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Ir dar dviem valstybėm

1.000.000 kareivių neteko nišai 
Galicijoj

gresia Mid
Vokiečiai paėmė dvi Ru

munijos tvirtovi
Su v. Valstijų kariuomene grei

tu laiku apleis Mexiką

DAR DVI VALSTY
BES GALI BŪTI ĮVELTOS 

KARĖN.

LONDONAS, sausio 4. — 
Dar dviem valstybėm gręsia 
karės pavojus. Tos valsty
bės yra Hollandija ir Nor
vegija.

Iš Christianijos praneša
ma, jog Norvegijos įmaišy
mas karėn yra neišvengti- 
naA jei vokiečių submarines 
atnaujins smarkesnę nejū
rinių laivų karę.

Hollandijai taipjau grę
sia pavojus. Yra žinių, kad 
vokiečiai bile valandų gata
vi įsiveržti Hollandijon, jei 
tik ji parodytų vokiečiams 
savo neprielankumą. Ir kas 
labiausia baugina HolLan- 
dijos gyventojus, tai kad jie 
mato, jog negalėsią atsilai
kyti prieš vokiečius.

VOKIEČIAI PAĖMĖ RU
MUNIJOS TVIRTOVES 
MATCHIN IR YIYLA.

BERLINAS, sausio 4. — 
Oficialia^ paskelbta, puoli
mas Rumunijos tvirtovių 
Matchin ir Yiyila^(Juilee) 
Vokiečiai paėmė taipgi'ir 
Lausavica. Matchin buvo 
ta atrama, kuri gynė milži
niškus Rumunijos javų san
dėlius ir aliejaus rezervua
rus. Tie sandėliai randasi 
penkių mylių atstume į šia
urę nuo Matchin.

Puolus minėtiems mieste
liams liko nuspręstas ir tvi
rtovės Braila likimas, kurią 
vokiečiai neatleidžiamai bo
mbarduoja jau kelinta die
na. Jau veik visa Dobrud- 
ža vokiečiu rankose. 

c

SUV. VALSTIJŲ KARIUI). 
MENE GREITAI APLEIS

MEXIKĄ.

WASHINGTONAS, sau
sio 4. — Patirta, kad Suvie
nytųjų Valstijų karinome- 

greitu laiku apleis Mexi-

įskirtam į Suv. Valstijų 
asadoriaus vietą Mexi-
Henry P. Fletcheriui 

uiepta išvažiuoti į vietą a- 
nanČią savaitę.

Mexikos-Suvienytuju Va
lstijų komisija Sušaukta iš
rišimui nesusipratimų tarp 
Mexikos ir Suv. Valstijų lai
kys dar veiną posėdį.

Šitos žinos aplaikyta po 
konferencijos, kuri įvyko 
tarp prez. Wilsono ir komi- 
sionierių Mexikos-Suv. Val
stijų taikos komisijos. Ko- 
misionieriai nurodė Wilso- 
nui, jog ginti rubežius Suv. 
Valstijų kariuomenė galė
sianti daug geriau būdama 
ant rubežiaus, nekad Mexi- 
koje.

Jų patarimais sekdamas 
prez. Wilsonas buk ir manąs 
atšaukti Suv. Valstijų ka- 

' riuomenę iš Mexikos.

RUSAI IšTERIOJO 1,000,- 
000 KAREIVIŲ BRUSI-

LOVO OFENSIVE.

BERLINAS, sausio 4. — 
Vokiečiai sako, kad genero
las Brusilov užpuolamamja- 
me rusų judėjime Galicijoj 
ir Volynijoj išteriojęs apie 
1,000,000 kareivių, o nieko 
gero faktiškai nepelnęs.

VISI PRIEŠ STREIKI 
NINKUS.

X VIRGINIA, Minn., sausio 
4. f- Areštuota 53 žmonės 
Virginia ir Rainy Lake Lu
mber Company miškuose, 
kur dabar darbininkai stre
ikuoja. Kompanijos mana- 
džeris išvažiavo į St. Paul 
konferencijon su. kompani
jos bosais. Jie mano krei
pties į gubernatorių jieško- 
dami pagelbos kovai prieš 
darbininkus.

Policija paliepė I. W. W. a- 
gitatoriams, kurie streiką 
veda, apleisti tas vietas. Ga
ujos apginkluotų mušeikų, 
ginančių kompanijos reika
lus, valdo apielinkes.

WILSONAS ŽINO VOKIE
TIJOS TAIKOS IŠLYGAS.

AMSTERDAM, sausio 4. 
— “Prezidentas Wilsonas ži
no musų taikos išlygas. Jei 
talkininkai nori, jie gali pa
tirti apie jas iš prez. Wilso
no.” Taip užreiškė grafas 
Andrassy, vienas Vengrijos 
diplomatų vadų, kalboje, pa

sakytoje per Naujus Metus.

PRANCŪZAI BIJO VO
KIEČIŲ ĮSIVERŽIMO 

FRANCIJON PER 
ŠVEICARIJĄ.

PARYŽIUS, sausio 4. — 
Vis daugiau čia kalbama ir 
daugiau teisybes randama 
kalbose, kad Vokietija gali 
neužilgo sulaužyti Šveicari
jos neprigulmybę ir įsiverž
ti Francijon ir Italijon per 
Š veicari j os žemę. Vokieti j a 
pašaukė eilėsna dar naujų 
rekrutų ir tai sustiprina jos 
armijas visa puse miliono 
kareivių. Didesnių spėkų 
Vokietija nebegalės jau su
rinkti. Taigi ir manoma, 
ji bandysianti užduoti talki
ninkams paskutinį smūgį ir 
atsiekimui savo tikslų pa
vartosianti visas prieinamas 
jai priemones.

VOKIEČIAI IŠMĖTĖ MI
NAS prie įėjimų į vi

sus ANGLIJOS UOSTUS.

NEW YORKAS, sausio 4 
— Pasažieriai, atvažiavu
sieji čia laivu New Amster
dam, praneša, kad vokie
čiai išmėtė daugybę minų 
prie įėjimo į visus didesnius 
Anglijos, Scotlandijos ir 
Wales uostus. Minos buk 
esančios pripildytos nepap
rastai smarkiai eksplioduo- 
jaųęiamęęlega. ^Laivas Nęw 
Amsetrdam buk ką tik išve
ngęs minų.

MEXIKOS KONSULIS 
AREŠTUOTAS.

NEW YORKAS, sausio 4. — 
Čia tapo areštuotas gcneralis 
Mexikos konsulis Juan T. Burns. 
Areštavimo priežastis — tai ga
benimas iš Suv. Valstijų į Me- 
xikų ginklų. Konsulis Burns, 
gabendamas Mexikon ginklus 
prasižengė prieš prez. Wilsono 
uždraudimą išvežti iš Suv. Val
stijų į Mexiku ginklus.

Be prasižengimo bandyme iš
vežti į Mexika ginklus Burns 
dar kaltinamas mėginimo apga
uti tamožnes valdininkus. Mat 
jisai siųsdamas ginklus prane
šė jiems, kad siunčiąs ne gink
lus, bet šiaip geležį.

Konsulis Burns pirm negu ta
po Mexikos valdžois konsuliu 
Neįsv Yorke, turėjo tokią pat vie
tą, t. y. buvo konsuliu Gal
veston’e, Tex.

VILLOS BANDITAI SUMUŠTI 
TRIJOSE VIETOSE,

CHIHUAHUA CITY, Mex., 
sausio 4. — Trijų dienų mušyj 
Carranžos kariuomenė sumušė 
vii list u s. Ta'i alsi tiko prie Gue- 
rreo. Dvidešimts penki vill’is- 
tai užmušta, 140 suimta nelais
vėn, ir daug amunicijos atimta 
iš jų.

Kitą pasisekimą aplaikė Car- 
ranzos kariuomenė pietuose nuo 
Santa Rosalia. Čia užmušta 60 
vilfistų ir taipgi atimta nema
žai ginklų.

Be to pranešama, kad po 
smarkiam susirėmimui gen. 
Fortūnato Maycottc kareiviai 
išvijo vi įlįstus iš Torreon. Vil
ios pulkai pasitraukė link Go
mez Palacio ir Lerdo, kur jie 
bandė apsistoti, bet kur ir vėl 
buvo sumušti. Valdžios kariuo
mene dabar veja juos ncaįleis
dama. Daug ginklų neteko vi- 
llistai.

KAPITALISTAI RUOŠIASI 
PRIE SKERDYNIŲ.

I ■

VIRGINIA, Minn., sausio 4.— 
Ilgai kentėjo- darbininkai, dir
bantis šios valstijos -miškuose. 
Be( neiškentė —r sustreikavo. 
Kompanijos tuomiet griebėsi žia
uriausių priemonių suardymui 
streiko. Jų elgimosi ir žiauru
mas pagalios pasiekė to, ko jie 
norėjo atsiekti -R darbininkai 
ėmė nerimauti. Tad kompani
jos, pasiremdamos neva nera
mumu, apginklavo gaujas muše
ikų ir įsakė šaudyt darbininkus, 
jei atsitiktų kur neramumas. O 
O kadangi tuos neramumus pa
tįs nusamdytieji kompanijų mu
šeikos stengiasi iššaukti, tai rei
kia laukti, kad be darbininkų 
kraujo praliejimo streikas ne
apsieis. Policija ka’ip ir visuo
met dūšia ir kūnų atsidavus ko
mpanijom.

MEXIKOS AMBASADORIUS 
IŠVAŽIUOJA Iš yyASHINGTO- 

NO KONFERENCIJON SU 
CARRANZA..

WASHINGTONAS, sausio 3. 
— Mexikos ambasadorius ICliso 
Arredondo apleidžia Washing-

nferencijon su Carranza.

savaičių.

MEXIKIECIAI PERKASI GIN
KLUS JAPONIJOJE.

Gauta ži
la iku lan-

TOKYO, sausio 4 
iiių, jog Ja poni 
kosi trįs Carranzbs 
supirkinėja čia ginklus Mexikos 
valdžiai. Be lo jie buk derą iš 
japonų laivą Kotębira Maru — 
3,000 tonų intalpc 
laivas vakar išplaukė iš Japoni
jos į Mexika. Ma i

>s.

loma, kad lai-Ma

SUV. VALSTIJŲ,SENATAS 
ATMETĖ REZOLIUCIJĄ, Už-

GIRIANČIĄ WILSONO
TAIKOS NOTĄ.

WASHINGTON! sausio

senatas atmetė senatoriaus Hit
chcock rezoliusijal paremiančių 
prez. Wilsono taikos notų, pa
siųstų kariaujančiam Europos

ANGLIJA SUMOKĖJO 
$2,000,000,000 SUVIEN.

VALSTIJOM.
WASHINGTONAS, sausio 4. 

— 1916 m. iš Amerikos į Angli
ją išgabenta tavorų už $2,000,- 
000,000 (už 2 miliardu dolerių).

supirkimų čia nepadarė tais me-

Francijon 1916 m. iš Suv. Va
išijų buvo išgabenta tavorų ko
ne už $1,000,000,000, Kanadon 
— už $600,000,000. Į Vokietiją 
išviso išgabenta biskį daugiau 
negu už milioną dolerių, o į A- 
ustro-Vengriją vos už $100,000.

Japonijon >1916 m. iš Suvien.

000,000, kuomet 1915 m. ten 
buvo ’išvežta vos už 40,000,000. 
Toliaus, į Cubą išgabenta už 
$145,000,000, gi 1915 m. — tik 
už $83,000,000; Chinijon 1916 
m. $29,000,000, 1915 m. — už 
$19,000. Rusijon 1916 m. išga
benta už $114,000,000, o 1915 
m. liuvo išgabenta vos už $37,- 
000,000. Į Pietinę Ameriką šie
met išgabenta tavorų už $197,- 
000,000, kuomet 1915 m, buvo 
išgabenta už $119,006,000.

Reiškia, išgabenamas tavorų 
iš Suv. Valstijų į kitas šalis šie
met nepaprastai didelis palygi
nus su kitų metų išiabenimu.

RASPUTINĄ NUŽUDĖ 
SAVIEJI ŽMONĖS.

‘ LONDONAS, sausio 4.— 
Petrogrado laikraščiai pil
ni pasakų apie pagarsėjusio 
minyko Rasputino nužudy
mą.

Rasputin turėjo nepapra
stą intekmę į carą.

Randama pėdsakų, kurie 
liudija, kad jo nužudyme 
dalyvavę du augštos kilmės 
aristotkratai ir vienas buvęs 
Valstybės Durnos narys.

Pasakojama, kad naktį iš 
pėtnyčios į subatą du jaunu 
aristokratu atvažiavo auto
mobiliu prie vienų namų ant 
Gorochovaja gatvės. Čia iš 
namų išėjo ir įsėdo automo- 
biliun žmogus, kuris, kaip 
spėjama, buvo Rasputinas. 
Automobilius nuvažiavo ir 
už kiek laiko apsistojo prie 
kunigaikščio Yrusopovo rū
mų. Čia visi trįs atvažiavu
sieji automobiliu žmonės iš
lipo ir įėjo vidun. Už kiek 
laiko po to Yusupovo sodne 
buk pasigirdę šūviai. Pas
kui, žmogaus lavonas, suvy
niotas į kailinius, buvo in- 
dėta, automobiliun, kurin įs
ėdę buk drauge ir minėtieji 
aristokratai. Lavonas nu
vežta ant Petro salos ir įm
estas Nevon.

Policija bejieškodama Ra
sputino subatoj ir nedėlioję 
užtiko pagalios vietą, kur 
rado ledą įlaužtu, o taipgi 
balą kraujo. Narai, įlindę 
vandenin, rado ten Rasputi
no lavoną.

JAPONIJA KETINA AP
GINKLUOTI SAVO

PIRKLYBINIUS LAI 
vus.

WASHINGTONAS, sau- 
šio 4. — Japonijos valdžia 
pranešė Suv. Valstijom, kad 
jinai besirengianti apgink
luoti savo pirklybinius lai
vus tinkamai apsiginimui. 
Japonijos valdžia užklausė 
kartu, ar leis Suv. Valstijos 
apginkluotiems panašiu bu- 
du laivams liuosai praplau
kti per Panamos kanalą.

Manoma, kad Suv. Vals
tijų valdžia jokių suvaržy
mų ant tokių laivų neuždės, 
nes ji skaito juos papras
tais pirklybiniais laivais.

.■

I atriek in Now Orleans Timos-Picayune

Raudonasai Kryžius visuom et neutrališkas; jis gelbsti 
visiems.

YČAS APIE LIETUVOS 
AUTONOMIJĄ.

LONDONAS, sausio 4.— 
Martitnas Yčas turėjo pasi
kalbėjimą apie Lietuvą su 
Associated Press korespon
dentu. Yčas papasakojo 
korespondentui, kad Lietu
va yra visai skirtinga nuo 
Lenkijos; kad Lietuvos gy
ventojų skaitlius siekiąs 8,- 
000,000; kad jisai su savo 
draugais Rusijos Durnoje 
išstatęs reikalavimą Lietu
vai autonomijos; kad tą rei
kalavimą kadetų partija, 
kurion jis priklauso, priė
mus; kad jo sugalvotas auto 
nomijos pienas suteiksiąs 
Lietuvai lietuvių parlamen
tą (seimą) su Lietuvos vice- 
karaliumi; o taipgi vietą 
Rusijos valstybės Durnoje

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 196 LAIVUS.

BERLINAS, sausio 4. — 
Vokiečiai oficialiai praneša, 
kad nuo karės pradžios iki 
šiam laikui jie paskandinę
196 priešų kariškuosius lai-pey orderį išrašyti ant iždi- 
vus,kurių tarpan įeina visi .ninko vardo: J. Matjošaitis, 
paskandinti šarvuotlaiviai,! 133 Roebling Str., Brooklyn 
torpediniai laivai, subinari-: N.Y. Bet siųsti ar priduoti 
nos etc. Paskandintų laivų 1 reikia rašt. A. M. Augimas, 
intalpa siekianti 759,430 to-1101-103 Grand Str., Brook- 
nų. Iš to skaitliaus vieni 
anglai neteko 125 laivų, viso 
.565,200 tonų intalpos. .

sau- 
per-

SAN FRANCISCO, 
šio 4. — Čia prasidėjo 
kratinėjimas Thomas J. Mo
oney bylos, kur jisai kalti
namas tame, kad kartu su 
kitais penkiais žmonėmis 
metęs bombą 22 d. liepos 
mėnesio, praėjusių metų, 
preparedness parodoje. Bo
mbai ekspliodavus tapo už
mušta 10 žmonių..

Vienas in tartų sąryšyje 
su tuo atsikimu žmonių, bū
tent Warren IG Billings, jau 
anksčiau buvo teisiamas^ 
Jam paskirtas kalėjimas iki 
gyvos galvos. Billings, sa
koma, padirbęs tą bombą. •

GALVESTON, Tex., sau
sio 4. — Laivas Nestorian, 
kuris išplaukė i§ Gajveston, 
veždamas talkininkams įk
rovą vertės $2,000,000—pa
skandintas Atlantiko van
denyne. *

Iš NEW YORKO, BROOK
LYNO, N.Y. SIUVĖJŲ 

STREIKO.

Streikas toliaus tęsiasi.
Nors jau apie ketvirta dar- 

lis firmų susitaikė su unijos 
reikalavimais (2 vai. mažiau 
j savaitę ir $1.00 daugiau už- 
mokesties), bet dar didžiu
ma bei didesnės firmos ne
nori taikinties.

