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neatsilikus nuo greičiau ei n a n- NORI SUGRAŽINTI RUSIJOJ., ŠVEICARIJOS DARBININKAI 
čių pulkų kitose vietose, kur 

priešinimąsis buvo mažesnis.
Tokie miesteliai kaip Bonchę- 

res, Fresnes, 4 myl. į pietryčius 
nuo Fere-en-Tardenois ir Cour- 
mont, 1 myl; į šiaurryčius nuo 
Fresnes, buvo pilnai apsupti ir
peflfiti. Miestelis po^rtiestelio 

puolė prieš amerikiečius.
Tebesiaučia mušis, susidediui-

Bando išgelbėti savo armiją
w 9 c | landų nebuvo susirėmimo tarp

priešingųjų pusių infanterijos.
Sužeisti kareiviai sugrįžę iš 

mūšio lauko yra pakilioj dva- 
sojr Didžiuma jų sužeisti kulkas- 
vaidžių kulkomis į kojas ir ran
kas. , 

— ' 

Vokiečiai aplaikė didelių nuo
stolių visame fronte. Viename 
siarame griovyj rasta, daugiau 
360 užmuštų vokiečių^

MONARCHIJA.
; * »«» •. • ' h • » ’

NERIMAUJA. su Vokietija
Suvienytų Ukrainą ir Rusiją po 

Nikolai Nikolajevič. — Popai 
ir juodašimčiai verkia delei nu

žudymo caro.

Grasina valdžiai, generaliu 
streiku.

. ‘ V* ' 1 ■ *
BASEL, liep. 29

Paimta daug miestukų

Tik reargardas dengia vokiečius 
bepasitraukimą iki Vesle upės

TALKININKAI EINA PRIEKYN

Paėmė daug miestelių.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, UI., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARY2JUS, liep. 29. — Sulig 
karės ofiso paskelbimo, talkinin
kų spėkos šiandie tebelaimi že
mės bevef^l visose vietose Sois- 
sons-Rhėirtiš saliente, bet vyriau 
sias buvo vakariniame ir apie 
F ere-en-Tardenois.

miestelių ptipuolė Į''tAlkiflinktj1
rankas. oį hJ

VOKIEČIŲ ARMIJA BĖGA 
PAVOJINGO TRIKAMPIO

Iš

Reagardas mušasi kad išgelbė
jus armiją nuo pakliuvimo be
laisvėm

True translation filed with the post- 
inastor at Chicago, Ilk, July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

PARYŽIUS, liep. 29. — Puo
lus paskutinei vokiečių, atramai 
ant Marne ir su puolimu kron- 
princo vyriausios geležinkelių 
bazos — Fere-en-Tardenois; nau 
ja faza mūšio prasidėjo šįryt — 
desperatiškas pastraukiino mu
šis, vedamas Prūsijos ir Bavari
jos gvardijos ir kitų rinktinių 
kareivių, pridengimui besitęsian 
čio pasitraukimo ir išvengimui 
nelaimės sutrauktoms vokiečių 
kareivių masėmis, vis dar tebe
sančioms kišeniuje, žemiau Ves
iu upės.

l ečiaus milžiniškas Focho sp
audimas pusralyj nuo Soissoris 
apie Fere-en-Tardenois yra, pa
laikomas be jokio susilpninimo.

Francuzų ir amerikiečių spė
kos tvirtai laikosi šiaurinio kran 
lo Ourcų upės ir visi vokiečių 
bandymai vėl pereiti upę žlugo.

Iš šiaurryčių franeuzų-ameri- 
kiečių kareiviai prasimušė prie- 
kyn linkui Fismes ant Vesle u- 
pės. Neoficialiai pranešimai šią
nakt sakė, kad jie yra už 8 my
lių nuo to geležinkelių miesto.

Vokiečių dešiniąjame sparne 
tarp Soissons ir ()urcq francu- 
zai šįryt padarė naują ataką ar
ti Grand Rozoy ir paėjo pusę 
mylios. Augštumos jau yra fran
cuzų rankose,. Sulig vėliausių*
pranešimų, mušis vis dar tebe- si 16% mylių į 24 valandas, kad gauta žinia iš Pleuen.

' siaučia.
Tolinus į šiaurę linkui Sois-I 

sųns franeuzai apsupę Buzancyl 
miestelį ir suėrnČ 200 belaisvių, 
bet vėliau miestelio neteko.

Vokiečiai šįr^t pradėjo naują 
mųšį ramiame sektore į rytus 
nuo Rheims padarydami smar- I 
kią ataką pčiėš francuzų pozicf- I 
jas ant 181 kalvos arti Sans Nom 
kalno. $Kada išsiųsta vėliausios I 
žinios, mušis tebesiautė bet di-| , 

laimėjimų abejose i

ji fe įvairių dailų7 linijos yra 
nių, kad vokiečiai tebetęsia savo 
pasitraukimą, bet smarkiai gi
nasi keliose vietose, ypač, ryti
niame sparne palei Chambercy- 
Ville-enTardenois ir San Gem
inę linijų.

Priešas galutinai j
Ourcq linijos ir mažai yra abe
jonės kad ‘jis trauksis 
už Vesle upės iki 
linijos 30 mylių ilgio tarp Sois
sons ir Rheims, kur galbūt yra 
gerai sudrutinta ir turi geras ko
munikacijos linijas.

r 1 ; f(hc1 (0 )
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA 

• i: Uit----- M.ld U .
Jie negalį paskandinti Suv. 

Valstijų transportų.
K-,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., July 30, 1918, 
as reąuired, the act of Oct. 6, 1917 

n m-1 GENEVA-.įfepo,. Negu- 
> ^as paskandinti,, Amerikos 
* .uH j.jĮ.J1 ansportų dabar- -yFti oficialiai 

^(LtriĮlližintas Vėkiėtijoj.'J
Priverstas pasiaiškinti kodėl 

Amerikos transportų nepaskan
dinta, viršininkas Vokietijos lai
vyno štabo admirolas von Hol- 
tzendorff užreiške, kąd negali
ma pastatyti submarinų už por- 
tų, vartojamų transportų, ka- 

atsižadėjo l jangi pasfarįeji yra greitų^, yra 
i vrn nhr- (|j(|e|io konvojaus ir tan

kiai atvyksta naktį ar laike mi
glos.

• gepot iNcga-
skandinti Amerikos

True translation filed with the post- 
nmster at Chicago, III., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 29. — 
Nesenai įvykęs monarchistų ko
ngresas Kijeve nutarė įsteigti cen. 
Irus visoj Rusijoj atsteigimui 
caro valdžios, kokia ji buvo 

prieš kovo mėn. 1917 m. ir siek
ti prie suvienijimo Ukrainos ir 
Didžiosios Rusijos po didžiuoju 
kunigaikščiu Nikolai Nikolaje
vič — pasak čia gautų trumpų 
smulkmenų.

Kijevo laikraščiai praneša a- 
pie smarkėjantį augimą juoda
šimčių veikimo.

Kada Kijeve gauta patvirtini
mas žinios apie mirtį buvusio 
caro, daugelis Rusijos oficierių 
buvo matyti nešiojant godulių 
ženklą apie Šv. Jurgio kryžius.

Kada žinia apie jo nužudymą 
pirmą sykį buvo užginčyta, di
džiausios padėkavones pamaldos 
atlaikyta Kijevo katedroj ir žmo 
nes giedojo senovės himną “Bo- 
že caria chrani.” Vyriausias baž
nyčios galva laikydamas pamal
das pasakė:

“Bažnyčia stovi nuošaliai nuo 
politikos, bet pritinka visiems ti
krai tikintiems rusams mėlsties 
už Nikolai, Dievo tarną, kuris 
daug kentėjo”.

Jis kalbėjo apie ateisiantį at- 
steigimą minarcliijos ir dinasti
jos sakydamas: “Bažnyčia kuri 
buvo sugriauta, vėl iškils.”

Po pamaldų buvo kruvinas 
mušis Kijevo gatvėse tarp mo- 
narchistų ir bolševikų.

Iš prie
žasties nesutikimų tarp valdžios 
ir darbininkų organizacijų, vidu
rine situacija Šveicarijoj darosi 
labai opia. Šveicarijos darbinin
kų kongresas vakar nutarė, kad 
federalės valdžios atsakymas į 
darbininkų reikaldvimus yra ne
užganėdinantis ir jei tarybose ne 
bus išgauta daugiau nusileidimų, 
bus paskėlbtas generalis strei
kas. Kongrese dalyvavo atstovai 
76,000 organizuotų darbininkų.

ANGLIJOS DARBININKŲ STR
EIKAS UŽSIBAIGĖ,

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago; III., July 30, 1918, 
»s reąuired by the

COVENTRY, Anglija; liep. 29. 
—Viešame susirinkime šiandie 
amunicijų dirbtuvių^lącikicriai 
nutąrė tuoj aus grįžti į darbą.

lt. 6,1917.

M-j.? —mei—!,■ i i ri"i . /B'.tun

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos,

,1 |tl|M Mtidlib pi l
True translation fįląd|(ydth the posfo, 
master at Chicago, 111., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Ikišiol paskelbtieji Amerikos 
ekspedicijos nuostoliai siekia 
13.965. Iš to skaičiaus 11,979 
buvo armijoj, o 1,986 jūreivių 
korpusuose. Nuostoliai tokie:

Armijoj:
Užmušta karės lauke.. 1,765
Žuvo jurose
Mirė
Mirė

nuo 
nuo 

Mirė nuo

žaizdų 
ligų •

. 291 
1,766 

M. 459

TALKININKAI PAĖMĖ 2Q 
MIESTELIŲ.

Vokiečiai traukiasi iki Vesle 
; ppės.

-T1,——~ '

AMERIKIEČIAI SMARKIAI 
MUŠA VOKUSIUS,

-----‘ *O' .
| True translation filed with the post- Did. įaustas amerikiečių paėji- Inasle,. aJ chicago, III., July 30, 1918, 

mas kontr-ofensive. «s reąuired by ihe act of Oct. 6, 1917.
. 1 . f PARYŽIUS, ilep. 29. — Echo-

Truc translation filed with the post- de Prais sako, kad nėra abejonės, 
irastcr at Chicago, III., Julv 30. 1918.1, , . . ». . . .. ..
as reąuired by the act of Oct. 6,•19171 vokiečiai nemano laikyties

SU AMERIKOS ARMIJA j ties Fere-en-Tardenois, “bet tr- 
ŠIAURE NUO MARNE, liepos U^kiasi toli už to miesto. Sutrau- 
29. — Didžiausias amerikiečių Į lai|n^jbnų suibatoj parodo, 
paėjimas nuo pradžios francuzų, miestelių ir labai svar-.
amerikiečių besiveržimo bdvo |bMs miškui tu po atsimili. Mano- 
padarytas šįryt skersai Ouręq, ar ,na’ .d vokiečiai padarys atsi- 
ti Sergy, 3 myl. į šiaurryčius nuo sPyrimą palei Vesle upę. 
Fere-en-Tardenois. I . , ~

Suspaudimas kišenįaus deši- ^92 DARBININKŲ UŽMUŠTA 
nėj jr kairėj purėse, kartu pasi- SUŽEISTA.
plušant šiaurių link viduryj, nri
vertė vokiečius dar toliau trauk-1 Vokiečių amunicijos dirbtuvės 
tieį , , I eksplozijoj.

Ąmerikicčiai nuolatos ėjo prie --------
kvn visa diena vakar nėr smar- True translntion filed with the post- Kyn visą oieną vakar per smar |niaster ai chicago, UI., July 30, 1918, 
kų lietų. Jie mušėsi painiuose, Į as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
isauruose taruose miškuose ir 
laukuose, išvydami kulkasvai- 
džių guštas ir eidami priekyn 
kaip tik pasipriešinimas tapda
vo sunaikintas.

Vienas pulkas praėjo ir mušė- cijos dirbtuvę. Apie tai šiandie

ZURICH, liep. 29. — Planen 
burgomistras paskelbė, kad 292 
žmonės tapo užmušti ir 48 su
žeisti nesenai įvykusioj eksplo
zijoj, kuri sunaikino ten amuni-

AUSTRIJA NEGRAžĮS BELAI
SVIŲ.

Laužo sutartį ir atsisako grąžin
ti Rusijon belaisvius.

True translation filed with the post- 
masfei at Chicago, III., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RYMAS, liep. 27.— Austrijos 
komanda atsisakė gražinti rusu 
belaisvius nežiūrint sutarties a- 
pie tai. Ji sako, kad dabartinė 
Rusijos situacija neleidžia su
grąžinimo belaisvių. Austrijos 
kabinetas padarė tą nuosprendį 
slaptame posėdyje.

