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Rusa.^’O atsi
griebti Rumunijoj

Paėmė du varsty tranšėjų; atmušė 
visas vokiečių atakas

Submarina Deutschland vėl 
atplaukia Amerikon

PRUSAI LAIMĖJO MYLIĄ 
> TRANŠĖJŲ; VOKIEČIAI 

SULAIKYTI RUMU-
NT.TOIF

PETROGRADAS, sausio 
16. — Paskutinės dienos 
pranešimai skelbia jau rusų 
Ir rumunų' pasisekimus Ru
munijos fronte. Anot tų 
pranešimų, rusų spėkos Ka- 

. sino upės sektore vienoj vi
etoj nustumusios vokiečius

Šiaurryčiuos nuo Foke- 
han austrų-vokiečių pulkai, 
mėginantis persikelti per 
Sere th uggjbuvo taipjau at*- 
mušti.

Toliau į pietus, Vadeni di- 
strikte, vokiečiai irgi turėjo 
pasitraukti nieko nepešę a- 
takose, kadangi susidūrė su 
stipresnėmis rusų spėkomis.

“DEUTSCHLAND”
ATPLAUKIA.

NEW YORKAS, sausio 
16. — Joseph O. Williams, 
kapitonas anglų pirklybinio 
laivo Clematis, praneša, 
kad jisai matęs jurose, ko
kių 600 mylių atstume nuo 
Suv. Valstijų krantų, pirk- 
lybinę submariną. Mano
ma tą submrainą buvus De
utschland.

Kalbama, kad submarina 
Deutschland gabenanti A- 
merikon dažų, vaistų ir ki
tokių dalykų, viso už kokius 
$10,000,000.

KARIU; 3 YPATOS UŽ
MUŠTA, 6 SUŽEISTA.

ROCKFORD, III., sausio 
12. — Trjs ypatos užmušta, 
o šešios sužeista, kuomet Il
linois Central traukinis už
važiavo ant gatvekario prie 
Main gatvės. Traukinys 
numetė gatvekarį nuo bėgių 
žemyn į pakalnėj bėgusį u-

nu

liūs.
Kiek ypatų važiavo kabe, 

tikrai nežinia. Kondukto
riaus papasakojimu ten bu
vę išviso kartu su motorma- 

ir konduktorių keturioli- 
žmonių. Taigi, nesuran- 
dar trijų ypatų. Kur 

jos dingo, ir ar jos ištikro 
žuvo — nežinia.

Konduktorius papasako
jo apie šį nelaimingą atsiti
kimą maž-daug sekamai. Gi

RUTH LAW IN HER. NEV/ TRtPLRHE (,RBQ{/E,THE HEW MACHINE)

Miss Law Huth, pagarsėjusi Amerikos aviatore.
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-
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rdi vartai, kur karas turė
jo perkirsti geležinkelį ne
buvę uždaryti. Nebuvę bu
delėj nė geležinkelio sargo, 
dabojančio kelią. Ir kuomet 
jisai, konduktorius, užbėgęs 
ant geležinkelio bėgių, tai 
traukinio irgi nesimatę. Ji
sai todėl davęs motormanui 
ženklą važiuoti skersai be

paskiau atsitikę jisai neži
nąs, kadangi atsikvošėjęs 
tik tuomet, kuomet jį ugne- 
gesiai ištraukę iš po sudu
žusio karo šipulių.

Motormanas sakosi beva
žiuodamas skersai bėgių pa
stebėjęs randoną traukinio 
šviesą, bet nesuspėjęs per
važiuoti, kaip traukinys už
šokęs ant karo.

SUV. VALST. KARIUO
MENĖ TRAUKIASI Iš 

MEXIKOS.

WASHINGTONAS, sau- 
šio 16. — Į tas vietas, kur 
dabar randasi generolo Pe- 
rshingo kariuomenė Mexi
kos valdžia ėmė traukti da
ug kariuomenės. To reika
lauja Suv. Valstijų valdžia. 
Ši kariuomenė turės apsau
goti Suv. Valstijų piliečių 
reikalus, kuomet iš čia pasi
trauks Pershingo kareiviai.

Mexikon siunčiamas am
basadorius Fletcher. Jis ten 
bus dar pirm pasitrauksiant 
Pershingui iš Mexikos. Fle
tcher visupirma tarsis su 
Carranza rubežių apsaugos 
reikaluose.

BROOKLYN© M0KYK- 
LOSE REVOLIUCIJA.

BROOKLYN, N.Y.—Vie
noje mokykloje, kuri randa
si taip vadinamam East Di- 
strict, ištiko kad ir ne revo
liucija, tai tas, kas sujudi
no ir mokyklos administra- 
eij ir ypačiai buržuaziškąją 
spaudą: apie 1,500 tos mo
kyklos mokinių atsisakė im
ti kariškojo mankštinimo 

lekcijas. Sutiko imti tas le
kcijas vos 69. Ir tai, iš tų 
pastarųjų pasiliko tik 25, 
kadangi kitų tėvai nesutiko 

mo- pamatę”
kinties.

Didžiuma kalbamos 
kyklos auklėtinių yra 
alistai arba prijaučiantįs 
socialistams. Kuomet mo-

kyklos administracija užk
lausė jų, kodėl jie nenori 
mokinties kareiviško ama
to, jie atsakė, kad nenori 
imties mokinties nieko, kas 
veda ar stumia prie karės.

Kuomet jiems buvo nuro
dyta, jog jų pasielgimas yra 
nepatriotiškas, jie atsakė, 
kad jie yra patriotai dar 
gal didesni, negu kad tie, 
kurie visuomet šaukia apie 
savo patriotizmą ir visur, 

kur reikia ir kur nereikia., 
rodo jį.

Žinoma, del vienos moky
klos mokinių atsisakymo da 
nereikėtų kelti didelio suju
dimo, bet dalykas tame, kad 
bijomasi, jog jų pavyzdžiu 
gali pasekti kitų mokyklų 
auklėtiniai.

Suprantama, tai yra mili- 
taristų baimė. Gi taikos ša
lininkai didžiausiu džiaugs
mu pasitiko tą jaunuolių pa-

TALKININKAI PASKAN
DINO AUSTRŲ PASAŽIE- 

RINI LAIVĄ BE PER
SPĖJIMO.

LONDONAS, sausio 16— 
Talkininkų submarina pas
kandino Viduržemio juroje 
austrų laivą Zagreb, 537 to
nų intalpos. Paskandino jį 
be perspėjimo. Vadinas pa
sielgė taip, už ką labiausia 
talkininkai kaltindavo vo
kiečius.

LENKU TARYBA SUSI
RINKO VARSA VOJ.

BERLINAS, sausio 16.— 
Varšavoje susirinko lenkų 
taryba. Generolas von Kuk, 
vokiečių valdžios atstovas, 
perspėjo lenkus nesiskaldyti 
į partijas. Jam atsakė Vac
lav Nemojewski. Po to gen. 
Beseler paskelbė tarybą ati
daryta.

Photos by American Press Association,

NEW YORKAS, sausio 
16. — Europon išvažiavo 
Mis Ruth Law, laimėjusi čia 
Amerikoj pirmą prizą už 
nulėkimą aeroplanu be sus
tojimo įš Chicagos į New 
Yorką. Aviatorė apžiūrinės 
konstrukciją Anglijos ir 
Francijos aeroplanų. Ma
noma, kad dar bandys pale
kioti aeroplanu karės fron-

Kongres-

BILIUS PRAGAIŠTIN
GAS SOCIALISTAMS. 
ALBANY,

manas Mai^įn (republiko- 
nas) įnešė New Yorko val
stijos legislaturon bilių, ku
riuo norima labai apsunkin
ti susekti suktybes balsavi
mo laike. Martin įneštasai 
bilius nori atimti iš kandi
datų į kongresmanus jų tei
ses reikalauti suskaitymo 
balsų išnaujo po jų pačių ar 
jų advokatų priežiūra, jei jie 
matys, kad buvo suktybės. 
Žinoma, tas bilius, jei tik jis 
taptų įstatymu, palies la
biausia socialistus, kadangi 
nuo jų daugiausia demokra
tai ir republikonai pavagia 
balsų.

TURKAI SUĖMĖ ANGLŲ 
NELAISVĖN.

KONSTANTINOPOLIS, 
sausio 16. — Turkų karės 
štabas praneša, jog anglai 
padarė ataką ant turkų tra
nšėjų prie Kut-EFAmara. 
Jų ataka buvo atmušta. Iš 
savo pusės turkai užpuolė 
anglus. Jiems pavyko su
imti keletą nelaisvių ir už
griebti tris kulkosvaidžius.

KONSKRIPCIJOS BILIUS 
SUMUŠTAS.

M ELB O U R N E, Victoria, 
Australija, sausio 13 .— Pa
sekmės balsavimo delei pri
ėmimo konskripcijos biliaus 
buvo Australijoj sekamos: 
už biliaus priėmimą paduo
ta 1,34,918 balsų, prieš — 1- 
145,19 balsai. Taigi bilius 
tapo atmestas 61,280 balsų 
didžiuma.

WASHINGTON, sausio 
16. — Suv. Valst. baudžia
moji ekspedicija bus ištrau
kta iš Mexikos neužilgo. 
Vakar įvyko paskutinė Me
xikos - Suv. Valstijų taikos 
komisionierių konferencija.

INTARIAMI PREZ. WIL
SONO SEKRETORIUS IR 

IŽDOO MINISTERIS.

WASHINGTON, sausio 
16. — Bostono bankierius, 
tūlas Lawson paskelbė, kad 
del suirutės, kilusios biržoj, 
kuomet buvo išleista Wilso- 
no taikos nota, pasinaudojo 
augšti Washingtono valdin. 
Lawson atsisakė išduo
ti jų vardus. Vienok pris
pirtas prie sienos jisai pasa
kė.

Pirmiausia, pirmininkas 
komisijos, tyrinėjančios tą 
dalyką, užklausė Lawsono, 
iš ko jisai patyręs tas infor
macijas apie suktybes.
Lawson nustebino klausin

ėjančius sekamu atsakymu: 
“Iš jųsų pačių, pons pirmi
ninke.”

Paskui, ypatos, kurių va
rdus susyk Lawson nenorė
jo paskelbti, yra: ypatiškas 
prez. Wilsono sekretorius 
Tumulty, iždo ministeris ir 
prez. Wilsono pusbrolis Mc
Adoo.

WASHINGTONAS, sau
sio 16. ■— Suv. Valstijų lai
vyno admirolas George De
wey visai silpnas. Daktarai 
mano, kad jis nebeišgyvens 
ilgiau, kaip 36 valandas.

NEW BRITAIN, Conn., 
Sausio 16.. Maliorių unija 
reikalaus padidinimo mo
kesties, t. y. kad butų jiems 
mokama 50 centų valandoj, 
vietoj 45c, kuriuos jie gau
davo ikišiol. Unijos sutar
tis pasibaigia 1 d. kovo.

SPRINGFIELD, Ill. sau
sio 16. — Kadangi trįs vie
tinės mėsinyčios atsisakė 
sutrumpinti savo darbinin
kams darbo laiką nuo 60 va
landų savaitėje ant 50, tai 
sustreikavo 500 darbininkų.
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Iš Darbo Lauko
Iš DARBININKŲ JUDĖ

JIMO.

Gauta žinia, kad Phila- 
delphijos kriaučiai sustrei
kavo. Streiką veda Amal
gamated Clothing Workers 
of America. Nėra abejonės, 
kad gali streikas but lai
mėtas kaip kad New Yorke.

“Daily News” Record pra 
neša, kad Baltimorės darb
daviai veda taikos derybas 
su Amalgamated Clothing 
Workers of America, 
pripažinta- 48 valandų 
bo laikas savaitėj.

Bus 
dar-

rei-New Yorko kirpėjai 
kalaus nuo Liepos mėnesio 
44 valandų darbo savaitėj ir 
proporcionališko algų pakė
limo. Korespondentas.

RUBSIUVIŲ VEIKIMAS 
SMERKIAMAS CANADOS 

TEISME.

Semi Ready Co., nėra už
baigtas. Nors dauguma 
darbininkų buvo sugrįžę at
gal, bet daug dar nesutinka 
dirbti ant tų sąlygų. Kada 
streikieriu teisme klausi- 
mas buvo nagrinėjamas, vie

malgamated Clothing Wor
kers unijos atstovams, kad 
jie esą didžiausia priežas
tim kėlime visos betvarkės, 
tai yra, kad žmonės dar no
ri streikuoti. Streikas, gir
di tęsiasi tik ačiū unijos vir
šininkų kurstymui. Daly
kas tečiaus yra ne kursty
me, bet fabrikantu nenore- / i'

jime išpildyti darbininkų 
reikalavimų. Bet tikimasi, 
kad streikas užsibaigs pil
nu darbininkų laimėjimu.

Korespondentas.

Kapitalistai nusiskundžia, 
kad jiems perbrangiai atsei- 

na mirtis darbininkų nuo 
nelaimingų atsitikimų 

darbe.

*-

HARRISBURG, Pa.,‘sau
sio 16. — Šioje valstijoj ta
po išleistas įstatymas, gva- 
rantuojąs darbininkui, nu
kentėjusiam darbe, atlygi
nimą. Į metus laiko sulig 
to įstatymo gavo atlyginimo 
54,000 darbininkų. Tasai 
atlyginimas kompanijoms 
kaštavo $4,224,875.43. “Var
gšai” kapitalistai nusiskun
džia, kad tatai yra jiems 
perbrangu.

CHARLESTON, S. C. sa 
usio 16. — Plumberių unijos 
nariai metė darbą, idant 
streiku privertus kontrak- 
torius padidinti jiems algas 
po 50c dienoje ir pagerinti 
d a rb o sa 1 was. D ar b in in - 

rbo dienos ir subatomis 
rbo tik iki 12 valandos.

da-

PITTSFIELD, Mass., sau
sio 16. — Pakelta mokestis 
elektros darbininkams. Vie
toj $19.50 savaitėje jie gaus 
$21.00.-

MARŠKINIŲ SIUVĖJAI I 
STREIKUOJA.

NEW. YORKAS. —Mar
škinių siuvėjų streikas va
romas gana pasekmingai. 
Prie streikuojančių prisidė
jo ir neorganizuoti dviejų 
stambių dirbtuvių — Maje- 
rovič’io ir Katkauskio —-• 
darbininkai.

Nežiūrint šalčio darbi
ninkai rūpestingai pikietuo- 
ja dirbtuves ir neleidžia sa
mdytojams įgabenti j dirb
tuves skebu. <7

ARGENTINOS SOCIALI
STAI PRIEŠ KARĘ.

BUENOS AIRES (Pieti
nėj Amerikoj). — Argenti
nos socialistai nesenai pare
ngė įspūdingą demonstraci
ją prieš konskripcijos įsta
tymą. Ant demonstrantų 
vėliavų buvo užrašyta: “Ša
lin armija! Mes neapkenčia
me vergijos!”

<

PETICIJA WILSONUI.

WASHINGTON, sausio 
16. — Prez. Wilsono vardu 
tapo pasiųsta peticija su 
tūkstančiais parašų federa
tes valdžios darbininkų. Pe
ticijoj prašoma padidinti 
valdžios darbininkų algsS^ 
kadangi jų algų skalės bu
vo nustatytos dar 1853 me
tais, kuomet pragyvenimas 
daug pigiau atsieidavo. Pe
ticija tapo pasiųsta prez. 
Wilsonui tuomet, kuomet 
sužinota, jog praėjusį atsto
vų bute bilių, suteikiantį 
jiems, t. y. valdžios darbi
ninkams algų pakėlimą, se
nate rengiamasi atmesti.

