapi
talistišką arba klerikališką 
spaudą ,negu nepatinkamą 
jam socialistų laikraštį, .yra 
fanatikas.

Ir mes juk žinome, kad to
kių fanatikų pas lietuvius 
socialistus yra net tarpe va
dovų — kalbėtojų, laikraš
čių redaktorių, organizaci
jos viršininkų ir tt. Jeigil
gi fanatikai patenka į vado
vų vietas, tai ko tuomet no
rėt, kad paprastuose orga
nizacijos nariuose nebūtų 
fanatizmo!

Be fanatizmo yra da ir 
daugiaus sektantiškos dva
sios ypatybių; bet čionai pa
kaks nurodyti tiktai j jį, kad 
prirodžius, jogei “Tėvynės” 
rašytojo priekaištas turi pa
mato.

Mėginti užginčyt faktus

gą. Kas nepriklauso prie šven
tos bažnyčios, anot katalikų, tas 
bus prakeiktas, kvailas, neišma
nėlis, ir t. p. Panašiai, kas ne
priklauso prie musų socialistų 
Sąjungos, anot socialistų, taipgi 
yra kvailas, neišmanėlis ir t. p. 
Kaip katalikų reikalaujama, 
kad šv. bažnyčios nariai nešiotų 
škaplierius, rožančių, taip lygiai

ir kuri butų stipresnė, ta en
gtų silpnesniasias. Bet su- 
tartįs tarpe tautų yra daro
mos tiktai laikas nuo laiko, 
kad sutvarkius tą arba kitą 
bėgamą reikalą; o pastovių 
įstatymų, kurie nurodytų 
tautoms (valstybėms), ką 
jos gali daryti ir ko negali, 
nėra. Kiekviena valstybė 
skaito save augščiausiu vie
špačiu ant savęs ir nepripa
žįsta jokių kitų įstatymų, 
kaip tiktai tuos ,kuriuos ji 
sau pasidaro.

Todėl iškilus nesutikimui 
tarpe valstybių, jos dažnai 
griebiasi ginklo, paleisda- 
mos į darbą spėką, kad už
kerus viena kitai savo valią. 
Kas ant žemų kultūros laip
snių buvo tarpe atskirų žmo
nių, tas šiandie dar žymiam 
laipsnyje paliko tarpe tau
tų.

Sekamas žmonijos prog
reso žingsnis bus tame, kad 
tautų santikiuose teisei bus 
pripažinta bent tiek-pat ga
lios, kiek jai šiandie yra pri
pažįstama santikiuose tar
pe individuumų (asmenų).

Tokią mintį jau daugiaus 
kaip penkios dešimtįs metų 
atgal išreiškė Karolis Mark
sas. Bet koks buvo musų 
nusistebėjimas, kada pama
tėme, kad tūli žmonės, ne- 
šioiantįs “socialistų” vardą 
ir net turintįs pretenziją bū
ti tikriausiais marksizmo 
pasekėjais, da ir šiandie nie
kina tą mintį, kaipo “bur- 
žuazišką išmislą’! Ką-gi jie 
ketina padėti į tarptautinių 
santikių pamatą vietoje tei
sės (ir doros) įstatymų?

Jeigu ne teisės ir doros buržuazijos idėjas.
statymai, tai juk gali būt (jel to kovojimo su

kuri juos varžė. Tai yra re-jtiktai spėka. O jeigu spėką cialislų su tautininkais ir kitais 
voliucija. , padaryt vyriausiu tautų pak{1(]ikais. Dabar toJiaus< Kad

Bet ar tas teisės sulaužy- santikių valdytoju, tai tatai diskreditav us socialistus bepar- 
butų žengimas ne pirmyn, o tyvių žmonių akyse, P. Butkus 
atgal — prie barbarizmo ir prj|vgina L.S.Sąjungą prie baž- 
laukinių žmonių gadynės.. Lyčios. Girdi, kaip bažnyčios

Je, tie mokslinio socializ- iniria'i nešioja škaplierius, ro
mo “taisytojai” labai dažnai Smičius, taip ir socialistų rcika- 
apsireiškia, kaipo žmonės,liaujama, kad nešiotų knypkius
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BnSvtoju ir korespondentu prašome 
uiičiamus išspausdinimui laikraŠ- 
j rankraščius adresuoti C

U Redakcijai, o ne Redakto- 
irdu. Reikia būtinai rašyti 
ir ant vienos popieros pu
to paliekant platesnius tar- 
) eilučių. Redakcija pasilai- 
teises rankraščius taisyti ir 

umpinti. Netinkami spaudai raš- 
i naikinami, arba grąžinami at^al, 
i bčgiu dvieiij savaičių autorius 
neikalauja jų ir atsiunčia krasos 
nkleliu pakankamai persiuntimo

ri;

K 
t 
t,

Dr. šliupas, kuris skaito
si vienu uoliausiųjų Lietuvos 
“neprigulmybės” šalin 

.uuni į džiaugiasi, kad Liotuv 
jvo tą kaizerišką
mybę”; jisai džiaugiami 
ją pripažino Bulgarij 
Turkija ,ir jisai geistu

kad 
ir 

kad

laktorlą matyt gali 
>:30 vai. vr.k.

; RedakcijosĮ Straipsniai
JĮ - ■ - - - —

True transhdion filed with thc post- 
master at Chicago. August 20, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Junkeriškos 
politikos fiaseo.

le į Europą milioną karei
vių, nežiūrint Vokietijos su- 
bmarinu. Nė vienas trans
portas nebuvo paskandin
tas; nė vienas kareivis ne-

Tai reiškia visišką subma- 
rinų kampanijos nepasiseki- 

/isiška fiaseo tos poli- 
kuri dėjo savo viltistiko 

ant pojurinių laivių, kaipo 
ginklo, galinčio nuveikti Vo
kietijos priešus.

Delei submarinų Suv. Val
stijos tapo įveltos į karę. Vo
kietija vartojo submarinas 
tikslu perkirsti talkininkų 
susinėsimus su pasauliu. Jos 
valdžia žinojo, kad skandi-

valdžios.
Taigi aišku, kad ginčas 

tarpe klerikalų bei tautinin
kų iš vienos pusės ir socialis
tų bei šiaip progresyvių žmo 
nių — iš kitos eina ne dėl ne
priklausomybės obalsio.

Kas skiria musų visuome
nę Lietuvos laisvės klausi
me, tai Lietuvos apsispren
dimo klausimas.

Klerikalai • nepripažįsta 
Lietuvos žmonėms teisės nu- 
spręsti savo šalies likimą; 
jie norėtų, kad jį nuspręstų 
ne Lietuvos žmonės, o kas- 
nors kitas—kaizeris su Ka
revičium, landesratas ir tt.

Tautininkai taip-pat ne
pripažįsta Lietuvos žmo
nėms tos teisės. Jų lyderiai 
sako, kad Lietuva “jau ap
sisprendusi” — per savo lan- 
desratą (Lietuvos Tarybą), 
per seimus ir konferencijas, 
kuriuos lietuviai laikė Pet
rograde, New Yorke, Stock- 
holme ir Berne, per savo or
ganizacijų nutarimus, per 
spaudą ir per atskirus vei
kėjus.

O socialistai tų “apsi
sprendimo” būdų nepripažį-j 
sta. Nes tai ištiesų ir nėra 
apsisprendimas! Šalies tei
sė apsispręst reiškia, kad a- 
pie šalies likimą taria, me

nenorės matyt savo ydų, tai 
jie niekuomet nepasiliuo- 
suos nuo jų. Ydas reikia ne 
slėpti, o stengtiese suprasti, 
iš ko jos atsiranda.

Taigi iš ko atsirado pas 
lietuvius socialistus sektan- 
tizmas?

Sektantizmas yra tam tik
ras protavimo būdas. Reiš
kia, jeigu sektantizmo yra 
pas lietuvius socialistus, tai

jungos nariai nešiotų tam tikrus 
knypkius ir raudonus kaklaraiš
čius”.

