
8
R»i ‘f' —t-..' r,-.- — r-=say^

iftrmjM IMvffiif Dienraštis Amerikoj
Addi«M.

MANIEROS, 1840 SOUTH HALSTEB STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telefone Canal 1506 7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, ut the Post Office ut Chicago, III., under thc Act of Mareli 3, 1879.

VOL. V.
■■■■■i•"■“•T“““

Kaina 2c Chicago, III. Pčtnyčia, Spalio (Oct.) 4,1918.

idžiausi
Vokiečiai apleido Lens ir 

Armentieres
60 tukstančiŲ vokiečiu suimta 

j savaitę
Hindenburgo linija paimta

Naujas vokietijos kancleris prie 
šas pan-germanų

setruksta prirodymų, kad vokie-
>11.1.>111 UI I.IIII.IKU, lll., •», l.rio, Į . . . ..us required by the act of Oct. C. i<>17|ėiai buvo priversti pradėti vie

ną iš didžiausių karės 'pasitrau
kimų. •

True translation filcd with thc post- 
niustcr at Chicago. UI.. Oct. t, 1918.

VOKIEČIAI BĖGA VAKA
RUOSE.

šiaurinis galas Hindenburgo li
nijos paimtas. Vokiečiai apleido 
Lens ir Armentieres. 60,000 vo

kiečių suimta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
ris ueųiiired by the act of Oct. 6.1917.

VOKIEČIAI GABENA GY
VENTOJUS Iš ALSA C E.

LONDONAS, spalio 3. Visa 
Hindenburgo linija nuo šiaurės 
Jūros iki Cambrai liko bevėik 
pilnai išnaikinta šiandie eilėje 
triuškinančių ofensivų.

Anglių miestai Lens, centras 
franeuzų garsaus “juodojo di- 
slrikto“ tapo apleistas vokiečių 
be šūvio.

Armentieres taipgi liko evaku
otas. Visas frontas tarp tų dvie
jų miestų, 17 mylių ilgo, pasi
traukė algai ir vis dar traukiasi.

Belgai Roulers’e.
Rouiers, didelė vokiečių baza 

Flandrijoj, yra liepsnose. Ją pa
degė bositraukiantįs į 'pietus vo
kiečiai.

Belgų ginkluoti automobiliai 
įėjo į Bonlers, kaipo avangardas 
karaliaus Alberto armijos.

I pietus franeuzai greitai supa 
iš šono La Fere. *Tą vietą paė
mus. tik du vašai, Lille šiaurėje 
ir Loan pietuose tepasiliks iš

Bijomasi betvarkės ir sukilimų.

Democratv, vokiečių karinė val
džia pradėjo gabenti Alsace gy
ventojus, tikėdamiesi franeuzų- 
amerikiečių atakos parubežyje.

20 kaimų gyventojai, jų tarpe 
Ferelte, Goutavon ir VVinkel, 
jau yra išsiųsti į Bavariją. Nie- 
kurie valstiečių pabėgo per Švei
carijos rubežių.

Baimė betvarkės labai išsipla- 
iarp ciyilių gyventojų, bet taip- 
tinusi visoj Alsace-Loraine netik 
gi ir tarp kareivių spėkų. Mai
sto trūksta ir labai mažai tėra 
k u ro.
Democrate priduria, 'kad vokie
čių valdžia A'Jsace-Lorraine la
bai bijosi visuotino sukilimo to
se provincijose kada talkininkai 
pereis rubežių.

1 lindenburgo linijos.
Loan jau yra dideliame pavo

juje nuo franeuzų, kuris yra tik 
už 5 mViiu nuo to miesto.

L

Šiandie užsibaigusioj savaitėj 
talkininkai suėmė 60,000 belai
svių ir 1,000 kanuolių vakari
niame fronte.

Anglų kareiviai paėmė didelę 
ir svarbią dalį Hindenburgo li
nijos tarp St. Ųuentin ir Cam- 
brai, užėmė daug miestelių ir 
kareivių suėmė virš 5,000 belai
svių ir daug kanuolių.

Austrijos 
Beaurevoir

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

118 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
AMERIKOS KARIŠKO 

LAIVO.

VVASHINGTON, spalio 3

kareiviai mušasi už 
linijos SI. Quentin

miau buvęs pakraščių sargybos 
kirtėjas laivyno tarnyboj, žuvo 
konvojaus tarnyboj tiesAnglijos 
pakraščiu rūgs. 26 d. su visais 
ant jo buvusiais jūreiviais.

10 oficierių ir 102 jūreiviai iš 
Įgulos, I anglų oficieras ir 5 ci
viliai žmonės pražudė savo gy-

traukiasi linkui 
laigi Hindenbur-

Vokiečiai
Montrebain.
go sistema tdpojgalutinai perei-

šiaurėjr be apleidimo Lens, 
vokiečiai pradėjo pasitraukimą 
praktiškai visame Armentieres 
sektore ir išrodo, kad jie yni pil
name, bėgime. »

Anglų kareiviai įėjo ir dabar 
eina per Lens.

Aubers augštumos į pietus nuo 
Armentieres įtapo paimta ir da
bar anglai yra į rytus nuo jos.

Laivyno departamento prane
šimas, paskelbiantis apie nelai
me sako, kad laivas buvo pa
skandintas naktį Bristol kanale 
ir kad žinios nurodo, jog laivas 
buvo užgautas torpedos, kuomet 
jis lydėjo konvojų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 4, |9I8. 
as required by the act of Oct. 6, 1917
53 ŽMONĖS ŽUVO ANT

LONDONAS, spalio*3. — An
glijos admiraltija šįvakar pa-

Pirmas Lie k^^DienraĮtu Amerikoj
Addreii:

JMUJIEROS, 1840 SOUTH . HALSTED STREET

Talephona Canal 1506

No. 234. 
m—

True translation filcd with the post- mastei- at Chicago, III., Oct. 1918, m rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

skelbė1, kati 53 žmonės prapuolė 
iš priežasties paskendimo anglų 
torpedų kanuolinio laivo susidū
rime su pirklybiniu laivu rūgs. 
30 d.

True translation filed with the posJ. 
mastei- at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as reųtiired by the act of Oct. 6, 1917.

NAUJAS KANCLERIS 
VOKIETIJOJ.

Juo yra princas Maximilian.

AMSTERDAM, spalio 3. — 
Berlino Zeitungam Mittag rašo, 
kad Badeno princas Maximilian 
tapo paskirtas Vokietijos impe
rijos kancleriu.

Pazsak čia gautų žinių, tary
tais susirinkimas įvyko Beriine 
vakar vakare kanclerio palociti- 
je Kaizeris Wilhelm pirminin
kavo ir susirinkime dalyvavo 
von Hindenburg, kuris altvyko į 
Bėdiną kariu su kaizeriu. > Bu- 
vusis kancleris von Hestling, vi- 
cc kancleris von Payer ir keli ki
ti ministeriai dalyvavo susirin
kime.

yra

apie

Kancleris — pangermanų 
priešas.

LONDONAS, spalio 3. Pa
skirimas Badeno princo Maximi*- 
lian Vokietijos kancleriu 
skaitomas čia reikšmingu.

Princas' yra toli permalantis 
didysis kungaikštis Badenįo. Jo 
poetinės pažiuręs sukasi 
taiką per susitarimą ir suderini
mą. “Jokių užkariavimų“ yra 
vienu jo principų.

Nesenai jisai nustebino Vokie
tiją savo beveik pacifisto išsi
reiškimais apie “susiartinimą“ 
su talkininkais, ypaf* Anglija ir 
Amerika.

Buvęs Amerikos ambasado
rius Beriine James VV. Gerard 
išsireiškė, kad Maximilian yra 
tikrai žmoniškas ir paskirimas 
jo kancleriu yra Vokietijos atsi
žadėjimu pan-germanų politi
kos ir yra tikru bandymu įgyt'’ 
taiką, nes Maximilian yra prie
šas beprotiškos pan-germanų i- 
dejos užkariavimo pasaulio.

True translation filed v/lih the post- 
master at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as i eųuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI Už 240
MYLIŲ NUO ARCHAN

GELSKO*.
STOCKHOLM,? spalio 3.

Amerikos spėkos prasiveržė 240 
mylių į pietus nuo Archangelsko.

TokiimTeUolume jie butų apie 
Fokinskaja apygardą, 120 mylių 
nuo Onega ežero.

Sprendžiama, kad amerikie-

gantį tiesiai į pietus nuo Arshan- 
gelsko į V
apie už 125 myliu j šiaurę nuo

Jie yra dabar

nuo Maskvos.
Petrogrado žinios‘rugs. 30 d. 

šiandie išspausdintos Social-De- 
inocraten praneša, kad čecbo 
slovakai paėmė Kazan, kurį, kaip 
pranešė bolševikai dvi savaitės 
atgal, jie buvo paėmę. Žinia 
taipgi parodo, kad kariaujantis 
už bolševikus latvių kareiviai 
datai r juos apleidžia.

Pirmesne žinia sakė, kad rni- 
nistoi’is Trockį paliepė raudon- 
gvardiečiams suimti visas mote
ris Kazamuje. Nėra nieko, kas

pydytas.

ar '• ■
True Irnnsliilloir filed wtth the post- 
inaslcr at (’hicagn, III., Oct. 4, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917.
DIDELI SMŪGIAI KAIZE- 

RIUI.

kurią tik vienas Slilsonas varto
jo. Prokuroras Boberts perskai
tė dalį lapelio, kuris, kaip jis 
sakė, buvo išplatintas kasyklų 
distrikte Pennsylvanijoj ir iš
vardytas “Neikime kariuome
nėn.’’ Lapelis vadina pasaulio

Turkai bėga iš Persijos
Talkininkų dienos laimėji- 

• inai.

Talkininkai suėmė 60,000 vo-
[ va-

iaikinmkai šutėme 60,00( 
kiečių ir 1,000 kanuolių
kariniame fręnte vakar už
sibaigusioj savaitėj.

Berlinas paskelbė apie vo
kiečių evakuapiją Lens ir Ar 
mentieres.

Vokiečiai pasitraukė tris 
mylias Lens lipijoj vakar.

Vokiečiai pradėjo gabenti 
gyventojus iš Alsaee ir trau- 
kties iš Kriemhilde linijos, 
bijodami amerikiečių ata-> 
kos.

Vokiečiai išgabeno visus 
gyventojus iš| St. Quentin 
oirm negu jie evakavo mies-

La Bassee yra apvalomas 
nuo vokiečių.

Turkija, sakoma, pranešė 
Vokietijai, kad ji prašys tai
kos.

Anglai paėmė Ramicourt, 
Guoy, La Catalet ir Sequer- 
hart.
, Prancūzai paėmė Challe- 
rartge, geležinkelių kryžkelę 
Champagne.

Turkų spėkoms paliepta 
apleisti Persiją,.

