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Vokiečiai vėl pradėjo užpuolimą
'* r.ki

Perejo Marne upeTALKlNiNKa KARiuOMENE Rusijoj
Amerikiečiai juos almuče
Mušis šiaušia 65 myl. fronte

nešė, kad La gos, Jalirco liepos 5 
d. karine valdžia areštavo arci- 
vyskupą Francisco Orozco iš 

(iiiadalajara, Meksikoj ir užda
re jį kalėjimai!. Prašoma vysku
po A. J. Scbuler pagribos paliuo- 
suoti arcivyskupą.

HAITI PASKELBĖ KARŲ 
VOKIETIJAI.

Vokiečiams visai nevyksta
Amerikiečiai suėmė 1,500 belais 

vių ir stumia vokiečius atgal
AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 1,5 

BELAISVIŲ.

7 Suimtas brigados štabas.

True translation filed with the nost- 
inaiter at Chicago, III., July 16 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ANT 
MARNE, liep. 11. — Skaičius vo 
kiečių belaisvių'suimtų ameri
kiečių kontr-a tako j ties Marne 

upės išsilenkimu, siekia tarp 
1.000 ir 1,100. Jų skaičiun įeina 
pilnas brigados štabas.

< Amerikos kareiviai nuvijo 
pNešą atgal visu keliu iki perei
nančio per Marne geležinkelio, 
apygardoj į pietvakarius nuo 

Jaulgonhe. Ta pozicija dabar y-i 
ra laikoma.

Daug vokiečių belaisvių suim
ta. Į skaičių ikišiol suskaitytų 
belaisvių įeina majoras, du ka
pitonu ir 400 kareivių.

Francužų generalė komanda 
armijų grnpės šiame sektore pa
siuntė šiandie po piet pasveikt-1 
ninią Amerikos generole! komai 
ūdai spėkų, kurios atmušė atgal

VOKIEČIAI PAĖMĖ KETURIS 
MIESTELIUS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 16 1918, 
as i

LONDONAS, liep. 15. 
ryžiu us žinia parodo, kad vokie
čiai paėmė Prunay miestelį, 61/* 
mylių į pietryčius nuo Rheims.

Ant Marne upės jie prasiver-| 
žė apie 5,000 mastų į francužų 
linijas į pietus nuo Chateau Th
ierry ir paėmė Chavyelle Duc

stei* at (.hiciig 
reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

a-

Boutpiiny ir Beaucort, .‘>,000 
mąslų užpakalyj pirmesnių a- 
rtierikiečių-francuzų pozicijų.

VOKIEČIAMS JŲ PASTANGOS 
BRANGIAI KAINUOJA.

Talkininkai pilnai pasitiki vokie
čius visur sulaikyti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1L, July 16 1918, 
«s reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKIEČIAI ATMETĖ
KIEČIUS ATGAL

VO

Vokiečiai pražudė savo laimėji
mus

True translation filed with the post- 
inastvr at Chicago, Ilk, July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ANT 
MARNE, licp. 15. — 5 vai. po 
piet. — Amerikiečiai daro smar
kias kontr-atakas. Jie atmetė vo 

kiečius atgal tris kilometrus 
(vieną iy septynias aštundalius 
mylios/septynių kilometrų (ke
turių i Atriju aštundalių mylių) 
fronte.

Jie škjį valandoj suėmė 50(1 
volyečių ir mušis dar tebesitę-

AMERIKIEČIAI KIEK PASIT
RAUKĖ ATGAL.

B^t greitai vėl atsiėmė pozicijas

Triie translation fwd with the post- 
ouialcr at Chicago, Ilk, July 16 1918, 
as retpiired by tne act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 15. — Pa
sak žinios j Central News, ame
rikiečių kareiviai kiek pasidavė 
vokiečiams tarp Fossoy miesto 
ir Sur Melin upės, kuri įpuola 
į Marne tuoj į rytus nuo Mezy, 
liet kontr-alakose atsiėmė savo 
pozicijas.

AMERIKIEČIAI SULAUŽĖ VO
KIEČIŲ SMARKUMA.

Stumia vokiečius atgal ir nuklo
ja laukus jų lavonais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 16 1918, 
us reąuired by tne act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ANT 
MARNE, liep. 15. — Stipri ame 
rikiečių kontr-ataka į pietus nuo 
Marne upės išsilenkimo pilnai 
sumaišė vokiečius, kurie pradė
jo traukties.

5 vai. šį vakar vokiečiai smar
kiai apšaudė amerikiečių spė
kas, bet jie gaudavo atgal šovi
nį už kiekvieną šovinį ir jų ug
nis išrodo silpnėjanti.

Vaux distrikte dabar palygina 
• mai ramu. į dešinę nuo ameri

kiečių eina smarkus mušis.
Amerikiečių kulkesvaidžių ar 

[tileristai labai pagelbėjo sunai
kinti vokiečių pienus, kadangi 
jie laikėsi savo vietose ir liejo 
mirtingą kulkų lietų į pnešą ir 
pasitraukė tik tada, kada jų kul- 
kasvaidžiai taip įkito, kd 
galima buvo šaudyti.

Pasitaikė, kad viena 
kulkasvaldžių artileristų 

ten, kur vokiečiai labai norėjo 
pabudavoti tiltą, bet jų pastan
gos buvo veltos.

Amerikos kulkos sukraudavo 
krūvas užmuštų vokiečių kitoj 
pusėj upės kada tik priešas ban
dydavo pereiti upę.

/korespondentas kalbėjosi su 
n/ekuriais dabar esančiais ligon- 
butyj Amerikos kareiviais, ku
rie dalyvavo smarkume šio ry
to mūšio. Jie pilnai sutiko, kad 
vokiečių infanterlja visai nepri
lygo amerikiečiams.

Tą parodo ir pranešimas iš vi
sų Amerikos ligonbučių, kad lji< 
keli yra sužeisti šautuvų ir kul- 

kasvaidžių ugnies, daugiausia 
gi sužeisti šrapneliais.

Į pietus nuo Jaulgonne prie
šas perėjo Marne upę šįryt še
šiais greit permestais per upę^pa- 
ntoniniais tiltais ir pulkai infan- 
terijos puolė priekyn. Artileri
ja nuolatos smarkiausiai apšau
dė tiltus ir mažiausia du sykiu 
gerai pataikyta ir du tiltai tapo 
išprogdinti.

nelx’-

buvo

ARCIVYSKUPAS AREŠTUOTA

EL PASO, Tex., liepos 13. — 
Atvykęs čia šiandie kurieras pra

True translation filed with the post 
mastei- at Chicago, III., July 16 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917.

PORT AU PRINCE, Haiti, lie
pos 15. — Valstybės taryba, vei
kdama sulig teisėmis duotomis 
jai naująja Haiti konstitucija, 
vienbalsiai nutarė paskelbti ka
rę Vokietijai, reikalautą respub
likos prezidento.

Apiplėšė daug 
lietuvių

Penki įtariami areštuoti. 
Jų byla šiandie.

Mums pranešu, kad praeitą 
nedėldienj, liepos 14 dieną, žmo
nėms važiuojant į piknikus etc., 
ir grįžtant namo, vagiliai apiplė
šę daug lietuvių. Daugelis jų 
neteko po keletą dešimčių ir 
šimtų dolerių,

Ant Ogden avenue, tarp 25- 
losios gatvės ir 48 avė., bomų 
šaika užpuolė lietuvius ir iš jų 
daug pinigų atėmė.

| (Fossoy yra už 4 mylių nuo
I Chateau Thierry. Mezy yra 2 
(mylios j šiaurvakarius nuo h'os-

?918TSO^’ yra hune pačia-
---- ’ me atstumeį šiaurryčius nuo

Mezy). *
i Ataka prasidėjo 30 mylių fro
nte tarp Chateau Thierry ir Bligj 
ny, į pietvakarius nuo Rheims.
Vokiečiai taipgi atakavo i rytus I _8I I ■■ ■■ I ■

lių fronte.
Ofensivas Vaux apygardoj pra 

sidėjo po bombardavimo gazi- 
niais ir smarkiai eksploduojan- 
čiais šoviniais. Amerikos artile
rija atsakinėjo baražo ugnim.

Taipgi cmarkus bombardavi
mas buvo Jaulgonne apygardoj 
ant Marne. Pranešimai parodo, 
kad situacija yra pilnai suvaldy-

Užėmė Murmansko 
pakraštį

Cechai paėmė Kazan
■ , —... . , —

Talkininkai protestuoja prieš nau 
jąjį Siberijos diktatorių

Londone jaučiama, kad išsi
vystymas yra pilnai užganėdi
nantis.

Čia manoma, kad imliausiu ve 
kiečių tikslu galbūt yra atskirti 
Rheims atakuojant abejose pu
sėse ir paimant kalvas, kurios 
apgintų jų dešinįjj sparną toli
mesniame ėjime pietų dink.

TALKININKAI UŽĖMĖ MUR
MANSKO PĄKRAŠTL

Anglai ir amerikiečiai paėmė 
Kemi ir kitas vietas.

CIJOJ, liep. 15. — Vieni i.š smar
kiausių musių karėje šiandie 

siaučia tarp Chateau Thierry ir 
Main-de-Massiges, apie 50 my
lių ilgio fronte.

Smarkiausi susikirtimai eina 
Dormans apygardoj ant Marne, 
kur vokiečiai bando pereiti upę.

Vokiečių infanterija padarė 
savo ataką auštant. Ją lydėjo i r\ 
lūs nuo Rheims daugybė ‘lankų’ 
Jie tečiaus buvo patikli puikiu 
francužų besigini m u.