Taigi dar reikės toliaus 
streiką vesti. Unija 54-to, 
58 ir merginų lietuvių, pri
klausančių prie A. C. W. of 
A. 28 d. gruodžio nutarė da- 
pildyti streiko komitetą —- 
išrinko iždininką J. Matjo- 
šaiti su $500.00 kaucijos ir J. 
Buivydą iždo globėju.

Taipgi dabar prie progos 
turime pranešti lietuviškai 
visuomenei, o ypač New Yo- 
rko ir Brooklyno biznie
riams, kurie prijauČia strei- 
kieriams ir be prašymo jau 
suaukavo suviršum $200.00 
kad laikytumėtės aukavimo 
tvarkos. Siunčiant aukas 
visuomet reikia čekį ar mo- 

klyn, N.Y.
. .Laiške reikia pažymėti, 
kad auka del -streikierių. •'

Darbininkai, kurie prade
da dirbti, prisižada atiduoti 
dešimtą nuošimti nuo savo 
uždarbio taip ilgai, kol stre
ikas tęsis, be to mums už
jaučia ir pašaliniai žmonės, 
A. Daušys, karčiamninkas, 
paaukavo $30 ir E. Grinke
vičius, valgyklos savininkas 
—$5. (Abudu vietiniai).

Nutarė demonstruoti. —* 
A. C. W. of A. Centro valdy
ba nutarė surengti didelę 
demonstraciją-apvaikščioji- 

mą visų New Yorko, Brook
lyno siuvėjų, kurie streikuo
ja ir kurie jau pradėjo dir
bti, tai yra susitaikę. Ap- 
vaikščiojimas atsibus sausio 
3 d. 1917 m. Tam centro val
dybos nutarimui pritarė vi
si unijos skyriai.

Streikierių upas. — Lie
tuvių streikierių upas yra 
pavyzdingas, lietuviai eina 
sergėti streiklaužių j New 
Yorką ir kitas miesto dalis 
pagelbon svetimtaučiams.

Areštavimai atsitinka ta
nkiai, kur yra žiauri polici
ja. Iš lietuvių jau buvo are
štuota 12 ypatų.

Pikietninkams patarimai. 
—1) Niekuomet nevartoki
te fizišką spėką atkalbinant 
streiklaužį, bet stengkitės 
gražumu atkalbinti nuo 
streiklaužiavimo.

2) Niekuomet neišsikalbi
nėti prieš policiją, bet ge
rinus paliepimo klausykite.

3) Nereikia užvesti jokių 
kalbų su poliemonais.

4) Nevaikščioti arti dirb
tuvės didelėms grupoms, 
bet kartu po 2-3 ypatas.

Streikas urnai baigsis, jei 
bus gera vienybė.
Presos komisija:—

P. Montvila, 
Iz. Jakimavičienė, 
A. Sedekerskiutė.

tik
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Lietuvių Dienos Komiteto Atskaita
Surinktų Lietuvių Dienoje, lap kr. 1, 1916, aukų del kares nu- 
.kentejusiems Lietuvos žmonėms šelpti:

F Įplaukos:
Down town rinkliava ............................................... 1168.98-
North Side......................................................................  795.95
Roseland, Kensington ir Pullman.............................. 734.83
Cicero, lit.......................................................................... 250.00
Brighton Park ................................................................ 238.05
West Side, Englewood ir k............................................. 342.07
Melrose Park.....................................................................215.00
Per A. Davidonį ........................................................... 14.00
Per B. Vaitekūnų......................................................... 1.900
Per A. Visbarų....................................................................3.50
Per A. Einorį ..................................................................... 3.00
Savitarpine Liet. Dr-ja, Cli............................................. 50.00
Liet. Darb. Sąjunga...................................................... 10.00
Keistučio Kliubas........................................................... 10.00

. .Dr. V. Kudirkos Dr-ja.................................................. 25.00
Ch. Garment Union Loal 269 ...................................... 25.00
North Side mitingas .........................................................9.77

Per pačtų atsiųsta:
A. Patten, Evanston, HI............

G. Logan .................. ................
Geo. F. Porter...................... ................

F. J. Loesch .......................... ................

James

Mrs. Anna W. Phelus . 
Wm. H. H. Goodspeed . 
Mrs. W. R. Donnelley . 
Agnes Potter Hutchins

W J Brown, Evanston, Ill. • •
A. Friend . . . .
The Natl. Malleable Casting 
Wm. Gardner Hale, U. of Ch. 
Mr. and Mrs. Bullock 
Otto L Schmidt

Charles C. Curtis 
Dr. P. Wiegner

Dr. G. M. Glaser 
Mrs. G. T. Williamson 
A. K. Maynard 
Marion Talbot
Rose M. Knickerbocker

I K Friedman, Winnetka, Hl. . ♦• •
Mrs. Burton Hanson ,
Mrs. James E. Gnau ...»
Miss Anna M. Erickson

La Tribuna Italian;
tica

250.00
. 100.00
. 50.00
. 25.00
. 25.00
. 25.00
. 25.00
. 25.00
. 20.00
. 10.00

10 00
10.00

,* 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.50• •

10.00
. 5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00

. 5.00
. 5.00

5.00
5.00 -

’ 5.00
. 3.00

2.00
. 2.00

red

Lithuanian Socialist

i Transatlan-
1.00
1.00 
1.00 

Federation, Branch 238, Christo
pher, Ill.

Ill. . . .Lith, Soc. Fed., Branch 106, Maryville,
Lith, Soc. Fed., Branch 170
SLA. kp. 27, /Auburn, Ill. . . .

SLA. kp. 59, Athens, 111.
SLA. kp. 131, Clifford, Ill.

SLA. kp. 120, Fayette City, Pa, 
SIJA. kp. 8*1, Farmington, Ill.
SLA. kp. 188, Royalton, Hl.
Millinocket, Me. . . .

So. Manchester, Conn, per J.Januškevičių
Herrin, Ill., Kom., per J, Pakutinskį

Blanford, Ind. per J. Kurpei is 
Alliance, Ohio, per Ch. Konoauskį 
Fitchburg, Mass., per J. K. Bronas

St, Joseph, Mo. DLK. Algirdo

per Aliliuiui

Courtney, Pa.,
Girardville, Pa.

Rockford, Ill., per B. P, Diliu nų 
Detroit, Mich., per P. Jacionį 
Collinsville, III., per T Skarn arakų 
Herrin, 111., per J. Žebrauskų 
Kewanee, III., per F. M. Rimkų 
Gary, Ind., per J. Vaitkų 
Hartford, Conn., per A. J. Kasputį 
St, Charles, Ill, per L. Norvaišų 
Middleboro, Mass., per Is. Katilių 
Easton, Pa., per F. Viturtį
Lead, S. D., per Statkų . , .
Marlboro, Mass, per J. Poleckį
Great Neck, N. Y., per F. Klastow 
Wilmerding, Pa. Komitetas 
Wallingford, Conn, komit. 
Maryville, III. . .
Canton, Ill., per R, Slezeliute 
De Kalb, Ill, komit . , t
E, St. Louis, Ill. komit.
Clinton, Ind. komit. . i \ • •
Elizabeth, N, J, Komit.

40.00

45.00

58.78
74.10

100.00
91.90

112,32
107.68

. 45.66
. 35.00

20 45« •

30.00

228.72

. 94.18
60.00
98 55

. 10 00
10 00

. 3.16
. 5.80
. 9.00

, 14.00
. 1.20

. 3.70
6.60

. 5.84
6.20

. .15
4.50
4.20

.40
. .95

. 7.19
.30

. 3.50
, 1.90

1.00
. 3,95

6.86
2,30

. 3,00
, 2,30

W W WW# WWWWWWWWWW#
PRANEŠIMAS MYLIENTIMS MUZIKA 

i=> Lietuvių Harmonijos Dainoriai = 
DUODA

PUIKŲ KONCERTĄ
Kur panašaus Koncerto mažai girdėtis, taigi esate kviečiami atsilankyt i

<•

St. Louis, Mo. nuo W. Domaševičiaus

Nuo įva'irių komitetų 
Auburn, 111., per Pctrilų

Viso iki Dec 29, 1916.
Išlaidos:

10,000, knyg. “Appe; 
Knv£ siuntimas . . .

3.70
4 40

6510.09

150.00 
. 2.50 
. .79 
10.502000 L. s. F. paliud'ij imu . . .

2000 L. š. F. laiškų................
Stromberg Allen Co.

Stationary ................................
Lithuanian Daily News:

Spausdinimas atsišaukimų, kortų, stationary
National Badge and Pennant Co.:

2,900 Badges ....
400 Pennants ....

American Tag Co,:
101 M Tags ir siūlų......................

C, J, Lawrence and Bros.: 
1971 boxes ..........................

Vaikams saldainių už varstymų tags ..
Daily News Adv. ......................................
C. H. Hanson, 2 rub. stamps ..................
Markių ............................ ..........................

The Lith. Print, Co. 4,000 plakatų ...... 
Sekretoriaus išlaidos ..............................
Dviejų žmonių laikas ir darbas..............
Telefonas, karai ir smulkios išlaidos . . 
Expresas......................................................

29 00

19 00

. 101.50

. 52.00

... 3.60

. 62.50 219.60

101.00

. 78.84
.. 14.24
... 3 00

41.00
10.00

.. 6 00

.. 57.00 
.. 13.90 
.... 3.00 
. . . . 4.00

Išlaidų........................ $773.12
Nov, 23 išsiųsta J. Vileišiui Vilniuje Liet. Agronomi

jos ir Teisių pag, tdikti Draugijai . . .
Radiogramos .......................... ..  ................

Viso išė jo . . .
Viso jpla ūkė . .

5000.00
16.80
16.80
5.60

. 5812.32
6510.09

.. 697.77 

.... 305 
Viso State Bank of Chicago yriji .... 700.82 

nite to vardu
Kl. Jurgelionis, Hez.

Lie tuvių Dienos Ko

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platinimų “Naujie

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J..Jakubauskas, 

3231 S. Halsted St.
J. Niaura, 
Gilbert Court.

W. 39 th St

Englewood Skyrius:
8463

Brighton Park:
M. D. Seefor, 2432
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave.
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Prinpeton av.

Kensingtono, Rosclando ir Burnsi-
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St, 
Town of Lake Skyrius: J. Aceris, 

4601 Hermitage ave., Chicago

ILLINOIS VALSTIJOJ: 
Cicero, III. J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

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

2005 W. Lake St. 
Springfield, III.: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: “Lietuvių Uk&sų Kliub. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210.
Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
1135 Market St.

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

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

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

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

E. St. Louis, III. : K. žukauski, 
123 St. Clair Ave.

jTS VALSTIJOJ:
!P. Kuprys,

175 Ames St. 
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

35 Arthur St. 
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,

15 Millbury St. 
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames St. 
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,

101 Oak St. 
Worcester, Mass.: “Kardas” (‘šakė’) 

149 Millbury St. 
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur St. 
Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar

macy, 165 Elm St., Cor. Short 
NeW JERSEY VALSTIJOJ: 

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus,
211 First 

Paterson, N. J.: A. Alkind,
273 River SI. 

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Ave. 

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut St. 

Jersey City, N.J.: D. Pilka,
242 Wayne St. 

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd St. 

•j Cliffside, N. J.: K. Steponavičc,
I Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ: 
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,

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

235 E. Main 
Box 

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 

Rochester, N.Y.: M. Žukaitis, 
451 Hudsin 

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis,

650 W. Lombard St. 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

MASACSUSETJ 
Montello, Mass.: ji

St.

St.
139.
407.

Ave.

St.
St.

. FiIypas, 
720 W. 120 St.

Harvey, Ill.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Ave.

. Remeika,Chicago Heights
1330—15th Ave 

Ill.: A. Jukuhauskas 
516 Cleveland St 

K. Valančiunas,
506 E. 7 St. 

W. Petraitis.
210 W. Wash St 

Livingston, III.;. K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Hi.: žičkus,

459 Collinsville Ave 
Springfield, Bl.: K. Stočkus,

1530 Sangamon Ave

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

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

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

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

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,

Kewanee, III

Pana, III

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

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

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 
Pittsburgh. Ptj.: Fort Pitt News Co

Po Koncertai šokiai. Kviečia visus L.H.D.

Nedėlioj, Sausio Jan. 7, ’17
COLUMBUS SVETAINĖJE,

Pradžia 7 v. vak.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkines kirmės 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo lokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinčs 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, I 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir 11, 
dargi žavejantis nusilpnėjimas i 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas^ apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargiams sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkines kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir
mėlės j keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. J^etlėlioinis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted Str., 2- ras augštas 

Chicago, Ill.

st.
SI

Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton ave.
Scranton. Pa.: J. Teleysb, 

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138 
INDIANA VALSTIJOJ:

Gary, Ind.: J. B. Aglinskas, 
1101 Madison St.

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 
5016 Baring Ave.

Indiana Harbor, Ind.: F. Petrovskis, 
4012 Drummond Ave.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tollcston Station

Gary, Ind.: Tolleston. Sta.:
G. Gallagher, till Roosevelt 

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Racine, Wis.: Tony Vegela, 

1029I4j Lach wood

Str.

ave.

Maw
YpaOškas 
Pranešimas 
Vilties. N?

Aš noriu fuisipaJ.inll su kiekvienu Ser- N 
pančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir irio- 
tere pasaulye. Aš nor't, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingų draugų ir grredarl — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš < su—l.a aš 
esu padaręs praeityje ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir pittiri- 
mo. AŠ atidžiai sludijivati ir tirinčjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusius ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
taip mažai Žino. AB noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negalėj man alncStų. AS jiems teisin* 
Kai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
!r geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite mano i>ra- 
nedlma vilties.

DIDELIS BALIUS
Rengia 

LIETUVIŠKA EV ANGELIŠKA PAŠALPINĖ DRAUGYSTE

SUBATOJE, SAUS1O-JANUARY 6, 1917
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 So. Halsted St., Kampas 32 gat., Ant antrų lubų. Chicago.
Pradžia 7 v. vak. Inžanga 25c porai; Merginoms ir moterims dykai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį musų Balių. Grieš 
puikiausia muzika įvairius šokius. Linksniai galėsit praleist laiką. 

Kviečia KOMITETAS.

WW^WW#WWW#WW>#W##

A. Petratis
nupirko D. J. Burke Real Estate ofisų 
ant 751 W. 35th St. (netoli nuo Hal 
sted), ir darys Real Estate biznį po 
vardu

A. PETRATIS & Co.
Tarpininkaus pirkime, pardavime 

ir mainyme namų, lotų, farmų ir storų.
Tarpininkaus suradime paskolų 

ant pirmų ir antrų morgičių.
Įšiurins namus, rakandus, stiklus 

ir tt., geriausiose kompanijose.
Atliks visus reikalus teisingai,

Maloniai suteiks patarimus.
A. PETRATIS & CO.

REAL ESTATE BROKERS
751 W. 35th St, Chicago, Ill

Racine, Wis.: John Margis, 
100b Gideon Ct 

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Parkt St

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 I>ewis 
Waterbury, Conn.: J. Prusclaitis, 

775 Bank
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 

286 Wallace St

St
St

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE GRUODŽIO MĖNESIO 

$10 vir&unės ................................. $3.00 iki $4.00
Bridge work ..............................   $3.00 iki $4.5C

Specialistas Dantų Traukimo

CHICAGO, sausio 4. — 
Acme Packing Company 
paskelbė, jog jos pienuoja
ma yra padidinti skerdyk
las, pabudavojant naujų nį- 
mą, kurs atsieisiąs į $250,- 
000. Naujasis namas bus 
pabudavotas prie Western 
boulevard ir 45 gatvės.

e

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentiatų visai be 
skausmo ir nupūtai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa- 
terman, krautuvė, 
1520 Evanston av.

"1-W4 iii J
BOSTON DENTISTS

135 State St., K ampas Adamn.
Viri Peacock’s, urieft "The Fair” krautuvu

[EVESKIO^SMOKYKIA
■ Čia call išmokti Anglų kalbos nno pradines 
E ligi augščiansiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių,

Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugfcL 
j Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitlA.

9 Ekonomijos, Knygvcilystr>s,DailiaraA< io, Lal-
■ fikų rašymo. Prekybos teisių Ir tt. Čia call 
I užbaigti rustic SCHOOL, HIGH SCHOOL ir
■ PREKYBOS KURSUS, VISKAS AI&ElKAr- 

MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted SuChicafe

ty »■ j/ v p * * J. | cXr 
mas, Pr: 
R.ounjat.i- 
Suirimai

ir Neviriniznas, Jaknų Negalės, Tulžingu- 
tvarius. Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 

Dusulys, Veiksminiai širdiesK.cjlLu.'I'iIS,

nuok esti.

o
ikyti apie musų 
io tokių smarkių 
Kraujo užnuodi-

15! os
Sukreksimo Strihtura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip

SWMWA 9WAi.

