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RUSAI IMA SPAUSTI VO
KIEČIUS RUMUNIJOJ.

VILLA SUMUŠĖ CARRA- 
NZISTUS; PAĖMĖ MIES-

REPUBLIKONŲ 
SUKTYBĖS.

DULUTH. — Tarnaičių 
unija išstatė reikalavimus 
ir kovos, idant jie butų pri
imti —, kad namų šeimy-

17-000 VOKIEČIŲ NELAI 
SVIŲ IŠMIRĖ RUSIJOJ. '

mose taikos derybose tarp t/ A
kariaujančiųjų valstybių.
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PRIEŽASČIŲ.
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TALKININKUS Už KA

RĖS PRADŽIĄ.

VOKIEČIAI SULAIKO 
RUSŲ KONTRATKAS.

MOKINIUS PALEIDŽIA 
IŠ MOKYKLŲ.

LONDONAS, sausio 17.- 
Talkininkai jaučia vis dides-

GALI BŪTI KANADOS j 
KALNAKASIŲ STREI

KAS.
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sausio 17. — Netoli nuo čia 
nelaimė.
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kelbimu apie mo-

pilnai pritariantis Graikijos 
revoliucionieriai.

WASHINGTONAS, sau
sio 17. — Mirė admirolas G. 
Dewey. Mirė vakar 5:30 va
kare.

ISPANIJOS KARALIUS, 
EUROPOS TAIKYTOJAS.

TARNAITĖS REIKALAU
JA 9 VAL. DARBO 

DIENOS.

LONDONAS, sausio 17.- 
Aplaikyta žinios, jog Grai
kijoj randasi šiuo laiku bu-

V RENGIASI NUMESTI
\s GRAIKIJOS KAARLIŲ
J Ps NUO SOSTO.

VOK IEč IŲ G E N E RO L A S, 
GRAIKIJOS KARALIAUS 
— - PATARĖJAS. - (

TALKININKAI PLEKUO
JA ATKIRSTI KONSTAN

TINOPOLĮ NUO VO 
KIETUOS.

Tam jo buvimui 
svarbos.
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Tribune” atspausdinta pra
nešimas iš Rymo, kuriame 
kalbama, jog talkininkai re
ngiasi numesti nuo sosto

r

Rūpestingai išjieškota ne
laimės atsitikimo vietoje, ar 
nėra auk u daugiau. Bet ni-

pažiurėti, ar neatvažiuoja 
traukinis. Tiesa ir tai, kad 
jisai davė ženklą motorma- 
nui važiuoti, ir kad patsai į- 
lipo karau per »priešakinę

Kaina 2c
1 v.v/ie”

į, sujungiantį Konstanti-

vai ir skubiai renka žinias 
apie atsitikimą. Valdžios 
atstovai taipjau tyrinėja da
lyką.

Anot važiavusių kare pa-

, sausio

Ligonbučiuose, kur sužei
stieji nelaimingame atsitiki
me guli, lankosi geležinke-

Chicago. HL. Sereda, Sausio (Jan.) 17 d., 1917. 
z

gęs traukinis sugrįžo 
paimti smarkesnį įsigėgi- 
ma.

delei pasauKti eiiesna nuo 
24 d. sausio dar vieną divizi
ją kareivių ir papildyti to
mis dalimis, kurios dar ne
buvo pašauktos, mobiliuota-

, Šveicarija,

K.

„i >' v * e* A' •' 

s r;;. r ...< t; „ '.ir v
•AGKV.-U.žb'T.v-A-j

n u kent ė j o s u s i d u r i m e gat- 
vekario su traukiniu sekami 
žmonės: tris žmonės užmuš
ta, o šešios ypatos sužeista. 
Vienas išliko tik nesužeis-
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TalkininKai Komiu numesti 
nuo sosto Graikijos karalių
Vokiečiai rengiasi vyti talki 

ninkus lauk iš Graikijos

Šveicarija mobilizuoja daugiau 
kariuomenės

No. 1<

Ikenhavn.•7 

priduodama daug 
Mat manoma, kad užkaria
vus Rumuniją pas vokiečius 
pas i 1 i u osu o j a d a 1 i s a r m i j os 
ir kad tą armiją jie nori pa
vartoti išvijimui talkininkų 
iš Graikijos. Tuo tikslu ir 
atsiųstas gen. Falkenhayn 

ntįs čia iš Chihuahua, pra
neša, jog Villa sumušęs 1500 
Carranzos kareivių būrį 
netoli m. Statevo. Miestas 
Santa Ysabella jau Vilios ra
nkose.

og ji yra įsitu 
neutralitetui 

oks pavojus.
Vienok?

ne-

Dabar apie traukinį, ku
ris užvažiavo ant karo. Tai 
buvo Chicagos traukinis N 
58, susidėjęs iš 64 vagonų. 
Mylios atstume nuo Rockfo- 
rdo svarbiosios stoties yra 
prieškalnė. Kadangi karai 
visi buvo sunkiai prilio- 
duoti, tai mašinistui iš pir
mo atvejo nepavyko užva
žiuoti. Taigi, mašinistas

*

>. /

rio.

sakojimas.

1 s
Ki.

papa- 
sako, 

pirmą 
minu- 

eiti

Įntente

paėmus stipresnę spėką ir 
smarkesnį įsibėgimą. Ant
ru kartu važiuodamas trau-

sykį traukinį, keliom 
tėm praslinkus, norėjo 
į stotį paklausti, kokic

filitl

—Evans jn Baltimore American.

4

leistas. Nieko intariamo 
pas jį nerasta.

Centralės valstybės, Wilsono taikos nota ir talkininkai. .Godžiai žiuri kariaujantie- 
* ji į taikos notą, bet negali paliauti besipjoLę.

NEW YORKAS, — Sus- 
kaitymas išnaujo balsų, pa
duotų kongresmaną beren
kant už įvairius kandidatus 
New Yorke, 20 kongresinia
me distrikte, parodė, kad 
nuo Hillquith’o, socialistų 
kandidato, buvo pavogta 255 
balsų. Kad tapus išrinktu, 
Hillquith’ui dar reikia 155 
balsų.

Išviso už socialistų kan
didatus šiame distrikte bu
vo paduota šiemet 4,200 bal
sų, kuomet 1914 metais so
cialistų atstovas gavo vos 
1350 balsų. Taigi skaitlius 
balsų, paduotų už socialistų 
kandidatą, išaugo pastebėti
nai.

Talki n in kams svarbu 
padaryti ypač todėl, 

kaip manoma, vokie
čiai gauna labai daug mai
sto iš Azijos Turkijos. Be 
to Turkijoj buk lavinama 
po priežiūra vokiškųjų ofi- 
cierių 2,000,000 naujų karei
viu. -Visa tai talkininkams 

su pulkai Sereth linijoj pra
dėjo kontr-ofensivą Rumu
nijoj. Vakar buvo praneš
ta, kad įvairiose vietose jie 
sulaikę vokiečių besiveržimą 
pirmyn, o dviejose dagi nu
stūmė juos šiek tiek atgal.

Dabar vokiečiai praneša, 
jog rusai ir rumunai bandė 
toliau daryti atakas, bet 
jos jiems visai nepavykusios.

VOKIETIJOJ BLOGAI SU 
MAISTU; KRITIKUOJA 
MAISTO DIKTATORIŲ

BERLINAŠfsausio 17.— 
Nežiūrint to, kad Vokietija 
nemažai maisto užgriebė 
Rumunijoj, nežiūrint to, kad 
jo išdalinimo ; ir gaminimo 
sutvarkymui atkreipta daug 
domos, maisto klausimas Vo 
kietijoj darosi: kasdien ska- 
udenis.

Vokietijos presoj dabar simas.. Tuos klausimus sta- 
nemažai užsipuolama , ant tyd&mi vokiečiai stengiasi
maisto diktatoriaus Batoc- 
ki’o. Jis yra kaltinamas ne
mokėjime sutvarkyti kaip 
pridera reikalus. Girdi, vie
nose šalies dalyse žmonės 
gas gauna permažai maisto, 
kitose daugiau negu reikia.

Žinovai dalykų reikalau
ja permainų visoj maisto 
reikalų tvarkymo sistemoj.

MADRID, sausio 17. -- 
Buvusis Ispanijos premieras 
Eduardo Dalo prakalboje, 
laikytoje konservatorių pa
rtijos -parengtame bankete, 
užreiškė, jog Ispanijos kara-

LONDONAS, sausio 17.— 
Vokiečiai nurodo, kad vie
noj rusų karės nelaisvių sto
vykloje, būtent Totskoj’e iš
minė daugiau 17,000,000 vo
kiečiu, v-

TROCKIS, ĮŽYMUS SOCI
ALISTŲ RAŠYTAOJAS IR

VEIKĖJAS JAU NEW 
YORKE.

NEW YORKAS, sausio 
17. — Nedėlioj, sausio 14 d.’ 
Ispanijos laivu atvažiavo 
New Yorkan žinomas social
demokratas rašytojas Troc
kį. Jį Francijos ir Ispani
jos valdžios caro tarnų rei
kalavimu išsiuntė iš Franci
jos, Ispanijos ir Šveicarijos.

i n......................
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BERLIN AS, sausio 17.— 
Vokiečių Overseas žinių a- 
genturos pranešime atsako
ma j talkininkų užmetimus, 
kuriais tie kaltina vokiečius 
karės sukėlime. Overseas 
žinių agentūros pranešime 
užduodama talkininkams 
dvidešimts vienas klausi- 

parodyti, jog talkininkai, o 
ne centrales valstybės yra 
kaltos karės pradėjome, ir 
kad talkininkai- o ne centra
les valstybės vartoja žiaure
snes priemones karėje.

BERLINAS, sausio 17. — 
Ir vokiečių oficialiuose pra
nešimuose pripažįstama, jo^- 
gei rusai ir rumunai pradė
ję smarkiai spausti vokie
čius Rumunijoj. Kaikuriose 
vietose, kaip vokiečiai patįs 
pripažįsta, rusai užėmė jų 
tranšėjas, nors, sako, jie bu
vę išvyti.

Rusai savo pranešimuose 
pažymi mušiu žiaurumą ir 
sako, kad jie eina su pasi
mainančiu pasisekimu.

WASHINGTONAS, sau
sio 17. — Delei skandalo, ki
lusio sąryšyj su prez. Wilso
no taikos nota Suv. Valstijų 
politikierių tarpe, kviečiami 
atvykti Washingtonan “žy
mieji” New Yorko finansis- 
tai, kaip Morganas, Vanade- 
rlip’ Lipper ir keletas kitų. 
Jie turi duoti paaiškiimus 
senato komisijai, tyrinėjan
čiai teisingumą apkaltinimo 
Wilsono ministerio McAdoo, 
sekret. Tumulty ir kitų, ko-, 
del ištiko suirutė Suv. Vals
tijų biržoje.

VOLOGDA (Rusijoj). — 
Delei stokos pinigų ir delei 
pragyvenimo brangumo lai
kinai sustabdyta mokslas 
dvasiškoje seminarijoje, mo
kykloje ir eparchijos mer
gaičių mokykloje.

MINSKAS. Miesto mai
sto taryba pavedė tam tik
rai komisijai išidrbti proje
ktą priverstino darbo vi
siems gyventojų sluogs- 
niams, be skirtumo lyčių. 
Pirmiausia naujai patrauk
tos darban spėkos bus pa
vartotos malkų parūpini- 
mui.

VLADIMIR. —Manoma 
paleisti mokinius, kadangi 
nebėra kuo apšildyti mokyk
lų, nes malkos,'viena, bran
gios, o kita — ir tų pačių 
stoka. Mokslas bus pertra
uktas iki balandžio mėnesio 
1917 metu, >

BERLINAS, sausio 17. — 
Daug dalykų pirm karės 
buvo įgabenama j Vokieti
ją iš svetur. Karei prasidė
jus, rodėsi, vokiečiai nebe
gaus tų dalykų niekur. Bet 
kas tau. Mie pradėjo dirbtis 
juos namie. Chile druska, 
kurios vokiečiai išpirkdavo 
kasmet už $40,000,000, tapo 
uždaryta nuo jų. Jie pradė
jo patįs gaminti ją. Ir dabar 
turi jos užtektinai ne tik ka
rės reikalams, bet ir žemės 
tręšimui. Allumin, pirm ka
rės buvo įgabenamas iš Fra- 
ncijos. Dabar vokiečiai pa
tįs gamina jį iš paprasto mo
lio. Popierą jie ėmė dirbti 
iš drabužių. Daug kitų da
lykų, kurių rodės negalės 
gauti’ dabar irgi pasigamina 
patįs.

SKANDINAVIJOS SOCI
ALISTAI Už TARPTAU
TINĘ KONFERENCIJĄ.

LONDONAS. — Skandi
navijos socialistai aplaikė 
Suv. Valstijų socialistų pa
kvietimą paremti jų pasiū
lymą sušaukti 3 d. birželio 
tarptautinę konferenciją. 
Kopenhagene išeinąs socia
listų laikraštis “Socialdemo- 
kraten” sako, jog Skandina
vijos socialistai parems a- 
merikiečių reikalavimą.

WASHINGTONAS > sau
sio 17; — Prezidentas Wilso- 
nas, kuomet jis taps oficia
liai “įšvęstas” antrojon tar
nybon, turės 60 metų. Jis 
bus seipausias prezidentas 
visų Suv. Valstijų preziden
tų, buvusių paskutiniais 60 
metu.

TROY, N. Y., sausio 17.
— Sudegė New Yorke mili
cijos antrojo regimento ar- nitoriai.
senalas. Nuostoliai siekia limo algų 15 nuoš. ir extra
$500,000. Į mokestis nž išlaukinį darbą.

Darbininkų
Judėjimas.

MONTREAL, Canada. —« 
Derybos tarp Kanados kal
nakasių darbininkų ir sam
dytojų pasibaigė niekuo. 
Samdytojai griežtai atsisa
ko pridėti darbininkams al
gų. Jeigu kiltų streikas, 
tai valdžia ketina paimti ka
syklas valstybės nuosavy-

WASHINGTONAS, sau
sio 17. — Suv. Valstijų se
nato lyderiai užtikrino, kad 
senatas priims prezidento 
Wilsono siulijamą sumany
mą daryti būtinai tyrinėji
mus geležinkelių darbininkų 
ir kompanijų nesusipratimų 
priežasčių. Tik nėra dar 
žinios, ar senatoriai bandys 
uždrausti streikus laike ty
rinėjimų, ar ne.

