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ačiū kuriom prez. Wilsonas

ANGLIJOS SPAUDA 
APIE TALKININKŲ AT

SAKYMĄ IR TAIKOS

čiuosius antra taikos nota. 
Ir manoma, jog prezidentas 
Wilsonas rašys antrą notą.

TALKININKŲ ATSAKY
MAS WILSONO RAN 

KOŠE.
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Didžiuma vra tos nuomo- 
nes, kad talkininkų atsaky
mas nieku budu vokiečiams 
nepriimtinas. Talki /inkų 
reikalavimai, sakoma, esan- 

labai dideli. Bet tame

LONDONAS, sausio 12— 
Kaikurie Anglijos laikraš
čiai praneša, jog talkininkai 
atsakyme į Wilsono pakvie
timą išdėstyti taikos išlygas 
reikalauja žymių permainų 
Europos žemlapio. Kitaip 
tariant — ji reikalauja iš 
centralinių valstybių ati
duoti kaikurias provincijas.

Pirmiausia buk talkinin- 

jai butų sugrąžinta josios 
neprigulmybė ir atlyginta 
už jos skriaudas; Franci
jos rubežiai turi būti išnau- 
jo nustatyti su priedu naujų 
žemių prie jos teritorijos. I- 
talija turi atgauti savo pro
vincijas, o 'Balkanų valsty
bių žemlapis turi būti išnau- 
jo užbriežtas, ir rubežiai nu
statyti sulig istorinių ir na- 
cionalių principų. Rusai tu

jų jūrių — arba,, kas reiškia 
tą pat — gauti Konstanti
nopoli.

TALKININKAI NEATME
TĖ VOKIEČIU TAIKOS

PSAIULYMO—SAKO

LONDONAS ,sausio 12— 
Anglijos premjeras Lloyd- 

. George vakar užreiške, jog 
talkininkai neatmetę vokie-
čių taikos pasiūlymo. Girdi 
kaizeris sakąs, kad talkinin

kai nenorį taikos, 
metę centralinių

kad jie at- 
valstybių 

pasiūlymą taikyties. Bet 
tai netiesa, girdi. Talkinin
kai, esą, atsisakę ne nuo tai
kos, bet atmetę viliugingus 
vokiečių žodžius, kurie nie-

I i

□KIEČIŲ ATSAKYMAS 
TALKININKŲ REIKA

LAVIMUS.

Vakar Vokieija inteikė neu
tralių šalių valdžioms notą, 
kurioj -atsakoma į talkinin- 
kų užmetimus, išreikštus jų 
atsakyme į von Bethmann- 
Jlpllwego, .pasiūlymą taiky
ties? ~ Talkininkai sakė, 
kad vokiečiai nenuoširdus 

gų ir todėl neseą galima kal
dinę nenuoširdžiu vokiečių 
atsakymas yra šitoks:

Talkininkai, girdi, pava
dinę nuoširdžiu vokiečiu L' U

pakvietimą taikyties. For
ma, kokioj buvo išreikštas 
talkininkų atsakymas, ne
leidžianti atsakinėti talki
ninkams, bet Vokietijos va
ldžia skaitanti reikalinga 
paaiškinti dalykus neutra- 
lėms šalims.

Vokiečiai sako, kad istori
ja parodysianti, jog ne vo
kiečiai, o talkininkai buvo 
kaltininkais šios karės pra
džios.

Toliaus, talkininkai, gir
di, reikalauja atsakymo ir 
atlyginimo, o taipgi užtikri
nimų, jog ateityj vokiečiai 

ista, nes vokiečiai tik gynę- 
sįs nuo talkininkų užmačių 
atimti iš Vokietijos kai-ku- 
rias provincijas, nužeminti 

; Austriją, išdalyti Turkiją

Vokiečiai protestuoja 
prieš talkininkų užmetimą, 
buk jie (vokiečiai) esantįs 
nenuoširdus savo pasiūlyme 
taikyties. Vokiečiai tikėję, 
jog kalbėties apie taiką bu
vęs kaip tik laikas, kuomet 
jie pasiūliję taikyties. Tal
kininkai tečiaus atmetę tą 
iu pasiulvma. Jie net ne- 

Vokietijos notos, neifri iš-

to talkininkai užreiške.
/

nimą mažųjų tautų tiesų. 
Tžsai užreiškimas netikęs, 
nes juk visiems žinoma, kaip
Anglija elgiasi su airiais ir 
Gudijos gyventojais bei bu-
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rais, nes juk visiems žino
ma, kokia yra Rusija mažų-. 
jų tautų prispaudėjo, kaip 
lygiai žinoma ir Italijos bei 
Francijos kolonijų politika. 
Todėl ne talkininkams kal
bėti apie savo nuoširdumą ir 
kaltinti centrales valstybes 
veidmainiavime. Ir t.t. ir

Vokietijos nota užsibai
gia užreiškimu, jog karės 
tęsimas daugiausia priklau
sąs dabar nuo talkininkų ir 
kad todėl tolimesnis kraujo 
liejimas puoląs ant jų galvų. 
Gi Vokietija ir josios talki
ninkės tęs karę iki galo.

REIKALUAJA BELGIJOS 
PALIUOSAVIMO IR AL 
SACE LOTARINGIJOS 

SUGRĄŽINIMO.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Paul Deschanel, perrinktas 
įsnauja Francijos atstovų 
buto prezidentu, užreiške:

“Pirmiausi musų veikimo 
uždaviniai tebėra: 1 — Pa
liuosavimas Belgijos, 2 — 
Sugrąžinimas Alsace Lota
ringijos.