Milžiniškas mušis prasidėjo 
vidurnaktį vienu ir iš didžiausiu 
artilerijos prisidengimu kuomet 
nors buvusiu iš vokiečių pusės. 
Tečiaus franeuzai nuausdami 

ateinančią ataką pradėjo svo 
kontr-prlsirengimą valanda an
kščiau. Tas labai sumaišė prie-

šiaurinėj pusėj Marne muš- 
kuose ir grioviuose vokiečiai įs
tengė sutraukti daugybę panto- 
lojnų ir grotų tiltams perėjimui 
per upę. 'Pečiaus kada jie prisi
artino, jie atrado savo laikines 
perėjimo vietas išilginiai apšau
domas ir jų pastangos jiems la
bai brangiai kainavo.

mesta mušiu dar nežinoma, bet 
yra aišku, kad jų rezervai, kurie 
buvo lavinami toli užpakalyj li
nijų, tapo atvežti labai dideliame 
skaičiuje.

Yra nurodimų, kad vyriausios 
priešo pastangos dedamos yra 
linkui ChateauThierry, bet kaip 
paprastai, veikimo išsivystymas 
rymo ant didumo pasisekimo bi- 
le kurioj dalyj linijos.

tiki jų išgale išlaikyti savo lini
ją ir nors vokiečiai gali paeiti 
niekuriose vietose, jų progresas 
bus tuoj sustabdytas kaip tik pa
aiškės jų siekiai.

Andrius čipas, $67.00;
Domininkas Likas, $65.00;
Mike Butvilas, $19.00;
Louis Stančikas, $134.00;
Kazimieras Simonas, $25.00;
J. Kova lis, $63.00;
Frank Kirka, $10.00;
Stanislovas Ramanauskas $56;
Adolfas šiurpa, $55.00;
Povylas Kazeliunas, $10.00;
J. J. Bagdonas, $15.00.

Kadangi užpultieji ir apiplėš
tieji lietuviai kaikuriuos plėši
kų pažinę, tai jie, gavę policijos
pagelbos, penkis įtariamus siiė- I VOKIEČIAMS NAUJAS OFEN- 
mė ir nugabeno nuovadom Jų I SIVAS NEVYKSTA, 
byla bus šiandie, Clarkstryčio 
korte.

OFENSIVAS EINA 65 MYLIŲ 
FRONTE.

To ofensivo jau senai buvo lau
kiama.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, iii., July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

PARYŽIUS, liep. 15. — šian
die padarytas penktas vokiečių 
ofensivas 65 mylių fronte, nebu 
vo talkininkams netikėtu. Šį sy
kį jo laukta.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 15. — Mas
kvos žinia į Central News Agcn- 
cy. atėjusi per Amsterdamą sa
ko, kad amerikiečių ir tmglų ka
reiviai užėmė visą Murmansko 
pakraštį šiaurinėj Rusijoj.

Po paėmimo Kemi, Baltųjų i 
jurų pakraštyj, Amerikos ir An
glijos spėkos paėjo linkui Toro- 
ki. Bolševikai pasitraukė į Ni- 
rok.

Spėkų komanduotojas išleido 
atsišaukimą įgyventojus kvies
damas pagelbon prieš Vokieti-

doriai sako, kad proklamacija 
taiko sukelti tbkią situaciją, ku
ri gali sutrukdyti judėjimą če- 
cbo-slovakų, kurių judėjimas 

šiuo laiku yra visų^varbiausias. 
Gen. Horvat prašomas atsakyti 
; ....... • ........... . , , I

ČECHO-SLOVAKAI PAĖMĖ
MIESTĄ KAZAN.

Talkininkai užėmė Kem. Chole
ra Petrograde siaučia.

RUSIJA REIKALAUJA TALKI
NINKŲ PASITRAUKIMO

Sulaikomi pačioj pradžioj 
ofensivo.

Reikalauja, kad anglai apleistų 
Murmansko pakraštį.

VOKIEČIAI PERĖJO MARNE 
UPE.

Perėjo upę trijose vietosė. Mū
šiai siaučia dviejose vietose.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 15. — Cen
tral News žinia iš Amsterdamo 
pasiremdama Maskvos praneši
mu, sako, kad Rusijos užrube- 
žinių reikalų ministeris čičerin 
pasiuntė Anglijai notą, reikalau
jančią, kad dabar esantįs Mur
mansko pakraštyj pulkai be jo
kio atidėliojimo butų susodinti 
į laivus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III*, July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 15. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Cd- 
penhageno sako, kad iš Maskvos 
pranešama, kad čechų-slovakų 
kareiviai paėnlė miestą Kazan, 
430 mylių į rytus nuo Maskvos. 
Miestas tapo paimtas po to, kai 
bolševikai po smarkaus prieši
nimosi jį atidavė. s

(Kazan yra ant Kazanka u- 
pės ar jos įpuolimo į Volgą. Tai 
pramoninis ir pirklybinis cent
ras ir pirklybos tavorinė tarp 
Siberijos ir Europos Rusijos. 
Kazan yra už apie 100 mylių į 
šiaurę nuo Simbirsko, kur, kaip 
buvo pranešta, bolševikų val
džios kareiviai sumušė čechus

Anglai paėmė Kem.

Pasak Botterdamo žinios į 
Daily Telegraph, Frankfurter 
Zeitung rašo, kad anglų spėkos, 
po jų išsodinimui Murmansko 
pakraštyj, užėmė Kem prie Bal-

donas, 821 W. 23rd st., prašo vi-j ■
sų tą, kurie nukentėjo nuo plė-I True translation filed with the post- 
sikų, susu nikti pas jį šiandie a- as required by the act of Oct. G, 1917 
pie 8 vai. ryto, idant paskui sto- su AMERIKOS ARMIJA ANT 
jus teisman liudininkais. I MARNE, liepos 15 (11 v. ryte).

— Vokiečiai pradėjo naują ofen- 
sivą 6 vai. šį ryt, laike kurio 
jde.ms pasisekė pereiti Marne, įs
teigiant tiltų tvirtumas pietinia
me pakraštyj.

Perdėjimas 50 pantonų leido 
vokiečiams at&igabent daugybę

True translation filed with the post-master at Chicago’, Ilk, July 16 1918, Pagelbo8, bet amerikiečiai paini
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. re kontr-ataką, paliuosavo savo 

LONDONAS liep. 15. — Sulig pirmiau suimtus draugus ir su- 
čia gautomis žiniomis vokiečiai ėmė keletą vokiečių belaisvių.
šįryt pradėtame jų ofensive pe- Kontr-smugis davė laiko ar- 
rėjo Marne upę keliose vietose. |. tilerijos pasitraukimui.

Priduriama, kad kaip išrido
vyriausioji ataka yra Champag- 
ne.

Vokiečiams pasisekė pereiti li
pę trijose vietose — ties Mezy,
Jaulgonne ir ties La Bretonnere 
farma į šiaurę nuo Fossoy.

TALKININKAI PROTESTUO
JA PRIEŠ SIBERIJOS VALIX)» 

NA.”

v

Ličius šiadie ryte, bet galbūt 
giedra po piet; ryto giedra; ne
didelė permaina temperatūroje..

Vokiečių ataka ant Vaux (lai
komą amerikiečių), į vakarus 

l.nuo Chateau Thierry padaryta 
I anksti ryte buvo silpna. Vokie
čiams pasisekė įgyti laikinę at
ramą kaime, bet amerikiečiai 

I tuoj padare kontr-antpuolį ir iš
vijo juos lauk.

Amerikiečiai tada įsteigė savo 
naujas linijas už mylios savo 
bertainio priekyje nuo savo se
nųjų pozicijų, paimdami kiek 
vokiečių belaisvių.

Reikalauja, kad jis atšauktu sa
vo diktatorišką proklamaciją.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 16 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

PEKIN, liep. 13 (suvėlinta). 
— Anglijos, Francijos ir Japo
nijos ambasadoriai Chinijoj 
smarkiai užprotestavo genero
lui HorvąV, anti-boilševikų kari
niam komanduotojui, kuris su
darė laikinį karės kabinetą Sibe
lijui, reikalaudami jo atšaukti 
savo diktalorystės proklamaciją, 
pasiremiant tuo, kad ji yra neiš
mintinga ir ne į laiką. Ambasa-

(Kem yra į vakarus nuo Ar
changelsko ir į pietryčius nuo 
Kola. Buvo pranešta, kad vo- 
kiečių ir finų spėkos artinasi 
prie Kem, kuris yra geležinkelių 
sujungimu ir kur vokiečiai ir 
linai greičiausiai gali bandyti at
kirsti geležinkelį einantį šiaurėn 
į Kolą ir Murmansko pakraštį).

šimtai miršta nuo choleros.

Exchangc Telegraph praneša 
iš Čopenhagefto, kad atvykę į 
Stockholmą keleiviai sako, kad 
keli šimtai žmonių kasdie mirš
ta nuo choleros Petrograde.

Jie sako, kad toji liga dabar 
viešpatauja daugelyj Rusijos da- 
lių.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS
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va” buvo gyva viduramžiuo
se ar baudžiavos laikuose, 
bet yra prapuolus dabar.

Musų vaiduose tarp ‘‘kai
riųjų” ir “dešiniųjų” rods 
yra labai daug to atgyvento 
feudalio elemento. Tuo žvil
gsniu žiūrint, daugumas mu
sų vaidų neturėtų visai ap
sireikšti, bet čia įeina vaidų 
psychologiją, užsikirtimas, 
skiauterų kapojimasis, ir tt., 
ir todėl tie vaidai neišnyks
ta. Anaiptol, daugelis jų 
matyti dar ilgokai galės gy
vuoti kaipo vaidai dėl vaidų, 
kaipo specialis užsiėmimas 
ar dailė, nors ir nebūtų tam 
pamato.