Australiečiai paėmė prie
šo kolumną arti Damaskus, 
nuimdami 1,500 belaisvių ir 
daug kanuolių.

iiilIiliHM
frue hanslntion filed \vilh the post- 
ninster ai Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
is reguired by the act of Oct. 6, 1917

Stilsono ir Šukio 
byla.

PHILADELPHIA, Pa. Spa
lio 1 d. i’ederaliame teisme prieš 
teisėją Dickinson prasidėjo na
grinėjimas bylos Joseph V. Stil- 
;on (Stasiulevičiaus), LSS. se
kretoriaus ir “Kovos“ admini
stratoriaus Juozo Šukio. Jie yra 
kaltinami konspiracijoj peržen
gti šnipinėjimo ir parinktinio ta
rnavimo įstatymus.

Kitu du kaltinamieji, prieš 
kuriuos yra išimti warrantai, 
buvę “Kovos” redaktoriai K. Vi- 
dikas ir J. Sitalioraitis, į teismą 
nea'tvvko.

Kaltinamieji/J. Stilson ir J. 
Šukys prie kaltes neprisipažino.

Advokatas Robterfs įžengiamo j

nustebino teismą 1 perskaitymu 
iš lapelių, editorialų ir žinių ant- 
galvius ir ištraukas labai paže
minančias Suv. Valstijas ir jų 
karės tikslus.

f
“šie žmonės yra prasikaltė- 

*’ kaltino 
Jie laike-

KomiiKtą Kaipo kapitalistinę ka 
rę’’ ir draftą kaipo “nekonstitu- 
cinį.

Iš kelių kitų straįpsnių išpla
tintų ir išspausdintų “Kovoje“ 
prbkuroras Boberts perskaitė pa 
sakymus, kad demokratiniai ka
rės tikslai yra vien tik būdas

Truc translation filed wilh the post- 
niaster ai Chicago, III., Oct. 1, 1918, 
us rc<|iiircd by the act of Oct. 6,1917,

Austro-Vengrija, paskui Ba
varija...

PARYŽIUS, spalio 3. 
sak pasiekusių Paryžių 
vokiečių cenzorius Beriine lei
džia vokiečių presai spausdinti 
straipsnius ^varstančius galimą 
situaciją Vikietijoj, atsitikime 
jei Austrija po spaudimu Judų 
priversta sudėti savo ginklus. 
Užreiškiama, kad jei Austro-Ven 
grija pasiduotų, galbūt Bavarija 
pasektų jos pavyzdį.

žinių

Influenza siaučia
CHICAGOJE PRADEDA
SIAUSTI INFLUENZA.

Skaičius susirgimų ispanišką
jį influonza kasdie. didėja. kaip 
, au didėja mirimų skaičius. 
Taipjau didėja skaičius susirgi
mų ir mirimų nuo plaučių užde
gimo.

Taip vakar buvo 307 susirgi
mai ir 23 mirtįs nuo inl'luenzos 
r 275 susirgimai ir 51 mirtis nuo 
plaučių uždegimo. Gi dieną at
gal buvo 197 susirgimai ir 72 
mirčių nuo inl'luenzos ir 106 sir- 
sirgimai nuo plaučių uždegimo. 
Išviso nuo rūgs. 23 d. iki vakar 
ryto Chicagoje buvo 1,579 su
sirgimai ir 101 mirčių nuo inl'lu
enzos ir 187 mirtis nuo plaučių 
uždegimo.

PENNSYLVANIJOJ UŽ
DARYTI TEATRAI.

HARRISBURG, Pa., spalio 3. 
-Valstijos sveikatos komisionie 

rius Boyer šiandie išleido palie
pimą uždaryti kiekvieną pasi
linksminimo violą ir kiekvieną 
saliuną Pennsylvanijoj. Pbila- 
dcflpbijoj uždaryta bažnyčios ir 
mokyklos.

Uždarė teatrus.

VVASHINGTON, spalio 3.
Nuo ryto ryto iki neapsislos 
siautimas ispaniškos inl'luenzos 
visokie teatrai bus uždaryti vi
same Dislrict of Cohimbia.

Austrai vejami iš Albanijos
Austrijos parlamentas svarsto 

taikos klausimą
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TURKAI KRAUSTOSI Iš 
. PERSIJOS.

Galbut tai yra pirmas žingsnis 
prie prašymo musių pertraukos.

Anglai vėl užims Baku.

LONDONAS, spallio 3. — Pa
sak šiandie, gautos Tegerano ži-

sijoj pldicipla pasitraukti.
Žinia atėjo nuo Amerikos ge

neralio konsulo, kuris sako, kad 
anglai neužilgo vėl užims. Raku, 
garsų aliejaus miestą prie Kas- 
>ijaus jurų.

Sprendžiama, kad ši žinia reiš- 
<ia visuotiną tiurkų spėkų pasi- 
raukimą iš Kaukazo apygardos 

ir niekin ių manoma, kad tai yra

upės linija nuo Stertaisi iki Me- 
tali tiltui liko užimti.

Degina kaimus.
Austro-vengrai davė labai ma

žą pasipriešinimą naujam ofen- 
sivui ir traukiasi betvarkėje, de
gindami stotis ir kaimus. Ita
lai paėmė daugxbę belaisvių ir 
daug karės medegos.

Nuo Bulgarijos pasidavimo bu 
vo tikėtųsi generalio austrų pa
sitraukime iš Albanijos, bet da
bar yra aišku, kad italai yra 
pasirįžę padaryti pasitraukimą 
austrams k nebrangiausiu.

Liuosnoris. netrukdomas pasi
traukimas iš tokios šalies, ko-* 

Į kioj dabar armijos kariauja, yra 
nepaprastai sunkus, bet pasitrau
kimas po smarkia ataka yra bai
siausia nelaime.

..•iliiiiiriK nric nncidn TruclranslžBon"filed witK‘thc poat-gaiutin.is žingsnis pne pasida- master at Chicago, III., Oct. 4, 1911. 
rymo kelio prie formalio reikalu- ( as reųuired by the act df Oct. 6,1917 
vimo pertraukos mušiu (laiki-1 AUSTRIJOS 
nes sandaros).

Manoma, kad Turkija bėga už ' 
akių pirmam talkininkų reikalą-! 
vimui jei jieškoma mūšių per
traukos — t. y.: evakuacijos vi^ 
sų užimtų teritorijų, kaip to bu
vo reikailaujama iš Bulgarijos.

Visos šiandie atėję į Londoną / 1 •žinios paremia šią teoriją.
6 Viena žinia sakė, kad tarybos 
su l urkija apie taiką jau yra 
vedamos, bet to negalima buvo 
patvirtinti oficialiuose rateliuo
se.

Turkijos emisarai, sakoma, vy 
ksta į Aleppo ir Talaat Paša 
apleidęs Konstantinopoliu.

Bulgarijos ambasadorius Tur
kijoj Kulosiev, kaip pranešamą^ 
atvykęs į Konslluntinopolių, kur 
jis turėįjo ilgą pasikalbėjimą su 
Turkijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteriu.

SOCIALIS
TAI PASKELBĖ SAVO 

TAIKOS SĄLYGAS.

Parlamentas svarsto taikos 
klausimą.

un**' _ J

True translation filed witl» thc p^st- 
master at (’hieago, lll., Oct. 4, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

AUSTRAI TRAUKIASI Iš 
ALBANIJOS.

Italai paėmė svarbią bazą 
Berat.

LONDONAS, spallio 3. Au
strijos karės ofisas praneša, pa
sak žinios iš Vienuos, kad aus
trų kareiviai pasitraukė iš Alba
nijos. Ij

Berat lapo paimtas talkininkų, 
sako pranešimas.

AMSTERDAM
Vienuos žinia sako, kad vakar 
Austrijos atstovų bute prasidėjo 
svarstymas valdžios deklaraci
jos ir taikos klausimo.

Socialistai atstovai reikalavo 
taikos sekamais pamatais:

1. Sutvėrimas tautų lygos.
2. Pašalinimas ekonomiųės ka 

rėš. Paika be aneksijų.
3. Atstatymas Serbijos. Cepio- 

gorijos ir Belgijos.
4. Peržiūrėjimas Biicharcsto 

ir Brest-Li'tovsko sutarčių.
5. Išrišimas rytinių klausimų 

ta uitų pamatais.
6. Išrišimas Lenkijos klausimo 

per lenkų konstituentus.
7. Išrišimas autonomijoM <Ud

kiekvienos tautos Austro-Ven- 
gnjej. t

Posėdis užsibaigė įnešimu, rei
kalaujančio tarjytautinio taikos 
kongreso išrišimui Lenkijos ir 
taq)llautinių klausimu'.

True translation filed with the p«st- 
master at Chicago, III., Oct. 4, 191g. 
as retuiired by the act of Oct. 6, 1917

Šaukia Vokietijos reichsta-

AMSTERDAM, s,])alio 3. — 
Iš Vokietijos pranešama, kad 
Vokietijos partijų vadovai nuta
rė, kad pradinis reichstągo po
sėdis įvyktų ateinantį uita min
ką ar seredą. Nariai l>us surink
ti kad užgirdus valdžios prane
šimą apie jos politiką.
f... ■*■ ■■ --—■— ■■

RYMAS, spalio 3. -- Pasi
naudodami žingsniu, kuris paša
lino Bulgariją iš karės, italų ka
reiviai pradėjo'triuškinti ofensi- 
vą prieš austro-vengrus Albani
joj.

Generalis mušis prasidėjo u- 
tarninke 35 mylių fronte nuo A-

liais blogiausios rūšies 
valdžios prokuroras. ‘ 
si smarkios protinės pozicijos 
prieš šios šalies kayės tikslus, 
kurių jie plėtojo platinimu melų 
ir propagandos labiausiai maiš-

. tiugopbbudžio.“
> Jis sakė, jog jis prirūdys, kad 'D’Anunzio perskrisdamas per AJ^d'riatiko rytų link iki Osuin upės.
• daugybė eirkiiliorii', buvo para- pus aeroplane atvyko čia šiandie Taip greitas buvo italų besi- 

šyla ant rašomosios mašinėlės, Francijo fronto . 3 vai. ir 10 min. veržimas, kad Fieri ir Serneri

' i :
True translation filed wifh the post 
mastei- at Chicago, III., Oct.\ 4, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Perskrido Alpus.

TĮJ-RN, spalio 3. Gabriele
ORAS

>Q

Giedra ir galbūt kiek šilčiau 
šiandie ir ryto. }



Senos niektikybes Atidaryma
I ■■■■III........... I i l

Sezono Nedalioj, Spalio-Oct. 6, 1918

138-os ir 158-os kuopų Pradžia 4 vai. po pietų

CICEROJ Tikietas 25 centai

Prakalbos su Paveikslais
Kazimieras G. Trainis

LIETUVIS NOTARI.IUŠAS

GABUS ADVOKATAS

Randasi ofise, vedimui visokių provų

Iškilmingas Balius

Am

Rusiikos ir Turkiškos Vanos

SCENOJE
STATOMA

M. P. JANKAIČIO S VET
4837 W. 14th St., Cicerb. Esame prisirengę veikalą 

perstatyti gerai, 
lauksime iš visur 
tingėkite.