SKOLINA PINIGUS ATGALEI-t
VIAM8 '.

Japonija paskolinusi $250,000,- 
000 Siberijos atgaleivių valdžiai.

True translation filed with the post- 
maskr at Chicago, UI., Jtdy 30, 1918, 
as rer

STOCKH/OLM, liepos 21 (su
vėlinta), .m- Leidžiamas Omske 
oficialis Siberijos valdžios orga
nas rašo, kad liepos 12 d. Japo
nija paskolino Siberijos valdžiai 
$250,000,000 sudarimui stiprios 
armijos. Už tą Siberija apsiima 
aprūpinti maistu japonų karei
vius, kurie ten atvyks.

c act of Oct. 6,1917

Sužeista

K

Viso mirė 4,A(>‘ 
>■'! .... (>,440
......................077

Viso tfhnijoj 11,979 
Jūreivių:

Užmušta ........................710
Sužeista ..................... 1,192
Prapuolė ar belaisvėj .... 84

Viso jūreivių 1,986

True translation filed vvilh the post- 
niaster at Chicago, III., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON. liepos 29. — 
Armijos nuostolių sąrašas šian
die paduoda sekamus nuosto

lius:
Užmušta karės lauke .... 47
Mirė nuo žaizdų..............17

, Mirė nuo ligų ................. 4
Mirė nuo šiaip atsitikimų 11
Sunkiai sužeista .............. 93
Sužeista ^nežinia kaip .... 7
Prapuolė ......................... 20

’ Viso 199
Šiame surašė paduodamos 

sekamos lietuviškai' skamban
čios pavardės:

A. Myzencky, Meridian, Conn.j 
sunkiai sužeistas. v

T. Petrebski, New Haven, 
Copn.. sunkiai sužeistas.

, I (I I . į

Taikos klausimas Austrijos 
parlamente

VOKIETTJA PERTRAUKĖ RY
ŠIUS SU TURKIJA.

————- ■

Kaizeris, Bulgarija ir Turkija 
nepasidalina grobiu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 29 — “Pa- 
Konstantinopolio, ryšiai tarp Vo 
sak tiesioginės informacijos iš 
kietijos ir Turkijos tapo pertrau
kti.”

Tokį pranešimą prisiuntė Ex- 
change Telegraph Co. Copcn- 
hageno korespondentas.

(Jau per keletą mėnesių ne
sutikimai tarp Vokietijos ir Tur
kijos didėjo.

Liepos 15 buvo pranešta, kad 
Turkijoj jaučiamas didelis rūs
tumas delei Vokietijos atsisaky
mo pasiųsti sustiprinimus sulai
kymui anglų ėjimo prickyn Me- 
sopotanijoj.

Ęįęt ^svarbiausia priežastim nc- 
Vokietijos pozirj

po neleistiną padavimui balsavi
mui. i

Atstovas Stanek sakė, kad Če- 
ębija, pavirs didele ir stipria, ne
žiūrint persekiojimų siaurapro
tės valdžios, (j^chai niekad ne
buvo taip susivieniję, taip pasi
rengę kariauti, taip likiri perga
lėj. Jis pridūrė, kad jie yra susi
vieniję tvirta valia ir niekad dau
giau neneš svetimo jungo. Če- 
cho-slovakų valstybė yra faktu, 
kurio negalima ignoruoti.

BULGARIJOS KARALIUS 
IŠVAŽIAVO "GYDYTIES”

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

Pripažįsta, kad jo žmonės yra 
pavargę nuo karės. »

True translation filed yvitVi the post- 
jnaster at Chicago, III., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

.. WASHINGTON, liepos 29. — 
Oficialė žinia iš Francuos sako, 
kad Vokietijos laikraščiai prane
ši, jogt Bulgarijos karalius Fer-

jja linkui lurkijos pastarosios. -nąpdM jlyąžiavo į “svetimą ša- 
♦>> yaldžioslfjv^iųose su Bųl j j. delei jo svcikatos. Pasak fo.

garija apie atiduotąją Rumuni
jos teritoriją nesenai padaryta 
taika.

Vakarykštės žinios sakė, kad 
dideli nesutikimai tarp Turki
jos ir Bulgarijos gimdo minis
terijos krizį Konstantinopolyj. 
Viena frakcija vadovauja Tala- 
at Pasha, o kita — Enver Pasha, 
kuris yra remiamas Vokietijos.

Talaat Bey sudarė naują mi
nisteriją vasario 4 d. ir vas. 26 
d. buvęs padarytas pasikėsini
mas ant jo gyvasties, paleidžiant 
į jį 3 šūvius). •

ue Frcie Presse, Bulgarijos ka
ralius kelyje pėr Vienną pripa
žino, kad Bulgarijos žmonės yra 
labai pavargę nuo karės ir kad 
derlius bus labai blogas.

RUSIJOJ PRASIDĖJO PJŪTIS

Derlius neblogas.

Ru-

REIKALAUJA TAIKOOS AUS
TRIJOS PARLAMENTE

Įnešta parlamentan rezoliucija, 
reikalaujanti demokratinės tai

kos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 29. — 
Austrijos žemesniąjame bute su
katoj atstovas Stanek vardu če- 
chų lygos įnešė rezoliuciją, pri
tariančią tuojautinei taikai be a- 
neksijų ir kontribucijų. Rezo
liucija sako; kad tesimas karės

taip ir politines naudos žvilgsniu. 
Ji tikrina, kad visi žmonės turi 
turėti teisę apsisprendimo ir pra
šo, jog atstovų butas reikalaut^, 
kad Austrija priešintųsi aneksi- 
oinistų ir imperialistų politikai, 
kuri laimėjo viršenybę Vokietija 
ir pati bandytų rasti kelią prie 
demokratinės taikos. z

Vienuos žinia į Berlino Voss- 
ische Zeitung, kuri praneša a- 
pie tą atsitikimą sako, kad atsto
vų butas atmetė rezoliuciją, kai-

True translation filed with the post- 
master<at Chicago, III., July 30, 1918. 
as reąuired by Ine act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, liep. 27.
sijos bevielinė žinia sako, kad
prasidėjo pjūtis ir pranešimai iš 
visos Rusijos parodo, kad derlius 
yra virš vidutiniško. Žinia pri
duria, kad “bus duonos dėl visų 
miestuose ir neturtingose vieto
se.”

250 Amerikos kariškų laivų Eu
ropos vandenyse.

Trtic translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep.; 29. — Pa- 
gelbininkas 'laivyno sekretoriaus, 
Franklin D. Roosevelt kalbėda
mas šiandie prieš American Lu- 
ncheon Club paskelbė, kad dau
giau kaip 250 Amerikos kariškų 
laivų turi pastovias bazas Euro
pos vandenyse.

...... ..... N1

ORAS

Giedra ir vėsu šiandie; ryto 
giedra ir šilčiau; šiaurryčių tė
jus, ' '
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IMK MTHUANIAN DAILY NEWt

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Nevvs Pub. Cq4 Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halstcd St., C.hicago, 
Dl. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcago jo—pačiu:

Metams .........................  • 16.00
Pusei meto  .................3 50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ............. 1.45
Vienam mėnesiui................  .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
pačtu:

Metams ............................ $5.00
Pusei meto ........................ 3.00
Trims mėnesiams ............. L65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui................... 65

Kanadoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

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 popicros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, anpa gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti,

Asmeniškai hgdaktorių i^atyt gali- 
ma tik nuo 5 iflF5:30 vai. va k.

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

Redakcijos 
Straipsniai

gal, Augustas Beilis, jaus- 
Į damas, kad jo gyvenimo ke
lias jau baigiasi, sugalvojo 
įsteigt Vokietijos soc.-dem. 
partijoje antrojo pirminin
ko vietą. Pats būdamas par
tijos pirmininku, jisai norė
jo turėt pagelbipinką, kuris 
po jo priežiūra susipažintų 
su partijos vado pareigomis 
ir po jo mirties sugebėtų jas 
prideramai pildyti. I tą an
trojo partijos pirmininko 
vietą Babelis pasiūlė Hugo 
Haase, ir pastarasis tapo iš
rinktas į* ją.

Bebelis nebuvo aktorius ir 
nemėgę teatralių gęstų ir po
zų; didžiausia tuščių dekla
macijų priešas, jisai atsiek
davo milžiniško efekto savo 
pasirodymais ant reichstago 
pagrindų ne dėlto, kad jisai 
butų mokėjęs “d r am at iš
klaus” už kitus kalbėtojus 
staipyties, kraipyties ir mo- 
sikuot prie'š publiką, o tuo, 
kad jo argumentai būdavo 
neatremiatni. Apie Bebeli 
yra žinoma, kad jisai savo 
kalbose mokėdavo ąmarkiair, 
negu kas kitas, uždriži vai-. 
•Jonams, ’ i 
{aštraus pa^amentinib i^g- 
lamento ribįj-

Šituo gabumu pasižymi ii 
Haase. Lygiai kaip ir Ba
belis, jisai savo kalbose taip- 
pat deda svarbą ne ant artis
tiškumo judėjimuose ir išsi-. 
reiškimuose, o ant turinio. 
Jo asmens ir jo kalbų tragiš
kumas ■ yra atspindys tos 
tragedijos, kurią pergyvena 
Vokietijos proletariatas.

pasiekti latviams gyvenan
tiems Kuronijoj (Kuršo gū
brį’.), Pietų Livonijoj ir tri
juose Vitebsko gub. apskri- 
činusė. « i, >

2. Savo veikimų derinti su 
Volfmaniškio latvių kongre
so nutarimais.

3r Susižinoti su kitomis or
ganizacijomis, kurioms rupi 
latvių ateitis.

Pritardami prezidento Wil- 
sono kalboms, mes stojame 
už pilną latvių apsisprendi
mų, kuris atmeta visokią po
litinę prievartą, ar ji butų iš

Ji vadovavo Bavarijos moterų 
socialisčių maište, kuris iškilo 
visuotino straiko laiku.

Haasė žadėjo ją ginti, taip 
kaip ir ir'daugejį kitu kjfĄAtiiti- 
nių revoliucioniurių^^į atrado 
ją kalėjime negyvu. •

Deivi šito atsitikimo Huasė ne
paprastai užsidegusiai kalbėjo.

Jis pakliuvo į nesmagumą vėl, 
kuomet vokiečių jaunenėsės 
socialistų gentkartės vadas Vi
lius Dittmann tapo nuteistas 
penkiems metams kalęjimo už 
išdavystę.

žodžiu, Hanse dabar kaip Ne
apolio socialistų dienraštis “A- 
yanti” pastebi? 1 
£ių ant savo -kciio, •*-
liai, neatlald^i Ir d iii itališkai 
žengia per jąs viąas. Gta 
jisai palieką laįsyps^ ąč) 
džios atsinešimiiipHe J/.

Išrodo, Syg *afl karė/butų ap-

daug kliu- 
ir Jisai UP

Suprantama, lietuviams rei
kalingos juros, bet mes gerai 
žinome, kad Rusijai dar rei
kalingesnis langas į Baltijos 
juras. Latviai stoja už fe.de- 
ratyvę kaimynų respubliką, o 

' tam reikalingas apsisprendi
mas. Ir tingėdama šitą tikslai ^ukus Haasd galvąj^tą teoriją 
prieš save, ’ Chicagos latvių “Krcuz Zcitihig” šerfąi skelbia, 
apsisprendimo taryba 
dės sau kelią skinti.

HUGO HAASE.

į|u gale 
u val-

pra-

Del Hasse's, ji 
charakteristikoj
Trūė’’f?10islation filect with the post- 
master.ąt Chicago, III., July 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

įdėtas kitoje vietoje uChi- 
cacro-Soęialist” straipsnis, su

J3all Red. pastabomis, 
apie Hugo Haase yra geras 
tuo, kad jisai padeda nuims 
arčiai pažvelgei' gatjsujjb

oociai-uemoKraLų Partijos 
vado asmenį. Bet tame 
straipsnyje yra daug stam
bių ydų, ačiū kurioms pas 
skaitytoją gali palikti nela
bai teisingas įspūdis apie tą 
pastebėtiną žmogų; tatai pa
žymėję jau ir New Yorko 
dienraščio redakciją.

Haase’s charakteristikos 
autorius piešia beveik vien 
tiktai grynai asmeninio po
būdžio ypatybes, vistfTmažai 
tepaliesdamas visuomeniš
kąjį Haase’s asmens turinį. 
Vienok Vokietijos "nenu
malšinamųjų socialistų” va
das yra įdomus kaip , tiktai 
tuo, kas jisai yra tose keb
liose politikos situacijose, 
kuriose jam tenka atsidurti i 
dabartinės karės laiku.