škus

kokius ki<
A u \ • i v

,c kopiją tos knygos šiandien. Joje pssa- 
i aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
užtari .okias informacijas ir patarimus, 

vyras bei mote’is t uotu žinoti ir sekti— 
'tina apsivyti. Jeigu norite 
[gražinta jusą seną laiky svai- 
jys turite tuojaus parsisiųsdinti 
ir patirti faktus apie tokias 
pinigą—siųskite tiktai savo.

kata, stiprybė ir gyviu gum as, 
gitą dykai duodamą knygą

| negales. Nesiyskito mums
. * . J vardą ir adresą aiškiui parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą. į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk :uivo ritu a mikLį ir iulic.u.'i, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stompą, had laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., go. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėt

pačta jūsų brangią xnedikali&ka. knygą

Vardas ir pavarde.................................
Gatvė ir No.......................... ...................
Miestas ........................... Valstija
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AMSTERDAM, N. Y. sivedė tūlas P. B. Nors tai ma
žai mastau lis žmogelis, neskai
tęs jokio laikraščio, vis dello

Man

pals kun’igužis: kas nedėldienį

tinių, Apie jas tečiaus nekalbė
siu. Čia noriu paminėti tik apie 
vienų jų 
Draugijų.

udikio. Kūdikis nu- 
katalikų kunigų —

Simano Daukanto

Amsterdame.

jos nariams.

rius.

vio kūdikiui. Bet štai šiomis

Man sun-

tokie žodžiai, kaip “prakeikti”, 
“gyvuliai”, “šunes” ir tt. Bet jo 
nelaimjėe, juo jis daugiau kei
kė ir niekino, tuo stipresne da
rėsi Simano Daukanto Draugi
ja. O šiandie daukantiečiai, iš-

Mat žmonės lo

šiai porai... Dargi laike adven-
Tuo vietiniai žmonės la-

- ir kunigai pradeda ne-

Ii ilgesnis už 
mus... kunigėlis geriau žino, 

nežiūrėkite kų kunigė-

Ar ne?
esama

tame margame svi de.
J. D. Bendokaitis.

lydžio pradeda
savo “ganyto- 

l'as, suprantama, 
ibiau erzina. Ir 
>iog nesi įveikia, 
ii jis nusiramina

ir žiuri tu, kur dar

tymo. Ir tas sumanymas nepa
tiko vietos kunigužiui. Iš sa
kyklos jis kiek drūtas konevei
kė svetainės sumanytojus, žino- 
jna, jam priprastais “gražiais“ 
žodeliais. Nežine, kas tam mu

nei anas kalinas maiše

CINCINNATI, O.

savo

"kįų tamsių lietuvių, kaip Cinci- 
npali’se. Lietuvių čia nedau- 
gniusia apie šimtas asmenų.

I ia jieškoti pažangesnių žmo
nių! Didelė didžiuma musų jau

mušasi
maža

met uždaroma smuklės, musų 
broliai susiranda slaptų urvų, 
kuriuose pardavinėjama svaigi-

turime. Vis dėlto be kunigo ir- 
j/i neesami4. Atvažiuoja “lėve

Atlikęs savo

žinoma - netuščių kišenių..

Kokiam
i. Belo

L. A. ;)(Mų kuopų n1 visų pro- 
gresyvę musų visuomenę. Mi^t

ria naudai nukentėjusių del 
karės. Bodos, tai prakilnus ir 
remtinas darbas. Bet tas “dū
šių ganytojas” kiek drūtas gra
sina žmonėms, sakydamas, kad

66

nė.

IRONS, MICH.

moterųC

su-

moterų kovos
€

gerinus savo gyvenimą. Vielos 
moters tam sumanymui prita
rė ir ant vielos liko suorganizuo
ta moterų pašelpinė organizaci-

gijon {stojo o nares, bavo pa
rašus davė dar 10 nariu, kurios

kamame susirinkime.

gija nutarė laikyti savo mėne
sinius susirinkimus kiekvieno 
mėnesio trečia subatvakarj.

kami asmens: pirm. N

na.vieienė

Geriausio pasisekimo įnin

N. Kiauniute-Vaivodienė

RACINE, WIS.

laruoju laiku esu Bacine jau
čiama korespondentui, stoka. 
Girdi, buvę korespondentu, ju

a-

mano slapivardi, lodei pasive

socialistams.

vdberniai, išmatos ir II.

lia rčiamą,

do nepaminėję tas 
vien pasigailėdami

Bet ir 
i nuo-

savo

nieku ne-
Jeigu surašius

si labai paniekinta.

balui ?

Vartymų savo ka
Dabar žinosime

kvma: Valenrode.

SPRINGFIELD, ILI

šiomis dienomis 
vienų gana juoki

Vietiniam kunigužiui ne

maineriai taip ai •

ilinamus “bedievius” ir “cicili- 
kus”, gi apie dvasinius savo pa- 
rapijonų reikalus dažniausia 
neprisimena nei vienu žodeliu.

niui žmonių kantrybė turi išsi
semti. Nebe reikalo dabar žmo
nės šneka, kad “mes jau ir taip

, ar

paliauti Keikus socialistus, nes 
vistiek žmonės mato, jogei tas 
“velnias nėra toks baisus, kaip 
jį (kunigužis) maliavoje”...

Darbai Springfielde, kol kas 
eina Įmanomai. Bedarbių nesi
mato. Vis dello šiandie veik

darbių laikais. Nors vietos ang
liakasiai uždirba viena kita cen- c

ninkui už pragyvenimo ne cen
tais, bet doleriais daugiau! Ot 
ir nyvenk jc'i nori. Nežinia, ar

deda nerimauti.
Viešame springfieldiečių lie

tuvių gyvenime nieko nauja.

SHEBOYGAN, WIS.

kuopa. Kol kas

veikliausios seboy ganiečių spė-

Gruodžio 10 d. čia

kinui.c

priešų Įsigijo, pirmiausia 
siško tėvelio“ asmenyje.

Tai

Ma-

koneveikimui. O apie Kalėdas, 
ta neva Kristaus gimimo diena,

Kiek drūtas jis grasino

;, ar ne?
Pa tarčiau

iiiii ir varyti toliau c *■

kuri
užsi-

moterims

WEST FRANKFORT, ILL. .

seiia, bet tikiuosi kaipo naujam

k is. Gegužės 1 d. 1915 m. la

vičius.
gruodžio 1010 m. nebuvo žinios

laiko iki 5 d.

žmogžudystę.

giminės patraukė teisman lie
tuvi M. Ambrulevisiu, buk už la

€ C ' V

in v į M. Ąmbrulevičių, buk už ta 
III, Teisinas pripažino M. Amb-

M. Ambrulevičius visa laika bu-’ . .C *" t vo linksmas ir nesitikėjo lokių , 
nelaimę patiksiųs...

Kaip M. Ambrul. liudininkai 
pasakoja, lai neteisingai M. A.

masai,

2.,

mų. ra matysime, Ras įseis. 
Jeigu M. Amb. išeis liuosas, tuo
met “Naujienų” v skaitytojai iš

girs platesnių žinių apie virsiu i- 
nėlų atsitikima. Man vis dello 
neaišku. Kodel-gi M. Dranginis 
nepripažino lęisme kas užmušė 
S. Dabkevičių? Nes M. Dran
ginis ir nabašninkas S. D. sykiu 
ėjo namo apie 10:30 v. ta nak
tį, kaip juodu užpuolė valkatos 
ir S. D. lapo užmuštas. M.

atėmimo gyvasties. Dranginis 
dabar sako nežinąs kas užmušė 
S. Dab, ir žmogžudžio nepa-
žinos. O vienas nabašninko S. v

D. liudininkas pripažino teisme, 
kad už 80 pėdų nakties laiku be

darj t.y. M. Ąmbrulevičių.

(Benton, 111.), iki kitam teismui.

nio, jeigu nz neteisybę Renčia! 
O neteisingų įtarimų juk šim
tai buna po visa platu pasauli...

EAST CHICAGO, IND.

Gruodžio 31 d. L. D. L. D. 70

su nemažu programų.

rs

4

na

M.

L. Ka i ris

Lošėjai savo
rai.

šio rolėje. Ant- 
pasižymėjo p-ia

nas Anonso rolėje, E. žaga
ras Motiejuko ir P. Tijušas

Ona Tekniutė.

Taipjau labai puikiai

Publikos buvo pilnutė svetai
nė. Ant galo ir kėdžių pritru-

ję visoms vietos

Kreivos Akjs Atitaisomos Be 
Skausmo ir pavojaus

Kreivos aky s y ra klintimi Įgijimui gerai apmo
kamo darbo. — pasisekimai visuomenėje ir šir
dies kova pi'iežasčia svarbių neparankumų, da
žnai bloga sveikata užgavimui kiekvieno.
eloda be Pjovimo Muskulų arba Prilaikymo Akinių 

yra didelis akių specialistas, 19 metų ant Slate str.;
pasekmingai atiiaisė svarbiausiuose atsilikimuose turėjo pasekmes, 
kur kili atsisakė. Jo rekordai išgydymų nesusilygina su jokiais

P i1

K

i AjKt•*$K

Individuališka

Beskausmo! Be pavojaus. 
Be atidėjimo!

SI.000.00 Prižada gvarancijos.

f"■v* T* 
Mr'

■

ir pavojaus. Greitos pasekmės. 
Ypata su nepaprastai kreivo
mis akimis ateina j Daktaro 
ofisą, ir išeina už 15 ir 20 mu'- 
nučię vėliau su akimis nalura- 
liškame stovyje.

Nedaleisk kreivoms akims 
būti priežastim' jysę protiški) 
ir fiziškų kentėjimų kitą die
ną. Pamatyk Dr. Carter tuoj— 
nežiūrint ką kas kitas jums pa 
tarė. Vardai ir pravardės iš-

jums pareikalavus. Kalbamu

Dr. F. O. Carter

Ant 2-ro augšto, vienos duris j 
žiemius nuo The Fair krautuv.

Valand: 9 iki 7; nedek 10—12

su Dr. (airier. Suma $1000 bus 
išmokėta kiekvienam, kuris da 
rodys, kad Dr. Carter neišgy
do kreivų akių, šimtai laiškų 
sudėta panašaus turinio, kaip 
nuo A. G. Sindelar, dirbančio 
7 metus Sears, Roebuck & ('o.

“Jus atitaisei mano akis vi
sai ii’ taip greit, be skausmo, 
kad aš nežinojau, kad tas pa
daryta. Mano akys pagerėjo 
visados. Paskui mano sesuo 

mano išsigy
ti i-

kurios buvo 
(pasirašo-

taisė 
labai

pertikrino
dvaro pasekme. Ji taipgi 

savo akis 
pasekmingos.

MR. A. G. SINDELAR. 
MISS E. SINDELAR.

String Str., Chicago, HL

k u ros tankiai myli rengt balius jaunimo, bet maža jo dalele kų

jauna, bet dirba nejuokais. Jau

smų drama “Pirmi Žingsniai.“ 
Ketinama sulošti vasario 18 d.

šiame miestelyj yra nemaža

Ar ne laikas but pa-

Pipiras.

Ką duoda biznieriams 
ir draugijoms graži

’ šiai ką pasakė vienas Neiv Yorko dailės instituto profesorius apie linkamus ir gražiai 
atliktus spausdinius: “Jeigu biznierius turi gražiai padarytus visus jo biznyje reikalui- 
gus spausdinius, lai tuo jisai liudija apie savo biznio švarumą, teisingumą ir td/9 Toliaus 
apie biznierius, draugijas bei kliubus jis šitaip sako: “Jeigu biznierius, kliubas ar dram

pakiša prašiai atspausdintą savo kortelę, laišką ar kitokį spausdinį, tai tas biznierius, drau
gi }'a ar kliubas tuo parodo savo apsileidimą ir menką nusimanymą biznyje”.

Todėl visi biznieriai ir draugijos, norėdami augštai stovėti žmonių akyse, paveskite vi-
■sz/į savo spausdintus NAUJIENŲ UNIJINEI SPAUSTUVEI,-oji Jums atliks juos kuogra- 

■ f ' •

židpsia, ir užtikrina, jog busite pilnai užganėdinti.

5 AI P matote, kiekvienas “Nau- 
jienų” Spaustuvės darbinin- 

l kas atlieka tik tam tikrų jam

EIKALAUDAMI ant spaudos

0

darbai “Naujienų” Spa 
vėje padaromi gražiai, g 
ir tinkamai.

ylas, duokit visus savo spaii- 
Naujienų“ Unijinei Spaustu-

darbininkų, kaip “Naujienų” -9

nėdina kostumerius, ir jie tuos savo darbus no-

vei, negu kokiai-nors kitai—nelinijinei.
B M ES, “Naujienų” zeceriai, kaipo iiiiijistai, no-

kurie dirba neunijinėse spaustuvėse, mei

liami kam padaryt kokį-nors spaudos darbų, vi
suomet reikalautumėt ant to darbo Ličiu vi ų Zc- 
cerių Unijos “label’io” (ženklelio). Patarkite to 
reikalauti ir savo draugijose.

imi j i s t ų d a r bi n i n k ų.

MES pilnai pasitikime, kad susipratusieji 
“Naujienų“ skaitytojai parems šį musų 
prakilnų prašymą, nes jie irgi yra darbi

ninkai. Darbininkų gi reikalai —tai ju reikalai.

čiami užeiti “Naujienų” Spaustuvėm Mes
Jums tinkamai jus apkainuosime. čia Jus 

persitikrinsite musų žemomis kainomis ir pama
tysite, kaip gražiai mes atliekame įvairius spau
dos darbus.

AUJIENŲ Spaustuvėje dirba netik patyrę 
darbininkai, bet joje randasi ir visos nau
jausios mados reikalingos spaudai mašinos.

PRAŠYKIT DARBŲ SĄMPELIŲ PAŽIŪRĖJIMUI MES NORIAI JUMS IŠSIŲSIM

< 1840 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS |
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NAUJIENOS
The Lithugmiim IBaflįy Ktews

---------------- .............................................................................. - ■__________________________________ _

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

tentą savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mė
ty $3.50.

Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metą................................$3.00
Trims mėnesiams ................ $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .........  $6.00
Europoje, metams .............. $7.00

First Lithuanian Daily in America
* Published Daily Except Sunday 

BY THC 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
ItaAytojy ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tisiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gei rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Gera pradžia.
Keletas mėnesiu atgal 

“Naujienos’- eilėje straips
nių aiškino darbininku lavi- 
nimosi klausimus. Tos min
tį?, kurios tenai buvo išdės
tyta, dabar jau mėginama į- 
kunyti gyvenime.

Chicagoje, kaip musų 
skaitytojai žino, yra įsiku-

I Propagandos Mokyklon 
jau yra įsirašę daugiau kaip 
penkios dešimtis žmonių, 
vyrų ir moterų, ir jie uoliai 
lanko ją kiekvieną pėtnyčios 
vakarą, nepaisydami 
ir nuovargio po ilgo

šalčio 
dienos

Mokykla. Ji apsibrėžė ga
na platų programą ir sten
giasi jį pagal išgalę pildyti.

Propagandos Mokyklos 
kursas padalinta į penkis 
sezonus. Kiekvienas jų tę
sis po ketvertą - penketą 

-mėnesių (žinoma, su per
traukomis) ir išguldoma 
kiekviename jų du dalyku. 
Mokykla renkasi kartą sa
vaitėje dviem-trims valan
doms.

Dabartiniam sezone (ku
ris prasidėjo 1 d. gruodžio), 
išguldoma lietuvių kalba ir 
kultūros istorija. Toliaus 
bus lietuvių kalbos mokslo 
tęsimas, paskui retorika ir 
kokie-nors kiti dalykai (pro 
gramas dar galutinai neiš
dirbtas). O vietoje kultūros 
istorijos seks politikos eko
nomijos pradžia, paskui 
Markso ekonominis moks
las, dialektinis materializ
mas (Markso filosofija) ir 
socializmo istorija.

Mokyklos kursas, kaip 
matote, platus ir apima ke
letą metų. Bet greitu dar
bu juk nieko rimta ir neat
sieksi. Norint, kad iš šiek- 
tiek prasimokinusių darbi
ninkų išeitų žmonės, padie
giantis savarankiškai gvil
denti visuomenės klausimus, 
reikia jiems suteikti didelis 
pluoštas žinių iš keleto mo
kslo šakų.

Propagandos Mokykla te
čiaus yra pastatyta šiek-tiek 
kitokiais pamatais, kaip pa
prastosios mokyklos. Ją 
lanko, mat, suaugusieji žmo
nės, kuriems yra ne tiek 
svarbu “įsikalti” į galvą, ką 
mokytojas arba knyga pa
sako, kiek išmokt patiems 
protaut ir tyrinėt dalykus. 
Todėl šalę mokytojo lekcijų 
iš kultūros istorijos įvesta 
dar ir mokinių lekcijos.

Pagal mokytojo nurodytą 
literatūrą mokinys priren
gia lekciją ir perskaito ją. 
Po to seka visų mokinių di- 
sl:j.ėiįos, kurių turini — ly
giai kaip ir lekcijos — vie
nas mokinių užrašo.

Viena tokia lekcija jau 
buvo perskaityta ir pilnai

• r ▼ 1

Kada šitas būrys darbi
ninkų ir darbininkių išeis 
Mokyklos “klesas”, tai mes 
pažiūrėsime, 
čiams dar vis 
inteligentiškų

profesionalų”

ar

visuomenės 
but tik iš 

klesos.

Radikalizmas ir 
oporturizmas.

(Prie musų ginčų.)
Radikalizmas ir oportuni

zmas yra dalykai, kurie taip 
-pat dažnai minima sociali
stų ginčuose.

Kokia yra musų pozicija 
link jų?