*

Jt

NEW YORKS. — Pane- 
dėlyj sugrįžo darban 1,000 
New Yorko streikuojančių 
marškinių siuvėjų. Sugrįžo 
jie unijų išstatytomis išly
gomis. Devyni tūkstančiai 
dar tebestreikuoja.

JANITORIŲ STREIKAS 
CHICAGOJ.

i
4

CHICAGO, Ill., sausio 16 
— William Quesse, janito- 
rių unijos prezidentas davė 
įsakymą priklausantiems į 
uniją janitoriams, utamin- 
ko vakare užgesyti pečius 
tuose namuose, kuriuos jie 
aptarnauja, ir daboti, kad 
skebai neužimtų jų vietų. 
Manoma, jų streikas palies 
su viršum 20,000 chicagie- 
čių. Streikuos janitorial tų 
namų, kur agentai ar savi
ninkai atsisakė padidinti 
jiems algas 15 nuoš.

i

4
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NEW HAVEN, sausio 16 
The New York, New Haven 
and Harford geležinkelių 

telegrafistai nubalsavo strei 
kuoti reikalaudami pakėli
mo mokesties dešimčia nuo
šimčių, mokėjimo už viršlai
ki ir kitokių pagerinimų. A- 
pie 2,000 telegrafistų gali 
paliesti streikas.

<

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.” OS
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'Evg. čirikov.

Ant Gyvenimo Slenksčio
lešą,motina ir vėl nuleisdavo 
galvą ir vėl — Vania tai jautė — 
ką tai slėpė nuo jo savo širdyj..

—Tu pati kažin kodėl meluo
ji... O sakai, nereikia me
luoti...

Vania pabudo ir pradėjo dai-

E N O S, Chicago, UI
o U

Sausio 16, 1917.

—Jeigu jie nepaliuosuos jį 
šventėmis, tai aš jiems parody
siu...

(is, — kampe žiba, kaip ir visuo
met, maža lemputė, bet po kam
barį vaikščioja, beldžiasi, kal- 
|>as4-. Nepažįstami dėdės, val
dininkai ir civiliai, čia pat ran
dasi ir sargas... Ką jie ten jie-

šėpe? Kaip jie drįsta ? Ko
dėl mama daleidžia tai? Ant 
žemės guli Vanios arkliukas 
su nutraukta uodega, knygos su 
paveikslais, dėžė su žaislais... 
Regis, mama verkia?!

—Neišgąsdinkite vaiko! Del 
Dievo meilės, neišgąsdinkite

kambaryj. Vienas dedi
I prie stalo ir ką tai rašo.
pat stovi ir Alešo, plaukai nuo
latos krinta jam už ai 
r i uos jis vis taiso ranka.

.. Pasai
mama.

Nesakysiu...

Aleksai!
šo

ina!..
—Ai-ai-ai!...

so... O mama

—Aš nemiegu, mamute?..
—Midas! Miegok sau!..

mano žaislų!..
—Jie tuoj išeis... Miegok!..
—Bvyk juos!..
Vienas dėdė nusijuokęs pasa

kė:
—Kokis tu šiltinus’.. Na-gi 

eik prie mamos ant rankų!
—Nenoriu!
Mama paėmė Vanią ant ran

kų ir, Vanios nusistebėjimui,

dėti

sėdi
Čia

pra

ma

Mamos neklau- 
verkia... Kokis

mamos!..
Ir dėdė prašo... Piktas dėdė

ro kojų kažin kas žvanga. Kada

Lyg varpeliai!...
mama

su Aleša?
Mama! neverk! - -- šnabžda 

Vania, ir išparpusios raudonos 
vaiko luputės persikreipia ir 
dreba. Aukle užsikniaupus
verkia...

Atsisveikink su Vania!., 
sako mama, opati verkia.

ga prie lovikės. Nuo susijudi
nimo jis niekaip negali užlipti 
ant kėdės: kojos pinasi... O jie

kad motina ka tai paėmė iš dė- 
žes.. Jos rankose buvo Alešos 

kame

... Kodėl išvežė Alešą?.. Ale
ša jų nekliudė.. Mama delei to 
vis verkia... štai jums! štai!

užsidarė tenai?.. Žinau, žinau! 
Neapgausi! Aš žiurėjau per 
skylutę: jinai meldžiasi. Mato
mai, Aleša susirgo?..

—Taip. Susirgo Labai pa
vojingai susirgo...

—Nemirs jis, teta!

švarkas, Vania suprato 
dalykas: v

—Taip...
-O kam laikai A lėšos

nau, žinau... lu pas 
žiuoji?.. taip?

—Taip, važiuosiu...

dra-
Ži-

Koki
!... Kodėl tu verki?
—Taip... Pabučiuoti jį už ta

Pabučiuok! Pasakyk jam,

už ką aš jam sudaviau per snu-

- A-a! Kam-gi jis kolioja A- 
ia?! Taigi, taigi! Juokiesi,

Išvaižavo mama. Pasidarė 
nuobodu ir tylu kambariuose.

vaikščiojo po kambarius išlėto, 
nuvargusiai, ji tankiai sustoda
vo prie Alešos paveikslo ir ilgai, 
ilgai žiūrėdavo į jį. Paskui ji 
eidavo prie lango. Sambrėkš- 
ne j e Vania matė, kaip teta šluo
ste maža balta nosine akis...

- -Kas su tavim, teta?., a?

mušė pagalvę tvirtai sugniau
žtomis kumštimis.

Ji užsikabino 
abi pradėjo 

Paskui atsisėdo į Ale-
tetai ant kaklo ir 
verkti...
šos lovą, nuleido galvas ir ilgai 
tylėjo... Vaniai ir-gi norėjosi 
verkti... Turbut, kas nors atsi
tiko su Aleša...

—Aš tavęs, mama, nepaži
nau.. Tu įėjai o aš maniau, — 
svetima...

Kode! tu prisikabinai prie 
skrybėlės juodą uodegą? Nesa
kai...

—Tu pasidarei lyg bobutė: vi
sa juoduose...

Jokio a t sa k yino...
—Ar matei Alešą?
— Taip... — sušnabždėjo ma

ma ir išėjo kitan kambarin.
—Kur tu?

Eikiva!.. Jau laikas, balandė
li... Girdi, jau muša devynias...

— Ar nežinai kartais, — ma
ma neparvežė man naujo ark
lio?.. Jinai žadėjo... O kodėl 
nuo musų išėjo auklė? Na, ir 
tegu sau!... Jinai negera, t 
kad kolioja Alešą...

Taip tuo kartu mama ir 
atėjo pabučiuoti Vanios. C
laukė... Po senovei kampe de-

Muša, muša, muša, o paskui — 
bum ! Tarytum jis žino kiek at
mušė laiko ir sako apie tai žmo
nėms... Kaip jis tai gali žinoti? 
Kas išgalvojo laikrodį?... Ale
ša irgi turėjo laikrodį... Aleša 
dabartės, turbut, nemiega: kuo
met sergi, lai buna labai karšia 
ir norisi gerti... Ir turbut, jis 
dejuoja. Kada sergi, tai vis de
juoji.... Mama meldžiasi. Ko
dėl? Kad Aleša pasveiktų... Die-

da.. .
Ilgai meldėsi Vania... Jis 

pienavo jiems pragare visokius 
nemalonumus ir kankinimo bu
dus, apie kuriuos jam pasakojo 
auklė... Ir užmigo... Jam prisi-

stovi prie vartų, o pro šalį juo
das apžėlęs velnias veda juos 
visus į pragarą. Jų rankos su-

li e-

ugnelė dreba. Auklė vadinda
vo lemputę “Dievo akim”.. Vi
sur šiandie uždegė lempas: ir 
Alešos kambaryj, ir salėj... A- 
leša niekuomet savo kambaryj 
nedegindavo lempos, o j'ic ir pas

parvažiuos namo...
Teta nurengė Vanią, peržeg

nojo ir pabučiavo jį.
— Paglostyk man nugarą!...

O kaldra?.. Pakišk ją po ko-

jo tik paprašyti, ir .Jis tuoj pa
siųs baltą angelą, kuris viską

areštuotus, o velnias su ilga la
zda eina paskui juos ir šaukia, 
kad eitų greičiau. Vania lyg iš
sigando velnio ir norėjo pasislė-

—Negerai po pagalvė 
saldainius... pasakė dėdė.

-—Neliesk? Gulk d
Nenuorama!...

Motina pabučiavo vaiką ir 
paguldė jį.

—Čia vaiku kambarys... Nie- 
ko nėra. Aš užtikrinu!..

Dėdės pasikniso šėpe, apžiu
rėjo visus drabužius ir išėjo iŠ

eina... Ačiū Dievui,
O pati verki...
Ne. Mano nosis vis varva

Vania pažiurėjo į tetą, priėjo 
prie jos ir pažvelgė jai tiesiai į 
akis. Teta tylėdama sugriebė 
Vanią, prispaudė prie krutinės...

—Oi! skaudu, teta!.. Čia spil-

—Taip ?
—O mainu? Pasakyk jai, 

kad nusiimtų nuo skrybėles 
juodą kaspiną. Lyg koki senė...

Kas tai nakties laiku vaikš
čiojo po kambarį. Teta miego-

Vania atsisėdo lovikcj, pasi
kasė ir )>ažiurėjo į “Dievo aku
te...”’ Žiuri Dievas i Vania...

C- 4, 4L

l ai ne pat Dievas, bet Jėzus Kri
stus... Pats Dievas senas, o 
Kristus jaunas... Jis geresnis. 
Jis myli vaikus... Aukle pasa
kodavo, kad kuomet Jis sutik
davo gatvėj vaikus, tai imdavo 
juos ant rankų ir sodindavo sau 
ant keliu... c-

— Jėzau Kristau! Padaryk 
taip, kad Aleša pasveiktų!... 
Mielas Jėzau Kristau! Pasakyk 
savo tėvui, kad jis nepyktų ant 
Alešos... Aleša labai geras vai
kinas !...

labai žemai klonio jos. Paskui

kaldros... Eina... Skamba var-
Aš mačiau.

ro 
—Ji

siu!” Tuosvk \ o

užklausė:
— Kur juos?
- I pragarą!

i nieko nedary
dama išsidrąsinęs

Dievas liepė mi- 
nragara!... atsa-

Kieno teisvbė?...v

Mm.l—Ii iinQ»T 'Vii          ■     iii*     iii iii  

$10 IND&HMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE SAUSICUMfiNESlO

$10 viršūnės  ............................ $8.00 iki $4.00
Bridge work  ........................ $8.00 iki $4.50

Specialistas D*ntqj Traukinta

ištraukiau 16 dan- 
tų prie Bostono 
Dentistų visai ba 
skausmo ir augltai

Z^W^WJjuos rekomenduo-
— H- D- Wn- 

tcrman« krautuvė,
f \ ■ 4520 Kvamton <▼»

— I&nėtė visus žaislus.. Ne
dorėliai. Kokie jie svečiai? 
piktai pasakė Vania.

—Gulkis ii’ miegok!..
—O tu?
■—Aš tuoj.. Palydėsiu juos ir 

ateisiu pas Ui ve...
—JPadėk kur nors arkliuką, 

jis ir taip jau be uodegos!..
Inėjo auklė, motina padare 

ranka kokį tai ženklą ir išėjo iŠ 
kambario.

—Išbudino tave, tu aniuolėli! 
Ach tu. ViešpatieAtsigręžk

— Sudiev, Vanka!..
Vania pajuto ant savo veido 

Alešos lupas ir krūptelėjo nuo 
šilto lašo, kuris ukrito tiesiai 
jam ant ausies... Mama išbėgo 
iš kambario, paskui išėjo Aleša 
ir dėdė. Kada Vania vėl pra
vėrė akis, jis pamatė tik tarpdu
ry! Alešos nugarą... Visi išėjo. 
E ž viešpatavo tyla... Kodėl bu- 

jis kur

—Nuobodu...
- Be mamos?... Be mamos 

ir be Alešos nuobodu... Ar tau

—Koki tavo nuomone, — ar

mama?...
nesveika... Ji labai su-
Gulkis miegoti... Aš 

tave nurengsiu...
— O pabučiuoti?
Vania mėgdavo kad jam besi

rengiant miegoti ateitų pas jį 
motina, pabučiuotų, paglostytų, 
paglamonėtų jį...

—Šiandie aš tave pabučiuo
siu...

Šnabžda

savo ir dejavo, o ten Alešos 
kambaryj kas tai verkė ir šnab
ždėjo... Turbut, mama... kodėl 
ji nemiega?

— Mamyte! 
re Vania. P
tą... Jeigu po trijų kartų ma
ma neateis, reiškia nėra ko ir 
laukti...

—Ma-my-te!
Neateis... Baugu ko tai... La

bai tylu ir vis kas ta atsargiai 
vaikščioja tarytum, ant pirštų

teta pradėjo vartytis po lovą... 
Dar pamatys, kaip jis meldžia
si!... Vania skersomis žiurėjo į 
tetos lovą, o pats meldėsi:

— Tegul Aleša pasveiksta, o 
tie tegul suserga ir numiršta... 
Aleša jiems nieko blogo nepa
darė, o jie pasodino jį kalėji
mam.. Ir tegul jie numiršta... 
Jiems taip ir reikia.. .

Gerai, labai paranku buvo 
melstis tokiame padėjimo -

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams.

Viri Peacock's, priei “The Fair” krautuvą

Kad kam ko

—Mielas Jėzau Kristau! Pa-

į sieną I
—Rutulk mano

Kvailiai..
žaislus!..

ir miegok!

lepsiu, užrakinsiu...
Vilnia nusisuko į sieną. Auk

le kų tai šnabždėjo ir dare tvar
ką. Paskui priėjo prie lovikės, 
pasilenkus pasiklausė... 
"’“-MMiegok sau!., šnabžda pa
sakė' ir tyliai išėjo iš kambario.

Vania atsigulė ant nugaros ir 
plačiai atvėrė akis. Pagulėjo 
ramiai apie minulę, paskui tru
putį pasikėlė ir pažiurėjo ant 
žemės: viskas buvo surinkta... 
O jie dar neišėjo: kalbasi. Ale- 
šos kambaryj, o Aleša pyksta 
ant jų, barasi... O 
šo fui vyresniaisiais 
apsieiti. Svečiu juk
gi galima su jais taip storžieviš
kai elgtis?’ Svetimas dėde rė-

mama pra- 
mandagiai 

vyresni, ar-

o jie
šūkauja.

dėfo Idausyties.. Mama vėl,

Vania nulipo nuo lovikės ant 
kėdės, o nuo kėdės ant žemes. 
Pastovėjo 
draudžia 
atarėti ant

nuogomis 
grindų..

Mama 
kojomis

| tovikę. Ir nusigręžti į sieną...
Vania priėjo prie durių, tru- 

pMj pravėrė jus ir pradėjo žiu- 
iftt Visi dėdes buvo Alešos

čiavo Aleša? Nejaugi 
nors išvažiuotų?..

Mama! Kur išvežė
Toli...

-Ji išsivežė dėdė, su

man?
--Kaip tai kalėjimai! ? Kas 

tau tai...

A lesa?

ūsais?

—Tas, kuris pametė ant grin
dų mano arkliuką?

—Taip...
Kodėl jį išvežė? a?

Paskui sužinosi, balandėli...
- Pasakyk dabar!... mamute!

Dabar nesuprasi, vaikeli.
- Mama,suprasiu!..

gi!..
Tankiai Vania lindo

šiais klausimais prie
su pana
rnamos. 