Taip. Tie dalykai butų 
indomu patyrinėti, jeigu kas 
turėtų dabar laiko.

butų pasiųsta.
Chinijos paskolos reikalas 

duona progos valdžiai pada
ryti dar vienų žingsnį tiems 
tarptautinių santykių nau
jiems principams išplėtoti, 
su .kuriais prezidento Wilso- 
no vardas yra sujungtas ir 
nuo kurių dideliam laipsnyj 
priklauso ateities taika ir pa
saulio gerovė”.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVA YRA SVEIKA 

SĄVOKA.

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga

larnavęs kari uogienėje.
Todėl,

Vokietijos žmonėse, kad Rylų išdėstė savo puses, ir todėl skai • 
Prasijoję mergjna skaito už gė-. lylojai pa\įs gali spręsti apie ar
da ištekėti už vyro, kuris nėra ’ gumentų stiprumų, o antra, ne

įtikiu dar, kad “Naujienos” bu- 
jei pastatymas A yra’tų aut tiek įsimylėję į Lietuvą,

teisingas, tai Vokietijos žmones kad verslų beperstojos ir mano 
praras vienų iš savo giliausių į- ir savo žodžius apie jos ateitį, 
sitikinimų. Kardas, ir jo ture- kuri gali būti visai kiloki, negu 
tojai, militarių junkerių hio-fmes trokštame ir kovojame, 
mas, nustos visų savo įtekmę, ir • Vien tik turiu išreikšti dėka 

Naujienoms^’ jog jos nėra to- 
r, kaip nesenai buvo praneš- kios siauros, kaip kurie stigau- 

HainburgoJ ja, ir pavelija per jas išreikšti 
nuomones redakcijai priešingas, 
ka ne visi Inikraščlni daro.

Šarūnas.

jo valdžia turės žūti. Jau da
bar 
ti iš Amsterdamo 
komercijos tūzai šiaušiasi prieš 
Berlino politikavimų, nes jų ki
šenės tuoini užgaunamos. O 
Karlas Marksas su visa eile ki-

liniukus, republikonus, monar
chinius ir lt.

Socialistai ir jų simpalizato- 
riai yra pirmoje pusėje, o kleri
kalai su savo pasekėjais — ant
roje; o tautininkai sėdi ant dvie
jų kėdžių (ar gal teisingiaus: 
tarp dviejų kėdžių). Kol jie 
griežtai neišsireikš už Lietuvos 
apsisprendimo teisę, tol jie bus 
artimesni atžagareiviškajai, ne
gu pažangiajai musų visuome
nės daliai.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus • 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 grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

PASKOLA CHINIJAI.

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

True translation filed wilh tbe post- 
mastei’ at Chicago, III., July 16 1918. 
as rcųulred by the act of Oct. 6, 1917.

Žurnale “The Public’’ liepos 
6, 1918, randame straipsnelį 
antgalviu Paskola Chinijai, kurs 
paduoda indomių žinių ir taip 
jau yra pamokinantis. Tocjgl 
paduodame čia jo vertimų be
veik ištisai ir be savo komenla-

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, Ilk, July 16 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

Tikiuosi “Naujienos” pavelys 
dar karių išdėstyti Nepriklau
somos Lietuvos obalsio sveiku
mų, nesu jos, manding, tinka
mai nėra atsiliepę apie jį.

• Redakcijos prierašas. Keletu 
i pasakyti

Į delei g. Šarūno išvadžiojimų, 
t1nes padėsime čionai. Naujų ar
gumentų rašytojas neduoda; ji
sai liktai rezumuoja pirmesnių- 
jo savo straipsnio ir “Naujienų” 

į straipsnio turinį. Tad ir mes 
čia pasitenkinsime tiktai pabrė
žimu tų skirtumo punktų, ku- 

| rie apsireiškia tarpe dienraščio
• ir jo oponento pozicijų.

Mes anaiptol nemanome, kad 
“Lietuvos nepriklausomybės”

Pabraižos
------------------ --------------------ar; „„ U

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

Redakcijos 
Straipsniai

L

Užuojauta 
Naujienoms.

Pereitos nedėlio Naujie
nų piknikas buvo didžiausia 
demonstracija darbininkų 
paramos, atsidavimo, ištiki
mybės, lojališkumo savo 
dienraščiui. Vargiai galima 
paminti panašų žmonių su
plaukime, koks buvo perei
tame Naujienų piknike.

Tas liudija musų tvirtybę.
Tas priduoda mums vil

ties.
Tas užtikrina, kad mes sa

vo dienraštį išlaikysime, ne
žiūrint į visus blogus laikus, 
nežiūrint į visus sunkumus, 
kokius laikraščiui dabar rei
kia pakelti.

Šiandien tik smarkėliau 
turime padirbėti.

Musų viršus buvo iki šiol. 
Nepasiduokime ir toliaus.

Vaidai.
Butų indomu patyrinėti 

vaidų — asmeniškų visuo 
meniško pobūdžio vaidų — 
priežastis ir psychologiją.

Priežastįs rods turėtų bū
ti kur-nors musų visuomeni
ško gyvenimo struktūroj, 
reikalų, turto, interesų, pa
linkimų, paveldėjimo, mok
slo, išauklėjimo ir tt. nelygu
me. Kitaip sakant, visi šitie 
dalykai reikia skaityti ta di
rva, ant kurios visi vaidai iš
dygsta, auga, plėtojasi. Iš 
vaido pobūdžio turėtume pa
žinti, kokios dirvos jis pa
gamintas. Ir tai galėtų 
mums būti raktu vaidui pa
žinti.

Bet vaidų yra ir savotiš
ka psychologiją, kuri irgi gal 
priklauso nuo “dirvos”, tik 
ne tiek tiesiai. Pati vaidų 
psychologiją gali būti naujų 
vaidų gimdytoja, ar palaiky
toja tokių vaidų, kuriems 
materiale dirva jau senai y- 
ra prapuolus. Tokių vaidų 
skaičiun, rods, reiktų pri- 
skaityti grupinių ambicijų 
yaidus, kurių materiale “dir

“Iš N(i\v Yorko laikraščių 
patiriame, kad valstybės de
partamentas pakvietęs J. P. 
Morganų ir kelis New Yorko 
bankierius suorganizuoti sin
dikatų paskolinimui $50,000, 
(HM) Chinijos valdžiai. Vals
tybės departamento kviečia
mas p. Morganas dalyvavo 
konferencijoj Wasbingtone, 
ir kaip skelbia Ne\v Yorko 
Times, “Ne,\v Yorko bankie- 
riai už reiškę sekretoriui Lan- 
singui, jog jie neduosiu pas
kolos, jeigu prie to neprisidė
siu japonai ir jeigu nebus pa
daryta ir priimta tarptautinės 
sutarties, kuri užtikrins jiems 
apsaugų, kada jie kišis į mo
kesčių rinkimų, kuriomis 
bus užtikrinta paskola.” Tai
pgi “pasiūlyta pakelti muitų 
nuo 3 nuošimčių nuo vertybės 
kaip dabar iki 5 nuošimčių”.

Tuo tarpu, kada Suvienytų
jų Valstijų iždas skolina mu
sų talkininkams po $500,000, 
000 į mėnesį, sunku yra su
prasti, kodėl valstybės depar
tamentas turėtų, duoti by ku
riai Amerikos bankierių gru
pei specialių privilegijų Chi- 
nijoj, kurios padarytų uriva- 
liškų biznį Chinijos valdžios 
finansiniu išganytoju, šitos 
privilegijos ne tik duotų A- 
merikos valdžios apsaugų ai
dėtiems pinigams, bet duotų 
ypatingų pirmenybę toms pra
moninėms ir pirklybinėms ko
rporacijoms, su kuriomis bu
vo susidėję bankieriai, kurie 
skolino pinigus.

Valdžia neturėtų duoti to
kių gvarantijų privatiškam 
bizniui. Tas padarytų politiš
kų painių ir iššauktų ateityj 
įsikišimų į Chinijos respubli
kom vidurinius reikalus.

Jeigu Amerikos valdžia ti
ki, jog išpultų ir butų geisti
na pagelbėti Chinijai, ir net 
sutiktų pasvarstyti apie tokias 
gvarantijas, tai delko-gi ji 
pati nepaskolina pinigų. Tą
syk, jei kada nors ateityj Chi- 
nija atsidurtų laikinoj bėdoj 
ir negalėtų atmokėti skolos, 
tai musų valdžia galėtų pasi
imti ant savęs rizikų ir atmo
kėti nuostolius, jeigu ‘tokios 
politikos butų nutarta laiky- 
ties, o Amerikos principai 
rods kitokios politikos nei ne- 
daleistų. Tųsyk nebūtų jo
kios galingos bankierių gru
pės, kuri išeitų su reikalavi
mu, kad jūreiviai butų išso
dinti ar ekspedicijinė armija

raiškas, kurias vartosime:
L Nepriklausomybė reiškia 

tokį kimo stovį, kad joki pašali
ne įtekme negali to stovio pa
keisti be saunorio sutikimo pa
ties kimo.

2. Nepriklausoma Demokrati
ne Lietuva reiškia šalį prie Bal
tijos jurų, tarp Dauguvos ir Ne
muno, didžiumoje lietuvių ap
gyventų, kurios valdžia semia 
savo galę nuo šalies piliečių va
lios 
viso 
m e.

ir dalyvauja kaipo vienata 
pasaulio valstybių gyveni-

3. Nepriklausomos Demokra- 
linės Lietuvos obalsis yra trįs 
žodžiai (Nepr. Deni. Lietuva) 
suglaudžianti savyje sąvokų No.
2. « i

Dabar, “Naujienos” editoria- 
le 1 d. liepos padarė tris užme
timus ant viršuj minėto obal
sio, pasiremdamoslGiriais pasa
kė, jog obalsis yra “netikęs iš 
visų atžvilgių”. Užmetimai bu-

1. Nepriklausomybė tokios 
mažos šalies, kaip Lietuva, esa
nčios i)o Vokietijos imperialis
tų šonu, reiškia beveik Lietuvos 
atidavimų į Vokietijos nagus.