Straipsnio autorius tečiau 
ne tiktai apriboja savo už
davinį siaurai asmeninių 
Haase’s ypatybių , perkrati- 
nėjimu, o ir sukoncentruoja 
savo domą ant Haase’s as
mens paviršiaus — ant jo 
žingsnių, gestų, balso into-| 
nacijų ir tt. I "nenumalši
namųjų socialistų” vadą ji-1 
sai žiuri, tiktai kaipo į akto-Į 
rių, lošiantį scenoje. Tuo-gi I 
tarpu visa, kas yra žinomai 
apie Haase, liudija, kad ji-Į 
sai, kaipo aktorius, yra daug! 
mažiaus dėkingas tyrinėji-f 
mo objektas (daiktas), negu/ 
daugelis vidutiniškos T*ų«.ies 
Vokietijos socialdemokratų 
vadų. betgi jisai yra vie
nas pačių stambiųjų ne tik
tai tos partijos eilėse, bet ir 
yisąme socialistų, internacio
nale. •• u

. Kitąsyk, apie 7 metai jaf-

tiesio ir tragedijos atmosferose 
ir, pasak neprielankios jam 
“Kreuzer Zeilung’os” tik ačiū 
šitai vienai savo budo ypatybei, 
jis atsiekęs dabartinio savo Įžy
mumo.

Kaip reichstage jis moka lai- 
kyties parlamentinių taisyklių 
ribose, lygiai taip už reichstago 
sienų jisai sugeba išvengti Įsta
tymo drausmių ir patvarkymų 
sulig išdavystės? suokalbio, mai
što ir pasipriešinimo valdžiai.

Policija, prisikabinusi prie jo,, 
galų gale visuomet paleidžia jį. 
Tatai iššaukė nuožiūrą, kad jojo 
republikonybč yra tiktai dėl pa
rodos.

Europos socialistų rateliuose 
yra sakoma ir svarbesniuose or
ganuose, tokiuose kaip Londono 
“Post”, yra atkartojama, jog 
Leninas skaitąs Haasės vadova
vimą kaltu už menką Bcrlino 
socialistų mažumos svarbą viso
se Rusijos taikos tarybose.

Pirm tarybų Brest Litovskc 
pas bolševikus buvo baisių gin
čų, kurių priežastim buvo Haa
se.
,|cHd
žiliuos vadu, butų galėjęs suvųl

Panašiai buvo ir čia.
Daukanto draugija 
Woodmen 
ra m.
bos pasibaigė 
vo atėję keli vyčiai ir J. Lipkus, 
besimokinąs kunigu būti. Buvo 
pąprašę ir detektivą. Užsiraši- 
nėjo, ką kalbėtojas kalbėjo. Ant 
rytojaus davatkinai lygiojo šian 
ir ten, maldaudami policijos, 
kad nebeleistų daugiau Kučins
kui kalbėti. Betijenunciacijų 
niekur nepaklausyta. Tkda jie 
ėmė meluot kad busią rodomi 
krutamiejl paveikslai. Miesto 
valdyba pranešė svetainės savi
ninkui, kad krutamičji paveik
slai negali būt rodomi, kur nė
ra reikiamųjų apsaugos nuor 
gaisro įtaisų, bet kada komite
tas paaiškino, kad nebus rodo
ma nfi jokių krutamųjų paveik
slų, o tik paprasti nekrutamieji 
šviesos Įjaveikslai, tai savinin
kas kliūčių nebedarė, ir patsai 
pasiliko svetainėj —- dėl įsitiki
nimo —-■ ir kada buvo daroma 
kolektū,; patsai aukojo kvoterį.

Prėlekcijai pasibaigus buvo 
duodami kalbėtojui klausimai. 
Keletą klausimų davė ir minė
tas kandidates į kunigus, Lip- 
kits. i< Jis sutiko sū kalbėtojo at
sakymais,“ tik bėdavojo, kad jis, 
kaipo geras .katalikas, vis dėlto 
jaučiasi esąs užgautas. Draugijos 
pirmininkas d. J. Balys, priėjo 
prie jo ir klausia: “KodcJ tama
tu norėjai sutųdyt musų susirin
kimą?” Klausiamasai atsako, 
kad jis suardyt susirinkimą ne
norėjęs, tik pranešęs ipĮestui, 
kas buvę vakar kalbėta. Jis at
siprašė, kad, girdi, jus de| to ne
pykite ir nerašykite apie tai į lait 
kraščius.

T. Kučinskas paskui paklausė 
pubilkos? iri*’.ji norėtų, kadgj
Wr čia kalbėtų vieną vatoj, 
tola sugčįšiąB Muske^Si

1 Publika vienbalsiai sutiko. ReA|i 
gimo komitetas paėmė tą pačią 
svetainę dar vienam vąkarui.

... * m * * ™ ’ • Į

žos susirinkama*. Toh" Idžbnl

Musų Moterims

PASEKAMAS SIJONAS 
Pav. No. 8908.Pav.

AZ&jFF

6908

Kadangi dabar madoj ploni, geor- 
gette crepe. organdie ir voilc mate
rijų sijonai, todcl tenka turėti dera
mai dailių pasegamųjų sijonų, čia 
parodytas labai grakštus pasegamojo 
sijono pavyzdys nešiojamas po siau
rais sijonais, nes plotis Žemutinej 
d ai y j turi tik 1% jardo. Jis gali būt 
keturių arba penkių palų. Jei ketu
rių patų, nugaroj nuo siūlas iki sju- 
lės paraukiamas; jei penkių p:tlų— 
lygus. Sijonui dedami pridurkai.

Pasegamajam sijonui pavyzdys 
No. 8908 sukirplas aštubnenopos 
mieros. 26/28, 30, 32, 31, 36, 38 ir 
40 colių per juosmenį. Mieros 26 
colių sijonui reikia 2Kt, jardo mate
rijos 36 colių platumo su 2’zJ jardu 
flouncjngo 14 colių, ir 1% Jardo ap- 
kąlkčlčs.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

sukirpti ir« pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
favarde ir aiškų adresą-ir, įdėjus į 

onveitą kartu su 10 centų (markė- 
I mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str. 
Chicago, III. s . J

NAUJIENOS Pattern Dbpt.
I 1840 S. Halsted St., Chicago,

“Krcuz Zcitūng” seflfi skelbia.
Apie princą vori Buelow’ą yra 

pasakojama, kad jis, būdamas^ 
kancleriu, pO vienos karštės Ha- 
asės kalbos reikšmingai palietė 
savo galvą it pasakė klerikalų 
vadui, daktarui Spahnui: “Jis y- 
ra padūkęs, bet ne saldžiuoju 
Hamleto padūkimu. Jo padūki
mas tai kartusis Lcaro padūki
mas”.

Šitas anekdotas yra charakte
ringas von Buelovv’ui ir jis nė
ra, kaip Berlino laikraštis tuo 
laiku manė, neteisingas sulig 
Haasės.

Reikia atsiminti, kad sehsaci- 
nio jurininkų maišto laiku ad
mirolas von Capellc kaltino Ha 
isę, buk jis padėjęs suorgani
zuoti fiasko.

j šitame įtarime 'nėra nieko 
keista, jei spėti iš asmeniškų įs
pūdžių apie tų tragiškąjį asme
nį, kurio vardas retkarčiais pa
tenka į Europos dienraščius.

Nežiūrint jo tikrai\pasekmin- 
»<>s karjeros advokatūros profė- 
>ijoje ir jo iškilimo iš ženįo

Rądek užsispyręs tvirtino, 
liaasė, kadir būdamas ma- m . .i - ... r

dyt vokiečių socialistus, .įe^ tik
tai jisai butų kaip reikianl iš
dėstęs dalykus, j.

Leninas skaįtč HaąsęKsįj^ž^i1 
šia nendre, ^fockis sųg^Įy^o 
smu|kų pieną, ,kaip pratęsti de-1 
fybas, kad Haase turėtų laiko 
š|o-to atsiekti. Rezultate buvo 
visiškas Haasės vadovavimo fia
sko, nors tensingumas verčįa 
priimnti, Leipzigo laikraščio žo
džiais tariant, kad virto mada 
visokias Europos revoliucinio 
socializmo nelaimes kokiu nors f,.' ■ ' • i /būdu primesti Haasei.'f J

Pasak Europos laikraščių, jįįs 

, .fiįJUJ-HjjV^j^.pojįĮĮld^ StfĮį H

J^do Afiykųmamąt praleido <t-J 
d^ę; progą, kuojai, pridūrė su 
i ideftąis uždaviniais. 7

yra An‘
liyręš-nuo kitų ir aplęįstas, ka-; sus!rinkiniai. -

Tragiškas reichstago asmuo.

__ ____slatlon filcd with the posl- 
luaslei’ ai Ghįctago, llJ^\Iu]y 30, 1918. 
'as reųuIreaDy tlrc act of Oct. 6,1917.

V * A

A šitas shidpsnis yra paimtas iš 
Chicago ^ociatisl” už birželio 
22 d. Tokiu tolumu, šiuo laiku 
yra sunku gauti tikroji perspėk 

dyva ir todėl mes esame linkę 
manyt, kad straipsnyje suteikia
ma truputį perdaug pamato pa
sakoms apie Haasės ekscentriš-, 
kuinus. Juo Haase yra protin
gesnis, juo didesniu bepročiu 
jis turi atrodyti iš krieso išėju
siam pasauliui. Jo kalbos ir 
gestų smarkumas, jo karštas gy
nimas savo* draugų, jo troški
mas gaivinti žūvančius viltis y- 

mdųmuJas didžiosios sielos 
4fas$pUMMnmas pasaulio kan-. 
čioms, kurias mes jiergyvename. 
Haase turi vaistą nuo to amaro, 
kuris ant žmonijos užkrito. Nie-1 - - -
kd neįstabaus, kad jo narsi J Volkssčhul® vaikezo padėjimo^ 
žmogiška širdis prisipildo rus-.| Per ginmaziją ir tolinus per Ka- 
tybe ir pagaila tiems žmonėms.! ndiaučiaus universitetą, j<> ša- 
kurie nori tęsti pasadlio krūvi Į Hcs liberalų į’konservatorių l«i-į 

.ioHiiiiiiiiiiii .jHiiiiiiiiiiiiiiii. hiv j kraščiai piėŠŽa Haase kaip krikį
>;f juokdarį. *TIamburger Nach-: 

dideri rfchtcn”M;.

neperžėngdamaa ^uc Vnsg,jon fiIc/.Jj|h the posl-

r?"—i’-'-T.T.iggi.Įi....1i-.n"

Apžvalga
CHICAGOS LATVIŲ 
APSISPRENDIMO TARYBA

True translation filcd with thc post 
mastei* at Chicago, III., July 30, 1918. 
as rcųuired by tlie act of Oct. 6, 1917

Mes labai retai išgirstame a 
pie Amerikos latvių judėjimą, 
nors daugelis lietuvių turi arti 
nių pažšinčiy.’.sU.-laiviaiiŪilIlIlttiiiliiiŪilI 
paduodame žeminus tirto-Akotrr 
straipsnelį; tilpusį paskAiniamil' 
“Narodnaja (iazeta” numeryje 
apie Chicagos Latvių Apsispren-

chstago
uis pagyrimas gali imti žmogui? !11 
Kas norėtų būti ramiuoju sočia- Į ’ 
•istu reichstage šiandien? Jis, iš-T

i tikro, yra tragišku reichstago 
j įsmeniu”, — žmogumi buryjeJ 
r niekšų, žmogumi tarpe politi- j ’ 
į kierių, didžiąja siela tarpe 
l hjjų veidmainių.