CHARLESTON, W. V., 
sausio 16. — Senatorius N. 
V. Godley j nešė valstijos le- 
gislaturon bilių, reikalauja
ntį 8 valandų darbo dienos 
visose valstijos pramonės 
šakose, išskyrus farmas.

mėnesyje mergaitėm, tar- 
naujančiom šeimynoje, susi
dedančioje iš dviejų asmenų, 
ir po $25 ar $30 — tarnau- 
jančiom šeimynose, suside
dančiose iš trijų asmenų, ir 
didesnėse. Jos be to reika
lauja 9 vai. darbo dienos.

MILWAUKEE. — Praė
jusioj nedėlioj Milwaukee 
“aidoblistai” išbarstė pele
nus kūno Joseph Hilhstrom, 
vieno L W. W. narių. Hill- 
strom buvo nužudytas Utah 
mieste, lapkr. 19, 1915. Prieš 
mirtį jisai išreiškė norą, kad 
jo kūnas butų sudegintas, o 
pelenai išbarstyti po platųjį 
pasaulį.

WASHINGTONAS, sau
sio 17. — Keturios Italijos 
laivų kompanijos susivieni
jo užmezgimui artimesnių 
pirklybinių ryšių tarp Ita
lijos ir Pietinės Amerikos 
respublikų. Susivienijusių 
kompanijų kapitalas tam ti
kslui siekia $20,000,000.

JANITORIAI SUSTREI
KAVO.

CHICAGO, sausio 17. —
Sustreikavo 360 budinkų ja-

Reikalauja pake*
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Tikėj imas ir socialistai.
Visame savo straipsnyj p. 

Liet. Liuteronas prisimena 
apie “susipratėlius”, cicili- 
jkus ir vis adresuoja, jog to
kie esą lietuviški socialistai; 
jie mat nėra tikri socialistai, 
todėl jo tikėjimo žmonės, 
kurie esą labai protingi ir 
mokyti, neprisideda prie lie
tuvių socialistu.

Tai yra senas, nudėvėtas 
klerikalų ir kapitalistų ar
gumentas, kuris yra varto
jamas visose šalyse prieš 
savo tautos socialistus. Bet 
apie jį daugiau pakalbėsime, 
kada padarysime ištraukas 
iš p. Liet. Liut. straipsnio. 
Dabar darau tik vieną ištra
uką, kurioj jis nurodo, jog 
aš ir kiti tokie nesekame 
.socializmo teorijos ir pasto
tame kelią tikintiems. Štai • •
JI.

Metelionis su savo drau
gais, kuris ne tiek platina 
socializmą tarp eoliinsvi- 
Uiečių, kiek bjauroja krik
ščionis, ypač liuteronus, 
del jų tikėjimo. Ar tas y- 
ra progresu? Ar kultūriš
kas žmogus turi be reika
lo, be priežasties užsipul- 

-—ulinėti ant kito žmogaus 
tikybinių persitikrinimų, 
ypač dar, kad tas, kitaip 
tikintysis, žmogus jam 
niekur į kelią nesipainio
ja? Ar tas sutaria su tuo- 
mi, kas socialistų nuola
tos yra tvirtinama: “Soci
alism is not concerned 
with religion; religion is 

a private affair”? Arba 
kaip Liebknecht kartą pa
sakė: “ Socialdemokrati
ja, kaipo tokia, absoliutiš
kai neturi nieko darbo su 
tikyba. Kiekvienas žmo
gus turi teisę mintyti ir 
tikėti kaip jis nori ir nei 
vienas neturi teisės užka
binėti arba aprybuoti ki
tojo mintis arba persitik
rinimus.“ Šituos žodžius 
mes norime matyti pas so
cialistus ne vien teorijoje, 
bet ir praktikoje. Gaila 

——tiktai, kad praktikoje tas 
labai mažai tesimato.
Viena, jis negali užtikrin- 

U jog aš mažiau socializmą 
platinu, negu užsiimu “tikė
jimo bjaurojimu”, nes iki 
šiol manęs niekas nebuvo 
girdėjęs bent ką biaurojant; 
kita, jis klysta, manydamas, 
jog tikintieji fanatikai nie
kam į kelią nesipainioja. 
Jeigu aš daktarą vadinu da
ktaru, mašinistą mašinistu, 
ženotą ženotu, jie neįsižei
džia ir nesako, jog juos aš 
biauroju. Jeigu tulus liute
ronus ar ir kitų tikėjimų fr 
natikus aš vadinu fanati
kais, tai nėra jų bjauroji- 
mas. Jei mane ar kitą soci
alistą kas vadina socialistu, 
lųarksistu ar kitaip, kas pa
aiškintų, jog aš esu nors 
karščiausis „socialistas, aš ir
Įriti socialist0! neįsižeidžia- 

Fanatizmas, kuris gi
mė iš tikėjimo, vardą gavo 
UUO tikėjimo ir iki šiol apsi

reiškia įvairiuose tikėjimuo
se, yra tikėjimo viena ypa
tybė, kuria, tiesa, civilizaci
jai beaugant vis mažesnis 
tikinčiųjų skaitlius atsižy
mi. Taigi jei kas parodo da 
tikėjime fanatiškumo laip
snį, aš ir visi socialistai ir 
nesocialistai turime tiesą 
vadinti tokią ypatą fanati
ku. Tai visai nėra bjauro- 
jimas tikinčiųjų.

Kas link to, buk tikintie
ji (ypač tikintieji fanatikai) 
nepastoja man ir visiems so 
cialistams kelio, yra melas. 
Jie ne tik socialistams pas
toja kelią, o ir atviriems 
mokslo vyrams, naujų idė
jų skelbėjams. Viena, įvai
rių tikėjimų įstaigos (baž
nyčios, mokyklos, kleboni
jos, prieglaudos, salės ir net 
tokios įstaigos, iš ko pelnas 
daromas) nemoka jokių ta
ksų. Mes netikintieji ir to
kių tikėjimų žmonės, kurie 
neturi savo tikybinių įstai
gų, turime mokėt mokes
čius, kad taisyt gatves, ap- 
šviest jas, apsaugot jas, ge
sinti jas (įstaigas), jei kil
tų gaisras, vesti jų atskai
tas, šiokią tokią kontrolę ir 
1.1. Tikybinės įstaigos da 
geresnį patarnavimą išrei
kalauja nuo miestų, negu 
viešos įstaigos. Tikybinės 
sektos, ačiū kunigų godu
mui, superka žemės plotus, 
padaro tikrai bizniškas įsta
igas ir nemoka jokių mokes
čių. Mes netikintieji esame 
apvagiami ypatingai tos “tei 
singosios” ir “gerosios“ kri
kščionybės, nes ji daugiau
siai turto susiplėšė ir pla
čiausi biznį varo, pasinau
dodama publiškų įstaigų da
rbu už dyką. Vien tik del 
šios priežasties mes turime 
apsiginti save ir neduoti jo
kių privilegijų tikybinėms 

sektoms. Jei tikybiniai fa
natikai stoja už tokių privi
legijų palaikymą, kaip šia
me laike jie daro, jie yra pu- 
bliški vagįs ir mes turime 
vesti kovą su jais tinkamais 
budais — protestais, rinki
muose, laisvamanybės sklei
dimu ir kitaip. Socializmas 
nekalba nieko apie davimą 
privilegijų nė tikėjimams,' 
nė tautoms, nė atskiroms y- 
paloms. Kol tikėjimai ir jų 
įstaigos turi privilegijas, 
tol socialistai negali pripa
žinti juos pilnai nekliudo
mais. Jeigu tikėjimas apsi
eitų tik kaipo tikėjimas, t. y. 
jeigu jis butų tik kaipo pro
tavimas, tuomet jis gali bū
ti privatiškas dalykas. Bet 
kol tikintieji turi įstaigas, 
turtus savo tikėjimo palai
kymui ir išnaudoja publiš- 
kas įstaigas ir publiškus tu
rtus savo tikslui, tol nė vie
nas teisingas žmogus ne
gali tylėti prieš tokią tikėji
mų politiką.

Tikintieji pastojo kelią 
iau ne vienam mokslo vyrui. 
Tie žudė, persekiojo ir degi
no tokius vyrus. Tai nėra 
]abai svarbu, kokio tikėjimo 
fanatikai tai darė, nes visų 
tikėjimo fanatikai yra lin

kę prie to. Juk ir liutero
nai da ne taip seniai liko 
liuteronais. Jie buvo Rymo 
katalikais ir tebėra tokiais 
pat krikščionimis, tik skir
tingumas biblijos skaityme, 
parapijų valdyme ir tūlose 
apeigose bei visokių relikvi
jų nepardavinėjime. Dabar
tiniai liuteronai buvo juk 
krikščionimis (katalikais), 

kada buvo krikščionių per
sekiojami ir deginami mok
slo žmonės ir naujų idėjų 
skelbėjai. Jeigu liutero
nams neprisiėjo atlikti tokių 
baisių darbų, kaip jų pratę- 
viai, tai tik todėl, kad Liū
tėm laikais civilizacija buvo 
kur kas augščiau pakilus. 
Ne liuteronizmas 'sustabdė 
juos nuo žiaurių darbų, bet 
istorijos laipsnis, kuriame 
apšvieta jau buvo žymiai iš
siplėtojusi. Juk ir katalikai 
dabar jau nedegina ant lau
žų geografų, astronomų, 
phyziologistų ir kitų. Mat 
turime civiles tiesas, ir už
duotis, kurių turi prisilaiky
ti visų tikėjimų žmonės. Jei 
ne tos civilės taisyklės, da 
ne vienas socialistas, laisva
manis ar mokslo žmogus iš
tirptų ant katalikų ir liute
ronų laužo.

Tikintieji fanatikai yra 
stipriausiu ramsčiu ir kapi
talistų systemai, nes, viena, 
jie jaučiasi tik svečiais esą 
ant šios žemės, kita — jų 
dvasiškija tarnauja viešpa
taujančiai klesai — kapita
listams. Tik retkarčiais iš
girstate kunigą (kokio tikė
jimo nebūtų) virstant vieš
pataujančios klesos priešu. 
Tečiaus jis greitai netenka 
vietos ir lieka kitų kunigų 
paniekintas. Dvasiškija (ir 
žydiškoji, ir liuteroniškoji, 
ir katalikiškoji ir kitos) ga
una privilegijas (paliuosa- 
vimą nuo mokesčių ir kitų 
pareigų, leidimą daryt biz
nį šventadieniais, leidimą 
skleisti melą ir imti pinigą 
už tai ir tt.) nuo viešpatau
jančios klesos ir virsta bur
žuazijos dalimi. Ji, lig tas 
teisingas šuo, daboja viešpa
taujančios klesos interesus, 
aiškina bibliją taip, kad ap
ginti kapitalizmą, kad su
laikyti darbininkų klesą nuo 
p a s i priešinimo išnaudoji
mui. Neveltui kapitalistai, 
suplėšę nuo biednų vargšų, 
iš moterų ir kudikiii kruvi
no prakaito, aukauja nere
tai bažnyčių rėmimui ir se
ktantiškų mokyklų steigi
mui. Dvasiškija visų tikėji
mų, o ypač krikščioniškoji, 
vra pastatyta loti už kapita
lizmą, todėl ji neretai jį gi
na labiau, negu jis pats gina 
si. Prieš socializmą ir soci
alistus lygiai kovoja ir ka
talikų ir protestonų dvasiš
kija. Ji, kaip sakiau, ir bi
bliją ir visus kitus tikėjimo 
dalykus, net patį dievą pri
taiko ir išaiškina taip, kad 
išteisinti ir apginti kapitali- 
Ju tvarką. Ar jus girčĮejo- 
e kuniavs (kadir liuteronų) 

organiuojont darbininkų li
nijas, kovobnt prieš ilgas 
darbo valandas, prieš nes
vietišką misto pabrangi- Į 
mą? P. Liet Liut, sakys 

jog tai svietiški, o ne tikėji
mo reikalai. Bet juk ir mo
kyklos, ir laikraščių leidi
mas ir daugelis kitų dalykų 
yra svietiški, bet dvasiškija 
griebiasi už jų, nes jos tik
slas laikyti savo naguose 
žmonių protą ir komanduot 
jį pagal kapitalizmo muzi
ką. Neretai kunigai agituo 
ja prieę unijas, prieš sociali
stų partiją, prieš streikus, 
prieš gimdymo kontrolę, už 
kares, prieš progresyvių lai
kraščių skaitymą, prieš tū
lų gamtos mokslų išguldinė- 
j imą viešose mokyklose ir tt.

Kadangi socializmas yra 
vienas iš aršiausių kapitali
zmo priešų, tai dvasiškija 
perstato jį tai nauju tikėji
mu, tai tikėjimo naikintoju, 
tai skelbia jį esant klaidin
gu, pridurdami visokius sa
vo išmislus. Suprantama, 
tikintieji, o ypač fanatikai, 
ir pradeda šalinties nuo da
rbininkų judėjimo, o neretai 
atvirai kovoja prieš jį. Da 
neužmiršome Lawrence, 

Mass., patriotų demonstra
cijų, kuriose dalyvavo visų 
tikėjimų dvasiškija, kada 
norima buvo nekaltai nužu
dyti streikierių vadovus, tų 
streikierių, kurie dirba už 
7—8 dol. savaitėj ir turi iš 
to pragyvent su šeimynom! 
Da atsimename 4 tokias pat 
demonstracijas Butte, Mon
tana., ir Ludlowe, kur pro- 
testonai, prisisamdę protes
tonų ir katalikų mušeikų, 
smaugė biednus darbinin
kus. Ponas Rockefelleris, 
kuris milionus yra aukavęs 
ir da aukaus, protestonų ba
žnyčių ir tikėjimo palaiky
mui, nuvarė į kapus šimtus 
žmonių. Mat p. Rockefelle
ris ir kiti kapitalistai žino, 
kam. jie palaiko bažnyčias. 
Tos bažnyčios da nėra taru
sios nė žodžio darbininkų 
apgynimui, kada kova ištin
ka.