Tai tokie yra pamatiniai P. 
Butkaus prirodymai liet, socia
listų sektantizmo. Dabar tuos 
“prirodymus” perleisim per kri
tikos koštuvą ir pažiūrėsim ar 
jie sutinka sų tikrenybe. Visų 
pilimi, P. Butkui, matyt, netin
ka, kam socialistai nepripažįsta 
tokios-“tautiškos kultūros”, ko
kią skelbia Sirvydai, Balučiai, 
šliupai ir kompanija. Ir kuo
met P. Butkus išgirsta iš soc. 
kalbėtojų ar rašytojų, kad tauti
ninkų draugijos yra svajonių ir 
kvailinimų įstaigos, tai tokias 
.kalbas jis lygina prie fanatizmo 
(ir visai teisingai. “N.” Red.). 
Apie kovą socialistų ir tautinin
kų nėra kas daug kalbėti, nes 
kas supranta klesų kovą, tas ži
no, kad kaip kitų tautų socialis
tai kovoja prieš savo tautiečius 
ne todėl, kad jie ne socialistai, 
bet todėl, kad iš tų tautiečių yra 
dalis buržuazijos-kapitalistų, 
kurie laiko pavergę ir išnaudoja 
darbininkų klesą, o kita dalis 
tautiečių — remia tuos nicka- 
dėjus. Mes, lietuviai, neturime

Grakščiai atrodo šita mergaitėms 
ir jaunoms mergelėms dėvėti jaku- 
tė su apvalia apykakle, be kalnie- 
riaus.'< Priešakio ir nugaros apy
kaklėj jakutė truputį sustulpuojama 
arba paraukiama. Ilgos rankovės 
pasibaigia antrankoviais.

Tokiai jakutei pavyzdys No. 8931 
sukirptas penkeriopos mieros: 36, 
38, 40, 42 ir 41 colių per krutinę. 36 
colių mieros jakutei reikia 2’Z- jar
dų mote rijos 27 colių platumo, ar
ba 2M» jardų 36 colių platumo, arba 
1% jardo 44 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai j akutei 

sukirpti /r pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti Žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjos į 
konveitą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattcrn Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 10 centu, ir prašau at-

Micros......... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

to
m<

nas pasažierinių laivų ir kieno nevaržomi, patįs tos 
iitralių pirklybinių lai- šalies žmonės — visuotinu

i ve

yra nusidėjimas prieš 
>tautines teises. Bet ji 
epaisė, tikėdamasi, kad 
erialiai, nuostoliai, ku- 
s ji padarys prišui, per- 
s tą moralį nuostolį, ku- 
apturės pati. Tikslas iš- 
na priemones.

Valstijų protestus ir nesilio
vė vartojus submarinas, pri
versdama tuo šią šalį stoti į 
karę.

Dabar 
kieti ios

ra aišku, kad Vo- 
donų išrokavimai 
klaidingi. Sub- 
?pateisino nė da- 
ų. Amerikos ga-

narin
les jų
i a pasirodė esanti daug di

de
ile submarinos.
>s junkeriai turės 
islprast, kad jie

True transhdion filed with the post- 
masler at Chicago, August 20, 1918, 
as rcųtnrcd by the act of Oct. 6, 1917.

karia mes.
Klerikalai ir tautininkai 

mato šitokį skirtumą tarpe 
savęs ir socialistų: jie, girdi, 
stoja už Lietuvos nepriklau-

balsavimu arba per atsto
vus, išrinktus demokratiniu 
budu.

Socialistai ir jų pritarėjai, 
vadinasi, stoja už Lietuvos 
žmonių teises, o dešiniosios 
srovės yra priešingos Lietu
vos žmonių teisėms. Jos no
ri, kad Lietuvos žmonės bu
tų valdomi, o ne kad Jie pa
tįs valdytų save.

Socializmas ir 
sektantizmas.

(Adresas)
tos tautos, bet mes turime savo 
tarpe rėmėjų tų stambių vertel- 

Į gų-parazitų ir turime tautinin- 
I kų ir klerikalų tarpe, kurie skel-

pakreipusių nepageidauja- 
mon pusėn jų protavimą.

Svarbiausios tų priežasčių 
yra dvi: viena, tam tikras 
žmonių išauklėjimas; antra, 
tam tikras būdas skleidimo 
socializmo idėjų.

Visi socialistai, pirma ne
gu jie patapo socialistais, 
buyo kas-nors kita. Pas lie
tuvius didžiuma tų žmonių 
pirma buvo katalikai. Iš 
katalikiško mokslo jie sėmė 
savo mintis ir idealus; tasai 
mokslas nustatė jų proto pa
linkimus; jisai įskiepijo 
jiems tam tikrą dvasią. Ir 
tų minčių, tų proto palinki
mų, tos dvasios nemaža pa
liko pas jifbs ir tada, kada jie 
paliovė buvę katalikai.

Socialistai vartoja daug 
žodžių, visai skirtingų nuo 
tos kalbos, kurioje išdėsto
ma katalikybės mokslas. Bet 
žodžiai tai tiktai forma, pa
viršius. Daugelyje-gi mu
sų socialistų, jeigu prakrap- 
štytum tą žodžių kevalą, ku
riame slepiasi jų mintys, tai 
rastum po juo tyriausios žuose būreliuose, 
prabos katalikišką vytį ar- ( 
ba davatką.

Tuo, kaip sakėme, yra kai- kultūros laipsnių, 
tas išauklėjimas, kurį jie ga- žmonijos progresas žengė 
vo išmažehs. Bet ne tiktai 
jisai. Žmųnės, patapusieji 
socialistais, galėtų išmokti 
visai kitaip protaut, jeigu 
jie butų nuodugniaus lavina
mi socializmo idėjose. Bet, 
ant nelaimės, tokio nuodug
naus lavinimosi jie gauna’ 
pas mus mažai. •

mas reiškia visišką teisės 
panaikinimą? Ar išnaudo
jamieji, sulaužę esančią tei
sę, pastato jos vieton spėką?

Visai ne. Vieton esančios 
teisės esti pastatoma nauja
teisė, kuri pagerina išnau-1 matantis savo idealą ne atei- ir raudonus kaklaraiščius. — 
dujamųjų padėjimą arba vi-jtyje> 0 praeityje.. Jie “radi- Kur ir kada iš socialistą buvo 

1 kališkai” priešinasi buržua- rdikalaujama, kad jie knypkius 
zinėms idėjoms ne dėlto, kad ir raiščiukus būtinai nešiotų, 
jie turėtų augštesnių idėjų, kaip yra verčiamikatalikaiška- 

,negu buržuazija, O dėlto, kad plierios nešioti? Aš priklausau 
Jie dar gyvena priešburžu- prie LSS. ir soc. partijos jau 
azinės gadynės idėjomis. Į keturi metai, bet da niekas lokių 

reikalavimų man nestatė ir ne
mačiau, kad kilus butų kas ver
tęs panašiai daryti; įstatuos ir
gi nėra pažymėta, kad nariai tu
rėtų nešioti knypkius ir raudo
nus raiščiukus. Jeigu taip nėra 
tikrenybėj, tai kam P. Butkus 
niekus rašo ir dumia skaityto-

siškai paliuosuoja juos nuo 
išnaudojimo. Spėka, kurios 
pagelba esti tatai atliekama, 
sulosią rolę tiktai teisės tai
sytojos, o ne naikintojos.

Jeigu teisę visai prašalin
tum, ir padarytum taip, kad 
žmonių santikius nuolatos 
valdytų spėka, tai butų ne
galimas žmonių visuomenės 
gyvavimas. Jie tuomet am
žinai kariautų su kits kitu, 
ir pastoviai sugyventi daik
te jie galėtų negut tiktai ma

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR YRA SEKTANTIZMO LIE
TUVIŲ SOCIALISTUOSE?

PASTABA
Jei kas moterų norėtų gaut gražų 

iliustruotą naujausių madų katalio- 
gą (anglų kalba), gali gaut jį Nau 
jienose, atsiunčiant 10 centų (gali
ma markėmis).

mas “savo pasekėjų” savo idė
joms ginti yra kenksmingas da
lykas. Bet ar P. Butkus nežino, 
kad panašiai organizuojasi ir 
vadinami tautininkai? Jeigu jis 
žino, tai ir juos reikėjo priskai- 
tyti prie sektantų. Bet to P. 
Butkus nedaro, mat kur pats 
prikllauso, tai ten yra gera ir tei
singa organizacija, o kilos tai 
tik sektantiškos. O daugiau pri
rodymų ir nėra.