Gali būti, kad didžiuoju 
į meniu jam, nepavyko, bet 
^nuvyko dgjįgęlyjc mažųjų

Šitame mieste ir apielinkė 
se gyvena suviršum tukstan 
tis latvių, kurie dėl tikybi

nių ir politinių skirtumų pa-;J 
sįdalinę į kelias priešingai 
viena kitai draugijas ir orga- j 
nizacijas, būtent: baptistų pa
rapiją,• liuteronų pagelbinlįj _ ___
draugija ir tris savo tarpe be-j mentų. Ar nematai jo — vieno 
kovojančias-organizacijas. Pa-1 Meliapič šūsirinkime, ncapken-l 
skatinės t r į s , sekdad^fl,no’ 0ftM>kiam1o, baisaus 
mos laiko dvasią, prisidėjo] 
prie vietinės darblhinkų tary
bos ir raudonosios gvardijos 
ir, žinoma, neatsigiria bolše-

Į vikų tvarkos ir botago gėry
bėmis. s,

■ * 1

Draugijos ir parapijos pasi
liko nuošaliai, neįtikėjusios 
kaikurių gražbylių svajonė 
mis. Jos, gal, ir tolinus butų 
parilikusioszneutraliius veiks
niais dabartinėj didžiojoj ko
voj, jei lietuviai savo laikraš
čiuose ir skaitlingose brošiu-1 
rose nebūtų pradėję skelbti 
apie jungimą latvių* su lietu
viais į vieną savarankę vals
tybę. Šitas dalykas ir priver
tė vietos draugijas nors žing
snį padaryti linkui išaiškini 
mo latvių tautinio jausmo, 
kadangi politinės organizaci-l

< jos, išskiriant nemaža atski- l 
rų asmenų, stoja už paniuki-1 
nin,Q fniiHnių ribų taip rusų. I 
tniį> latvių. '

Draugijos ir parapijos^susi- 
organizavo ir bendrai įsteigė 
“Chicagos latvių apsisprendi-Į 
mo tarybą”, kurios uždaviniai 
nustatoma šitais punktais. j

1. Pagelbėti apsisprendimo

j siutėliu.
i Jis pirmu kari# 
phstagah, kaipo

pu lįs t i n iaįą {jai i i X>is 
npiitijos prie <aQpį&lįk

kliuvo re
ikalas, su 

•jopulistiniaii 0 jo
dmpatijos prie ><i^ptmiikoiiinio

ma ! K)cializiĮ)Q.l|Uto.I^bjmo^
1 pasekmė; ' 

i Seninus, pinti kareš, jis tarp- 
mo‘ | tautiniuose partijos susirinki- 
Jain j muosc išeidavo su negirdėtiys 
m°’" sumanymais ^šuoliuos revoliu

cijos Europdjė.
Nabašninkas Jean Jaures nę- 

t ..................... , anojo, ką. bemanyti apie iį.
tiems, su kuriais jis maujas, ir Kranciwy vadas budavo alidžiaį 
ličius, už kuriuos jis niaująs, al- |Į{jausO8 vo|ji^įjo draugo suma- 
dstojusio iš savo suolo ir lie * nymy apie, tai kflip ginklu(>ti 
jaučio savo kaišius protesto ž(>-l |)r<>ictalTaj suimsiu per vieną na- 
Ižius, kovojančio prieš galin-i visas vainikuotąsias Europos 
juosius, tikinčio, kad jo žodžiaį.1 rnĮVUSi jr nusišypsojęs sako:; 
bus išgirsti, bet pusiau misima-| «Po vieny anUy^ dwugc“< , . 

Į Joks kitas reichstago narys,. 
Į kaip mes skaitome, ncsusilygi- 
na su Haase gabumu iaike de
batų tragiškai vaikščiot, gesti- 
kuliuot ir kalbėt tokiomis into
nacijomis ir tokiose pozose, kad 
laikraščių aprašymuose jos išro

ma-i

nančio, kad jie atsimuš į kur-] 
Jas ausis; vaikščiojančio ant pa-j 
grindų ir, nelygybei, prieš kurią 
jis kalba, jo sielon vis labinus į-į 
dgriaužiant, leidžiančio savo ge-j 
itains būti smarkesniais, negu 
'-.lesinės gražbylystes paprotys 
leidžia? Jisai nesirklupo —jo 
kiti narsi siela niekuomet nesu-] 
klumpa, 
ne’o Red.

N. Y. Call Magazi

Tai čia tai ten pasklysta gan
das Europos socialistų spaudoje, 

Į kad l iūgo Hanse, “nemnnnlšina- 
nasai” reichstago socialistas, pa
tekęs Karolio* Liebknėchto ir Vi- 
iaiis Dittninnno pėdomis.

Paskutinis TIuases pninyki- 

mas, kaip Šveicarijos laikraščiai 
tvirtina, išeinn*iš dramatiškų lai
dotuvių karingosios socialistėsl 
Saros Sonios Lerch, kuri kelios 
savaites atgal taip slėpiningai! 
numirė.

«

ajMa^yra daugiai alsis 
v' j.'? ... . ... .

r - ąo, m.Čia j dedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdi No. 8908.— 

, {.. colių per jųosmenj.

! *Vv«r<iM ii* par.......................

: ...............

'Ityrę^'iiuo ir upięf^iun,
(Jangį* jp i>ngdll)į|ĮjpkaS, veikmių Pjauto taipjau kelelis lietu
IW*»WSqW.< P°UHlWfl‘lsi«s M1

kalėjMiBcIMSftląefflftiViCįįiySpi

vių, tarp jų ir kathli^ų. Taigi 
vienas lų katalikų — šora kad 
buvęs tai graborius BariUŠkevi- 
čius -rr jnįįįj^rinkilM, kad 
panašioms prelekcij omą 
butijį duodama svetainė.: Sveti
mtaučiai, nežinodami tikro daly-? 
kų padėjimo, didžiunih balsų 
nutarė svetainės nebeduoti. A- 
pie tai mums pasakė Wood- 
men ložos pirmininkas. Taigi 
trečią vakarą pre|ekpijn buvo 
surengta Sim. Daukanto svetai-

------ -------------
... '.g'"“' .... "TT

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irf-opieras.

iurčjąt}(jy| 
tas blizgančius ir efekto atsiek^ 
mui reikiamas ypatybes, kurių 
Haasei taip labai trūksta: kalbus 
Skaistumą ir lengvumą, koman
duojančią drąsą estradoje, pa- 
i’angūmą pasinaudot staigiu li
pu kiaušy tojuose ir neišsemia
mą gausumą kiekvienam reika
le? / .

IMItman tikėjo į Haase, kuris' llgj- K"dw,» ®veh,i'“ ,ied"lelg’ 
atitraukė jį nuo dešiniojo arba tai alčję buna* nc8«lę- 
didžimuos sįrno prie^fu^ į“ v.si suidplt Daugelis stove- 

lių, nenumalšipaniųjų S>toI ,0 lal*kc W WaUSCS‘- ' '
Jis laimėję,turkas per^įįų aivt 
partiją ^iįjy” spar^ kį Į = 
kių lįhuseį dąrjuekuometneptfi inr 1 j.,
vyko turėt 1 tuosg,kiir nori šviesos žiburėlį

■ L " I nešti minioms. Bet taip ilgąil

A J "n ’J U" I |tte^8 Progreso jie nę*j Grand Rapids, Mich sustflpdys. Ir kas tuomet bus.l 
‘kada tos To Ristosios minios pM- 
blaivės w ims rodyti paveikslus 
iš dabartinių tamsybės apaštalų] 
darbų?

. 4......... .. *

Pabraižos

mano Daukanto draugija buvo r 
surengusi prakalbas d. T. Kučin-j 
skui. Apie tas prakalbas nenia- Į 
ža prirašė thieagiškis kunigų 
Draugūs nr. 173. Ten tiek nepą-Į 
mohių prikurksėta, kad bjauru! 
Ii4 skaityt; nenoroins žmogus |

Ant trečių lubų
Tel. 1310

I1T N. Dearborn II.
111 -lIBnityBMg. 

Tel. Central 4411

Matote, kunigų fanatįzuojamį 
tamsus žtlioncliai nepakenčia

Jei esi ir bedievis, nesigailėk 
apicros bažnyčiai — klebonui: 
ranka ranką mazgoja.

i .11

Keik socialistus.

Užsisakyk Liežuvninkų Vie
nybę arba Lietuvos Ubagų, ar
ba Dirvft^ Usnės, lai busi ne tik 
^kiliosfjovusios tėvynainis, ale 
ir stambus visuomenės' veikė-

t J .
O jei, gink Dieve, subankru- 

tysi, tai ne tavo apsileidimas bus 
kaltas, bet socialistai ir šiaip 
progresistai.

s—si

K. Bijūnėlis.
j ■ ... ..

, “*aT?’ “P^symųose JO» įsro , - . . . " “Lietuviai pas lietuvius
<lo labilijuokingo?, įkuomet antį1"*,nUMal !’,uh nejaugi <tuniįui t
vietos -tatai daro milžinišką įs-, Havo. <M’Mdnus ir leidžia tik tam,j lai musų-tautininkų, ob

.. Lnrl šninh/nu '/ivi/in/m Iri iri,. Ižui

šituose parlamentiniuose pa
dėjimuose iš jo niekas,nesijub- 
kia. Centro partijos vadovus jis 
įvaro į padūkimą. :Visų spalvų 

| socialistų grupės jam ploja. 
Konservatoriai demonstratyviš- 
kai išeina laukan, pradėjus jam 
kalbėt apie replibtikonizmą.

I bitise yra tay> gerai apsipa- 

žinęs su procedūra,(IvAi'kos tai- 
syklėmis), kad joką pirminin
kas, ar jo padėjėjas, niekuomet 
negauna nei mažiausios pro
gos jį prie tvarkos pašaukti*

Haase geriausiai jaučiasi liu-' padaryta arba daroma.

>' ’•
Tai mūšų’tautininkų obąhns. 

kad šmeižus žmones, kurie kaiSkhnlba gražiai, it taip meiliai, 
gera veikia, ir kad gymis sav<> Į kad baugu ką pripš tai ir saky- 
sekėjus, kurie juodų darbų pa-Įti.' 
pildo? Ir dar kaip! Dideliu pą-| ObiiįšĮs ĮiaręiŠkia: 
sigerėjimu, pasididžiavimu rašo 1. Jei esi šiaip lietuvis, rik (į 
jie, kad ten if ten apdumtu lietuvio ' sankrovą, nežitirėda- 
protu kunigų klapčiukai, vyčiai Imas nė parankuinų, nė pigumų, 
ar šiaip davatkos, išardė ku- pre^^s ’ gfriiiiib. ' ’>H 
rios-nors laisvos draugijos susw 2. Jei esi lietuvis* biznierius, 

suti-likelS I u<>s,ii'Opiiil< gęei-n p»» tumu v imu

kur įskundė policijai kalbėtojus Įpė mandagiu apsiėjimu, nė ko-i 
ir tt. Tai, mat, kunigų žvilgs- Į kią prekę kokia kaina savo tau- 
nitr, labai didvyriški žygiai, iš- tiekiui įvelsi.
gailingi darbai, nes tai yra jų in
teresais, kunigų biznio reikalais tavo sąnkrovon pirkti, niekink 

jį. Pasakyk, kad jis išgama.
v■ . . ■ ... , • i . . . •

Jei dėl to kas tautiečių neina

Kiti obalsiu “lietuviai pas lie
tuvį” vaduojasi, kiti nesivaduo- 
ja. Kas juo nesivaduoja, šiaip 

Į elgiasi:;
į 1. Pirkėjas eina j tas įstaigas, 
|kur jkm parankiau, kur geriau, 
kur pigiau, kur su juo žtnoniš- 

įkiau apsieina. Jei lietuvio įs- 
I taiga jam paranku ir jį paten- 
kina taip, kaip kad ne lietuvio 

1 įstaiga, jis mielai eina pas lietu- 
I vj, ir savo ėjimą nelaiko jo
kiu tėvynainišku darbu, bet 
grynu biznio reikalu.

2. Biznierius savo biznio 
nėremia vien 'lietuviais; jis re
miasi visais savo apielįnkės gy- 

įventojais; jis rūpinas tobulinti 
savo biznį ir savo patarnavimą 
klijentams. Jei jis paremia ko- 
•tį nors vi«u ome nes tt»i
dcl to nejieško sau garbes, bei 

jaučiasi atliekąs priedermę ly
giai su kitais. O jei tenka su- 
bankrutyti, tai dėl to nekaltina 
nieko kita, kaip tik savo apsi
leidimą. —Stasius Potašius.

M



■( > 1, * ’uML
11 z1 ■".r- '.ilL. J.m..—1—l'gM!

[Tai buvo 1877 metais.

Ligos išgydytos, nėra pavojaup, nė
ra skausmo. Daug serijomių f akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios akjs, silpnlos a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akly nuovargio.