Kol dvasiškija tikėjimą 
vartoja kaipo įrankį prieš 
darbininkų judėjimą ir kol 
bažnyčios tikslas yra ginti 
viešpataujančios klesos rei
kalus, kovojant prieš jos 
priešus, tol socialistai nega
li tarti, jog tokiai dvasiški- 
jos politikai jie nesipriešins. 
Kapitalistai gali įvesti tokį 
tikėjimą, kuris maitys di
džiausiu grieku kovą prieš 
kapitalizmą — ir tokiam ti
kėjimui socialistai butų pil
nai priešingi. Kol tikėji
mas nesikiša į svietiškus da
lykus, kol jis neveda jokios 
svietiškos politikos, kol jis 
pasilieka tikėjimu žmogaus 
pmenyj ir nekenkia kitiems 
jo viršutiniai išreiškimai— 
tol socialistai gali nekliudyt 
tikėjimo. Jeigu kokis liute
ronas ar katalikas pradeda 
tikėt, jog jis eis į dangų už 
socialisto ar laisvamanio nu- 
'alabinimą, to^bm io tikė- 
iimui reikia užbėgt už akių, 
tokį jo tikėjimą reikia nai
kinti. Jeigu ir krikščionįs 
imtų pilnai laikytis' prie bi
blijos ir elgties šulig jos (ge
rai, kad dar'jie nutolo ir ne- 
ribbcA, tuonį^t irai reikė- 
r. nail>~om naikinti 
jų tikėjimą, kada kalbėsiu 

apie bibliją, tuomet matysi
me, kokios baisenybės įvy
ktų, jei krikščionis gyventų 
pagal Dievo žodį. Pama
tysime, kad ir p. Liet. Liut.
kuris itin giria bibliją, labai 

. toli stovi nuo jos pildymo.
Kada žmogus vienai]) ar 

kitaip galvoja arba mintija, 
tas nekenkia niekam; kada 
jis vienaip ar kitaip tiki ir 
tas tikėjimas neturi išsirei
škimų, jis nėra pavojingas, 
bet kaip greitai tikėjimas 
reikalauja tam tikrų pasi
elgimų, kaip greitai tikinty
sis įgyja tendencijos veikt 
ant kitų, praplatint savo ti
kėjimą kokiom nors įmo
nėms, taip greitai jis gali li
kti baisiu pavojumi publi

kai. Tikėjiminės skerdynės, 
neapykanta, saužudystės, 
karės — tikėjimų įrankiai, 
nuo kurių per amžius ken
tėjo ir kenčia žmonija.

Tikėjimai yra žmonijos 
liga, t. y. proto liga, gimusi 
iš nežinystės. Bet žmonija 
turi ir daugiau tokių ligų. 
Girtuoklystė yra kita liga.
Pripratimas prie netikusio 
maitinimosi del nežinojimo, 
kurie maistai geresni ir kiek 
kurių imti, irgi yra didžiu
mos liga. Paleistuvystė, 
nervų ligos— vis tai yra ga- j 
dynės ligos. Socialistai ne
gali užsiimti visų tų ligų 
naikinimu, nes kapitalizmas j 
jas gimdo ir palaiko. Kada 
žmonija turės geresnę pro
gą gyvent, kada ji apsirū
pins gyvenimo reikmenomis 
ant visada ir užsiims savo y- 
dų taisymu, tuomet visos tos 
ligos palengva išnyks. Jeigu 
aš matau žmogų girtuoklia
ujant, aš noriu ir galiu jį 
pertarti, pamokinti, sulai
kyti, bet socialistų partija 
negali imti savo užduotim 
išnaikinti girtuoklystę, ka
da kapitalizmas laiko darbi
ninkų klesą skurde, rūpes
čiuose, nupuolime, nežinoji
me ir daro jai svaigalus. So
cialistai negali visus išmo
kinti sveikai maitinties, nes 
daugelis ir prasčiausio mai
sto neturi. Aišku, kad so
cialistai, kaipo partija, ne
gali ir neprivalo kišties į ti- 
kėjimiškus dalykus, nes jų 
užduotim yra perkeisti sys- 
temą ir padaryti ją tokia, 
prie kurios žmonija pati sa
ve apsirūpins ir savo ydas 

Dr. F L. Talcott

Del vyrų ligų.

Jums nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser- yl įW 
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs. \ I II 

nimas pajaudamas nuo mano gythmo yra pasakinė mano ilgo pa- \\
tyrimo. Be gaišinimo mano laiko spčliojim ui, aš pradedu tikri) metodų tuojaus. Aš ga- \ t
liu pasakyti jums į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysiu ju- t b W|į 
sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė.
Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių. ii I ■

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, syphilį, Kraujo užnuodiji- 
mą," v\ rišką silpnumą, Varicocele, Stricturą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir visas vyrų 
betvarkes.
'X7",VjrlZ^ T Visi tie, kurie negali atsilankyti j mano ofisą, turi atsiųsti

X X." del mano dešimts dolerių naminio gydymo.
Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 vai vak. Nedaliomis taip pat. 
Privatiškas jojimas per Casino aptieką.

No. 30 South Halsted Street,Dr. F. L. Talcott Chicago, Ill

pataisys. Visų tautų ir ti
kėjimų darbininkai yra 
skriaudžiami, tik išvien ei
dami jie gali bent ką laimė
ti, tada socialistų partija
negali jų skaldyti į tikėji
mus ir tautas, jei ji nori ge
ro pasisekimo jų kovoj. Tai
gi ir aš kaipo socialistas, ne
kliudau tikėjimų, bet kaipo 
ypata aš galiu vienai]) ar 
kitaip tikėti, už vieną ar ki
tą tikėjimą užtarti, prieš bi
le katrą tikėjimą kalbėt ii* 
galiu visai netikėti. Mat nė 
socializmo mokslas, nė soci
alistų partijos programas 
nesikiša į mano bei kero ki
to tikybinius dalykus. Aš ge
rai suprantu, kad biblijos 
kritikavimas, laisvamanybės 
skleidimas nėra socializmu, 
lyginai kaip nėra socializ
mu nė aritmetika, nė geo
grafija, nė muzika ir tt. Ai
škus dalykas, kad kuomet aš 
ar kitas kalbame apie muzi
ką, jos gražumą, jos taisyk
les, kada mes rengiame mu- 
zikališkus vakarus bei eina
me kur klausvties muzikos 
—tai nėra socializmas. So-
cializmas yra tik mokslas a- 
pie draugijos ekonomines ir 
politiškas taisykles ir jog 
jos neišvengtinai veda prie 
kooperatyviškos tvarkos,
kur pati visuomenė dirbs, 

išdirbinius Raudos, pati įves 
jų išdirbime ir išdalinime 
tvarką ir tvarką visuomeni
škame ir politiškame gyve
nime. Nėra svarbu, kad aš 
čia nepaduoda kokio žody
no definiciją apie socializ
mą, nes šis mokslas jau pla
čiai žinomas ir nėra reikalo 
duoti jo visapusišką defini
ciją. Gi muzika mus nieko 
nemokina apie tas draugijos 
taisykles, todėl mes jos ne
vadiname socializmu. Juk 
plunksna, pečius, stalas ir 
kiti daiktai irgi nėra socia
lizmu. Taigi ir tikėjimas 
nėra jokiu socializmu. Kaip 
socialistui valia kalbėt apie Taigi ateinantį sykį ir pa-
bulves, taip jam valia kal
bėt apie tikėjimus. Tuliem 
socialistam labai nepatinka 
tabakas, vienok socialistų 
partija nenutaria kovoti 
prieš tabaką. Tikėjimas ir
gi gali nepatikti ir išrodyti 
labai kenksmingu daiktu tu 
Jiems socialistams, bet soci
alistų partija nesikiša į to
kius klausimus.

žinau, kad tabakas kenks
mingas rūkyt, jeigu aš galė
čiau išaiškinti visus jo pavo
jus ir jeigu tuomi aš sustab
dyčiau rūkymą, be abejonės,
padaryčiau daug gero. Bet 
socializmas bei socialistų 
partija nesako, kad ve Jo
nai, imk ir kovok prieš ta
baką, nes tuomi socializmą 
įvykdinsi. Jeigu ir tikėji
mas daro daug blėdies žmo
nių protui, kunui ir draugi
jos gyvenime, socialistų par 
tija nereikalauja, kad aš ei
čiau prieš tai kovot, kaip ji 
nereikalauja, kad aš eičiau 
aiškinti apie tabako blėdin- 
gumą. Mat tokiuose klau
simuose socialistų partija 
palieka žmogui laisvę. Bet 
jei aš noriu ir einu aiškinti 
apie tabako, alkoholio, tikė
jimų ir panašių dalykų blė- 
dingumą, socializmas ir so
cialistų partija nedraudžia) 
ir negali drausti. Alkoho
likas, pypkorius, tikintysis 
—gali ginti savo tavorą — 
ir socialistų partija jo neiš
mes iš organizacijos už tai. 
Mat tokie dalykai skaitomi t/ 
privatiškais.

Šitie pavyzdžiai ganėtinai 
išaiškina, jog socialistų par
tija nesikiša nė į tikėjimo, 
nė į doros, nė į ženybos, nė 
į kitus žmonių reikalus, ku
riuos mes vadiname priva
čiais), bet ji neatima žmogui 
laisvės apie tuos dalykus ka
lbėt, juos peikt ar girti, juos 
kritikuoti ir tt. Taigi ir aš, 
nors ir socialistu būdamas, 
tuo pačiu laiku galiu būti ir 
laisvamaniu. Socialistų pa
rtija už mano bei kito laisva 
manybę arba tikėjimą, bei 
kitus panašius dalykus ne
atsako. Bet reikalauti, kad 

I socialistas tylėtų apie viską 
kitką ir tik apie socializmą 
kalbėtų, butų kvaila ir ab
surdiška. Ant viršiau mi
nėtų išvadžiojimų pasirem
damas aš ir drįstu net bib
liją ar bile ką kita kritikuot.

žiūrėsime, kaip tęisinga ir 
gera yra ta biblija, kurią p. 
Liet. Liut. perstato geriau
siu mokslo ir civilizacijos iš
rankiu.

(Toliau bus.)
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I a i kam jam

k iau ir

F'“

tarnams ingo) klausyti ir 
jam turtų, .lisa

RRP 1,1*85
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trvmau
(iriškabu didis.
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IEKVIENĄ dieną, kada tukstan 
čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

antįs“NAUJIENAS”. Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS”.

“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moteris, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių

apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug -pajieškojimų giminių, kaip iš

šokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS”, didį lietuviu dienrašti
“NAUJIENOS”

1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

a.?Xy—x

X-Ray EXAMINACIJA S
tecialis paaukavimas vra geras bile diena iki Nedėlios, Sausio 28 d. XI

šlapumo. ii1 toliu kudu šunim Iii tikrą priežastį jūsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyviui
.Surandu žmonėse aiškiai pilnuma sveikMos. energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį

Nemokėk man
Po priėmimo egzaminai“)jos, jei .ii 

nevisai užganėdina jus, nemokėkil man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryš\ įe su X-Hay cgzannna- 
cija. ir daigi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už

visai prasa-

niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray išhrimo jūsų kimo, jus neturė
tumėt pralt 
kuom<“l jus

C. \ 4..
: ■ u ■ ■ *

■ < ’.G -• t Lietau...ėL - iii:

m

jums daryti.

vrai ir Moters

I rumpam

imsirni- 
ca. Tik-

mnaciją uz. 
nuo *5.00 iki

s 1.00.
S 10.00.

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterį“) šioje apiclinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau

l epenu, plaučių, 
utis. reumalizmą 
dus ligas, katarą,

inkstų ir 
. dusulį, 
akių, au- 

uhroniškų ir ner- 
pasekmingas pil-
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TTlhi® Laibumam Daaly
laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

flBntij savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Ode a goje melams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
Pusei metų............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Kur opoj e, metams

$3.00
$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

First Lithuanian Daily ir> America
Published Daili) Except Sunday 

BY TH C 

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.

Outside Chicago, by mail, one
year ........................................ $5.00

Six montlis..................................$3.00
Three months ....................... $1.75
Canada, one year ............... $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, 111.
Raftytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
*aa rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tai, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
H ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

kokie du arba tris milionai u
turėsią but paliuosuoti iš 
valdžios tarnystės bėgiu po
ros mėnesių po karės pabai
gimo. Kur tos minios žmo
nių dėsis?

Paliuosuoti iš kariuome
nės vyrai, atleisti iš amuni
cijos fabrikų darbininkai 
bus išmesti į gatvę milio- 
nais ir turės j ieškoti uždar
bio ir duonos.

Tas pats dėsis ir kitose 
dabar kariaujančiose šaly

se (o net iš dalies ir neutra
lėse, nes ir tenai dabar da
lis kariuomenės sumobili
zuota ir tūkstančiai darbi
ninku dirba tokiose indust- 4.- 
rijose, kurios žymiai nu

puls po karės). Vokietijoje, 
Rusijoje, Francijoje ir Au
strijoje da didesni skaičiai 
žmonių, kaip Anglijoje, ta-

po karės staigu Europos bi
znieriams atsidarytų tiek 
daug naujos dirvos, kad 
jiems apsimokėtų pastatyt 
prie darbo milionus išmestų

Tie patįs biznieriai dabar 
juk yra sukišę savo kapita
lus į visokios, rųšies karės 
industrijas. Išimti juos iš 
tenai ims laiko ir neapsieis 
be didžiausių nuostolių ka
pitalų savininkams.

Bet žmonėms reikės val
gyti ir gyventi. Karėje jie 
ne tik nesusikrovė turtų, o 
dažniausia pametė arba žy
miai sunaikino ir vieninte
lę savo gėrybę — darbo jie- 
gą, sveikatą. O gyvenimo 
reikmenų kainos po karės 
bus daug augšteisnės, kaip

pozicijoms

Redakcijos Straipsniai tę. Taigi po karės visoje 
Europoje daugybė milionų 
žmonių atsidurs darbo jieš
kotojų padėjime. Darbo 
rinka užtvins. Kur bus tie

Vis atidėlioja.
Suv. Valstijų kariuomenė 

dar vis tebemindžioja Me- 
xikos žemę. Kiek kartų jau 
buvo pranešama, kad ji 
“tuoj” busianti atšaukta! Iš 
Washingtono skelbiama, 
kad dabar jau nesą jokių

kone kasdien rašo, kad gen. 
Pershing jau rengtasis ke
liaut 
nesis

atgal, — bet eina mė- 
po mėnesio, o dalykai 
stovėjo, taip ir tebe-

stovi ant vietos.
Kodėl?
Washingtonas jau nebe- 

svajoja apie Vilios pagavi- 
Vilios gaudymas senai 

paliovė buvęs ekspedicijos 
tikslu, — nežiūrint to, kad 
tasai bandytų vadas dabar 
juda daug smarkiau, kaip 
tuomet,* kuomet buvo pasių

kariuomenė. Tuomet jisai 
tesugebėjo tik slaptai pri

dalinti prie rubežiaus ir na
kčia užpulti ant mažiuko 
parubežinio miesto. O šian
die Villa su skaitlingomis 
jiegomis užpuldinėja Car- 
ranzos armijas ir neretai 
sumuša jas. Vienok kapi
talistų spauda skelbia, kad 
Villa šiandie esąs mažiau 
pavojingas!