Ant pabaigos P. Butkus ragi
na sukoncentruoti jiegas ir mo
kinti, šviesti vien’i kilus, kad 
greičiau priėjus prie savo tanios 
ir visos žmonijos tikrųjų id< a-

P. Butkuslų. Labai gera’i. 'l ik 
turėtų atminti, kad 
mokinimas ir idėjos 
siems vienodos, dėlto,

nėra

Toks stovis buvo ant pa
čių žemiiausiųjų žmonijos 

Bet juo

priekyn, tuo spėkos viešpa
tavimas buvo vis labiaus ir 
labiaus siaurinamas, ir tei
sės viešpatavimas vis la
biaus ir labiaus plečiamas.

Šiandie spėkos viešpatavi
mas jau yra beveik visai iš
vytas iš vidujinio tautų gy 

... . -------------- venimo. Kas vartoja spėką
, prikišusiu Į Lietuvių socialistų litera- ir neatsižvelgia į teisę, tas 

šių dienų valstybėje skaito
si nusidėjėliu. Didesniam 
maštabe spėka esti vartoja
ma tautos (valstybės) vidu- 

išmanoUe, kaip minėjome, tiktai re- 
Todel musų voliucijos laikais, kad patai- 

neužginčinamas faktas. Kad socialistai neranda progos sius esančią teisę.

i Šios dienos Skaitytojų 
Balsuose išspausdinta vie
nas straipsnis, kuriame jo 
autorius polemizuoja su “Tė 
vynės” rašytoju, 
lietuviams socialistams “se- 
■ktantizmą”.

Mes, deja, su tuo auto- niausią menkai išmano apie 
rium sutikti negalime. Pas socializmą, o kalbėtojai ir,' 
lietuvius socialistus sektan-Įi 
tizmo yra labai daug — tai dar mažiaus.

turą yra labai neturtinga, 
laikraščių rašytojai daž-

agitatoriai dažnai

klesas — pavergėjų ir paverg
tųjų. Ir todėl reikia suprasti, 
katrai klcsai mes priklausom, 
kam tarnaujam ir kokias idėjas 
vykdiname.

Ant galo roikia pastebėti, kad 
P. Butkus savo prirodymui, buk 
lietuviai socialistai esą sektan
tai, faktų neturi. Nes pamati
niai jo motivai nesutinka su tik-

turi padarius solidarumo ženk
lelių, bet niekas neverčia jų ne
šioti; kas nori, gali nešioti, o kas 
nenori — ne. Juk panašių kny- 
pkių turi ir SLA. ’ir kitos pašel- 
pinės draugijos, tai suflig P. But- 

|kaus palyginimu, reikėtų juos ir
gi priskaityti prie sektantų. Bet 
juk nė pats P. Butkus jų nepri
skaito už tai prie tikybos—reli
gijos pasekėjų. Vadinas, tas 
priekaištas socialistams yra nic-l 
kas daugiau, kaip paties auto
riaus prasimanymas.

Bet tai ne viskas. Tolinus P.
Butkus nurodo daugiau svajo-(.prieš industrijos bei visos drau- 
nių. Jis prilygina, kad kaip 
klerikalai organizuoją savo pa-

uis, “Sektantizmas pas lietuvius 
socialistus”. Straipsnio auto
rius p. Pranas Butkus bandė pa
rodyti, kad lietuviai socialistai 
yra pasekėjai ne mokslinio soci
alizmo, bet sektantizmo ir kito
kio malu-mallizmo. Kuo P. 
Butkus pamatuoja savo išve
džiojimus, lygindamas lietuvius 
socialistus prie sektantų? Pa
žiūrėkim jo motyvų. Čia nuo
šalesnių autoriaus žodžių nepa
duosiu, nes butų be vertės tai 
daryti; pąduosiu lik pamatinius 
punktus, kuriuos jis deda kaipo! 
faktus. '

Iš pradžių P. Butkus aplamai! 
rašydamas apie socialistų kovų 
su tautininkais, papasakojęs, Į 
kad socialistai be pasigailėjimo Į 
boikotavę tautiškas draugijas ir | įsLiigas: 
11., klausia savęs: “kodėl tatai 
tąip yra?” Ir atsako 
kad Amerikos lietuviai socialis
tai supranta socializmą ne kaipo 
tyrųjį mokslą, bet kaipo tikybą, 
arba religiją. Pas juos socializ
mas — tai tikyba. Kaip kiek- nori parodyti,

vertės. O iš atskirų išsitarimų 
apie kokią paklaidą atskirų so
cialistų tai nors ir sutikiu su Ii 
krenybe, bet nėra pamatas, kad 
visus lokiais pavadinus. Lietu
viai socialistai (didžiumoje) yra 
ne sektantizmo pasekėjai, o ko
votojai prieš sektanlizmą ir

gelįba paglenižus savo globon 
visas musų tautiškai kultūrines 

organizacijas, pricgla-.
ūdas, mokyklas ir t. p. Taip, Į| KAZIMIERAS) GUGIS 
girdi, panašiai elgiąsi ir musų 
sektantai socialistai. Jie taipgi 
organizuoją vien savo paseke- 
jus-socialistus.

Šiais išvadžiojimias P. Butkus
kad organizavi-

rbininkais. —M. Pūkis.

gijos netikusį sutvarkymą. (1 
dėlto tai jie ir turi teisės vadi n -

Miesto Ofisas t
I1T N. Dearborn St.

III' *13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuote 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir j opiems.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Droter 1310

Daug didesnis tečiaus vei-giliaus susipažinti su tuo
mokslu, kurio pasekėjais jie kimo plotas spėkai dar yra 
save skaito. Vietoje sočia- paliktas santikiuose tarpe 
lizmo mokslo, jie prisigaudo tautų. Tautos, tiesa, per sa- 
paprastai tiktai visokių žo- vo politines organizacijas 
džių ir frazių, kurių tikros* (valstybes )taip-pat daro 

taip. O fanatizmo pavyzdžių prasmės jie nė nežino. Ir sutartis viena su kita ir to
pas lietuvius socialistus ga- todėl daugelis jų kalba “so- mis sutartimis vadovaujasi

jo yra labai daug ir kitose 
: srovėse, tai taip-pat faktas; 
bet mes čia kalbėsime tiktai 
apie socialistus.

Ar fanatizmas nėra sek
tanto ypatybė? Žinoma, kad

“Todėl

i



Utarninkas, Rugp. 20, 1918. NAUJI E N O S, Chicago, m.

Tai buvo 1877 metais
»ric paprastai būdavo nudribę, 
dabar kažikam turėjo užrietęs, 
titip kad jie savo smailiomis 
viršūnėlėmis styrojo

—---- -------------------------------

s l sergėkite savo akis
v • • senai

Vs. Gardino pasakojimas

(Tąsa).

Kiti užmušti, kiti paskan- 
iinti! — pasakojo tūlas karei-

Meluok daugiau, meluok!— 
atšovė jam Vasilij Karpič.

Kam čia man meluoti, jei
gu teisybė!

ką? O koks jis yra, tas tavo ka- 
I zokas?...

Kazokas, žinoma... Koks 
gi kitoks kazokas gali būti?

Koks gali būti! Liežuviu 
moki malti geriau ir už bobą! 
Geriau jau sėdėtum sau ir .tylė
tum. Niekas nebuvo , nėra iš 
kur ir žinoti!

- štai, žiūrėkite, koks 
vėliavininkas! išsipuošč 
bataliją! — mirkčiodamas į jį 
tarė Ivan Platonič. — Ak, Ste- 
belkuti! gaila man tavęs! Nebe
bus musų susirinkime tokių ūse
lių! Sudaužys tave, Stebelkuti!— 
kalbėjo kapitonas pajuokiamai- 
gailiu balsu.