Mama kalbėjo keistai, nesu
prantamai, nuleisdavo galvą, at-

v o širdyj nuo Vanios...
Kada Vania išėjo žaisti kiti 
ikai suteikė jam. žinių apie

Ale ša

Kodėl?

niekuomet ne-

pasakė... Abu stovėjo prie lan-

—O mama ?
—Mama jau nuo rytdienio...
—Žiūrėk, koki šauni!.. Aš 

noriu, kad mama...
—Aš pasakysiu jai... Galbūt,

—Bum!
Širdis smarkiau pradėjo plak

ti: išmušė laikrodis, bet kaip tai 
keistai ir labai garsiai, lyg var-

čiau labai tvirtu... Stipresniu 
ir už sargą Vašką! 
siu, kai ricierius... 
jiems parodysiu... 
mamos, ir manęs,
siųsk dangaus karalystę tėvui, o 
jie teguk.. tegul jie — į praga-

Ir labai nar- Į
Tuosyk aš
Pasigailėk 

ir Alešos, at-

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i fi
li y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite N a u j i fi
li o s e. Tuksiančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jersų past- ’ 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

Laikrodis lyg gyvas...
rą... 1 egui ten gyvena sykiu 
su velniu... Tegul kankinasi ti

1840 South Halsted St.
. Telefonas Canal 1506

- Meluoji, 
baus! Jis greit parvažiuos na
mo... Mama sako, kad...

Niek uome t n epą rvažiuos.

lis socialistas!
- - Meluoji!

Tokius veža juodoj karietoj

Vania visokiais bučiais 
ges i apginti savo brol 
sunku buvo atsilaikyti: jų daug 
o jis — vienas. Visuomet gin-

Bet

šaromis. Vania parbėgdavo su 
raudonu, šlapiu nuo ašarų vei 
du ir bėgdavo tiesiog pas moti-

- Mamyte! Jie sako, kad A 
lesa niekuomet... niekuomet...

-Nekalbėk su jais!
—Jie sako, kad Aleša bus nu 

baustas... Mamyte!.. Pasakyk 
man. Jie melupja? Taip?

Mofina ntiraAiįndavo jį, bet 
kuomet jis nustodavo verkti v 
vėl pradėdavo teirautis apie A-

—-Vania nedraskyk popiero!
—Eikiva, teta, į Alešos kam

barį! Nori?
—Taip...
Inėjo į Alešos kambarį; užde

gė lempą ir susėdo. Mažutis 
kambarėlis. Ant sienos kabo 
gitara ir studentiški drabužiai, 
ant stalo guli papirosų galiukai 
ir žmogaus kaukole... Tai — 
rūkė Aleša.

—Teta! Žiūrėk — gaidukas! 
Tai Aleša nupiešė... Aš sėdėjau

Teta atidžiai apžiūrinėjo nu- 
spaudamąjį popierį, lyg nore-.

sius parėmė

Į Vanią ji nebeatkreipė domos. 
—Teta! Tu nesiklausai!

-.. Mama atims iš jų Alešą?
—Galbūt...

lėšos lovų... Teta glostė Vanios 
garbenuotus plaukus ir tylėjo, o 
Vania vis plepėjo. Jis kalbėjo 
vis apie vieną dalyką: kada jis 
išaugsiąs, tai tapsiąs oficiriu ir 
būtinai prisitaisysiąs prie čebatų

ateis pas juos... 7
... Jie persigąs, išbėgios... Tik, 

ne! Neišspruksite nuo manęs!.. 
Prašys atleidimo... Teta nerei
kia juk dovanoti?.. Girdi, te-

—Ką, balandėli?
—Nedovanoti jiems? tiesa, 

— neužsimoka?
—Nežinau.
—Labai reikia jiems dovano- 

i!.. Ne, nieku budu nedova- 
losiu. Pažiūrėk: Aleša užmir
ko pasiimti su savimi, gitara!... 
lama taipgi užmiršo jam nu- 
ežfi...

nuos ?
K - 
Greit? 

r :t ;nu... 
—Galbūt...

Aleša parva
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iĮIEKVIENĄ dieną, kada tukstan 
čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

janlįs “NAUJIENAS”. Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS".
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moterjs, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 

- Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

Skaitykite ir platinki e “NAUJIENAS”, didį lietuvių dienraštį

“NAUJIENOS”
1840 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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visuomet
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Socializmas
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totoriu? Jei manim,
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, bot smerkimo 
tu soc. laikrašč

užmirš
nežinai, kad tai Luitu di-

A

claim užeiti
Jums tinkamai jus apkainuosime. 

persitikrinsite musų žemomis kainomis ir pama- 
atliekame įvairius spau-

neturi.*’ Juokas visoi
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Bokš
telis, ir kad ne medicinos stu
dentas Berlašius, gal butų vyčiu-

PHILADELPHIA. PA.
nc argumentais. lais nors kumš-

uime navKaus 
u/de i i mc

buli darbininkams liau

Pliiladelphijoje kai
li, kad šiame “mar

game sviete“ esama... lietuvių. 
Štai sausio I d. teisėjas Brown

algai Kuopa pasisamdė nuosa
va kambarį susirinkimams ir 
šiaip pašnekesiams-diskusijoms

. D., T. M. D. ir S. L. -socialisto.€

ir maloniai, kail lain ir buvo,

teikėsi supažinti išdidžiuosius 
yankius su “garsia musu tautos 
praeitimi” pono Gabrio min
kyta ir kepta. Ya ūkiai klausė-

žiurėdamas
ar

Taigi

riti ir It.

duoti totorių “globai" 
C. C’

re's something wrong
to vienas Tamošius.

gn nuo

“Kovos “gerumo
mos.

na.

tų savo principams, jeigu ji 
daugiau dirbtų jų įvykini imi 
gyvenime, o ne piktais smerki

kas, lai nenori nei 
musu reikalavimo...

4..

įsisrėbę

nieko.

me.

• LO W EL I
Retai, labai retai tenk<

tų kuopa. Bet ir apie pastaro
sios veikimų mažai kas praneša
ma. pa-

unga, taigi neišgali 
reikiamu knvgu, tai t * C’ c

nai atsibuvusiame kuopos susi-

lai didele paspirtis musų netur
tingam kny

Beje, gruodi 
surengė smagu

i savo užduotis al
ii. Atsilankiusieji 
patenkinti. Žmo- 

a daug. Kiek man
žinoma, kuopai

lenu namo f
c

draugai.

Darbai t ina

menų brangumui daugi Jis skun-

nuosakimia ir
sus vvrai, t *-

nevisi žino. O tai i 
mes neturimi' gerui ir

žmonių, kurie neblogai valdo 
“užim- kas jo nenorėtų, jei 

geras?*' lai tau. boJ

ms

ne-

\ 11'00-

žmonėmis. a-

na gerai. Bet gyvenimo ir dar- 
pastarosios,

šovinizmas. Lenkai
lietuviu šio vėl savo

bminkai

DEBATAI “SOCIOLOGO” AL. 
M. RACKAUS SR PAPRASTU. 
DARBININKU V. ANDRULE- 

VICIU.

pasako

ar Kristaus

na r<<

“Socialistas Bakuninas
vergija ir socialistai

im jie krauna turtus, tiri
nori ver-

laisvę, mat socialistų valdžia iš-
valgio. “Jau tuom stu< 
galėtu matvti. kad soči

balsavimo.

ž m oi lės

nez

oloms lurlingiausi žmonės.

popiežius 
m krikščionis

Bakuninas

žinojimas.

imti, nes tuomet valdžios nebus 
o bus darbininkai, kuriuos liau
dis kontroliuos.

ne m 
“morališkos
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Ką duoda biznieriams 
ir draugijoms graži

0

sis dėlto 1 
'asimaitinti, 

išmesti“..

>as mus eina 
dello nenorėčiau pa

MILWAUKEE, WIS.

ja. Rodos, kad čia ir lietuvių 
nesama,.. Gyvenu, čia jau tre- 

iuo, bet nei sykio ne1- 
žinutes musu laikraš-mačiau 

čiiiose

neklaidingumų. Su priešais gi 
darbininkų, kunigais, mes ne
galime bičiuoliuotis.”

Dievo tarnas alskvrė nuo Dievo

a prie ateizmo,

Žmogus juo tamsesnis, tuo na

irių, nes kaip statistika parodo,

iros skelbimas

vra
> m a.

jaučiasi

tac-

<scion i u
4

meih'“ pripažino, kuomet jis

mai

Taigi spręskite, kur geriau iš
mokina mandagumo, ar dirbtu-

Šiai ką pasakė vienas Nem Yorko dailės instituto prof esorius apie tinkamus ir gražiai 
atliktus spausdinius: “Jeigu biznierius turi gražiai padarytus visus jo biznyje 
gus spausdinius, lai Ino jisai liūdiįa apie savo biznio švarumą, teisingumą ir l.l.'9

gija ar kliubas tuo parodo saro apsileidimą ir menką nusimanymą biznyje“.

•S7/.S savo spausdintus NAUJIENŲ UNIJINEI SPAUSTUVEI, oji Jums atliks j 
žiausia, ir užtikrina, jog busite pilnai užganėdinti.

<$>

AIP matote, kiekvienas “Nau
jienų” Spaustuves darbinin
kas atlieka tik tam tikra jam 

kuriame ji< 
lodei ir visi

ir tinkamai.

ei, negu kokiai-nors kitai—neunijinci
.?>. Naujienų zeceriai. kaipo um.pstai, no
rėsią mi pagerinti ir tų musų draugų būvį,

EIKALAUDAMI

pripažinti musu unija.

umjistų darbininkų.

darbininkai, bet joje randasi ir visos nau
jausios mados reikalingos spaudai mašinos.

T DAUBŲ SAMPELIŲ PAŽIŪRĖJIMUI MES NORIAI JUMS IŠSIŲSIM.

NAUJIENOS
1840 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS



nos įstatymo atnešė ir geru 
vaisiu, v

Kongresas tą Įstatymą iš-

nijos pasišaukė j pagelbą 
Augščiausįjį Teismą, kad jį 
panaikinti. Teismas mat tu- 

galios bent kurį įstatymą 
apšaukti priešingu konsti-

Lfitlhwmm BMi
Pirmis Lietuvių Dienraštis Amerikoje I 

Ltldžla NAUJIENŲ BENDROVE inc.
Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagojc — per išnešiotojus 12 
ntŲ savaitėje. Pačiu siunčiant, 
iieagoje metams $6.00, pusei mc- 
$3.50.

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei mėty..................................$3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00

. Europoje, metams ............... $7.00

Chicago, Ill. Sausio 16, 191.7,

First Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday 

BY THC 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

12 cents. By mail one year, $6.00;
six months, $3.50.

Outride Chicago, by mail, one
year .................................

Six months.........................
Three months .................
Canada, one year ........

European countries, 1 year

$5.00
$3.00
$1.75
$6.00
$7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
■UJytojŲ ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui lai.kraš- 
tyj rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
tMS rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
MhI, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
p| ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Straipsniai

Atž ag ar airiška 
įstaiga.

linksminti, šiokiomis die
nomis jie dirba. Tik nedė-

pasilinksminimo tikro pasil
siu nėra. Drg. Shiplacoff
reikalauja, kad įstatymai 
suvaržytų pasilinksminimo

bar plėšia žmones, skirdami 
augštas katinas nedėldie- 
niams.

alistus yra tris pamatinės 
srovės. Dabar pakalbėsime 
apie jas dar šiek-tiek smul-

Pradėsime nuo tų sociali
stų, kurie griežtai atmeta 
tėvynės gynimą. Jiems pri
taria ir mūsiškiai kairieji iš 
“Kovos” ir “Naujosios Ga-

“Kovos” redakcija (t. y. 
drg. V. Kapsukas) jau kele
tą kartų išmetinėjo “Nau
jienoms”, kad jos “stojan
čios” už tėvynės gynimą. 
Kame yra to dalyko blogu
mas ji, tiesa, niekuomet ai
škiai nepasakė. Nupeikė ir

teisingai pastebi “Laisvė/”, 
yra labai biedna argumen
tais ir išvadžiojimais. Kas 
ne pagal jos nuomonę, tai ji 
tą pasmerkia, paliepia 
jungiečiams “netikėt” ir

žinti tėvynės reikštų neskai 
tyt blogu daiktu užkariavi
mų ir tautų pavergimų. To 
socialistas juk negali.

Socialistai pripažįsta tau
tas ir jų teises, ir niekas taip 
energiškai nekovoja prieš 
užkariavimų ir pavergimų 
politiką, kaip jie. Taigi jie 
pripažįsta ir tėvynę.

Bet tai yra, arba bent tu
rėtų but, pats savaimi su
prantamas dalykas. Keista 
tiktai, kad del jo dar gali 
kilti ginčų socialistų tarpe.

Keblumas su tėvyne yra 
ne klausime apie jos pripa
žinimą arba nepripažinimą, 
o visai kitur, būtent: pačio
je tėvynės reikšmėje.

lomąjį “principą”, atmetan
tį tėvynės gynimą. Jisai y- 
ra ne marksistiškas.

Tur-but nėra reikalo aiš
kinti,. kad tokia musų pozi
cija yra visai kas kita, ne
gu dešiniųjų socialistų pat
riotizmas. šitie socialistai 
yra patriotiški buržuaziško- 
je prasmėje. Teoretiškai

jie stovi arčiau prie kairių
jų, negu prie marksistų. 
Dešinieji socialistai, kaip ir 
kairieji, nemato, koks skir
tumas yra tarpe socialistiš- 
kos ir buržuaziškos pažval- 
gos j tėvynę. Jie žino tik 
buržuazišką tėvynę. Deši
nieji ją priima, o kairieji at
meta.

suko nei žinksnio nežengia.

tic pasak d. Vasaičio garsieji 
Amerikos lietuvių veikėjai?

už “Kardo” nusitvėrė? M<a- 
lai, o d. Vasaitis tik-ka dar 
škotiočiams rekomendavo 
sekti amerikiečių garsiuosius

sa- 
c-

at

Šitoks kovos būdas su 
priešingomis nuomonėmis 
yra ne tik bergždžias, bet ir 
kenksmingas. Pirma negu 
organizacijos nariai išmok
sta suprast dalyką, jau jie 
tampa suerzinti, sukurstyti 
prieš vieni kitus, o tada nuo
seklios diskusijos darosi la
bai apsunkintos.

Sprendžiant ne tiek iš mū
siškių kairiųjų polemikų,

klausimą atsako socialistas 
visai kitaip, negu buržuazi- 

šitie atsa- 
nors tėvy- 
socialistas 
patriotas, 
didžiausis

kymai rodo, kad 
nę pripažįsta ir

Apžvalga
Drg. Vasaitis gyvena Londo

ne ir porų kartų pabare škotic- 
čius už jų nerangumų; tai “R-

“TĖVYNĖS” PRIEDAS.

seimo nutarimų, “Tėvyne” pra
dėjo leisti mėnesinį priedų mo
terims ir vaikams. “Tėvynės” 
redakcija vadina ta priedą “mo-

lengvos ir pamokinančios pa
sakaites, eilės, straipsneliai iš

Daugelis musų žmonių ša-

kad musų laikraščiuose kaip

drg. Vasaitį amerikiečiai patyrė 
ir apie “garsųjį” Kapsuko laišką 
apie piisirakius ir alų.

Indomu buš gal pažiūrėti ir ką 
rašo “R-is” apie ta laišką. Vic-

merikon tuoj mums parašė 
savo įspūdžius, kurių jis le
nais įgavo. Žinoma, tas pats 
reginys ne kožnam vienam 
suteikia vienodų įspūdį ir ne

linksminimus šventadieniais 
žiuri labai blogai. Prie jų 
priklauso visų-pirma kata>

ant
Ka

tęs.
Šitos situacijos netikumas 

puolė į akį ir plačiausiai vi
suomenei. Nes juk ištiesų y- 
ra labai keista, kad devvne- 

ų, nešiojančių tei
sėjų vardą, stovį augščiau 
už įstatymų leidimo įstaigą, 
susidedančia iš visos šalies 

A'

atstovų.
Žmonės pamatė, kad ta 

teismo privilegija yra ar
šiausia pasikėsinimas 
demokratijas teisių,
žmonės iškovoja įstatymų 
keliu, tą keletas kapitalistų 
pataikūnų gali atimti. Vi
suomenės upas sukilo prieš 
tą įstaigą .