LSS. 138 ir 158 kuopos

Padaro ir paliudija visokius dokumentus ir popieras

AUKAUKITE LIETUVOJ 
LAISVES FONDAN.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52-813

Sukatoj, Spalio-Oct. 5, '18
Pradžia lygiai 7 valandą vakare

Režisierius M. Dundulienė
Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS.

. A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

LIETUVIŲ SOCIALISTU 
PROPAGANDOS MO

KYKLA.

Miscvičiutė ii 
■» Kalvaičiulės 

Bric-

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

1\ GALSKIS, 
Notary Public 

Užtvlrt-ns visokius legališkas pop’eras, 
apdraudžia nuo nelaimingų utsit'kimų 
Šute kiti geriausius advokatus dėl įvai
rių bylų vinuoue teismuose: bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
1356 N. Hoyne Avė., Ch'cago, III. 

Telephone llumboldt 8360

perdavė jam savo skausmus 
bet jei jis apmaus savo kelinė
mis kapojamųjų kulbę ir jų ge- 
ra i suputlins, tai skausmas ji 
apleis ir sugrįš atgal iš kur ate-

kad skaus- 
vai

12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th it, arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

True transliitiou filrd wilb tlic posb 
tTiaster ai Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as reųulrcd by Ibe ari of Oct. 6, 1917
HERVE PRAŠALINTAS 

Iš FEDERACIJOS.

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X, Morkus

savaitėje, pet 
Viela yra pa 

3001 So. Hat

Didelis Klam Kepimas
UŽBAIGIANT PIKNIKŲ SEZONĄ. IR GERUS 

LAIKUS KIEKVIENAM

True transbilion filor! wl’b Ib** 
maslcr al Chicago, III., Oct. -1, 1918, 
as reųuired hv Ihe net of Oct. Ii, 1917
Pienuojama visos Amerikos 

Darbininkų Federacija.

užsimoki* 
už trijų dienų po to, spa 

., prasidės lekcijos. Mo 
kiekvienam

dalyvaus gabiausi Ateities žiedo nariai, dainuos gerai išlavintas choras 
Slaniuliutė, šiiliškaitė ir BViedukas; duetas 

dialogas “Tėvas ir Simus”, atliks Tvcrijonuks ir Parcckulis; duetas 
duetas smuiko ir piano Bricdukai; solo A. Brie dūkas; duetas Staniulio!

šidiškytė, Grušaitė kornetas; duetas p-lčs Pilipavičiutč.s. Bus keletas deklamacijų ir 
L.’ia ‘‘Ateities Žiedas.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informaciją rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

Teatras ir Balius 
pirmu sykiu scenojuNetikėtas Sugrįžimas”

Rengia L. S. S. 81-oji kuopa
Nedelioje, Spalio-October 6, 1918 

M MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 5 valandų vakare. Inžanga 35c ir 50c ypatai
Plačioji Chicagos ir apielinkės visuomenė yra kviečiama skait
lingai atsilankyti, ir gardžiai pasijuokti, neš šitas farsas ddr pir
mą sykį pasirodys scenoj 
Muzika J. Grušo

Kaip “Naujienų” skaitytojai 
jau žino, L.S.S. VIII rajonas yra 
nutaręs šį rudenį Įsteigti Cbi- 
cagoje Mokyklų, kurioje bus iš
dėstoma socializmo mokslas, 
'ta Mokykla jau greitu laiku at
sidarys, ir ji tęsis iki balandžio 
menesio pabaigos, vadinasi, a- 
pie septynis menesius.

.Propagaųdos Mokyklos pro
gramas šiam sezonui susidės iš

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

Celi
niai Obrera Me- 

cplynis pasiulini- 
-;link konferencijos, ren- 
laikyti Me.sikos pasienyj 

visos Amerikos dar

kai! ateis laikas, 
te Social- 

parlija, 
nors

šia pelnyčių turėjo bul Mo
kyklos atidarymas ii- mokinių 
priėmimas, bet dėl 4-os kp. ren
giamų prakalbų, atidarymas a- 
tidčla sekamam utarninkui. Ji
sai įvyks Mildos svetainėje, šiuo 
kviečiame Misus, kurie jinlere- 
suojasi minėtąja Mokykla, atei
ti spalių 8 d. į Mildos svetainę. 
Tenai bus išaiškinta smulkiaus 
visas Mokyklos programas, ir 
norintieji lankyti 
duoti cavo vardus 
Ii; nes 
liu 11 d ♦
kestis kiekvienam Mokyklos 
lankytojui bus $1.00* už visą se
zonų, o mokestis už atskira lek
cijų 15 e.

Cicero, Illinois

Subatoj, Spalio-October 5, 1918
A. J. LAUTERBAGH SVETAINĖJE,

48 19 W. 12th St., kampas 48th Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare. . Tikietas 25c.
Visus mielai užprašo L. R. R. P. KLIUBAS.

PARYŽIUS. Yannes’es so
cialistų federacija, po aštrių gin- 

[arp didžiumiečių ir mažų
jų partijos skyrių, nutarė 

La Vlctoire laikraščio redaktor
ių Gustave llerve prašalinti iš 
Socialistų Partijos. Ilcrve reda
kcijos straipsniu atsakė, kad jo 
priešai nelaukė nei jo pasiteisi
nimo išgirsti ir kad ekskomuni- 
kavinias jį mažaLapeinųs, neigi 
jis kenksiąs jam vesti kovą sa

vo laikraštyj.

Vakaro programų
ilovaujant p. S. Staniuliutei; trio
Jescvičiulč; dialogas “Tėvas ir Simus 
ak. Sarpalius. ___ .
dūko; solo šidiškytė, Grušaitė kornetas; duetas p-lės Pilipavičiutės. T 
kita.’ Po programui šokiai prie puikios muzikos. Visus kvicėi
įžanga 35c ir 50c., BE. EXTBA.

NEW YORK. N 
federucion Ri 
.\icana” j teikė 
mus k 
giamo 
sudarymui 
bininkų federacijos

Yra siūloma, kad konferenci
ja paskirtų viena ar du delega
tu gyvenančiu Suvienytose Vals
tijose organizavimui Mcxikos 
darbininkų gyvenančiu Suv. Vai 
slijose ir prižiūrėjimui jų reika
lų, padedant Amerikos Darbo 
Federacijai; ir kad abi, federa
cija ir konfederacija paskirtų 
pastoviu*; atstovus miestuose ar
ti stėnos ir prieplaukose prižiurę 
jiinui darbininkų reikalų Jiems 
iš vienos šalies pereinant į ki-tą.

Konfedi racija norėtų, kad Me 
ksikos darbininkai galėti] dėtis 
prie darbo organizacijų Suv. Vai 
slijose be siaurinimo patapnos 
ir teisių, kurias tokios organi
zacijos teikia savo nariams.

! Konfederacija nori prisiųsti 
savo delegatus į Vidurinę ir Pie
tinę Ameriką lodei, kad 
Darb. Fed. jau dabar susiraši
nėja su darbininkais tose šalyse 
kas dėl susivienijimo projektų 
ir konferencijos laikymo. Iki 
Meksikos delegatai gaus žinią a- 
pie lai, koks tikrai yra vidurines 
ir pietinės Amerikos darbininkų 
atsinešimas į konferenciją, kon- 
Icdehicija norėtų apriboti laiki
nojo komiteto veikimą išdirbi
niu pieno minėto meksikiečių 
pasiulinimuoae.

šeštasis pasiulinimas skamba: 
“Kad butų padaryta sutartis 

kas di lio, kaip geriausia butų su 
rasti budus padarymui tokios j- 
t( kmės,»kad teisingumas ir ap
sauga butų teikiama tiems dar
bininkams, kurie dėl įvairių 
priežasčių yra netekę savo lais
vės Suv. Valstijų kalėjimuose.”

dvejopos rųšies lekcijų: iš so
cializmo mokslo ir iš lietuviu 
kalbos bei retorikos. Mokyto
jai bus P. Grigaitis ir Kl. Jur
gelionis. Lekcijos bus skaito
ma viena karta 4 ■ L
nyčios vakarais, 
imta “Aušroje“, 
sted SI. •

Mildos- Svetainėje,
Halsted ir 32-ra gatvė.

2221 So. Leavitt St 
Kampas 22nd >1.

Valandos: 6 iki S vakaro
....» Phona Canal 462$

Nedėldieniaia tik pagal sutarti
Reiidencijos Telephone Albany H44

Ausies skaudėjimas galima iš
gydyti išgėrus skutenų nuo šliu- 
binio žiedo, arba pučiant j ausį 
per arelio plunksnų.

Dantų, gėlimų galima išgydyti 
pabraukius vinimi iš arklio pal- 
kavos, kuri paskui reikia įkalti 
j augantį medį; bet jei medį kas 
nukelta, lai danties gėlimas vėl 
grįšią.

Jei kas pasiskundžia danties 
gėlimu, ausies skaudėjimu, ger
klės sopėjimu, riemeniu, ar ko
kia kita panašia klintim, ir jei 
tas, 1 tiriam skundžiamasi, pa
sako “tas netiesa,” tai negeru
mas pranyksta kaip bematai, 
šitas pastarasis vaistas gali būti 
remiamas principu 
mo prašalinimui reikia dėti 
sitis veikiantis priešingai.

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progų pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbų. ' ’ Kviečia KOMITETAS

Prie 
nlikia 
duonos, paskui tų duonų atėmus 
šuniui tiliduot, o visos ligos le
mtos vaikui pereis ant šunies.

Jei valktis turi mėšlungį, dan
tims kalantics, tai reikia sude
ginti visi jo drabužiai.

Jei vyrtis staiga gauna diegimą 
viduriuose, lai tas yra dėlto, kad

t>igi nepamirškite, k; d f na 
8 d. bus Proptigandos Mg 
los tdidarymt'.s.
Komisija: S. Meški uskas 

Ant. Jutas, J. Vidu.
(Apgarsinimas)

Vaikas neturi liesti šunies piF- 
ma negu jis pačiupines kalę, nes 
jo kūnas negis greitai.

Jei menuo švies vaikui į veidą, 
lai saulė jo nenudegs.

Tuščio lopšio nereikia supti, 
nes vaikas teks ir pyps.