2. Už minimo obalsio slepiasi 
daug vokiečiams (junkeriams?) 
prielankių gaivalų.

2. Minimas obalsis nedaleidžia 
tederatyvio Lietuvos valstybės 
(ar lietuvių tautos) susivieniji 
ino su rusų valstybe (ar tauto
mis).

Ant pirmo užmetimo buvo 
atsakyta, jog jis yra be prasmės, 
jei šie du pastatymai yra teisin-

A. Sajungiėčiai sutrupins Vo
kietijos galę/

B. Vokietijos zonines po to 
įsteigs demokratinę valdžių.

Jei šie pastatymai hera teisin
gi, “Naujienų” užmetimas vei-

Parodymui A ir B teisingumo, 
galima privesti sekanti argu 
mentai:

Už A. — Prieš Vokietijos mi- 
'itarę galę eina didelės didžiu
mos demokratinių tautų gale, 
kuri valdo nesulyginamai dau
giau vyrų, turto ir gabumų, ne
gu Vokietijos. Todėl aš, kartu

jungiečių žmonėmis, netik “ma
nau”, “tikiu”, bet ir žinau, kad 
Vokietijos militarizmns bus 
praktiškai (?) visai nusilpnin
tas (tik nusilpnintas? “N.” R.).

Už B. — Vokietijos militaris- 
tų filosofija, kurių jie uoliai 
skleidė per bažnyčias, mokyk
las ir armijų sako, kad karinė 
gilė, spėka (power) yra vir
šiausiu, kilčiausių, ir tobuliau
siu dalyku. (Citatas galima ras-

tų parodė, kaip ekonominės Sil“Į kurie reikia
lygos keičia visų paliestų žmo-Į 
inų gyvenimų. Karalijos ir Juo
nių “globiaviųuii” kitų luomų1' 
nebetinka šiandieniniai indus
trijai. Ir Vokietijos žmonės tu 
rėš įsisteigti demokratinę vai 
džią anksčiau ar vėliafi. Bet’ 
kada tas įvyks, mums netaipĮ 
svarbu, kaip tas, kad Vokietijos ♦ 
militarė gale bus praktiškai nu-’ 
silpninta. Tuomet nepriklauso
mai Lietuvai pavojaus nėra. O 
už kiek laiko Demokratinė Vo- v 
kietija ir jo likučius panaikins.

Ant antro užmetimo buvo at
sakyta, kad blogų gaivalų nau
dojimas prakilnių ar sveikų o- 
balsių nereiškia kad lie obalsiai 
yra “iš visu atžvilgių netikę”.

jį skelbia ir Lietuvos 
priešai. Bet la aplink

Naujienos.
Naujieniečiai.
Naujienų Piknikas.

dorai paminkytas ir palamdy- 
tas kare, kimštinųi prisikimšu
siam žmonių, su buriu atvykau

Utarninkas, Liepos 16, 191F
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jienos” kartos, jog už Liet. Ne
priklausomybės obalsio slepiasi 
daug pro-vokiškų gaivalų, ir to
dėl jis yra netikęs, lai susikal
bėjimui čia nebus vietos.

Ant trečio užmetimo buvo a'- 
sakyta, jog Nepriklausoma Lie
tuva netik galės dėtis, bet grei
čiausiai ir dėsis pagal tam tikrų 
sutarčių su ukrainais, rusais, 
suomiais etc. Manding, Nepri
klausomos Lietuvos obalsis ne
lik kad apima “savęs-apsispren- 
dinio” obalsį, bet dar suteikia 
jam amžinų gyvenimų. Nes Ne
priklausoma Lietuva gali spręs
ti savo likimų bile kada; šian
dien ji padaro apsigynimo su
tartį su skandinavais, rytoj pre
kybos sutartį su anglais, ir t L, 
kaip liepia apystovos ir piliečių 
nauda.

igos idėja 
įkūnyta, keis mjrfšų atsinešinių 
apie prisidejii prie vienos ar 
kitos šalies. Ši Lyga patieks 
tam tikrus įstatymus, kurių vi-

čiausiai padirbtini įstatymai bus 
apie nusiginklavimų, karių iš
vengimų, rubežių ir abclnos e- 
konominės papėdės nustatymų. 
Tokiu būdu delei kurių priežas
čių Lietuva, turinti savo tautų, 
savo kalbų, savo dabų, negali tu
rėti tokį pat status’ų (padėji
mų) kaip Rusija, Anglija, Vo
kietija ir įeiti ton Lygon su to
kiomis pat teisėmis ir su tokio
mis pal pareigomis, kaip jos? 
Delei kurių priežasčių Lietuvai 
negalima pavelyti pačiai už sa
ve kalbėti prieš pasaulį, pačiai 
įnešti ko naudingo pasaulio gy
venimai)? Ištikimybe Tautų Ly-

Lietuvos laisvės priešai dengia
si Ino obalsiu, turi padaryti at
sargesniais jo vartojime tuos 
žmones, kurie nepritaria Lietu
vos laisvės priešams. Jie pri
valo taip vai tot jį, kad minios 
galėtų lengvai atskirti juos nuo 
veidmainingųjų “nepriklauso
mybes” skelbėjų.

'liksiu atskirt save nuo atža
gareivių, kaikurie Lietuvos ne
priklausomybės šalininkai vi
suomet pabrėžia, kad jie stoja 
ne vien už nepriklausomų, o ir 
už demokratinę Lietuvą. Vienok 
dar svarbesnis atsiskyrimo pun
ktas yra tame, jogei tikrieji Lie
tuvos laisvės šalininkai stoja už 
lai, kad Lietuva pati (tai yra, jos 
žmonės) apsispręstu, kuomet 
.mti-demokratiniai gaivalai lei
džia, kad Lietuvos likimų nus
pręstų svetimos jai jiegos.

“Naujienos” skaito a|)sispren- 
dinio teisę svarbiausiu dalyku. 
Jos mano, kad liktai šitos teisės 
pripažinimo Lietuvai ir galima 
dabar reikalaut iš valstybių, 
esant nuosakiu demokratu; o 
Lietuvos santykių nustatymas 
su kitomis tautomis yra pirmo
je eilėje pačių Lietuvos žmonių 
reikalas. Kada Lietuvai bus pri- 
oažinta apsisprendimo teisė, tai 
jau tuomet jie patįs turės pro
gos tarti, ar jie nori matyt savo 
šalį visai nepriklausoma valsty
be, ar susijungusia su kitomis 
valstybėmis federacijos ryšiais 
ar kokiame kitokiame stovyje.

Reiškia, musų žvilgšpiu, skir- 
nepri-

Žiūriu ir stebiuosi. Ties var
tais minių minios, laukiančių 

eilės^sisprausti vidun pro nepla- 
čius daržo vartelius.

Ci ties didžiuliais vartais vi
sa eilė automobilių — lordų, di
delių liiiiusinų, taxikebų, omni
busų, dideliausių trokų.

Kad atvykau daržan, buvo dvy 
likta pietų. Piknikai) buvo jau 
daug svetelio suplaukę. Visos pa
togesnės vietos užimtos, visi suo
lai nusėsti, visi stalai nukrauti, 
visi pavėsiai knibždėte kribžda.

O svetelis vis plaukia pro var
tus ir plaukia. Daugiausia jauni
mas — jauni žaliukai vyrai, jau
no graikščios mergelės, panelės 
ir moterėlės savo gražiausiais ru 
bais pasirėdžiusios, bukietėlių 

prisisagščiusios, linksmos skais
čios, skambiai bejuokaujančios, 
žaliukams vyrams, jauniems ir 
senesniems, 
v • C los. 1

lumas’ tarpe Lietuvos 
klausomybes šalininku ir

v* V

federacijos šalininkų turėtų hul 
vidujinis lietuvių ir Lietuvoje 
gyvenančių žmonių klausimas. 
Šilų klausimų jie privalo patįs 
savo tarpe išrišti — diskusuo

ųrpe

kas černausko daržas kai ta siū
buojanti jura patvinęs žmonių. 
Programo išpildymo', prakalbų 
ir koncerto po atviru dangum 
laiku piknikininkams, kuriame 
daržo krašte kas buvo, netoli te
reikėjo eiti į steidžių, kur ora
toriai kalbėjo ir dainininkai dai
navo: kas arčiau steidžiaus bu
vo, tie ten ir pasiliko, kas buvo 
toliau, arčiau negalėjo prieiti.

Visas daržas buvo tiršta audi
encijos sale!

Ir ta toliau nuo steidžiaus sto
vinčioj! publika tegalėjo vaduo- 
lies akimis, o ne ausimis: Ji ma
tė lik oratorių energingus gesti
kuliavimus ir iš jų spėjo, ką ora
torius sako; ir chorų dirigento 
batutos švitravimą.

Bet vis tiek. Kad ir akimis tik 
tegalėjo girdei, ji rimtai klau
sės ir pasitenkinimu plojo, kada 
pirmosios eilės plojo.

Viena širdis, vienas entuziaz-

Grakščios drobinčlės jhkutčs šim> 
sezonu vėl įeina madon. Paprastai 
joms vartojama plonytės materijos, 
tokioj kaip batistas voil ir organ- 
die. Apvedžiojimui vartojama švel
nutės Vai. lace, filet, arba picot. .la- 
kutė, kaij) pav. 8899,'pasidaryt labai 
lengva. Prie neplataus kalnieriaus 
pridedama ypatingi atlapėliai su įso- 
du. Prifkis jakulis pečiuose parau
kiama'. Ilgos rankovės pasibaigia' 
antrankoviais grakščiai apvedžiotais 
pynikais.