Šitokiu momentu atsirado 
kongrese žmogus, kuris tu
rėjo drąsos padaryt griež
tą žingsnį. Vienas senato
rius, vardu Owens, įnešė ko-

turi daugiau galios, tenai ji 
priverčia uždaryt nedėldie
niais viską, išskiriant baž- 

i nyčias. Žmonės, girdi, turi 
nedėliojo melsties ir dėka- 
vot Dievui, o ne išdykaut. 
Taip esą paties Dievo prisa
kyta.

Baltimorėje, kur sėdi vy
riausia Rymo agentas šioje 
šalyje, kardinolas Gibbons, 
kunigams pavyko tą neva 
Dievo prisakymą įvykinti 
gyvenime. Tenai nedėldie-

/vynės gynimą tie autorite
tai, kuriais jie remiasi, gali
ma numanyt, jogei tėvynės 
gynimas atmetama visų-pi
rma dėlto, kad jį skelbia de
šinieji Europos socialistai. 

“Social-patriotai” pripaži
no tėvynės gynimą ir ve kur 
jie nuėjo: balsuoja už karės 
kreditus, remia valdžias, 
nesistengia, sustabdyt karę, 
išsižada klesų kovos ir t.t. 
Ergo: tėvynės gynimas yra 
blogas dalykas.

Paskui: po tėvynės gyni
mo skraiste Europos vaid

Vardan tėvynės gynimo jos

rią teisėjas, apšaukęs kokį- 
nors kongreso išleistą įsta
tymą priešingu konstituci-

tas iš vietos.
Ką kongresas pasakys 

ant to, pamatysime. Jeigu 
jisai nepriims tos rezoliuci
jos, tai jisai pažemins save 
žmonių akyse. Rezoliuci
jai neperėjus kongrese, tu-

čiausijį Teismą socialistai. 
Darbininkai šitoje kovoje 

bus jų pusėje.

Pasilinksmin imo 
proga.

Drg. Shiplacoff prirengė 
Įstatymo sumanymą, drau
džiantį krutamu jų paveiks
lų teatrams kelti Įžangos 
kainas nedėldieniais. Tą 
sumanymą jisai paduos 
New Yorko valstijos legis- 
laturai.

Dalykas tai yra nedidelis, 
bet vis dėlto verta atkreipt į 
ji domą. Jisai gana gerai 
charakterizuoja socialistus.

v< s New Yorko legislaturo- 
je nori, kad žmonės šventa
dieniais turėtų progos pasi-

vietos; tik bažnyčios atda
ros. Na, o kas iš to gera? 
žmonės, nerasdami niekur 
jokių viešų pramogų, susei-

inas šalis, o jis dengiama 
“tėvynės gynimo” obalsiu. 
Reiškia, tas obalsis yra su
galvotas tik žmonių apmul- 
kinimui ir tikrų plėšriosios

bet tarp jų yra 
skirtumas.

Buržuazijai tėvynė yra 
suma tų turtų, kurie randa
si joje ir kuriuos ji gali su 
jos pagelba įgyti. Darbi
ninkai turtų neturi, todėl jie 
neturi ir tokios tėvynės, ko
kią pripažįsta buržuazija.

Bet tie turtai, kuriuos šia
ndie valdo savininkų klesa, 
ateityje juk priklausys pro
letariatui, — kuomet pasta
rasis nuvers savo išnaudo
tojų jungą ir paims valdžią 
i savo rankas. Kad to atsie
kus darbininkai kovoja su 
savo priešų klesa, ir visa, ką 
jie toje kovoje laimi — dau^- 
giau laisvės, būvio pageri
nimas, intekmė j šalies val
dymą, organizacijos ir t.t. 

— darbininkai “tupi”. Dar
bininkams-todėl negali ne- 
rupėt jų šalies likimas; rei
škia, jie negali bešališkai 
žiūrėt ir į išlaukinių (sve
timų) spėkų mėginimus įsi- 
kišt į jų šalies reikalus.

Bet tai dar ne viskas. Šių 
dienu visuomenės tvarkos 
išnagrinėjimas rodo, kad 
vienos šalies likimas yra an
kštai surištas su šitos ša
lies. Darbininkai todėl ne-

Moterų laikraštis jau nebe 
naujiena

bus ir teisingas
Tokius

organizacija

čio. Tikimos, kad lokio laik
raščio viela nors išdalies tuo 

c

nėra

jungimas vienon broliskon 
savitarpines pašalpos organi- 
zacijon visų lietuvių be skir-

vietos abiem lytim;

tulikas; čia nereika-

išsižadėtų savo pažiūrų, lai 
gi ir šisai priedas turėtų bū
ti toks, kad patenkintų pla
tesnius, negu partijų, reika
lavimus, kad čia butų išreiš
kiami musų troškimai, musų 
pažiūros, nevaržomos partijų 
disciplina, Taigi šičion ir už- 
reiškiame, kad mums rūpės

nepasimo-

aTba baltakę nuo ryto iki

nės turi but ne davatkos ir 
ne “mukariai”. Pasninkai 
su maldomis ne kelia žmo
gų, bet pūkio. Darbininkui 
gana jau ir tos “pakiltos,” 
kurią jis atlieka, šešias die
nas savaitėje besikankinda
mas fabrike.

Ne nuobodulio ir išsižadė
jimo reikia žmonėms, o dau
giau džiaugsmo ir linksmu
mo gyvenime. Gyvenimas 
yra tam, kad gyventi.

Tėvynės 
gynimas.

klausimas

laiku. S oci alistų n u omon ės 
sulig juo yra ne vienodos ir 
del jo kila jų tarpe smarkių 
ginču.

lietuvius sociali-

Nesenai “Naujienose” bu
vo paskelbta redakcinis 
straipsnis, kuriame peržvel
giama nuomonių skirtumai, 
apsi reiškusio ji tarpę, sociali
stų tėvynės gynimtk klausi
me. Tenai mes nurodėme, 
kad tame klausime pas\oci-

pimui. Socialistai tokiam 
obalsiui negali pritarti.

Na, bet gerai. Socialistai, 
sakysim, atmes “tėvynės gy
nimą”, o kaip bus su tėvy
ne — ar jos jie taip-pat turi 
nepripažinti? Jeigu socia
listai pripažins tėvynę, tai 
kaipgi jie galės atmesti tos 
tėvynės gynimą?

Daugelis tėvynės gynimo 
priešų iki šito klausimo ne
prieina. Bet nuosekliaus 
protaujantis tarpe jų duoda 
atsakymą ir į jį. Jie sako: 
mes atmetame ne tik tėvy
nės gynimą ,bet ir pačią tė
vynę. Mes nepripažįstame 
tėvynės, ir dėlto, kad mes 
jos nepripažįstame, tai mes 
esame priešingi ir jos gyni
mui. “Darbininkai neturi 
tėvynės” (“Komunistų Ma
nifestas.). “Tėvynė” yra ka
pitalistų dalykas, ir jie ją ir 
privalo ginti, kuomet ji at
siduria pavojuje. Darbinin
kas, kuris sutinka ginti tė
vynę, tarnauja 
priešams, savo 
jams.

“Naujienos”

savo klesos 
išnaudoto-

šitokiam 
klausimo rišimui nepritaria.

Nepripažinti tėvynės rei
kštų nepripažinti tautos; 
nepripažinti tėvynės reikštų 
nepripažinti teisės tautai 
savarankiai gyvuot ir savo 
likimu rupinties; nepripa-

dasi kitose šalyse.
Socializmo mokslas stato 

prieš darbininkus visai kito
kį tautų ir šalių sugyvenimo 
idealą, negu tas, kurį turi 
buržuazija. Prakilniausias 
dalykas, kurį yra sugalvo
jus buržuazija apie tautų 
santykius yra kiekvienas 
atskiros tautos laisvė. So
cialistai tą idėją ne taip au- 
gštai stato. Jie nurodo, kad 
ta laisvė šiandie visai neį
vykinama gyvenime, ir..jie 
sako, kad tautos turi žiūrėt 
ne vien kiekviena savo ge
rovės, o ir visos . žmonijos 
gerovės; bendras tautų la
bas turi stovėt augščiau už 
atskirą tautos labą.

Socialistai skelbia tarp^- 
tautiškumą. Todėl jie re
mia anaiptol ne kiekvieną 
savo tautos žingsnį ir sieki
mą; dažnai gali būti taip, 
kad socialistai eis prieš sa
vo tautos pastangas atsiek
ti kokio'-nors tikslo (pav., 
užkariaut svetimą šalį).

Vadinasi, gint ar negint 
tėvynę socialistui yra daug 
painesnis klausimas, ųe kaip 
aiškina kairieji. Pirina ne
gu davus atsakymą* į jį tam 
tikrame atsitikime, reikia 
atsižvelgti į visUs to atsiti
kimo aplinkybes. Vieno am
žino recepto sogialistui nė
ra.

Štai delko
kome priimti “kloviečių” siu-

bet supažindinimas musų mo
terų su jų, kaipo moterų par
eigomis, su tuo, kas dedasi 
moterų pasaulyje, prie ko tu
ri moteris siekti. Mums rū
pės taip-pat ir tai, kad musų 
organizacijoje moteris butų 
netik nare, užsimokanti savo 
mokestis, bet ir organizacijos 
darbininke, prisidedanti prie 
Susivienijimo augimo ir prie

sivienijimas neša lietuviams 
išeivijoje. Greta to viso 
mums rūpės supažindinti mu
sų moteris su jos pareigomis

maža, tikimės, pagelbės vai
kams skiriamoji šio laikraš-

gi turime šį-ta pasakyti. Ne
reikia manyti, kad visa, kas 
jame telpa ir tilps, tinka tik
tai vaikams. Ne. Daugelis

ir tiks ir suaugusiems.

žmogus yra vaikas dvasioje, 
prote. Ypatingai vaikais ga
lime pavadinti tokius musų 
brolius, kurie nelankė moky
klų, kurie palįs savaime vos 
pramoko šiek tiek rašto. Dar 
didesniais vaikais galima pa
vadinti tuos musų brolius,

Jiems reikia tokių paaiškini- 
\ mų ir pamokinimų, kaip ir vai

ir atsisa-,

fV.-. >i.i;

kinsi!.. C 
nežinome.

1 musu V;

čia minėjome,

ma,

Pirmas to “moterų ir vaikų 
laikraščio” numeris daro neper* 
geriausia įspūdį. Jam trūksta 
gyvumo ir mokėjimo prisitaikyt 
prie įsilavinimo laipsnio savo

ŠKOTIEČIŲ 
POLEMIKOS.

tuviu socialistu laikraščio “Ran-
4. C-

čio dabar neleidžia Amerikon 
kares cenzūra, lai amerikie
čiams bus gal indomu bent iš 
minėtu ištraukų namalvt, kas

list us.

nedaugiaųsia. Jų organizacija 
didelio veiklumo neparodo, o 
laikraštis silpnėja. Tas pareina, 
žinoma, pirmiausia nuo sunkių

venl “Rankpelniui” karės metu, 
bet tur-but ne mažam laipsny
je ir nuo los dvasios kuri už-

Pas juos

kivirčų, pasipulimas, ir nepap
rastas įsi tikėjimas į asmenis, 
škotiečiai nuo to laiko kaip jų

jos išsitobulinimo. Da dau
giau. Tas pats reginys ir tam 
pačiam žmogiii ne kožną kar
tų suteikia vienodų įspudį. 
Taigi trumpai pasakius, j vi
sokius įspūdžius nereikia per
daug domos atkreipti. Ir

nemanėme,

šia teisybė ir tikrai taip yra. 
kaip kad pasakyta. Bet taip

me, nes kuomet draugai ame
rikiečiai pradėjo tuos įspu-

1 -ai s ve ir Naujienos ma 
užginčit nemėgino kad ame
rikiečiai mėgsta išsigerti ir
kad visur doleris veikia. Tik. 
žinoma, amerikiečiai ne taip

Kaip ten nebuvo su tais įs
pūdžiais, mums gali perdaug

kiečių ir tik jie gali juos tin
kamai apvertinti. Mums 
daugiau turi rūpėti mus-pa
čių reikalai, su kuriais kas 
diena susiduriame; mes turi- 
me žiūrėti, kad pas mus nieks

met peržiūrinėja musų dar
bus ir visus pasielgimus. I). 
Kapsukas pas mus gyveno,

išsivežė, nes čia 
visai neįvairus.

gyvenimas
Kas kita A-

Bet d. Vasaitis, nors ir ne
gyvendamas Škotijoj, parašė 
didelį plunksią “įspūdžių” a- 
pie mus, iš kurių škotiečiai' 
turėjo gana daug juoko. Vė
liau d. Vasaitis iškirpęs iš 
“R-nio” tuos savo “įspūdžius” 
nusiuntė “Laisvei” (o gal ir 
Gabrio biurui juos siuntė) ir 
ten jie buvo sunaudoti kaipo 
labai didelės svarbos faktai 
apie Škotijos lietuvių socialis-

lio klausimų įvairiuose gam
tos apsireiškimuose, sulig 
klausimų visuomenes surėdy
me ir t. p.

Ne vienas musų “suaugu
sių vaikų” kratoj nuo skai
tymo dėlto, kad nesupranta 
musų laikraščių kalbos, kad 
jam neprieinama yra tas, kas 
prieinama plačiau apsiskai- 
čiusiems žmonėms. Tokie 
žmonės kaip tik ir ras sau

draugas esąs tikras socialistas, o 
visi kili niekai. Apie šį palinki
mą prie “didvyrių garbinimo” 
liudija sekama ištrauka iš “R 
io”:

Kaip matyt iš Amerikos lie
tuvių laikraščių, tai Kapsu
kas, netrukus Liks Visų tenai

torium. Grigaitis pasitraukė 
iš “Naujosios Gadynės” — 
Kapsukas jo vieton. Vidi- 
kas apleido “Kovą” — Kap
sukas vienas laikosi, mo- 
“Moterų Balsą” — Kapsuko 
terš rengiasi pradėt leisti 
“Moterų Balsr” — Kapsuko 
pagelbės prašo ir t.t.: beKap-

O

džiuosc” sako, kad negavęs 
nuo LSS. C-ro K-to sekreto 
riaus atsakymo, bet sekreto- 
rius per “R-nį” pranešė, kad 
atsakymų išsiuntęs ir vėliau 
d. Vasaitis, nors ir daugiau 
“įspūdingų” laiškų mums at
rašė, to neužginčijo. Bot 
siųsdamas savo “gromatą” į 
Ameriką, sekretoriaus apkal
tinimų vistik paliko. Butų 
labai gerai, kad Londono LSS 
kp. praneštų mums, ar gavo 
ta laišką, ar ne? D. Vasai- 
Čiui taip-pat prastą įspūdį da
ro, kad iš “R-nio” jis negali 
gauti kokių reikia knygų. * Jis 
turbut nežino, kad R-nio” 
spaustuvė tai nėra jau toks 
maišas, iš kurio butų galima 
pasiimti ko tik reikia. Kiti 
d. Vasaičio “įspūdžiai” tokios 
pat vertes, kaip ir paminėtie
ji, tat nėra reikalo į juos nai 
atsakinėti. Jis moka rašyti ir 
gali rašyti apie tokius 
kua, kurių nei žino nei matęs
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Saasio 16,1917. NAUJIENOS, Chicago, Ill., 

~S£yra. “Laisve” išcitavni 
“Svarbiuosius” d. Vasaičio 
“į&pudžių” punktus, padari 
tokį išvedimą:

“Am. socialistai važine

ir už tą savo triūsą pareika
lauja atlyginimo. Škotijos 
socialistai priešingi atlygi
nimui, todėl niekur neva
žiuoja ir veikia tik savo 
kuopose. Dabar lai skaity
tojai pasako, kurie didesnę

tų tą “R-nio“ numerį, kur 
amerikiečiai pavadinti mul
kiais ir kuo jisai remdamasis 

“R-niui“ ir vėliau nu- 
imcrik’icčiams ši tok isiuntė 

sakini € 
tume

purvus palikt

buvo sumažėjęs. Pažiūrė
ki^, kas sakoma raporte iš 
1915 m.. Prie to galima pa
sakyti, kad daugeliui “R- 
nio” skaitytojų, turbut ,ne 
labai gerai patiko tos nevy
kusios amerikiečių kritikos. 
Jų laikraščių ir tas nuolati
nis bubni jimas apie Olišaus-

amerikiečių laikraščius”? • kilis, YČUS, Gabrius, Janu- 
l'uoinct ir amerikiečiams JaiČiuS, JurgelioniuS, Bulo- 

butų geriau apie mus spręsti. tus jr (]a ^sus kitus, kas di- 
Mt's, žinoma,

R-io” rašymų neisime su juo 
ginčus. Kas reikia, i

Mes norėtume žinoti.