“Naujienas”, kaip visi jau 
tur-but žino, kaikurie lietu
vių socialistai paskutiniu 
laiku ėmė vadint “oportuni
stiškomis”, ir ne vienam gal 
todėl rodosi, kad jos ištiesų 
esančios tokios.

Kodel-gi “Naujienoms” 
prikišama oportunizmas?

Del keleto priežasčių. Vie
na jų ta, kad musų dienraš
tis palyginamai nedaug te- 
užsiėmė Europos “social- 
patriotų” kritika; antra ta, 
kad “Naujienoms” teko ke
letą kartų užtarti oportuni
stus nuo neteisingų užpuldi
nėjimų; trečia priežastis ta, 
kad “Naujienos” turėjo ke
letą kartų ginčų su radika
lais. Yra da ir daugiau prie
žasčių, bet pirma pakalbėsi
me apie šias tris.

Kodėl “Naujienos” mažai 
kovojo su “socialpatrio- 
tais”?

Visai ne del prielankumo 
“social - patriotams”, o del 
to, kad jos nematė iš to daug 
naudos lietuvių socialistų 
judėjimui.

“Social-patriotizmas” yra 
specialis karės produktas. 
Jisai apsireiškė žinomose 
rugpjūčio dienose 1914 m. 
Europos socialistai, iš kurių 
buvo tikėtasi, kad jie stos į 
smarkiausią kovą su savo 

valdžiomis, sukurusiomis 
baisų karės gaisrą, temokė
jo joms priešinties tik iki 
karės pradžios, o paskui di
džiuma jų padarė sutartį su 
valdžiomis ir ėmė ginti sa
vo “tėvynes”.

Taigi, kaikurie musų dra
ugai sako, kad su šitais su-

patriotėjusiais socialistais Draugai mums gali atsa- 
“Naujie- 

nos” pačios nepasistengė iš
nagrinėt tą klausimą nuo
dugniau, negu tie “social - 
patriotų” kritikai? Sutin
kame, kad musų dienraštis 
tuo žvilgsniu dar toli-gražu 
-nėra išpildęs savo pareigos. 
Bet atsiminkite štai ką: no
rint gerai išaiškint Europos 
socializmo krizisą, reikia tu
rėt daug daugiau žinių apie 
jj, negu mes turime; ir jo 
tyrinėjimui reikia pašvęsti 
daug daugiau laiko, negu 
gali lietuvių dienraščio re
dakcija. Kaikurie musų pu
blicistai painiausius klausi
mus riša, pasiremdami vie- 
na-kita tilpusią laikraštyje 
žinute, bet mes to “gabumo” 
jiems nepavydime.

Bet jeigu kas mums pasa
kys, kad “Naujienų” susilai
kymas nuo kritikos “social- 
patriotų” reiškiąs jų patai
kavimą “social-patriotams”, 
tai mes jiems nurodysime Į 
musų dienraščio poziciją pa
triotizmo, imperializmo ir 
kituose panašiuose klausi
muose. Ar “Naujienos” ne
kritikavo visą laiką tų viso
kių buržuaziškų “izmų”? O 
jeigu jos nuolatos kritikavo 
juos ir kovojo su jais (ir, 
rodos, daug pasekmingiau, 
negu kuris-nors kitas musų 
laikraštis), tai aišku, kad 
jos nebuvo ir negalėjo but

(”social - patriotais”) mes kyt: tai kodel-gi 
turį atkakliausiai kovoti. O 
“Naujienos” elgėsi kitaip. 
Jos retai teminėjo tuos “so
cial - patriotus” ir jos net 
kartkartėmis papeikdavo 
draugus, kurie perdaug ka
rštai atakuodavo juos. Bet 
ir kokia butų nauda iš tos 
kovos su “social - patrio
tais”?

Musų balso tie “social-pa- 
triotai” visviena neišgirstų, 
taip kad tiesioginio tos ko
vos rezultato nebūtų jokio. 
Užsipuldinėjimais ant “so
cial - patriotų” galima tik
tai sukelti prieš juos lietu
vių darbininkų ūpą. Kas- 
gi tuo butų atsiekta?

Socializmo krizisas Euro
poje, musų supratimu, yra 
daug painesnis ir gilesnis 
dalykas, negu sau įsivaizdi
na tie draugai, kurie užsii
ma begaliniais “social - pat
riotų” smerkimais. Smer
kimais jo neprašalinsi ir 
smerkimais neapsaugosi 
nuo jo pavojų ir lietuvių da
rbininkų. Jisai reikia visų- 
pirma suprast ir išaiškint.

Dėlto, kad “Naujienų” o- 
ponentai mažai tesirūpinda
vo to kriziso išaiškinimu, o 
beveik išimtinai užsiimdavo 
tik bombardavimu tų socia
listų, kurie “nudardėjo” nuo 
tarptautinės pozicijos, tai 
mums ir nepatikdavo jų ata
kos prieš “social-patriotus”. 
Tuo, musų nuomone, jie 
daugiau kenkė, negu naudos 
nešė socializmo judėjimui.

tojų, jis taipgi daleidžia, kad 
esant socializmo tvarkai ga
lės kartais būti ir bažnyčių 
su kunigais, 'ir kalėjimų, ir

tas daloidžiama ir galima, tai 
ar prie tokio socializmo iš- 
tikrųjų išnaudojimo nei šešė
lio nebūtų? Berods, “Nau
jienos” gali pasakyti, kad 
Spargo socializmo tvarkos 
klausimuose jam ne autorite-

“Ateitis” klysta: protaujantis

sake ni ūsų nurodymus. 
Protaujantis žmogus niekuomet 
neims tų pradinės kultūros lai
kų, kuomet dar nebuvo klesų, 
kaipo argumentą prieš socializ
mą; lygiai kaip jisai tuo tikslu 
nesinaudos ir kooperacijų pa-

Gadynė, kurioje nebuvo kle
sų, yra argumentas ne prieš so
cializmą, o už socializmą. Nes 
ji, viena, liudija, kad dabartine 
(p r i va tiškai-ka pi talis t i šk a) nu o- 
savybės forma yra tik laikinė, 
o ne amžina, kaip mums pasa-

ra, ji liudija, kad žmonija gali 
gyvuot be privatinės nuosavy
bės (bent kaipo viešpataujan
čios nuosavybės foruos) ir be 
k lesų .

Tiesa, ta senoji visuomenės 
tvarka nėra socializmas, kurio 
geidžia šių dienų socialistai, bet 
jie juk ir nenori atgaivinti pra-

ka, už kurią kovoja darbininkų 
klesa, bus sekama po kapitaliz
mo tvarka, taigi augštęsnė už

mams ir socialistų eilėse.
(Ryto bus daugiau.)

Apžvalga
” NO. 7.

Tik-ką gavome “Naujosios 
Gadynės” num. 7. Tarpe indo- 
mesniųjų jo straipsnių galima 
pažymėti sekami: “Dionizas 
Poška”, V, Kapsuko; “Aineri-

Vidiko; “Kas darosi Vokietijos 
s.-d. eilėse” (tąsa), G. Zinovie-

(tąsa), A. Bielcnino. Yra tame 
numeryje ir keletas gabalėlių 
beletristikos ir poezijos; ir ap-

niekas pasakyt, kąip jie tikrai 
išrodys (t. y. kokioje formoje 
jie apsireikš). Apie juos gali
ma pasakyt tiktai, kokie bus jų 
daugiaus ar mažiaus bendri 
pamatai. Pats “Ateities” redak
torius, kuris metąi-dveji laiko 
atgal labai mėgo prirodinėt, jo
gei Lietuva negalinti nieko ki

lk a.utonomi- 
iešt “autono- 
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“ AIŠKINA” 
SOCIALIZMĄ.

vo skaitytojams, kodėl tautinin
kų programe nieko nesakoma 
apie socializmą. Musų pasta
bos delei tų jos aiškinimų iššau-

Ta u ti ninkai reikalaudaml 
Lietuvai autonomijos ar ne
priklausomybės, ne tik žino, 
kaip išrodys autonomiška ar 
nepriklausoma Lietuva, bet 
gali ir “Naujienoms” jau

vizdžius nurodyti, nes buvo

ra ligvalei ir autonomiškų, ir 
nepriklausomų tautų. Tuo 
tarpu sočia listiškos t tvarkos 
dar niekur nebuvo ir nėra. 
Tai truputį skirtumas, kurį, 
regis, “Naujienų” redakcija 
turėjo žinoti ir matyti.
Žinoma, kad “Naujienos” ži

nojo ir matė tą skirtumą. Bet 
jos juk ir netvirtino, kad tarp 
socializmo tvarkos ir a utono- 
mijos skirtumo nėra. Jos nu-

nio tvarka, taip ir Lietuvos au
tonomija yra ateities dalykai, 
kurių dar tik reikalaujama par
tijų programuose. Tuo žvilgs
niu tarpe šitų dviejų dalykų y- 
ra panašumo.

Kaipo apie dalykus, kurių įvy- 
kinimo dar tik reikalaujama, 
taip apie autonomiją, kąip ir a- 
pie socializmą šiandie nešąli

eJgc, musų nuolnone, dėlto, 
kad jie visiškai arba labai ma
žai tebuvo susirišę su masi
niu darbininkų klesos judė
jimu. Tokių “radikalų”, ži
noma, mes neimant savo glo-

kalų. Mes pilnai sutinkame, 
kad minėtieji “radikalai” in
teligentai — tai veidmainiai,

revoliucijos išdavėjai; bet ko
dėl nenori “Nauj.’. tokiais jau 
tikrais jų vardais pavadinti ir 
įvairių social-patriotų ir so- 
cial-imperialistų? Ar dėlto, 
kad jie daugiausia iš dešinių
jų opporlunistų kilę?
Šitos “Kovos” priekabes yra 

visai ne vietoje. Tuodu “Nau
jienų” straipsniu (Apžvalgos ir 
Redakcijos straipsiiių skyriuo
se), dėlei kurių “Kova” prisi
kabino prie musų, visai neturė
jo tikslo Išsemti socialistų “iš
davystes” temą. Todėl ir pri
kaišioti mums, kad mes to ar lo 
nqjasekę, nėra prasmes. Mes 
žinome, kad minėtu klausimu

Bet papildyt musų išvadžioji
mus galėjo pati “Kova.
me Apžvali
įvardinome
kurie paskutinių šalies rinkimų

Ana- 
mes 

socialistų,

mojome tą indomų faktą,

dideli radikalai.

miškos Lietuvos
Praejus-gl tūlam laikui, pasiro
dė, kad jisai pripažino klaidin
gu net ir patį autojnomijos prin
cipą, kurį jisai pirma skaitė tik
ru ir teisingu. Ir Jas žmogus 
dabar mums pasakoja, kad jisai

Kooperacija ne socializmas?.. 
Žinoma, kad ne! Bet kodėl? 
Socializmas yra visos šalies 
tvarka, o dabartines kooperaci
jos paliečia tik didesnius ar ma
žesnius žmonių būrelius. To 
būrelio viduje žmonės gali ir 
neišnaudot kits kito ir jų tarpe 
gali nebūt klesinių skirtumų 
(nors gali but Ir priešingai), 
bet ar jisai gali perkeis! santy
kius visoje visuomenėje? Su
tvarkykite visą visuomenes ūkį 
kooperacijos pamatais, o tada 
pažiūrėsime, ar tatai bus socia
lizmas, ar ne.

Vadinasi, “Al.” redaktorius, 
jieškodamas pavyzdžių prirody
mui socializmo ‘neaiškumo/ pa
rodė tiktai, kad jam pačiam so
cializmas neaiškus. Bet mes tą 
juk senai žinojome (nors jisai, 
būdamas Chicagoje, ir reika
laudavo, kad jį vadintų socia-

dauginus nuovokos apie socializ
mo mokslą, tai jo butų nesti-

rodys tie ar kiti dalykai autono
miškoje Lietuvoje. Aišku: šne
ka žmogus, nesižinodamas ką.

a

mai apie visokias galimas so
cializmo netobulybes. Jis tuo
met žinotų, kad socialistai neti-

kia įvardyti ir oportunistus, pa
sielgusius taip, kaip tie radika
lai, lai kodel-gi ji jų tuoj aus ne
įvardijo? Vietoje to, kad pasa
kius lokių oportunistų vardus, 
“Kova“ užveda kalbą apie Vo-

negalima judint jokio Amerikos 
socialistų judėjimo klausimo, 
neužmlršus bent valandėlei apie 
Europą ir jos karę?

“Kova” be reikalo maišo viso 
pasaulio oportunistus ir radika
lus ir prie antrojo “Naujienų” 
straipsnio. Mes tenai nesakė
me, kad visi radikalai turi bū
tinai pavirst socializmo priešais, 
o tiktai truputį pagvildenome 
ryšį tarpe tam tikrų radikaliz
mo ir tam tikrų oportunizmo 
apsireiškimų. Žinome, kad tų 
apsireiškimų yra daug daugiau, 
bet argi nevalia viename straip
snį kalbėti tiktai apie dalį jų? 
Nuo kada įėjo į galę tokios tai

Kas del “Naujienų” pozicijos 
radikalizmo ir oportunizmo 
klausime, tai ją mes išdėstytu
me šiek-tiek plačiau kitoje vie

mes nurodėme aną 
kartą, jogei socialistai negali ir 
nesiima piešti socializmo tvar
kos išvaizdą, bet kad jie. užtai 
žino, kokie bus tos tvarkos pa
matai; ir tenai mes suminėjo
me panaikinimą privatinės nuo-

išnaudojimo panaikinimą. “At- 
eitis” dabar, priėmusi didelio 
galvočiaus pozą, renčia:

šitokių aiškinimų gali už
tekti tik neprotaujančiam 
žmogui, o protaujantis pasa
kys: juk buvo ant žemės lai
kai, kuomet privatinės nuo
savybes nebuvo, lygiai kaip 
nebuvo “klesų priešingumo”, 
nes ir klesų nebuvo, —- bet ar 
buvo tada socializmas? Iš
naudojimo panaikinimas?

tvarka užgims staigu, tobuloje, 
nelyginant kaip dievaitė Vene
ra iš juros putų. Po visuome
nės perversmo, kuris padarys 
galą kapitalizmui, praeis metų 
metai, ligi laipsniškai įvyks visi, 
tie gerumai, kuriuos mes jun
giame su žodžiu “socializmas.” 
Išvalyti Augljaus tvartus reikė
jo Herkuleso jiegos, o išnaikini
mui tų šlyktumų, kuriais per 
šimtus metų teršė visuomenę 
privatinės nuosavybės interesai, 
reikės ne vienos, bet keleto lais
vų žmonių gentkarčių darbo.

Verstanden?

KAM ČIA MAIŠYT?

GINA GRIGAITĮ

Laisvė” rašo:
P. Grigaiti^- džiugiausia rū

pinosi, kad
tautiškos organizacijos j tarp
tautinę.

Jisai šiuomi laiku labiausia 
stoja už visą eilę progresy
vių reformų Sąjungoj. Tarp
tautinės klausime jisai vidu- 
rietis, anaiptol ne social pat
riotas.

Jisai atmeta bendrą darbą 
politikoje. Jisai ir “lietuvių 
dienoje” nuvedė Chicagą sa- 
vystoviu keliu, o ne “vieny
bės” keliu.

Well — na, tai ko jums 
dar daugiau reikia?

►S. pastotų iš

Grigaitis “ne sočia 1-patrio- 
tas.” Grigaitis dagi stoja už 
progresą L. S. Sąjungoje. Ar 
matote: Grigaitis visai nėra toks 
blogas, kaip jums, mieli drau
gai, rodėsi!...

. Thank you very much. And 
- - same to you!

Polemikėlės
Šauksmas.

“Naujosios Gady 
mum. turėjo išeiti prieš 
Kalėdas, o jo da ir per Nau
jus Metus nebuvo. Taigi 
dabar “Kova”, kuri mėgo 
kaltinti senąją žurnalo re
dakciją už jo pasivėlavimus, 
vėl ima šaukti: Grigaitis 
boikotuoja “N. G.-ę! Jau j 
keturis “N. G.” numerius 
Grigaitis neparašė nė vieno 
straipsnio!

Vyrai, pagalvokite: ar jus 
šitokiais kvailais šukavi
mais priversite Grigaitį ra
šyti ? Ar tokiu budu yra ap
skritai galima įgyti bent * 
vieną bendradarbį?

Po laiko verksmas.
“Kova” paskelbė arogan

tiškus Z. A. užsipuolimus 
ant keleto socialistų laikra
ščių ir veikėjų. Kada jo ap
šmeižtasis “Naujienų” re
daktorius parašė savo nuo
monę apie patį šmeižiką, tai 
“Kovos” rašytojai ėmė ver
kti. Žigas, girdi, esąs Sibire 
ir tiek daug nukentėjęs 
del darbininkų labo, o “Nau
jienos” drjstančios peikti jo 
raštus!

Ne laiku susigriebė tie 
graudus Z. A. užtarėjai. Jei-' 
gu jus jį ištiesų gerbiate, tai 
reikėjo nedžiauti jo skalbi
nių prieš publiką. Nes to
kiais reginiais turi teisės 
kiekvienas piktinties.