Jakutės pavyzdys No. 8899 sukir
ptas penkeriopos mieros, 36, 38 ' 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. Mielins 
36 colių jakutei reikia 214 jardų 3(> 
colių pločio materijos, su 1 jardo 
įsodu ir UZj jardų apvadėlių.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai jakutei su

kirpti ir pasiūti 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 Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8899.—
Mieros ......... colių per krutinę.

(Vardan ir pavardė)

(Adreaaa)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i. riminaliikuose 
taip ir civiltikuoįe teisn: <ose. Daro 

visokius dokumentus ir} opieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mie to Ofisas >
IH N. Dearborn St. 

111 -ISUnlty Bldg.
, Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kainų priskaifoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir fl-ra GATVES

stengdamiesi tam arba antram 
jo išrišimo budai įgyt didžiumos 
lietuvių pritarimų. O Lietuvos 
apsisprendimo teisė yra daly
kas, delei kurio gali susitaikyt’ 
visi lietuviai, geidžiantis laisvės 
Lietuvai; tos teisės pripažinimui 
galima^(ir reikia) gauti pritari
mo ir iš kitų tautų demokrate 
jy-

Taigi mes įsivaizdiname tų vi
sų problemų ve kaip: Visi de
mokratiniai Lietuvos elementai 
stoju už Lietuvos apsisprendimo 
teisę; bet jie dalinasi į nepri
klausomybės šalininkus, federa
cijos su visomis Rusijos tauto
mis šalininkus ir tt. O anti
demokratiniai elementai nori, 
kad Lietuvos likimų nuspręstų 
ne patįs Lietuvos žmonės, o kas-

somis pasaulio valstybėmis yra 
daug kiltesniu (ir mums našes
niu) idealu negu ištikimybė Ru
sijos tautoms ir Sąjunga su jo
mis vienomis!

Todėl jei nepriklausomos Ru
sija, Ukraina, Lenkija, Anglija, 
S. Valstijos, Belgija, Francija 
gali įeiti Tautų Lygon su tam 
tikromis sąlygomis, Nepriklau
soma Lietuva turi lygių teisę tų 
daryti. O apie Tautų Lygos į- 
kunijimų negalima abejoti, nes 
už jų stoja netik sąjungietiškų 
šalių atsakomingi vadovai, bei 
pasaulio moksla\Ąriai, bažnyčių 
vadovai ir darbininkai-žmonės 
(Londono darbininkų deklera- 
cija).

Siuomi užbaigiu visiškai ap-f
gynimų Nepriklausomos Denio-'nors kitas; ir jie taip-pal dali- 
kra tinęs Lietuvos obalsių liuobiasi į keletą srovių —

i” šalininkus, atviro 
losofija taip giliai yra įskiepyta viena, kaip aš, taip “Naujienos”, prijungimo prie Vokietijos Sa

Visi Naujieniečiai — Naujie
nų skaitytojai, Naujienų rėmė
jai, Naujienų darugai!

Naujienų galingoji armija!

Kada taip stovėdamas ant “res
torano” palaipų žvelgiau i tų

j ienų., draugų armijų, mąsčiau 
sau:

Naujienos, Naujienos! Kokius 
milžiniškus žygius jus atlikote!

Kultur”, Committeo on PubliC)--------- ------- .
Information išleistoje). Ta fi-' trijų “Naujienų” užmetimų, nes Jdausomybės

nepri-

Kokia milžiniška išaugo jūsų 
bendrų-kovotojų armija!

Ir kaip ji nuolat auga ir auga 
didyn, ir žengia priekyn, triuš
kindama visas tamsybės ir prie
tarų skelbėjų tvirtoves, visas at- 
žagareivybės barikadas!

Ji žengia priekyn, švieson, lai
svėn ir žmoniškumai!!

Valio Naujienos!

Valio, Naujienų galingoji ar
mija!

Tegul aršiausieji Naujienų 
priešai — tie amžinų veidmai
nių suskretusią jėzuitų kji n- 
kališki šlamštai su savo Brendu- 
kūmis putoja; tegul tie tautinin
ko kailiu prisidengę, bet visa sa
vo siela ir dvasia nuolankiausi M
klerikalų bičiuliai Balučiai pi nu 
kšlauja ir purkščia prieš Naujie
nas. —- Veltui!

Jie putoja nuodais, jie purk* 
štauja, bet tuo tik parodo savo 
nebesuvaldomą tužbą. savo ne
bepaslepiamą apmaudą dėlto, 
kdd nebepajiegia ilgiau žmo

nėms protų maišyti, jiems du
rnų į akis leisti ir dar ilgiau, pa
laikyti juos savo prietarų skrai
te.

ruiOKit, tamsynes apuokai, o 
su jomis galinga armija — ar
mija, kuri nuolat didėja, auga ir 
šlnoja šalin visa, kas trukdo 

žmonijos kelią švieson, laisvėn, 
br<>lyl>en ir žmoniškumai) !

Valio, Naujienos!
Valio, galingoji Naujienų ar

mija! — P a b ir a ižą.

Brangiausia atmintis.
Pažinojau vieną vyrą, kurs 

savo surūdijusio ’.uparčlio ne
būtų atidavęs nė už jokius pini
gus, nors tas kuparėlis Įvisados 
buvo tuščias.

Brangino jį dėl to, kad kadai
se gulėjo jame jo meiles laiškai.

— T r u m pūkas.



Utarnmkas, Liepos 16, 191 S. NAUJIENOS, Chicago, Ui;

MondsviHe, W. Va - Laikraščių čia daugiausia 
pareina Naujienų ir laisves bei 
Keleivio, taipjau trjs egzemplio
riai Kardo. Pareina taipjaušioje nedidelėj, gal poįVis šim

tų lietuvių kolonijoj, žmonės 
vis tij< nesnaudžia, bet imasi pa
vyzdžio iš kitų kolonijų ir taip
jau kruta, veikia visuomenės 
progreso dirvoj. Nesenai susi
organizavus čia LSS. 262 kuopa •' £ 
turi jau trylika narių, tarp jų t: nydami plepa, kad buk dabar 
trjs moters.

kurie užsitiki savo mulkintojais 
ir bando kenkti progresyviam 
judėjimui. Yra lokių dar spau
gų žmonių, kurio nieko neišnia-

atsiekė; bet kjtų dviejų kasyklų 
kompanijos atkakliai spyrėsi ir 
iki šiol atsilaikė. Didžiuma dir
bančių čia kasyklose darbininkų 
tai ateiviai. - —P. J/Latvėnas

Iš Clevelando

— Liepos 7 diena tapo taipjau 
suorganizuota ir LDLI). kuopelė 
iš aštuonių narių. Visi jie t ner- 
gingi drangai, kurie, be abejo, 
pasidarbuos, kad ir daugiau na
rių gavus, o taipau stengsis į- 
nianoniai platinti darbininkiš
kųjų LDLD. išleistų literatūrų 
žmonėse ir tuo budu stumti 
švietimo darbų priekin. Kuopos 
valdybon išrinkta: pirmininku 
P. J. Latvėmis, fin. sekretorium 
Julius Paulvkffs, iždininku Kaz. 
Maltu.ailis.

socialistams busiąs galas, nes jie 
busią baudžiami visokiais bu
dais. Be to, atsirado dvi jau
nos merginos, kurios kažinko

Tėvai jų taip daryt Bemokina, 
matyt kas-nors pašalinių gaiva
lų jas sukursi? ir siundo.

| Liepos 10 dieną vietos tauti
ninkai buvo čia surengę dr. J. 

'Šliupui prakalbas. Kad publi
kai susirinkus atidarė “steidžių”, 
ten pasirodė dr. Šliupas besėdins 
tarp septynių tautiškų biznierių, 
kaip tarp apaštalų.

Dr. Šliupas kalbėjo apie fcavo 
misiją sename krajuje, apie tai, 
ką ten matęs ir ko nematęs, ką

True Irnnsl. filed wilh the postmasler at ('hieago, July 16, 1918, as rcųuired by the acl of Oct. 6, 1917.

Taupumas virtuvėje 
reiškia maistą armijoj

Sergėkite savo

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
£aliu ištyrt Jus.akis ir rinkti 
iurns akinius tikrai. Darbą atlie

ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS1 

1801 So. Ashland Avė. Chicar -
Kampan 18-toa gatvės 

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ilrt 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo š 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Kai darbų tai čia pirmą 
vietą užima anglių kasyklos. 
Praėjusiais metais buvo čia stip
rus darbininkų bruzdėjimas. 
Kovojo jie už pripažinimą uni
jos, ir dviejose kasyklose tatai

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi

nigus turi ateiti j NE\V RIVER DLSTRICT West Virginia. ANG
LIS BĖGA NUO KETLRU IKI PENKIŲ PĖDŲ AUKŠTUMOS, 
k;Rdpia pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musų GERI ANG- 
I.EKASIAI UŽDIRBA NUO $l(M>.00 iki $125.(M) KAS DVI SAVAI
TĖ Transportacijn nekjla. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba i:

MR. C. P. ANDEILSON, DEP. N.
MCDONALD, \V. Virginia.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-----

2224 So. t.favitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniaia tik
Rezidencijos Telephone Albany 1546

Į dinęs.
j Kalbėdamas apie musų parti- 
I jas jis sakė, kad lietuvių srovių 
turėtų būti tik dvi, pažangiųjų 

į ir klerikalų. Bet pas mus esą 
jų trįs. Kairysis sparnas ketu
rioliktaisiais metais sukęsis, 

[kad jis esąs galingiausias ir 
vadovaująs visai lietuvių visuo
menei, bet klydęs. Jų nedaly
vavimas seime parodęs, kiek jie 
tesą galingi. Socialistai dau
giausia, girdi, vaduojasi teorijo
mis, ne praktika, todėl socializ
mo klausimas negalįs būt išriš
tas, kol nebusiąs išrištas talijos 
klausimas. Ir, kad socialistai 
patįs tatai pradėję suprasti, pa
rodęs, pavyzdžiui, faktas, jog 
Francuzų socialistai virtę beveik 

[tautiečiais (?!).
Ant Bulotos, matyt, dr. Šliu

pas stipriai įtūžęs. Jis jį kede
no, kaip įmanydamas.