Aišku, kad ne pavojus iš 
.Vilios pusės buvo ekspedici
jos siuntimo priežastim.

Ne su banditu vadu kovot 
keliavo gen. Pershing į Me- 
xiką, o — su legale tos res
publikos valdžia. Neva per
sekiodama Vilią, Suv. Vals
tijų kariuomenė turėjo pri-

traciją, kad išgavus iš jos, 
kas reikia šios šalies kapita
listams. Ir ji, matoma, jau 
išgavo, jeigu kapitalistiško
ji spauda ėmė rašyt, kad ek
spedicija ketinanti grįžti 
namo.

agentai iškaulino iš Mexi- 
kos valdžios musų kapitalis
tų naudai, apie tai plačioji 
publika nežino ir veikiausia 
negreit sužinos. Turbūt vi
sgi iškaulino tiek, kad kul
kas šiai šaliai neapsimoka 
kelti karę su kaimynų res
publika.

Tas ilgas atidėliojimas 
kariuomenės atšaukimo liu
dija, kad slaptose Suv. Val
stijų ir Mexikos atstovų ko- 
rderencijose eina atkaklios 
derybos dele i Mexikos kai % 
lio.

Tokie dalykai 
Europoje. jos perteklių?

Sunku sau įsivaizdinti, kad

tą nepripažinimą pavertė .prin
cipu. Tokių “principų” Mark
so moksle nėra.

nos
tol, kol jisai “linko” prie I 
F-o rėmimo. Vadinasi, jos

Ketvirta, “Kova” meluoja, 
kada ji sako, kad “Naujienos” 
redakciniame straipsnyje “gau

komjteto priimtąją rezoliuciją,

gos progresyvus visuomenes rc-

Penkta, į Bulotą “Naujienos” 
žiurėjo ne kaipo į politiškos pa-

azinės srovės remia žeminančia 
žmogų labdarybe, kuomet socia

klesos susišclpimu; ir kad dū
lei to “negalėjo, negali ir nega-

Ar-gi išliesų “Naujienos” ne
mėgino sumušti šituos “pamati
nius dėsnius” Ką-gi reiškia tas 
“Kovos” užsim’inimas apie nu
rodymą į kooperacijas ir uni
jas?. štai ką “Naujienos” tenai

rma, tas argumentas,
vwsij-i )i-

cialistai negalį vCikt'i išvien 
su kitomis srovėmis šelpimo

tikslams pavartoti tą darbą ir

Amerikon tik-ka atvvko 
drg. L. Trocki, vienas įžy
miausių Rusijos socialdemo
kratų vadų. Atvyko jisai 
todėl, kad Europoje negalė-

hrmaisiais karės metais 
yveno Paryžiuje ir redaga- 
o revoliucinį, tarptautine 
vašia vedamą laikraštį 

Už tai jam 
Francijos

“Nase Slovo . 
“demokratinės

ir mėgino tenai apsigyvent; 
bet negalėjo. Rusijos val

nija liepė jam nešdinties to-

N uostabiausia tečiaus,

giauaos ir laisvoje neutra- 
lėje Šveicarijoje. Pirm va
žiuosiant Ispanijon, jisai

jos valdžia pabūgo jį įsileis
ti, kad nereikėtų turėt keb
lumų su Rusija.

Rusijos žandarų kance
liarija, pasirodo, šeimynin- 
kauja visoje Europoje, ne 
tik talkininkų valstybėse, o 
ir neutralėse šalyse. Tokie 
dabar dalykai dedasi sena
me pasaulyje, kuomet eina 
karė “už laisve ir demokra-

Drg. Trockį, reikia pri
duri, yra gabus rašytojas ir 
kalbėtojas. Rusijos revoliu
cijos metu jisai buvo tūlą 
laiką garsiosios “Darbinin
kų Deputatų Tarybos” pir-

suareštuotas Chrustalia- 
vas). Po revoliucijos jisai 
gyveno vakarų Europoje.

Dabartiniuose Europos

lia išvien su kairiuoju spar
nu. Įžymus jisai yra ne tiek 
kaipo socializmo teoretikas, 
kiek kaipo publicistas ir a-

pas ir didžiai talentuotas, o

Demobilizacija.
Anglijos parlamento ko

misija, tyrinėjanti klausi
mus, kurie turės kilti po ka
rės, paskelbė, kad įvykus

6,000,000 iki 8,000,000 žmo- 
nių, kurie dabar valdžios 
tarnystėje. Didžiuma jų, 
žinoma, yra kareiviai.

Komitetas atranda, kad 
visus tuos žmones atleisti 
sykiu nebus galima, bet vis

susipratusių darbininkų organi
zacijos”; o tuo tarpu ka'ip tik Ši
tame atsitikime kalba apie at
skiras organizacijas visai ne 
vil toje. Dalykas eina apie tai, 
ar gali socialistai ir buržuazinės

joje; lodei čia reikia tyrinėt tų 
srovių, o ne jų organizacijų

i’ip jau mine-

srovių .atstovaujančių tam tik

jos pripažįsta kartu, kad tie 
skirtumai negali but socialis
tams principiale klintim prie

srovėmis šelpimo organizacijo
se. Tuo jos ir sumuša “Kovos” 
“pamatinius dėsnius." Du jos

singi( kad buržuazinės srovės 
kitaip žiuri į šelpimo darbą ir no

tų tiek vietos, kad sutilptų 
visi tie darbo jieškotojų mi- 
lionai. Prie kapitalizmo tva
rkos, talpumas vietos fabri
ke priklauso ne nuo jo di
dumo, o nuo to, kaip eina

Nejauku tad bus milio- 
nams “tėvynės gynėjų,” pa
grįžusių namo iš mušiu lau
ko, kuomet įvyks taika. Ka
da jie ėjo į karę, tai patrio
tizmo smalkės buvo jiems 
apsukusios galvas. Dabar 
jie bus atsipeikėję ir išsipa
girioję. Ir jis klaus savęs: 
Kam reikalingos buvo tos 
kančios ir aukos — ar kad 
“iškovojus” sau teisę numi
rti badu prie užsklęstų dir
btuvės durų?...

Demobilizacija tų milio-

nors partyviškų skirtumų. Ki
šimas partijos lenai, kur jos ne
reikia, negelbsti jai, o kenkia.

šešta, “Kova” visai iškreipia 
“Naujienų” straipsnį apie Janu
laičio laišką. Kur ji rado tenai 
raginimus peržiūrėt savo pozi
ciją? Į atsimainiusias sąlygas 
“Naujienos” nurodė tam, kad

laišką, ir musų nurodymui luo-

lanijoje negvildensime

bet

lislams nevalia eiti į koopera-

organizacijas, bent Uoliai 
jose nėra socialistų viršus.

Jie (*i na

pamalų. Šalinimus! nuo jų so 
cialistai padėtų buržuazinėms

nenesa,

rbininkui.
y

be) yra klaidingas. Ir del šito 
dėsnio tik ir dina ginčai tarpi 
“Naujienų” ir “Kovos.”

j ienos” nepripažįstančios jokių 
skirtumų tarp darbininkiškos ir

darbe. Kuomet mes prircxline- 
jame galimumą veikimo bend- 
drose organizacijose, ir tik to-

s
ir

pai, 
mas. 
čia.

sumobilizavi-

Todėl jos taip nesisku- 
taikvties.

ncipumą

au- rbu. Šalin,damiesi nuo Įstai
gų, kurios užsiima šelpimu, 
socialistai duotų progos savo

Pažiūrėsimi' dabar, ką ji pa
stato prieš "Naujienų" nuomo
nę, kad, nežiūrint skirtumu ta r- *. .v

parode, o tik savo dideli pame mes skaii 
žmonėms.

Apžvalga nam pačiam numeryj kitoj vie-

“savo vertę.
savo

Cia 
uos 
ji “

” tiesiog “muša” svarbiausį- 
pamatinių ‘Kovos’ dėsnių;

apgynėjai \'isgi gali prie tam ti
krų sąlygų veikti išvien. “Ko
va” mėgina sukritikuol “Nau
jienų” nurodymą į kooperaci-

VIETOJE ARGUMENTŲ— 
IŠSISUKINĖJIMAI.

nesielgia savo

sime.

prin-

lomafiniai” žygiai — jų veiki
mas “na zewnątrz” užsienyj) 
išvien su klerikalais ir tauti-

Dabar eisime prie 
argumentų, kuriais ji 
vo “principą” vienyk 
me. šituos jos argui

sisukinėjima'is.

remia sa-
šelpimo darbo, o nuo šelpimo jomis, kur nėra socialistų di

džiumos? Juk kartais dargi

mones, kurias vartoja “Kova.

Kad paėmus viršų ant savo opo- 
mintis ir net stačiai prasimany

ir tautininkus, kad jie jos lie

rdi, del principo atmesime 
vienybę, tai jie apšauksią mus

niose tuomet sumažėsianti,... 
Tikras “marksininkų” priro
dymas! Neuždyką ir P. K-to 
rezoliuciją,“Naujienos” vadi
na neina rksistine. “Marks’is- 

prirodi- 
>e nesą

tims” 
nė j imas,

jos. Ištikrųjų “Nauj-se” ši
tuo klausimu reikšdinasi toks

ie valandos ir nesivadavimas 
principais, toks beprincipu-

jei), atvyksta Bulota žino
ma, tai labiausia užsitarnavęs 
vyras visais atžvilgiais, kurį

sirodo “Keleivio” darbai, So.

teto laiškas į “Ateitį” — ir 
“Nau.” neranda nevieno kri
tikos žodžio... Ateina Janu
laičio laiškas — jau jos šau- 
ldu: ,„laukit apaiMuraStl

musų priešai.
ganizacijose, kur

sroviu atstovai! Pirmiausia c

argumentą, pri

ksmingunią. “Naujienos” ne 
tiek dėlto pripažino tą atmetimą 
kenksmingu, kad už jį dešinie
ji gali apšaukti socialistus ar-

sauj ienas, Kova ne
ne vienos citatos iš jų.

Ipiino organizacijose išvien su 
buržuazinėmis srovėmis, o “N.”

jos savo nuomonę paremia įm

tiktai išimtinuose* atsitiki
muose, kuomet nebėr kitokio 
ki lio. Juk kiekvienam aišku, 
kokio gilaus, pamatinio skir-

m’iniose, kiek dėlto, 
atmetimu socialistai 
šinieinsiems. š. m.

numeryje 1-am jos rašė:

Nuo pasidalinimo fondų 
pagal sroves laimėjo dešinie-

riuose buvo kritikuojama tos re
zoliucijos ir ’’Kovos” komenta
rai prie jų, ji nepakartoja ne

ir kitokias organizacijas. Mes 
pamatysime žemiau, kad šito 
“Naujienų” argumento “Kova” 
sugriauti neįstengia. Bet jaus-

tarp buržuazinių. Ir jei mu
sų draugai kartais buna pri-

bedami apie vienybę. Bet jei-

ktas? Blogas daiktas yra ne 
vienybė, o veidmainingos kal
bos apie ją. Taigi socialistų

gumas visuomenei. Bet to

met socialistai, ažuot kovo
ję su dešiniųjų pinklėmis, ar
dančiomis vienybę, patįs at
meta ją. Tuo budu jie pasta
to prieš visuomenę vienjrbes 
ardytojais save, o klerikalus 
ir tautininkus išteisina. “Pri-

mu socialistai duoda progos 
dešiniemsiems sulosi žmonių

ir tuo budu paslėpt nuo jų

m a

Antra, “Kova”, .čia visai ne A
vieton kiša kajtą apie marksiz- 
niQ. “

'"•i ♦

vadino nemark^stiškais žino
mųjų rezoliucijų® adži^iųiųK

uos” ne už tą pa- *

ten perslninin? ąglygos —got.. jie. nepripa;

ji papasakoja savo žodžiais, 
o pro didžiumą ji visai praeina 
tylėjimu. Ačiū tokiam savo 
metodui, “Kova” turi galimybės

jimo.

patinka..

pamatinius dėsnius? Ar bent

klcsiniai skirtumai čia nieko 
To mos nemato- 
sumuša” tuo, kadme.

racijų nesišalina socialistai 
kad ir jų ten nėra didžiumos

šelpimo darbo. Bet pirmiau
sia, čia kalbame ne apie tai, 
apie ką reikėtų kalbėt. Juk 
ne apie šalinimąsi ir nesiša- 
linimą nuo šelpimo darbo y-

joj, o apie tai

sinių ’ prieštaravimų, ar ne.

inė gi na gud-

savo kitu du “pamatiniu dės
niu” ir smarkaudama šaukia, 
kad jos jų neįveikiančios. Gir- 

Jaujienos” neprirodb,

bes skelbti su tomis buržuazi
nėmis organizacijomis, o ko-

rbiidukų klcsos kelią, išpiešti

klesiniai skirtumai čia nie-

čius jose darbininkus, atsi
kratyti nuo buržuaziniu va-

sime: kodėl mums reikia tatai 
prirodinėti? Mes to niekuomet 
nesakėme. Kaip tik priešingai:

mo darbe

Naujienų

azinės srovūs ir šitas organizaci-

poliškos vežimėlį, ir jos siūlo 
jose taip-pat kitokius veikimo 
budus, kaip socialistai”.

Jeigu “Kova” butų ne “savo

supažindint savo skaitytojus su 
tikru jų turiniu, tai tam nesą-

tvirtina, kad reikšdinasi.
“Pamatiniai dėsniai,” kurių

“Naujienos” buk ir nemėginu
sios! sumušti, yra tie, kad bur- 
žuaziuės srovės žiuri į šelpimo 
draugijas;’ pirmiausia kaipo į tais galį stovėt “buržuazinės ir

tų buvę vietos.
“Kova” paskutiniuose savo 

išvadžiojimuose, beje, daro dar 
vieną klaidą. Ji reikalauja pri
rodymo, kad vienodais paina-

jas darbininkų minioms tik
ra šviesa, arba kad, jose bū
nant, lengviau galima butų 
prie minių prieit ir varyt tarp

Ugi kaip tik tą, ką sako “Nau
jienos”, būtent, kad prie tam ti
krų aplinkybių socialistai GALI 
eiti j organizacijas, kurias ne jie 
valdo; ir kad, ir veikdami iš
vien su buržuazinėmis srovėmis, 
socialistą! GALI gint savo pozi
ciją.