Didelis džiaugsmas.
“Kovos” redakcijoje vieš

patauja. didelis džiaugsmas. 
L.S.S. rajonai, kuopos ir ko
mitetai giria “radikaJiškus” 
drg. Kapsuko manievrus ir 
dėkoja jam už “ideališką pa
sišventimą”. All right! Bet 
tas pats drg. Kapsukas taip 
dar nesenai rašė, kad Ame
rikos socialistai esą labai 
menkai susipratę ir kad nief 
kas nesirūpinąs jų išlavink, 
mu. )

Per pusmetį laiko sąjur.f- 
giečiai negalėjo daug perssv 
mainyti. Tai ką-gi reiškia 
tas visas pritarimas “radi
kališkumui”?..

Sekamas žingsnis?
Bergeris gavo tūkstan

čius dolerių už priėmimą ka^- 
pitalistiškų apgarsinimų, o 
“Naujienų” rašytojai yra 
apmokami Bergerio apgy
nėjai. Ar nebus tik Berge
ris davęs naujieniečiams da
lį tų pinigų, kurie jam buvo 
užmokėta už tuos apgarsini
mus?

O gal dar paprasčiau: 
“Naujienų” rašytojai gal pa
rūpino “Milwaukee Leade- 
r’iui” tų kapitalistiškų ap
garsinimų ir paėmė už tai 
“komišen”?..

atyviškoj bendrovėj ir kt., 
grynai asmeniniame smulkia
me ūkyje), vienok tas nieko 
bendro neturi su socializmu. 
Iš kitos vėl pusės J. Spargo 
savo knygoj, kurią “Naujie
nų” bendrovė išleido, kalba 
«piė galimus nepasiganėdini- 
mus socializmo tvarka, apie 
naują tobulesnių kelių jieško- 
tnjus ir apie ijų niekinitipis 
etc. socializmlp tvarko^ dhbė*'

“Naujienos” rašė apie radika
lus, kurie pavirsta revoliucijos 
išdavikais. Tas nepatiko “Ko
vai”, ir ji ve ką pasakoja:

O mums rodosi, kad tik va
dinamieji radikalai, “radika
lai” (kableliuose) gali taip 
daryti. Tikri sodialistai ra
dikalai visai kitaip elgiasi, ir 
jų pavyzdžių turi žinoti ir 

,(“Naujf”: tegul tik atsimena 
Vokięjtįjos, Rusijos ir kitų ša- 

;Jių dairiuosius socialistus.
ęrįkoa^^K

Šituo straipsneliu “Laisvė” 
atsako tiems L. S. S. nariams, 
kurie paskutiniu laiku įsityžo 
visokius niekus pasakoti apie 
“Naujienų” redaktorių Ir jo re
daguojamąjį dienraštį.

Reikia tečiaus pasakyt, kad 
keisti laikai atėjo musų Sąjun
goje, jeigu priseina šitaip ginti 
Grigaitį. Veikia jisai Amerikos 
lietuvių socialistų eilėse jau apie 
ketvertas metų, ir dabar staigu 
kaikurių socialistų galvose ge
ma abejonė ar Grigaitis tik nė
ra 
Sas!

Sug g esti j a.
Aš randu, kad “Naujie

noms” namo visai nereikia. 
Juk L. S. S. pastatys namą 
Waterburyje arba Člevelan- 
de. Kodėl “Naujienų” Ben
drovė negalėtų nusisamdyt ' 
tenai kamputį ir leist kaip 
leidus savo dienraštį ? Pa
tariu naujieniečiams apsva
rstyt tatai ir paskui ramiai 
laukt, kol pasibaigs kontMr

tarptautinio socializmo prie-J k tas su dabartiniu namų sa-
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Atsakymas Lietuvivi Liuteronui
Įžanga.

P-no Liet. Liut. straipsnis 
tilpo jau gana senokai, todėl 
tūli skaitytojai bus užmiršę 
jo “argumentus”, bet vieni 
da turi senus “Nauj.” nume
rius ir galės peržiūrėti, o ki
ti atsimins, nos man prisieis 
norams ar nenoroms privest 
daugelį ištraukų iš jo strai- 
psnio, kaip aš padariau ir 
pirmesniame savo straips- 
myj. Aš ten pridėjau iškar-

su mano 
nemanda- 
vieną-kitą 

rėkia: “ve, 
Metelionis

nio, o ne atskirus žodžius, 
kaip jis padarė 
straipsniu. Jis 
giai nusitvėręs 
žodį iš sakinio, 
žiūrėkite, kaip 
kvailai kalba!”
skirų žodžių nesikabinėsiu, 
bet, kaip ir pirma, privesiu 

/ ilgokas ištraukas iš jo paties
l straipsnio ir parodysiu, kaip
j jo argumentai yra nepama-

< tingi. Pirmesniame savo
straipsnyj (“Nauj.” No 76) 
jo paties prieštaravimais su
mušiau jį ir jis, išsisukinė
damas rėkavo, buk aš jo žo
džius iškraipęs ir jį iškovo
jęs. Lai skaitytojai paima 
“Nauj.” No. 76 ir jie ras ten 

' ištisas ištraukas iš jo strai
psnio, kurios jį patį sumuša. 
Todėl ir šį sykį melsčiau p. 
Liet. Liut. neįsižeisti ir ne
manyti, jog tai yra jo šmei
žimas, kada privesiu jo pa
ties sakinius ir nurodysiu jų 
klaidingumą bei bepamatin- 
gumą.
H Da noriu pridurti, kad p. 
Liet. Liut. neturi gana lio- 
gikos, jei nemoka laikyties 
prie kalbamojo dalyko. Mu- 
sų užvestoji kalba buvo apie 

\CoIlinsvilles liuteronus, o ne 
apie visų sektų, viso pasau
lio liuteronus ir ne apie jų 
tikėjimo reikalus. Collins- 
villės liuteronai gali daug 

kuo skirties nuo kitų vietų 
fliuteronų. Apie juos tik rei
škėjo kalbėt, o jis valio ir pa
leido plunksną apie viso pa- 
!saulio liuteronus ir jų tikė
jimu. Kada jis nesilaiko te
rmos, aš galėčiau visai atsi
sakyt kalbėt su tokiu opo
nentu, bet skaitytojai nori 
girdėt žodį iš mano pusės 
todėl del jų aš kalbu, 
są, jis pasisakė iš pat 
džios nukrypsiąs nuo 
iinsvillės ir kalbėsiąs 
platų dalyką (taip, jis 
nešė Redakcijai), bet visame 
savo straipsnyj kabinėjasi 

z prie mano ypatos, kolioja 
mane ir perstato mane net 
Rymo katalikų apginėju.

Tie-

Col-

Ar aš gyniau katalikus.
Aš gerai žinau, kad tūli 

Rymo katalikai yra labai 
tamsus, kad net čielas kolio- 
nijas lietuvių rasite, kur ka
talikai apart peštynių, gir
tuokliavimo ir panašių užsi
ėmimų, veik nieko kito ne
veikia. Bet aš nerašiau a- 
belnai apie visus katalikus 
arba visus liuteronus. Ra
šiau apie vieną miestelį. Čia 
pasirodė tūli katalikai la
biau progresyviški kultūros 

-ir visuomenės reikaluose, 
negu vietos liet, liuteronai. 
Juk apie katalikus aš pabrė
žiau, jog nepranešiau jau ir 
todėl, kad “apie jų peštynes 
krikštynose, baliuose, apie 
jų girtuoklystę ir tt. yra pil
ni laikraščiai.” Yra ir Colli- 
nsvillėj gana tokių katalikų. 
Bet gerokas jų skaitlius yra

mą vedantjs žmonės. Si 
vietos liet, liuteronais sun 
kia/ j kas veikti, nes jie įsitj

kėję, jog jų biblijoj visas 
gudrumas ir išganymas, o 
socializmas, draugijos, vie-į 
šos sueigos svarstyt svietiš
kus dalykus yra nereikalin
gi. Aš savo straipsnyj pa
sakiau, jog “nenoriu tvir
tint, jog visose kolionijose 
taip yra, bet aš ir nepada
viau žinios apie visą Ameri
ką.” Noriu klausti p. Liet. 
Liut., ar jis mokėjo perskai
tyt tuos mano žodžius, jei 
visame savo straipsnyj išsi
juosęs drožia, buk aš esąs 
apginėjas Rymo katalikų ir 
liuteronų tikėjimo šmeiži-

Nors mano tendencija ne
buvo užgauti visus liutero
nus ar pasakyti, jog liutero
nų tikėjimas padaro žmones 
žemesniais kultūros ir ap^ 
švietos žvilgsniu; nors aš 
neturėjau tendencijos leistis 
neikiek j biblijos kritiką, bet 
kad p. Liet. Liut. išvažiavo 
į tokius plačius laukus ir iš

nerališką, tai priverstas ir 
aš išreikšti savo nuomonę 
jau kur kas platesniam klau 
sime, negu buvo manyta. Aš 
jaučiuosi jį pilnai sumušęs 
argumentais vietiniame kla-

mą ir tuomi stengiasi apsi-

tą platumą, t. y. abelną liute
ronų kulturinį stovį ir liute
ronų tikėjimą gali gerokai 
skirties nuo vietinio dalykų 
apibrėžimo, bet kad jis per
statų tikėjimą apšvietus ir 
kultūros judintoju, o ne ku
kius kitus faktorius, tai jau 
aš turėsiu išsireikšti ir a- 
belnai apie tikėjimų reikš
mę žmonijus kultūros prog
rese ir apie liuteronų “aug- 
štenybę” išdalies. Jau aš 
negalėsiu šį sykį laikyties 
vietos klausimo rybose, to
dėl atmetęs jas eisiu prie pla 
tesnių gvildenimų.

which, in affairs of 
displays itself in a

Kas yra fanatikas ir 
fanatizmas.

Savo straipsnyj aš pava
dinau tulus liuteronus fana
tikais, P-nas Liet. Liut. 
stengiasi užginčyt, jog tarp 
liuteronų nėra fanatikų. Jis 
stengėsi darodyt, jog jie yra 
tik dievoti žmonės, o fanati
kas esąs beprotis, pakvaišė
lis ir t.t. Aš jam atsakiau, 
jog fanatikas sulig encyk- 
lopedijų definicijos, yra “ir 
paprastas entuziastas ir už- 
sipyrėlis ir svajotojas ir že
myn iki bepročio.” Aišku, 
kad pavadinimas ypatos fa
natiku visai da nereiškia va
dinti jį bepročiu. Bet fana
tizmas gali daeiti net iki be
protystės. Fanatizme, kaip 
ir daugelyj kitų linksnių, y- 
ra laipsniškumas. Daleiski
me, vienas žmogus gali but 
vagis ir kitas, bet pirmasis 
mažu tik menkniekius mėg
sta pagauti slaptai, o antra
sis užpuola su revolveriu 
rankoj. Vienas žmogus va
dinamas paleistuviu, nes nu- 
tėmytas liko sykį ar kitą ne
morališkume, o kitas gali

, Liut. ir matęs nėra, nors la
bai reikėtų, nes net vienas 
protestonų kunigas yra- bu
vęs jos bendradarbiu. Štai 
jos definicija: Fanaticism, 
excesive zeal; unreasoning 
enthusiasm in religious ma
tters. In ancient Rome the 
term fanatics was applied to 
such as possed their time in 
temples, and who, pretend
ing to be inspired by the di
vinity, would burst into wild 
and frantic gestures, utter 
pretended prophecies, cut 
themselves with knives, etc. 
It has prevailed under dif
ferent forms in all ages of 
the world; and one of its 
most remarkable and dang
erous features is the tend
ency that at has to spread o- 
ver large masses of people, 
as well as to favor measu
res of persecution. By an 
extension of the term it is 
also sometimes applied to 
other forms of extravagant 
enthusiasm which in their 
aRtward manifestation are 
accompanied with impetuo
sity and violence. Thus, we 
speak of political fanati
cism 
state
violent and intolerant part-’ 
isanship. Not unfrequenb- 
ly both kinds of fanaticism 
are found combined, and to 
this combination most of 
the religious wars which 
have desolated kingdoms 
are to be ascribed.” Kaip 
matote, išaiškinta ne žodžio 
paėjimas. Jis gimė iš tikė
jimo ir pasiekdavo net bai
sias formas ir jis radosi į vai 
riose formose visose gady
nėse, kaip žodynas sako. Fa
natikai Romoj sau pilvus 
peiliais badydavo, o dabarti
niai jau ant kitų kėsinasi, 
nors tokių juk ir Romoj bu
vo. Pastebėti reikia, kad 
minėtoji encyklopedija nė
ra išleista kokios bedieviš
kos arba tikėjimiškos sek
tos ir pirmiau išėjo, negu p. 
Liet. Liut. užsimanė su ma
nim užvesti polemiką, o jo
je pažymėta pačioj pradžioj, 
jog fanatizmas yra nesvars
tomas entuziazmas tikėjimo 
dalykuose, vadinasi aklas at
sidavimas ir įsitikėjimas be 
supratimo, ar tas viskas tei
singa, gera ir reikalinga. 
Jeigu liuteronai skaitydami 
savo bibliją svarstytų ir drį-

šeimynas ardo vieną po ki
tos. Taip ir fanatikas gali 
būti menkesnio ar stipres
nio laipsnio. Pasiklausyki
te, ką sako didžiausioji Ame-

mericana, A Universal Ref
erence Library Comprising 
the Arts and Sciences, Lite- 
fafni’A WUafnrv Rino’ranhv.
Geography, Commerce etc 
of the World. Gal šios mo- 
kslo encyklopedijos p. Liet

stų spręsti, kas ten gero ir 
protingo, jie greitai prieitų 
prie išvedimo, jog biblija y- 
ra labiausiai nemorališka, 
nepraktiška ir priešginumų 
pilna, nemoksliška knyga. 
Katalikams, kaip pats Liet. 
Liut. pripažįsta, yra drau
džiama skaityti biblija, tem
dei jie gali manyti, kad joje 
yra sukrauti išminties ir 
mokslo turtai, bet jei liute
ronas skaito bibliją ir ne
mato jos nepamatingu- 
mo, priešginumų, nemorali
škumo, tai reikia pasakyt, 
kad jis arba tyčia laikosi 
prie minios ir senovės ir ne
drįsta mesti jos šalin, arba 
nemoka sveikai protauti, 
arba yra tokis fanatikas, ku 
ris nedrįsta svarstyti, kas 
joj gero ir kas blogo. Apie 
biblijos keletą “perlų” pa
kalbėsiu vėliau, todėl lai p. 
Liet. Liut. nesiskubina už- 
reikšti, jog tik man ir kie
tiems bedieviams ji keista ir 
kvaila. Jeigu jo biznis ne
būtų surištas su ta biblija, ir 
jis lengvai pamatytų jos ne
gerumus.

Tiesa, žodis fanatizmas, 
kaip ir Americana priduria, 
liko išplėtotas ir į kitas link
mes ir mes kalbame apie po
litišką fanatizmą, bet ji pa
stebi, kad daugiausiai poli
tiškas fanatizmas yra suri
štas su tikėjimišku ir jis y- 
ra vedęs net kruvinas kares. 
Daleiskime, socializmas kar
po politiškas judėjimas ne
gali būti vadinamas fanati
zmu, nes jis turi užduotyj 
atsiekt ekonomines sąlygas, 
be kurių darbininkų klesai 
darosi varžų gyvent. Kapi
talizmas irgi turi savyj dės
nius, išroka

zmau, jog juos sujungus iš
eis vanduo. Aš kitiems ir 
kiti man gali tai darodyti la- 
baratorijoj. Tikėjimas yra 
pasakymas be prirodymų ir 
priešingas žmogaus protui, 
mokslo įstatams. Todėl tai, 
kuris atsiduoda tikėjimui, 
turi atsiduoti aklai. Jis tu
ri būti fanatikas mažesniai- 
me ar didesniame laipsnyj, 
žiūrint kaip daug jis atsi
duoda. Liuteronas, skaitan
tis bibliją ir tikintis, jog tai 
yra. neklaidinga knyga, aiš
ku, atsisako svarstyti ir fa
natiškai tiki. Jeigu jis da 
veda kovą su kitais už tą sa
vo bibliją, jeigu jis nedrįsta 
diskusuoti su kitais apie bi
blijos klaidas — jis yra. fa
natikas, tuo labiau, jei jis i- 
ma girties, jog ta jo biblija 
(kuri, kaip matysime, yra 
prasta knyga) padaro jį au- 
gštesniu už kitus. Žinoma, 
jis nėra toks fanatikas, ku
ris save peiliu pjaustytų ar
ba darytų tokius manevrus, 
kaip romiečiai, bet jis yra 
fanatikas mažesnio laips
nio.

Štai turiu po ranka ir nau 
ją Websterio žodyną, išleis
tą 1915 m., Springfield, 
Mass. Štai jo definicija fa
natiko: Fanatic (Lat. fana- 
ticus inspired by divinity, 
enthusiastic, frantic), Un
balanced as thogh possesed 
by a demon, frantic; fren
zied, mad ; governed by too 
great zeal; extravagant; ul
tra ; unreasonable, excessi
vely enthusiastic, espec. on 
religious subjects; lunatic; 
specf. a victim of religious 
mania; a person affected by 
excessive enthusiasm, parti- 
cularlv on

e:

omai klesai, to
la ne akla, atsi- 
>kiai kovai nėra

Kas kita su ti- 
Tikėjimai yra 
nių fantazijos, 

begyj ir 
vei-

mus, paremtus 
yvenimu, ir jk, 

veda kovą ibž tai. Abiejuose 
atsitikimuose yra aiškus da
lykų žinojimas, matymas jų 
gerumo žin 
del kova eh 
davimas t(
aklas. Tokis atsidavimas ir 
entuziazmai toli gražu nėra 
fanatizmu.
kėjimais. 
krūvos žmo
sutvertos i/imžių 
tam tikrom laplinkyhėm 
kiant. Tikėjimai nėra mo
kslai ir negali būti darody- 
tas jų pamatingumas. Kada 
aš paimu du vandendario a- 
tomu ir vieną oksigeno, aš

—B oil in New York Ev«ninij Po»t.