Stebėtinas vis tik žmogus, tas 
dr. šliupas. Jis ir šiaip ir taip 
smerkdamas socialistus, visą jų 
veikimą, apsisukęs vėl vadina 
juos “broliais” ir skelbia, kad, 
girdi, reikėtų ir tautininkams ir 
socialistams išvien veikti!...

—Aržuolas.

■~V “ u— 
Tie Wilson 

label į 
proteets/į 

?rour Į able”# 
}A <(

pilvu” sake Napoleonas. 
“Daug kas gali vesti kariuo
menę, bet aš galiu ją maitinti” 
gyrėsi Wellington. 
Amerikoniški kamandieriai 
ne vien tiktai ves musų ka
riuomenę jie ir maitas ją taip
gi, kadangi kiekviena Ame
rikoniška šeimininkė įves ta
upymą savo virtuvėje - ne 
tiktai pati taupiai gaminda
ma valgius, bet vartodama 
valgius gatavai sutaisytus, 
pagaminime kurių taupumas, 
kurio ji pageidauja, buvo pa
naudotas.
Tokie maistai turi ženklelį 
Wilson & Co. - kita priežastis 
kodėl mes sakome savo šei- 
myninkčm: “WilsonoŽenklelis 
Apsaugos Jūsų Stalą”

Akių, . Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu j kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

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

UŽTIKRINU GERA AKINIŲ PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki - ... 219 S. Dearborn
mkio ikuT.1 W.M. Lavvhon, M.D. st., chicago m mis 10 iki 1-mai ’ prieš Pačtą

a3hfoma*k ||Oua ^uanantea'

CHICAGO

Žinios ir girdai
Tino translation filcd with the post- 
mastei’ at Chicago, III., July 16 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Francijos socialistų kongresas.

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 knvtfu. Inikrndėliu. 
žiedų, tenciuį 
siunčiu kiekv

Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda L..1
NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 

lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa- 
: j.c„7ienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRI K
3343 S. Halsted st.-----------Tel. Drover 8167 Chicago, III.

Francijos socialistų; partija 
ruošiasi laikyti bendrą kongre
są su t.V. visuotinąja darbo kon
federacija, Paryžiuje, liepos 28 
š. m. Kongresas svarstysiąs tarp 
tautinius klausimus. Tarp daly
vaujančiųjų busiąs taipjau Ca- 
mille Huysmanas, Tarptautinio

Socialistų Biuro sekretorius; 
Hjalmar Branting, Švedijos so- 
ciajistų atstovas; ir Arthur Hen- 
derson, Britanijos Darbo Parti
jos atstovais. Gal-but, kad po 
šiuo kongresu įvyks tarptauti
nis socialistų kongresas Šveicari
joj-

laiHiiiiiiiiyiiiiBmiiiiiuimiffliiffliiiiii

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

KREIVOS AKYS
Gali būt išgydytas užtikrinančiai.

VIENATIMS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS ir SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir nu
eičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nu»ršč:au. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos so{>ėjimas, nervišku- 
mas, akiu skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais i vairių kurios »<«*-
Ii l>uti prušalintos k ory MKiniy pritaky- 
mu. Ištyrimą* uždyką, jei peršti ar 

skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok paifelbo. 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam Kvarantuojam akinius ir kiekvie
nam Kerai prirenkam.

S. M. MES1KOFF, Ekspertas Optikas.
.Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. AS buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 rth'tų. AS duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rnaiikus vaistus. Aš rekomw»4»H>ju tik GERUS daktarus. Aš e<u 
draugas žmonių. 3. M. ME8IROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Del visuotino balsavimo teisių.

Francijos socialistų parlanicn-

gias balsavimo teises Francijoj.

Drausmė. — Clevelando pačto 
viršininkas uždraudė siųsti pač
iu naująjį Ohio socialistų parti
jos platformos projektą.

Į Dr. A. R. Blumenihal Į

SPECIALISTAS 
Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317

Akla

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

3149 S. Morgan $4., kertė 32 st.
Chicago, III. ,

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
0c ISO VAbANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards G87

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnloki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

3’5 
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KINTAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milvvaukee, 
Pittsburcth’e. Buffulo. Detroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas .
Adresas .

D GOTO R ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
— __ _ _ _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,

llr R M D1PC C CHICAGO, ILLINOISUI ■ Da Ivla HU WW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

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

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS. f

Savo bendradarbių ir kores-

pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant 

ros pusės.
Rašant, palikti 

platesnius tarpus 
— bent pusę cųlio.

Kiekviename rašiny j, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų,

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite i
KING RAZOR MANUFACTUR- 

• ING CO.,
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje /

S
Dr Franklind. Car- 
ter, garsus akių gydy
tojas Chicagoje, au
kauja naują gydymą 
dėl žmonių kreivų a- 
kių.

Jis užtikrina galuti
nai atitaisyt d a r g i 
blogiausiuose atsitiki
muose kreivų akių bi- 

lė amžiaus. Jo metodas yra ORI
GINALIŠKOS— SAUGIOS—BE SKA
USMO — VISADA PASEKMINGOS, 
atlieka j 15 minučių ten pat savo o- 
fise be chloroformus, arba pjovimo 
muskulų ir be akinių.

užrašyta virš 950 išgydytu
21 M ET. PATYRIMO prie STATE St. 

Kainos vidutinės, taip kad dargi 
neturtingi darbininkai neturi pasi
likti kreivomis akimis.

Del platesnių žinių rašykite arba 
ateikite. ,

Uolėtus kreivomis akimis šiuo lai
ku išgydyta.

Jus galite nueiti ir pasimatyti su 
jais ypatiškai: — P-le Sala 260o So. 
Trumbull Avė.; p-as Emil John 4347 

.Lincoln avė.; p-lė Lilian Kolar, 1503 
W. 17th St; p-as J. Hunus (vaikas), 
5001 So. Honore St., Visi Chicago j.

Franklin 0. Garter, M. D.
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas

120 SO. STATE GATVE.
Valandos: 9 ryto iki 7 vakare; nc- 
dėliomis: 10 ryto iki 12 dieną.

WORM’O 
Reumatiško ir Abelno Skaudė

jimo Gyduolės
Pilnai užtikrintos gyduolės nuo 
Reumatizmo visose formose.
Grąžinama pinigai, jeigu 

ga liūdinančios pasekmės 
gaunama į 5 dienas. 
Išdirbtos ir užtikrintos tik

CARL F. W0RM,
3400 S. Halsted St., Chicago, III.

DR. M. HERZMAN

vienos popie«

už-
ne-

per

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. Ifith 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Hnlšted Street 

VALANDOS: b—» ryto, tiktai.

kiek 
tarp

galint 
eilučių

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

SPECIALIAI: Maleva malevojiraul atubų išvidaus, po SI.19 ai gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

3903-3039 8. Halsted 8t, Chicago, III.

knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
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 Ąd« 
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai• -,. * v . . r .. - , l

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6999

Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų nea (skyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

AR TURI SKOLININKĄ
Mes Kalime ifikolektuoti dėl ju- 

sų visokias neatgaunamas sko- 
faa, notas ir visokius beraštiš-{ 

8kolų jieškojimus nuo pri— • 
vatišku ynatų, biznierių, kompa- 
nijų ir kitų, kurie nenori hu ju- 
mis geruoju atsilyginti. Nepai- 
some kokia skola yra ir už ką, 
kilę tik teisingai reikalaujama;

t mes iSkolejctuosime jums ant '

skolininkai randasi. Musų būdas pašte- , 

kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi, 
me korespondentus, kolektorius- ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijiį/ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSl/RO- 
DA JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kreip- 

l kitės pas mus ypatiškai ar laiškais jdėda 
1 mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant

rašo :

Interstate Legal Service Agency
I 3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St„ Chicagt 
Tel«phon« Drov«r 9893

VALANDOS: 1O—11 ryto; 2---- • popietą
k 10—11 diegą

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalbą lietuviškai, latviškai ir 

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

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
jr 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, 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, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 R. HMflted Sl_ Chlcugo. III..

Tel Yards 3654

rims

vusi J 
hospital

AKUŠERKA

.A. VIDIK AS
Akušerijos Ko-

ą; ilgai praktika- 
Pennsy Ivani jos 
ėse ir Phila- 

delphijoj. Ugggekin i il
gai patarhaujir^filie. 
gimdymo. Duodu rodą 
H šokiose ligose mote- 

ir- merginoms.
13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

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

Tel. Pūliniai! 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ava. 

Roseland. TU.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 

*3325 So. Halsted St., Chicago.



Sakosi, “kiti” jį apvogę.

— J. šmotelis, sekr.

Kilus kaltinamasai, Kučionies

lavintą Įteigi užrėkdavo deniok- surasta. Pastrasis mat spėjo iš- Pike turi būt

riai. Dabar tečiaus tokį reikala- Tbonipsonas“Dėdė
ang-

Tohich”.
Taip

Nelaimė blic efficiency.
V

BRIDGEPORT

niu Federacijos 12-tos kuopos

Vistiek reikalaus padidint

pirmoje vietoje ir žiuri tų pelnų.

ties visais laisvamanių reikalais

kanip.
Neteko vaiko.