Tai apie unijas ir kooperaci
jas. Bet toliau pasirodo, kad so
cialistai gali veikt ir šelpimo or
ganizacijose kartu su kitomis 
srovėmis. “Kova” sako:

Tuo vaduodanriesi kai kurie 
Rusijos draugai įstojo į Pe
terburgo klerikalų vadovauja
mą draugiją nukcnt^uriMB 
g (Seka ant 6 pusi.) *
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Jaunuomenes Skyrius
K

<

Is liauju Taku.

Prie langelio

Čiulbonėle, čiulbonėle, 
Paklausyk nors tuje, 
Pasiskųsiu paporysiu 
Savo uedalelę.

Vai, nuueški, čiulbonėle, 
Ant lakių sparnelių, 
Į gimtinę — tėviškėlę, 
Tolimų šalelę.

Vai nudilusiu, tai nuvysiu 
Be brangios laisvužės, 
Be saulaitės spindulėlių. 
Audringos dalelės.

Vai> tai verktau, kad mokėtau. 
Kad jiegų turėtau.
Tai raudotai! skausmą lietau 
Į dainelę šviedrių.

ri.
kim
kitas Grotas geležines,

fs p^ai iškiltai!, kaipo aras

Tai išverstai! muro sienas.

Pasidžiaugtai! saulės šviesa, 
Pakvėpuo tau džiaugsmu.

Savo nedaleię,
Laisvės skaidria, švvtria daina. 

€ * & K

Savo dalužei e.
v

Pražydėtų karta,

Čiulbonėle. čiulbonėle 
Paklausyk nors tu jo, 
Pasiskųsiu, paporysiu
Savo nedalo lę.

Barytas Karinis.

Liūdnos mintis.

Liūdnos mintis siaučia, 
Skausmai ver’ krutinę, 
Kad musų tėvynėj 
Keliaująs skerdynė.

šaudo ir kapoja: 
Kraujas bėgti s riovėm s 
Ne maž nenustoja.

Net visi upeliai 
Paraudo nuo kraujo; 
Bangos įniršusios 
šniokščia vėl išnaujo...

Dabar tikintieji,
Lai aiškiai atsako,

Kur mielaširdystė, 
Be galo gailinga? 
Kodėl leidžiai žūti

Melstės nenustoja:

Jic visi kartoja...

Bet tas Visagalis 
titaaudžia, kur dausose, 
f> gal jau prigėrė

Laimutė.

Tai sapnas..

kalbu su tavim, liustu, džiau- 
gėiosi, bučiuoju...

Tu rūstauji, bariesi, lai vėl 
linksmai nusijuoki,..

Bet štai prasivėrė akįs ir

laimė

J. Schumacher.

Spraga
metu

Priežastis to viso ar nebus tik 
tame, kad mes nesusilaukiame 
naujų spėkų iš priaugančios 
jaunuomenės.

kiai permatoma.

iš nemanau ai-

Bet kad

įseji-

jaunuo-

nenorės, bet visa pažangioji jau.

nimos klausimu.

tik jaučiasi tinkančiu

besilavinant.

rius ir lankant įvairias mokyk

pagandos Mokykla, kuria lan
ko nemažas jaunuomenes skai
čius, bet toli gražu dar nevisus.

gioji jaunuomenė privalo nepra-

stokų socialistiškų agitatorių

tyvikus darbininkiškoje dvasio-

žinoma, rašytoju būti ne

du gabumas lieka nesunaudo
tu.

au lavin-
nes mums
St. Nar kis.

Nėra laimės be sun 
kaus darbo.

Tie, ku-

visokio-

išbridus iš tamsos purvyno. 
Tie, kurie stovi augščiau už 
mus ir į kuriuos mes žiurime su

mos dabar einame, 
nuėjo pirma musų,

Bet kartais jų keliai

Tie. kurie

buvo išklo-

ir mieri... Kuris turi būti var- »
tojamas atsiekiami savo tikslo.

kti savo tikslo labai lengvai ir 
tuomet mes jaučiamės esu lai- Draugai 

. m ingi. Pasikeliam į puikybę, Į greit

vėjo, nieko neišmoksiu. Už 
dienos kitos valkams jau namie, 

klausia — kodėl taip 
ugrįžai iš mokyklos?

reikšti savo nuomones tame pa
čiame klausime. Aš-gi paklau
sęs K. B. ėm’iau ir parašiau sa
vo nuomonę, kuria K. B. supra-

Naujienų Trijų Metu 
Sukaktuves

mį nenorim nė kalbėti. vo nuomonę, neužkliudžius los 
nuomonės su kuria aš nesutinku

lim netekti arba kitoki nelaimė 
gal mus užklupti ir tuomet nu-

atei-pJu pats savimi. Kų iš tokio 
CT žmogaus visuomenė gali tikė

lis, Nieko! Atsimink, mielas 
skaitytojau -- nėra laimės be 
sunkaus darbo.

Be abejonės, nėra nežmoniš
ka įpulti į beviltį padėjimų, bet

kad “aš su fa nuomone nesutin
ku“, bet reikia nurodyti delko aš

vo straipsnyj, be mierio kriti
kuoti K. B. nuomone. Bet K. B. 
kitaip suprato mano mintis, ir

Ir turim

laukia

daug mažesnė už šios dienos, tai

šios dienos pasisekimą su vaka-

jaus, etc.

tr
vienokios. 
:okių nors

žūties kranto, kaip-41* mes, kuo
met nustojame vilties ir nebe- 
pasitikim palis savimi ir savo
pa jiegomis,

dienos pasise-mingu iš vienos
kimu ir nuleidžia rankas arba c

visai nustoja vilties kuomet ki-

laikas lygsvaros. Tai nėra mu
sų laimė ka mes nu veikiam per

lų e.
tęs pasisekimas pasako musų 
gyvenimo istorijų bet tiktai pa
lyginimas dienos su diena, mė
nesį su mėnesiu metų su metu 
etc., ir tuomet mes gausim re-
zullata musų pasekmių ir ka 
mes esam nuveikė del žmoni- 
jos labo.

viena ga t vikarui bendrove ne
buvo suorganizuota vienai die
nai. Parodos, piknikai ir kito-

Bet kas su kitomis dieno-

sėkmingas ir

nimo likimui ir

dus bevilties jausmus į savo

torio, kad pergalėjus be vi lt in
gus jausmus.

šeimynos, sa-

nori lengvai gyventi. Laimė 
nėra lengvai įgijama. Mes tu
rėtume būti kuo nors pasi-

kelių del musų priaugančios

laukti rytojaus ir žiūrėti į ki
tus, kad atliktų musų užduotį?

mas

<6

Prie kokios

prie

CIOS

is

pa-

na vienos dienos pasekmes su

eitų iš to jauno vaikino kuris

iš pirmos dienos, jeigu jam ne-

ti jaunas advokatas nueitų jei
gu jis nustos vilties ir pames

nors kita?
i 

sutiksime, 
buvo kvailas ir leido bereikalin
gai laikų, mok y damos tiesas, 
Jis gali žinoti tiesas, bet užmir
šo studijoti vienų žodį - paly
ginimų. Advokatas, kuris nori 
būti pasekmingu, turi išmokti 
savo lekcija ir tuomet žiūrėti

mes visi

Jaunas vaikinas dirbdamas ko
ki nors sunku darba, mano sau:

* C fc. ’

ai* as ne-
etc.. tas nie-

is galiu ir 
visuomet pa-

rūšies

ne

J. K—as.

Jis mirė
mirė... Mirė mano myli-

nimo ištikimvbė?

Kur

užsiniaiikusi, neįžiuriama... Nes 
jis mirė. Ne, ne jis mirė, bet

smūgį. Juk taip dar nesenai 
skambėjo jo meilus žodeliai...

visados... Man tik liika lindėti 
visa gyvenimų, nes aš jį myliu

Patėmijimas ant 
patėniijimo.

į rankų, norėdamas išreikšti sa
vo nuomonę kokiame nors 
klausime, tai turi pirma gerai

kitus.
Pastaruoju laiku jaunuome

nėje įsigyveno toki nuomonė, 
kad buk vieni tik todėl rašo, 
kad sukritikavus kitus, o kiti 
nerašo driko, kad biją kritikos.

"rfi

Taigi norėdamas išsisukti nuo 
tos “neva kritikos“, K. B.užsi
gina savo pirmesnių išširek i- 
mu. K. B. sako: “Nežinau Ras

kuomet mano nei žodelio apie

Matote čia nėra pasaky-

kad motiTįs reikalaujan-

Tu

Tai tas mane ir vertė manyti,

Išdalies aš ir neapsirikau taip

litikoj arba balsavime, bet ma
tas kur kitur.

Toliau, K. B. sako, kad jis iš
ganymų matas tik apšvieti)j. O 
į mano pastatytų klausima: “Ko

už geresnį būvį, ' neturėdamos

Kokiais

pagerinimui būvio. Kas nežino 
suiragisčiu taktikos, kokiais

sas! Tankiausia jos užpuldinė
ja valdiškas įstaigas, naikina 
k rasos siuntinius ir t. p. Ar 
toks kovos būdas yra geresnis 
už politiškąjį? Aš abejoju! 0 
kokie kiti budai ?

v . .

minkim, kad beteisiams yra 
sunkiau ir apšvietų pasiekti.

pie jus keliais žodžiais neužsi
moka kalbėti, geriau aš apie jas 
pakalbėsiu atskiram straipsnyj.

paties klausimo, kadan 
klausimas dar toli gražu 
rištas, o pakelta klausimų už- 
trint, man rodos neužsimokė
tu. K. B. sakosi žinąs visokiu C € &
būdų kovai už būvį bet lik viena 
būdų tepaskelbė, o kitas būdas

neis-

B.

mesniain savo straipsnyj K. B. 
kvietė merginas “į talka.“ Iš-

leifiinio ir prisiekiu niekuomet 
neužgauti tau širdies ir nežeisti 
mefla..

Tu atleidi.......
Aš jausiuosi Primingu, sį>uu-

tikslo mokslo ii’ šviesos.
Ir kuomet teoriškai yra tei

singa: “Kad nėra laimės be 
sunkaus darbo“. - mes išmoks- 
tam, kad visas užganedinimas 
paeina nuo rezultato sunkaus 
darbo ir atneša mums didelius 
ath^niimis už drųsų, energijų 

. ' i ■ ■ V "' r-

tų taip sunkiai dirbti.“ Jis nu
sprendžia važiuoti mokyklon.

ir atranda kad mokytis vra sun- M k

Jis užmiršo kad nėr laimes be 
sunkaus darbo. Vaikinas pa
deda niųstyti aš personas ftip-

y;

mažu ir jaunuomenėj išsidirbs 
kitokis supratimas.

O dabar, žinoma, jaunuoliai 
norėdami pakelti kokį nors 
klausimų, ir išreikšti savo min
tis ant popieros, pastato klausi-

viau butų išsisu 
Piiy. K. Baha • 
“Kodėl daug 
reiškęs savo

kj^mio kritikos, 
įkėlė klausimų 
dusių,.“ Ir iš

)

d’irbluves dirbti, kad tuom pa-

j ima,, lai vienas K. B. kovos 
būdas prieš netikusį surėdymų. 
Dabar dar nežinau kokie kiti jo

ištikrtpii jau čia K. B. beveik
duslų. Ir is-T Jo paties reikalauja iš merginų, 

inoiH- kvietė i? ko pirmu jis sakė, moterįs n-i-

s
a®

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

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

didesniu tiesų.v c

Mano supratimu, butų netei
singa, bet nedrįstų sakyti dėlto.

neteisingumas ? mažu dar

4 
■u

u 
n fli

už
mus ?

Nesistebėčiau ii’ išto, I 
aš esmi persitikrinęs, j 
negali viską vienaip s

Muzikantui. Labai gerai, kad 
D. M. turi kitokį supratimu, ap
sivedėm o klausime, tik nelabai 
gerai, kad jis iškraipo mano

“Jeigu kuriems pirmoji meilė

Tai reiškia, kad nevisuomet, bet 
tankiausia. O D. M., mano žo
džiais sako: “Jeigu kuriems

Kad aš tai nesakiau, aš daro-

gali pamėgti vienas kitų ir ma
tydami kokias nors kliūtis gali

tais, kurie yra įsimylėję nes jų

(virtus meiliškus jausmus, ku
re apsireiškia isim vienišių šir-

Dabar,
i nam

Mano

kad mano oponen- 
man pramanytus

nevis

“Man rūpėjo tik parodyti St.
N. nenuosakumų.“ Na, tai da-

pirmoji meilė nepavyksta, lai .lls l);1 
tokiems yra lemta likti senber-, k urna, 
niais.“ Matyki!, jau čia. yra ne- Ant 
mažas skirtumas. 'Išeina, kad <Tai p«] 
jau neatbūtinai turi likti sen- i<a|j)čs 
beriliu, jeigu pirmoji meilė ne- į j j

O kaslink mano nuomonės 
apsivedimo klausime, tai aš lai
kaus senos savo pozicijos. Aš 
meilę visuomet statau pirmoj

ir aš tos nuoinonės, manau, lai-

‘ft*

Irgi kritikai

savo

poniu, kuris užsimanė kritikuoti 
mano straipsni, tilpusi “N-nu”
nr. .50?$ po antgalvm luotas n’ 
Meilė.“ Kad “Jaun. Sk“ skaitv- 
lojai galėtų geriau suprasti, 
kur yra teisybė, aš paduodu čia 
ištrauka iš mano straipsnio.