Žmogus ačiū “prosperity” laikams neša tyankon glebi 
dolerių, bet iš paskos vejasi j j gyvenimo brangumas pa
vidale šunų. Jau žmogus bebėgdamas nūn šunų vieną 
pantaplį paliko. Nepasieks jis nė banko: gyvenimo rei
kmenų pabrangimaš1 išplėš iš jO“do!ėrius pakeltoj.
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Žmogus ačiū “prosperity” laikams neša

GERAS PELNAS■

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

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

SUBATOMIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame 

lietuviškai kalba.
La Salic ir Washington Sts. Priešais City Hali.

kitiems aiškus ii’ supranta
mas, darodomas ir jaučia
mas, Paderewski girdi sa
vo muziką nemažiau už jo 
entuziastiškus klausytojus 
ir visos tautos ir visų tikėji
mų žmonės pripažįsta ją e- 
sant tikra daile. Bet jūsų 
ir kitų sektų tikėjimą tū
liems žmonėms lazda reikia 
brukti, kaip misijonieriai 
kad šen ir ten daro, ir kada 
vietos gyventojai jiems į už
pakalį spiria, tuomet juos 
gelbėt atbėga su šautuvais 
jų krikščioniškos šalis, iškur 
tie nekviestieji ir neapken

religious sub-Ičiamieji religiški misijonie- 
1 • • 1 • f i • i * r t • 1 — • • « v

Websterio žodynas yra 
skaitomas pilnai geru rank- 
vedžiu, mokyklose vartoja
mas, ir jis net kelis sykius 
atkartoja, jog fanatikas yra 
tikėjimo auka. Pats žodis 
paėjo iš lotiniško dievystės 
įkvėptojo ir visi be tenden
cijų parašyti žodynai ir en- 
cyklopedijos sako, jog fa
natikas yra nesvarstantis, 
entuziastiškas dievučius.

Thesaurus Dictionary irgi 
sako “Fanatic. One who is 
actuated by intemperate 
zeal usually in religious ma
tters.”

Dictionary of Phrase and 
Fable, Cassell and Co., Lon
don, Paris, New York and 
Melbourne, sako “Fanatic. 
Those transported with reli
gious or temple madness. A- 
mong the Romans there 
were certain persons who 
attended the temples and fill 
into strange fits, in which 
they pretended to see spec
tres, and uttered what were 
termed predictions. Čia 
kaip ir kituose žodynuose
paduodama žodžio paėjimas 
ir pasakoma, jog fanatikas

lumu arba pašėlimu žmogų.
Liet. Liut. nepatinka, kad 

mes vadiname fanatikais

rie be atsižvelgimo, ar jie 
klysta ar ne, tiki ir turi pa
link i m ą k i tu s per sek i o tiY 
kaip matėte iš Americana

dinimą, kaip musų klerika
lai nori priversti mus, kad 
vadintume juos katalikais.

. Ne, p. Liuteronai nė Mar 
cohi, nė Paderewski, nė Ku 
belie, nė kiti mokslo ir dai 
lės žmonės neturi būti vadi 
nhmi .fanatikais už savo*pa iV‘ ja sisveiunų

ff

rial like atsiusti. Tikėjimiš- 
kos sektos ir vienoj šalyj 
smaugia viena kitą, kas net 
ir visame p. Liet. Liuterono 
straipsnyj matyti prieš Ro
mos katalikus. Ar ant so
cializmo butų žmonės taip į-

beprotį. Aš pridūriau, kad 
net entuziastas gali įeiti į 
tūlą fanatiko laipsnį. Na, ir 
jis nusitvėręs tą mano žodį 
entuziastas lead drožia tai 

drožia darodinėjimus, jog 
entuziastais buvę ir esą vi
si mokslinčiai dailininkai ir 
išveda, jog ir tikintieji, jei
gu yra tik entuziastais, nė
ra fanatikais. Nesiskubink 
p. Liet. Liut.! Tamsta ne
supratai žodžio fanatikas ir 
manei, kad fanatikas yra 
pakvaišėlis. Aš tamstai iš
aiškinau, kad tas žodis yra 
platus: jis apima nuo pat 
entuziasto iki pakvaišėlio,, 
bet aš nedaviau Jums lei
dimo, .rtligiškus fanatikus 
vadinti tik entuziastais. Jie 
yra nesvarstanti entuzias
tai. Tai nėra bepročiai, bet 
nedrįstanti ar nenorinti 
svarstyti, ar jų tikėjimas y- 
ra nepajudinama teisybė ir 
išmintis, o ginanti jį ir atsi
duodanti jam. Nors, tiesa,

nėra jokis tikėjimas?
Kada religiškos sektos ė-

da viena kitą, kada fanati- kartais ir iš proto išeina to
kai gatavi yra visais bjauru
mais apginti savo sektas, 
tuomet užtenka kunigui ar 
pastoriui pasakyt, jog soci
alistai esanti nauja sekta 
arba griaują jų tikėjimą, 
kaip tuoj gali laukt net mu
štynių, ne tik pasipriešini
mo ir nepritarimo

Mokslo ir dailės žmonės 
neretai yra entuziastai, bet 
jų užduotįs ir tikslai yra pro 
tui aiškus ir naudingi sau ir 
kitiems. Gali būti perdėji
mai kaip poetas Hernans sa

]i mažiau išlavinto proto.

The enthusiast to fanatic

Neretai mes ir sakome, kad 
tas ar kitas žmogus yra fa
natiškas tame ar kitame da
lyke. P-nas Liet, Liutero- 
n a s be re i k a 1 o k a r šči u o j a s i. 
Aš neužginčijau, jog kitose 
linkmėse, apart tikėjimo, ne
gali būti fanatikų, bet jie y- 
ra gerokai kitokios rūšies

mą ir suprantamą užduotį; 
jie, geriau sakant, yra entu
ziastai, bet svarstanti entu-

Kai, Kaip ir zoaynai roao, y- 
ra nesvarstanti entuziastai
o tūli net lunatikais, bepro
čiais lieka.

Aš nurodžiau jau pereita 
me straipsny j p. Liet. Liūte 
ronuij 
nes ji

kad galą sau ar kitiems pa
daro arba skelbia save pra
našais, Dievo sūnumis ir tt. 
Imkite tokius žmones, kurie 
išpažįsta Christian Science. 
Jie atmeta medicinos moks
lą, atmeta žmogaus gamtą, 
nes ir skausmą ir kitus ap- 
sireišikmus paniekina ir 
skelbia, jog tai niekai. Jie 
tikėjimu gydo ir stengiasi 
maitinti juomi žmones. Tū
li jų tiek įtiki, kad nusika
muoja ir šį pasaulį aplei
džia. Tokių fanatiškų sek
tų daug ir užtenka fanati
kų kiekviename tikėjime. 
Tai nėra pilnai normališki 
žmonės; tikėjimo dogmos 
tiek įveikė jų smegenis arba 
neleido išsitobulinti, kad jie 
liko mažiau ar daugiau hy-

prie entuziasto, p. Liet. Liu
terone, ir mes niekad neva
dinsime tikėjimišku fanati
kų entuziastais. Encyklo- 

pedijos nevadina jų papra
stais entuziastais, tai kam
mums
tiems, 
stabdo progresą?

(Daugiau bus)

varda
kurie savo fanatizmu
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Laiškai. dabar karėje žūvančių ka
reivių kūnai bus sunaudoja
nt tvėrimui naujų kunų-gy- 
vunų ir augalų, žodžiu, ka
rė, tai normalis apsireiški-

Nekokios Kalėdos karės/mas fiziškam pasaulyj.
apimtoje šalyje, kuomet 
veik kiekvienos “patriotiš
kos” šeimynos tėvas, sūnūs;

Montreal, XII. 27-16

Francijoj.”

Gerai tokiems žmonėms, 
kurie net ir karę moka pri- 
skaityti prie neišvengiamų
jų gamtos darbų. Nesenai 
išleistam angliškam vertime 
p. M. Meterlinck filosofiškai

rė tai lyginai koks 
čius,” kuris žmoniją 
ne padarys. Ir tasai 
galvočius, 
pagautas 
mo bučių.

Aplamai

i

n

geres- 
clidis 
tapomatomai, 

konvencionaliz-

imant, pas mus
perkietos mielašir-

net
ne-
ant

siuntė didžiausius rišulius į 
Angliją ar Franciją. Už ke
lių dienų prieš Kalėdas į pa- 
Čtą veik nebuvo galima įsi- 
grust, o tuo tarpu krautuvė
se buvo matyt nepaprasta 
tuo laiku tuštuma. Net “sal- 
veišiai” nusiskundžia, kad 
šiais metais žmonių širdįs e- 
sančios
dingiems darbams. Jie 
paprastų Kalėdų pietų 
rengė — mat jų puodai 
gatvių paliko pustušti.

Teatruose buvo kiek 
resnis biznis, bet manadže- 
riai vis-gi perdaug nesigi
ria. Matyt ir jiems karvutė 
užtruko. Tik judamųjų pa
veikslų teatrai darė tikrai 
gerą biznį, nes ten buvo ro
domi paveikslai iš karės te
atro. Ten aiškiai, kaip ant 
delno, matyt, kaip vienas 
kanadietis šimtą vokiečių 
vienu šuviu patiesia. Ten iš
rodo, kad tik vieni kanadie
čiai vokiečius jau senai iš 
svetimos žemės išvijo. Mat 
tie talkininkai ten išrodo to
kie narsus — visi didvyriai 
ir gana.

ma visokių prelekcijų, ku
rių tikslas yra užhypnoti- 
zuot ir be to jau mažai sva
rstančias minias. Kiekvie
nas prelegentas vartoja sa
vo rųšies “argumentus.” Be 
viršuj privestų, girdėt šauk
smas, kad ši karė esanti 
vedama civilizacijos apgyni
mui, vokiečių militarizmo 
panaikinimui, kad Dievas Į 
karę už nuodėmes užleidęs,

licizmo ar protestaizmo 
praplatinimą, ir 1.1, ir t.t. 
Užtai aš ir sakiau, kad mi
nios užhypnotizuotos. Juk 
nuolatos kalama sugestija 

į labai lengvai ilgainiui ir 
kiek tvirtą protą užvaldo.

Su “svetimu elementu” el
giamasi da kvailiau. Carui

|niai privalą greitu laiku 
grįžti į Rusiją arba stoti Ka
nados armijon, rusai, lenkai 
ir kiti iškarto tuo visai ne- 
užsigavo. Vienok už kiek 
laiko prasiplatino paskalai, 
buk. JR^ij’oš tai- į
vai ir “verbuosią” vyrus. Ir 
kada “patriotiniai” fabri
kantai pradėjo pasitarnaut 
šaliai, išmainant vyrus ant 
moterų (ir joms už tą patį 
darbą mažiau mokant), tai 
darbo netekę vyrai ištiesų 
pradėjo minėtiems paska

liams intikėti ir nemažai ca- 
‘T“v, ro valdiniu pašėrė savo ku-peka i minią veikia I . r I t t Iri'* t i z" v 1 /A

suprasti, is kur čia atsirado 
tokių, anot laikraščių, “au-

Bet linksmiausius laikus 
turėjo įvairios rųšies khaki 
Jrfrubai, kur^airTWo 8 vai. 
vakare prieš kalėdasfiouzika 
ir chorai pradėjo pripildyt 
orą monotonia gaida “God 
save the king”. O vėliau va
kare tai ta pati melodija gir 
dėjosi ir bažnyčiose. i

Tą viską girdint ir ma
tant man išrodė ir graudu, 
ir juokinga, ir kvaila. Ap- ’ 
lamai imant, aiškiai matyt, ! 
kokia si 
vadinamoji vieša sugestija. 
Išrodo, kad minia labai pa- Į 
naši avių pulkui: viena avis 
subliauja —- tuoj visos žio-( 
jasi ir bliauja; vienas “do- 

as” pilietis kur nors sudai- 
uoja “God save the king” 
-tuoj visa audiienciia ir!

11

Gatvėse pasirodė afišės, 
skelbiančios prisiartinančią 
“maldos dieną”, kurion visi 
piliečiai kviečiami vienu bal
su, taip sakant, šturmu iš 
Dievo talkininkams perga
lės išviliot. Išrodo, lyg kad 
žmonių padarytomis kulko
mis talkininkai nepasitiki.

nais vokiečių kanuoles.
Man pasakojo, kad tuos 

paskalas anglų valdžia ty
čiomis paleido. Ir aš mačiau 
daug rusų ir lenkų imant 
pas konsulą leidimą grįžti 
atgal. Jiems buvo duotas 
leidimas, bet nepasakyta, 
kad jie važiuoja ne į savo 
kaimus ar miestus, bet tie
siai į Petrogradą, kur gaus 
“ružes”. Vargšai patįs ir 
už tikietus užsimokėjo.

>rwr^Įnou«er<r( w ujwh Mnam uir uii mm1 1: wiwriw inwwwiii 1— Manim 
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Teko kalbėties su keliais 
progresyviais žydais. Pas 

juos butą puikaus pieno 
kaip savo tautą po karei at
gaivinti. Jie ne apie biznį, 
bet apie apšvietą kalbėjo. 
Jų nuomone, Europos post- 
bellum gadynė reikalaus di
delio ir energingo apšvietos 
platinimo, nes prietarai vi
sur pradės viršų imti. Ir 
jie mano savo tautoje su
tverti kokį tai universitetą, 
kuris butų jų apšvietos bei 
mokslo centru. Žinoma, tai 
tik kelių žmonių nuomonė. 
Bet kaip tai puikus pienas ir 
mums pamėgdžioti!

Jus žinot, kad karei pasi
baigus Lietuvoj užkris prie
tarų debesis. Jus jau dabar 
girdite klerikalų geidavimus 
išvyt iš “šventos Lietuvos” 
visus “bedievius”... O karė 
ir be to pasės prietarų debe
sis.

Kalbama apie Lietuvos bi
znio į lietuvių rankas paė
mimą; kalbama apie Lietu
vos autonomiją arba ką 
nors panašaus jai; tveriama 
Lietuvos atstatymo bendro
vė; organizuojama amati
ninkų sąjunga, ir tt., bet ro
dos, niekas neužsiminė apie 
Lietuvos žmonėse prietarų 
naikinimą po karei — apie 
apšvietą, mokslą. O daly
kas juk perdaug svarbus ir 
aiškus kiekvienam laisvę 
mylinčiam lietuviui, kad už 
jį reiktų agituoti.

Ar-gi mums, progresą-lai
svę mylintiems žmonėms, 
nereikėtų pagalvoti apie 
steigimą kokios nors įstai
gos, kuri po karei, galėtų pa 
siųsti Lietuvon savo žmo
nių, prisirengusių ir pasi
šventusių jau dabar klerika
lu prjątarąms
blaškyti Man nesvarbu1 va
rdas, ar keliai, tokio darbo 
—lai tik butų platinama 
mokslas, o prietarams bus 
smūgis.

Wilsono nota, kai koks pa
gaikštis, sujudino visas tal
kininku bites. Visuose kam- 
puošė pas mus tik ir kalba 
apie ją, ir visi nelaimingą 
prezidentą visokiais žo
džiais apdovanojai. Laikraš
čių redaktoriai jau kelinta 
diena vis apie tai pleškina. 
Francuzų zeceriams pritru
ko “W.”, — tiek sykių prisi
ėjo statyt žodis “Wilson”.

Iš viso ko matyt, kad ne
laimingas demokratų vieš
pats (Wilson) ir jo sekreto
rius p. Lansing nepataikė į

talkininkų širdis: jie, mat, 
jau netoli Berlyno (sapne) 
nusiįrė, o čia tas žmogus 
bruka savo taikos propozi
ciją ir net grąsina...

Visi laikraščiai pradėjo 
šaukt, kad reikia kariaut i- 
ki pergalės, anot caro, iki 
paskutiniam mužikui. Bet 
platieji žmonių sluogsniai 
vis labiau pradeda taikos 
pageidauti. Užtat, kaip sa
kiau, juos visokiais budais 
dabar hypnotizuoja.

Kanados valdžia pamatė, 
kad labai sunku konskripci- 
ja įvesti, ir permainė takti
ką. Dabar naujas ministe- 
ris savo spyčiuose visur at
sišaukia į darbininkus ir gi
riasi norįs jiems gerovės da
bar, o ypač po karės. Mat, 
žmogus tikisi tuo budu savo 
pusėn darbininkus patrauk
ti, kad paskui jiems butų ga
lima ant kaklo kilpą užnert.

Gyvenimas arba vieta (bi
znis) mat visko mokina: pi
rmiau jis apie darbo reika
lus nė nesvajojo, o dabar pa
ėmė pavyzdį iš savo draugo 
Lloyd George’o ir gerinasi 
—“Labor omnia vincit.”

Briedžių Antanas.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 3, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdaind (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Sviestas:— 
Extra Creamery..................... 39

37—38 
1%—36% 
33—33% 

.31—31%
Scconds .............
Ladles .................

Olco margarinas:— 
Stalui .............