Jei vaikas uteliuotas viename 
j, tai jį šuo įkas.
> pat apkrikštijimą vaiko 
paduoti jam šniočiukas

DR. A. M0NTV1D
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mudison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryte
Phone Hiiymurket 2563

751 W. 31-mas st., arti Halsted St., Chicago, III 
Tel. Boulevard 6399.

RUsJlAN
TURK1SH V; 75<
I5ATH 20^

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ”* su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

“Ateities žiedas”—Vaiku Draugijėlė Rengia

GRAŽŲ KONCERTĄ

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampan Monroe, n v D M CHICAGO, ILLINOISU|a Da Iv3« ItU vW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augfcto.
Valandom: Kasdien 9 fkl 4. Nedėldieniaia 10 Iki 1. Taipgi Paaedė- 
lyj, Seredoje, Pėinyčioj^ Ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Geriausias būdas dėl iirinimt 
Meturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlctiter'io

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių Inidų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. Ir 66c. butolliikas vinose aptlekoao arba 
MtHdiat nuo

F. AD. RICMTFR & CO.
74-SO W«ahlngton Street. New York, N. ¥•

Lytų arba giedra 
šokiai Clam Showder Dykai 

Ims valandų po pietų 
Tikietai iškalno parduodama pas K. Jainontq9 1840 S. Halsted Str. 
ir pas Geo. Chcrnauckų, 1901) S. I nion avė.
KAIP NUVAŽIUOTI:— 22ros karais iki galo. Jcn paimsite Lyons 
karus kurie priveš prie pat Chernmicko Daržo.

Spalio 6, 1918
2 po piety

Chernaucko DaržeLYONS, II.L.
.lis įlinkiu 

kuomet tikrai nnciona 
istų Partija bus įsteigta 
pi\ie kurios jis gal prisidės 
jam gal gerinus norėsis apgini 
nacionalį bloką, kuris, taikai at
ėjus, bus sudarytas iš teisingų 
žmonių visų partijų Francijos 
alsteigimui, idant ji galėtų užini 
Ii tą vietą, kurią ji nužudė di
džiųjų pasaulio dcmokrati|ų 
pryšakyj.

Kas dėl atsteigimo darbo, vi
sų teisingų piliečių bloku, apie 
kurį kalba llerve, lai Įdomu pa
stebėti, kad l.ysis išpildė savo pri 
žadėjimą ir Įsteigė dienraštį 
“La Nouvclle Democratie.” ku
rio jis yra redaktorium.’

“Poilus atliko savo dalį, te
gul civiliai atlieka savo, vaduo
dami Franciją iš vidaus”, pasa
kė Lysis rednktoriniame straip- 
snyj, pridurdamas, “Mes jiems 
pasakysime kaip.“

“Harpers New Monthly Maga
zine už sausį, 1871 m. yra straip
snis apie švedų liaudies gyvena
mą. šilaine straipsnyje tarp 
kilų dalykų, paduota šitokį prie
tarai.

Nuotaka parjojusi iš bažny
čios, turi greitai nusėsti, nuo ar 
klio, nuimt kamanas nuo jo, at- mjC( 
leisti balno papi ngą ir paplekšė- 
li jam j sprusnas, o turės leng
vus gimdymus. Arba tas bus 
atsiekta jei ji pro plėškę išlįs.

Jaunavedys per savo vesUtvcs 
turi vilkėti jaunavedės pasiutais 
marškiniais. Paskui tie marš
kiniai reikia padėti ir laikyti, kad 
jam numirus jį apvilkus jais.

Jei jaunavedė tą naktį prieš 
vestuves pasiguldo su savim ma
žą vaikutį, lai ji pirmutinį turės 
Stilių.

Per vestuves ji turi/iaragauli 
visų valgių ir turi staltiesę krim
sti, lai ji pasiilgimo neturės nc- 
štumoje.

Besilaukianti motina turi bū
ti atsargi daugelyje dalyku

Ji neprivvalo vaikščioti vien
plaukė, nes kudikis gali būti 
strofulingas.

Jei ji žhirės į tuščią maišą 
neužrištonps žiotimis į ją, lai 
jos vaikas visuomet bus alka
nas.

Jei ji atsistos po oila, nuo ku
rios plaukai nuskusti ir nepa
sieks jos ranka, tai jos kudikis 
turus tymus.

Jtji ji žiūrės per plyšį, ar per 
grąžto skylę, tai jos vaikas bus 
žvairas.

Jei ji valgis kiaušinius pilkos 
vištos, lai vaikas bus lašuotas.

Jei ji užuos maitą, tai kūdikio 
kvapas bus blogas.

Jei ji pamatys pusiau perskel
tą rąstit su paliktu jame kyliu, 
arba žiūrės į negyvą zuikį su gal
va, tai vaiko lupa bus perskel-

1836 METAIS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE



1 N A U J I E N O S, Chie.'to, III. 
■0

Norvvood, Mass.
' ? Y ------- * ’ f f f’

Musų veikimas.
i * ’ -■ —, n - -

Rūgs. 15 d. vietos L. M. P. S. 
I I kp. surengė j/llikią vakarienę 
socialistu bendrovės namo nau
dai.

Pasidėkojaul progrcsišcių pa

kariu dabar priklauso Thomo 
Mooney likimas.

—Rezoliucijos Komisija.

Akron, Ohio.
Aukos Soc. P. rinkiniu kam

panijos fondan.

Westville, III.
Kunigui vargai.

Pagalios, pas mus susipešė ii 
palįs žalcžnicji kunigai. Mat 
nesusilaiko dėl sekėjų. Dalyku 
susidėjo šiaip. Rugsėjo 21 d 
VVcslvilkn atvyko tūlas kun

>adarymą reikalauja dviejų cen- 
ų. Tai imi t!

Taip jau neteisingai Z. G. aiš-, 
tina ir lietuvių kontraktorių 
laugininiąsi. Uksą, “susitarė My
kolas su Juozu: vienas parneša ( 
naišų nešintų švarkų, kitas par-j 
įveda iš karčiųmos 2-3 darbinųi-. 
us ir biznis gatavas". į ką lai, 

>unnšu? Išrodo, kad Ballimo-

Klauskite Cha*. Putri* 

ni tisų lietuvio drabu

žiu pardavėjo.

I __ j

Skolinkite kaip jie 
kariauja.

L žsirašykite ant La
isvės Paskolos dabar i

sidurbavimui, vakarienė pavyko 
gerai. Svečių atsilankė pusėti
nas būrelis ir visi gražiai links-
minos. Pažymėtina, kad p ro

Akronieėiai neužmiršta savo 
partijos reikalų, štai šiomis die
nomis jie suteikė gražių aukų

Kelmelis. Pasisakė atvykęs kle 
bonaulų j ‘‘pCigulmingąją" par. 
piją. Rot kadangi iki šiol vietoj

ės darbininkai tik it* trinasi kur
iamose ir laukia, kad konlrak-j 
oriai juos vadžiotų po tris ir

mia visokiais budais Soc. Bend. 
narna.

Socialistų Partijos rinkimų kam
panijos fondui viso virš 22 
dolerių. Aukojo sekami drau
gai: K. Janeliunas $1.50; J. Bud 
žiuskas, B. t ščinas, M. Pūkis,

lietuvių duseles ganė slovaki 
"kunigužis“. lai pastarasis ne 
maža susirūpino sulaukęs nauji 
"dvasišką konkurentą". Taigi

ceturius;.. 'I no tarpu yra kaip
ik priešingai. Kontrakloriui į 
irisieina nueiti pas darbininkai

Baltimorėj konlraktoriai

slė (pašelpinė) surengė masijiį 
mitingą prakalbas. Kalbėjo

dingumą prigulėti prie paselpi- 
nių draugysčių“ ir kokią rolę lo
šia tokios draugijos ekonominia
me darbo žmonių gyvenime ir 4- 4

iaitis. U. Kaulakis, M. Bulcvi- 
•ius. P. Sidaris ir k. Kaslela
M) $1.(M); A. Tumas ir A.Gražys 

po 75 c.; K. Praspaliauskas, 
P Jurgelis. P. Petrušonis, R.

Ko lu čia alsibaladojai? Ka> 
tave siuntė?

Kaip len daugiau buvo, niek 
nežino, 'l ik aid rytojaus, nedė

rgi neliesa.

tu kuris-dar laikosi, lai su bai- 
ne laukdamas bankruto. Ga- 
ite apie lai pasiteirauti pas by

dus. A. Kuprevičius, T. Pilotas,

Antru atveju kalbėjo apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį. Kal
bėtojas gana puikiai nupiešė da

rai užvažiavo taiiti 
šliuį)ui ir česnutiui.

tiegutg po 50 c.; D.
. Jurškiutv. M. Poška. M. ir atėmęs jam mišias.

Leiskite man nur<xlyti šito 
priežastį. Pirma priežastis tai 
doką darbininkų.,Mat daugelis 
ubsiuvių nuėjo j kitas pramoni- 

jos šakas... Bet dėlei lo butų pli

tykus ir 
ui ūkams

;is, B. Jakštis, M. Matužeka (?) 
po 25 c.: A. Bailiuką 21) c. Vi- 

40 su smulkiomis aukomis $22.

Bimba \ alparaiso universit. sji 
(lentas dviem atvejais. Pir
ma tema buvvo apie ekonomini 
klausimą, antra apie Liet. Dr. 
Lil. Draug. Draugas Bimba,

Visiems aukojusiems varde Lbz 
211 kp. tariame širdingą ačiū.

—Komitetas.

savo parapijomis į "parūpijalu: 
milingą". Jalai sužinojo ir sl; 
vokas, daigi ir jis atsilankė 
"parapijalną mitingą“. Patyręs 
kad kun. Kelmefiis išvadino j 
lokiu ir dar kitokiu, jisai tuo 
išsitraukė “kunigiškus doku

aikj. Bet ve. kame didžiausia 
beda, kuriai, pasak koresponden-

fai palaidasis unijizmas. Ten

islai konlraktoriai netenka 
zisu privilegijn. Jiems neleisti-

Vakaras. tuviškam konkurentui, šia. sa 
ko. čia yra dokumentai ir čekė

bumais klausimais ir turi pusė 
tina iškalbą. Jo kalba būvi ♦ * ♦
nuosekli, aiški ir nuoširdi. Pub
lika buvo pilnai užganėdinta.

—Nairietis.

m rengt

i rainą
ušo keturių veiksmų
Krvžius“. Lošė cle-

kur tavo dokumentai? Parodyk 
tu. lu, lu, lu... Kelmelis jų liepa 
rodė. Sakėsi, nešim šiojąs "si

ulig jų nusimanymų: negalima 
dslatyli darbininką, nors jo el
gimąsi butų k uoihiogia usias. 
Darbininkui gi visa leistina: ga
li išeit iš dirbtuvės kada tik jis

Waterbury,Conn Sakau, laimingi tie clevelandic’ 
•iai: turint lokių gabių spėkų

Reikalauja paliuosuot Thomą f 
Mooney. kalu.

- Clrvehmdioohtsi lu-rėlume pa- 
,ckt ir mes, akroniečiai. Jr a>

savim“. Tada slavokas šokos 
ant kun. Kelmelio: lai lu, sus 
penduotas! Jai tu !.. Ir jau būvi 
beužsimojąs. lik paraįiijonai ne 
leido.

Kuo ta dviejų kunigų varžyti 
nė užsibaigs, dar pamatysime.

ryt tau nuostolių ir jam nie- 
iiir nieko!