žodis į žodį: “aš pilnai pripa
žįstu, kad protas turi galę kon
troliuoti visus žmogaus dar
bus, pasielgimus ir jausmus,

išeina, kad žmogus kitų jaus
mų ir neturi, apart meiliškųjų.

jausmai buna įvairus, kiniuos 
aš ii’ išreiškiau žodyj “ir jaus
mus“. Kad kas nemanytų, jog 

Į aš kalbu apie meiliškuosius 
jausmus, aš pridūriau “bet tik 
ne tikrojoje meilėje.“ C) juk 
meile negali būti be jausmų.

ja. kad jausmai yra meilės pa
matas. Kad mano oponentas 
nemato kitoniškų jausmų, apart 
meilės,
meilės pamatu.

ir visus jausmus vadinu 
noriu pa

klausi i ar ps ir žmogaus žvė
riškus jausmus vadma meiles 
pamatu?

tokiu

tikavo vienoj vietoj, sakyda
mas, kad protas negalįs kont-

I! C............

t.. +<

‘-V"-: ’

nors parašytų
....... >»

Pro

ta

kuoti kitus — J. J. Č. j ieškojo 
per pastarųjų dviejų metų “J. 
S.“ gyvenimą? Reiškia, surado 
proga rauslios po senųjų “Jaun.
Sk.“ bendradarbių

nentui tokios progos nelaukti, 
nes tokia kritika nėra kritika,

tik šmeižimas.

nerimtos kritikos “Jaunuome
nės Skyriaus“ stiprėjimui ir au-

St. Narkis.

Iš Jaunimo Gyvenimo
ROCKFORD, ILL.

A. Šimonis 
kauskaite.

(frg.
Jan-

telio, LDLD. 29 kuopos.L. Ik 
Kliubo ir prie L. Sūnų ir Duk
terų Dr-stės. P-lė M. Jankaus-

Simų ir Dūk (erų Dr-stės ir prie 
Dram. Gied. Dr-stes “Kanklių“ 
mišraus choro.

Kadangi jaunavedžiai buvo 
laisvų pažiūrų, lai paėmė civilį 
šliuba. Jaunai porai linkėtina 
gero pasisekimo ir laimingo 
gražaus s u gy ve n i m o.

gražus būrelis jaunimo. Visi 
gražiai linksnimos. Apie 11 vai. 
prasidėjo vakariene. Bevaka- 
rieniaujant sulaukta ir Nauji 
Melai. Atsilankiusieji trumpo
se prakalbose išreiškė savo lin
kėjimus ateinantiems metams.

buvo gan pasekmingi rockfor 
diliams, bet šie metai turės bu 
ti dar |>asckmingesni.
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PASARGA BANKO DEPOZITORIAMS
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Prašau atsiųiti man knygą Soclalii

Vardas ir pavarde

P. O. Box arba namų No, gatv© ir miestu.

NAUJIENOSDos Moines Register

Jau Vištytis Chicago, Illinois1840 South Halsted Street

\Nt:Lu! Pont 
700 KNOW 

ME ?

O V1SUO- 
klesiniu

Corner 12th 
and Halsted 

Streets

Tas mano žaislus išmėtė 
.. Kokis nedorėlis! 
Kodėl tu manai, ka< 
A-a! O ūsai

kad socialistai 
a r liberalu d ra c 

ieidami i C k
neskelbtu v 

kiršinės

išvežė A les;j. 
nuožmiausia

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

Atėjo policija, j 
dėžę. Du policistu 
išdidus, o kitas 
Vania žiurėjo per

kartą pabriežia 
į tokias organ i 
is tik išimtiniu)

Švininiai kareiviai pei 
davo policislus. Jis sla 
juos į eilę

Aš nenoriu...
Sėskis, sėskis!.. Sušlapsi.., 
Kvaile koki.. Aš nemažas.. 
•O tu nesikoliok! Streikie

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderi (čekį) ant mmoi g 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

savo sapną’.. Leta pakele 
i, kuris pabučiavo Kristui 
ą, kur buvo įsmeigtas vi-

iNlHElLIAĮRf 
-—" OF THE. *'^S 
WEST SIDE

Halsu d Siutu

Ruimas 902-904 National Life Bids., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketvergo ir nubaton vakarai* nuo 
6 iki 8 vai. vakare, po numeris:
1666 MILWAUKEE AVE., Chica<«. HL

Tel. Humboldt 97.

urną), ir 
rūpinosi 
sąmones c

kad jos tuo 
ta ne- 
, kurie 
suklai-

Naujas sutvėrimas kariaujančiųjų tarpe 
\ rodąs taka.

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,

—Jis kliudo...
—Negalima. Už tai jie 

gali areštuoti ir nugabenti 
vadom..

kur gulėjo ser- 
Kas tai slėpėsi, 
j, nematomas, 

pačios to 
; keisto

mis...
Vakare teta išsivedė Vanią pa 

vaikščioti. Užėjo ir į bažnyčią 
Bažnyčia buvo visai tušti: tik 
kelios ubagės ir senutės moters 
Ir šviesos 
buvo tamsu

Vania tempe 
žiu, o jinai neatkreipdama (lo
mos, meldėsi; ir net atsiklaupė... 
O pirm niekad to nedalydavo...

Užteks jau, prisimeldei!.. 
Ten eina pinigu rinkėjas! Duok 
pinigu, — aš įmesiu,

Teta davė penkapeikę. Praė
jo pro šalį turbūt, nemanė, kad 
Vania duos penkapeikę... Va. 

pasivijo jį ir atidavė pini- 
Re nk a n t y s i s p a s i s k lo n i o j o 

Mat, pasikloniojo!... 
kad Vania davė pini-

O, biaurybė 
jo Vania...

--Vania! Ar

Visi turi ūsus...
A-a! Ne tokius!

neapgausi... Aš žinau

i ujamos ir ką pripazi 
yra liktai tame, kai 

saug deklamuoja a

dešine darbininku sąmone.V €- V *-
a” tomis deklamacijomis 
daug užsiima tiktai dello,

- štai Kąri Kalėjime 
jau jį paleisite4? Girdite

—Neleisime...

ra pikto lame, 
įeis į k lenkaiti ;
ugijas, kad lik 
jas ir ten būdami 
vien ybės, n e t e m d i n t ų 
da r b i n i n k ų s ą m o n ė s, 
met eitų tiesiu savo 
keliu, kaip ir unijose

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis •palvomis 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebutu 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 spauda, 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 siuskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

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

WEST SIDE TRUST am SAVINGS BANS!
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

leisk jiems, prakeiktiems’iems!
— šnabždėdavo virė j 
dėdavo knarkti.

Dieną ,kuomet visi užmiršda 
vo Vanią 
kambary

sitikime juo aiškiau reikia pa 
briežti įeinant ir įėjus, kai 
tos vienybės ir tuomet nesusi 
da ro.

sargas \ aska
ike, todėl kad

Taip jam ii’
kad A lesa nu-

Vienok da 
me: įėjimas 
zacijas galim 
se atsitikimuose, nes pats į ė 
jimas jau gali suklaidinti ta
msesnius darbiu inkus, ku
riems juk nuolat kala visokie 
buržuaziniai suvedžiotojai a-

mes Brooklyno seime ir vislu 
apleidę tuos dalykus, kurie cha
rakterizuoja darbininku pozici
ją; ims, girdi, perdaug solida
rizavosi su buržuazinėmis sro-

Iviama numojo rai 
gręžė į sieną,...

Kuomet jie išėjo, 
sustojo prie Alešos dėžes n 
žiurėjo į ją, paskui atsiklai

111S|...

Neužmiršk gi, mielas Jėzau 
Kristau! - pamanė Vania, kuo
met lota pastalė jį ant grindų. 
Jis dar tris kartus persižegnojo 
ir pasikloniojo Kristui.

Kuomet jie ėjo namo, susitiko

Valgiau... Ir pieną geriau 
Kam Alešą čia pasistatei? 
iii) tai nesmagu buvo V;

Atsistos ir užlips ant kėdės 
nuo kėdės ant lovos 
urnai

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rasta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi- 

___ traukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir užda-

darbininkų miniu prieit, pa
statyt ją pačiu nukentėjusių 
susišelpi mo pamatais. Apie 
tai kadaise rašė ir skotiios

koki ji!..
Pasodins

Sėdi Vania ir snaudžia... Galva 
lenkiasi vis žemyn, žemyn... ir 
jis kruptęles, urnai atbus.

—Virėja! štai koki... Pati

nežinojo 
ipie Ką kalbeli su mama. Sė- 
lėio ant lovos ir žiurėjo į nia- 

Mamos ranka gu-

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
. Jono Spargo Knyga *

Socializmo Minties Blaivumas
principialiai negalį veikti vii 
no j e organizacijoje su buržua 
zfinėmls srovėmis, pasirodo, ne 
išlaiko jokios kritikos.

Visas skirtumas tarpe to, k; 
sako
no “Kova

rie Alesos (tezes, o \ania savo 
ambaryj... Teta prieidavo prie 
ranios, glostė jo galvą, bet nie- 
o nesakė: jinai, lik dūsavo ir 
laiminėjo Vanią.
Mama tą dieną nepietavo:

O kodėl jie atnešt 
lėže? Vadinasi, ir Ale 
i įvažiuos?., teta!., greit

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
79 W. Monroe 8t.. Roem INI

Chicago, III.
Phones Central 6107 ir 6108

mos:
-—Kur tu?... a... atsigula

jau... Padarei? į
—Eik sau! Sakau tau, — ne 

noriu! Aš mamai pasakysiu!
—Mama miršta, o jis — ma 

niai! Grubijonas!..
—Nesi k oliok, sakau
Buvo nesmagu ir ėmė baimė 

kad mama numirs. Vania į 
smeiges uosi i pagalve tyliai ver-

Narna Įbego savo Kambarin 
Jis nežinojo, kodėl jam ir-gi už 
s i uorėj o verkti

Klve iKinnd 4v<*., Kampas Loomis ir 184os Galvi*. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Valstybinu Bankas su dideliu kapitalu arti nanuj 

KcRidiariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa 
don. žinoma fvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padčti ir 
kad jie bus Umokčti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedfllio, Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 v. v&k

jie... Pragarmi eis
!.. Ir ačiū Dievui !...
mio (o laiko, kaip areštavo A 
ą, Vania ir bijojo ir neapken 
policistu; kiekviename juii

reikalinga! mažas 
Visi kalbėjo šnabž- 

ukščiojo tyliai, lyg’ bijo
dami ka nors išbudinti... Vaka- A.
re Van'iai pavelijo incili pas

buvo baisu 
Sukti, kad 
lauk... O mama su jais Kali); 
si,... Jai padavė kokį tai popu 
rį ir privertė pasirašyti. M;: 
mos ranka dreb 
pos

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

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

no, kaip .Naujienos 
-gi, dėdama visą svn 
skirtumu, kurie mums čionai 

l.

Amerikoje tupi beveik išimtinai 
teoretišką reikšmę, aną didžiau
sią ir pamatinį skirtumą visai ig
noruoja; ji ir nesupranta jo. Ir 
ačiū tam, ji savo* taktika kaip 
Cik veda prie to, kad darbinin
ku minioms darosi sunku ai- 

c

skirt socialistic poziciją nuo kle
rikalu ir tautininku. Radikali- L 4*
škoji ant pažiūros “Kovos” tak
tika tuo budu yra pagelba atža
gareiviams.

kalėjimą ir tenai 
vo kareivį su ūsais.

—Gerai tau? — klausė Va 
nia, žiūrėdamas per langiuką 
— Nuobodu? A-a! O Alešai 
manai, linksma ?..

musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmonės, ir musų valdininkai patyrę 
bankieriai.

fiie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Jū
sų nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Panedėlio
U tarn i n ko
ir Subatos
Vakarais

Klibama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

\ t nešė Alešos 
: vienas tokis 
- paprastas, 
biskutį pra- 
mažose aky

se žibėjo didelis piktumas... Vėl 
atėjo! Ko jiems dar reikia? Ir 

o taip norėjosi su- 
jie nešdinkis sau

del karo šelpti, ir mes nieko 
pfieš tai neturime, nes i iv Itai 
ne vienybę skelbi: 
kaukę nuo klerik 
ninku veidų, gina 
rbininku poziciją.

Mama sirgo. Atvažiuodavo 
daktaras, prasidėdavo sujudi
mas ir likdavo pertraukta vieš
pataujanti tyla. Nešė leda, van
denį, baltas paklodes, bėgo į ap- 
tieką, beldė durimis. Niekam 
nerūpėjo Vania
Teta dabar miegojo su mama 
o Vairios kambaryj miegoje 
nauja virėja. Nakties laiku ji
nai knarkia ir įvaro baimės Va- 

iribėgs, lyg sena ra
gana, prie, lovikės ir pagriebt 
Vania.

—Ko tau?

tas Kaukes įrauki nealsisakc 
(atsiminkite, ką jos sakė apie 
dešiniu j ų void m ui n iių 
jos taip-pat nemažiau 
klesinės darbininku 
pagilinimu; dėlto, 
rūpinasi, tai jos ii 
skelbti tokiu “principą 
darbininkus gali tiktai 
(tinti.

Teta urnai sugriebė Vanią 
išsinešė į kitą kambarį. Ir 
neprotestavo, ir nesiprašė at£ 
prie mamos... Kas tai baidė 
tame kambary 
gauti mama... 
lame kambar 
nesuprantamas, net 
kambario kiuris išrodė

irbiau- 
sis dalykas, kuris skyrė Ameri
kos lietuviu darbininku po
ziciją šelpimo darbe nuo 
buržuazinių srovių pozici
jos, buvo ir tebėra atskyrimas 
politikos nuo šelpimo; o šilą da- 
Ivka nieks taip plačiai neaiški

nus !...
Ir vėl pradeda knarkti... šta 

Ir nieko nepadarysi 
, o pati vėl j lova..

MMlilM
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ŽINIOS MokykisMasažiuoti
ATE BANKO SUSIRINKI

MAS.

sausio

i rinkiniai!.

kad kaip nors užvilkus susirin
kimą. Susirinkusieji pradėjo 
nerimauti: mušti kojomis i

rinkimą ir paprast“.
susi
imtu

c

mi-

Jeigu ir toliau parapijonai bu

siąs kitur.C

kas ieina i< 4-

pijos.

arapijonas.

.Jotui Bemian areštuotas. Iii 
tariamas Louis Troth užmušvs-

Gastel, milionierius, nu-

J. Maurice Pettit, kuris nužu-
tinca.

kiniui neduota

ikslų. Kitiems nė gu-gn.

sustabdydavo,

riu.

Sluhlke, 5043 
įve.., nusižudė

W. Seller su/? 
ir Win. Allison.

balsuoti.

žinoma, šėčininkams

Kaip sau norite.', 
negalima daryti.

Gudriai sumanyta, ar ne?
Kam rnalvfi,' Hrtttrrr, šeriuin-

Malonybes užsimanys griežti.

POSELAND.

neištikimybės.