“Tiktai toks yra musų vi- 
veikimo progra

ms gali atlyginti 
ir užtikrinti musu

mas, 
mums

tą Francijos ir respubli
kos.”

Premieras Briand inteik- 
damas SuV. Valstijų amaba- 
sadoriui Sharp’ui talkinin
kų atsakymą prez. Wilso- 
nui, inteikė kartu ir Belgi
jos notą, kurioj, be kitko 
dėkojama Su v. Valstijų va
ldžiai už tai, kad ji užsisto
ja už Belgijos gyventojus, 
ir išreiškia jiems savo užuo
jautą.

TALKININKŲ TAIKOS

LONDONAS, sausio 12.- 
Nors tikrų žinių dar nėra 
apie tai, kokias taikos išly
gas stato talkininkai, betgi 
anglų laikraščiai, stovintjs 
arčiau prie Anglijos politi
kos vairo, paduoda, buk tos 
išlygos esančios sekamos:

1. — Atstatymas Belgijos, 
Serbijos ir černogorijos, ir 
pilnas atlyginimas už pada
rytas joms nuoskriaudas.

2. — Pasitraukimas vo
kiečių iš užimtų Francijos, 
Rusijos ir Rumunijos terito
rijų; taipjau ir atlyginimas 
už padarytas nuoskriaudas.

3. — Pašalinimas turkų 
valstybės iš Europos.

4. — Paliuosavimas iš po 
svetimos globos italų, rumu
nų ir cechų.

5. —Reorganizacija Eu
ropos ant tautinių pamatų, 
užtikrinančių ramią ateiti, 
laisvę ir neprigulmybę visų 
mažų ir didelių tautų.

Nors nieko nekalbama a- 
pie Alsace Lotaringiją ir 
Tyrolį, nors taipgi nekalba
ma tiesioginiai apie atidavi
mą rusams Konstantinopo
lio, tie reikalavimai tečiau 
suprantami savaimi iš už- 
reiškimų, jog reikalaujama 
rugrąžinti užimtąsias pro
vincijas arba, kad turkai iš 
Europos pasitrauktų,

BAISI EKSPLIOZIJA 
AMUNICIJOS DIRB

TUVĖSE.

30,000,000 svard dinamito iš
sprogdinta. Šimtų žmonių 
nesurandama.

NEW YOOKAS, 
12.

sausio
Penkiolika tūkstan

čių tonų dinamito išsprogdi
nta Canada Car and Foun
dry Company amunicijos di
rbtuvėse. Dirbtuvės ivsai iš
ardytos. Tai buvo didžiau
sios amunicijos dirbtuvės vi
sose rytinėse valstijose. Dir- vo, kad į Murray priverstas 
btuvės rados netoli Kings- buvo atvykti gubernatorius.

" ............ Be to tvarkos palaikymui
reikėjo suorganizuoti sar
gyba. Indukusios minios 
būtinai reikalavo atiduoti 
joms intariamąjį, kad nu- 
baudus jį Lynčo teismu, ki
taip tariant — už užmušus.

land, N. J. šešiolika žmo
nių jau ištraukta iš po griu
vėsių. Nežinoma, kiek dar 
yra žuvusių. ■

Tuo laiku, kuomet ekspti- 
ozija ištiko, prie darbo buvo 
apie 1,400 žmonių. Kiek 
daug žmonių iš paduoto 
skaitliaus išliko gyvų — ne
žinoma dar. Pranešama ti
ktai, kad ekspliodavimui 
prasidėjus žmonės bėgo to- 
lin nuo dirbtuvių per ledą Ir 
ledui pradėjus lūžti šimtai 
prigėrę Berry užlajoj.

pliozijos. Baimė perėmė 
vietos ir apielinkių gyvento
jus. Kalbama, kad sandė
liuose, o taipgi sukrauto va
gonuose di narni to išsprogi
nėjo apie 15,000 tonų. Nuo 

itai apsiautas yisas dirbtu
ves, išsiblaškiusias keleto

Jokios pagelbos negalima 
buvo suteikti. Gaisrininkai 
negalėjo gesinti kilusios ug
nies.

Daug žmonių sužeista 
sproginėjusiomis granato
mis. Tiesio pragaru išrodė 
visa gaisro apimta vieta.

BERLIN AS, sausio 12.— 
Vokiečiai nesulaikomai ver
žiasi į šiaurinę Rumuniją. 
Dar keletas rusų-rumunų 
atramos vietų perėjo į vo
kiečių rankas. Apie 800 na
ujų nelaisvių suėmė vokie- 
čai vėl.

Plioto by American Press Association 
from Modem.

Rusų Raudonojo Kryžiaus 
nursė šventadienvi išnešioia 
kareiviams laiškus

/■

fronte. j

CIVILIZUOTIEJI ŽVĖRIS

MURRAY, Ky., sausio 12.— 
Čia tapo intartas užmušime 
baltveidės moteriškės neg
ras Lube Martin. Negras 
tapo areštuotas. Pasklydus 
gandui apie atsitikimą, mi
nios ėmė rinkties prie kalė
jimo ir reikalauti išduoti in- 
tariamąjį. Policija teisėjo 

'ir prokuroro paliepimu pa
slėpė negrą. Tuomet minia 
ėmė grąsinti savu teismu a- 
psidirbti su teisėju ir proku
roru. Minios taip nerima-

SU V. VALSTIJŲ AVIATO
RIAI NELAIMĖJE, KAL

NUOSE.

SAN DIEGO, Sausio 12. 
— Pulkininkas Harry O. Bi
shop ir leutenantas Wiliiam 
A. Robertson davė žinia be- O 
vieliu telegrafu, kad juos 
ištikus nelaimė kalnuose., 
tarp San Diego ir Calexico, 
Cal. Jų aeroplanas sugedo.