—Pasistengsiu nebijoti, — mi
triai atsakė Stebelkov.

—Na, o jums, kariauninke, 
baisu?

DlUSlI 
k 

prieš

Na, ką, nebijai?

Truc tmnslalion filed with the posl-masler at Chicago, Augusi 20, 1918, 
as rcųuired by the aęLof Oct. 6, 1917

Sutaisyta iš atžvilgio į taupumą.

Oupestingi vyrai ir moters 
užkviečiami valdžios ka

mpanijoje dėl apsaugojimo 
ir taupymo maisto.

—Ką?
Kas tau tą teisybę pasakė? 

Iš kur ją žinai? Mes visi tik tiek 
težinome, kad tenai šaudėsi, o 
daugiau nieko!

Visi taip kalba. Pas genc-

! Matei tu tą kazo-

Aš nuėjau pas Ivaną Platoni- 
čą. Oficieriai sėdėjo visai jau 
prisirengę, susisegioję ir su re
volveriais pajuostėje. Ivan Pla
tonič buvo, kaip visada, raudo
nas; jis stenėjo pukščiojo ir

Stebelkov laivo susiju-

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

222i So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 8 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4628

1553 W. Madison st.
Siūle 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Hayrnarket 2563

Nedėldieniaia tik
Rezidencijos Telephone Albany 1548

Patsai nežinau, Ivan Plato- 
nič... Iš tenai n'ieko nesigirdėti?

Nieko. ,Viešpats žin’, kas 
ten dedasi. — Ivan PlatoniČ sun
kiai atsiduso. — Pirmą valan
dą trauksime ir mes, — pridū
rė jis, patylėjęs.

šėtros užlaida prasiskėtė; pra- 
skiepoj pusirųdc? adjutautp Lū
kint) veidas, §įuo sykiu rimtas iri 
išblyškęs.

—Jus čia,-• Ivanov? Įsakyta 
prisiekdinti jus... No. tuojau, 
tik prieš išrisiant iš stovyklos. 
Ivan Platoničį Padalykite žino-1

he Wilson 
label i 

proteets / 
your //

Kadangi taupymas virtuvė
je reiškia sveikesnius, laim
ingesnius piliečius namuo
se taip pat kaip daugiau su
taupoma maisto dėl musų 
kariuomenės ir musų talki
ninkų.

MNNB

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, Širdies, Vidurių, 
'Jikepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas

t Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monro e, n*> D *1 DACC CHICAGO, ILLINOIS 

Ūla Da Iria HV V V Room 506 ir 507 Crtlly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedž- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Jis atsisakė įeiti šetron ir pa
sėdėti su milutis, sakydamas tu
rįs daug darbo, ir kažikur nu
bėgo. Aš taipjau išėjau.

Apie dvyliktą valandą buvo 
parengti pietus. Žmonės men
kai tevalgė. Po pietų įsakyta 
nuiminėti užmovus nuo šaulu-

$10 IKI $25 PER DIENA DEL PARDAVĖJŲ
čia nėra real estnte, Insurance, knygų aliejaus, arba mainų šėrai. 
Mes galim naudot keturis pardavėus, kurie kalba lietuviškai arba 
kitokiom kalbom, ant visiškai naujos propozicijos, kuri atneš daug 
gerų tau pinigų. Jei moki bizniškai kalbėt savo kalboj, smarkiai ir 
įtikinančiai, mes norim tavęs tuoj. Darbas yra malonus, mandagus 
ir švarus ir reikalaujam vyrų augšto kalibro reprezentuoti mus. 
Klauskit M r. Boyd, po 9:30 v. ryte, 819 First National Bank Building

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gat.
CARR BROS. WRECKLNG CO.

I 1003-3039 S. Halsted St, Chicago, I1L

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo Išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 

, žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted si.------------Tel. Drover 8167------------- Chicago, III.k.____ ;_______ _ .

APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir bu- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auKHČiati. Pritaikome akinius uždvką. 
Atminkit: Galvon ropėjimas, nervišku
mus, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ra
li l>uti prašalintos gerų akinių pritaky- 
niu. Ištyrimus uždyką, jei peršti ar. 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiakvienam pritaikoma a- 
kiniui uždyka. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
Daugas žmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—nasaka-drama—kokio 
Ilgšio! dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

reiviains priediniai patronai. 
Rengdamiesi niušin, kareiviai 
ėmė apžiūrėti savo dėklus ir me
sti iš jų visokius nereikalingus 
daiktus. Mėtė suplyšusius mar
škinius ir kelines, įvairius sku
durus, senus debatus, šepečius, 
suterštas kareivių knygutes. 
Kiti, kaip pasirodė, savo dėk
luose atgabeno lig Dunojaus da
ugybę visai bereikalingų daiktų. 
Mačiau ant žemės numestą ypa
tingą medinę kaladaitę, kuria, 
ramiame laike, prieš parodas ir 
kariaunų priežiūras kareiviai 
išlygina amunicijos diržus; ma
čiau sunkius akmeninius indė-1 
litis nuo tepalų, kažinkokias dė
žules ir lenteles, mačiau dagi vi-j 
są kurpalių numestą.

—Meskite daugiau, vyručiai! 
Vis bus lengviau eiti į mūšį. Ry-| 
toj jau nieko nebereikės!

Penkis šimtus varstų vil
kau... ir kam man ji? — bal
siai galvojo kareivis Liutikov, 
vartydamas rankose kažikokią 
suveltą skepetą: — su savim 
nenusineši...

Mėtyti Visorius daiktus, va-1 
lyti savo dėklus tą dieną įėjo j 
madą. Kada paskui išėjome iš 
stovyklos, visa ta vieta, kurioje 
stovėjome, tamsiame stepų du
gne išrodė tiesiu, ketvirtainiu, 
marguojančiu nuo daugybės vi
sokių skepetaičių, skudurių ir 
kitokių daiktų.

Prieš išeisiant, kada visai jau 
pasirengęs pulkas stovėjo ir lau
kė komandos, pryšakyj susirin
ko keletas oficierių ir musų jau
nutis pulko kunigas. Iš fronto 
pašaukė ir keturis liuosnorius 
iš kitų batalijonų; visi buvome 
Įstoję pulkan karžygyje. Palikę 
šautuvus savo kaimynams, išė
jome iš eilių ir sustojome, apie 

mano 
mano

mokios pereities. — Kame gi tas 
yra? — mąsčiau sau. Ir po ilgų 
išskaitymų atsitikimų ir vietų 
jego imperatorskago veličestva 
tarnystėje: karžygių, užpuoli
mų, avangardų ir ariergardų, 
tvirtynių, sargaviečių ir kariškų 
vežimų, pagalios išgirdau tuos 
žodžius. “Nesigailėdamas gyvas
ties“ — garsiai ir vienu balsu 
atkartojome visi penki; ir žiū
rėdamas į eiles rūsčių, pasiren
gusių į mūšį žmonių, jaučiau, 
kad lai ne tušti žodžiai.

(Bus daugiau).

St. Louis, Mo
Kučinsko prakalbos.

sv. Kazimiero Draugystė su
rengė prakalbas T. J. Kučinskui 
universiteto studentui, rugp. 11 
ir 16 d. š. m.

Pirmą vakarą įžengiamojoje 
kalboj jis plačiai nupiešė visų

vėliu vą; nepažįsta utie j i

istoriją, nurodydamas, kas da- 
,vė laisvę Amerikos žmonėms. 
Antgalo jisai rodo paveikslus iš 
f.nkvižicijos. Kokiais baisiais į 
Taukiais katalikių kunigija kan
kino žmones.

Antrą vakarą buvo prakalba 
l j iš astronomijos; tai buvo labai

Joje kalbėtojas nurodė,

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Širdis taipjau smarkiau, m 
paprastai, plakė.

—Pasiimkite už vėliavos!
tarė batalijono komanduotojas. | įdomi.