Na, ar prie tokios "tvarkos"

\š suprantu junijos

Dabar čia Chicagoje jus rasite tokias vertes kaip pasiūlyta šiame

Išpardavime Vyru Siutu ir Overkautu
.įeinu jus rasite siutus ir overkohis 

kur nors šiame mieste taip puikiu> 
kaip šie, jus rasite $35 ir >10 ant ją 
kortelę ir jie yra to verti.

Jums nereikalinga Imti drapanų 
nyje, kad pažinojus kokios šios 
vilnonės drapanos! Tokie dalykai 
ra privatiškas dalykas — jie yra 
šas žinojimas.

Todėl žinant šiuos laktus, kam 
dėlioti pirkimų rudeninių ir žieminių 
overkaulą? Kuomet musų dabartinės prcKcs mis parduotos, 
jus turėsite mokėti $10 iki >1a dauginus už tas pačias drapanas, 
taip kaip kilos drapanos dabar reikalauja.taip kaip kilos drapanos dabar

SIUTAI
yra puikiausių visų vilnonių 
audimų visų naujausių spalvų 
ir kombinacijų, puikiausių pa
siuvimų, visų vėliausių rude
ninių modelių, konservatyvių 
dėl apysenių vyrų ir naujausi 
modeliai dėl jaunesnių vyrų— 
už šią kainų už vilnonius įvil
ios spalvos mėlynos serge, siū
lai kurie atkreips jūsų domų. 
Storiems, augštiems, specialiai 
apkainuola šiam iš- ŠOEOO 
pardavimui po. ...
C-------- -  —

Vaikų ilgos kelnes.
į 'i’virtos ilgai dėvimos ma
terijos. puikiai pasiūta, vė
liausios stailės, kokios pa
staruoju laiku pageidauja, 
mieros nuo 15 metų ir aug- 
ščiau Musų specialė kaina

■ šiam išpardavi- ŠOAOI) 
mui .......... .......... E V

k______ ;------.-----------------------------/

nė

O VERKAUTAI.
puikiausių juodų, rudo ir mė
lyno kvrsey, papuošia aksomo 
dėl konservais viai. dėvinčių 
taipgi juodo ir osl'ord vicuna 

puikus ovirkaulai. parodomi 
kalniečiu su pilnu pamušalu 
audeklo, jaunesniems vyrams 

naujo karinio, Paddock, Ches- 
lertield ir platus modeliai pui
kios spalvos įvairių vilnonių 
audeklų. Specialiai XOE<>0 
apkainuola po ....

Society Brand
Drapanos

Kuppciiheimcr ir kitų ge
rų Cliuagojc siuvėjų siutų 
ir overkolų. rųšįs, kurios 
pritaikyta 'OP iki *EE 
dėvėjimui Ev vv

—i.-—-;_____ ................... -,.............. J

Motinos panorės, kad jos turėtų tuzinų dukterų, kuomet jos pamatys šias

Draugija laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. kuriame tarp kita 
buvo prisiminta apie San. V ran- 
cisco darbininku vado. Thomo 

<7

Mooney. reikalus, čia jau buvo 
priimta tam tikra protesto rezo
liucija. reikalavimu atnaujini 
1 homo Mooncv b\ tą. Bezoliu- 
(iją nutarta pasiųsti tiems, nuo

langeli paskalius prie lavinimo-

AVestvillej nauja "mada“ •— 
padegti namus. Žiūrėk, Balt 
rus "gerai apšiuriuo forničius”.

ik prie lietuviškų kontraktorių 
naikinimo man jie darosi ne- 
upranlamais. Suprasčiau, jei-

vildos vaikinai ir merginos ra- 
švlusi prie "Aušros“ choro, ku-

kon trak toriais. () gi 
rimą padaryt dirvą..

kimūs toj įstaigoj ir 
mes.

supleškėjo! Namukas, x žinoma 
priklauso ne jam ir dažnai “ne- 
įšiurintas“. bei lai kas by tik 
Baltrus gavo "gerą inšiuriną”?

įpie incidentą su C. Grinium.

Merginų Puikios 
Suknės po $8.88

Perviršis stako rudeninių 
ir žieminių suknių iš Dandy-

’ line Dress Co., 206 W. Adams
St., Chicago.

The Dandyline Dress Go. išdirba pagarsėjo; 
sias Ivlsie Dinsmore suknias, tokia rūšis, kuri 
niekuomet neparduodama pigiau Jkaip ‘?1- 
šios suknios yra naujausios ir geriausios stai- 
les parodomos dėl rudens ir žiemos. Frencli 
sergės, storiu sergės, (atleis, Georgette crepes, 
ir II. Mieros 8 iki II metu. Apkainuola po

$8.88

kiu ma
no paties 

dideliam kū
niškam veiklu

mui, kurs daugiau
siai paeina nuo ma

no paties ypatiško va
rtojimo .\uxated tron” 
—sako buvusis Svei-

‘ katos Komisionieriiis, 
AVm. B. Kerr C.hicagos miesto. “Iš 
savo palies patyrimo su Nuxated 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno al- 
budavoljitno sutaisymas. kad jis 
turėtą būt vartojamas kiekvienam 
ligonbuty j ir užrašinėjamas kiek-

Aklame maža \likėjų. Nors 
vielinė LMPS. kuopa linansiš-

ka toliau prasisiekusių narių, 
lodei daug ko nuveikti negali.

Battimore, Md
Delei Z. Gapšio rašymų.

<t-

dėlto, kad nėjo kartu su darbi- 
linkais, streikuotų, o dirbo kaip 
visi kili konlraktoriai. Dg. Gap-

lamas socialistu, gvniau Gri- 
liaus "blogus darbus". Turiu

lodei, kad įsu kontraktorius, o

228 d. A. č. sako, kad as visa 
len aprašęs neteisingai. Jis dar
gi bando mane kritikuol. La
imi gerai. Bet kritikuojant 
reikia orisilaikvl teisybės. Pav.,

| Aš manau, kad to neužginčys nė 
pats A. Č., būtent, jogei chorą j jų "pramogas" mažai kas be

silanko.
aprašiau lil:

jogei susirinkime

Vakaras buvo rengiamas tik
slu pasipelnyti
"Vyčio“ spaustus ės

Klebonai!jau! čia

įkūrimui

kun. Kaze

gę T. IJubinskiulę. Ji veikla 
ne lik progresisėtų kuopoje, o

Kad taip butų daugiau tokių ga-

tilpo korespodencija iš Baltinio-, 
rėš. Jos autorius, d. Z. (iapšys 
rašo apie sociaUistus ir kontrak
torius.

Perskaičius lą Z. (i. korespo-

Grinius nėra ant tiek prasižen

gęs ir neužsitarnauja "išbrauki-
neteisingas: buvę IK. l£l jau!

Del lokio menkniekio kilti lo- <iš rašau “tokias korcspondeti

Jaunieji, kurie norite ir gali
te lavinlies. dar kartą kviečiu 
prisidėt prie . “Aušros" choro.

štalyti visai

lepajiegė' sujirasli, ar jisai rašė 
lik dėlto, kad būti nuolatiniu 
‘‘Naujienų“ korespodentu. Bet

nio”. Pnšuįliiidiiini jį iš kuopos Į kį skandalą, 
jus daugiau prasidengei. Delei 
šio dalyko tečiaus norėčiau kad 
išreikštų savo nuomonę “Nau
jienų” Redakcija, būtent: ar I I 
kuopos nariai i>asielgė teisingai 
pašalindami P. Grinių ir ar ji
sai buvo lo užsitarnavęs?

—K. Mikolaitis.
P. S. —P. Grinius susitaręs su

Žadėjo *‘b< dievins" šluot "kaip 
su šluota", bet kaip matyli, tai.

sycikesnes moteris h* stipres
nius. drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai, liaunama pas visus 
gerus abtiekorius. I

Jaunas Kareivis.

Aukaukite Lietuvos Laisvės

raštį, tai būtinai turėtų aiškinti 
dalykus plačiau ir taip kaip jie 
a'tsitiko. Beikia mat žinot, kad 
laikraštis, lai ne "gerbeč kelias"..

. v. .. - • i \ v*- nė kam kitam skriaudosir užrašiau. O .jeigu d. A. (..
juos skaito remdamos {mokėji
mu mėnesinių duoklių, lai jis 
turi žinot, kad duokles užsimo-
kėl galima visai nebūnant susi-

Kodėl aš nieko neveikias? O
• c

iš kur d. A. Č. tai sužinojo? ši
taip užsivarinėl nederėtų.

kalai, o nutapė kaip — juodva- 
baliai. —Koncerte miegojęs.

rinkime.

nii narių.
ir su obeliui skaičių* 
Aš nusakiau (ne iš

1 Redakcijos Atsakymai į
mano

Mokinkies Koltai Turi Proga!
Gausi geresni ir švaresni darbą, ir geiesnį užmokestį tik tuomet, 

kuomet išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje
f

’l'aigi. pasinaudok šia proga. Dabar yra geriau* 
šalti ir ilgi vakarai, namie nėra ko veikli, o pa-

galima prcikii ir lengvai išmokti visų Antfhj kalbą, skaitymą ir raštą, už 
prieinamą atlyginimą. ......... ‘ -
sias laikas mokinties

NEBŪK SUTINGĘS—IMKIS Už DARBO!
(ial jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargęs ir perviršija tavo spė

kas supratimo, arba kad Angliška kalba dėl (avės yra persunki ir kad 
jos negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bėgiu šf- 
šią menesių daugelis vyrą ir motorą, įvairiu 
išmoko Anglišką kalbą 
pradžiamoksliai. Ismol 
kyklojt

amž.ii.i. po musu priežiūra, 
turėdami .mažas spėkas supratimo, ir vos tik 
i ir tamsta .jei tik pradėsi mokslą musų mo- 

ir laikysies jos tvirtai: pastoviai pribusi ant lekciją ir mokin- 
I savo išgalėjimo.
I Anglą kalbos, musą mokykloje yra mokinama Lietuvių kalba, 

pradinė ir gramatika, aritmetika, laišku rašymas, istorija, geografija, ir 
daugelis kitą atskiru šaką. Taipgi, mokiname visas (<rammal’ Scliool ir 
lligh Seliool šakas.

Mokytojai musą mokyklos yra pastovus ir turi gerą prityrimą, tas 
kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokinties, nesigailėsi.

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI
Rudeniniai kursai prasidės Ocl. 7. IP18. Prisirašyti ateikite tuojaus. 

Dabar pradėjus bus mokiniui geresne nauda negu kad butų prailėjęs 
vėliaus. MOKINAMA DIENOMIS IR VAKARAIS.