Ausis:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša- 

linamos per specialų gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nanti, cusų tekėjimas. Išgydoma dve- 
jo pa i: per speciali gydymą ir opcija-

diūitis aštuoni šimtai septynios- 
dešimt septintais m0law, atvy
kau Kišinevąn ir už puvęs vahųi- 
dos‘sužinojau, kad Šiuo miestu 
pruicina 5$rlpji ] 
sija. Kadangi aš atvykau tik 
tuo tikslu, kad įstojus į kurį- 
nors pulkų ir pabutfus ..karėje, 
tai gegužės septintą dieną, ket
virtą valandą ryto, stovėjau jau 
gatvėje pilkose kareivių ęiič$e, 
suglituotose ties pulkininko 222- 
roja starobielskimo pėstininkų 
Milko butu. Jau buvau apsivil

kęs pilku kareivio ploščiumi stl

V». Garsino RasoHojimas J

rwirfii.gr-.grMr „ 
r——
Ms fekinej# ant Paties ir slinko
žeWy pWwms
le grauže nevei
zint vigį tę njaAų pcmaloniunų, 
muzika, 6Ut^r^ ęj ' J “

Apžiūrėta ir peržiureta

Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 
vlmas, užsiglaudę nosis, čiaudėj||nas 
ir dusulis išdydomi per spėčiau gy
dymų ir operacija.

kkaril-

pZlZk.r<bvb «'£•$«<<?’> gsM Jiaiwb5s 
M atvykau tik l«^ulpUeup dGr.u- 

vų nei aštriu rugienų, Mu^s nųr 
degiį uostus kareivių ■ veidui 
visą tųjt lųipiUė dvasią tvirtumu 
ir rainUnMJ. j i,

—3įl$ev j, brangioji 1 / f, 
larpuvąrtėso,

rint ank^t.atiP ryte, stoviniavo 
žmonįų krūvelės, prp lįnngus 
kyšoję pusiąųpjiki inotprų 'ir 

raiKlono.nPš"an^tŠ'.nU ir‘mėly" Ml*
no.»is ilgomis; ant galvos bu- ««•

šlikas su mėlyna apkase. J“u 
moldavięčiai jaučių trar,LT----

vežimhįjf. ėjo ą 
kainą, aUidų^.ma į iii 
pinės. Byta^ buy^ ūkanotas, 
Šattlls, truputį lašnojo Kėlus. Mi.- 
gloje sniėkšpjo ąugant|s ant 
kapinių litedžiak už šlapių viirn 
tų IK sienbs kyšojo kryžių ir.Įjan 
miriklų viršųriės. Mes pasuko^ 
lnė pro kapines, ’ palikdami jąs 
dešinėje pusėje. Ir man yaidįr 

'jos, tartum jqs žiuri pro niįšlą 
j mus ir stebisi: “Kąm jjųds,

lama)?
i

įto ka-

*rt<

■ffHtldi." n>

t.i. i

Gerklė: ■
Pakilę tonsilai išgjdomi, ištftitf gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkbmas 
dvėsavime pulinošuojžiiha. Tdhsilai 
gj domi gyduolėmis .ir išgydomi per 
operaciją.

Aš Esu 20 Metų ant State, gt.

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

>20 So. STATE ST., Z-rflš' tUBisi (gdaniasis sutaikyti; kojomis, į
. J d tritf ant lygios su suko kaimyp i.( H.

«kiis «„• .fug^^ukė w į,

pulkas be jokio 
Po to

i T

VO 
ant nugaros dėklus, .pajuostėje 
patronų krepšiai; rankose Rim
kus vintuotas šautuvas. J.

Sugaudė muzika, iš puikiniu-* 
ko- buto nešė vflHavas. Suskam
bo komanda

fgarso išsitempė -domai. 
kilo baisus riksmas: sukoman
davo pulkininkas, paskui jį b^- 
talijono ir rotos komanduoto- 
jai, pagalios nuovadų pa-oficie- 
riai. Nito to įvyko painus ir mąn 
visai nesuprantamas pilkų pluš
ėtų krutėjimas, pasibaigęs tuo,
kad visas pulkas išsidriekė į H*?' 
gų-ilgų eilę ir, skambant pulko 
orkestrui, griežiančiam linksmų, 
maršų, nuomačiai pradėjo žing
sniuoti. Žingsniavau ir aš, s ten-.

į mus ir stebisi: 
tūkstančiam?,.eiti už tūkstančių 
mylių mirti svetimos šalięs juųT

MONTVJD
A GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madbon 
Suite 600*612 »

Valandoj: 10 iki įįryto
Phonė HaymarkH‘hžM5ui

h> 2225 So. Learitt SI > /
iv9g e K«m>.»,22n<i pi. u<(j

«>•* • --iii

ItaifinMo. Ttjephon. Albu, IMS -

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjtįsias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų/Pūslės, šlapymo ir Visas 
r? ^P^vatiškas Negales.

Dr R II RftWM
Iii a 0. m« nu V0 Room 506 ir 507 Crllly Bldr Vaduok 

elevatorių iki Penkto auglio.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Ncdčldieniais 10 iki 1/ Taipgi Papidd- 
lyj, Seredoje, Petnyėioje k’Subirtoje vakartis nuo 7’iki 8 valandai.

kuose, kad galima ų* čia nuiriir, 
ti, — numirti raipiai ir atsiį(l)3 
f i pd metjžio kryžiąis ir akiriėhš 
antkapiais*'? Pasilikite!”

Bet mes nepasilikome.;
1 sntke nešinb^1 spėlea: dideą- 

špčUoso<ždi6gHdk'?gyvėiiįhie 
Taf Kiemas’m^al iffiK 

Tųjų hiibį 't^ukęM‘Etinio; liet 
’ visas tytve 
mas, dėl d
nė« dalyko dbisingumo; ne jaus* », 

’ mo '' nėapkantos nežirioniąjp f 
priešo, mielinės bausmės, ųįt

“* l’"kl‘ljb, nepf#inahonjo- 
w vttdžlds žmoni*

l&dŽlausfchd»“ p' ^W>kd»iopiaurfįų 
1 ilnphlųfĮŪ ir kentėjimų ^te- 
'^stis. :
į Už MPteių prasidėjo pįatijftjir 

gilus’ klohū,* -baitesiųs nliW’ 
į ton toluriioti. Lietus pradėjo 
| smarkiau Ijįtj; kur-ne-krif, tifli-, 
toĮi, prasiskirdami debeįįįi A-

I jdo saulės ųpinduManis įpr^i-, 
|] VneĮkti, ir lUlomet kreivi'ir tk- 
| sus lietau^ eįry^iai šyiętė įyg Si

dabras. /Žiįjluojai;
I šl&itais sldųlybjo
I ..TAtŽ 1 : L -jlk-.U.

to nežiti^itll 
j6.,’lėwl!p

'■•imi

,i .'ii

; »'l

•išr—-r-v?r-rm+rv--T

AP

ančiais klonio 
mielos; $o. 

nužvelgti ilg^s, 
riuomenė? eilės,

*L- je. Retih

Akių, Ausų, Nosies A 
Gerklės ir Plaučių " 

SPECIALISTAS

Sydau kreivus akis vienu sykiui kėlės 
e skausmo ir nesmagumo. Apaugę vo . 
.!R SKos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuskę a- 

kis, neaiškus matymas, arba kitokia anorinalis 
■r akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IR PLĄUčIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu; užtikrinda- 

. mas iizgaiipitiminčias pasekmes. Kiek plaučiu 
džiovos atsitikimų ne išsivystymu, kada kataras 
būt fmkhmai gydytas, tą pat galima lyginai ha- '[ 

V’ sakyt, kas link kurt (mm, kilusio iŠ priežasties 
kataro. Vasara yra goriausias laikas gydymiuTV 

7 yiršnrinčtų .ligy. PATARIMAS DYKAI >'h O į 
UŽTIKRINU tERA <AKHSAV^URINKIMA' ‘ į

Valandos: 9 Iki . - ' ' 219 8. Dėhrborn
8-tai. Nedėlio- \V M Ifl W|10fL'M.D» st» Chicftgrh111 
mis 10 iki I-mal TT * Ua n "Vll» "”*** pricA Pačtg Į 

;=:■■' . '-r "r- n, 1'ikrfil.1,.. ."j

_____j mlniites.
Apaugę vokai, opti-

dymo.
ATARA

PIRMA NEGU PIRKSI; GAUK MUSŲ KAINAS 
SPECIALIAlYte <4

V CARR BROS. WRECKIN& CO. i 
I0M-30M 8. Hat.Uj 8{.. „jC CkJcMA 111.

......................................

einančias mugu piTcšakvic. ReU 
'ikarčiilis blykšti■i-e.j<> kiil jie kur 
! durtuvas; gįpklas, pakliuvęs į 
saulės šviesį kclcję akimir|cM; 
...irgėjo ižvuią^W > ' 
vėl gęso. Kųotaiii debesiai 
čiau 8iųij6pyie, ^syk daj^yi- 
sai įausti, lietus suuukiau teš- 
ke.ut. 0žf W.d<« po tpitsy [J- 
ėjimo kbiiprfeh , afi pajaučiau, 
kaip - taiio iįijeiis sratya ' 

,sravėjo muite nugara.
Pirinoji'kėreitis buvo nedidi- 

fe f nuo (filmavo iki (įaurčdįii 
kalate Viso aStdoniolik^ vėrs^ų. 
TcČiatVš,* hejirat^s*nė’AiOti ant iįiį*1 
vęs c^idešittit penjkis—tri«x(e- 
MnUs svarų suriftėhyb^s, afc, .pri- 
signebęs iki paskirtos muiiKs 
grjn teles, išsyk te dagi-ir ateisčs- 
li negalėjau: alsišlie.jau, nUgarA 
į ^ien^ įr taip, pijjiu aĄunicįjįa ' 
su šautUvy ramiose, ątoyįjau 

ji i e dėsimi niiuutų. Vfjepas ka 
; rcivių, eidaiilasj virtiivęu pasi 
imti pietų, susimilo į mane, pa 

jįnie ir hiiiho-katiteii;’ iriįt kuįit

1

Didžiausi* Knygų Krautuvė Amerikoj m „ 'J
j Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

anglišku. Grošnofonai huo ė 10,00 iki *250. Parikttioda‘ ant leng
vo Išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lencjugėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa- 
sidrtčlu kleknonam, kas prhiiip 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRJK, - \
3343 S. Halsted st.----------4 Tęj. prOver 8167---------- - Chicago, III.

Kiekviena pavieni apdeng
ta mėsa, kiekvienas kumpis, 
kiekviena pusė lašinukų yra 
apžiūrėta, ir peržiūrėta ir 
kartkartėmis apžiūrėta su ži
novė rūpestingumu š^žiniš- 

' ku atsargumu pirip payadi- 
nimo vertu Wilsono Vaizba- 
ženklio, kadangi “Wilsono 
Vaizbaženklis" turi “Apsau
goti jūsų Stalą”. yj rtįi- i ' 
Visi iš eilės, žinovai, peržiū
rėtojai ir perdėtiniai saugoja 
kiekvieną smulkmeną sutai- 
symo su sąžiniška ištikimy-

Ir tuokart, kuomet šis mais
tas pereina per Wilson & Co. 
peržiūrėtojus,- valdžios perži
ūrėtojai peržiūri kiekvieną 
atskirai su šaįta kritiška akia 
prieš uždesiant S. V. antspa
udą jų užtvirtinimui., ‘ >

's 1 . ‘ u. i

Visiškas švarumas yra būti
nai reikalaujamas. Aštrum
as higijieniškos valdžios y- 
rą užlaikoma visą laiką kiek
viename kampe ir užkam
pyje milžiniškos įstaigos. ,

-r išbib 
Jtue mcvtk ųcn*a ^uaiontM**

CHICAGO

K(| II 

'10(1

Neužsitikėfcit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ^uksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tilt daugiau-blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą i* 
Kištyrt Jus akis ir pririnkti 

akinius tikrai. Darbą atiie- 
elaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Are. Chicaf
Kampas 18-tos gatvės 

S-čioa lubos, virš Piatt’o aptieki 
« i Timykito i mano uarafi 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo i 
vai. ryto Iki 12 valandai dienų.

Į Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egsaaatanoja Dykai 

Gyvenimar yra 
hiščias, kada pra 
nyksta regėjims 
Mes vartojame 

0jf pagerintą Oph-
1 thalmometer. Y-

įį^jjf patinga doma at- 
d "Hl kreipiama j vai

kus. Vai.: .nuo 9 ryto iki 9 vak. 
m dėldieji. nuo 10 iki 1} dieną. 
4b 19 8. Aahland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. G, M.fiLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas fr Ofisas 

3U9 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 11.’.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
abriso VALANDOS:

iki iFr.vM, nuo 12 iki 2 po piet 
iki 8:30 vUę Ncdėlio- 

miaSAfkarais ofisas' Uždarytas.
Telcphone Yards 687

Telcphone 5032
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VlBbftlTlNlB ■Jt^įn'BUOTAS nj?8AS ArTIKKORlUę ANT* BKIDGBPORTO

SŲĄUGIEMS
Ąkipiai aukso rėmuose nuo $3.00 ir nu* 

‘ibro rėmuose nuo $1.00 ir 
’ritęikęnie akinius uidyką. 
!a)vos sopėjimas, nerviftku- 

‘ ’ i ir
aa-

roKftMf. _______________
mas, aklu skaudėjimas, užvilkimas 
tf yra vaikiais įvairių ligų, kurios _ 
ir bųti jiraialintos gerų akinių pritaky- 
Su. Ištyrimas utdyką, jei perėti ar 

ftuda akis. Jei jos raudonos, jei gal* 
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma ,a- 
kinlal ''uždyką. Atmink, kad mes kož- 
napi gvarantuęjam akinius ir kiekvie- 

_ nam gerai prirenkam.
'• B. M. MB8įROjęR»«M>ertas Optikas.