Tementus, kurie trukdo progre-

liau. Sekr. J. Plačiukas

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje majoras pradės savo agitacinius •e

Pranešimai

PRANEŠ

Nesenai iš Europos Sugrįžęs eagos gaso kompaniją.

svet,

svet.,

ĮŽANGA i$c. YPATAI, atsilankyti.
Visus kviečia* 

—•Komitetas.

Reikalauja atšauki Ettelsoną 
ir Pike’ą.

Kišenvagiai pateko bėdon.
Trįs kišenvagiai užvakar pa-

Keturi žmonės užmušta;
28 sužeista.

Kas pametė?

LSS. VIII rajono narių domai. — 
Visais Aštunto Bajono reikalais ma 
lonėkite kreipties sekamu antrašu 
.1, .1. Jurgaitis, 409 So. 14 Ave.„ May 
wood, III.

P Chicago ir Apielinke

DR. JONAS ŠLIUPAS

Naujienų B-vės Direktorių 
posėdis

vai. vakare. Naujienų namuose.
Visi direkcijos nariai malonės

kalu.c

Reikalauja, kad gatvekarių 
linijos butų mjęsto nuosa
vybe.

Gatvekarių baronams 
tik pelnai rupi.

Socialistai jau senai reikalau
ja, kąil butų paimta miesto m»op

gvvcntojų minios, dargi patįs

Praeita sabalą majorui i hom- 
psonui ir visiems miesto tarybos 
nariams buvo įteikta rezoliuci

liucijoj reikalaujama. idant mie
sto valdžia nieku bildu nesutik-

suteikt jai 
naują 30 metų kontraktą ir leist 
ladidint važinėjimus kainas 
Vietoj to majoras Thompson

ją, kuri patiektų reikiamą įneši
mą busimai Illinojaus valstijos 
konstitucionalei konvencijai, i- 
dant ji duotų miesto valdžiai ga
limybės paimt savo žinion visas

Rezoliucijos autoriai kaltina 
tvekarių baronus tuo, kad 

jiems rupi tik savo pelnai, o ne 
visuomenes labus. Stengdamiesi

ma. » 9 V
Patyrimai už pastaruosius

navimas ir privatinė nuosavybė 
yra nesutaikomu dalyku; kuo
met pelnas turi būt vyriausiu

tatai neišvengiamu bildu turi pri 
vest prie 
žmonėms

to. kad patarnavimas 
pasidaro prastu.”

Miesto valdžia jau senai ta-

labai netausųs žmonės.

NAUJIENOS, Chicago, III
guli patekt bėdon, mdlorčlč pa- teko jiėdon. Tapo užklupti “be
mėtė “bogę” ir vaiką ir pabėgo. 
Policija dabar nežinanti kas da
ryt su paliktuoju vaiku.

siruošiant” 22 gal. galvekaryj. 
Jų vardai: Martin Jonas, Louis 
Bernstein ir Mose. Barron.

PARDUODU totų prie RncksveH 
SI. ir 3!Mos. Jeigu kas pirksite grei
tai parduosiu labai pigiai. Einu į 
kariuomenę. Povylas Kalinauskas, 
2804 Union Avė., Chicago III.

KuČonis sugražinta
Chicagon

Persergsti majorą Thomp
son ą

Tautininkų vadų atsilankymas.

Vakar, apie pietus, Chicagon

kur kartu su buvusiu Chicago 
State banko klerku, Ant. Zalato
rių, apsuko m i n. banką ant 40 
tūkstančių dolerių, tapo sugra-

vynes redaktorius p. V. K. Rač
kauskas. i

Kelios dienos atgal, kaip te-

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas į \Vashington par
kų birželio 30 durnų neįvyko delei 
lietaus, [vyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugi jų j 
nerengti tų dienų panašios pramo
gos. —Komitetas.

REIKIA 1) ARBININ KŲ
REIKALINGA našle moteris, bevai

kė, arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi viela, gera mokestis. 
1718 So. Halsted si., Chicago

REIKALINGA i \ 
svaraus šapus darbo, 
tis.
900 W. 181h st.

stiprių vyrų prie 
' Gera okes-

Chicago

gautas San. Francisco, Calilor- 
nijoj, kaipo “ponas Charles Still- 
son.”

čonis, “kili” jam pavogę. Kučo- 
nis bus atiduota į teismo ran-

Praeitos nedėlios naktį, neto
li Fort Sheridan, ėjęs visu smar
kumu elektrinis traukinys užva
žiavo ant motorinio Iroko. ku-

miogū trokan, V.ad iš jo beliko 
tik vieni šipuliai. Virš 30 sėdėju
siu Iroke žmonių, nei skeveldos, 
tapo išblaškyti į visas puses. Pa
sekmėje to — keturi žmonės ta
po 5>6t vietos užmušti, o 28 sun
kia u ar lengviau sužeisti. Visi 
skubiai nuvežta į arlymiausias 
ligonines. I’žmušl/vjų vardai: 
Irving Julius, 2459 Montuos avė.. 
Movei’ llyman, 3211 W. 15 st., 
Tving Julius, 2159 Montrose avė 
ve., P. Brenen, jūreivis.

Tikrojo nelaimės kaltininko 
dar nepatirta, kadangi ir viena 
ir Vita pusė nenori prisipažint 
prie kaltės. Vieni suko, kad kal
ta yra geležinkelio kompanija, 
kili, kad troko važnyčia.

Norėjo pasinaudot svetimi 
“boge”—

Tūla lenkė-moleris praeitų su
batą užsimanė pasinaudot sveti
ma “boge” stovinčia ties “Al
ias” krautuve, kerte Blue Islani 
ir 18 gatvių. Paėmus įsidėjo vai-

vyko: prie kitos krautuvės “dė
dės” ją užklupo. Matydama, kai

Musų Tėvynes vargai, likimas ir Lietuvos Ne 
prigulmybės iškovojimas bus aiškiname šiuose 
prakalbose kiekvienas lietuvys Ir lietuvė chicagoje 
yra kviečiameatsilankyti, į šias prakalbas.

Prakalbas įvyks sekančiose vietose:
Ant T0WX OF LAKE—Utarninke, 16 d. liepos, p. J. 

Elijošiaus svet., 4600 So. Wopd Street.

Ant WEST SIDES Seredoj, 17 d. liepos, Meldažio 
2244 West 23rd Place.

Ant BRIDGEPORTO -Pėtnyčioj, 19 d. liepos, Mildos 
3142 So. Halsted Street.

ROSELANDE,—Subatoj, 20 d. liepos, Strumilos svetainėj, 
107-ta ir Indiana Avė.
Visur prakalbos prasidės lygiai 8-tę val vak.

lų komisija įteikė majorui Tho- 
mpsonui ilgą laišką, kuriame 
primena jam jo prižadus “drau
gams balsuotojams” 1915 me
tais, kufnnt l jis “runijo” į ma
jorus. Poliau komisija perserg- 
sli majorą, būtent, kad jo sėbrų, 
korporacijos advokato Eltelsono 
ir miesto iždininko Pike’o, pas
tangos prieš adv. Richbergą sta
to dideliu pavojun miesto užves
tąją bylą prieš gaso kompaniją. 
Pasiremiant tuo komisija užreiš-

Yorko inž. T. Naruševičius?
Vietos tautininkai rengia jie- 

mtr-prakalbas įvairiose miesto 
dalyse.

£

___________

Florence Kerut, 2 melų am
žiaus, vakar pavojingai apdegė 
bežaidžiant pęie sukurtos gat
vėje ugnies.

Roseland Roaeland ir Kenain^- 
tono Draugijų Sųryšio palaikančio 
“Aušra’’, piknikas įvyks liepos 21 d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vielinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengi tų die
nų, o remt visiems šį piknikų, nes 
p< Inas nuo jo eis, kaip ir visados, 
apšvudos reikalams. —Komitetas.

REIKIA anglių metėjo, $50 j mė
nesį, kambarys ir valgis.
Chicago Beach Uote], 51 and Cor- 
nell avės.

REIKIA mėsos pjaustytojo dirbti 
j Imėernę Kevvanee, III. Turi kal
bėti lenkiškai ii' lietuviškai.

Joti n Corcy
726 N. yValnut SI., Kewanee, III.

Jeigu majoras
nie’.o nedarysiąs, kad suvaldžius

busią aišku, kad jis stovi ne už 
žmonių, bet gaso baronų reika
lo, c

Užkloroformavo ir apvogė.
Nepažįstamas banditas vakar

nijos slotin ir pareikalavo pini
gų. Kasininkė, p-ia J. VValters, 
užreiškė pinigų neturinti. Bandi
tas tuomet prispaudė jai prie 
burnos sumirkytą chloroformu 
skudurą. Moteris neteko šamo-

C

20 dol. pinigų išėjo savais keliais. 
Pasiųsta keli policistai sume
džiot drąsųjį banditą.

Trne tnmslalion filed with Ihe post- 
masler ai Chicago, III., July 16 1918, 
as ed by Ihc act of Oct. 6, 1917,

Kartu su paėmimu telegrafo 
sistemos i valdžios rankas bus 
Įteikta reikalavimas reikalu tin
kamų algų, trumpesnių, darbo 
valandų ir tuojautinio sugraži-

ta prezidento pienas kontroliuo
ti telegrafo linijas ,mes turėsi

ją ir nutarti tai, ko mes turėsim 
reikalauti. Dalinis algų padidini
mas yra pirmutinis dalykas”

Pradės agitaciją už “gerą 
žmogų”

senatą William Hale Thomp- 
soną. Tą patį, kurio sėbrai da
bar stengiasi “išėst” adv. Rich-

Pavogė 1.047 automobilius.
Pradedant pirmą dieną sau-

Užpuolė turčių lizdą
Praeitos nedėlios naktį poli-

1720 Kenmore gatvėj. Areštuo
ta keli didžiūnai irdižiunės. Kal
tinami netvarkų elgimosi,, ta
riant ištvirkavimu.

dieną tapo rasta moters ar mer
gelės partmonetas su pinigais.
Kas popietei — atsišaukite į 

Naujienų ofisą.