škotiečiai geriau veikia negu 
amerikiečiai ir kad jie butų 
priešingi kokiems ten atlygi- 
iižuianis, kaip kad čia pasaky- 
ta, O jeigu škotiečiai ką nors 
negerai veikia, tai tas da ne- 
reiškia, kad amerikiečiai turi 
da blogiau veikti.

Kitam straipsnyj “R-is” vėl 
{grįžta prie tos temos ir pasako
ja:

Kaip žinoma, “R-ny” buvo 
atspausdintas d. Kapsuko lai-

atsiunte draugams škotie- 
čiaiiLS išreikšdamas įspūdžius 

\ kuriuos ten nuvežiavęs pas- 
/ tebėjo. Mes, dėdami laikraš- 
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nepadėjome, nes manėme 
kad draugai amerikiečiai jei
gu matys reikalo, patys pa
sakys kas reikia. Bet kuomet 

U<ą pamatė (pav. 
ir “Naujienos”), tai

ne tiek d. Kapsuką bara del 
jo, kiek škotiečius. 1 sprū
džių “Laisvė” tuo laišku 
džiaugėsi ir sakė, kad iš jo 
bus visiems naudos. Bet vė
liau, nežiūrint tos naudos, 
pasakė, kad “R-ny” buvęs pa
talpintas veikiausia kam nors 
atsiųstas asmeniškai laiškas 
irddto, žinoma, jis neturi jo
kios vertės. Ir kiek kartų 
“L.” apie tą laišką tik rašė, 
visuomet minėjo .škoti-^bi 
įvairias “cnatas”, prikaišiojo 
“akėjimą” amerikiečių ir 
daug kitokių nemalonių žo
džių į mus paleido, nors mes 
prie to laiško nei žodžio ne
same pridėję ir nesiima jame 
statomi pavyzdžiu amerilcie- 
£uuns. Nieku gyvu negalima 
suprast, dclko tuos prikaišio
jimus “Laisvė” mums state.

Su “Naujienoms” da blo
giau. Jos, reindamosios d. 
Kapsuko laišku ir vieno žmo
gaus iš Londono nusiųstomis 
ifi “R-nio” iškarpomis, daro 
ivadą, kad “R-nis” “betarkuo- 
danias” Amerikos lietuvių so
cialistų laikraščius, jų takti
kų ir kitką, “neteko 200 skai
tytojų ir beveik “priėjo prie 
feankruto”.. “šitaip, sako, at
sitinka tuomet, kuomet žmo
nes, ažuot savo reikalais rū
pinęsi, praleidžia laiką bergž
džiai ns svetimų nuodėmių na
grinėjimams.”

Mes, peržiūrėjome visus 
“R-nio” numerius nuo to lai
ko, kuomet d. Kapsukas pa
liovė jį redagavęs, ir nei žo
džio neradome, kur butų 
“tarkuojama” Amerikos so
cialistai. Kapsuko laiškas...
tai ne musų darbas. Jeigu 
mes dėdami prierašą prie 
Londono to žmogaus laiško 
paminėjome “Kardą,” tai tik 
dėlto, kad jis tą “Kardą” aug- 
žčiausia iškėlęs gyrne musų 
nepuola mus a merik ie či u s. 
Svarbesnio, kaip “Kardas”, ji
sai nemato Amerikoj. “Lon
done vieno “Kardo” išplati
nama 30 egz.”, dėt kiek ki
tų Laikraščių išplatinama vi
sai nemini.
• Matydami draugų ameri
kiečių ant mus užsipuldinėji
mus ir “R-y” neradę iš savo 
puses nieko blogą jiems pa
sakytą, mums reikia manyti, 
kad Amerikoj vaidinasi.

Kad “R-nis” neteko apie 
200 skaitytojų, tai visai ne 
dėlto, kad jame buvo alspauz-
(fintas d. Kapsuko laiškas, bet 
(ik dėlto*, kad valdžia beveik 
niekur jo nebeišleidžia.

drg

pakarto! ta patarimu, kurį jiems 
davėme seniau: mažiau kiŠkite 
nosį į amerikiečių reikalus, apie 
kuriuos jus nieko neišmanote. 
Tai bus sveikiau ir jūsų organi-

Atsakymas “Rank 
pelniui”.

keistų džiumai “R-nio” skaitytojų 
i1 gal buvo visai nesvarbu, o M I ° ...pasako. tik nuobodu skaityti ir tan- 

psnyje, ’ kiausia esti taip, kad tie 
numc<- grynieji teoretiški raštai ir 

e tiktai ve tokios kritikos būva tik 
organais nuo atpratinimo 
skaityti. Taip pasitaiko ir 
su kalbėtojais, kurie atpra
tina prakalbų klausyti “R- 
nis” ant dviejų lapelių norė
jo užrėkti visus lietuviškus 
veikėjus, laikraščių leidėjus 
ir jų redaktorius. Tas gal 
ir prisidėjo prie sumažėji
mo skaitytojų. Mes galėjo-

Jums prie “ “R-nio”

ir man dar porą žodžių pa
sakyt. Pirmiausia štai ką— 
“R-nio” redaktorius visuo
met kalba už visus sąjungie- 
čius ir visų vardu. Leiskite 
bent porą žodžių ir kitiems 
pasakyt.

“R-nis” talpindamas drg.

jo, kad “R-nio” į Ameriką 
jau neįleidžia, bet redakto
rius jo tą “didį” laišką be

•m

ir “Naujienų

kas, škotiečiams ir “R-niui”

spausdintumet ištisai žodis 
į žodi arba nors neiškraipy
tume! minti, žodžius ir saki
nius, tuomet gal pasibaigtų 
tie nemalonus komentarai. 
Nemanykit, kad kiti žmonės 
yra„tpki, jau silpno proto su
tvėrimai, kuriems vieną syk 
galima pasakyti vienaip, o 
antrą — kitaip ir bus gerai. 
Tai ne! “R-nis” pasiima 
sau tinkamą sakini ir duo
da savo išvirkščias pasta-

vėliaus “R-nio redaktorius 
perskaitys amerikiečių laik
raščiuose. Dabar aš tik pa- 
tėmysiu “R-niui“ tai, kad 
“Naujienos” visai netaip sa
ko arba, geriau sakant,, vi
sai nesako, kad “R-nis” nu
stojo 200 skaitytojų už tai, 
kad jame buvo atspausdin
tas drg. Kapsuko laiškas. 
“Naujienos” apie “R-nio” 
skaitytojų sumažėjimą pas
tebėjo jau ir tada, kada drg. 
Kapsukas buvo Škotijoj. Tas 
buvo patėmyta iš L. S. S. ra
porto 1915 m., kuomet “R- 
nis” buvo leidžiamas da vi
sur i Amerika ir kitur. O v < -

tylėjo per kelis mėnesius del 
šventos ramybės. Su teisy
bės žodžiais neužsimoka

but da puikiau apšmeižęs a 
merikiečių socialistus, tai

Daro lyg nežinoda- 
lyg

ant 
san 

redakto-

uunčiami iš škotuos mano 
adresu niekad nėr prapuolę 
R-nis” tą mano atsakymą 

netalpino, o už mėnesio lai
ko sugrąžino atgal ir prie tol 
atsiuntė savo “gromatą” / 
persiprašydamas, kad netal
pino ir kad ilgai nesugrąži
no man atgal. Dabar ve 
kreipėsi į Londono kuopą, \ 
klausdami ar negavote laiš-

U

to sekr. prisipažino, kad siu
ntęs man. O “R-nis” turbut 
mano, kad laišką sekreto
rius siuntė tokiu adresu: L.

kp., London, Eng- 
perduokite Vasai-land, —

čiui.
Užtai

pos, ar negavote laiško nuo
gal ir klausė kuo-

čiaus.
“R-nis reikalauja, kad Va- 

saitis nurodytų tą “R-nio” 
numerį, kur amerikiečiai pa 
vadinti mulkiais... —Well— 
ar žinote ką, aš duosiu sva
rą ($5) “R-nio pašalpai, jei
gu “R-nio redakcija priro- 
dys, kur ir kam aš esu sakęs 
arba kokiam, laikraštyj ra
šęs, kad “R-nis” amerikie
čius vadina mulkiais.

“R-nio redaktorius gana;

aš laišką rašiau ne vien “R- 
nio” personalui. Tai buvo 
“atviras laiškas Škotijos dra 
ilgams”, “R-nio” redakto- 
stato už savo nugaros visus 
škotiečius. Ana, kodėl drg.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimai, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS
1840 S, Halsted St Chicago, Illinois

Vasadčiui vis su pajuokimu 
patašo mano laišką, aptepa 
įspūdžiais ir apkaišo svetim- 
ženkliais. Ir da pavadino 
gromata į Ameriką. Girdi,

siuntė “Laisvei” (o ga ir Ga-
Mijiv milu vii -z. m a v t j

kad siunčiau da ir “R-nio re
daktoriaus profesoriui Į A- 
meriką. “R-nio” redakto
rius turėtų žinoti, kad jis 
redaguoja ten ne kokio 
Džian Bambos ar orakulo, 
bet L.S.S. organą.

Kad škotiečiai turėjo ga
na daug juoko iš mano laiš
ko, tai aš trumpai pasaky-

mano laiško, jie juokiasi ir 
“Rimbą” skaitydami. Mat, 
tas jų juokas priklauso nuo 
...psychologijos... Tik kažin 
kodėl nesigirdėjo to jų juo
ko, kaip iš d. Kapsuko laiš
ko kad juokėsi amerikiečiai.

nio” skaitytojai lai mano, 
kad tai gryniausia teisybė. 
Bet štai ant nelaimės pama
tė, kad amerikiečiai tą gar
sųjį laišką jau turi ir pui
kiai pajuokė Kapsuką ir jo 
laiško turinį, o sykiu ir ško
tiečius. Dabar jau “R-nis” 
kalba šiaip ir taip. Kreipė
si ir prie Londono kuopos ir 
prie Vasaičio reikalaudamas 
faktu.
mas, kame čia: dalykas, 
iš miego pabudęs.

Duodamas atsakymą 
atsakymo arba, kitaip 
kant, ant “R-nio”
riaus ir C. K-to sekretoriaus 
prierašo, sakiau kad aš jo
kio laiško nesu gavęs iš C. 
K-to sekretoriaus, o taipgi 
negavo ir kiti draugai lon- 
doniečiai. Jeigu but siun
tęs man laišką, kaipo atsa
kymą i mano klausimą, tai 
bučiau ir gavęs ir skaitęs 
kuopos susirinkime. Bet 
greičiausia gali būti taip, 
kad visi neatkreipė atydos 
ir nesiuntė. Joki laiškai

— Hodgc m Spokane Spokesman-Review

Nelaimingą Suv. Valstijų gyventoją, uždirbusi centą-
kitą pagavo clu vilkai — is vienos puses 
iš kitos — maisto spekuliato 4a i. VargŠa 
gvoltu rėkia šaukdamasis pagelbos.

Didžiausias ir stipriausias ban
kas ant Bridgeporto

CO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT

BAIMPC
1112 West 35th St., netoli Morgan St., Chicago, III.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00.
TURTAS V1RŠINA DU M1LIONU DOLERIŲ.JHk Šis Bankas yra suorganizuotas turtin-

ginusių fabrikų savininkų, kurių i.šdir-

STATE
BANK

tu tautu darbininku. Prie šio Banko 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir
daug kilų kompanijų.

Moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigu ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolektuoja
pin ig

retorius, suprato. Jisai at
sakydamas man per “R-ni” 
sako:

“Vasaitis savo laiške kaip 
pradėjo duot vėjo, tai kliu
vo visiems: ar kuris kaltas 
ar nekaltas. Taigi d. V. S., 
pripažįsta, kad esama ir kal
tų. Girdi, gavo “R-io” redak
torius, C. K-tas, sąjungie- 
čiai ir visi... Aš parašiau at
sakymą, kaip C. K-to sekre
toriui, taip ir “R-nio” i___
toriui. Tame mano atsaky
me buvo nurodyta, kad “Ri- .. ... . n/r ..., „ XT . . tiesis jo! Mat tiems ameri-
... „ ! ... UA kiemams drg. Kapsukas taidehuose sakoma šiaip: A-L . i i

.. .. x . t z i tik Kapsukas, o ne koks m-menkos lietuviu spauda (ar . . .v . ...... j on v das visagales išminties, ne socialistų spauda?) uz-.
pyko ant “R-nio” už gerus’ ’ ’
patarimus kas del jų laikra- ‘ kiondmi, .2 , ..
ščių turinio. Mulkiai! Dė-j
kavoti reikia už gerus pamo P.S. Per pusantrų metų 
kinimus, o ne zurzėti.” Kas’gyvendamas Londone ir bu
tai per pamokinimas, kad damas Škotijos L.S.S. 21 kp. 
turėjo pykti. Turbut gniu- nariu

čiai, ir pats “R-nio” redak
torius. Tik kažin kodėl ne
perspausdino tų juokų “R- 
niri”?

Drg. Kapsukas škotie
čiams buvo indas visagalės

'i , išminties ir dorybių. Na o redak-’....................  . . .čia tie Amerikos “doleriniai 
socialistai” dar drįsta juok-

Bankos valandos: mm 0 ryto iki 4 po piet; Sukatomis iki 9 vai. vak. 
Kalbama Lietuviškai.

J. S. CZA1KAUSKIS ir K. E. IVINSKAS Lietuvių Skyriuje.

S. šlederis, Herrin, 1)1.

Vilkus, 7“ 
raišo, Ind.

Naktibalda, Clinton,

kalbas. Antra, keliamas klau
simas negali but rišamas ko
respondencijų skyriuje'. Tuo 
klausimu galėtumei parašyti

Karštam Zakristijonui. Si
oux City, Iowa. Nepaisykite 
ką prasimano kunigų “Dr;m-

kad meluoti ir prasimanyti ant 
tų žmonių, kurie nepasiduoda 
jų komandai. Rašinėkile 
mums šiaip žinučių iš vietos

DEBATAI 
M.

SOCIOLOGO” AL.
RAČKAUS SU PAPRASTU 

DARBININKU V. 
ANDRIULEVIČIU.