JeljųS sergate ir reikalaujate patsffltpo arba vilktų, ateikit pas.mnne. Al buvau ap- 
tiekius Hugijoj Vlm'10. nijtMr.AaMariaoj 15 mėtų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu' 
padaboti bllp kokius'rų/ilikus vaistus. Ai rekomehduojil tik GERUS daktarus. Ai esu 
drauda įmonių. »87m. MEŠIROFF. 3149 «O. MORGAN ST.. ..CHICAGO, ILL.
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| Dr. M. Stupnicki
S 3109 S. Morgan st. Chicago |

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
. _ ? . ’ ir nuo 5 iki 8 vakare

Milda ? Teatrai
VODEVILIUS ir paveikslai

♦ Vodevlliaus Permainą.
Panedėlyj, Ketverge Ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas iM 
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis’ 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTĘD ir 52-ra GATVES

f /• » k ’»i** F ? ’ * d C A. -ė' h ■ '.r m I
..... ............ ... .1111...... .........

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal -1346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas* 
vaistais ir medikutom Karšto Oro tr 

Garo maudynėmis.
Masažas ir l^ektrikiniai Gydymai. 

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

'luirtlli.t .h

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, ' moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metojlaa X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

OHsaa ir Laboratorija; 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
vakarais. Telcphone Canal 8110.

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
S,, VALANDOS; 8-A - to, tiktai.

praslinkus juų vėl žingsniavau 
purvinų, pnurusju kebų, l^uo- 
jptfį supykus, tartum prie sie- 
tų košiamas lietus be paliovos 
<|iilko. , pije^įęyję. dpla- 
yp kuž-kienp' pilku nugara j su 
ųžkrduia apt jos dvylo vę^įip 
(los dėklu ir barškino geležiniu 
katilėliu; ,^ų|y£ii^is abipusiai ir 
i|žpaka’lyjį kluriipojo tokiįjąu 
p^lįi nayjdaiai. /pi^inpmis die- 
ikįmis aš negateuiu atskirti j ų kir miu kito, grašis pul^M, 

įutįn aš ^pakHuvau, siisidejo 
t duUMiuYisia iš ViUtkos (Via^ 
i į- įteip jie i^tįs sakosi j ir lįos- 

ttdmos gubernijų kaimiečių. 
Višų ’’plaĮųs, «vsu išsikišusiais 
skruostkaulįųis veidai, ptųuo- 

n davę rilio kelionės; rudos, pia- 
l žbs a^js* nuMukę, be,<*si)a|yQS __ — -
plaukai ir barzdos. Nors aš^atr dailaus sudėjimo. Veidas jo bp 

? iūiau keletu pavardžių, f ‘ 
kuriapt kuri priklausė * upži-

• » • • ■ .XF M ■
■:! a 
• b ri

dos dėklu ir
katilėliu; ^Įyiu^is abipusiai ir

ĄR TURI SKOLININKĄ 
įį"“ą K iii M«» salime iSkoIektuotl dėl įju- 

' flb sų viaojkias neatsaunamaa »ko- 
lA!,> notas ir visokius b?rwi&- 
kus . skolų jieškojinius nuo )>ri- 
vntiAkų ypatų, biznierių, konjpa- 
nijų ir kitų, kurie nenori su ju- 
mis geruoju atsilyginti. Nepai- ^■1 H somę kokia dkola yra ir už ką, 

, bile tik teisingai reikalaujamu.: 
V mes llkolektuosime jutna ,ąnt 

nuošimčių, nežiūrint kur ir ko
kiam mieste jus gyvenate, nei kur ju^ 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia akolĮninkus visur, nes tam tikslui tjuri- . 
m? korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir ' 
Kantroje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO- 
bA JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kręip- 
kitls pas mus ypattikai ar laiškais idžda 
mi Be. markę atsakymui ant sekančio ant- 
ralo: ■ . - ■ ■ ’ '
Interstate Legal Service Ageący
8114 S. Halsted at, Chicago, III.

‘ , |W I

Naujienų agentas Rosclande, Kcn- 
singtone 
Pranas Grybas.

125 Kast 104th st.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensįngt^u av.

f- ‘ 'f .. < ,4 ' 4 ■ .
■.......? Tv»; g* rt'flfl. f11 lįįi [ Mi- ‘

TSmykite!
Hsyin irT.'"T~....
tfi juodu buvo visai vienas j an-

v. • •trą nepanašiu.
bt; .v t • r. •. • ’ ■■

Fiodorov, kapralas, buvo jau
nas žmogus, dvidešimts dviejų 
'metų, yidutįnio ūgio, (tįesaųs ir 

. ...... i- 
bęt' Vo rėiškus, kaip tekintas, su lą- 

-bai gražiai užbrėžtais: nosim,
!.'■ Po dviejų savaičių lupomis ir smakru, apdengtu 

u suprasti, kaip galėjau palšai-geltona garbiniuotų bųrz- 
jrfl sii kits-kitu du savo kai- j - ‘
Įė?vieną, ėjusį greta su sa-Į

Iv VišiBib ’p0k<^; hugaroš,
liovos dūlavusios mari priešą^ sų ^otos ‘dainįivedį^SB 

antrą, ėjusį greta su išveždavo krutinės tenoru O 
ittihnini. Aš be skirtumo vadi- j gštesriese notose pasigaudamas 
nriu ’iuddri Fiodorovu ir Žilkb-’t augščiausio falceto:—

M (Bus daugiau)
o

kietai įinigds|."‘ PrAbiuiaii tik 
kėlvirių ^alarfdį ryto/i^bųdiri- į kyje

; Jas riėpak'ėhČiamši‘ aŠtri'u ragei mttn

.f maršą, ir penkioms minutdnuL . vu 4r Visados ‘ klydau, titotarpii

Į dūle, ir linksmomis mėlynomis 
akimis. Kada surikdavo: “(kū

likai, trauk’?’ jis buvo nni- 
i ir aiškiui

- au-

Darbo Žmonių KnygynasJ 
ir Bridgeporto Naujienų sto
tis nuo liepos 27 dienos taps 
perkelta po ny. 3238 So. Hal
sted St.,
" - J- R. Aglinskus.
.rv"'1

10781 8o. MIcMįi 
e • Hotriand, ji

—

JOSEPH G. WOLON

2911 W.<%,2r^d :8trMt, 
Tdtpkoae Rockwell 69M

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagl 
TdephoM Baymarktt 2144 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisą*: 8354 8. Halsted SU Chicagi 
Telephona Drvvar MM 

VALANDOS: 10—11 ryto; ‘

1^' S» '"■j"
Tgy.i j. 4 ■■■■

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va-

- kare. Tel. Cana* 4367.

pupiMa

Te! Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs,A. VIOIK AS 
laigųei Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika* 
vusi Penney lyani jos 
hoapitalėae ir Phila- 
Melphijoj. Pasekmin
gai patarnajuju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
[visokiose ligose mote
rimi! ir merginoms. 

[3118 So. Halsted Str. 
1 (Aąt antrų lubų) 

Chicago.Chicago.
Nu6 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vžlo vak.,

Į D r. P.G. Wiegner 
priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 I 
iš ryto Ir nuo 7 iki 9 va!, vak. 1 
3325 So. Halsted St., Chicago. f



NAUJIENOS, Chieago, Hl. Utaminkas, Liepos 30, 1918.

Į Chieago ir Apielinke
-

bune ir jos remiamasai kandida
tas McConnickas, jis, (Lloydas) 
tuo, kuriuo bijosi ir Tribūne ir 
McCormickas ir pats William 
Hale Thompsonas.

"Moortey neturi būt 
nužudytas !’*

Reikalauja, kad federalė valdžia 
panaudotų spėką prieš Cali- 
fomijos suokalbininkus.
True translation filed with the post- 
.master at Chieago, III., July 30, 1918, 
as rerjuired by the act of Oct. 6,1917.

“Mooney neturi būt nužudy
tas!” Tai buvo užvakarykščios 
demonstracijos obalsis. Trįs de
šimts tūkstančių darbininkų — 
vyrų ir moterų —• maršavusių 
miesto gatvėmis ir vėliau susi
rinkusių didžiuliam Ashland 
Audi toriu me užreiške savo grie
žtą protestą prieš Californijos 
sąmokslininkus, kur daro pas
laugų nužudyt Thomą Mooney.

Įvardija sumokslininkus.

Vyriausias susirinkimo kal
bėtojas, National War Labor 
Board’o pirmininkas, Frank P. 
Walsh, savo kalboj tarp kita už- 
reiškė, kad Mooney nuteisimas 
yra tai United Raihvays ir Pa
cific Gas and Electric kompani
jų sumoksiąs nugalabinti nekal
tą Žmčgų tikslu iškrikdy t i orga
nizuotuosius, darbininkus, ‘

Jūreivių streikas ' ” 
atšaukta.

Gręsiantis jūreivių streikas, 
pagalios, dar kartą tapo atšauk
tas. Unijos valdyba tikisi, kad 
nesusipratimai tarp darbininkų 
ir samdytojų bus išrišti“ taikos 
keliu. .

Funkhouserio tardymas 
užbaigta.

Po ligų peštynių, kurios karto 
jos per kelias paskutines savai
tes, vakar užsibaigė suspenduo
tojo antro policijos superinten
dento ir moralybės reikalų ins
pektoriau^, maj. Funkhouserio, 
tardymas. Civil servicc kom. 
nuosprendis dar nežinoma. Fun
khouserio advokatai betgi išhnk- 
sto spėjaK -kad jų klijentas bus 
rastas kaltu. Bet tokiam atsiti
kime visas reikalas turėsiąs 
sidurt į teismo rankas.

■ u

Naujasskandalas.it t,

a t-

*

Pagavo tris vagilius.
Policija vakar naktį pagavo 

tris vagilius, bekrausiančius pre
kinį vagoną tūlo geležinkelio ko
mpanijos jarde. Vagili^ vardai 
neskelbiama. Policija tikis 
gaut jų ir daugiau.

Praeitą pėtnyčią ant 47 ir So. 
Ashland gatvių buvo užmušta 
jauna mergelė. Per tris dienas 
jos nieks nepripažino, kol vAkar 
policijos stotin atsilankė Jonas 
Waiciekowski, 1714 N. Wood 
gat. Pasirodė, kad tai jų 12 pie
tų dukrele Irena.

pa

Nevykęs žygis.

Apie du šimtu tūkstančių žino 
njų praeitą nedėldienį buvo ap
lankę įvairias miesto maudynes. 
Daugdlį jų, kur neturėjo progos 
išsimaudyt ššleikoje”,'išmaudė” 
užėjęs lietus su audriu

po 50c.
šaitė, P. Papėvis, J. Stankus; 
35c.., J. Pajodis; po 25c.: A. 
Žebdis, A. Tušla, J. Sncddon, J. 
Jurgaitis, J. Žebrauskas, C. Cu- 
salis, V. Ambroževičius, J. Mit
eliui, K. Pešukas, J. Žalai tė, 
Smulkesnių aukų 97c.; viso $5.- 
82.

Per A. Gudel| ir M. Milvydai
tę: po $2.00: A. Česnius; po $1; 
N. Viraitis, A. Kartackas; po 50 
c.: G. Bartuška, M. Milvydaitė, 
A. Gudelis, A. Padukas, T. Za- 
vis; po 35c.: Y. Rlmasa; po 25c.: 
A. ZuJĮta, Y. Ancikas, S. Sara j i- 
nas, G. Yasaitis, M. Garnius, Y.

D. Rimša, A. Rim- 8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
eago, III.

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

Vice-Pirmininkas.
ts

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietą, kaip Chieagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rysies darbininką — į fabrikus, į ka-ryšies darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas, į ukius, į šiaip (vairias fstai-
gas — kaip vyry, taip moterų ir val

tį, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA stipriy vyry prie 
švaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 W. 18th st. Chieago

, Reikalauja, kad prezidentes ; 
Wilsonas panaudotų spėką.