Vėliavinis palenkė veūiavą; jo {kaip susitvėrė musų žemė ir vi-
pagelbininkai nuėmė apvalkalą.Įsa saulinė sistema.
Senas, apiblukęs žalias audimas , Draugas Kučinskas sutvėrė 
suplazdo ore. Mes sustojome Lietuvių Laisvamanių kuopą iš 
aplinkui ir, viena ranka laiky-'<|ešimlies narių ir buvo išrink- 
damies vėliavos koto, kitą pa-Į ta vųlfjyba. Kuopos pirm, yra 
kėlę augštyn, atkartojome žo-jJ. Bliekas, rast. J. K. Deckus, 
džius kunigo, kuris iš popieros Į i£d,. A. J. Dunaitis. Naujai 
lakšto skaitė senovinę, Petro (kuopai linkėtina gero pasiseki- 
laikų, karišką priesaiką. Atsi-įmo.

Publikos, vienok buvo visaiI ” miniau Vasiliaus Karpičo žod- 
žius, sykį jo pasakytus laike pir-

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

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
Maliu iŠtyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

18$1 So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatves 

>-cios lubos, virš Platt’o aptiekx 
Tėmykite j mano parašą 

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

Wilson & Co. yra galingi fa
ktoriai taupymo kampanijo
je. Musų produktai “Sutai
syti iš atžvilgio" į idealus e- 
konomijos, ir ta yra viena 
priežastis kodėl jie yra pri
imti ir palaikomi Amerikos 
šeimyninkių.

Jtub maAk VVILSON & CO. ąffu* tįuoAonfjur

CHICAGO

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojas. chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pintų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110, 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—o ryto, tiktai.

OFISO VALANDOS 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 u 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ni 
mis vakarais ofisą > už !.

Telephone Yards Gfi

DR. G. RLGLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan kertė 32 st. 
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vsrišku ir Vaiku

Dr. A. R. Blumenthal

Telephone Yards 5032

AKIV SPECIALISTAS 
Akis Egaaudnuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

a tuščias, kada pra 
regėjimą, 

vartojame
JT pagerintą Oph-

< Į£j thalmometer. Y-
patinga domu at-

< f kreipiama i vai
kus Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedeldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Akjs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios akis, silpnios a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausis:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimąs, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis isdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją. "

Gerkle:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

F.O. Barter,M.D
Physician and Surgeon

120 So, STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12

■■MM
žalčių.
rai.
Dfruugijaj tokių 

pir- mažai; nežinia dėl kokių prie- rengti dažniau.

$įaip viskas išėjo ge- 
Linkėtina šv. Kazimiero 

susirinkimų 
Scamp.

3109 S. Morgan si

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 6991

VALANDOS: Nuo 8 ik 
ir nuo 5 iki <8 v<>

Chicago i 
k

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
AV. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augs tas, virš Famous 
Ciolliing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedėldieniais ir šventadieniais 

,10 iki 1.

Naujienų agentas Roselande, Ken. 
singtone
Pranas Grybas,

125 East lOlth sL

/ stotįs:
O. Žaliene, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

komo siutai ir overkotai, vertes 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 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir auMščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinama siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedeliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N 
1411 8. Halsted SU Chicago. III.

Tel. Pullnian 34Ž
Dr. J. Bagoėius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

19731'Ko.1 MkuAl Av*.

Roseland, TU.

R/ezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagš 
Teiephons Dayuiarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai) Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisą*: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephons Drover M9>

VALANDOS» 10—11 ryto; 2-1 pepista
7—8 vakaro. Nedėliomia 10—11 di«n«

Dr. Leo Afrotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

AKUŠERKA

o.n. VIEliKAS 
laigusi Akušerijos Ko- J 
legiją; ilgai praktika-

u s i Pen nsyl va ni jos
hospitalčse ir Phila- i

phijoj. Pasekmių-j 
patarnauju prie 
mo. Duodu rodą 
ose ligose mote

rims ir merginoms.
3 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) j 
Chicago.

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

Tel Yards 3654.

Telephone Yards 5834. ’

D r. P.G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 1 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. f 
3325 So. Halsted S t., Chicaro.

I MmuamnMBHMammMmmmMBHrtl
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NAUJIENOS, Chicago, DL

j Chicago ir Apielinke Registruokitės
NAUJIENŲ B-VĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS.

Naujieną Bendrovės direkto
rių posėdis bus ryto, rugp. 21, 
“Naujieną” redakcijos kamba
ryj. Direktoriai prašomi atvykt 
taiku. Dienotvarkis bus paskel
bta ant vietos.

N-nų B-vės sek r. J. šmotelis.

fdėjančių palukinių kainų vald-’ 
žios popieriams”.

Nei musų patriotizmas, nei 
musų parama Laisvės Pasko
loms nėra matuojami nuošim
čių trupmenomis.

OMNIBUSŲ VAŽNYCIŲ . '
STREIKAS. /'

ĮTARIA ŠEŠIS ALDERMANUS.

Krėtę labai abejotinų juokų.
Valstijos prokuroras vis dar 

tyrinėja taria uitąjį papirkimą 
kurių nekuriu aldermanų, bal
savusių už naująją sutartį su 
gatvekarių ir elevatorių kompa
nijom. Vakar buvo pašaukta 
prieš grand jury dar 10 balsavu
sių prieš sutartį aldermanų. 
Vis dėlto, nieko aiškaus is jų 
nepatirta. Visi pašauktieji pri
pažino girdėję apie papirkas, 
bet nei vienas negalėjo pasakyt, 
ar jos buvo kam nors siūlyta ir 

kas svarbiausia — kas jų ga
vo.

Vienas klausinėtų aldermanų, 
būtent YValter Steffen, beje, į- 
vardijo šešis ballsavusius už su
tartį aklermanus, kaijo krėtu
sius labai nederamų, net abejo
tinų, juokų — apie įsigijimą au
tomobilių ir tūlų kitų dalykų. 
Vis dėlto, ir jis negalėjo pasa
kyt, kad jie butų gavę Judo ska
tikų.

Valstijos prokuroras, sakosi, 
varysiąs tyrinėjimą iki galo. Ji
sai žada pašaukt prieš grand ju
ry net privačius asmenis, kurie

ReikaJauja didesnių algų.
Užvakar metė darbą Chicago 

Motor Bus kompanijos darbinin
kai — omnibusų važnyčios. 
Reikalauja didesnių algų. Ko
mpanija atsisako išpildyt darbi
ninkų reikalavimus ir tikrina, 
kad streikai! išėję tik “keli ne
nuoramos”’. Visi “gerieji dar
bininkai” esą patenkinti gauna
momis algomis ir nieko nerei
kalaują.

Kerštininkų darbas.

PoHcija areštavo lulu Joseph 
Tamprollo, 823 Cambridge gt., 
ir Earlerogo Piro, 832 Cambri-; 
dge gt. Andais jiedu nušovė 
tūlą Pasquale Piro tik už tai, 
kad jisai nederamai išsireiškęs 
apie jų moteris. Areštuotieji 
bus baudžiami kaipo pirmo lai
psnio kriminalistai.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, August 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Klaida.

Jeigu tamsta neužsiregis- 
ttavai laiku praeitos regis-

Jeigu- tamsta užsiregis
travai, bet persikėlei į kitą 
produktą—

Jeigu tamsta patapai pi
liečiu po praeitos registra
cijos —

Visi turite užsiregistruo
ti seredoj, rugpjūčio 21, 
Kas neužsiregistruos, nega
lės balsuot kandidatų nomi- 
navimuose rugsėjo mėne-

J ieško moters.

Policija įieško tūlos Auna 
Stillman, kuri praeitą subatą 
nežinia kur dingusi iš savo bu-

Trut translation filed with the post- 
master at Chicago, August 20, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917. 
Daug negrų priskaityta prie 
pabėgėlių.

Šiandie tapo patirta, kad tu
zinai negrų tapo priskaityti prie 
pabėgėlių įvairiais local boar- 
dais tuo pamalu, kad pašauktie
ji vyrai ačiū nežinystei (igno- 
rancijai) neišpildo įsakymų pri
duoti savo lokal boardams savo 
adresus, kuomet apleido

PASKOLINO DRAUGEI 
KAUTĄ.

mies-

Tuo labiau, kad jį, prokurorą, 
pasiękę “naujos svarbios žinios” 
apid einamąjį skandalą.