.’ < B. T. \VAITCHES ir .L P. \V.\JTCHES. Moky tojai.
AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOČ

. ri Vilui nu Z1 w v U a .v >aa '•

Leiskile man perstatyti daly
kus kitokioj šviesoj. Korespon-

bų siuvimo dirbtuvę.
įtreikavo It'os firmos darbinin
kai, iš kur ėmė darbą P. Grinius 
ir jo "kompanijonai", tai uni
jos organizatoriai vietinis ir 
keliaujantis , atsivedė apie 30 
streikininkų ir sustabdė elektros

Kada su- lik apie
skaidinę aš padaviau remda
mos organizatoriaus užreiški- 
mu. Kuo remiasi d. A. Č., ne
žinau. Bet aišku, kad jis 
tikrosios skaitlinės nežino, 
rašo "apie 35”. lai kam

kritikui, d. A. Č. Ateityj lečiaus 
aš į jokius man daromus užmė- 
tinėjimus n ra įsakinėsiu.

B.

kalingas, kaipo dokumentas, ir

nes
luo-

Donorą, Pa
Koncertas.

Vlad. Juknai. Kreipkitės i linnii- 
grants' Protective League ofisą

rodami nuovokos apie kitokį biz
nį. dedasi rūbu siuvimo šapas”. 
O kas tame bloga? Baltimorės 
lietuviai daugiausia užsiima rū
bų siuvimu. Gi ar konlrakto
riai ištiesti pigiau pasiuva švar
ką ir tuo .kenkia r.ubsiuvių ama
tui lai didelis klausimas, čia 
reikėjo duoti faktų. Aš tečiaus 
žinau, kad už tūlus siuvimus 
konlraktoriai moka daugiau ne
gu didžiosios firmos. Taip, pas

naiili 18 dol. savaitėj, turi pada-

kalnierių. Kiekviename punde 
yra po 25 kalniečius. Vadinas 
negauna nė po centą už kalnie
rių. t uo tarpu mažoj kontrak

Tuomet Grinius esą pasiprieši
nęs. Taip bent buvo pranešta 
kuoptks susirinkime. K. M.

(Neištyrus dalyko, Redakcija jjai į susirinkimą po 
neapsiiina spręst apie 11 kp. pa- 
sii'lgimo teisingumą ."N.” 
Red.)

singai rašęs apie pirmininko ri
nkimus. Jis klysta. Dg. A. Č.

pirmy|inkas vargais negalais 
jau buvo išrinktas. Taip ne-

kon- 
apy- 
apie 

ncblogiau- 
Sabonienė

linkės vyčiai. Padainuota 
ketvertas dainelių 
šiai. Taipgi p-nia

kilę patarimo, l enai susikalba ir

'.CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 \V. 35-la gatvė
(Tcl. Drover (>310).

Racine, Wis
Bereikalinga kritika.

Naujienų” m

Rodos, apie viską rašiau teisin
gai ir ne nemaniau, kad rasis

rašąs neliesų apie kuopos vei
kimą. čia jau jis stengiasi pri-

bus dar praeitais melais!

koncertinė dalis", 
susidėjo iš kun. 

Slrimavičiaus prakalbos, kuris 
pradėjęs apie ponų gyvenimą 
liepdamas imli iš jų darbštumo 
ir vienybės pavyzdį užbaigė

r |5 • •lai ir

I
Vrn litdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po pietą. Sutintomis iki 1 po pidu.

VAKARAIS
Seredomis ir Stibalomis nuo 6 

<8 v;d. vakare.
i Mane galite matyli banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs j

ma-

nr. 221
Č.
u

mano korespondenciją. Pama
tys apie ką ten rašoma veiki-

Susivienijimo, Juozapinės "da
rbininkų“ Sąjungos ir, žinoma, 
vyčių! Prakalba buvo baisiai 
nuobodi. Publikos, skaitant ir 
mažus vaikus, buvo ne dauginus

namus.
3343 I.o\v,e avė., 

(Tek Botilevard 9983) 
1 floras, užpakalyj. Nuo (> iki 10

A, PETRATIS.
v.v.

Tek Pullman 312
Dr. D.J, Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS
10731 8o. Michigait Ar*.
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VuufietHo cinu ka.Mlicn, i&skiriani 
»c<lrlilicnitrs Leidžia Naujienų Bon 
lr<»e. 1819 S Halstcd Si., ChiciiH<» 
iII - telefonas: Canal 15lKt

%

Chu —pačhr
McI.iihs ....................... ..
Pusei meto ....................
lelios mėnesiam* ........
livlcin mūnesium ..... 
Vienam mėnesiui ..........

< :tll< hHojv— JKT HCŠiotvjUS
Vh nu kopija ...........
Savaitei .....................
Mėnesiui ......................

-mvicio l<>sr Valstijose. 
tu«ėlu:

Melams ...........
,, Pusei melo ...............

trims mėnesiams ... 
Initm mėnesiam ... 
Viriuun mėnesiui ....

Kanadoj, metams'........
Visur kiliu užsieniuose

Pinigus reikia siusti Pačio Moncy 
Orderiu, kariu su užsakymu.

Kar toju ir korespondentu prašome 
sitinčimnus išspausdinimui laikraš- 
hj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų lledakcijal, o ne Rcdakto- 
• i.ms vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
ičs. be lo paliekant platesnius tar
pus tarp eilučip. Redakcija pasilai
ko visas irises rankraščius taisyti ir 
kumpinti. Netinkami spaudai raš- 
lai 'i.iikiimmi, arba grqžinami atgal, 
jri bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareik dauja jy ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
ršoiu* itpinokėli.

\sih. niškai Redaktorių matyt gali- 
mm uk nu<< 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai ■

True I r;insl;it ion fib'it \vi!h the post- 
nuisler ai Chicago, Iii., Oct. I, 1918, 
as letpiired by tbe act of Oct. 6, 1917 

fma prareget?
Petrapilio “Naujoje Lie

tuvoje” randame perspaus
dinta labai įdomia ištraukų 
iš bolševikiško laikraščio 
“Komunisto”. Ji skamba 
tekamai:

“Susidėjimas su valstie
čiais artina Rusijos komu
nas prie buržuazinio soci
alizmo, ir seniau buvusieji 
komunizmo šalininkai pra 
deda išsižadėti jo, prade
da taikyti savo socializmų 
prie valstiečių pageidavi
mų, t. .y. atsikartoja lai
kai, panašus į laikus, bu
vusius po Paryžiaus Ko
munos žlugimo.”
‘‘Naujoji Lietuva” labai 

piktinasi šitokia kalba ir sa
ko, kad “Komunistas“, kabi- 
nėdamasis prie valstiečių, 
elgiasi, kaip tie nedorieji so
cial-demokratai. Bet “Nauj. 
Liet.” bumbėjimas nepanai
kina to fakto, jogei patįs 

usijos “komunistų’ šalinin- 
ai jau čmė pastebėt, kad 
usi jos “komunos’ eina

prie “buržuazinio socializ
mo”. ir kad buvusieji “ko- 
nu nistai” išsižada savo “ko- 
r.'.rnizmo”!

• adinasi, atsiveria akįs. 
“Naujosios Liet.“ cituoja- 
nuisni '“Komunistas” tečiau 
ž kaito tokį pakrypimų da
lykų klaidingos taktikos pa- 

.‘•okrre; jisaį . nesupranta, 
kad artinimasi prie “buržu- 
ežinio socializmo“ Rusijoje 
\ ra neišvengiamas daiktas, 
ilui’ija juk dar nėra pribren
dus socializmo tvarkai, todėl 
kodai kas joje niekas kita ir 
negali būt, kaip tiktai bur- 
žuaziška tvarka.

Tokių dalykų, žinoma, nė- 
gail suprasti žmonės, kurie 
returi nuovokos apie “nedo- 
: ’ju so( ial-demokratų mok
slą — apie mokslinį sociali
zmą.

n

Trim trnnslatlon riteri wlth the post- 
masler at Chicago, 111., Oct. 4, 1918, 
hs icąuirud by Ihe act of Oct. ii, >917 

Reformos 
Vokietijoje.

Augštesnysis parlamento 
hutas Prūsuose, kaip girdėt, 
šiomis dienomis priėmė įsta
tymo sumanymų apie visuo
tinų ir tiesioginį balsavimų, 
pridurdamas prie jo tiktai 
tų pataisų, kad piliečiai, ku
riems suėjo 50 metų. am
žiaus, turės po viena Ibalsų 
extra.

Toliaus, pranešama, kad 
Vokietijos kaizeris esųs pa
siryžęs pakviesti dalyvaut 
valdžioje žmonių atstovus; 
apie šitokį pienų kaizeris už
siminė jau ir savo laiške i 
von—Hertlingų, rezignavu
sį iš kanclerio vietos. Ir, 
matoma, tasai pienas jau 
mėginama vykinti, nes te
legramos skelbia, kad soci- 
al-demokratų partija atsisa
kiusi duot savo atstovų į ko
alicinę ministerijų, kuri e- 
santi dabar organizuojama. 
Social-demokratai reikalau
ja, kad ministerius skirtų 
reichstagas (parlamentas), 
o ne kaizeris, ir kad jie bu
tų atsakomingi prieš reich
stagų.

Tuo budu Prusnose ir Vo
kietijos imperijoje dabar ge
ma dvi labai didelės svarbos 
reformos. Viena jų praša
lintų neskaitlingos junkerių 
(dvarininkų) klesos viešpa
tavimų Prūsų karalystėje; o 
antra — pusiaudespotinę 
Vokietijos imperijos tvarka 
pakeistų parlamentine tvar
ka. Prūsų ir Vokietijos dar
bininkų klesa jau per kele
tu dešimčių metų atkakliai, 
bet veltui kovojo už tas re
formas. Kodel-gi dabar 
staigu įvyksta ta atmaina?

Aišku kodėl: Vokietija 
gavo pliekt Francijoje; Vo
kietijos talkininkė Turkija 
gavo i kailį Palestinoje; ki
ta Vokietijos talkininkė, Bu
lgarija, suklupo ir pasidavė . 
priešams. Pralaimėjimai 
karėje susilpnino Vokietijos 
valdonų pozicijų namie.

Iš to galima spręsti, kiek 
yra išminties toje pasakoje, 
kad girdi, darbininkų klesai 
visai nesvarbu, kaip eis ne 
jų pradėtoji karė.
True IrnnsiMion filed wi»h the post, 
mastei- at Chicago, III., Oct. 4, 1918, 
as reąuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917 

Atžagareivių 
viršus.

atžagareiviškas pietines val
stijas South Carolina, 
New Mexico, Georgia ir k. 
Jų rinkikų prietarai jiems 
buvo svarbesni, negu šalies 
labas, teisingumas ir prezi
dento Wilsono raginimas. 

’Kaikurie jų atvirai prisipa
žino: “Jeigu mes 1 butume 
balsavę už lygias teises mo
terims, tai butume netekę 
savo vietų senate”.