žmogaus prie

vogė 11 kiaušinių ir švara 
vos, kad pagelbėjus badau

Iš. Lorenzii/i, 2014 \V. Adams,

vadei privatiškoms išlaidoms.

’jonų susirinkimas.
Jas. Higgins, 40 W. 30ta, turės 

užsimokėti $50 ir teismo išlai
das. Mušųs metų senumo duk-

jokių ’ ceranionijų užimdavo 
burnas visiems tiems, kurie ne- Harold Talladge, 9930 S. Win

chester, įkrito į vana su karštu 
vandeniu. Padėjimas scrioziš-

au

bit po scinu — ir viskas 
labart ės parapijonams

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
ii

C> Sutaisau receptus nu didžiausia atyda, 
M nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
b-’j Amerikos daktarų. Tai vienatine lie- 
L> tuvižka aptieks Bostone ir Massachn- 
M setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- 
fj kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- 

lit reikalaut per laiškus, o aš prisių- 
A siu per erpresų.

Įrj X. Sidlavxslcis
Ž Aptiekoriua Ir savininkai

SOUTH BOSTON, MASS.

nepriklauso

v imas. Mato
Boto, k u n.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETBUS OEHTISTft 

balandos: nuo • ryto iki S vai 
Nedaliomis pagal sutarimu 

4712 So.. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvta.

SAUGUMO SRYTIS
{1801

ŠI valstybine banka 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų

Jus turite dėti pas mus

Turtas Virš $2,800,000.00
1816

STATE BANKSCHIFF and COMPANY
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

J2IB STREET ARTI HALSTED ST, CHICAGO.

perto. Puiki profesija. Va
kariniai kursai. Paliudiji
mas. Kreijikis i

Dr. Birger Ėsk.
1336 Eddy st., Chicago, III.

EVESKI0 
SSM0KYHA

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinės 
ligi augščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraščio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL If 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St..Chico&i

Vyrišku Drapanų Bar genai
Nauji, ’Wanniti, 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

1ų overkotu.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedčliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba apredahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus siu t visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av.
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

šo- 
mo- 

kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus į trumpų laikų 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergų, 7 :45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. .1. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chernausko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Ateik į vienintelę Šokių Mokyklą, 
kini mokinama sulig naujausios

Visi 
mados,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10e, Balkonas 5c.

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

HM

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje įlankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vicc-prczidentas 

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co

CHARLESKRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS 
KAPITALAS . - ---------------------

BLUE ISLAND AVE., kAmpas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prcz. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE 

vice-prcz. T. 1 
JOZEF S1KYTA 

kasiomis.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALUSIA LIETUVIŠKAI

V. F. MASTIEK * 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg; Go

OTTO KUB1N
Glee Co. prez. Atlas 

[Brewing Co

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyrišky Ligy.

VYRAI

tiesos reikalauja 
prieš išėmimą 

be abejo, greitai
tiesas.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill.

Phone Yards 1516 
KĄ PIRMIAUSIA PARODAI?

Kada mylimi draugai ar savieji ateina pas Tam
stų, kų jiems pirmiausia parodai? Arba kas sve
čius labiausiai užinteresuoja? Gal Tamsta neat
kreipei į lai domos. Visokio luomo žmones pa
rodytais paveikslais labiausia užsiinteresuoja ir 
džiaugiasi. Dėlto fotografija yra brangiausis dai
ktas žmogaus gyvenime.
Brangink kas yra brangu. Ateik Stankūno Studi- 
jon ir nusifotografuok! Stankūno galerija ir inlai- 
sai sulig naujausiu fotografavimo išradimu. Fo-

Jeigu Jus esate nusiminę, del to, knd 
jus esate neišgydyti kur nors, jus 
esat užkviesti pasitart su Dr. Hodgens 
apie bile ligų, silpnumą arba pnva- 
tišką negalę. Ateik del draugiško ar
ba ištikimo pasikalbėjimo. Tas jums 
nieko nekainuos. Jo dvidešimts metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra užtikrinimu, kad 
jus busite pasekmingai išgydytas.

Jeigu jys peržengėte gamtos įstaty
mus, jys neturite mąstyti apie vedi
mą iki jys galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų 
daktaro apžiūrėjimo 
pavelijimo, Illinois, 
turės tas pačias
SENOS ŽAIZDOS EP1THESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jo< veikla tie
sini ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus j normališ- 
ką stovį.
ryj.’ < • <• j* 1 SILPNI KRAUJOP žilinę arbs pasididinę gyslossuDYNAi, prasta 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumas—lėta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jys kentėsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

Silnni nprvimfi vvrni turinti smbgenu sttirute. Olipill, Ilvl VIJUL1 VYIdl, kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir uŽgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laiko atliks darbą. Prašalins nustojimų energijos, ambicijos ir stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
LlLdtl DilolAe REUMATOS KLIŪTIS ant visados išgydoma į 

I LloIVO 30 dienų, jeigu nėra kitų susdėjimų. Šios ligos siste- 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančiom gy’duolėms.

A ^4. , 1* UŽNUbDINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna kasdieną ati-
/ > OI J OS 11 ITO iŠ j dą ir yra pastovinčiai išgydomos į keletą dienų. Šios 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Protingam žodžio pakanka. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai įrengta laboratorija ir X-Ray egzaminacija ištirs ir paro
dys tikrą stovį vidurinių organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydainies pas jį pamatysite jį ypatiškai ir j- 
gysite naudą jo daug metų patylimo. Jus žinote su kuo jus turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 914 arba pagerinto 606. 
Jus galite turėti "Paslėptą plėgą" ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidčliok. Ateik šiandien.

Užmiodijinias Kraujo

T TTAnP'PIkTODR. I. W. HODGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago, 
OFISO VALANDO: 9 ryto iki 8 vakaro. 1
5 vakaro. Nedčliomis nuo 9 iki 1

3," So. Dearborn St., Crilly Building, 
antras augalas, kambarys 208-209. 

, III.
Utarninkais ir kelvergais nuo 9 ryto iki

W. J. STANKŪNAS,

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas:

127 N. DEARBORN ST.
Room 1111-13 Unity Bldg.

Telephone Central 4411.

Namų Ofisas:
3323 SO. HALSTED ST.

(Ant trečių lubų)

“PASAULIS”
Lietuvių laikraštis, 

sdinamas su įvairiais 
kslais. Prenumerata

spau- 
pavei- 
$1.00

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

UTAISVTAS iš formnlos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo (/ėlimo pilto ir žarnų, per- 

(f1! klės skaudėjimo, dusui ioi pult os 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

n A šalčio palvoje, (d., c< t., Sutai- 
lf|d somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLEHIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio--25e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

<■ F. An. RICHTEK & CO.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted St.,

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Balutaras Bit
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius a> 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KaL 
na $1.00. Galima gauti geresniuose saliunuo- 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
žolės nuo visokią blogumų,

P. J. BALTRENAS, PROF.

Chicago, IH.Tel. Canal 6417

IŠMOK BARBERYSTGS 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st.
CHICAGO. ILL.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = j
74—80 Washington Street, Nnw York,

f 
f

i

O 
o

VYRAI YPATINGAI TIE, KURIE GYDĖ- 
TĖS KUR NORS BE ING1JIMO 

PASEKMIŲ.
ATEIKITE PAS MANE. Aš
PARODYSIU PASEKMES.

MASTER SYSTEM

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų Ir moteriškų aprėdalų

Musų Histemn ir ypatii- 
kas mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpą lai
kų.

Mes turime didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksim® 
praktiškų patyrimų kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

____ _____,musų mokyklų bile lai
ku — dienų ir vakarais ir gauti specialiikai 
pigių kaina laike šio menesio.

Petranos daromos pagal Jųsų mierų — bil* 
n ta lies arba dydžio, iš bilo madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principals,.
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš City Hali

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, 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?
***** r ■■»■■■ M mT n TiiwrMWMMTM wMii imie iiii - 11 'm i m umumriiWTiiiiiw »Iiini-wiiifflirnnrni     n num r     mm mw ■■

Reikalaukite:

NAUJIENOS”

Visos privatiškos ligos, kaip tai Užnuodijimo Kraujo, Va
ricocele, Išsiveržimas, Nustojimas spėkos, Silpna Pūslė, 
Skausmai Nugaroje, Raudonoji Gysla ir visos priklausančios 
prie privatiškų ligų pasekmingai gydomos už mažą mokestį. 
Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip Prof.Ehrlich’s 606 
ir 914 Ncosnlversan, Gonorrhea Vaccine ir Reumatic Phy- 
locogcn, kuris užtikrina neabejotinas pasekmes be sugaiši* 
mo nuo savo darbo. Pasitarimas yra dykai. Atidėliojimas 
yra pavojingas. — ATEIKITE ŠIANDIEN.—

DR. WHITNEY, 505 So. State Street
Kampas Congress St., prieš Siegel Cooper, CHICAGO, ILL.

S
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
CARR BROS. WRECKING CO.

t 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

i Pranešimas |
Pranešu visiems lietuviams, kad aš prista- ® 

tau anglis ir perkraustau rakandus. Turiu du 
geru vežimu. Taipgi kam reikalinga automo- 
biliu del vestuvių ar krikštynų ar taip pasiva- 

ižinejimui, malonėkite kreipties Į mane. Patar- 
liausiu greitai ir gerai—busite užganėdinti. X

Juozapas Jokantas t
3934 SO. ROCKWELL ST, CHICAGO, ILL. J

Telephone Drover 5277 y

Administracijos rinkti prenumera 
“Naujienoms.” Dabartiniu laiku važi 
nėja po Omaha, Nebr. ir Sioux City, la

“Naujienų” Administracija

P. VAITIEKŪNAS, “Naujienų” ke
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Pranešimai
WEST PULLMAN.

Ketverge, sausio 18 d.,

<PASARGA.—Drau<ijų pranešimos skelbiama . Literų Į U UOS DmugllOS ikS 
Bh uimokeartie®. Pranešimai betri turi bert Į ....
WMnodaml U vakaro. lankelio arba telefonu .....................
JMdtaoti tų pačių dieaų, kada apaosdtnamaa
Manraiti®. nebegali bot Įdėti. — ‘■‘Narrjknų”

pos extra susirinkimas.
Visi nariai malonėkite

Darb.
k no

SUSI-

kviečiame ir

■ I IBI—M ■ ®

Pajieškojimai

PRANEŠIMAS.
“Naujienų” Bendrovės Direk

torių posėdis įvyks sausio 
“Naujienų” Redakcijoj, 
džia lygiai 8 vai. vakare.

Visi direktoriai būtinai 
valo dalyvauti šiame posėdyje 
ir atvykti laiku, nes randasi 
dau^svarbių ir neatidėtinų rei-

PRAPUOLĖ ŠUO. Rudas, juoda 
nosis, pėda ir pusė augščio. Diržas 
ant kaklo su brasiniiiis kuškiais. 
Kas patčmysite ir pristatysite, gau
site $2.00 atlyginimo.

George Bogavič, 
2129 W 21 St Chicago, III.

17 d.
Valdyba.

PRANEŠIMAS.

sausio ’7, 7:30 v.

P. CereSka.
atsibus “Mark White 
svetainėj (29 ir Halsted

NERŪKANTIS vaikinas jieško 
šviesaus, šilto ir su valgiu kamba
rio, geistina su maudyne, 18-tos,

kėse. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, paŽĄnnedami No 14.

PAJIEŠKAU DARBO barbernėj 
ant. visados duriu praktikos pusan
trų metų; atlieku darbą labai gerai. 
Kalbu keturias kalbas. Atsišaukite 
adresu: Juozapas šustauskis, 
4351 So. Wood Str., Chicago, III

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DALININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

KOMITETAS

Naujienų Bendrovės da
lininku metinis susirinki- 
mas įvyks nedėlioj, sausio 
21 d., Milda svetainėj, 3112 
S. Halsted St. Pradžia ly
giai 10 vai. ry to.

Susirink iman bus ilei-

DRAUGUOS IR ORGA 
NTZACI.IOS.

nu Bendrovės dalininkai.
4k

Todėl kiekvienas narys bū
tinai turi pasiimti savo cer- 
tifikatą registracijai. Die
nos tvarka bus paskelbta

1812 W. 15th st., Cicero. III. 
irm. Pagelb. — P. Shvelnis,

1 I 12 Milwaukee Avė. 
aštininkas — G. Bložis,

3261 So. Halsted st. 
usiness Ag. — P. Galskis.

fždinikas L Katilius,
11185 Milw

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
S \ VITA R PI N ĖS PAŠA LPOS 
VALDYBA 1916 METAMS:

P. Gulskis, pirmininkas.

Czrpukas, nuturimų raštininkas,
1618 W. Division St

D.

izdinink

I \V. Chicago Avė. 
alsjbuna kas antrą

žmonėms, urie

sau uemi

/idm. •

ir Kunsii
susirgus, 

užsii ms

IR MOTERŲ AI’šVIE'rOS 
; ( H ERO. ILL. VALDYBA

1 11)2 So. IStli Ct.
M. Dobruškis, nutmimu ruštininkns, 

1229 So. 50lh Ct. 
J. Aceris turtu rusiininlms,

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K UNT G .A 1K š ū IO G E D1MIN O 

Kensington, III.
Domininkas Shatkus, pirmininkas,

pirm

35 8
I’runk Jurkus, fin.

prot. rašinį 
Kensington

kia id u.£

namus.

frank Shedvillas,
Kensington 
kasierius, 
Kensington

kiekvieno mėnesio, 
e, 1’. Sliedvillo sve-

tai ne.je po .No.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLufOJU 
LIETUVOS BROLIU IR SESERŲ

ų“ u žž i urėtąja i.
Vincentas Miltakis, pirmininkas,

361 Kensington Ave 
Vladislovas Markauskis, viec-pirm.

VISIEMS ŽINOTINA.
11311 Indiana

me vietas nuo sausio 1 1 d.
uze-
To-
prie

naujų viršininku, pirm.
Dubickas. 2129 W. 21st.

susirinkimai atsilm- 
pėtn> čią kiekvieno 
vakare, I'ranciškaus 

Sliedvillo svetainėje, po num. 341 
Kensington, HI. Naujai norintiems 
įstoti j šilą viršminėtą draugyste, 
kaip vyrams, taip ir moterims ir 
merginoms iki Naujų Metų tiktai

Draugystės 
la kas pirmą 
mėnesio, 7:30

TAUTIŠKO KLIUBO ADMIN1STR.
Chicago, Ill.

f in. seku.