HARRY THAW PERSI 
PJOVĖ GERKLE.

PHILADELPHIA, sau
sio 11. — Keletas dienų at
gal tūlas Fred Gump’as 
apskundė Thaw’a, kad tasai 
įsiviliojęs jį viešbutin, kur 
jis gyveno, ir skaudžiai pri
mušęs. Policija sujudo. 
Thaw pasislėpė. Policija ė- 
mė jį medžioti. Pagalios pa
puolė ant jo pėdų ir buvo 
bearestuojanti. Thaw tuo
met persipjovė gerklę. Grei
tosios pagelbos vežimas nu
vežė jį urnai į špitolę. Iš 
špitolės gauta pranešimas, 
kad Thaw’o padėjimas labai 
sunkus.

Harry Thaw yra tas pats 
Thaw, kurs prieš keletą me
tų New Yorke nušovė vieną 
advokatą. Thaw’ui tuomet 
grąsino mirties bausmė. Bet 
ačiū savo milionams, jisai 
pirmiau pateko į beprotna
mį, o paskui tapo paliuosuo- 
tas ir iš beprotnamio.

Matyt, kad ištikrųjų 
jį “ne viskas namie.”

pas

VOKIEČIŲ SUBMARINA 
PASKANDINO ANGLŲ 

KARIŠKĄJĮ LAIVĄ.

LONDONAS, sausio 12.— 
Oficialiais pranešta apie pa 
skandinimą anglų kariškojo 
laivo Cronwallis. Tas atsiti
ko Viduržemio juroje, praė
jusį utarninką. Trįsdešimts 
žmonių, Cronwallis koman
dos žuvo. Manoma, kad li
ko užmušti eksplozijoj.

BERLINAS, sausio 12. — 
Talkininkų reikalavimu po
piežius išsiuntė iš Rymo von
Gerlach, Vienatinį Vokieti 
jos atstovą Vatikane.

DAR APIE HARRY K. 
THAW’Ą.

NEW YORKAS, sausio 
12. — Srederick Gump, tu
rtingo biznieriaus iš Kan*- 
sas City, sūnūs, kaltina, kad 
Thaw skaudžiai jį sumušęs.

Dalykas buvęs toks. Gu
mp atvyko New Yorkan ti
kėdamasis, jog Thaw suteiks 
jam gerą vietą. Bet kuomet 
jisai pasimatė su Thaw’u 
viešbutyj, tai pastarasis už
daręs jį viešbutyj pradėjo 
vaišinti bizunu. Thaw mu
šęs Gumpą trim atvejais. 
Thaw’ui už tą darbą grąsi- 
na kalėjimas nuo 5 iki 50 
metų, c*

GRAIKIJA NUSIGINK
LUOJA.

ATHENAI, sausio 12. — 
Graikijos karalius Konstan
tinas oficialiai priėmė talki
ninkų ultimatumą. Pildyda
mas išstatytus ultimatume 
reikalavimus jisai atiduoda 
talkininkams šešias kalnų 
artilerijos batarejas. Kara
lius išleido atsišaukimą į 
kareivius nerodyti neapy
kantos jausmų link talkinin
kų. Rezervistų susirinki
mai buvo išvaikvti.

30 BELGŲ PASNERKTA 
VISAM AMŽIUI KA- 

LĖJIMAN.

LONDONAS, sausio 12.’ 
— Trįs dešimtįs belgų už ba- 

vokiečių teismo pasmerkti 
miriop. Bet bausmė tapo su
mažinta — pakeista kalėji
mu iki mirties. Belgai mė
gino spėka, su ginklais ran
kose, per vokiečių sargybą, 
padaryti sau kelią j Hollan- 
diją.

LAKŠTINGALA GIEDA, 
O KATINO NAGUS PA

SLĖPĘS GALANDA.
ITHACA, N. Y., sausio 12 

—John D. Rockefeller Jr. 
(jaunasis Rockefelleris), 
kalbėdamas į Cornell unive
rsiteto studentus užgiedojo 
lakštingala. Girdi,, yra ka
pitalistų, kurie siurbia iš 
darbininkų viską, ką gali... 
bet yra ir darbininkų, kurie 
stengiasi išplėšti iš kapita
listų taipgi visą, ką gali. Gi 
tuo tarpu reikėtų vieniems 
kitus remti, vieniems kitus 
palaikyti, nes iš to, kaip dar 
bininkams taip kapitalis
tams didesnė nauda butų.

Puikiai šnekėjo ponas Ro 
ckefelleris. Bet kuomet pe
rnai Patersone sustreikavo 
Standard Oil kompanijos 
darbininkai, tai ir pradėjo 
kompanija ir policija darbi
ninkų kraują lieti. O kas 
nepamena garsių Colorados 
skerdynių? Juk visa tai da 
rėsi ne be Rockefelleriu ir 

c 

jų klapčių žinios. Nėra a- 
bejonės, kad ir ateityj ponai 
Rockefelleriai ne geriau el-

IšVIJO VOKIEČIŲ PRA i gsis su savo darbininkais. O 
LOTĄ Iš RYMO. šneka jie mat kaip puikiai.

MONTREAI,, sausio 12— 
Sudegė keturi vaikai Dro 
dentisto J. H. Leblanc, kilus
gaisrui jo bute. Tėvų namie 
nebuvo.