Kepimui. ...........
Kiaušiniai:—

Extras .................
Firsts .................
Paprastieji firsts 
Maišyti .............
Purvinieji .........

Suris:
Twins, svarui ...
Daisies .................
Young Americas .
Longhorns ............
šveicariškas . .. .. 
Limburger .......
Brick .......................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .... ............
Jaunos vištos ....

Paukščiai, išdarinėti:— 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .................... .j
Jaunos vištos..........
An lįs .........................
žąsįs ...........................

Veršiena:—
50—60 svarų, svaru 
60—80 svarų, 
90—100 svarų 
100—120 svarų

Jautiena: No. 1.
Ribs, (svarui) .20 
Loins 
Rounds 
Chucks

.29

.13
.12

100 SV.

Cukrus, už 100 sv.:— 
Pjaustytas, II. and E.... 
Standard cane, smulkus 

Burokų, smulkus ....
MILTAI 

žiemkenčių kviečių—

Vasarių kviečių
Standard . ..
Patents ........
Straights . ..
Clears ........

Ruginiai ..........

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 3. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 21,000; avių 
—18,000; kiaulių — 50,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80
Kiek menkesni .......... 8.00—10.00
Mituliai ....................... 9.50—11.50
Stockers and Feeders.. 6.50—7.40
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos .. 5.50—7.25 
Buliai ............................... 6.00—7.25

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ........................... 10.10—10.45
Vidutinės (200-250 sv.) $10—10.20
Lengvesnės ............... 9.60—10.25
Paršai, geri ................... 8.00—9.25

Avįs—
Mitules ....................... 11.00—12.25
Senės, geros ................... 8.00—9.60
Avinai, geri <............... 8.00—10.25
Erai..................................11.00—13.50

. 22—24
16—18

. 45—46
. 40—41
. 35—36
31 %—39 ¥2

. 27—29
. 26—28

... 23% 
. 23%

24 
30—36 
23—23% 
19—19%

15—18% 
... 19 
17—20 
14—16

28—30 
.17—18% 
.18—19 
.15—20 
14—18

i po 14—14% 
,14y2_45% 
.16

18
12
11 
.10

—16% 
—17

No. 3
10 
.12 
.10

.8 ¥2
7%

UZ

L_

no

2

mas. reikalinga.

4/ S. fi^MY TESTS 
n V/A TIOHTC a 5 TUME

uao 
nauti.

laikraščiai maldos die- 
garsinimus priima. Mat 

“patriotingi” žmonės 
ir nori tėvynei pasitar-

o

avia 
toriai žieminiuose rūbuose.

Atsiranda žmonių, 
stengiasi šią karę pateisinti. 
Ir tai ne paprastu budu. Te
ko girdėti prelekcija vieno 
profesoriaus. Jo butą gero 
gamtininko. Puikiai sutva- 
rkytoj prelekcijoj jis maž-

Gamtoje jokia medžiaga 
nežūva, tiktai perkeičia savo 
pavidalą: vieni kūnai, pap
rastai sakant, “išnyksta,” 
išsiskirsto į elementus, iš 
kurių paskui nauji, jauni 
kūnai susitveria. Mirtis ga

UŽMUŠTAS KAReJE VOKIE
ČIŲ KUNIGAIKŠTIS.

AMSTERDAM, sausio 4. -

$12.50—14.50 
. 12.50—13.50 

. 11.00—11.50

.. $1.45—1.90

... 3.00—4.50

Kiauliena, 
20—40 svarų . 
40—60 svary . 
60—100 svary

Bulves bušelis .
Jaunosios bulvės, djurb 2.25—3.50 
Saldžiosios, statinė J...

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka.
Kalafiorai, 10-24 galvy 1.25—2.25
Agurkai, dėžės, 2 tiiz. 75—2.75

Salierai, už grįšlę r .20— .22% 
.Morkos, didelė bačKa. 2.00—4.50

Kopūstai, statinė .... 3.:
Žalieji žirniai, gurbas 2.00 
Lima pupos, did. gurb.
Salotos, galv. 2—4 
Cibuliai, 60—70 svar 
Stringbeans, gurbds

Tumeles, dėžė, 10 star. 1.00—1.75
Grieščiai, statinė

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė . .f,.
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ..........
Ananasai, gurbas ..

3.50—6.00

75—2.75 
.20— .22%

—3.50
3.50
—2.00

uz. 1.00—2.25
2.50—3.00

• 2-00—3.50

.. 1.00—L10

$1.75—6.00
št 2.25—3.00
1.75—3.25

.. 2.75—3,25
3.50—3.75

9 «| Yypewriieriai Beveik Uždyka g
Kiekvienas gali įgyti naują 

“rebuilt” ty pew,riterį (rašomą Q 
mašinų) su lietuviškomis rai- q 
domis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $10. Oli- 
ve r, Remington, Underwood, o 
Royal ir Uitų syslemų. Rašyk B 
savo laiškus su typewritcriu q 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga Q 
korcspondcntapTs, agentams ir p 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk: Sc

J. A. CMMIELIAUSKAS g
521 Fullerton are. Chicago, I1L , j ’ (j

HKnnMMNIBPW

Mėnesio.. d., 1916

. Prašau atsiusti man knygų Socialia-

7.10— 7.40

9.00—9.40
8.10— 8.25
7.60—7.85
7.30—7.50

0 O 

1825-1827 Blue Island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
ValslybinU Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų narni 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus išmokėti, kuomet jys pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:30 v. vak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai
Suvienytų Valstijų krasa čia 

laiko savo pinigus
JAS F. STEPINA, Prezidentas..

ADOLPH J. KRASA, Kasteriu*.

3 Dr. A. L Yuška I
Gydytojas ir Chirurgas 

ES 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

Ruimas 902-904 National Life JBklg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir aubatos vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vakare, po numerio:
1566 MILWAUKEE AVKM Chicaro, IIL 

Tek Humboldt 97.

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

y.

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš- 
leistų-knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite
ratūra 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- 
bon, autoriui leidus, 
išvertė A. Lalis.

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti:- skaitai kai 
kokią pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis, 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir užda
viniais. .

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

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

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili 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 siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

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

NAUJIENOMS,
Chicago.
In dedu čia money orderį (čekį) ant sumos 9 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavarde

P. O. Box arba namų No, gatvė ir miestas.

1840 South II a I st ed Street Chicago, Illinois

iilr



CtHCAGOS ŽINIOS
Horne Caping Co., 11-13 So. 

Jefferson, kilo gaisras. Nuos-

i—.............

Coas. M. Depew kaltinamas 
užmušime John Bailio.

TOWN OF LAKE.

“Nau j ienose” pas-
L. K. Stanislovo suvažiavo delegatai konferenci- 

jon, pasirodė, jog del tūlų ypa
tų užsivarinčjimo konferencijos

rtos arba $34,172,728 doleriais 
daugiau, negu 1915 m.

f s namu.
Laukiu viena£

kaip nėra, taip nėra.

penkios dešimtis žmonių.

pavelytų man pardavinėti kny
gas. Paklausė, kieno išleistas 
knygas aš norįs pardavinėti.

vino knygų, išimant “Draugo” 
leidinius. Pareikalavo iš ma
nės dvieili doleriu. Vienas ma-

inėtojas užklausė apie 
gešeftą” su knygomis, o c * o

nes čia

mano

už tikietus surinkę tik $4.00.

Tik urnai pamatau nepaprastą 
reginį: ateina būrys žmonii] —• 
vieni sparnus prisikabino, kiti

og tai lenkai katalikai daro 
’manevrus.” Visi tie keisti su-

kinu ’ir

liau inėjo avinas su dideliais 
ragais ir atsistojo netoli nuo 

pasibaigė 
kas “už-

komandicriams po ei-

giesmininku.• ’ c

s nuvažiavau namo.
Vadinasi, musu gerieji Lata

kai moka vienu ir tuo pačiu

ir velniui smar-

BRIDGEPORTO NAUJIENOS.

metais koncertą

luinų p-ni Gngienė, St. l’urskis, 
I^ibvos Jaunuomenės choras,

Žimnių buto nes bu-

Mirė nuo širdies

iie nnžai kam žinoma.

1 k p. susirinkimas.

oias. Buvo renkama 
valdyba 1917 metams, i 
-stotui kitokie kuopos v

cijų arba, geria us pasakius, I

laikraščiais ginčai.

Du

se vietose — pirmame akte ir 
ki tvirtame. Kadangi įeina į 
veikalą tokie tarpai, tai dainos 
Aebai papuoš patį veikalą. J

ligos.

1 eatras - Muzika
tus negersiu. Pasirodė, jog na
ujais metais buvo kuone dau-

nes nekuriu užsimanė viską iš

Laisvas.

TEISMAS DEL 80c.

Rusuose sakoma, — jei pra-

no byla, Ma

Vienas bankas leido lioterijon

buvo verta 80c.

rasis linksmas grįžo namo. Pra
ėjo viena diena, praėjo ir kita, 
o kanarka nė nemano giedoti.

Barasa.
štai kai-kurie teisėjo ..klausi

mai ir kaltinamojo atsakymai:

Kaltinamasis: — - Jis priklau
so man.

T.: — Kaip tai lamstai?
K.! — Dėlto, kad aš išaikvo-

antrąjį paukštį paėmei nieko ne-

Taip... paėmiau, bet jis

- Tai labai keblus dalv-v

Bet kad butu ir. ožka čie- A.
vilkas sotus, aš išnešu se-

mamjam giedančią kanarką at

pusiu advokatai turės nuvažiuo-

bėgiu šešių dienų. Advoka-

a rūšiuota.

(’ošino-

Laimėjo $380.

David (’otter

jo paflirtuoti su policiste.

davėjas, norėjo pasipriešinti pi
ktadariams. Pastarieji suinušo 
jį ir atėmė $50.

namas

500.

Chicagos mokykloms trūks
ta anglių.

Didžioji Opera.
(Auditorium teatre).

šiandie, sausio 4, 8 vai. vak. 
“Louise”, gieda. Mines. Edviną, 
Berat; Mm. Dalmores, Dufran-

Francesca da
R i iltini.”

Ci

men-’; 8 vai. vakare ’’Aida”.

Kituose teatruose.
Blackstone, 60 E. 7th st.: “Kad 

aš bučiau karalius,” drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark:

Hit-the-Trail Holliday.”
Garrick, 64 E. 

“Robinson Crusoe Jr.
Imperial, 2329 W. Madison: 

“The Peddler.”
National, 6221 S. Hals ted st.: 

“The Daughter of Mother Ma-

Randolph:

Olympic, 165 N. Clark: “His 
Bridal Night.”

Powers, 124 W. Randolph: 
“Bumerangas.”

Princess, 319 S. Clark: “Fix
ing Sister,”

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
75 W. Monroe St., Room 1307.

Chicago, Ill.
Phones Central 6107 ir 6108

' L' .?

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namą ar lotą, 
kreipkitės po nurodytu antra
šu, nes randasi didžiausių bar- 
genų, taipgi kurie turėjo Ran
koje insurance. Atsišaukite pas

FILLIPOVICH
3346 South Halsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo 4 popiet 
iki 9 vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“NAUJIENAS”

čia Jys galite lengvai įsigyti drapanas, 
Kostumeriui siuvam ant užsakymo už .M. tpiP

Pas

Chicago Store
Savininkas M. SHER

197-201 E. 16th St., Chicago Heights, Illinois.
KALBAME LIETUVIŠKAI

* I® * ®| * I® * I® * ® * ®| * ®I * ®| *
Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų litrų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

į Didelė Knyga

? Padarytas ant užsakymo
U JŲSŲ PASIRINKIMAS PO $25.
W Keletas šimtų petrenų šio sezono puikiausių vilnonių. Sutruk- 
A dytas prisiuntimas puošnių vilnonių audimų, priskiriant daug nau- 
Y jų stailių parodomų pirmu syk. Dauguma jų austa pardavimui po 
H keturiasdešiints dok, tūli yra po keturiasdešimts penkių dol. vertės.
A A. J. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas,
įi 3310 So. Halsted Str. Chicago, Ill.

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

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

rasų

no r8 o u a i o JLv ] uCi. • • Jlm • Ji 1 jhl H JuC
SPECIALISTAS

Gydo įvairias ligas vyrų ir moterų. Dak
taras sako: Mano 17 metų valdiška tar
nystė davė man patyrimą ir pažinimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis francuzi&komis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir privatiškų ligų, užnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prašalina 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavirfias ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydysitės, ar ne.

.DR. C. H. HAIR
Metor Bldg.

Paimk elevator j. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe. 

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki,8 vaka; 
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

KAROLIS VAIRAS
1914

V/LLAGE of MONTAU&AH WRECKED BY WAR, SHELLS SPARE RELIGIOUS
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Photo by American Press Association.

Kanuolių ugnis sunaikino vi
Dievo Motinos r

t y■■

STATUE

Tinkami pasiskaitymai 
ir pasimokinimai se
niems, .jauniems ir ma
žiems. 360 puslapių, 
301 pasaka, 110 puikių 
paveikslų.
Popieros apdarais   $1.25 
Audimo apdarais   $1.50

Reikalaukite pas
A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th STREET 
NEW YORK, N.Y.

NAUJOJI LIETUVA”

J Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių
I darbo žmonių laikraštį

į “Naująją Lietuvą”
I Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga—
1 visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
2 Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galėsi- 
X me įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks- 
| slui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbų. Padė- 
« kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- 
S rimais!
1 “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Q Metams 9 rubliai; pusei metų 4^ rub.
2 ADRESAS:

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

■t* VYR AILigoti ' M < ^LJL kite!

Ar esate SILPNAS,

TAS? Ar manote nusi
minti? NEPASIDUO
KITE Mano PATARI
MAI ir PAMOKINIMAI 
DYKAI ir stropiai už-
tikinti. Jei patirsiu ne
išgydomumą jus ligos, 
taip jums ir pasakysiu, 
nes aš neapsiimu gy
dyt neišgydomų ligų. 
Esu BAIGĖS TAM Ti
ki; A MOKSLĄ ir '1'1' 
RIU LEIDIMĄ GYDYT 
JUS ir GYDAU VISUS 
LIGONIUS PATSAI.
Nuo P HP Oi A Nuo
Kraujo h į I h - M į u Kraujo 
Ligų UWY Ligų

Kuomet kenčiat nuo YPA
TINGŲ kraujo ligų su puliavi- 
mais iš burnos, gerklės ar lie
žuvio, išbėrimo ant viso kūno, 
negaišuok pasitart su manim. 
Vartoju tikrą Prof Ehrlich’s 
gyduolę. BE JĖJ1MO j LIGON- 
BUTI, be GAIŠATIES galite

TA LIEŽUVI, pagadin
tą APETITĄ, SKAUS
MUS po VALGIO, šir
dies plakimą ir visus 
kitus vidurių keblu
mus prašalinu greitai. 
VARICOCELE, (Susi
pynusius gyslos) su 
smarkiu traukimu ir 
skausmu, mano gydy
mas sulaiko tuojaus. 
STOVIS šlap. kanalo ir 
visi perštėjimai, degi
mai ir plikinanti simp
tomai tuoj sulaikomi. 
SILPNI VYRAI—Ar nu 

stojot stiprumo, ar nusiminęs, 
si 1st i protu ir nervuojies. Jei 
taip, pamatyk mane tuoj 
PŪSLĖS ir inkstų ligos, nula- 
tinis šlapinimasis, skausmas nu 
garo j ir sirenose, nusistosimas 
slapymo, viską išgydoma ma
no gvdvmo sistema.

gų: VIDURIU stovį, APDENG-
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ir kitkas gydoma be pjaustinio.
PASITARIMAS DYKAI

VALANDOS: 9ryto iki 8 vak.

DR. BURGESS, 422 S, State St.
kasdien. Nedėliom nuo 9 iki 2.

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. ROSS suteiks patari

mą, examinaciją ir vieną gydymą dykai vi
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET
VARKE, INKSTŲ, PŪSLĖS IR ŠLAPINIMO
SI LIGAS, KRAUJO BETVARKES, ŠIRDIES 
LIGAS, REUMATIZMĄ, ODOS LIGAS, VO
TIS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaujan
čius specialiu gydymo, yra specialiai užkyie- 
čiami ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
vyrai yra sugrąžinami į sveikatą I)r. Ross’o 
kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto
mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatidė- 

us eikite pas Dr. Ross ir kalbėkite su juo apie sa- 
pikalą. Dr. Ross’o gydymo metodos, kaip juo vartotos laike jo

kstančių žmonių j sveikatą. J£ik pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. Šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų 
kraštų išsigydyti. Adresas jo toks:
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON

ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CR1LLY BUILDING.
PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Ne
daliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Panedėlio, Sere- 
dos, Pėlnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.



»o«soeue>o®oeo<BO*oe

Dr. I W, DIMSDALESkaitytoj y 
Balsai.

ROCKFORD, ILL.
Socialistų Jaunimo Ratelio 

susirinkimas įvyks sausio 5 d.,

REIKALAUJAMA patyrusi mote
rs indų plovėja, $8 į savaitę. Kas 
antras šventadienis liuosas.

MAJESTIC RESTAURANT, 
3502 So. Halsted St., Chicago, Ill.

KAS JIEMS RUPI?