Priimtoj rezoliucijoj tarp kl-’ 
ta sakoma: “Tebūnie nutarta, 
kad šis susirinkimas, surengtas 
Chicagos Darbo Federacijos, pa
garbiai reikalauja prezidento 
panaudoti galią, pavestą jam 
kaipo vyriausiam komanduoto- 
jui Suv. Valstijų ginkluotų spė
kų.. . nedaleidžiant to teismiško 
pasikėsinimo ant1 Milkų cfW/ugo 
unijislb, Thomo *MMiey/*l‘6-z*J

< u • i ii* bf' Koln
Melagingi liudijimai.

. ‘ i
TOUlt'rezolidei  j oj sakoma, 

kad Mooney buvo nuteistas ne
paisant jokių įstatymų ir teisy
bės! -W."ri?’miantics neteisingais 
liuifiyfttfhis susidariusios gau
jos kriminalistų: abejo
tinos doros moterų, papirkėjų ir 
profč&ionaflių metA^iį, kreivai 
prisiekusių prie$*kflfranilįJI?

i!«uf p.» ' jvuiĮąjrr
Darys visa, kad išgelbėjus 

pasmerktąjį.

Susirinkime, beje, buvo per
skaityta Amerikos Darbo Fed(£ 
racijos prezidento, Samuel 
Goinperso, telegrama, kur užręįš 
kiama, kad pildomoji Federac« 
taryba darysianti visa, idant bu
tų išgelbėta iš Californijos ’su- 
mokslininkų naftų jų, auka — 
Thomas Mooney. Užreiškimas 
iššaukė ilgų addringij'hplodis- 
mentų.

.Mooney nekaltas.
Baigdamas savo kalbą, p. 

Walsh tarp kita užreiškė, kad 
incidentas San Frąnciscds paro
doj ne Mooney ir jo draugų da
rbas. Prie jo veikiausia yra pri
kišę savo nagus vokiečių agen
tai —■ padėdami tų, kur nori 
“pašalint iš kelio” San. Fran- 
cisco darbinihkų organizatorių. 
Trumpoj ateityj tatai gali būt 
bus atidengta.

Užjaučia pasmerktamjam.

Užvakarykštę demonstraciją 
ir patįs kapitalistų laikraščiai 
skaito didele užuojauta mirtin 
pasmerktam. Nors diena buvo 
nepaprastai šilta — demonstra
cijoj dalyvavo netikėtinai skait
linga minia. Daugelis demon- •
strantų, nuilsę nuo ilgo ėjimo 
ir Šilumos, apalpo ir puolė ant 
gatvės. Tas betgi nei kiek ne- 
nupuldė demonstrantų ūpą. Su
sirinkę svetainėn ir apie svetai
nę žmonės kantriai laukė užsi
baigiant prakalbų.

Politikieriai paperka prisai- 
kintuosius teisėjus. ,

Turime naują skandalą. Vals- 
. tijos prokuroro Hoyne įsakymu 

vakar buvo areštuoti trįs asntė- 
nįs, vienas jų bu
vęs prisaikintasai teisėjas žina- 
mojo politikierio, Francis A. Ba- 
ckerio, byloj. Tapo susekta, kad 
areštuotasai asmuo buvęs papir
ktas, idant nebalsuotų už Back- 
erfo pasmerkimą.

Kartu su papirktuoju teisėju 
areštuota du kitu asmeniu, per 
kurių tarpininkystę jisai aptei
kęs savo “donį”.
pirktasai 
jisai išsisuks, kadangi kitįdtf irtu 
esą prisipažinę. Šanryšyj su uio,

i kaip spėjama, Backcrio byla tu
rėsianti būt atnaujinta.

Pavogė automobilių ir atvažiavo 
juo pas savininką.

Pora dienų atgal nežinomi 
blogadariai pavogė didelį Dr-o L. 
Burraugh’o automobilių. Visos 
pastangos surasti jį nuėjo nie
kais. Visa, kas buVo galima su
žinot, tai kad Burraugh’o auto
mobiliu nuvažiavę “ keturi jau
ni vyrai”. »

Vakar ties Dr. Burraugh’o na
mu, 1958 Humboldt gatvėj, sus
tojo didelis juodas automobilius. 
Iš autbmobilio iššofro'du jaunu 
vyruku ir jbėgo vaištinėn. Du ki
lu pasiliko automobHiuj. Vienas 
įėjusių paprašė aptvert išsuktą 
pirštų. Ąptiekininkas suprato 
kame dalykas ir patyloms pris- 
įhikęs prie telefono pašaukė nuo 
viršaus daktarą ir vėliau polici
ją. Dabar visi keturi jaunieji pa
laidūnai — Elmer Schroeder, 
Edward Cousin, VVilliam Rede- 
•lisse ir Thomas Curran — patu
pdyta Shakespeare policijos sto
tin, o Dr. ’Burraugh’as ir vėl va
žinėjasi savo automobiliu.

Nelaiminguose atsitikimuose a4kus; y, yanušcvi«ius, J. Ma
su automobjliais užvakar tapo žcikl)i c Stašaitis, P. Vinaitis, 
užmušta <lu žmonės, o septyni (y HimkUSi j. Karalius, Z. Ka- 
sužeista, jųjprpe du, rodos, mir 
tinai. k ,

4*

________ CICERO z 
Sis irtas

Ciceriečiui kruta. Liepos 27 
čia buvo-surengta protesto susi
rinkimas prieš Mooney pasmer
kimą. Susiripkimą rengė drau
gų anglų Jaun. Soc. Lyga. Žmo
nių buvo. daug.

Kaip jau rašiau, LSS. 138 kp. 
choras žada pradėti darbą, šian
die įvyks choro susirinkimas, 
kur bus apsvarstyta “atnaujinto 
veikimo pienai.” Lauksime ir 
tikėsime, kad sekamą žiemos se
zoną choras sugebės dar geriau 
pasirodyt kaip kad pernai.. Va
lio, choristai!

rsokas, A. Mitarauck, K. Mikutis, 
A. Rubinskas, J. Skopus, A. 
Skopus, B. Vcsnackas, H.' Me- 
der. Viso su smulkiomis $12.15.

Per J. Druskį ir M. Jankelio- 
niutę: po $1: Z.. Pocius, M. Bak- 
tis; po 50c.: F. Taliušis, W. An
driukaitis; po 25c.: J. Čemaus- 
kas, P. Žiaugza (?), J. Nagrac- 
kas Mjžemaičiutė, P. Wil- 
čiukąJtė (?), N. N., B. pemotai- 
tis, A? L., A. t Či u kuris (?), M. 
Jonkeliuniutė; smulkių 55c.; vi- 
so labo $6.05, * •

Per b. Mankeyičią ir Lukšins- 
kaitę: po $1: M.' šlikas, S. Stepo
naitis; F. ZickUs 50c; J. 
H. Johnson, J. Butz, Al. Lhpėmis, 
J. Makutėna^,nA. Pocius, J. Pa
juodis, D. Jakubaitiš. Viso $4.25.

_________ u*__
NAUJA W. S. S. KAMPANIJA

, Kol-kas ph- 
u dar ginasi. Bet vargiai 
Įsuks, kadangi kirt ** 1 1'

7 J .<!io

Domai tų, kur buvo apvogti 
važiuojant į Naujienų 
pikniką.

Ateinantį ketvergą, 
1 dieną, bus nagrinės
dėl apiplėšnio lietuvių^ ^azia^u^ 
šių į Naujienų pikniką liepos 14 
d. Įtariamieji žmonės, ki^k teko 
girdėt, norėję lietuvius papirkti, 
kad jie nestotų teisman, bet jie
ms tatai nepavyko.

Visi lietuviai, kurie buvote a- 
piplėšti važiuojant į Naujienų 
pikniką, malonėkite atvykti pas 
mane, No. 821 W. 33rd st., sere- 
doj, liepos 31, kaip 8:30 vai, va
karo, pasitarti, nes ant rytojaus, 
9 vai. ryto, įvyks teismas I-ftirH- 
son stotyj, 625 S. Olark st. Neuž
mirškite. J.J. Bagdonas.

’ . -’p ;<7rrrr 
Nelaimė. į b iir

Apvirto ekskursinis laivas.
• «

Apie 100 ekskursantų nedėlios 
naktį vos ištruko iš mirties Mi-| 
chigan ežere, kuomet ekskursi
nis laivas, Mary M, apvirto ties 
Oak gatve tarpe Lincoln parko 
ir Municiptrt picr’o. Laimė, kad 
laivas' plaukė netoli pakraščio.
Daugelis pasažierių tuo bildu 

patįs spėjo išisgelbėt pirm negu 
atvyko pagalba.

f .. ..

Aukaukite Lietuvos Laisvės tjs skirtingu keliu —
Fondam 1

Užpuolė, bet nieko 
nelaimėjo.

Trįs nepdŽfsta/ii vyrai, važia- 
didelhVjubttft&VHoitiobiliu, va 

kariHitk tf^įMblČ’ Emil Schwar- 
tzągpju'tf# judamų 3114 Wall 
gatvėj. Laimėjo tik vieną penk
tuką ir peilį. Banditai įpykę, kad 
į>chwartza nešinešioja su savim 
pinigų, gerokai jį apkūlė.

Laisvamaniai nesnaudžia. Jau 
no j i L. L. Federacijos kuopa au
ga ne menesiais, bet dienomis. 
Beto, nariai žada dėt paskutines 
pastangas, kad užvestoji laisva
manių byla butų laimėta ir kar
tų ant visados užduota smūgis 
musų klerikališkiems šliužihmš.

True translation filed with the post- 
master at Chieago, III., July 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,
Tęsis nuo 15 iki 22 rugpjūčio.

Lloyd D. Waddell, Cook aps
kričio karės tausumo komiteto

i ......fc*1*—?1!" ■ > ■■ - ■■ i U..III,k? ..........
Draugijų pranešimu* apie mi
tingu* etc. dedame dykai. Nuo 
Šip laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalė* tilpti rytojaus 
numeryj. •

Bridgeporto Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 12-tos kuopos susirinki
mas jvyks utarninke, liepos 30. 8 vai. 
vak. Aušros svetainėj, 3001 S. Hal- 
sted st.—Visi nariai privalot atsilan
kyti, nes yrą daug svarbią reikalą 
apsvarstymui. Kviečiama ir ne na
riai, kurie nori įstoti L.L.F. kuopon.

—Valdyba.

vCioero, III. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro susirinkimas bus utarninke, 
liepos 30 d., 8 vai. vakare, M. Jan
kaičio svetainėje, 4837 W. 14th st. 
Visi kviečiama atsilankyti, turim 
dUlig žvarbią reikalų.

Org. A. Ručinskas.
- . . ir r—-----  •

North Sidės progresyviu draugijų 
bendras išvažiavimas į Jefferson gi
rią įvyki nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvalrumy. Rengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. Dr- 
ja, S.P. Liet. Kriaučiy Kliubas, S. 
P. ir LMPS. 29 kp. —Komitetas.

i

REIKIA bcisteriy, fellerių guzikų 
{siuvėjų ir sijonų finišeriy prie mo
teriškų švarką ir siūty.

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

f '"H1 "■
REIKALINGA ledą traukėju ir 

darbininkų j ledy svirnus, 40c. j va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

čonšumers- Co., 
35th st. and Normai avė., Chieago
i, 1 n - .

REIKALINGAS bučeris — atsa
kančiai mokantis savo darbą. Atsi
šaukite greitai.

Joseph VVaidžiunas, 
1997 Canalport avė., Chieago 

Tel. Canal 3054.

REIKALAUJAMA vyry, inolderiŲ, 
pagclbininky ir vyry norinčiy mo
kinties molderystė* ir uždirbti pui
kius pinigus nuo pradžios, taipgi 
darbininku ant jardo su gera mo
kestini!. Gera mokestis. Geros sąly
gą* Atsišaukite prisirengę i darbą 
kirs' rytas. Illinois Malleable Iron 
Co4, 1801-1875 IMversey Parkway, 
tarp Paulina ir Lincoln St., Chica-

REIKALINGAS lietuvis bučeris. 
Kreipkitės tuojaus. Pastovus dar- 
ba.$. Gera mokestis.
3453 S. Halsted St., Chieago.

’$EIKy\LAUJAMA molderiy apsi- 
mžinusiu su pečiaus darbu. Kreip
kite: 832 W. Superiot St.. Chieago.

4

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiakelbimama kaino* 

1 coli*, *yk|, SO centų;* dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą coH* vietos 25 centai.