No, ia

NAUJOS RŲŠIES ZEP-

GENEVa (Šveicarija), 
sausio 12. — Pasirodė nau
jos rųšies vokiečių zeppeli- 
nai, dar didesni, negu iki 
šiol statyti. Be to naujieji 
zeppelinai yra pagerinti: jų 
lėkimo nebesigirdėti. Ir dar 
ten yra prietaisų, kurios pa- - 
leidžia durnus, taip kad zep
pelinai apsidengia durnais. 
Ir iš apačios nesimatyti ze- 
ppelino. Išrodo tarytum de- 
besįs viršuj, o ne orlaivis.

NAUJA LENKIJOS 
TARYBA.

BERLIN AS, sausio 12.— 
Vokietijos valdžia paskyrė 
naują Lenkijos tarybą. Jon 
įeina žmonės įvairių srovių 
— konservatoriai, liberalai 
ir radikalai; jon įeina taip
gi atstovai iš visų Lenkijos 
kampų.

VOKIEČIŲ ATAKOS 
PRIE VERDUNO AT

MUŠTOS.

PARYŽIUS, sausio 12.— 
Vokiečių ataka prie Caur- 
riers miško, esančio greta 
Verduno, tapo atmušta. Vo
kiečiai aplaikę čia, kaip ske
lbia francuzai, sunkių nuos
toliu.

ANGLĮ SUĖMĖ 1,600
LONDONAS, sausio 12—* 

Anglų kariuomenė paėmė 
šešias linijas tranšėjų, ap
supančių miestą Rafa, esan
tį Sinai pusiausaly. Anglų 
pranešimas pažymi dar kad 

i ir 1,600 turkų suimta ne
laisvėn.

Anglai be to sumušę tur
kus, ėjusius pagelbon apsu* 
ptiemsiems Rafa mieste tu
rkams.

CHINIJA PARĖMĖ PREZ. 
WILSONO TAIKOS 

NOTĄ.

PEKINAS, sausio 12. — 
Ir Chinija prisidėjo prie ne
utralių šalių, kurios parėmė 
prezidento Wilsono taikos 
notą.

$10,000 VOKIEČIAMS, RU
SŲ BELAISVIAMS, 

SIBIRE.

CHICAGO, sausio 12.A —* 
Chicagiečiai vakar suauka- 
vo $10,000 šelpimui vokiečių, 
patekusių rusų nelaisvėn ir 
esančių šiuo laiku Sibire. 
Laukiama, kad tam tikslui 
bus surinkta dar daugiau 
pinigų.

WASHINGTONAS, sau^/ 
šio 12. — Numestas nuo sos
to ir išguitas lauk iš valsty
bės •ribų Abysinijos kara
lius Lid Yasu, sakoma, per
ėjęs vėl valstybės rubežius 
su būreliu šalininkų ir mė

sos-ginąs atgauti prarastą

sau-.
dar

WASHINGTONAS, 
šio 12. — Sufragistės 
bepikietuoja Baltąjį Namą. 
Nežiūrint šalčiu ios kont- 
riai dabojo savo vietas. Ma 
tyt, daug karščio turi.

į4m*<;



Hypnotizmas
Žmonės visuomet labai in

teresuojasi nežinomu, mis
terišku dalyku, kokios rū
šies jis nebūtų ir kokį var- 

neturėtų. Minių protas, 
mokslininko gabumai ir fi
losofo išmintis visuomet 
daug laiko pašventė tyrinė
jimui “nežinomo”. Ir kiek
vienas, kuris tik mėgina 
pakelti uždangą ir parodyti 
“nežinomo” pasaulio galy
bes, visuomet turėjo puikų 
pasisekimą; aplinkui tokį 
žmogų visuomet spietėsi tū
kstančiai ir šio svieto turtus 
jam, taip sakant, po kojų 
klojo. Tai parodo istorija 
visokių magikų, spirituali
stic teatrinių hypnotistų, 
mesmeristų arba kitokiais 
vardais prisidengusių šarla
tanų. Šios rųšies, ponai 
skelbėsi ir tebesiskelbia tu
rį kokią tai “viršgamtišką” 
(nors šitokio žodžio apšvie
sto žmogaus žodyne visai 
nėra) spėką; gi tiesą pasa
kius, jie psychologinj gyve
nimą visai sumaterilizuoja, 
musų dvasios ypatybes pa
verčia i kokius nors užčiuo
piamus daiktus. Šiame da
lyke geriausia atsižymi mu
sų religijos kunigai, kurie 
Dievą, dusią, dangų ir pek
lą ant tiek sumaterilizavo, 
kad tiems “daiktams” sutei
kė žmogaus kūno paveikslą 
bei šiame sviete esančią me
džiagą. Pvz. Dievas piešia
mas kokiu ten žmogum su 
barzda, dūšia — mergaite 
baltais rubais, peklon pride
dama siera ir visokį jos su
sijungimai ir tt. Nereikia 
aiškinti, kad panašus daly
kai jų tvirtovę labai pasek
mingai griauja. Nes bręs
tantis žmonių protas reika
lauja paaiškinimo ir neužsi
ganėdina vien kokiais nors 
“misteriškais” vardais. Ir 
atėmus slaptybes visas biz
nis pradeda nustoti garbin
gumo ir galop griūva.