(Tąsa nuo 3 pusi.).

cializmas nėra geras tik lodei.

yra netiesa). Todėl ii' Račkus
yra nedoras, kada n
krikščionis-katalikas. 
čionijos galvos yra 
popiežiai, kardinolai, 
“sociologas.”

siu diskusijų liktai 
lis čia surašyta, nes < 
del nešvarumo “sociologo” kal
bos buvau priversta apleisti 
mažesnės vertės dalykėlius. 
Andriuleviciaus kalba bent kiek

O

“Rimbas” nieko bendra ne
turi su musų sąjunga, taip 
sako “R-io” personalas. Tik 
taip sau sąjungiačiai” pri
guli prie to “Rimbo”, jame 
rašą, piešią paveikslus ir tt.

Na o kiek “Kardas” turi 
bendra su L. S. S. A.? Kodėl 
taip greit prikišot ameri
kiečiams “Kardą”, sakyda
mi: “Yra pasaulyj daug so- 
cijalistų organizacijų, ku
rios didelius darbus nuveikė 
ne “K a r d ą” neskaityda- 
mos.” “Kardą” aš nekėliau 
augščiau už kitus amerikie
čių soc. laikraščius. Tik su
lyginau jį su škotiečių “Ri
mbu”. Užtai, kad pats “R- 
nio” redaktorius “Kardą” 
vadina šlamštu, tai aš ir sa
kiau “Tik vieno ‘Kardo’ čia 
pareina 30 egz., o kiek “Ri
mbo”? “R-nio” redaktorius 
turbut iš pavydo nutauškė 
nei šį nei tą savo mokslin
gam prieraše. Ir da kaip

ntis jo akyse ’’amerikoniš
kas doleris” ir “švariosios 
burnutės”...

redaktorius moka 
kiekvienam 
ir atsakyme

Londone, nerašiau
apeikimo musų “R- lietuvių veikimo, 

niui” į kitus laikraščius, iš
skiriant ką rašiau kuopos 
reikaluose. Bet į draugo 
Kapsuko laišką po dviejų 
mėnesių parašiau patėmiji- 
mą Škotijos draugams, kad 
jie perdaug keistai žiuri į 
amerikiečius socialistus ir 
pastebėjau škotiečiams apie 
jų trukumus. Tas jiems

SKAITYKITE IR PLATINKITE

labiau prie temos ir švariau 
kalbėjo, nemaišė socializmo, 
komunizmo, anarchizmo ir lt. 
kaip “sociologas” Račkus dare.

Onytė B. V.

UETUVI-DARBININKH
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vien;} svarbiausių 

lietuviu kalboje veikalu:

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
nio” redaktorius tuoj savo 
prieraše pranešė ‘ 
skaitytojams, kad aš visa 
širdimi gyvenu Amerikoj ir 
norėdamas išgirti jų “Kar
dą” ir dolerį parašiau jiems 
tokio nemalonaus turinio 
laišką. Vadinasi, jus neat
kreipkite atydos i tą ypatą,, 
pas mus viskas alright.

‘R-nio” aps išviete i, 
Socializmas 
tokioj švi<: 
akis ir par

filosofą 
kurio r

mas

Redakcijos Atsakymai
R. Valentui, Rockford, III.

Mes manome, kad jau pakanka 
tų ginčų. Butų geriau, jei drau
gai pasistengtų ant vietos išriš
ti panašius nesusipratimus. Ha

skaitei vieną-kitą storesnę 
jos n<. maža pasimokinai ir 
ai perskaitęs “Moteris ir 
pamatysi pasaul; visai ki- 
i; ši knyga atk 
lys, kas gero ir 
augijinėj tvarkoj, 
parašė garsiais 
Jogas August;
ra išversti j visų kultūrin

is albas. Vertimas
K ny ga atspausdinta 

ros ir turi išviso 430 
Ūboje “Moteris ir Socializ- 
parduota net 50 laidų (viso 

milroną ekz.).
Tavo namų, 

ir ant geros 
aukso, kiek

” rašo: 
romėnų 
senovės

pikto yra 

is pasaulyje 
is Bebelis,

t n u t 
i. •’

puikus, 
ant

i i I!

labai gražiai i
yra verta tiek

IR SOCIALIZMAS
na senovės graikų,

ucs išleista 
popicros. Ji 
pati s ve r i a. 
“MOTERIS

Apie moterų gyvenimą praeityje; išaisK 
ir kitų Jautų moterų politišką ir social; padėjimą ir 
mokslininkų pažvaltras j moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
Visa knyga yra padalyta j skyrius, kur
Moteris, kaipo lytiška esybe. Jugluvės. 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtum; 
linga social buržuazijos draugijos įstaiga 
tiškas gabumas. Darvino mokslas 
suomenč. Visuomenės socializacija. T 
lingumas ir jų persidauginimas. C _ V 
kaj-istoriškas žmonijos atgimimas.

Ši mokslo ir 
apdaruose $1.50.

c skirstosi šitaip:
Įvairus jungtuvių varžymai 
e. Prostitucija, kaipo rcika- 

Moterų uždarbis. Jų pro- 
ir draugijos stovis. Valstybe ir vi- 

ptaudškurnas. Gyventojų skait- 
Socializmo Įkūnijimas, kaipo gamfis-

oiŠHioja tik $1.09; gražiuose audeklo
ms siųsti adresas:

Philadelphia, Pa

8 
t 

rj,



Chicago, Ill

Kalbama lietuviškai ir lenkiška

Kewanee, Ill

nu

Bayonne, N

Ave

-tfWcr;

a v

avė

Mčnesio 191*

P. O. Box arba namų No, gatvfi ir miestą*

Chicago v Illinois

DeKalb, Ill.: “
Divernoon, Ill

Tai yra viena puikiau 
siu lietuviu kalba iš

augmenims 
reikalingas, 

Jis žemėj

‘w

• v *

fe

nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

ka ir trąšos kasdien mažę- 
C

ja ir nepoilgam jų pritruks, 
jeigu chemikai nepasisku
bins sugalvoti lengviausį bu 
cla paėmimui nitrogeno iš 
oro ir pavertimui jo į virš- 
minėtą druską arba nitriko

į skystimą. Pa 
sferoje jis yra 
ivo neveiklu- 

chemikai nedaug 
teat kreipė. Jisai 

mo nepalaiko;

tarpimnkyste, sprogimas ne 
butų taip žiauriai naikinan- 

yra

Vienintelis miesto bankas kame 
lietuviškai kalba.

veiklumu
t i kombinacijoje 
mos progos stengiasi
1 i u os u o t i p ai i k d a m a s 
artimiausį draugą c 
reakcijai su kitais elemen

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal
bom autoriui leidus,

tis. Šitame atvėjuje 
velniukas; ne — daugiau ne
gu velniukas, nes jis netik 
patraukia prie blogo darbo, 
bet ir gyvybe, turtą naikina.

Nitrogenas — provokato
rius, nes

plus 3 C 02 -t 
i). Jis savo ne- 
nenorėjimu bu- 

prie pir- 
pasi- 
savo

įasi taip, Kaip 
igos galvijų skerdyklos 
s, kuris galvijus i mu- 
įveda, o patsai nuo už-

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. De- 
pozitorių taupi niai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

Be nitrogeno neilgai galė 
tume gyventi arba visai ne 
galėtume. ( 
apie 80 nuoš. Jeigu 
oro gal neturėtume, 
mes juomi

Kaip mastote, nitrogenas 
yra žingeidus elementas. Jis 
gali panaikinti arba palai
kyti gyvybę, žiūrint į tai, su 
kokiais draugais ir kokioj 
formoj jam prisieina drau
gauti. J. J. čižauskas.

Gary, Ind.: Tollcston St;,..
G. Gallagher, 1111 Ronsrveit

WISCONSIN V/5 LST1JO.I :

Racine, Wis.: Tony Vcgcla, 
1029 *6 Lac I'wood

Racine, Wis.: John Margis.
CONNECTICUT VALSTIJOJ

Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito- 
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus. 
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmo
kėta už pereitus šešis mėn. siekia $149,000.00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko 
depozitoriams per pereitus metus.

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

šiai vartojamas. Bi 
apsieina kiekvienas 
mina, torpeda ar užtroškini- 
mo gazai; jis visur tarpiniu 
kauja. Nors yra sprogstan
čios medžiagos be jo, bet ma 
žesnės vertės; naikinimui jį 
mažai tevartojama. Be jo 
pagelbos didžiausi laivai gal 
nebūtų buvę paskandintais; 
milžiniškas skaitlius žmo
nių, — užmuštais, kaimai 
miestai, — išgriautais. Vi
sos žudymo baisenybės pri
klauso jam, nes, jeigu ne jo

JOSEPH C. WOLON 2 
” LIETUVIS ADVOKATAS V
2 Ruimas 902-904 National Life Bldg., C

29 So. La Salle St., Chicago, Ill. fl
3 Tel. Central 6390-6391. Atdara: UUr- fA ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo L 0 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: B

1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, H). ?
£ Tel. Humboldt 97. X

INDIANA VALSTIJOJ 
Gary, hid.: J. B. Aglinsku.v

TcL Drovvi 704^

Dr. C. Z. Vežei h
LIETUVIS OEHTISTA

‘Moandos. nuo • ryto iki * <w 
Nedčliomi* nutarimą

4712 So.. An h land Aw»
arti 47-toa gatve*

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,

62 Lewis

lugmuo, 
— gyvūnas, nes aug-

- gyvio maistas. Be 
kiek viename maiste, 

išskiriant atskirtus carbo- 
hydrates (cukrus, krakmo
lus ir tam panašius), jis sto
vi pirmoj vietoj; ypač pro- 
tein’o grupoje, kitaip sa
kant, restoracijas nusidėvė
jusių muskulų maiste. Be 
protcin’o, reiškia be nitro
geno, reikėtų be laiko va
žiuoti į kapus; jis gyvybės 
palaikytojas, kūno taisyto-

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platinimą “Naujie

ną” savo miestuose arba distriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

ILL.
: P. Misiūnas, 

1840 S. Halsted St.
P. Pučkorius,

2-ros lubos 
L Jakubauskas, 
S. Halsted St. 
J. Niauru, 
Gilbert Court.

gyvenime reikalingus daik
tus. Be geležies, kas gali
ma but nuveikti----Pasidė-
kavojant nitrogeno indirek- 
tyviškam veikimui, turim 
geležies išdirbvstes.

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th SI

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius 
2337 S. Leavitt St 

town of Lake Skyrius: J. Aceris,
4601 Hermitage ave., Chicago

juos galima 
pavieniais 

CHICAGO,
18-tos gatves Skyrius 

“Naujienose
North Side Skyrius 

1579 Milwaukee Ave 
Bridgeport Skyrius: 

‘ 3231
Engl e w o o d S k y r i u s

Pirm negu kalbėju 
nitrogeną kaipo apie 
bes naikintoju 
toją, turime 
pažinti su jo 
patybėmis.

Nitrogenas 
vo patėmytas 
to atmosferoj 
thurford. Vt 
mikai nuodugniai ištyrinėjo 
visas jo ypatybes ir suteikė 
dabartinį vardą — n i t r o- 
genas. Jis gali but paga
mintas iš oro, prašalinus o- 
xygena (degį). 
vai atliekama 
phosforus. fhu 
(S 02 ir N2)— 2 
(Nitrogen). P2 
phorus pentoxide) urnai iš
tirpsta vandenyje palikda
mas nitrogeną, kaipo pro
duktą. Pav.:— P2 05 v
3 H2 O (vanduo) — 2 113 
P 04 (phosphoro rūgštis). 
Kaitinant ammonium nitri
te (N H4 N 02), lengviau
sia būdas pagaminti jį. Re
akcija buna šitokia:— N H4 
N 02 — 2H2 O (vanduo) •’ 
N2 (nitrogenas).

Jis yra gazas neturintis 
spalvos, kvapsnio, skonio; 
biskį lengvesnis už orą; ga
lima transfiguruoti. Pap
rastame oro spaudime rei
kalinga apie 
kad pavertus 
prastoje atme 
atsižymėjęs s 
mu, todėl 
domos i j 
nedega ir de 
veikia negatyviškai. No r 
yra neveiklus chemiškuos^ 
bandymuose, vienok jis pla 
TEffiSTa jamas amu n i 
cijos išdirbystėje, tai yra le 
gališkoj žmogžudystėje.

775 Bank S 
New Haven. Conn.: J. Vailkeviviu.v 

286 Wallace S

Ave.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

Montello, Mass.: P. Kuprys,
175 Ames St. 

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St. 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St. 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St. 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St. 

Worcester, Mass.: “Kardas” (‘Sakė’) 
149 Millbury St. 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St. 

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar
macy, 165 Elm St., Cor. Short 

NeW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,

211 First St. 
Paterson, N. J.: A. Atkind,

273 River St. 
Harrison, N.J.: A. Gavėnas,

64 Cleveland Ave. 
Newark, N.J.: P. Lukšis,

314 Walnut St. 
: D. Pilka,

242 Wayne St. 
A. Schwartzburg,

13 W. 23rd St. 
K. Steponaviče,

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main St. 

Box 139. 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

P O Box 407. 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. B#a«is, 
650 W. Lombard St 

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca St 

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd 
OREON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O St.

Stebėties reikia nitrogeno 
ypatybėms. Jis prie pir
miausios progos stengiasi 
pasiliuosuoti ir skrajoti oro 
gelmėse, kol gamta vėl pri-

Brighton Park:
M. D. Sector, 2432
Mr. Smith, 3813 S
J. Minkcvičia, 3848 S. Albany Ave
Gurauskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. J analistas, 4563 Wentworth
F. Sandarga, 5418 S. Prinpcton

Kensingtono, Roselando ir Burnsi

Protein’o elementu kom€ 
binacija yra labai kompli 
kuota.

Nitrogenas 
nemažiau yra 
negu gyvūnams 
vienoj ar kitoj formoj tu
ri rasties. Nekurie augme
nis, kaip ve — dobilai, alfal
fa, žirniai, patįs pasiima jį 
iš oro ir susideda ant šakne
lių pavydale mažyčių spuo
gelių, Tokiu budu žemė bi- 
skį nitrogeno gauna. Pap^- 
rastai žemė yra tręšiama 
trąšomis arba druska. Dru
skų yra visokių, bet, jeigu 
žemė reikalauja nitrogeno, 
— vartojame natrijaus dru-

randasi 
ne jis, 

Nors 
nekvėpuojame, 

bet be jo oxygeno negalėtu
me gauti. Oxygenas — kvė
pavimo maistas. Vien tik 
per nitrogeną oxygenas yra 
palaikomas ir galime juom 
kvėpuoti. O xy genas laba i 
degantis gazas — nitroge
nas nedegantis; jųjų miši
nys sudaro orą, kuriame gy
vybė gali gyventi. Jeigu ne 
nitrogenas, tai degis sykį 
uždegtas paliktų vien tik pe-

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti : skaitai kai 

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis. kokią pasaką ir tUO
tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo," dažnai"tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spaūda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. Jono Šileikos. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $1. 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siuskite mums.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteria*

S Dr. A. L Yuška
Gydytojas ir Chirurgas 

1^2 1749 So. Halsted St, kampas

Nereikia pamiršti, 
sprogstančioji medžiaga 
atbutinai reikalinga; be 
daug kas nebūtų buvę 
veikta, ypač mineralų, 
mentų išėmime; civilizacija 
butų pakrypus gal kitokiu 
keliu arba pasilikus embri- 
jologiniame 
nitrogenas 
medžią

Indiana Harbor, Ind.: F. Petrovskh 
4012 Drummond \v<

Gary, Ind.: V. Vaičiladis.

>ur. iBJand Ave., Kampas Loomia ir 18-toa Gatvių, 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00

vaiaijoitti* Bankas su dideliu kapitalu arti jysŲ nam* 
u Muiiarišk>i peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associ* 

s mi Zinouifc <varaiicija, kad jysų pinigai yra saugiai padčti ir 
«d Jie bus Arnolkčti, kuomet jus pareikalausite.