Bet ką pasakys apie tą 
balsavimą visos šalies pilie
čiai? šiandie eina rinkimų 
agitacija. Republikonai pa
naudos ją .prieš demokratus, 
kurie iki šiol vis stengdavosi 
pasidaryt politiško kapitalo 
iš prezidento Wilsono var
do, sakydami, kad .tikri pa
triotai privalą remti prezi
dentą ir balsuot už demo
kratus; dabar tečiaus, eida
mi prieš p. Wilsono valią to
kiame svarbiame dalyke, de
mokratai parodė, kaip jie 
patįs “remia prezidentą.”

Bet dar daugiaus pakenks 
demokratams moters. Tose 
valstijose, kur jos jau turi 
^alsavimo teisę, jos balsuos, 
prieš demokratus, ir visur 
moters agituos prieš juos. 
Rezultate, dėl tų pietinių 
valstijų senatorių užsispyri
mo viešpataujančioji šalies 
partija gali šį rudenį pralai
mėt rinkimus.

“Laisvė”, jau ne-

po įgytojo iki šiol 
mes nesame tik-

Kaip toli jie eis?

hydro-cleklrinė dirbtuve,| patogumus visokio galimo už- pajiegą, idant užtenkamai pajie- 
i gaminant, gos butą gaminimui elektros be 

Ir trečia, federaiė valdžia, ar ko- mokėjimo trigubos kainos bc- 
kia kila jai panaši įstaiga turi 
prideramai užlaikyti ir sunau
doti didžiuosius ir puikiuosius 
šalies vandeninės pajiegos tur
tus.

Spalių 1 d. Suv. Valstijų 
senate tapo atmesta patai
sa prie konstitucijos, sutei
kianti moterims lygią balsa
vimo teisę su vyrais, kadan
gi truko dviejų balsų iki 
dviejų trečdalių didžiumos, 
peikiamos konstitucijos pa
taisymui.

Už pataisą balsavo didžiu- 
ųia senatorių abiejose parti
jose; bet nepakankama di
džiuma. Įdomu, kad demo
kratų partija davė mažiau 
balsų už pataisą ir daugiau 
balsų prieš pataisą, negu re- 
publikonų partija. Demo

kratų partijos balsai tą pa
taisą faktiškai ir sumušė.

Demokratų partija yra 
viešpataujanti partija Suv. 
Valstijų kongrese; jai pri
klauso ir Suv. Valstijų pre
zidentas. P-as Wilsonas be
tgi paskutiniu laiku pavirto 
šalininku įstatymo, suteikia
nčio moterims balsavimo tei
sę, ir jisai specialiam atsilie
pime ragino senatorius bal
suot už pataisą. Vienok be 
rezultato.

Demokratiški senatoriai, 
balsavusieji prieš pataisą,
atstovauja, kone išimtinai, mušė visus pačios savo »re-

Vartydami “Laisvės“ pus- 
apiųs, mes kiekvieną kartą 
šiaušiame savęs, kaip toli 
;asai laikraštis eis.

Per dvejetą mėnesių jisai 
kiekviename savo numeryje 
spausdino po kelis straips
nius, kuriuose buvo kolioja- 
ma ir pravardžiuojama 
“Naujienos” ir jų redakcija 
visokiais bolševikiško žargo
no žodeliais. Rodėsi, kad 
jau to užteks, nes buvo gali
ma tikėties, kad tas darbas 
“Laisvės” vedėjams ir rašy
tojams nusibos.

Bet to neužteko. , Tūlas 
“Laisvės” bendradarbis kiek 
laiko atgal ėmė rašyti ilgus 
“moksliškus” straipsnius, 
prirodinėdamas, kad “Nau
jienos” pažeminusios Mark~ 
są ir sugadinusios jo teoriją. 
Mums nesunku buvo paro
dyti, kad šitie užsipuldinėji
mai yra paremti vien “Nau
jienų” minties iškreipimu ir 
“Laisvės” rašytojo neišma
nymu apie dalyką, kurį jisai 
ėmėsi aiškinti. Ir mes ma
nėme, kad jie ant galo. jau 
prikąs liežuvį ir nutils.

Bet kur tau! Atakos to
lyn eina vis smarkesnės^ Da
bar jos susideda jau ne iš 
“moksliškos kritikos” ir net 
ne iš bolševikiškų šukavimų 
apie “social-patriotizmą”, o 
stačiai iš asmeniško pobū
džio šmeižtų.

Apie savaitė laiko atgal 
“Laisvė” editoriališkai išva
džiojo, kad “Naujienų” re
daktorius neturįs nė doros, 
nė sąžinės. Trįs dienos at
gal ji aiškino, kad nesąži
ningumu ir nedorumu “Nau 
jienos” pralenkia “Draugą”. 
O dabar ji vėl paskelbė edi- 
torialą apie tai, kad “ponai 
iš ‘Naujienų’ ”, “veidmainia
uja” ir “purvais apsidrėbę“.

Be to, šalę editorialo iš
spausdinta dar ir trijų špal- 
tų straipsnis, su “Laisvės“ 
redaktoriaus, V. Paukščio, 
parašu, kur pasakojama, 
kaip Grigaitis apie dešimtis 
metų laiko atgal nesutikęs 
rašyti Škotijos laikraščiui 
už 1 kapeiką nuo eilutės ir 
reikalavo po 2 kapeikas (1 
centą) už eilutę.

Šitais raštais “Laisvė” su-

kordus; ir kiek mes galime 
spręsti, rodos, — visus re
kordus apskritai! Nes iš- 
tiesų kur dar toliaus laikraš
tis gali šituo keliu eiti? Ki
tusyk mums ilgokų laikų te
ko buti liudininkais to “lite
ratiško“ darbo, kurį prieš 
“Nauijenas“ varė Chicagos 
kunigų organe,, kaipo vy
riausi. redaktoriai, kun. Ma- 
liauskis ir p. Brandukas. Jie 
buvo “smart’ vyrai, bet rei
kia pasakyti, kad “Laisvės” 
Inteligentas ir dabartinis jos 
redaktorius, V. Paukštys, i- 
ma “bytinti” juodu. Taigi 
turėtum / žmogus manyti, 
kad toliaus eiti tuo keliu, ku
riuo eina 
begalima.

Vienok, 
patyrimo,
ri, kad “Laisvė” nebesuge
bės žengti toliaus.’ Juk ji 
visokias ribas — rimtumo, 
išminties, socialistinio pado-, 
rūmo, literatinės etikos, žmo 
niškumo, gėdos ir tt.—jau 
senai peržengė: sulaikančių 
kliūčių nebėra; kodėl tad 
“neprogresuoti” dar to
liaus?

Bėda tečiaus, kad taip 
“beprogresuodama” ji velka 
paskui save socializmo var
dą. Ar tad negalėtų ji, kad 
nekopromitavus idėjos, ku
ria jie dengiasi, paliauti kai
šiojus “revoliucines“ .ir “so
cialistines“ frazes į savo ne
švarias “polemikas“, ir atvi-i 
rai pasakyti: “Broliai bolše
vikai! Pirkite ‘Laisvės’ Še
rų, o mes dar daugiau spjau
dysime ant ‘Naujienų’ ir antį 
Grigaičio!?’’

nia l 
priklausanti Higienos Apskri
čiui, už pusantro cento kilovatto 
valandai.. Vidutinė kaina, kurią 
privatiniai savininkai skaito 
Chicagoje ir apskritai visur ki
tur, yra devyni centai, arba še
šis kartus didesne.

Elektrikine miesto šviesos dir
btuve Clevelande pagamina ir 
ptisilato elektrą žmonėms už tris 
centus k i lova t tą.* Antrojoj yra 

.šimtas miestų, susidėjusių į kru- 
,vą HĮydro-Elcctric- Kompanijoj, 
kurią operuoja provincija; ačiū 
šitam viešam valdymui visi šitie 
miestai sumažino elektros lėšas 
apskritai iki 3-9 centų kilova- 
ttui, kur pirma komisijos įsteigi
mo privatiniai savininkai skaitė 
aplamai po 9.3 centus.

Taigi yra priparodyta, kad e- 
lektros kaina gali būti sumažinta 
iki vienam trečdaliui ar šeštda- 
liui (o, kas dabar yra mokama 
irivalinems kompanijoms. Tai
gi nebus perdaug pasakius, kad 
ateityje, tinkamai sutvarkius vie 
šuosius patogumus ir viešąsias

ir pristatyti elektrinę sriovę po 
centą, ar daugiausia, po du centu 
kilovvattinci valandai.

'l ik pagalvokime ką tai reikš
tu.* 1

Elektra visiems.

Tokia kaina kiekvienas galėtų 
vartoti cl’ektrą. Ji butų pigesnė 
už anglis ar gazą. Taigi kiekvie
nas .namas butų kuogreičiausiai 
pritaikytas elektros srovei įvesti. 
Visiems ji butų prieinama. Nei 
viends negalėtų be jos apsieiti. 
Elektra tuojaus pataptų papra
sčiausia reikmei)imi kiekviena
me name.

I #vudo dideliu plotu

šalies valdoma vandeninė pa- 
jiega.

Elektra galima pagaminti, 
vartojant vandeninę pajiegą 
prie patogių aplinkybių, daug 
pigiau negu kokiu kilu budu. 
Laimėli šita šalis turi didelį tur
tą vandeninės pajiegos. Daug 
jos yra sumonopolizuota priva
tinių reikalų, bet daug dar yra 
attikusios. Ta dalis, kuri yra 
sumonopolizuota tuojaus kuo
greičiausiai turi būti atsiimta ai

širdžiams pusi pelnytoj a n is; ir 
•antra, rūpintis, kad valdžia plė
totų pajiegą ir statytų reikalin
gas dirbtuves vartojimui pajie
gos ir išdirbini ui srovės didžiu
lėmis apštimis, paskaidymui 
miestams ir pavieniams už lė
šas. Nėra gana, kad valdžia lik 
‘‘užlaikytų'’ vandeninę pajiegą. 
Ji turi išplėtoti ją. Valdžia ne
gali buti tuoju šunini, ką guli 
ant šieno, atimdama vandeni
nes pujiegas ir nevartodama jų. 
Ji luri sekti tveriamuoju obalsiu 
visų naudai.

Tuoju tikslu, tie, kurie norė
tų, pagelbėti šitam darbui, tegul 
daboja kongreso jslatymdavy-

Trup translation filed vvifh the post-' 
mastei* at ChieaKo, Ilk. Oct. 1, 1918,] 
as requircd by the act of Oct. G, 1917 

Darbininkų politika prieš 
autokratybę yra stipri.!

Iš konferencijos Londone.

• (Tąsa).

Atėjo jau vėlus vakaras iki 
kalbamoji rezoliucija tapo ap
tarta ir paėmus antrą Karės Tik
slų Komiteto rezoliuciją, įvyko 
tik trumpa diskusija, palaikoma 
ypatingai franeuzų delegatų.