Du nepažįstami blogadariai 
vakar naktį užpuolė Ilerman 

Boseli, 1501 So. Spaulding 
krautuvėlę. Atėmė 25 dol.

Waterbury, Conn. — Artisto A. 
Vitkausko sumanymu, rengiamas di
delis istorini* spektaklis nedėlioj, 
liepos 21 8:15 vai. vak., Auditorium 
teatre, South Main st. Bus vaidina
ma penkių veiksnių tragedija “Mar
gis, Didis Lietuvos Kunigaišlis”. Su
imtoj, liepos 21), bus surengta tam ti
kra paroda, kurioj dalyvaus visi lo
šėjai pasirėdę istoriniais lietuvių 
rūbais ir šarvais. — Spektaklis ren
giamas Am. Raudonojo Kryžiaus 
naudai.—

KEIKIA leiberių į lumber jarifą. 
Nuolatinis darbas. Mokeslics $3100 
iki $3.50 j dienų. Proga j ateitį n^o- 
kinanties būti tinkamu žmogų, 
sišaukile į

Harris Bros. Co.,

ChlCHgO

gal., 
pini- Smulkus Skelbimai

šimtas tūkstančių tonų 
lies kasmet Chicago  j esą 
reikalingai sunaikinama”.

Fred Krocinske, vakar rastas 
savo miegruimyj užtroškęs gasu. 
Saužudybės auka.

pos 11 d. Aušros svetainėj^. 
Kuopa susideda iš jaunų, veik
lių ir energingų narių. Galima 
lodei likėties gerų pasekmių. 

Praeitam susirinkime taigi iš
rinkta pastovi valdyba. Belo mi

tų. Rengimo reikalais rupinties 
pavesta valdybai.

Iki šiol niusų apielinkėje nebu 
vo kam rupinties vieliniais lais
vamanių reikalais, visos prakal
bos draugams Mockui ir Kučin
skui buvo parengtos Nortsidės

mus du sykiu mėnesyj. Neužil- 
gio manoma pradėti stiprų vei-

žmonių burtus ir prietarus.
't atai, kuriems rupi apšviela, 

stokite kuopon, ir padėkite mu
ms veikti. Mums nėra kas dau
giau pralaimėti, kaip tik burtų 
pančius. Ateinančio susirinkimo,

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

Naujienų Rendroyės dalininkų, 
Brighton Parke, susirinkimas bus 
ketverge, iepos 18 dienų, T. Maženio 
svetainėj, 3834 So. Kedzie avė. Pra
džia. 8 vai. vakare. Visi šėrininkai 
kveičiami atvykti, nes turim daug 
svarbių reikalų. —K. Jamontas.

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis suk i ri n k i m ;is Įvyks 21 d. liepos 
1:30 vai. vakare, Vega Hali kampas 

,15th Avė1, ir 9 str.—Draugai ii- Drau
gės, meldžiu atvykti visi, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi kurie neat
siėmė knygų, ateikite atsiimti. Ku
rie norite prisirašyti, ateikite. Kvie
čia raštininkas — A. Meldažis.

Keturios WestsidėH draugijos — 
Liet. Darb. Dr-ja, šv. Roko Dr-ja L. 
I). P. Kliubas ir Moterų ir Mergelių 
M. P. Aušros Vartų Draugija — ren
gia didelį piknikų nedalioj, liepos 28 
dieno, National Grovc, Riverside, III. 
Pradžia 9 vai. ryto, 
jnt atsilankyti.

Smulkiems paalak&lbimama kalnot:-
1 colis, syk[, Sū centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

• Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
tn iemonė tiek biznio tiek dar
ai Žmonėms įvairiais savo rei

kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tuksiančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jiei- 
ko įvairių progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri paut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA molderių pagelbininkų ir 
leiberių dėl Malleable Foundry tai
pgi vyrų, norinčių išmokti molde- 
ryste i1’ uždirbti puikius pinigus, ge
ra mokestis, geros sųlygos ir sveika 
viela. Atsišaukite galavai į darbų 7- 
se valandose kas rytas.

Illinois Malleable Iron Co., 
1801—25 Diversey Blvd., tarp Pau
lina ir Lincoln galvių, Chicago

BEI KALAMAME patyrusių mote
rų maišams lopinli. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

Sla rBag Companv, 
11136 \V. Mlli SI. ‘ Chicago

BEIKIA — t nder pressers prie 
moteriškų drapanų, unijislų arba ne- 
miiįislii, gera mokestis. Atsišaukite į 
206 West Adams si., 6-las augštas.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA nendrinis kūdikio 
vežimėlis “baby buggy” už $12.00. 
1111 Vau Buren st., Chicago

RAKANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl

TURIU >L\RDUOTI 6 kamnarių 
rakandus, jllaycr piano ir Victrol.i 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

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

------------

PA.I I EšKAU savo pačios Onos 
Tamulevičienčs, apie 30 metų am
žiaus. Ji paeina iš Suvalkų guberni
jos, Mariampolės pav.. Veiverių gmi- 
no». Ji > ra gelsvo plauko, ant no
sies Imi karpą, nuo manęs prasiša- 
lin balandžio 7, 1918, palikdama 6 
savaičių kūdikį ir 6 metų mergaitę. 
Kas pirma apie ją praneš, tam duo
siu $10.00 nagrados.

Andrius Tamulevičius 
1128 Union avė., Chicago, III.

.ĮIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo ant automobi

lio važinėti. Kam reikia lokio žmo
gaus prašau alsišaukti laišku paže
mint No. 30, Naujienos, 1810 So. 
Halsted si.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAU kambario dėl vieno 
su valgiu arba be valgio, tarp 19-los 
ir 13-tos gatvių. Atsišaukite laišku. |

S. B.,
1840 S. Halsted si.,

RANDAI

(’hieago

ANT BENDOS 6 kambariai su va
lia ir tualetu, mūriniame name, iš 
fronto, $12.00.
2631 S. 'Halsted SI., Chicago.

ATIDUODAMA rendon 3 dideli 
kambariai ant Imo aukšto. Didelė 
virtuvė ir seklyčia ir dubeltas mieg- 
ruimis. Išrandavosiu pigiai geriems 
gyventojams, 21106 Canalport avė., 
arti 1'nio.n avė. Raktas ant 1-nft> 
augšto arba Tel. 2420 Armitage, Sa
vininkas, Bamberger 1301 N. Cali- 
fornia avė.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIBODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service)

.[ieškantieji darbo kreipkitės 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST.

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o-----

116-122

524-526

šiais

105-107

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

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

REIKIA molderių ant geižkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, 111.

REIKIA beisterių, fellęrių guzikų 
[siuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

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

AUTO

Utarninkas, Liepos 16,1918.

MOKYKI,OS

KALBOS

Ir
■‘■ii

Laiškus

Kaina 75c. Gražiu tvir-

-U ■

1840 So. Halsted St.

VALENTINE DRES8MAKING ?
COLLEGES \

6205 So. Halfrted «L, 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznic ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos už 
flO. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiai!

PARSIDL’ODA labbi nikus auto
mobilius VVhite Co. P^rSjduoda la
bai pigiai, nes savininkaš-isrina j ka
rę. Norinti pirkti atsišauKit^į\ į

Paul Pilkis krautuvę*> 
729 W. 18th st., Chicago, III.”

NAMAI-ŽEMfc

PARDAVIMUI
4728—1730 Princeton avė. žemės 

52x125. Pirmas 2 aukštų medinis 
namas, akmens* apatnamis.

1730 dviejų aukštų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.00. Atsišaukite į

Antanas Janauskas,
4563 Wentworlh avė., Chicago

GERAS hizniavas kampas naujoje 
lietuvių apielinkėje, 2 puikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augšlų mūri
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
čios ir \Vashlenaw avė. Del sąlygų 
pasimalykile su savininku.

Louis Ebel,
2659 W. 13 si., Chicago, III.

PARDUODU arba išmainau du lo
tu Gary, Indiana, ant namo Chica
goje. Išvažiuoju greitai iš Chicagos.

Antanas Jankauskas, 
3033 \V. lįst Place., Chicago, III.

MES paskelbiame tn< bargenus.— 
Dviejų aukštų akmeniniu priekiu 2 
fialai iš (i kambarių kiekvienas. Alau 
dynės, gesas ir tl. Savininkas nori 
paaukauti greitai parduodamas. — 
Lowe avenue, arti 33 gal. Tik $5100. 
Ignatius Chap and Co., 31 st and j 
AVallace streets. Vienintelis agentas {

PARDAVIMUI
$300 įmokėti $15 į mėnesį nuplik

site mano 2 aukštų murini namų. 2 
—5 kambariu fialai. 1416 N. I'air- 
field avė. Pusė bloko nuo Hum- 
boldt Parko. Kaina $3500. I’umpian 
1450 N. Campbell Avė., Chicago.

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. V/žus no
rinčius mokihties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago._________ »______________ i

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

’l C'. ' * I '.II ' į d' ’ 1 Č ■ , ' ■ * i , ‘ . b Yr* j| \ ' i ’ ** * ' * '* * i' T t ' • • ' * | • *' . ' , ! / i I ' "*;' ? ■ I Y A. -

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 
Labai žingeidi, su daug 

paveikslų knyga

Apsimoka perskaityti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25.

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje. 
1840 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Ka-tik išėjo iš spaudos 

Dilgio

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų 
Knygyne.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

ged bos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840*So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Kaip Rašyti

Lietuviškoj ir
Ang. Kalboj

tu apdaru $1.00. ‘Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

Chicago, III.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’

r i