Kad galima žmones už
migdyti arba užhypnotizuo- 
ti, jau senai buvo patėmyta 
ir iš to gudriai pasinaudota 
Antai gudrusis Mesmer į- 
taisė puikius kambarius, 
kur susirinkdavo minios 
žmonių nuo įvairių ligų gy
dytiem. Jis skelbėsi turįs 
savyje kokį tai magnetišką 
skystimą, kuris buk pereina 
l pacientą ir sutaiso jo suį- 
msį kūną. Jis taipgi var
toja įvairias vielas, kurio
mis aptiesdavo savo pacien
tus; taipgi bonkas su elek
triniu skystimu, kuriame 
vienok visai elektros nebu
vo. Mesmer gavo didelį at
lyginimą už savo paslaptį, 
kuri vienok pasirodė jokia 
paslaptimi. Kad minėtas 
mislras išgydė daugybę “ne
išgydomų” ligų, tai faktas; 
bet jo pacientai turėjo sku- 
binties gydyties, nes kaip 
tik pradėjo netikėti į “ma
gnetizmą”, tuoj ir gydymas 
išnyko. Juk tas pats ir su 

» šventais šaltiniais: bandyk 
skaitytojau juose maudy 
ties — tavo džiova ar vėžys 
nuo to nė kiek nenukentės: 
o žiūrėk kokia nors bobutė.

kurios rankos ir kojos buvo 
“suparalyžuotos”, pasitepa 

šventu vandeniu ir jos ligą 
“kaip ranka atima.” Daly
kas tame, kad tavo džiovą 
ar vėžį pagamino šio svie
to galybės, o anos bobutės 
“paralyžius” paeina “ne iš 
šio svieto” — jis yra įsivaiz
dintas. Leiskit man prive
sti vieną pavyzdį. Pabai
goj pereitų metų man teko 
susipažinti su “krikščionių 
(Christian science practitio
ner), kuris buvo apielinkėje 
gana garsus. Jis man ir sa
ko: “Žinai ką, tamsta, aš 
baigiu gydyt vėžį ir paraly
žių...” Aš nustebau ir pra
šiau parodyt kaip ir kam jis 
tokius stebuklus daro. Su- 
tikova sueiti subatos vaka
re. Man nuėjus užtikau pas 
jį apie 45 metų senumo mo
terį, kuri man išrodė gana 
Kuosa nuo šio svieto kan
čių. “Stebuklingas” gydy
tojas skaitė maldas, o paci
entas kartojo. Pasibaigus 
ceremonijoms aš turėjau lai 
mę būti tinkamai atreko- 
menduotu ir paspausti ran
ką nuo mirties išgelbėto “li
gonio”, kurio kūne, turiu 
pripažinti, buvo daugiau že
miškų spėkų, negu pas pa
prastą jos amžio ir lyties 
asmenį. Paprašiau parodyt 
“vėžį”. Žinodami mano pa
šaukimą jiedu sutiko. Man 
panaudojus paprastą “ark
lio protą” buvo visai nesun
ku parodyt, kad toji moteris 
nieko panašaus “vėžiui” ne
turėjo... Mat visi šarlata
nai, anot Voltaire’o savo pa
sisekimui visuomet suranda 
kokius nors daiktus ir duo
da jiems tokius vardus, ku
rių nė patįs nesupranta.

Vienok lai skaitytojas ne
supranta, buk aš sakau, kad 
hypnotizmas, taip sakant, 
negyvuoja. Anaiptol. Už- 
hypnotizuoti galima, bet 
tam tikslui nereikia jokio 
magnetizmo, elektros, stip
rios valios ir net sugestijų. 
Kitaip sakant pats žmogus 
save užsihypnotizuoja.

Hypnotizmo istorija paro
do, kad žmonių užmerlini- 
mui buvo vartojamos įvai
rios metodos. Tūli hypnoti- 
zuodavo vartodami įvairius 
braukymus, arba liepdami 
pacientui žiūrėti į kokį nors 
žibantį daiktą; kiti vien lie
pia manyti apie miegą ir 
duoda įvairias sugestijas, 
pagamina savo rųšies muzi
ką, kalba monotoniškai; ki
ti užhypnotizuoja per laiš
ką ar telefoną ir tt. Ir visos 
metodos lygiai pasekmin
gos. Užtenka kad pacientas 
tikėtų ir norėtų užmigti. 
I > a se km i n g i a u s i a i d a r bu o j a- 
si tie, kurie yra įgiję hypno
tists vardą, bet išticsų tai 
kiekvienas gali būti hypno- 
tistu be jokių “viršgamtiš- 
kų” kvalifikacijų. Svar
biausias dalykas tai kokiu 
nors 'budu padaryti intek- 
me į paciento imaginaciją— 
paskatinti jį manyti apie 
miegą arba apie operato
riaus “ gabumą”.

Ik šiol da neturime tikru 
išaiškinimų kodėl žmogus 
užsihypnotizuoja. Yra ke
lios teorijos, kurių arčiausia

—Bradley in Chicago News

Kaip išrodo maisto spekuli antai šeimynininkėms per padidinamąjį stiklą.

prie faktų yra sekanti. Pra
dedant migdytais toji dalis 
smegenų, kuri kontroliuoja 
visus musų valios padarytus 
judėjimus, nustoja kraujo ir 
tada žmogus pasilieka vien 
automatu. Tas pats pasida
ro savo rėžtu nuvargus, ka
da mes norim miego, ir tas 
pats pasidaro užįihypnoti- 
zuojant ar užhypnotizuo- 
jant. Žinoma čia da nėra 
paskutinis žodis, bet bandy
mai šiai teorijai pritaria.