šita rezoliucija lietė opų klau
simą atsakymo pasportų ir buvo 
paleista per rankas su prierašu, 
kur buvo pasakyta, kad Anreri-; 
kos delegacija susilaikė nuo iš
reiškimo savo nuomonės apie ją.’ 
Rezoliucija, kuri antgalo lapo 
priimta, Amerikos delegatams 
susilaikius, skamba:

kymo išduoti pasportinius pra
gumus prideramai išrinktiems 
organizuotu, darbininkų atsto
vams, konferencija pasmerkia

besilaikymas tokios politikos! 
turi nuvesti organizuotus darbi
ninkų judėjimus prie priėmimo: 
valdžių iššaukimo. Konferenci-

> • • 1 J 1 *

ja prasergsti valdžias, kad orga
nizuotų darbo žmonių kantrybė 
greitai išsisemia nuo tolydinių 
Įžeidimų, šitaipos daromų.”

Antgalo konferencija užsida
vė^ perdavus biurui klausimą a- 
pie paskyrimą komisijos ištiri- 
mui sąlygų Rusijoje, kurios rei- 
kalavo Aksel rodąs savo telegra
moje, su rezoliucija paduota I- 
lalijos delegatų, kur atkreipia
ma (loma į prispaustų tautų pa
dėjimą Austro Vengrijoj.

s

Elektrybės ateitis.
Elektra yra ateities šviesa, ši

luma ir pajiegą. Prie viešo val
dymo ji galima bus pagaminti 
tokiomis negirdėtai mažpmis lė
šomis, kad ji bus pasiekiama 
kiekvienam ir pataps, visuotinu 
patogumu bei palaiminimu.

Elektrą dabar Chicggoje pa
gamina ir pristato viešai valdo

Mes apšviestume savo namus' 
elektra ir mes apšildytumc juos 
elektra. Seattlės gyventojai jau■ 
dabar pradeda tą daryti. Ke-i 
lios augštesnes mokyklos jau 
apšildoma elektra Idahoje, kur. 
valdžios projektai sumažino kai-i 
uas tiek, kad jos yra prieinamos.i 
Prie tolesnių numažinimų kai-! 
uos per pagerinimą viešo valdy
mo, elektros vartojamas bus dar. 
visuotinesnis; visi ją vartos viri
mui, skalbimui ir valymui. Šei
mininkės ne tik žibins, šildis ir 
virs elektra; jos valia naniusj 
sriaubiamaisiais valytuvais va-; 
romais elektros, mazgos indus, 
varto siuvamas mašiųas, mals 
kavą, maišia duoną, garbiniuos 
plaukus, laikis šiltai vaikui bon- 
kclę ir suks laikrodžius elektra.

Po centą ar po du kilavattineiį 
valandai ir Ūkininkai pradės var
poti elektrą. Jau jie pradeda ją 
vartoti po tris ar po keturis cen
tus kilovattui. Dar daugiaus nu
piginus elektrą, ji mažne visur 
bus vartojama žemdirbystėje. 
Ūkininkai turės ją savo namuos 
se, pumpuos vandenį, gvildens 
kukurūzus, malto grūdus, pjau
stys malkas, kuls javus ir melš 
karves su elektra. Visi šitie da
lykai vra dabar daroma ūkinin
kų, gyvenančių pagal didžįąsias 
Onlario sistemos misijos linijas.

Pramonėje ir transportacijoje 
elektrinės pajiegos galimybės 
dar didesnės. Vargiai begu ga
lima matyli jos kraštas. Be ke- 
liogalų daugelio gelžkelių dides
niuose miestuose jau yra “sude
ki rito la” keturi šiitai mylių 
skersai sausumą einančių gelž- 
kelių per Rocky kalnus. Ilgai
niui visi gdžkdiai bus elektruo- 
ti. Nesuskaitomose išdirbystės 
formose ir pramonijosc abelnai 
elektrinė pajiega turi1 tokią atei
tį,, kokia sunku pasakyti, bet jos 
galimybės yra didelės.

Ar nupiginimas elektros lėšų 
yra galimas?

Taip jis galimas, šitokiu bu
du: .H ’ • į Į1 . •

Visųpirmia usiai
turi valdyti dirbtuves, pagami
nančias elektrą. Paskui dirbtu
vės reikia suvienodinti ir suda- i.....
ryti j dirbtuvių sistemas, ope
ruojamas drauge, kad gavus

visuomene

kad dideli vieši' dar- 
užimti. Reikia surą- 
sumanymai, naujos 
ir nauja užsiėmimo 
jokia dirva nesiūlo

Suv. Valstijų valdžia, kuri 
liek stebėtinų dalykų padaro 
šiomis dienomis, gali padaryti 
dar slebėtinesnių. Mintingieji 
žmonės dabar jau visur klau
sinėja, kaip šita šalis išriš bai
sų klausimą padėjimo atgal į 
vietas milijonų vyrų, išsiųstų 
karėn, kuomet karė pasibaigs 
ir jie sugrįš atgal pas mus. Su
prantama, 
bai reikės 
sti nauji 
pramonės 
dirva. O
tokių galimybių, kaip šita, ku
rią apšnekame elektrinė pa
jiega.

Federaiė valdžia galėtų pra
dėti tuojaus daryti pienus įtaisy
mui penkių dešimtų, ar šimto, 
ar net ir daugiaus didžiulės pa
jiegos dirbtuvių patogioj vietoj 
elektrai gaminti dideliu plotu, 
su didelėmis perdavimo sistemo
mis, tokiomis kaip Ontario dirb
tuvės, galinčios srovę nunešti už 
šimtų mylių į visas puses dide
liems miestams, pavieniams, iš
taigoms ir pramonėms už lėšas. 
Patsai įtaisymas tokios sistemos 
duotų užsiėmimą* tūkstančiams 
darbininkų; bet jis padaryty 
daugiau. Jis atidarytų naujas 
pramones ir išplėtotų naujas už
siėmimo šakas. Podraug jis už
vaduotų šaliai kurallą, paliuo- 
suolų miestus iš elektros švie
sos ir pajiegos irusių nagų, 
sumažintų kainas mažne iki to, 
kiek atsieina, padidintų trans- 
porlacijos sistemų nuoveikumą 
h* žymiai išplėstų šalies pramo
nes.

7)
Miestų nuosavystė.

šitame, luri atlikti savo dalį 
miestai. Suv. Valstijose ir Ka
nadoje yra 1, 700 miestų, kurie 
luri nuosavai ir operuoja Elek
trinės šviesos ir pajiegos dirbtu
ves. Jos reikia palaikyti, išplė
toti, ištobulinti ir, visųlabiau- 
siai, prirengti prie lokio vieno
dumo, laipsningumo ir tvarko
mo su abelna šalies elektros si
stema, kaipo visuma, kad išduo
tų kuogeriausius ir patinka- 
miausius vaisius. Kili Ameri
kos miestai turi įgyti sau laisvę 
per viešą valdymą. Daugelis 
jų yra viduryj šitos kovos jau 
dabar. Kili ateis prie jos, ka
dangi dabar turimos privatinių 
įstaigų teisės prie nuosavybės 
baigiasi.

Mes matėme, ką Chicago ga
li padaryti numažindama elek
tros lėšas viešu valdymu. Mes 
matėme ką Cleveland gali, ką 
kili miestai Ontarijo} gali pada
ryti.
tame dalyke.
Lyga nesenai surinko faktus pa
liečiančius šituos dalykus ir pa
skelbė juos biuletinc, taip kad 
jais galima pasinaudoti visiems, 
kuriuos tas apeina. 'lai yra 
150 puslapių biuletinas, užvard- 
žiu “Municipal Electric Light 
and Power Plants in tbe United 
States and Canada, kaina 50 c.

Musų uždavinis yra toks: Vje- 
na, rūpintis, kad federaiė vald
žia užlaikytų šalies vandeninę

arba numažinimui kai-

Baisios galimybės yra ši- 
Vicšo Valdymo

žiania jokie Įstatymai, kuriais 
putų atiduodama šitie vertingi 
gamtos turtai privatinėms kor
poracijoms, ir kas dar svarbes
nio, žiūrėti, kad tvariosios prie
monės butų teikiama valdžios 
tinkamam plėtojimui ir reika
lingam suvartojimui vandens 
pajiegos, statant fabrikus, lo
kius, kaip minėjome augščiaus.

Ir, antgalo, mes ttfrime pagel
bėti tai kovai, kuri visuomet ei
na miestų ži n i jose už viešą pato
gumų valdymą. Klausimo ir ga
limybių didumą matuojant fi
nansinių budu, galima nugany
ti iš to, kad visos elektrines švie
sos ir pajiegos dirbtuvių kapi
talas Suv. Valstijose 1912 m. iš
nešė $2, 289, 199, sulig Suv. Val
stijų cenzu. Skaitant šešių nuo
šimčių įplauką nuo tokio kapi
talo - o uždarbio kaina dažnai 
būvą didesnė vienų pakike
nu našta siekia $137, 377, 331 
kas metas. Kadangi miestui 
pilnai valdant jokio palukio nė
ra, tai visa šita didžiulė suma 
butq kas melas užvaduota žmo
nėms, miestui paėmus valdyti. 
Ir tas užvadas galima butų ap
versti
nų, ar pagerinimui darbo sąly
gų, arba patarnavimo išplėtimui, 
arba vienam ir kitam. Tokiu 
budu kova už miesto valdymą 
apima savimi didelį finansinį 
laimėjimą žmonėms mažesnė
mis kainomis ir geresniu patar
navimu, nekalbant jau apie ki
tus pravar tumus.

Viešo valdymo lyga.

Bet šita kova už miestinį val
dymą. anaiptol, yiėra lengva. 
Privatinės korporacijos yra tvir
tai įsikasę ir gerai aprūpintos 
visa kuo, kas gina jų reikalus. 
Kur lik ir kuomet tik miestas 
pradeda kovą de| miestinio val
dymo, korporacijos tuojaus su
koncentruoja savo pajiegą ir 
sumuša jį. Todėl viešojo val
dymo pa j togoms reikalinga or
ganizacija ir kooperacija. Mies
tinio valdymo lygos yra spar
čiai organizuojamos visuose di
desniuose miestuose, kur šiltos 
miestinio valdymo kovos veda
ma.

Šitais tikslais tapo įkuria or
ganizacija vadinama The Pu
blic fhvnėrsbip League of Ame
rica (Amerikos Viešo Valdymo 
Lyga). Ji yra beparlinū organi
zacija ir federacija pajiegą vei
kiančių dėl viešo valdymo, veik
mingo vedimo ir demokratinės 
kontrolės viešųjų, patogumų ir 
gamtos turtų. Ji mato elektri
nės pajiegos dirvoj vieną did
žiausių galimumų patogumo, 
smagumo ir palaiminimo žmo
nėms. ir visokiais budais sten
giasi padaryti juos pasiekiamais 
visiems. Lygos sėdyba yra Cbi- 
cagoj, 1138 Vnily Bldg.

Kazimieras Gugis

Vcrfcr visokius reikalus, kaip t 'riminaliikuose 
taip ir civilt&kuose t etanuose. Daro 

visokius dokumentus ir \ op teras.
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