Ketvergo ir Subatos vakarais iki 11:30 » rak

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Matulis, 1438 S. 491h a\ 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

2005 W. Lake Si
Springfield, Ill.: K. Lagunas, 

1716 Matheny Ave 
Lietuvių Ukesų Kliub 
.: W. A. Žilinskas,

Box 210 
D. Lukša, 

Moen Ave 
Market St 

Westville, Ill.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St.

Argo, III.: M. Metskas, 
6258 Archer Ave.

Waukegan, III.: A. Petkus, 926 10 St. 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main St.
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 St.
Put ramen tas, 

15725 Finch Ave.
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 

1330—1511) Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St. 
K. Valančiui)as,

506 E. 7 St.
W. Petraitis, 

210 W. Wash St. 
Livingston, Ill.: K. E. cBrlulis 
E. St. Louis, Ill.: žičkus,

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

stums prie kombinacijų. Jis 
savo neveiklumu lengvai pa
siduoda gamtai, sutvėrimui 
kokio nors individualo. Pir
mas individuals 
antras 
muo — 
veik

mušimo prasmnna; jis (ni
trogenas) savo tarpininka
vimu priveda oxygena (de
gi) prie kombinacijų, tai y- 
ra 'prie reakcijųų, kurių re
zultatas — sprogimas; spro 
gimė jis save pasiliuosuoja.

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So. 32 St

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior Ave 
Cleveland, O.: A. Valenton,

2120 St. Clair Ave 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co.
Liberty Ave and Grant St 

Jos. Barauskas, 
P. Krasowski,

2809 Penn Ave.
J. Katkus, 

2204 Forbes St.
F. Tevlovich,

2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lidcka, 

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Telcysh, 

1726-28 Jackson St
MICIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Leonard Si

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:
Minden, W. Va.: F. Guinauskas, 

Box 138

NAUJIENOMS
Chicago.
Indedu čia money orderj (Ček|) ant Bumo* fl........ Prašau atshjiti man knygą Soclalli 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

*
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VYRAI!CHICAGO S

Pirmos Klesos Real Estate Ofisas
■4t3U3KJ

A. Petratis & Co
751 West 35-th Street (kampas Halsted)

Lowenthal. Wind-gęs iš D. C.
RENDAVOJA FLATUS

Atdaras Vakarais

nei senio.

fatcmtko

VYRAIšiandien

Vakaro Komitetas.
n

Daugybė
Pranas Petrulis, paeinantis iš

mevėžio pavieto, apmuš.
KLAIDOS PATAISYMAS.

Neubainmer
505organizuojamasr

liunininka i >

MUZIKOS STUDIJA .09ew

Malajo Luga i ?

ShePmano
Pridotkas jieško

1700 Barry avė.
pašauktas karino-

gus kabaretuose.

JA

versti

n

77/<? Reti telephone directory is referred to more 
times daily than any other reference book published

Kontesto Rinkimo
Sub-Komitetas.

n r. 11 žinioj “Olsze

“PASAULIS”

MOKINAMA

SMUIKOS - PIANO - MAN GALINOS
E. MIRONKO,

859 NO. ROBEY ST., CHICAGO
Kainos vidutinės. Skolin. instrumentai

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST 
Room 1111-13 Unity BM« 
TeL Central 441)

’ Sausio 16, 1917.

Juozapas F. Budrik
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 8167

Padaro Visokius Dokumentus

NOTARY PUBLIC

HAJrERgijSTSTEn

*
5

i

WIM**^*

Chicago, III,

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO 

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au- 
gšČiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma n- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kienki®- 
nam gerai prircnkain.

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

PRAGYVENIMO BRANGUMAS 
IR MOKYKLŲ VAIKAI.

Kokiu bildu 
brangumas

sijos pranešimas.
nuo 1 I iki 16 metu vra siunčia- 

\ mi į dirbtuves.. Maža to, apie 
■ .>2,000 iš to skaičiaus narinii iš 

pasiturinčių tėvu
v Pragyvenimo 

abejonės, didina 
nku armija. Me 
7,320 paliudijimi 
nepasinaudojo

* nei mokyklų nei •/ v

Hrbus sau duonos kąsni.
V fe

riuose 
vaikų; 
vėsu

NAUJA ŠLUOTA GERAI 
ŠLUOJA.

gus,” užtai jo 
paisė. Užen

senu papru 
ni. Tečiau

ponas be jokio pasigailėjimo 
juos papurtė.

Vadinasi, nauja Šluota išpra-

. .4 ’ ’ .

šrši žmonės lengvai sužeisti, 
da prie St,. Louis franeuzu

KABĖS IMTINIAI IR PABĖGĖ
LIAI JIEŠKO SAVO GIMINIŲ 

BEI PAŽĮSTAMŲ.

Ona Merfeldiene, pat inanti iš 
Daigonų sodžiaus, Naujamies
čio valsčiaus, Panevėžio padie

Conn.
Marfeld,

Jonas 
brolių Juozo ir

valsčiaus,
Laike mobi-

rugpjūčio 1911 molų, 
ant Johann Pridotkas,

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus, Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus.

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Panedeliais — Roselande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak. 
Gyvenimo vieta — 3146 So. Union avė.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

Chicago Telephone Directory 
Eina į Spaudą 
Vasario 1-mą

Permainos dabartinių adresų ii’ nau
ji adresai turi but priduoti tuojaus.

Pranešk Commercial De
partment — Official 100

LIEBKNECHTUI PAS
KIRTA 4i/2 METŲ KA

TORGOS DARBŲ.
AMSTERDAM, sausio 16 

— žinios, ateinančios iš Be- 
rlino, sako, kad Dr. Kari 
Libknecht, garsus Vokieti
jos socialistų vadovas, nu
teistas keturiems su puse 
metų katorgos darbų. Nu
baustas jis už varymą taikos 
propaganados.

Krasowski yra lenkai, tuo tarpu 
juodu yra lietuviai.

susideda iš 9 lietuvių ir 6 sveti
mtaučių.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVĖ.

.Draugai konlestinmkai, kurie ren 
kale balsus išlaimėjimui dovanų Chi 
rago ir apielinkėse, teiksitės būti 
extra mitinge, kuris įvyks utarnin- 
ke, 8 vai. vakare, Sausio 16 d. 1917., 
1618 So. Union Avė. Kožnas konte- 
stininkas turi turėti nors po vieną 
kontesto lapą, kad žinojus tikrai, 
kad esate susirinkime. Kas nebu-

Nepadaryki
te Klaidos

Gal but jus 
ėmėte vaistus 
arba gydytos 
pas daktarus, 
kurie neis ten 

!gė užbaigt gy- 
mą dek stokos jūsų gydymo 
simptomų vietoje nuodugnaus 
pažinimo svarbiausios ligos.

Aš ncatsidedu ant senos mr- 
todos pažinimo ligos, barŠki- 
mo krutinės, palietimo pulso, 
žiūrėjimo į liežuvį ir tt. Aš 
vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas ma 
šinas ir dargi X-Ray kuomet 
reikalinga. Aš nespėlioju, aš 
įsigilinu į patį keblumą.

Jeigu jus turit skausmus, 
pūlius gleivėje arba kraują 
šlapume, pūslės uždegimą, su
stojimą, arba katarą, užkrėti
mą inkstų, jus nusistebėsite 
pasekmėmis mano vartojimo 
ir spccialio gydymo budo. Jei
gu jus esate silpnas, nuliūdęs, 
be vilties, turite silpną atmin
tį, stoką ambicijos, širdies 
mušimą, galvos skaudėjimą, 
nykimą, kaipo pasekmę per
žengimo sveikatos tiesų, jus 
negaišuokite laiko įgijimui tei
singo gydymo.

Mano motto: geriausias gy
dymas už prieinamas kainas. 
Neapsileisk nepasitaręs pirma 
su manimi. Aš sutvarkiau 
mokesčio sistemą, kuri daleis 
kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Ne
leisk pinigiškai medegai būti 
priežasčia šalinties, kadangi 
tas galima sulaikyti jųsų pa- 
rankuinui.

Ateikite tuojaus jei esate ko
kiame padėjime.

Teiravimasis, examinaeija ir 
patarimas — visai dykai. ‘

Valandos: 9 ryto iki 8 va
kare. Nedčldieniais: 9 iki 12 
dieną.

DR. C/R. LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madison 
St., Sekantis prie Mid-City 
Bank Building. Visas 2-ras 
augštas. Chicago.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

fyda visokiu* reikalus, kaip kriminališkuo* 
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

1323 S. HALSTED ST.
Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

VESKIO SĄ 
“■ŠMOKYKIA 

čia gall Išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
Ilgi augšllaasiair teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politlš. 
Ekonomijos, KnygvedystOš.DalHarašCio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halstod SLChicašn

yra diena ateiti 
mano ofisą; ne
žiūrint kaip jus 
buvote gydytas ki 
tų daktarų ir ne
įvijote pasekmių. 
Nenusiminkit. Aš 
turiu iš savo pra
eitų metų pasek
mingą praktiką 
išgydytų vyrų, k u 
rie buvo gydyti 
daugelio gydyto
jų be pasekmių. 
Aš imu mokestį 
tiktai už pasek
mingą gydymą : 
jus turite viską j- 
gyti ir nieko ne
prarasti. Aš gy
dau visas ligas, 
ypatingai vyrų, 

Kraujo ligas, Vyrųkaip Varicocele, Strikturn, _ ___  __ _
silpnumus, Pūslės ir inkstų, Privntiškas liras', 
naujai susidėjusias arba ilgai užsistovėjusias, 
kaip Puliavimą, gaišinimą ir tt., taigi, jeigu 
jus neturėsite pasekmių kitur, ateikite pasi
matyti bu manim, arba jeigu jus atidėliosite, 
kąip sveikas žmogus, duokite man išaiškinti 
savo metodas ir pasekmes, kurias aš turėjau. 
Aš vartoju visas vėliausias pagerintas phila- 
cogen, vandenėtą gyduolę ir 914 pagal reika
lavimą kiekvienos ligos. Tas nieko jums ne
kainuos pasitarti su manim, taigi neatidėlio
kite. Atminkite, — "Jus mokate tiktai už pa
sekmes.” Leiskite man parodyti jums”.

DR. WHITNEY
80. State Street, kampas Congress 

Chicago, Ill. 
Prieš Siegel Cooper and Co.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS

RECTOR BUILDING
7t W. Monroe St., Room 13»7.

Chicago, III.
Phones Contra! 6107 Ir 6108

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų Ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypatUb 
ka» mokinimas padarys 
juų žinovu u trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai

ku -- dieną ir vakarais ir gauti specialilkai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenoa daromos pagal Jųsų mierą — bile 
Btailėa arba dydžio, iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principal™., 

118 N. Ln Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali

Atlieka Viską Sąžiniškai Greitai ir Atsakančiai

Apsaugoja nuo ugnies, etc.
Tarpininkauja pirkime ir pardavime namų 

ir lotų

T ari Atsakantį Mokslą ir Patyrimą

UŽSISAKYKIT L.S.S. 60-tos Kuopos 
PUIKU TEATRALIŠKĄ VEIKALĄ

99

šis veikalas tinka netik lošimui, bet labai naudingas ir šiaip 
kiekvienam perskaityt, nes jis vaizdžiai perstatų Rusijos 
“draugijos išmatų” gyvenimą ir to gyvenimo pasekmes.

Veikalą ant dugno parašė 
rusų rašytojas 

MAKSIM GORKI

Lietuvių kalbon 
išvertė 

KAROLIS VAIRAS

Knygutė susideda iš 96 pusi. Kaina 40c. 
Lošimui reikia 16 ypatų. Reikalaukite pas

255 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

P. VAITIEKŪNAS, “Naujienų” ke
liaujantis agentas, yra įgaliotas “N.” 
Administracijos rinkti prenumeratas 
“Naujienoms.” Dabartiniu laiku važi
nėja po Omaha, Nebr. ir Sioux City, la.

“Naujienų” Administracija.

JUOZAPAS PAULAUSKAS
Persamdau automobilių ant kiekvieno pa
reikalavimo, dieną ir naktį. Reikale kreip
kitės šiuomi adresu:
644 W. 18 St., Chicago. Tel. Canal 5717.

Musų Krautuvė dabar yra dvigubai padidinta ir 
pripildyta visokių naujų tavorų, taip tai: laikro
dėlių, žiedų, deimentų, framofonų, britvų, budil- 
ninku, perfumų postkorčių ir t.t.
Mes užlaikome didžiausi knygyną Chicagoje. kur 
galima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu
vių kalboje.
Pas mus pirkęs nesigailėsi, kainos visiems prieina 
mos. Nepamiršk adreso:

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St Chicago, Ill.

Vyriški] Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicaro. III

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdalus. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais
del jūsų parankamo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western ay.
1850 Wells 

SARA PATEK, MOK

IŠMOK BARBERYSTĖS 
AMATĄ.

Viskas sulig naujausia mada. 
Mokestis $25. Inrankiai duo
dami. Algos mokamos.
TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St. ir

606 W. Madison st.
CHICAGO. ILL.

Lietuvių laikraštis, spau
sdinamas su įvairiais pavei
kslais. Prenumerata $1.00

C. KENTRAITIS, Pub. 
448 Leonard St., N. W.
Grand Rapids, Mich.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS”

Su Vasario pradžia sukako trįs m 
nuo NAUJIENŲ gimimo. Dėlto jų 
trejų metų sukaktuvėms apvaikš
čioti Naujienų Bendrovė rengia 
grandiozų Vakarą sekamo Vasario 
men. 18 dieną Pilsen Auditorium 
Salėj, kampas Blue Island Ave. ir 
18tos gatves. Rengkites ! Artimes- 
nios žinios bus paskelbta vėliau.

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

Garsinkis ‘Naujienose’



8 N A U J I E N O S, Chicago, 111., Sausio 16, 1917.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAU 
Kae turi skaudančias arija silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimu, atsilankykite pas mane 

Dr. W. Yuszkievvicz 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

i Dr. G. M. Glaser
w Praktikuoja 25 metai.
rj Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St., kertė 32 at. 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkoj

Ofiso valandos:
iki 9 ‘ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 687

AKIŲ BPKCUUSTAft

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH I

Ave. 2-roe 
iki vaka- 

po pietų.

Prirenka visiems tinkamu* akinius, egrami 
nuoja ir patarimus duoda Tykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS4 Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tol. Haymarket 2434.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, VyriJkų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų.
Valandos : 10—II ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
karo. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

IŠ RUSIJOS

DR. M. HERZMAN!

Pranešimai Typewriteriai Už Pusdyke

Reikalavimai

kalų apsvarstymui.
•>

atseis $12,000-aujienų” B-vės sek r.
000.

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb-

piiiną su 25 tu. gvarnncija už $ 115 i
1812 \V. 15th st., Cicero, Hi.

14 12 Milwaukee
S. Halsted St.

st. REIKALAUJAMA: arSusirink i man Chicago, Iii.

prieCHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

VALDYBA 1916 METAMS:

OPPENHEIMER

.Moldenhouser,Nau j i e n u 1 k» n d r o v ės sek r. ('.hieago Atsišaukite tuoj šiuomi adresu:
REIKALAI .11 vaiko virš 16 melu, 3316 W. 38ih SI.,

“BIRUTĖS” (’BORUI.
(’.hieago.

33-čios

lieju
\cvris turtu

rne.

medų.

Chicago, Ilk

1 119 W. Division St., Chicago.