CHICAGOS DARBO FEDERA
CIJA PROTESTUOJA.

Reikalauja vetuot sutartį su 
gatvekarių baronais.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkimas užvakar kaip vie
nu balsu priėmė rezoliuciją, ku
ria jis gaižiai* protestuoja prieš 
tik-ką miesto taryba priimtą su
tartį su gatvekarių baronais be 
jokio dvejojimo vetuotų ją. 
Majoras turįs parodyt kieno in
teresai jam artimesni — publi
kos, kuri jį išrinko, ar gatveka-

Jaunuolių, nuo 18 iki 20 me
tų, motinos vakar šturmavo 
vietinius 'local boardus norėda
mos patirti ar jų sūnus irgi tu
rės registruoties rugpjūčio 24 
dieną. Nesusipratimas lapo iš
šauktas naujuoju karei vinių 
spėkų biliumi, praplatinančiu 
kareiviavimo amžių nuo 18 iki 
15 melų. Tečiaus buvo išaiš
kinta, kad lik tie yra šaukiami 
registruotis, kurie pasiekė savo 
21 metų gimimo dienos iki bir
želio 5 d., 1918 m.

Policija turės jį atimti.

Ponia G. Elliot, 903 W. Lake 
gt., ir p-lė Mary Hoyda, 912 W. 
Grove gt., buvo “geros drau
gės”. Kartą ponia Elliot pas
kolinusi panelei Marei savo “ka
utą”. Pastaroji betgi dabar ne
benorinti jo sugrąžinti. Ponia 
Elliot taigi kreipėsi j policiją, 
kad ji pristatytų jai ne tik “kau
tą”, bet ir pačią panelę Marę.

Apsuko krautuvpinką.

True translation tiled with the post- 
master at Chicago. August 20. 1918. 
as retiuired tlic act of Oct. G. 1917.

Laisvės paskolos palukių 
kaina.

Jauna, puošni, graikšti pane
lė, apie 20 metų amžiaus, vakar 
įėjo Nathan Rosenthal moterų 
drabužių krautuvvėn. “Kostu- 
nuTka” paprašė geriausio visoj 
krautuvėj” skrybelio. Pasirin
ko ir padavė krautuvninkui če
kį ant 200 dolerių. Krautuvnin- 
kas negalėjęs manyti blogai apie 
puošniąją “kostumerką”. Šian
die jis pasigenda savo 200 dol.

ITue Iranslation fiiecl witli the post- 
naster at Chicago, August 20, 1918, 
is rcquired by thc act of Oct. 6, 1917
Pavėžino kareivį — neteko 
lutomobiliaus.

George Gillette, iš Scboolcrest 
Mieli., kelyj į Chicagą pasitiko 
žmogų Suv. Valstijų kareivio- 
uniforma, kuris melde pavėžint 
jį iki Gary, Ind.

Gillette, sako, priėmęs karei
vį į savo automobilių ir atvežęs 
jį { Chicagą. Gillette nupirkęs 
jam pietus ir paprašęs pasau- 
got jo automobiflių.

GAISRAS.

i 11 į i , i——

True translation filed with thc post- Subačicnės. Bet kitaip išėjo, 
as required by the act of Oct. 6,1917. «’6unavedžiai persikėlė į North- 
Užsimušė jūreivis. sui‘!«” ir mu,ns uieko "eliko-

Tikimės tečiaus, kad juodu lai-
Oscar Leacing, jūreivis, užsi- ln(-s pjmiyn Choras. Jaunave- 

registravęs Palace , viešbuty j,. (|js> beje, Aidui priklausė apie 
537 So. Clark gt., kaipo George' 
Meyers, vakar rytą buvo rastas 
negyvu užpakalyj viešbučio. Jo 
galva perskelta; manoma, 
tai atsitiko išpuolus jam

kad 
pro

Paviliojus jo prisieką.

Ponia Clara Bogers, 427 E. 
45 gt., patraukė tieson savo pri
sieką Robertą,. ReikaUauja di- 
vorso ir alimonijos. Prisieką 
sako, kad Robertas likęs jai ne
ištikimu — įsimylėjęs į kitą.

Dar turės palaukti.

Visi tie, kur tikėjos gauti “dė
dės” džiabą, dar turės palaukti. 
Veikiančiojo policijos viršininko 
patvarkymu busimųjų policistų 
ekzamenai tapo atidėta neapru- 
bežiuotam laikui. O jie turėjo 
būti sekamą subatą, rugp. 23

BRIGHTON PARK
Prakalbos.

Utarninkas, Rugp. 20, 1918.

saldę” ir mums nieko neliko. 
Tikimės tečiaus, kad juodu lai-

dvejetą metų.
Linkiu jiems laimingo ir ilgo 

šeimyniško sugyvenimo!

Tie patįs vargai.
tie patįs seni vargai: tėvelio pa
sekėjų skaičius tirpte tirpsta. 
Taigi, žmogus, neįmano kas be
daryti, kad išlaikius savo “po
zicijos”. Prie kiekvienos pro
gos ir už kiekvienų dalykėlį jis 
neužmiršta smerkti “tų cicili- 
kų” ir graudenti jais savo “avu
tes”. Bet kaip nieko taip nie
ko Vaikšto gandai, kad žada
ma sumažini lapelinės šeimynė
lės algos. Pirmiausia, sako, 
teks nukentėti “muzikantui”. 
Jis, girdi, galįs uždarbiauti “per 
šalį”... Je, vargai bėdos.

ASMENŲ JIE&KOJIMA1
Pajieškau savo moters, Onos Kon- 

drotienės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
yra 5 pėdų augŠčio, rauplėto veido. 
Su savim išsivežė 26 mėnesių vai
ką, šviesių plaukų. Kas apie ją pra
neš, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pati atsišaukti. Jeigu ko trūks
ta tai aš prisiusiu, ir viską pateisin
siu. Wm Kondratas,
726 W. 18th St., Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Onos Stei- 
kiutės—Bubalienės, Kauno gub. ir 
pavieto, Josvainių parapijos, Rusei- 
nių kaimo. Paskiau gyveno Sheboy- 
gan, XVis. Tegul ji pati atsišaukia, 
arba kas žinote praneškite jos adre
są man: Juor.as šteikys, 
1911 W. 23 St., Chicago, III.

Klemencas Guzauskis pajieškau 
pussesers Salomijos Šikšnienės po 
tėvais Budreclcaitės; purina iš Šiau
lių pavieto, PašuŠvės parapijos, Pal- 
linų sodžiaus. Pirmiau gyveno Phi- 
Jadelphia, Pa. Taipgi pajieškau pus
brolio Stanislovo Guzauskio iš Rad
viliškio parapijos, Nakrauskunų so
džiaus*. Gyvena Baltimorėj. Malo
nės atsišaukti patjs, arba juos žiną.

Klemence Guzauski 
2936 Emcrald Avė., Chicago, Illi

RASTA-PAMESTA

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, plačiai išdirbta vieta: biznio da
roma virš $800 i savaitę Savininkas 
kariuomenės amžiaus. Turi parduot 
pigiai. Atsišaukite: 
4202 S. Campbell avė. Chicago, 111.

PARDUODU žuvininkystės biz.nj, 
6 valtis, tiklas 12 šimtų pėdų, ilgas 
namelis 3 kambarių, rakandai, stu- 
bos rakandai, žuvaviino, dailus jar
das ,aptvertas etiketais, randasi ant 
>at ežero kiauto. Persiduos tik už 

$500 biedniems žmonėms ir už pi
ginus, iš priežastis stojimo kariuo
menėn. .K A. Navickas, Foot of 
šensington avė. Lake Calumet, Chi

cago, Iii,

PAMESTI PINIGAI ($70.00) tarp 
Archer avė., Richmond st. ir Kedzie 
avė., arba ant Kedzie arba 22-ros 
gatvių Pamesta važiuojant gatveka- 
riu į (’icero. Jeigu kas radote, ma
lonėkite pranešti po numeriu 4037 
So. Richmond St. Duosiu 10 dol. do
vanų. Leon Tamašauskas.