Draugai ir draugės, būtinai 
malonėkite atvykti susirinki- 
man, nes turime labai daug

14 ar 15 METŲ MERGAITĖ rei

Kad kunigužiai visokiais bu
dais kovoja prieš darbininkiškas 
organizacijas ir jų laikraščius, 
tai žinoma kiekvienam. Štai 
Amerikos lietuviai darbininkai 
pamažėl pradėjo atbusti, pradė-

Rašt. P. Alinauskas.

tyrimas nereikalingas. Turi but ge
rų tėvų mergaitė. Adresas:

Lithuanian Store
3530 Parnell Ave., Chicago.

PIRK SAU visas Plum buvoji
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

314 Frances House

SIOUX CITY, IOWA.

r-

Lai sutvėrė socialistų sąjungą.

dvasiški j ai. Jai svarbu buvo 
laikyti darbininkus kuotoliau- 
sia nuo apšvietos spindulių.

tojantį darbininkų tarpe susi
pratimą. Jie visokiais budais 
koneveikė socialistus; ištisus

susipra t u šių da r bi n i nk ų.
ai-

smarkiau ir 
k pamatė

scenoj “Palocius ežero dugne.” 
Vakaras įvyks kovo 18 d. Melda- 
žio svetainėj. Prašome kitų

. S. Komitetas.

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 :

TURIU paaukauti $165 seklyčios
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, hra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$550 pianų — už $110. — $225 vic- 
trola ir rekordai už $50.

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

Chicago, 111.

n
Pajieškojimai BURKE BARBER SCHOOL

612 W. Madison St., Chicago, III.
i

PAJIEŠKAU savo vyro, Bernardo

nusio nuo manęs, palikdamas mane 
sergančių su 8 dienų kūdikių ir iš
vežė visus pingus. Jeigu išsižadi 
savo žmonos, tai nors neišsižadėk 
savo kūdikio. Jeigu manai grįžt ir 
gyvent, tai duok žinot, o jei nema
nai, tai taipgi pranešk, delko aplei
dai sergančių žmoną ir kūdikį. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkite at
siliepti. Paeina jis iš Kauno gub., 
.Šiaulių pavieto, Šiaulėnų kaimo, 
Žeimiu parapijos; 29 metų amžiaus. 
Mėlynų akių, tamsių plaukų, apva-

REIKALAUJAMA patyrusių mo
terų operatorkų, prie suknių ir an- 
darokų (sijonų). Darbas nuolato- 
nis. Geras. Ateikite prisirengę j 
darbų. A. L COHN.
12 N. Market St., Room 323, Chicago

REIKALAUJAME keletos moterų, 
suprantančių kaip tvarkyti maišy
tus skudurus. Atsišaukite tuojaus. 
Gera mokestis. Darbai’ nuolatinis.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių ir lenką apgyVentoj vie
toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chicago, Ill.
GERA PROGA GERAM KRĮAUČIUI

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

Telephone Canal 837

1534 So. Halsted St Chicago, Ill.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus. 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianų su 25 m. gvarantija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenate. Viskas vartota vos 9 
savaites. Parsiduos taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
rusiškai. a

A t s ak a n t i s žin o gus.

Telephone Humboldt 1278 £

M. SAHUD M. D. | 
Benas Kūnas Gydytojas Ir Chirurgas. L 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku br Vai- L 

kiškų, taipgi Chroniški} Ligų. Q 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., S 

Kampas North Ave., Kambarys 206. Q 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 8 

1:30 Iki 3 ir 7:30 iki 9 vakar*. S

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudančias arba silpnas akis, 
galvos skaudėjimą, atsilankykite l>a» man*

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

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

ar
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Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

BANKES He-,!

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir I 
po 30c ■ V V

SVIESTAS
Geriausios 

imetonoe, ge- 4 
r**ni», negu /] | ft 
cur jun ga- I y 
|it gauti ..

WEST SIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 
W. Madison St.

1878
2054
1045
1510
2880

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10c ve t* I 
*tės, parai- H „ P 
Juoda ui ..

COCOA
Geriausia * Į 

3ankes, euly- Į p , 
rink bu bent | *T y j 
tokia, % nV

ARBATA
Priimniau- 

tla, G varan- 1 ft 
Luotą, vertės £111 IP 

Oc parsiduo ■ 
la po....

1644
1.886
2612
1217
1882
1818

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

8102 W. 22nd fit.

SOUTH SIDE 
8082 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4729 fl. Ashland

NORTH BIDE
466 W. Division
720 W. North Ar.
2640 Lincoln Ar.8244 Lincoln Ar.
8418 N. Clark

1

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
* KORESPONDENCIJIN1S SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytų 
all ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
J j] kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
|8kyties j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, slun- 
įsčiame gražiai iliustruotą, bu daugeliu paai&kinimų KATALOGĄ 
IlDYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indek dvi markes prisiuntimili 
3|katalogo.
S|KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų mo
ji kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klcsas. Mokina
si me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose Irgi turi- 
I me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
S greitam išmokinimui Anglų kaliais. Daugiau suprantantiems 
? turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.
S Viskas aiškinama Lietuviškai
SlDvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

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

______________

American School 
of Lunguages

Asb*rlk»)>nv»
Mokykla

DYKAI

a

Tuo til

Darbininku.

>th avė., Chicago Heights, Ill

4 AM MM * «a* +«ss»-mwh-c®h-ir pusininko, taipgi reik liaujama ei-

Dieninė ir Vakarinė
EXTRA

pasi-
inokytojas

panašius pasikalbėjimus spaus-
Iksu jaunas vaikinas, dirbčiau už ma

Melrose Park, Ill.ant so
jrtnwdM/a

PardavimuiMike Sulton,
NASTE? 5Y5TEH3159

Pajieškau sūnaus, Jono Katilium),

Courtney, Pa., gruodžio 22. nokinimas padarys

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

i). Lekavičius

751

Dayton, Ohio, gruodžio 9 d.

ReikalavimaiJuškevičius

Chicago, 111.

St

Chicago, Ill.2908 W. 40 St.,

IŠMOK IIARBEKYSTeS! Redakcijos Atsakymai

a-

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo — gaspadinė. At

3) Braižymo — Nedėldieniais nuo 9 vai. r\to iki 1 vai. po 
Mokestis $1.00 Į mėnesį.

REI K ALINGAS atsakantis buče- 
ris. Gera mokestis. Darbas nuo 6 
vai. r>to iki 7 vai. vakare. Tuojaus

prie biznio,

s turime didžiausius 
riausius kirpimo— 
ning ir siuvimo sky- 
kur mes suteiksime

1 mechaniko
1 prie automobilių taisymo
4 prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo
2 skardžių

panorės, to galės mokinties.
Mokinimo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 5:15 po pietų.

,įį man praneš, gaus o (lot. <io 
I lomi n i n k as Mot i ėja i lis,

susirinkimams. Saliunas daro toj 
vieloj gerų bizni jau 11 metų. Ran-

lonėkite atsilankyti, kad pamatytut 
kaip pigiai galite nupirkti gerų pel
ningų biznį. Atsilankę paliesit ir

mui orderių prie bučeri 
Geistina butų, patyrusis.

Peter Masiokas, 
St., Rockford, Hl.

Marijona Bernotailė-Tapurauskienė,
2000 So. Halsted St., (Jiicago, III.

PARSIDUODA pirmos klcsos bu
me ir grosernė Brighton Park’e.

C* - h“

“VIELKA POLIONIJA”
1449 W. Division St., Chicago.

nas, Kuris užimtų distrikto agentū
rų platinimo “Naujienų”. Malonėki
te tuojaus kreipties: ‘‘Naujienos”,—

toj. Pigiai. Taipgi parsiduoda lo
tas ant 33-čios gatvės į vakarus nuo 
Halsled. Savininkas nori parduot

Or. J. ta Paing
Hyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Hpeciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandencta medega slaptam Ilgom

2059 W. MADISON ST., kumpais 
Hoync Avė., viri aptiekoe

Valandos : 7—9 vak. nedėld. 10—12.

vežiojimo duonos, kuris kalbėtų lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. Iš
dirbtas kelias. Geras darbas. Mo-

, PAMĄSTYK 
REIKALAUJU pusininko. Tinka-

REIKALAUJAMA darbininkų j 
Scrap Iron Tardą, $2.50 j dienų. 
2934 Carroll Ave.. Chicago, Ill

Atsišaukite tuoj šiuomi adresu: 
Anton Vaslauskas,

3316 W. 38th St., Chicago.

Aukos “Žiburėliui”

Inmokėk apie $500.
2630 W. 38th St., At- 
iki 9 vai. Nedėldie-

ma pinigų į auksinių daiktų krau
tuvę. Geistina, kad butų laikrodi
ninkas arba ne. Gera ateitis ga
biai ypatai. Atsišaukite laišku j 
“Naujienų” Ofisų No 10.

Pajieškau savo kaimyno, Juozapo 
Tamašausko, iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto. Girkalnio nxiestclio, 
Mankunų volosties. Pirmiau gyveno

važiavo į Gary, Ind. Paeina iš Kau
no gub. l'kmergės Pav., Subačiaus

A. PETRATIS and Co.
REAL ESTATE BROKERS

žmonės cinu pirmyn, o ne at-

ANT PARDAVIMO saliunas su sta- 
i, rakandais ir visu namu. Yra 6 
imbariai pagyvenimui ir svetainė

PARSIDUODA namas medinis ant 
dviejų pagyvenimų po penkis kam
barius. Ramios neša $26 dolerius j 
mėnesį. Trumpu laiku parsiduoda.

Pajieškau savo pusbrolių: Kazi
miero. Antano, Mikolo ir Juozapo 
Mikėnų, Kauno g., Panevėžio pav. 
Ramygalos parapijos, Grimenų so
džiaus. Jie patįs ar kas juos žino

MOTERIS su t melų kūdikiu pa- 
jie.ško darbo prie šeimynos be ma
žų vaikų. Atsišaukite šiuo adresu:

laikraščiui. Mat,

£ Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
Q tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
¥ ir akušeris.
y Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
X metodas X-ray ir kitokius elektros 
A prietaisus.
¥ Ofisas ir labaratorija, 102B W. 18th 
y St., netoli Fisk St.
S Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 
sr vakarais. Telephone Canal 8110.
£ Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street, 
o Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Antanas Katiliunas, 
Canal St., Chicago, III.

isidėti ir pini- 
jeigu kas išmo-

i. larniiiKe. oausio 4-rą meną, / :,hi vai. vax. prasmes rcgmia- 
riškai “AUŠROS” vakarine Mokykla Anglų kalbos ir Aritmetikos, 
o nuo nedėldienio , 7 Sausio prasidės mokinimas braižymo.

MOKYTOJAI: 1) Anglų kalbos ilgus metus mokytojavęs 
valdiškose mokyklose žmogus su geru patyrimu ir labai atsidavęs

X vo amate ir dar didesniu atsidavimu savo darbui. 
y Ateikite ir ištirkite palįs. Priimame visados.
Ž “AUŠROS” APŠVIETOS KOMISIJA.

jo paties, ar jį ži- 
Kas pirmas apie

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTISTA

Valandos: nuo U ryto iki £ 
Nedaliomis pagal sutarimui.

4712 So. Auhland Avė.
arti 47-tos gatves.

PARSIDUODA saliunas j trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga. šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis $50(1 į melus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O-

PAJIEŠKAI’ DARBO Imčernėj ar 
grosernčj arba prie kitokio biznio.

Ai*:

ku — dieną ir vakarais
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bil» 
stailės arba dydžio, iš bįle madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KABNICkA, principalas,

118 N. La Salle St. Kambarys 416-417
Prieš Cit^ Hali

“AUSROS” MOKYKLA
3001 So. Halsted Street, Chicago, 111.

W. 35th St.,

cw»**e tiUHOiS

jus mokysitės.

musų siuvimo sky-

Sek ret. J. Bružas.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee’Avė., arti Chicago Ave. 2-ro«
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 išryto iki vaka- 

1 rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų 
T'^l TTnvmarket 2484

? PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I 
® Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros | 
į CARR BROS. WRECKING CO. j 
f 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III. J

<lėjo...Z~
Šiuo momentu klerikalai irgi 

nesnaudžia. Per savo la’ikraš-

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios slailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir 1.1. Parduosiu už bile teisingų 
paaukavimų. Taipgi $490 Wagner 
piano, 10 metų gvarantuotas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avė. 1-niasTintas. Chicago

elementą,
t

nieką.

50
50

1.00 
.50 
.50

TORPEDUOTAS PRANCŪZŲ 
. ŠARVUOTLAIVIS.

BERLINAS, sausio L — Pra
nešimas iš Zurich’o sako, jog ne
toli Maltos vokiečių submarina

* ■■■ mmi ■      .n———     ii  i i ii ■■ i i i  

REIKALINGAS barberis. Nuola
tinis darbas vakarais arba subato- 
mjs. John Yankus,
1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
S. Tilvikui.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

Pranešimai
(PA8ARGA.—Draugiją pranešimu.i akeibiame 
£• uŽmokMtie*. Pranešimai betgi turi but 
priduodami ii vakaro, laiškeliu arba telefonu. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraitia, nebegali but įdėti. ■— “Naujienų’*

KEWANEE, ILL.

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
Įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui. mokinties įvairių a- 
matų etc.

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

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britva), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
201 N. Clark Sti\, Chicago,

Arti Lake St.

IVlokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

M ūpų sistema ir ypatiš-
kas 
jus žinovu u trumpą lai-f

praktiSką patyrimą kuo
met

Elektra varomos maši
nos 
riuosle.

Jųfc esat* atkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklą bile lai- 

ir gauti speciališkai
PARSIDUODA: Ar jus turite su

taupę $500? Padekite juos į saugų 
indėjimų — puikų modernišką ply 
tinį 2-jų augštų namą, šioje savai
tėje už $3950.
$500 pinigais ir $25 menesyje mo
kant apart palūkanų. Elatai pasi- 
randavoja už $40.

Mes pardavėme septynis tokius 
namus geroms lietuvių šeimynoms 
ir turime tiktai 4 likusius.

Ar jus norite vieną, Pamatyk juos 
šiandien — 757—801—805—809 So. 
Kolmar Ave., 2 blokai nuo Kil
bourne avė. Stotis Met. ‘L.’ ir Har
rison gatvės karai. Tuokart ateiki
te ir kalbėkite su p-nu Accola 
CHANDLER, HILDRETH and 
Cent. 5151. 56 W. Washington 

CHICAGO, ILL.

4 FLATŲ medinis namas, mūri
nis pamatas, gazas, maudynė, lotas 
50x150 puikiausiame stovyje. $46.00 
į mėnesį rendos. Gali būti nupirk
tas už $3600. 
McDonnell, 
dara vakarais 
niais iki 5. '

PARSIDUODA beveik nauji ra
kandai del 4 kambarių, naujausios 
mados, nepaprastai PIGIA).

J. PRU.šlNSKAS, 
j 3071 Throop St., 2nd fl., Chicago.

REIKALINGAS greitai lietuvis! '"'7 „.....'7J"'
buferis. Geistina kad kiek susikal- ' PARDUODU 4 kambarių rakan-

Icnkiškai arba ru- dus, labai pigiai. Noriyjjeji pirkti

2538 Emerald Ave, (kečias augštas, 
Chicago.

West Side Grocery Market,
Beloit, Wls. užpakaliniai ruimai,

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 111.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki® 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

Vyrišky Drapanii Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

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

inįas kailiu pamuš
tų overkotų. J

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago; III

AMATĄ.
Viskas sulig naujausia mada. 

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

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

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

SARA PATEiL MOKYTOJA

MOKINIMAS: 1) Anglų kalbos bus Ularninkais, Scrcdomis ir 
Pėdnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 vai. vak. Užmokės 50c mėnesyje.

2) Aritmetikos — Pancdčliais, ii

abclnai — ko

Telefonas Canal 3717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pcnnsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rodą 
visokiose ligose moterims f 
n o m s.
aiškai,

1739

ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
lenkiškai ir slavokiškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO 

Ant antrų lubų

Dr. A. I. EPSTEIN 1
GYDYTOJASirCHIRURGAS
Specialistas moteriškų 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisas Ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kamp 3G st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Dr. O. Blumenthal

Phono: Yards 4817
AKIŲ SPECIALIST^

Akis išcg^ainiiauojRrtt DYKA? 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro; nodčll* 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

4049 8. ASHLAND AVĖ., kainpau 47

-; -L
.'I ■...

YE?:.®

'įiį g&.-A'S**

Telephone Yards 5031

Dr. M. Stop nfck|
3109 So. Morgan St., Chicago, 

r VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš- 
! ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 

Tau skauda akys,

AKINIŲ
Jeigu
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 

turi uždegimų akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuoįarf U 

aeikalingas akinių. /
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jysų jįjų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ARivi 13 pečiai istas
TEMYKIT MANO UŽRAŠĄ-

1801 SiOUTI I f-kVI-S
Kampas 18-tos gatvės Ant Flatt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 nito iki 12 dueng.

Tel. Canal 5335. .

<

seno krajauj
Gydo visas llgaa vyrą ir moterą 

Nežiūrint kaip užsisenėjustas ir neišgydomos yra.
Special likai gy do ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūs lės, užnuodijimą kraujo, hmž**, 

Hgsn, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, g*Hd4* 
skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* Čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. PrakV^uoja per daugeli metų ir fioAI 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai, \ 3

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro. N-edšUiomi* Odl 12 
1900 BLUE ISLAND AVE.» kampas 19-tos viriai Basko*.