358

911 \\
kasicrius,

311

S 500.

setą vėliausios si ai J ės už $32, valgo-

Komodos, bra-

11311 Indiana

užsiims
REIKALAUJAMA

Chicago, 111.2934 Carroll Ave.,

an penų
namus. Pardavimui

(10900 Michi-

M.
Kensington avė. ir pas p. ža-E.

D. ATEIK TUOJAUS
užži urėto jai. PI.

St da-PRUSEIKOS PRAKALBOS

Paul J. Petraitis, pirm, ir
Akron, Ohio, 30

ant nn-

adr.:Ohio., Propoviėiaus .svetainėj
Chicago, Ill

vaikinai ir merginos Fillipovich7:30

1600

Apsaugoja nuo ugnies namus,16th St.,
įdedi prie jo auklėjimo.

austo 16.
Paieškojimaisvetainėje.

1 102 So. 18th Ct. 
nutarimu rasiininkas,

Vincentas Millakis, pirminink
361 Kensington

•la ap- 
Laisnis 

nedėliomis 
gerai išdir-

1811 Wabansia 
iždininkas.

DIDELIS namas 1 kambarių kiek
iams fialas, maudynė, gesas, elek-

siuvėjas prie

Pajieškau savo brolio Kaz. Nor 
vaišo. Kauno gub., Telšių pav., Alse 
džių parap. ir volosties. Pirma gy 
veno Chicagoje, dabar nežinau kur

lifornia nve., netoli nuo

{PASARGA.—Draugijų pranešimu* akettrtarae 
to nžmokestie*. Pranešimai betgi tari bot 
BHdnodami U vakaro, laiškelio arba telefonų. 
Pritooti ti} pačia kada tcpaoedinamM
flfonraitb, nebegali bot (dėti. — "NaujienV

S > l<V >>’ MOTERŲ AI’AVIETOS 
DĖ STĖS < K ERO. 11.1.. VALDYBA 
A. 1>. Liutkus, pirmininkas.

buėeriaus
mašinistu
molderių
prie Gordon lyderio

10 prie karu taisymo

Juozapas Urbulis, prot. raštininkas, 
358 Kensington Ave.

na kas pirmą 
mėnesio, 7:30 
Shcdvillo svet; 
Kensington, III.

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI:

TAUTLsKO KLIUBO ADMINISTR. 
Chicago, III.

PAILSI DUODA lotas labai pigiai, 
greitu laiku noriu parduoti, dello

M. Bartkienė, iždininkas,

minga.”

PA ILSI DUODA saliu mis i.š pr i (‘žil
es ligos labui pigiai. 
Venta lietuvių ir lenkų, 
dai 6 šimtai dolerių;

tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.

>s atsi- 
vakare.

taisytos gatvės: kaina -$3250. Tiktai 
Š300 cash. Likusius mokėk mene
siais: Atsišauk ■— E. 1'. EEENEY, 
3108 Wallace sir., (Chicago.

už $50.00. šis yra ridas pigumus 
jums apsimokės patirti nežiūri 
kur jus gyvenat. Viskas vartota v

arba jis pats malonės atsiliepti. 
Pr. Norvaišas,

1824 S. Halsted St., Chicago.

'I'aigi, jauni

nt‘S randasi

McDONNELL,
38 St., Chicago, 111.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K U NIG AI KščIO GEDIMINO

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose,

352 Kensington Ave. 
susirinkimai atsibu- 

dnyčią kiekvieno 
kare, Pranciškaus 
įėję, po num. 311 
Naujai norintiems

įstoti i šitą viršminėtiĮ draugystę, 
kaip vyrams, taip ir moterims ir 
merginoms iki Naujų Metų liktai 
vienas doleris. Rast., J. L rbutis.

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matninkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

PAILSIDl’ODA pirmos klesos sa 
mus ir restoranas rusų ir lenki

buna scredomis 7

nesiūs, skurinį seklyčios 
venport ,lovas, komodas,

matu etc.
MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja

ma moterų ir merginu įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

11 E. 115 SI.,

TAUTIŠKA D R-ST Ė MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ

REIK \LA1 JAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į

E. Šatkauskas, jiirinininkas, 
M. Yuodis, piigelbinmkas, 

3252 So. Halsted St.
Gulbinas, jirotokolų raštininkas,

viskas intaisytu po naujos ma- 
Biznis išdirbtas nuo daug 

už-

ną. Atsišaukite tuojaus.

PARSIDUODA namas medinis ant 
dviejų pagyvenimų po penkis kam
barius. 1 La n dosines a $26 doleritcs : 
mėnesi. Triimjm laiku parsiduoda

Irų lubų. Taipogi choro ir dramos 
b litrų lošimuose, tai kviečiam pri

gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien lik 
užsiima (luinomis, lošimais, be! taip-

namo po .N ail) \\. 
ir imli mokesčius už

pirkti nuosavybę už pusę Įmi
nt lengvų išmokėjimų.

tinę pelnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:3D vai. vakare, b'. Shedvillo sve- 
ainčje po No. 311 Kensington Ave.

I ždiuikas .— (i. Katilius.
1685 Milwaukee

state

PARSIDUODA'.' Imičk savo pini- 
gus i namą, kur jie bus saugus. Ge
ras murinis flatus 12 kambarių. Ge-

Mitingnl atsibuna kiekvieną pir
mą nedėldienį mėnesio 1-mą valan
dą po pi e t ų, T\ Bad 
nėję, 936 W. 33-čios 
repeticijos atsibuna

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

1327 N. Robey 
(’/(•pūkas, nutarimų raštiniu 

1618 W. Division

PARSIDUODA • saliunas į trumpi 
laiką. Priežastis pardavimo -— sa 
vininkas serga. šventomis dieno 
mis atdaras. Luisais $500 į metus 
Atsišaukite laišku i “Naujienų” Ol'i

C0FFEEW
GARSI SANTOS KAVA

ARBATA

w.
1644 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

Best i

WEST HIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

SOUTH 8IDK
1082 Wentworth
1427 S. Halsted
4729 S. Axhland

NORTH BID! 
4«8 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
i244 Lincoln Av. 
1418 N. Clark

W. Chicasco Av.
Blue Island Av.

North Ar.
Halsted St.

Halsted 8L
12th St

S.
W.

Friimniau-
<ia, G varan- j| A M 
hwU, vertes UĮIP 
0c parsiduo^W

ia po.... ,

Geriausio* 
ictonos, ge- - ą į 
•nis, negu A | fl 
ir jus ga- "V | U 

gauti ..

8102 W. 22r.d lit.

mose .

“NAUJIENOS
9

LU.-

3
Byhi Patarimas Vyrams ir Moterims

mil.

SI LIGAS. KILU .!() BE TV AI IK ILS. ŠIRDIES

čiitmi Meili.

I LS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNI Ml S ir kilus padėjimus reikalnujnn-

vo reikalą. Dr. Ross’o g.\d\nm metodus, kaip juo vartotos laike jo 
dvidešimts keturių metų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tū
kstančių žmonių Į sveikatą. Eik pas užtikimą daktarą ii’ buk išgy-

dūliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Eancdčlio, Sere- j 
dos, Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8. i

kuogeriausiu gydymi ir al\<lžiai pririnkto
mis gyduolėmis. Serganti žmonės, nealide- 
ite pas Dr. Boss ir kalbėkite su juo apie sa

li' vieną gydymą dyKiu vi- 
s /.mc'Dčms, kurie priims šį 
ą. Tie. kurie turi NERVŲ 

KERPĖMI S, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET-

DR. B. M. ROSS. 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON
ROE, CHICAGO, ROOM 596 ir 507 (TULLY BUILDING. 

PAIMK ELEVATORIŲ IKI RENK TO AUGšTO.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys,

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Valandos: 7—0 vak. nedCld. 10—12.

Dr. A.R. Blumenthal

Elektriška Die^rtoxn Ir Gydymą* 
Bpeciainka medicina ano 

užnuodijimo kraujo
Vendenefa medėja stapLm Hfotn

2059 W. MADISON BT„ luunpu 
Hoyne Avė., viri aplieto*

Phona: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akiu išegzamiauoj&m DYKAI
Valandos: Nuo 9 ryto iki t vakar#; n*UH<» 
mis nuo 10 iki 12 dūn<.

4449 8. ASHLAND AVK.. kampa* 47 »♦.

Štai proga išmokti anglų kalbos, per laiškus arba klesose

DYKAI
c-uhcki

America* SchMrt 
t>t k»np-utf«(jes

A«*?Uec itlra | mųsų mo»
• a”. Mokina* 

irgi turi- 
radiiamokalię 
.prant&ntiero*

■ gali pril'.di 
vakarines kle

KORESVONDENUTJTN1S SKYRIUS.— Kiekvienas gali ilsootti 
ANGLIUKAI labai greitai savo namuose iš Id cijų sutaisytu 
ypač tani tikslui, šis hui 
kuris nori greitai išmokti

yra labai parankus kiekvienam, 
I ) regos lan- 
rJmui, siun- 
KATALOGA 

1 risiuntimui

Geresniam persitikr 
davudia naaiski:i.!b.4čiaine gražiai iliu tiui 

DYKAI. įlaši k iai=>k 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. - 
kyk'.ą vpatiškai, turiu 
me daugiau valandų
nic atskirų kursų, sirtaisytų musų i'ai'ių del 
greitam iAmoklninrui Anglų kalbos. Dauyiau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mok\kl<>-: 731 W. 18th St., ir 174! W. 4 71 h St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, HL

COCOA Į
Geriausia > ■ 

Saukos, suly- | /I P 
įtink bu bent Į“u 
cokia, J/j »v

RYŽIAI
Geriausio* 

rųiies, 10c v« 
•tės, pand- 
iuoda ui ..

Dr. lOtupnicki

nuo 8 iki 11 iš
3109 So. Morgan St, Chicago 
VALANDOS 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.landos: nuo 4 popiet 

ire. Tel. Drover 9465. 
t?fonas Beverly 3036

K} Gydo varne Hunu Ir motenj
K Nciiunnt kaip pž«i*eneju*io« ir neUjrydomea yru,
jjj Bjxcialilkfti gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, ui nuodijimu kraują, «4«c, 
Ejį liga®, CaizdtiE, reumatizmą, galvos nktusmue, skausmus nugaroje, koečjitmj, gtikJlą 
fig •k&udčjimę ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia fae 
« j.-x»rcitikTrinkit«, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir llgyd* 
gi tūkstančiu* ligonių. Paturimai dykai.
hs OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėliojai® HU II
|j 190* BLUK ISLAND AVE., krapus lt-tok g«tw vlriajĮ BewAe«» T«L Cu*l 8>f> 
r “TTiirnrrn riwriMiwr^iT"^^ n....irr n n i j_n j j um ..i m t ioi jnwwwii—■»

Visi nariai būtinai

Aarbesniuosiu
Valdyba. amu t

se kompanijose,'taipgi kils no
rite pigiai pirkti naują ar lotą, 
krėipkilės po nurodytu antra
šu, nes randasLflidžiausiii bar- 
genų, taipgi Ji u r i e turėjo Ran
koje iiisiirgjjfe. Atsišaukite pas

PARSIDUODA pigiai augliu, ex- 
preso ir išvežiojimo biznis. Prieža
stis nordavimo — mirtis.

K1HBV. Tel. Drover 3218 
3218 Wallace St., Chicago, Ill.

PILLIPOVICH 
33l6'k~uth Halsted St, Chic ago 
Offiso

NERŪKANTIS vaikinas jieško 
Šviesaus, šilto ir su valgiu kamba
rio, geistina su maudyne, 18-tos, 
Bridgeporto ir West Sides apielin- 
kėse. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami Ko 14.

PRANEŠIMAS.
“Naujienų” Bendrovės Direk

torių posėdis įvyks sausio 17 d. 
“Naujienų” Redakcijoj. Pra-

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DALESTNKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

Naujienų Bendrovės da
lininku metinis susirinki- •»

ny Bendrovės dalininkai. 
Todėl kiekvienas narys bū
tinai turi pasiimti savo eer- 
tifikata registrą ei jai. Die-

senieji ir 
užprašomi 
vakaru.

kurie norite prie choro prisidė
ti esate kviečiami.

Kad patarnavus tiems 
žmonėms, kurie dirba lili- 

galima bus gauti nusipirktiC? • C-- 1

“NA A d.v.

redaktorius, 
vieto.se:

DRAMA TIŠKO RATELIO 
NARIU DOMAI. 4-

MAKEDONIJOS 
FRONTE.

BERLINAS, sausio 15.— 
Vokiečių pranešimas apie 
Makedonijos frontą skani

“Priešu ataka ant musu a 
pozicijų pietuose nuo Stoy-

DETROIT, Mich. — For
das, žinomas automobilių 
fabrikantas, pradėjo statyti

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Shatkus, piiunininkas, 
341 E. 1161h SI. 

avičia, pirm, pageli)., 
173 E. 115 SI. 

uitis, prot. raštininkas, 
Kensington Ave. 
ras! ininkas,

Gustaitis, turtu raštininkas, 
‘2934 \V. 391 h

Radavičia, kasicrius,
936 W. 33rd

). Lukas, organo užžiurėtojas

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

Pas- 
mokestis, 

puikiausios dirbamosios vietos,

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystes amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

ku jr vyrišku aprediuų, su visais I 
kčeriais, lab^ pigiai, iš priežastie 
kad savininkas turi išvažiuot i kit 
miestą. Atsišaukite tuojaus aišku 
“Naujienų” Ofisą No 15 

r “rebuilt” typewriter! (rašomą Q 
& mašiną) su lietuviškomis rai- g 
0 dėmi s (akcentais) už $25.
g Brangesni už $35 ir $40. Oli- Q 
£ ver, Remington, Underwood, Q 
D Royal ir kitų syslemų. Rašyk 
g savo laiškus su typewriteriu q 

gražiai, aiškiai ir švariai. Kož-
g mini reikalinga. Puiki proga Q 
gi korespondentams, agentams ir p 
U kitiems. Pristatau, į visits A- >r 
Q nicrikos dalis. Rašyk: 9
| J. A. CHM1ELIAUSKAS g 
S 521 Fullerton avė. Chicago, 111.

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
niui rėiknicnis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINI HAL PLUMBING . f
SUPPLY (T) i

1637 W? Division st./ Chicago, T
Cor. Marshfield Ave. » 
Kalbama lietuviškai. i

Jauna pora priversta paaukauk 
savo puikius, beveik naujus rakau 
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuj'os už $35 
Vėliausios mados valgomojo ir mie 
ganiojo kambario rakandus, 2 pui 

sinės lovos, paveikslai, flrankos. 
$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 .Jackson Blvd., arti Kedzie Avė. 

Chicago, Ill.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIUI
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapu su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone (kinai 837

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.

Veisliu Atsiradima 
4L

DARVINO TEORIJA

Telephone Humboldt 12V&

N. SAHUD M. D.
Senns Husas Gydytojas Ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambarys 2045. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto:

1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

K. NURKATHS O. D.
Opiame (ristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

valstijos tiesas.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Prie Milwaukee ir North avės.

h Gerai lietuviams Žinomas per 16 me- 
f tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
i* ir akušeris.
J Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
z rų, moterų ir vnikų, pagal naujausias 
J metodas X-ray ir kitokius elektroe 
į prietaisus.
• Ofisas ir labaratorija, 1025 W. 18th 
t St., netoli Fi.sk St.

t Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8
• vakarais. Telephone Capal 1110.

i Gyvenimas: 1412 S. Halsted Street, 
t Valandos : 8—9 ryte, tiktai.

t Dr. A. I. EPŠTEIN ] 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I 

■ į, z i
b Specialistas moteriškų, * 
,į vyriškų ir vaikų ligų 4 

jį
♦ )> Ofisas ir Gyvenimas: (
,b 3600 S. Halsted St., kam p 36 ut 9 
8 Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—B 3 

, po piet ir vakarais. J
J Telephone Drover 4974

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, v 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba iluvant, tuokart Ii 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų FA- 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
TĖMYKIT MANO UžRASA-

18O1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt's Aptiekos 2-ras a n gitą*.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 dieni. 

Tol. Canal 5335.

vieto.se