Užhypnotizuotas žmogus 
neturi valios, jis elgiasi taip, 
kaip jam operatorius liepia. 
Jis girdi, mato ir jaučia tai, 
kas jam liepiama. Ant pa
grindų dalykas prie to pri
vedama, kad žmonės skaito 
laišką užrištoms akims, ge
ria juodylą, duodasi adata 
savo kūną badyti ir tt. Nė
ra reikalo aiškinti, kad šie 
dalykai yra padaromi pro
fesionalių aktorių, kurie sa
vo roles išmoksta gerai at
lošti. 1837 m. Prancūzų 
Mokslo Akademija paskyrė 
3,000 frankų kiekvienam, 
kuris užrištoms akims pas^- 
kaitytų kelis parašytus žod
žius. Keli mistrai bandė, 
bet niekas neturėjo laimėk 
pinigus paimti, nes negalė
jo džiabą padaryti. Žingei- 
du pastebėti, kad didesnė 
dalis aplikantų pasirodė pro 
tiškais ligoniais daktarų su
pratimu, nors publikoje jie 
buvo mistrais.

Paskutinių laikų praktiš-

gų gydymo srytį. Bandy
mai parodė, kad musų dva
sios didžiausia galybė, vadi
nama protu, gali kontroliuo
ti, ardyti ar taisyti kūno 
funkcijas. Psychoterapija

pradeda prasimušti j fron
tą. Visokios rųšies nervų ■ 
ar proto ligos gauna dideli 
sau priešą psychologijoj. ži
noma, mokslinė psychologi- 
ja neturi nieko bendra su vi
sokios rųšies šarlatanų rek
lamomis. Hypnotizmas li
gų gydyme yra galingas 
vaistas, tik reikia nusimana
nčio žmogaus, kuris mokėtų 
juomi tinkamai naudoties. 
Labai gaila, kad paprastas 
musų lietuviško kalibro da
ktaras arba vidutinis Ame
rikos “physician” tiek teži
no apie psychologiją, kiek 
rusiškas mužikas apie gra-1 
matiką. Juk nebereikalo 
šioj šalyj ir paplūdo tūksta
nčiai tokių egzempliorių, 
kaip kad minėtas krikščio
nių mokslo gydytojas, kuris 
“gydo” savo imaginacijoj ė- 
santį “veži”. Vienok dau
gybė tokių žmonių turi pasi
sekimą. Ir jei daktarai ir 
ant toliau pašvęs savo laiką 
vien lotyniškų receptų rašy
mui, tai kada mirs' jiems pri- 
seis “kvityt”. Juk ir dabar 
proto ar nervų liga sergan
čiam neužsimoka eit pas jo
ki “mediką ir chirurgą”, nes 
jis ten gaus už savo $1 vien 
popieros šmoteli su paliepi
mu aptiekoriui “duok Pot. 
Bromidum”, O' ligoniui 
u
į dieną po valgiui”. Į

Atsiprašau, jei kokiam i 
nors kolegai mano pasaky
mas “netinka”. Mat aš vi
suomet noriu parodyt, kad 
mokantis vien iš knygos iš- 
kopijuoti ar iš atminties 
parašyti receptą daktaras 
nesielgia pagal savo pašau
kimą. Briedžių Antanas

Redakcijos Atsakymai
Vargšas, Donora, Pa. — Ačiū, 

rusinėkite mums dažniau.
K. Joneliunas, Akron. — Ačiū 

už atsiųsią karikatūrą. Suvar
toti betgi mes jos negalėsime.

Vakaro Veikėjui. — Skaitėme, 
bet nesupratome- ką norėjote 
pasakyti. Nedėsime.

SKAITYKITE IR PLATINKITE

Iowa State Savings Bank
Kapitalas .................... $100,000
Neišdalintas Pelnas .. $20,000
Po Valstijos Priežiūra

Nare Sioux City Clearing
House (Bankinio Susinėsimo

S. Ė. Cor. Fourth and Jackson

1 - mas DIDELIS BALIUS
Parengia

”, o. ligoniui — j SUBATOJ, Sausio-Jan. 13 d. 
Imk po šaukštą tris kartus IA MICKEVIČIAUS SVET.

i 3308 12 So. Morgan Street, 
. Pradžia 7 vai. vakare.... 
Muzika B. Ežerskio

$250.00 DOVANŲ $250.00
Bus išdalinta ant

4-to Maskinio Baliaus
Parengtas BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO

$ Subatoje, Sausio=January 13 dieną, 1917
0 MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place. g!
0 Pradžia 7.30 vai. vak. Muzika F. Jereck’o. fL
g Tikietas nuo narių 25c; prie durių 35c.

£

f . ___ F£’Wnf‘l _ _ ji *»

Inžanga 25c porai.
Visus, senus ir jaunus kuo- 
skaitlingiausiai kviečia at
silankyti KOMITETAS

Geriausia Laikrodel. Krautuvė.
Visokiu auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikiod?- 

lių, sliubinių žiedų ir t.L, parduodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta
mus ateiti ir pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
003 W. 33r<l SI., prieš pat Šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Te! Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

RUSSIAN z 
TURKISH

OpWTH SA'

25*

BALIUS! BALIUS!!
j? LIETUVIŲ BROLIŲ MOKSLO DRAUGYSTĖ g 
g Sušelpimui Brolių ir Seserų nukentėjusių 2 
g nuo karės Lietuvoje. «
| Tam pačiam tikslui Lietuvių Brolių Mokslo Drau- g 
o gystė aukauja penkiasdešimts dolerių (50) iš savo S 
o turto. Pelnas nuo baliaus ir auka $50 L. B. M. Dr- ę 
| stės bus sudėta Į vieną sumą ir pasiųsta per Raudo- 8 
g nąjį Kryžių, Washingtone, Į Lietuvą. Visa suma' & 

bus pagarsinta nutartame laikraštyje. ®

jįj Subatoj, Sausio=Jan 13,’171 
| VOKIEČIŲ SVET., Ant 15 ir Grant gtv., Gary, Ind. | 
| Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c porai. S
R Gerbiami Viengenčiai, Lietuviai, Broliai ir Sesers, H 
| užkviečiame Jus kuoskaitlingiausia atsilankyt į mu- 6 
o slį parengtąjį Balių, kad tuomi pagelbėjus musų g 
g vargstančius brolius ir seseris Lietuvoje. Jus žino- B 
2 te, kokį vargą jie kenčia dabartiniu laiku Lietuvoj. B 
2 Todėl skirdami nors menką dalelę savo aukų, ma- 9 
9 nome nors-kiek prisidėti prie sušelpimo. Komitetas. 2

RIŠTINE S
SUBATOJE, 

SAUSIO-JAN. 13 ii 
1917 m.