KEWANTEHU ŽINIAI.

Šiuoini pranešamo,

ne j e (City 
lis apvaikše 
Nedėldienio.

mo

M.
D.

M. Yuodis, pagelbininkas,
3252 So. Halsted St. 

Gulbinas, [irolokolų raštininkas,

391 h PI.

936 W. 33rd
Geo. Lukas, organo užžiurėtojas, 

3031 So. Union A
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS

St.

si! Tėvu ir 11.

inžanga visiems dykai.

Mitingai atsibunn kiekvieną pir
mą ncdėldienj mėnesio 1-nią valan
dą po pietų, 'P. Rnduvičiaus svetai
nėje. 936 W. 33-eios gatvės, ant mi- 
rcjicfjeijos alsibima toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos tilsi- 
b’ina seredomis 7:31) vai. vakare, 
realiai repeticijos atsibuna pūtny- 
čiomis, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni

kviečiuine4 visus
įlavinti dailėje, kaip lai dainose ar

Lithuanian

i teatrų lošimuose, (ai kviečiam pri- 
; gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
, Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 

užsiim i dainomis, lošimais, bet taip
gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaitė privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

drovės susirinkimus įvyks šian
die, sausio 17 d., 8 vai. vakaro. SELPKIXE LIETUVĄ 

AUKAUDAMI LIETUVOS 
ŠELPIMO FONDUI.

STypewriteriai Už Pusdyke
Kiekvienas" gali įgyti naują 

! ^rebuilt” typewriters (rašomą 
mašiną) su lietuviškomis rai
dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 

O Royal ir kitų systemų. Rašyk 
5-hsavo laiškus" su typewriteriu 
# gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
Q n am reikalinga. Puiki proga 
A korespondentams, agentams ir 

kitiems. Pristatau į visas A- 
Q merikos dalis. Rašyk: 
I J. A. CHMIELIAUSKAS 
g 521 Fullerton avė. Chicago, III. 

cfc’į^o? kodO; eo? ko? ko?^o-ko- žo: ;

Vyru Chroniškos Ligos
EIckUiSka Diagnoze It G?dyinu» 

Spceialibka medicina mqo 
už nuodijimo kraujo

VflfidflMta (nedega slapUm Ilgom
2059 W. MADISON ST., kampai
• Hoyne Avė., viri aptkkoa

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—IX

Dr. A.R. Blumenthal

Pajieškau Jono Baniulio; 4 metai

Vilko, Lokminiškių sod.. Jono Ciget- 
skio; pirma gyveno Cleveland. ().; 
jie palis ar kas kitas malonės prane
šti šiuo adresu:

3201 Q SI r.. So. Side, Omaha, Neb.

MOTERIS su 1 metu kūdikiu pa- 
jieško namu darbo prie šeimynos 
be vaiku. A. Tamošaitiene.
418 E. 50lh Pl., Chicago, III.

Reikalavimai

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras

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

1 peekurio
51) prie šriul

J buėeriaus
2 prie Gordi
Ii) prie karų lais\ mo

mašinos

'Laipjau daugelio darbininkų ne a- 
matninkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darini dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mobilities įvairių a- 
malu (de.

MG TEKU SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginu įvairiems da
rbams dirbtuvėse. skalbyklose, namų

Puikus

prie

puikiausios dirbamosios vietos,

denio offisa. OPPENHEIMER

rs arba nier- 
l'uri Imli ge-

is/, in ros.

REIKALAUJAMA apysenio žmo
nis už sargą į Warehouse
>7 W. 2l)-ta gatvė, Chicago, III.

ris mokantis savo darb.ą. D 
nuolatinis ii' gera užmokėsi is.

E. M. Demikis,
2138 W Coulter St. Chicago

ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į 

“VIELKA POLIONIJA”
1419 W. Division St., Chicago.

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

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

Pardavimui

is miestą parduodu
vi

nį e-sus sykui ;ir mskiriu, vari 
nesiūs, skiirini seklyčios 
venpoi t Jovus, komodas, valgomo
jo kambario .setą ir tl. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sul\ g j u kainos.

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
niui reikmenis tiesiai už “who- ♦
me visiems.

LEVINT1IAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

PARS II) l ODA saliunas iš prieža-

gyventa lietuvių ir lenkų. Laisnis 
tiktai 6 šimtai dolerių; nedėliomis 
saliunas atdaras. Biznis 
bias. Atsilankykite ir

16th St., Chicago

gerai išdir- 
pa maty kite

PARS1DUODA lotas labai pigiai, 
greitu laiku noriu parduoti, dėlto

lifornia .avė., netoli nuo 4 1-tos gat
ves. Atsišaukite tuojaus šiuo adr.:

3415 W 37 Place.

PARSIDUODA pieninyčia ir gro- 
sernė lenku ir lietuviu apgyvento]

vininkai neguli apdirbti su mažais 
vaikais, Indei parduoda.
4545 So. Paulina SI. Chicago, III.

Jauna pora paaukauti 
naujus rakan

dus už retai pigią kainą. $160.(H.) sc-

Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divomi, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir

už •'?5t).(ll). šis yra ridas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenai. Viskas vartota vos

na. tuojaus. Gyveni-
Kedzie Avė., ari i

Chicago, 1)1.

PARSIDUODA saliunas iš prieža
sties nesulikinm savininkų. Senai 
•šdirbta viela prieš McCormick dir-

2558 - 'Blue Island Chicago, Ill.

PARSIDUODA 3 kambarių raka- 
ii beveik nauji. Parsiduoda vi-

III.

PARSIDl ODA saliunas į trumpą

vininkas serga. šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis 8500 j metus.

PARSIDl’ODA didelis pianas. Sa
vininkai

jeigu Kas nors greitu 
parduosiu labai pigiai.

310<S S.

lodei,

Chicago, III

PARSIDUODA visokios rųšics na
minių rakandų, naujų ir semi, 20' 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Prislatom j namus.

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, HL 

Telephone Melrose Park 621.

PARSIDUODA pirmos klesos sa
liunas ir restoranas rusu ir lenkti 
apgyventoje vietoje.

PARSIDUODA trijų krėslų barbe- 
rne, viskas intaisyta po naujos ma
dos. Biznis išdirbtas nuo daug 
midų. Parsiduoda labai pigiai, už-

241 E. 115 SI. 111.

TURIU paaukauti 8165 seklyčios

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Knrpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai. firankos.

$81)0 Grojantis Pianas už pirmą pa-

— už 850.
Vartoti vos 90 dienu.

3019 Jackson Blvd., arti
Chicago, Ill.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIŲ!
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vieloj kriaučių šapa su visais 
inlaisymais. Randa pigi. Randasi

1936 So. Halsted St., Chicago, III.

KUOMET Jus norite pirk

(britvą), eikite arba rašyki

kad savininkas tur 
miestą. Atsišaukih

PARSIDUODA krautuvė moteriš
kų ir vyriškų aprėdatų. su visais fi-

T. • Y \.z -A-J A u

•k Str., Chicago, 
ake SL

UThe •J' . 
ųBesta:

: 'x.U i

COFFEEW
GARSI SANTOS KAVA

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c.......................... .

(SVIESTAS!
j
: Geriausio® 
smetonofl, pe- - a 
StmdIb, netru Alpi 
kur jus sra- | Ui 
it gauti ..

41c
RYŽLA.I

Geriausio® 
tųiiee. 10c v« 

| "tea, parsi- 
i i uodą ui ..

COCOA (
Geriau®th - a 

laukes, euly- | /Į p 
rink eu bent | “y! 

Į cokia, Uj iv

ARBATA
FrtlmnUu-

ii», Gvaran- A rt/i 
luotą, vertės fX|j l] 

Oo patfeiduo
ia Į>o....

Phon®: Yard® 4117
AKIŲ 8PECIALISTAR 

Akiu išegzaminuojhm DYKAI
Valandos! Nuo 9 ryto iki • vakar®; n®4>l!»- 
mis nuo 10 Iki 12 dienų.

4«4D 8. AHHLAN’l) AVK.« kaupa® 47 lt.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

187 J 
j 2054 

1045 
’ 1610 
į 2880

WJCST 8ID15
Milwaukee A v.
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
W. Madison St. j
W. Madison St. i

1644
1836
2012
1217
1882
1818

W. Chicago Av.
Blue Island Av.
W. North Av.
8. Halsted St.
S. Halsted St.
W. 12th St,

1102 W. 22nd BL '

SOUTH 8ID1
1032 Wentworth
8427 8. Halsted
4729 8- Ashland

NORTH BIDB 
m W. Diviiton 
720 W. North At. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln Av« 
4411 N. Clxrk

LIETUVI AKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Ka» turi ekr.ud&nžias arba rilpnim akl», »r 

(raivo® ekaudėjimą, atallankykito pa®

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo (J ryto iki V vakar*.
Nedėliomis nuo V ryto iki 1 po pietų.

0r. G, HL Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Moręan St., kerte 32 rt.
Chicago, ILL 

Specialistas ant
Moteriškų, Vyrišku ir Valk^

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

5 Telex>hono Humboldt 1278 Q

j M. SAHUD M. D. | 
į Scnr.s IluHa® Gydytojau Ir Chirurgui. ”<3 
\ Specialistas Moteriškų, Vyrižkų ir Vai- M 
> kiškų, taipgi Chroniškų Idgų. M 
? OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., M 
j Kampas North Are., Kambary® 206. S3 
Į VALANDOS: 8:30 iki 10 ižrvto; gj 
į 1:80 iki 8 ir 7:30 iki P vakar®. S

K. NURKA1TIS O. D
Opfametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal

1617 N. Robey SC, Chicago.

AKIŲ BPECIAU8TAK

Prirenka visiems tinkamu* akinius 
nuoja ir patarimus duvda lykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Cliicajro 
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tol. Haymarket 2484.

, egzanal-

Ave. 2-ro«

po pietų

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų litrų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Medeliornis 10—1 j>o pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

DR. M. HERZMAN \
1 IŠ RUSIJOS :

I
 Gerai lietuviams Hnomau per 16 m«- A 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* A 
ir akužeria. o

Gydo uAtrias ir chroniškas liga®, vy- T 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias V 
metodas X-ray ir kitokius •lektros T 
prietaisus. X

Ofisas ir labaratorija, 1024 W. 18th o 
St., netoli Fisk St. +

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 A 
vakarais. Telephone Canal 8110. Q

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street. & 
Valandos: 8—9 ryt«, tiktai. j.

i ar. A. I. EPSTEIN ]
| GYDYTOJAS ir CHIRURGAS t
I Specialistas moteriškų, 4 
l vyriškų ir vaikų figų 4

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kamp 36 »t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

tį> »iį> ♦ 4F* * «P»-« ♦ 4* ♦ «®b"* 4h o *■ *

T
į

Telephone Yards 50*3

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
‘ KORESrONDKNCIJlNlS SKYRIUS.— Kiekvienas pall iimokti 
Saxv’i k-vu greitai savo namuose ii lekcijų sutaisytų

Sis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
ihinckti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
jpatiAkai. Geresniam persitikrinimui, siun

čiame gražiui iliu >tr .iota, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rasjk Urškų tuojaus; indek d\i markes prisiuntlmui 
KATALOGO.
K LESU SKYRIUS 
kyk’.Ji apatiškai, turime dienines ir vakarines 1 
jne daugiau valandų negu kitos mokyklos. Liesose irgi turi
me atskirų k-ursų, aulaisytų mu>ų pačių del ; rr.df.iamcksHų 
greitam ifcmokinimui Anglų kalbos. Daurmu suprantant ienos 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viekas, aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. LSlh St., ir 1741 W. 47th St.
uierican School of Languages, 1741 best 4, th St., t hieafo, Ill.

America® Sc tool 
of k®®jra»Res

A»rtJJr«*,iV1ra
KMyti*

DYKAI

kuris nori greitai 
kyties į mokyklų

Tiems,
Mokxna-

4

Veislių Atsiradimas
DARVINO TEORIJA

Knygele parašyta Mečislovo Kaufmano. Sulie- 
tuvinta Dr. A. J. Karaliaus Leidinys “Lietuvių 
Žurnalo”. Dabai' galima eauti “Naujienose’. 
Kaina 15c. .Adresuokite:

“NAUJIENOS”
1810 So. Halsted St., Chicago, 111.

B Rusiškos ir Turkiškos Vanos
l 12th St. Tel Kedzie 8902 
į Paulina. Tel Western 15 
| 3514-16 W. 12th St., arti
3 St. Louis Ave. ir 1115-17 
| So. Paulina St., arti 12th
4 St., Chicago. Ill.

RUSSIAN 
TURKISH 

gBATH

.'t

Telefonas Canal 37J7

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi PennsyIvanijos Hospitalėse ir 
l’hiladelphijoj. Pasekmingai patarnau- 

gimdymo. Uždyką duodu rod< 
e ligose moterims ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, ru-r. n m s. 

Kiškai,
ALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

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

skaitant raides susibėga j krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždogimę akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart |w 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidiltiniška kaina.

JTOFIM J. SMETANA
ZYRxui Special i aitas

TEMYK1T MANO UŽRAŠĄ-
isoi sourrH ashland >we:.

KimpiH 18-tos gatvės Ant Platfs Aptiekos 2-r»s a u gi t ar-.
Valandoa: nuo & ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 dien$.

turi uždogimą akių,

I
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Dr. H.Stupnicki $ 
8109 So- Morgan St, Chicago. įį j 
VALANDOS: nuo S iki 11 iA- S) 
ryto, nuo 5 iki 8 vakaro.

hAKTAM
I Specialistai c» H y* 

Aha

Gydo vlis® ilfnr vyru 
Ncilni int knip ir

ftj)®ciall8kal gydo ligas pilvo, plauktų, ir.’.
liga*, iaitdas, r®umatizmi}, galvos e k u asm u n 
akatidčjlm* ir paslaptingas ligas. Jei 
perritikrinkite, kij jie jums gali vada;
(uketančiu® ligonių. Patarimas dykai

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ?<]. vakaro. Nvdėiicmic ’H 11 4i«a*.

ir FFOtenj
neiigydotno* yra.
ir pūsles, u#nuodijimu kravje, **ee«, 
rasmu® nugaroje, kostjimij, ferklfr* 

ateil.be JI® n
sk

itl ncpalčjo . ______ _______ __
J'raktikuoja p*r daugeli metų ir Itgj- 44

ateil.be