PARDUODI' bučernę. Priežastis: 
skiriasi partneriai. Vieta išdirbta 
)er daug metą, apgyventa lietuviu 

ir svet.iintaučią. 2009 S. Ilalsled St.

PARSIDUODA barbernė .Kreipki
tės pas savininką: F. Žavisi,
3116 S. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-žEMfe
PARSIDUODA farma — 40 akrų 

geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
fanuos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
kainą. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

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

Praeitą kelvergą, rugpjūčio 
15 d., čia buvo surengta prakal
bos

Sekretorius McAdoo galutinai 
paskelbė, kad Ketvirtosios Lai
svės paskolos popieriai (bond- 
sai) neš 4‘/o nuoš. palukių.

Sekretorius spyrėsi, kad val
džios palukių kaina butų vieno
kia po 4Į/4 nuoš. Jis nurodinėjo, 
kad pakėlimas palukio kainos 
bent vienu ketvirtdaliu vieno 
nuošimčio nuo $10,000,(XX),000 
valdžios popierių reikštų padi
dėjimą $25,000,000 palūkimų lė
šų, ir kad šitie pinigai turėtų 
būti surinkti pakeltais mokes
čiais ir sumokėti šalies žmonių. 
Jie nebus užmokėti tik vienos 
klesos, nes mokesčių esama su- 
vartonės ir kitokių, o suvarto
jęs mokesčiai pasiekia kiekvie-Į 
ną žmonių klesą.

“Kaipo išmintingi žmonės,”! 
pasakė sekretorius McAdoo peri 
Trečios Laisvės Paskolos rin,- Į 
kiiną, “mes turime pasistatyti| 
sau finansinimą musų valdžios, 
šitos karės laiku, vienoda palu
kių kaina, sakysime^ po 4 Ve 
nuoš. metams, taip kad visokia 
verteivystė jr visi įdėliai galima 
butų tvarkyti šituo pamatu ir 
taip ,kad mes patįs galėtume 
apsaugoti save nuo tolydžio diJ

Rado miegančią moterį degan
čioj lovoj.

Nežinomu budu kilęs gaisras 
name 3045—49 W. 19 gt., va
kar naktį išvijo gatvėn devy
nias šeimynas ir 30 vaikų. Da
ugeliui žmonių gręsė mirties 
pavojus. Atvykus ugnagesiams 
tūli dar tebemiegojo. Taip, ant 
pirmojo augšto ugnagesiai įsi
laužę rado degančioj lovoj mie
gančią moterį, M. Egan, kartu 
su savo dviem kūdikiais.

Gaisras padarė nuostolių apie j 
už 25 tuksiančius doflerių.

— kareivis ir automobilius — 
dingę. Gillette dabar kreipės į 
policiją. Vakar naktį jo auto
mobilius rasta biauriai sulaužy
tas ant 14 ir Monroe gatvių.

Paskendo penki vaikėzai.

Maudynėse ii* Chicagos upė, 
užvakar besimaudant Įirigėrė 
penki vaikėzai — nuo 15 iki 18 
metų amžiaus — David Mac- 
kel, Jack Mageduck, Theodore 
Johnson, James Raucek ir 
man Wagner.

Her-

Pametė... savo dantis.

post-
1918,
1917.

l’rue translation fllcd with the 
mastei* ai Chicago, August 20, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 
Sumušė savo draugą.

Praeitos subatos naktį Char
les Holmer, 351 \V. 59 gi., skau-

Ponas B. Meyeris, gyvenęs 825[dži<ii perdurta krūtinėn jo drau- 
W. Lakeside gatvėj, turi didelį I gu P- L Henry’su, 1102 W. 63 
priepuolį. Andai jisai pametą I gU ties pirmojo butu. Tai pa- 
“visą setą geriausių... dantų”.pekmė ginčų delei dabartinės 
Pametė juos kur nors North-1 karės. Ilolmeras nugabenta į 
western ar La Šalie geležinkelių Į S t. Bernard’s ligoninę, jo p«dė- 

Hcnrv gi užadry
ta EngleAvood policijos stotyj.

stotyse. Kaip jie galėjo išpulti | jfmas blogas, 
iš pono Meyerio burnos — jis 
negali pasakyt. Jis žino tik tiek, 
kad už tą “dantų setą” jis bran
giai užmokėjęs ir butų labai dė
kingas, jeigu kuris nors džentel
meniškas jankė teiktųsi juos su
grąžinti jam, ponui Meyeriui. tuvių prekes.

Pateko bėdon.

Policija Vakar areštavo tūlą 
Malul Sherman, pardavinėjusj 
vogtas iš departamentinių krau-

liksiu sutverti LDLD. kuo- 
Kalbėti buvo pakviesta L.

S.S. sekretorius-vertėjas, J. Stil- 
sonas. Žmonių buvo nedaugia- 
usia — apie šimtas.

Prakalbos, kaip prakalbos, jas 
vielos draugai surengė gerais 
tikslais. Bet kokiuo tikslu kal
bėjo J. Slilsonas — nesuprantu. 
Tiesa, keletą kartų man jau te
ko girdėt tą kalbėtoją. Vis dėl
to, tada jis dar nevartojo tokių 
nederamų asmeninių užsipuldi
nėjimų, ką padarė kalbamame 
vakare. Jisai neva žadėjo kal
bėti apie “klesinę apšvietą”. Bet 
ve kokia buvo ta jo “klesinc ap- 
šVieta” — šaudymas į “Naujie
nas” ir jų redaktorių. Sako, 
yra toks kapitalistiškas lapelis 
ir to lapelio redaktorius yra uo
liausias valdžios rėmėjas ir tt. 
Girdi, tą lapelį skaito visur: gat
vėse, ant gatvekarių, galiūnuo
se ir užeinamose vieose. žodžiu, 
“tarkavo” kiek tik mokėjo ir ga
lėjo. 'Lai kas kad iš visa to 
žnumės netik naudos neturėjo, 
bet ir piktinosi? Stilsonas juk 
turėjo kalbėti apie “klesinę, ap
švietą”’! Je, tokio kalbėtojo dar 
man neteko girdėt.

Nors tiek gera, kad baigda
mas “aiškinti” savo “klesinę. ap
švietą”, jis vis dėlto dar prisi
minė apie LDLD. ir jos išleistas 

ii- kui-tu kxiete
tos draugijos

Vyčiai, kurie dar išliko nuo 
“prizavo”, visai “nusmaukę”: 
vaikšto kaip dilbas pardavę. 
Mat neteko apsukresniųjų savo 

komanduotpjų. Girdi, dabar 
tai bus “kaput” — nei nebepasi
rodyk tiems cicilikams. Tiesa, 
jie ir prima nepajiegdavo atsi- 
laikyt prieš socialistų argumen
tus. Dabar, žinoma — vargšai, 
turės užsadaryt lapelinėje.

—Amūras.
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Pranešimai

Cicero, III.—LSS. 138 kp. extra mi
tingas įvyks rugp. 21, 8 vai. vak., 
.Jankaičio .svetainėj, 4837 W. 14, St. 
Visi draugai malonėkite atsilankyti, 
nes turim apsvarstyt daug svarbią 
dalyką; —J. Matulis.

Springfield, 111. — LMPS 16 kp. 
rengia T. J. Kučinskui prakalbas. 
Kartu bus rodoma ir paveikslai iš 
inkvizicijos laikų. Nepamirškite, vi
sa tai bus 22 ir 23 d d. rugpjūčio E. 
Carpėnter Hali, kampas 7lh ir Adam 
gatvių. Kviečia Komitetas.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus šiandie, rug 
piučio 20, 7:30 v. v. Aušros kamba
riuose. Visos narės malonėkit at
vykti. —Valdyba.

Cicero. LSS. 138 kuopos Mišraus 
Choro repeticija ;įvyks utarninke, 
rugp. 20, 8 v. vak. Jakaičio svet., — 
4837 W. 14th SU Visi nariai atvy
kite, taipjau atsiveskite naujų narių 
prisirašyti. —A. Ručinskas, org.