1813 So. Hoisted SI., Chicago.
Pradžia 9 vai. vakare. Inžanga 
35 ir 50c.

kaipo liclnviti campi jonas su 
YOVNG SAMSON, sveriančiu 
230 svaru. Kuris parri.s—gaus

OKSO N.

biečiai.

------------------- HM ■ MSB! n «

? L s n n s m a s o $ h u & 
LIETUVIŲ K. KLIUBO Savitarpinės Pašdpos 

Sixlsatoje, Sarusio - January 13 d.,

pora

G. KI

1917 m. <$>
ATLAS SVETAINĖJ, 1436 W. Emma St. tarpe'Milwaukee avė. ir Noble St.

Pusė bloko į vakarus. 9
Pradžia 7 vai. vakare. ‘ Inžanga 25c porai.

■ Gerbiamieji Viengenčiai, minėtas Kliubas kada parengia balius arba y 
kitokius pasilinksminimus, visada skiriasi nuo rengiamų kitų draugijų ba- 
lių. Todėl nuoširdžiai kviečiame Chicago's visuomenę atsilankyti natis 
galėsite spręsti, kuo skiriasi musų balius nuo panašių kitų vakarų. '

1, 11

Komitetas X

Veikiantysis Komitetas.

Parengtas VAIKŲ DRAUGIJĖLeS “BIJŪNĖLIO
NEDELIOJE, SAUS10-W UARY 14 d., 1917 m

J. JUKNIAUS SVETAINĖJE, 4839 W. 14th Street, Cicero, III.
Pradžia 5 v. vakare Programas prasidės 7 v. v. Tikietas 25c porai.

Programas bus išpildytas per “Bijūnėlio” narius iš dainų ir deklemacijų. Dainuos ir didelių choras.
Kurie mylite dailę ir norite paremti dar jauną “Bijūnėlio” draugijėlę, meldžiami atsilankyti, nes tai 

bus puikiausias vakars šiame sezone. Balako orkestrą grieš puikiausius šokius. Tainoi kns norėsite Gi
lėsite savo vaikus prirašyti prie “Bijūnėlio” dr-jos. Su pagarba,

vieno veiksmo komedija-farsas. Parašė K, S.

Parengtas KEISTUČIO PAŠELP. KLIUBO BRIGHTON PARK
Nedėlioję, Sausio-January 14-tą diena 1917 metuose.

MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place, Chicago, III. '
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai.

Scenoie statoma: “JAUNYSTĖS KARŠTIS”,
Karpovičius, ir Dialogas: SUSIŽIEDAVIMAS PAGAL SUTARTĮ”, parašė 
vertė K. Spižas. Be to dar bus vokiečio solo, choras, o taipgi ir juokeliai, 
nutes nutraukti paveikslai ir spėka.

Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, o atsilankykite visi, nes programa trumpa, ale 
hb°i žingeidi ir pamokinanti. Pabaigoj sudainuos keletą dainelių Keistučio Kliubo Choras. 
B bus bus labai linksmas, nes muzika bus da lietuviams negirdėta — Latvių Orkestrą, tai 
yra puikiausia muzika. Visus kviečia Keistučio Paš. Kliubas.

i 5 nu-
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Gerniama

SI 1 —

Kadangi mes negauname

protestams ir skundams, lai esa-

vienu iš panašių skundų ant l)r.

sieme

giant ant konstitucijos, nelega-

tieriai >al atitik

ui jas, išimant L W. W. pirmiausia pa

naikinama, kaip davatkos muša-
OLWEIN, IA.c<

greitai pasižymi.

linai visi soc. laikraščiu redak- 4

main

r

p

W. KASPAR

.1. PES1IEL 
sek r. Turk M

savo mėnesiniame susirinkime, 
7 d. sausio, nutarėm paprašyti

Lauksime, lauksime tos dienos.
Amsterdamietis.

mo (!) Kaip čia mušamasi del

-iširti, rwr’’

ti arlimiau- 
nuinery j.
protestavę už

laužymą konstitucijos per pas-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGO.TE.

RACINE, WIS.

ma

CLINTON, INI).

m o

f

Imkėda-

viršinm-

nes

*

M

aukų rinkimu užsiima 
Miškinis.

s
i

K irz imi e ras Valau č i u n a s 
Ignas Men d ei.

rašydamas 
ninku” savo misijos vaisius, no-

Tai dabar musų “dūšių gany- 
Jis keiks ir

aidoblistas” kalba.

aidoblistu4- 
pasekėju.

kiti neriasi
vos Brolių” draugijai gelbsti au-

100

ir pasiųsta
jam Krvžiui. Atkreipiau! ir ki-

tik jam pa- 
aido-

Amerikos

čionai buvo surengta vakaras su

gerai įpratusius aktorius, taigi 
nepatyrusienis lošėjams tokios 
klaidos yra atleistinos. Belo, 
kaikurie jų ir labai gerai lošė.

l ik niekam nesa

••NAUJIENOS"
Ma orwar

kyk.