Šios Naujiena.. Smulkiąją! 
Skelbimų skiltis tai geriausi* 
priemonė.jtiok biznio tiek (tan
ko žmonėms,įvairiais savo pf*- 
kaląįs Mspkelbti ir greičiai** 
Siu pasekmių turėti.

Naujienai kasdien skaito 
tūkstančiai. Žmoniy. Jie turi 
visokiausiu reikalų. Jie jieš- 
ko įvairią progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir kąr turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalabja darbininkų, kas no
ri gaut kambariu, arba patsai • 
turi kambarių kitiems i&duoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jieną skjj o ųgmatysite, 
kair * 
teis 
čiausfu pa0kmių.

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

i
r

REIKALINGA leiberiai į/imuilo 
dirbtuvę; 9% vai. .į dieną, $21.00 i 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32nd Place.

NAMALžEMft
PARSIDUODA tik už $2,400. Ne

toli J.C.R.R. Co. vagony dirbtuvės 
medinį, 2 augšty, na- 

mą^vp iri. 6 runny, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat- 
vuiVftenMiros — išmokėta. Rendos 
pei-^ųįenusj $30.00. Atsišaukite pas

Jį.T. Savininkas,
9361 Burnslde avė., Chieago

cialė Perfdfin$£KWditė.
Į t«osW^
se išstatyti korto? su geriausiu 
generolo Pershlngo paveikslu, 
kurios bus dalinamos’ kiekvie- 
pam, kas tą savaitę pirjes kares 
Jaupon^jų ženklių.

LIET&vbŠ lAMfes FO^DO
-i!"!' /

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

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Liettivos Laisvės 
„ Fondo gali būti išmokami dvie-

Į jų trečdalių’AlL.D. Tarybos; ccn-l 
I tro kopilteto^riarių nutariittu. I

4., LietuVo!^ Laisvės \ Fčndas 
Be kitų naujų |susideda iŠ ffitcų ir iho^csČių,

Eina gandas, kad juodieji Ci
ceras gaivalai — klerikalai nori 
išleist nauji) “jpakoną” 
draust kaltiSiojanis kritikuoti ti
kėjimą ir dievą. Biedni, jie nei 
to nežino, khd įstatymų leidimo 
įstaiga yra Špringfielde, o ne Ci
ceras klebonijose. Savo apjoki
me jie ir patįs nebežino ką^darį.

— fcvkpsa.
Ii

- už

n

PARDUODU murini.jHainą 8 kam- 
bariy, po 4 kambarius ant 3 augš- 
ty ir attika. Galima gauti $62 rcn- 
dos. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė. Atsišaukite po,5:30 vakarais.
667 W. 18th st., Chieago, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
. x __ _____ augš^.juurinis namas, 2 sankrovi,
ir. menkiausią- į ^jA^Vjhąriai, maudynėj gesas, ele- 
t turėsite guri- | ktfjbnAštrios gatvės, geras ištai-

BJIiKis, jĮeądos $120.00. Arti Cranc 
dirhwuu, Lengvi išmokėjimai. — ! 
.$12,000.<ą). J. McDonncll and Co., 
2630 W. 38ht St, Chieago.

«!* * Itr •
Piktdkgąoterisiiii! 
f Hll$lVkWilH£!frl Atbert John- 

bČdon Va
žiuojant' MibVaiiH*e gatve jiedu 
pradėję mušt savo arklį. Ėjusį

Į gatve moteris, p-ia Lottie Hali, I BRIDGEPORT 
užprotestavo. Vyrai, žinoma to UvaiiavimM. “
nepaiso, lada Lottie prišoko I 
prie arklio ir užkamandavo sus-1 Nedėlioj, liepos 28, LMPS 9 
toli. Ncužilgio jai atėjo pagel-1 kuoph ir “Ateities Žiedo” drau-j 
bon visas pulkas policjstų ir nu-1 gijelė buvo surengę išvažiavimą j 
sigabeno abu vyru į stotį. Mote-1 Washingl‘on Parke?. Nors diena 
ris žada varyt “keisą” iki “pas-1 pasitaikė labai šilta, jis dėlto 
kutinio galo”. I žmonių ateilapkė ytin skaitlin-

• 2------- Igas būrelis ir visi gražiai links-1
$ori, ka^u j ieškotų. Į minos. 4
y P-ia \V-r:Kfngs, 1500 N. Lai T. ' ' ‘ T a 1
į ... J. .. . v . -.J Liepos 28 d, buvo LSS. 4 kp.
Šalie gat.,putinai užsispyrė, kadi • • k* r -- - 1
_ ■ • • • 1 * • v* 4 • . I utį eis • jbohcija sUjieškotOMos “paket-| : ; .. . 1. ry»u ,. . . . ; . . r". ? I narių mus kuopon persikėlė d. I kurias lietuviai darbininkai huo- ubuką,, kurj ji užmiršus viename| «... n 1 ei t T fp x. . . . , . I Stilsonas, . Persikeldamas pa-1 su noru sutiks užsidėti. į. -
I • r/m I . X- j Į sake ilgoką ąpyčių. šį syk betgi 5, Draugijos bei kuopos di- P'aeiį9 z,cm9 gyveno Cicero, 111.^-buvo jos<500 dol. žiedas. I . .. . 7 * . u ,v. ’uE / i . < J Norėčiau sužinoti jy adresą. MeldžJ | apsieita be stiprių “argumentų J džiųiRt-------- ----- — q

prieš “sočiai patriotus”. —- Narys Į užsidėda mokestis ant savo rcn- Į Mahi st Butk^MoAt
I giamų balių ir kitokių pramogų - ----------- —-----------------------
II • i m • Pajieškau Frank Ridlauzko. Jis I ir ima extra įžangos nuo 1c. iki | gyveno ptemiau Chieago, ant Leavitt 
|3c. nuo žmogaus, o taipgi ren- *

I Naujienų piknike, liepos 14, Igia balius, vakarus, prakalbas 
surinktos Lietuvos Laisvės Fon- Į ir tt. Lietuvos Laisvės Ėondo 
dui-ir Cicero laisvamanių bylai. I naudai.

Surinko V. Ascite ir Meilienė:] 6. Aukų rinkimu į Lietuvos Į lau.Š S’1 Lš’l’cc&os'mie^ 

po 1 dolerį: S. Vertdka, S. Gerš- Laisvės Fondą užsiima visi A. L. Į jį-į’'{.‘‘L1?17947K‘ivv?m^M^^
• I I Uiti 1<I1I\11į I«/1 / i VvIlU AlvW IlclVvllj

tautas, V. Kudirka, V. Bisku-1 D. Tarybos skyriai ir visos drau- Todėl meldžiu atsišaukti jos 
paitis, F, klikas; jio 50c.: S. A- gijos, kurios nutaria tuo užsi- sviu-bių
doniaitienė, P. Petrauskas, F. imti ir praneša apie tai A.L.& K?r!)o<£ .
Aušra, J. Vitas, A. Korsak, S. | Tarybos centro komitetui. Į   
Bobelis, K. Adomaitis, J. Brown, 
A. Jančauskąs. P, Abelis, M. 
Gurskis, J. Kiaušas; po 35c.: J.
Dočkus; po 25c.: F. Stanislovai-■...... .... . . . 1 t . ~t „ .t r-----• 1... X 1 • • 1. o v H. Vietiniai komitetai ir draugi-|Pi’MiieSikite: J. Baldauskas, ky;Us, P. Želvis, D. Masmhs, S. Va-| jos ga]. gauli nu0 A LDT cen ^312 Union Avc„ 2nrt fl. Chfrago.Į

tro komiteto.- Į REIKIA DARBININKŲ
7.. A.L.D. Tarybos vietinis ko- VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

843’Š. WABASH AVENUE.
arba 

116-122 N. DEARBORN ST.
arba

524-526 SO. DEARBORN ST.
arba

Areštavo keturis 
chiniečius.

Policija vakar areštavo ketu
ris chiniečius name 214 W. 22 
gatvėj. Pagauti berūkant opiu
mą. z

“Geri draugai”.
Thomas Bzarin, 3440 So. Mar

gai! gat., užvakar pakvietė pas 
save ant nakvynės tris “gerus

Užmirštas Tribūno 
^šeimynėlės” narys.

Kurį savo narį užmiršo Chica-| draugus”. Eidamas gultų Tho- 
gos Tribune’o “šeimynėlė”? So
cialistų kandidatą į Suv. Valstijų 
senatą —- William Bross Lloy- 
dą! Lloydas yra to laikraščio 
dalininkas, bet Tribūne dabar 
uoliai remia kitą kandidatą, sa- j 
vo plauko žmogų — McConnic- 
ką.. Tatai užvakar pasakė pats 
Lloydas, pašiepdamas “geriau- 
sį kandidatą” William Hale Th- 
ompsoną, kad jiedu esą
“lygus likimo draugai” tik einan- kelta galva. Nuvežtas paviečio

* Thompso. I ligoninėn Meyer pasimirė. Ne- 
nas tuo pačiu, kuriuo eina Tri- laimes priežastis nežinoma.

mas pasidėjo po poduška 20 dol. 
muštinį. Rytą betgi jo muštinis 
buvo dingęs kaip akmuo vande
nyj. Thomas dabar norėtų ži
noti, būtent, kuris anų “gerųjų 
draugų” yra negeras, 
sakosi visi esą geri.

Jie patįs

Aleksander Meyer, 
galvijų pirklys vakar 
sąmonės ant 55 gatvės su pers-

turtingas 
rasta be

AUKOS. .

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

Pajieškau savo pusbroliu, Kaži-Į 28 dienos prasidėjo mokinimas ang- 
tmero, Klemenso ir Vincento Rum* ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 

HLZH *' >•*'«•« v- -• 
prap., Verškulių sodžiaus. nnėius mokinties meldžiame pradėt

Pilypas Rumbauckas, tuojaus, nes taip — naudingiaus,
1513 So. 48 et., Cicero, Hl.|kaip mokiniams taip ir mokykloj.
’ Kitos mokslo šakos iŠguldoma po

senovei. * 3001 S. Halsted Str.Pajieškau savo moteries, Julijo
nos Šimkienės, 5 pėdą ir 6 colių aug- 
ščio, 40 moty amžiaus, geltonų plau
kų, priešai reti dantis. Išvažiavo ge
gužio 10, šių metų. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chieago, III. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie ja žino, atsišaukti.

v EranliS Šimkus, 
, Bentleyville, Pa.

........ .... ——-
Pajieškau giminių Jono Adomavi

čiaus ir draugo Povilo Krušinsko;
... . . orėčiau sužinoti jų adresą. MeldžiuOS savo lianų nutarimu j jų pačių atsišaukti, arba kas žinote,

Pajieškau Frank Ridlauzko
gt. ir ir 23 PI. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu, nes aš turiu svarbą dalyką:

Martin Blujus,
606 Oak st., Rockford, III.

Tel. 778 Center *

į. j. Jaunj jr seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia įarzdaskutystės 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.
BURKE BARBER SCHOOL 
612 W. Madison St., Chieago.

VALENTINE DRE88MAKING 
COLLEGES

6205 So. Haląted »t,, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. WeUa St.

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio Ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ui 
ŠIO. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmininM

ĮIEŠKO KAMBARIŲSpauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popierasl VEDUSI pora su. 4 metų vąlku jie- 
L L F mikli rinkimui AID ik() mi«Anidymui klunbario be ra- l.. i,, r. auK^nnKimiu A.L.p.|kandy ^us turite kanibHr|

lackas, V. Maukus, P. Alinaus- Į 
kas, A. Kuosaltis, A. Sodaitis, T. Į

I Binkis, M. Šimkus, J. šližas, S; Į
Vasiliauskas^ J. Sargete, S. Sla-l mitetąs paskiria aukų ir rnokes- 
vinskas, J. -Vįdugeris, P. Stat- Į čių rinkėjus ir dupda jiems įga- 
kus, P. Galskis, J. Girnius, J. Į liejimus aukoms rinkti. Įgalio-1 n(843*s.: 
šhpikus, J. Kukut is. Smulkesnių Į jimai turi būti su vietinio komi- 

| aukų $5.00; viso $21.30.- j teto pirmininkė ir iždininko pa
Per J. Stonį ir M. Melvydaitę: rašais.

............................ ... .

Vyriškų Drapanų Sargeliai 
| Nauji, neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
* 0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 

25 dolerius.
; Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.'

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Visai matai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
Sir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 

50. vaikinams siutai nuo $3.00 
$7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va
karais. S. G O B D O N 
1416 B. Halated SU Chieago. I1L

Naujasskandalas.it