ChicagoH Jauny Lietuvių Ameri
koj Taut. Kliubas rengia va karą-te
atrą lapkričio 24 d..« Meldžiam kily 
draugijų ir kuopų tą dieną nerengi 
panašių pramogų. —Komitetas

kusius sutverti

i LSS. VIII Rajono konferencija į- 
vyks rugsėjo mėn. Diena ir svetainė 
bus pranešta vAliaus. Taigi visos 
VIII liajono kuopos malonėkite iš
rinkti delegatus į min. konferenci
jų ir pasistengkit paduot naudingų 
įnešimų. —J. J. Jurgaitis.

Po prakalbos
LDLD. kuopa ir čia jau išrinkta 
kuopos valdyba. Organizato
rium paskirta d. K. Kipšas, sekr. I Sąryšio
— P. Gura, fin. sekr. (vardo ne
pamenu), kasininku — Ig. Bal- 
tuskis. Valio, geriausio pasise-

buvo sutverta

JIEŠKO DARBO
.1 IEŠKAU DARBO kaipo inžinie

rius arba firemonas prie boilerių 
Esu gerai patyręs. Laisnio netu
riu. Meldžiu atsišaukti laišku, ra
šant: No. 37 Naujienos, 1840 S
Ilalsled St., Chicago. III

PARDUODU FARMA, 40 akrų že
mės, smagioj vietoj, netoli miesto. 
Per žemę teka dideli upeliai, 3 ark
liai, 12 galvijų. Parduodu visai pi
giai. Arba mainysiu į namą. Norin
tis pirkti kreipkitės laišku.
.1. Žibąs, McNaughton, AVisconsin.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

dėl gydytojaus. Galima naudotis 
tuo pačiu telefonu.

E Z Zipnerman, 
1401 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI 6—7 kambarių mu
ro namas. Barnės, pastogės, mau
dynės, gazas.
3646 Parnell Avė., Chicago.

ATIDUODAMA randon 3 kambar. 
ant pirmų lubų. 900 \V. 52nd St., 
Tel Yards 4061, John J. Jankus

Ali DUODAM A rendon švarus .pa
rankus kambarys dėl dviejų arba 
dėl vieno vaikino Arli dviejų stryt- 
karių linijų. Telefonas, maudynė, 
Atsišaukite po (i vai. vakarais.
3538 S Wallace Str., Chicago.

Į VAIRUS SKELBIMAI
TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialybė 

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šyhos 

Pbone Canal 1173.

MOKĖSIU grynais pinigais už Li
berty Bonds. V. S. Knutson, 

600 Luinber Exchangc Bldg.,
ATI DUODAMA rendon parankus 

kambarys geroje vietoje. Kam rei
kalinga kreipkitės.
3109 S. Union Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS
REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employinent Service) 
Jicškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122

524-526

105-107

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

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

REIK1A klerko i vaistinyčią. G<

Chicago

REIKIA vyro j barnę.
kestis. B. Weinberg,
720 \V. Max\vcll str C.hicago

m< >-LMPS 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, rugp. 21 d., 
7:30 vai. vakare, Northsides Liet.

_* ‘ “* » Svetainėj, 1822
Wabansia avė. Draugės, malonė-. REjKAIJINGA l(,(lq trsnlkcju ir 
kitę visos atsilankyti, nes jia svai -1 darbininkų j ledų svirnus, 40c. j va- 
bių reikalų kas link III rajono kon- land )u ir n dal.bus.
ferencijos. —Valdyba. Consumers Co.,

--------  135lh st. and Normai avė., Chicago
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras --------------------------------------------------

.šiuo praneša, kad jis yra paėmęs REIKIA gerų tvirtų moterų dcl 
Brightonparkiečiai taigi da-1 svetaines šiems veikalams ir šiomis dirbtuvės darbo. Gera mokestis.

. „ , . dienomis: 20 spalio—Meldažio, “Pa- 900 W. 18 St., Chicago.bar turės sekamas progresyves siutęs Studentas”, 29 gruodžio, Mel- _______
draugijas: EDU), kuopa, LSS. '.''■‘M”- .va?.a'i<?|

.1 | irgi ten šliubinis Steikas ir Dvi Į...................—.... ...... ...—--- -----------
1/1 kuopą, Lięt. Laisvamaniui galvos pusės. 20 d. balandžio, Vely-Į -----------
kuop,. Keistučio IM. Kliubą ir*
jo du skyrių — dramos ir miš- Kitų draugijų meldžiame nerengti Hg41 S. Halsted st., Chicago, III, 

... . . . Jjokių vakarų šiose dienose. 1lų chorą. Visos jos kuogeriau- Į __Ch. L. V. Choras. ' ' ‘ ........   " '
šia sugyvena Tikiu knd ir —— REIKALINGAS pagelbinikas —ja-
Md MigjMiM. IIKIU, Kd(t 11 nitorilis arba porteris. Darbą iš-
naujoji LDLD. kuopa galės su-I Liet. Moterų Pr. aus. 111 Rajono | mokinsime. Taipgi reikalingas se-

• i • | konferencija ivyks riedėlioj, rujtpju-1 nyvas žmogus dirbt lengvą darbą
gyventi su mm. draugijomis. I čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark Wnite | prie fialų budinko. Duodama jam

_ Agotos Sūnus P* svetainėje (gimnastikų ruime), 29 atskirą kambarj, gerą valgį ir užiiio-* I ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma-lkestį. E. J. Therion, 
-----------  | lonėkite išrinkti delegates artimiau-1 (J222 Harper Avė., 3rd foor rear.

— ... ............. . ......... . . —. | šiame kuopos susirinkime.
LMPS III Raj. laikinė sekretorė,

J. Vasiliauskienė.ROSELAND
Vestuves.

I LMPS. 9 kp. rengia puikų vakarą 
Rugpjūčio 12 <1. apsivedė vie- 2’ d . Mildos syet, nauda!

. . 1 .1 Moterų Balso’. Scenoj bus stato
nas aidielis, d. Juozas Subačius! ma veikalas “Mulkių Apaštalas”, 
su p-le Apolione Jaseliunaite. K'^ng.^ r~Vad 
Šliubą ėmė civilį, nes abu jau-1 neužkenkus vieni kitiems. Vietoj

. v. | to paremkite nw -—Komitetas,lavedziu yra laisvų pažiūrų.
(adangi abu jaunavedžiu yra

geri dainininkai, lai aidie.čiai
buvo b<kpradžiungą turėsią na-j Ashland

ują dainininkę ypatoje d-ges karŲ?,JU

LSS< 4 kp. yra nutariusi statyt 
veikalų “Nihilistai” nedėlioj, lapkr. 
10 d., Pulaskio svet.f 1711—1715 So.

avė. Taigi prašom visų 
nerengi tą dieną jokių va- 

—Kom. S, Zave.

REIKALAUJAMA moterų ir mer- 
I ginų virš 16 metų dėl operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (yarn vvind- 
ing machines). Trumpos valandos. 
Darbas dienomis arba naktimis.

PHOENIK DYE WORKS 
1963 Southport Avė. Chicago

REIKALAUJAMA smeltorin ir — 
helperių Gera užmokestis ir gera 
vieta. Atsišaukite tuojaus.

IX)EWENTHAL C O 
20th and Sangamon Sts. Chicago

REIKALAUJAMA patyrusių mo
terų dėl sortaviino skudurų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.
S. COHEN, 11108 W. Lake SI.

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 
iutį elektros inašino- 
rA'akarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

MASTER SEWING SCHOOL, 
118 N. La Šalie st., 4-ta augštns 

Prieš City Hali.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužė* 
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 sakos ičguldoma po 
senovei- 3001 S. Halsted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystes amato.

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 DRESSMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, D»- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti auknes ui 
$10. Phone Seetev 1648

BARA PATEK, Pirmini.k4

riA5TEQ 5Y5TEH

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIONING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALU

Mubu sistema ir jautiška* mokinimą* 
darys jus Žinovu i trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitčs.

Elektra varomos malinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate utkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, ii bile madų knygos

MASTE R DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perditinis.

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

. ■