Atliko gana gyvai.

tarmažmožis.
Buvo dar smulkių da

lykėliu, k. a. dainų ir tiekiama- •.v A.
eiju, kūnas atliko Racino mer
ginos ir jaunutes mergaitės. 
Taipgi padainavo keletą dainų

sausio t l d.

Crugis iš Cliicagos.

laukiant naujų 1917 melų.

atsilikimus, anekdotus, prie- 
jo’m prie vieno svarbesnių Liau

mo ir šiandieninių unijų.
Pirmų pirmiausia mano opo-

Lietuviy Gyvenimas
Musų korespondentu pranešimai

JR 3e

virsiinii“
Ir lai]) metas j pietą. Ka-

Taip, pirmiausia jis virtos lie-Į Jiękasių už senuosius 
tuvius

tiems, kurie neina

i; me avo.
subruskime! Maineris.

nos ir keturi pavieni? RACINE, WIS.
Paaiškinau jam, kad niekur 

ir niekada socialistai nekenkė 
darbininkiškom organizacijom 
ir nei nemano kenkti. Atnenč,

dabartinei

ūkininkautu
ore

galedami. sakau

aidoblistai. Susirinkimuo-

tik beišmano partijas ir valdžią.

valdo-

stabdytų kapitalistų žiaurumus.

Pagalios dar paklausiau: ar 
aidoblistai neklysta praktikuo-

dirbdami. Tečiaus kompanija 
emus ir patraukus teisman uni-

laimėjusi. Matot, 
damas sako mano

pasididžiuo-

nes jei

Kalbė-
Martus.

paprašė susirinkusiųjų, kad jie
“nekraipvtu tisus nei boinba-

O apie kunigus, girdi, nereikia

sas). Jie nori didelio užmokės- ra bereikalinga, nenaudiima. 
nio, bet kitiems savo darbiniu- I Neužmiršo jis papas;
kams nemokąc

‘argu meniu

man primetė, kad Grigaičio nuo
mone gyvenas ir tt. Mat žino-

Marius mus

iiirios

prase,

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
GITO KASPAR
VV IELIAM GETTING mj

I.IMRT.ES KRUPKA
vice-prczidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

KAPITALAS

V. F. MASIŲ-K

vice-preas. Nat. City Bank.
GEO. C. W1LCE

, viec-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas
JOZEF S1KYI. A [Brewing Co

kusierius. x

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/ tMA LIETUVIŠKAI

SLA. 100 kuopa sumanė 
prakalbas sausio 1

jus ir visą visuomenę,

Beje, kalbėtojas smarkiai 
bombardavo musų laikraščius, 
išvadino juos šnipais ir lt. Po

įvairioms pašalpos draugijoms, 
tik nevisi nori prikla'usyti SLA. 
Gi tie, kur priklausė, išvažinėjo

Kalbėti pakvietė d. K. Gugi iš 
Cbicagos.

Kadangi vietinis “dūšių gany
tojas’’ labai bijosi socialistu

Krvžius areštuosiąs v 
a. A.

L. A. 253 k])., savo susirinkime

po visų “

OMAHA, NEBR.

)terų šviesos Dr-ją. 
' išrodo, darbas eina 

Tik viena

\belnai tas

blistai

šo

Matoma

aidoblizma

Darbininkas.

AMSTERDAM, N. Y.

5 E. Main 
po pietų.

nes jau perdaug gerai apkainuo- 
ja jo žodžiu verte, todėl nėra

Taipjau p. Rūta rašo netiesą 
apie tą nelemtą “alų ir degtinę.’’

Jei ku-

kokių laikraščių čia prisiunčia
ma: “x" . .......... ”
vio” 3
so” 1 ir “'Levynes

Dari). Bal-

TERRE HAUTE, IND.

Lietuviu šiame 
randasi apie 50 šei

žmones.

Pamate,

Naivusc

V. Urbonas.

LIVINGSTON, ILL.

maineriai
panaikinta

nepavyko, nes kompanijos pusę

tarta, kad naktinis darbas turi 
but panaikintas, bet nežiūrint to 
kompanijos vis spiriasi. Ir

ti tų ponų. Kiekvienais rinki
mais jie atiduoda savo balsus už 
senuos’ius viršininkus, kurie

ngliakasių nemoka

kiek viename

v okiecių tranšėjose.

viršinin-

, šil

an a-

•> ■ ■ :•;«

(ingis,

štai sausio 7 d. per
pasielgimas žemina gerą musų

suomenės akyse, ir gali užkenk

ra vadinamas “dusių ganyto
ju”. Well - kaip kas išmano,

Protesto Rezoliucija
per poną E. P. Bicknell,

kį Konstitucijos punktą seimas 
prasižengė, bet dabar teisinas 
centro sekretorius, kad nenuro- 
dėme,

mosios karybos atšaukti (lakta

nariųPildomosios 
skaitliaus. kad vėl padarius mu
su organizaciją tyrą ir teisingą,

Raudona jam Kryžiui, kad Lietu-

s(i į Europa lik dvieju asmenų

201 kp., LDLI). 3() kp., visuoti
name susirinkime, sausio 7 d.. 
1917 m., nuodugniai dalyką ap

sekamo

ta per minėtą komitetą 100,000 
rul)., iš kurių 90,000 rub. neži
nia kur dingo, nepasiekdami 
reikalingų pašalpos žmonių;

visuomenės vardu, nes jie nėra 
gavę tam jokio įgaliojimo, ir 
aukos buvo renkamos ne visur

atstovų pasielgimą viešai pro
testuojame ir reikalaujame, kad

riu

vienu balsu.

K. Janelionis, pirm.

Anton G.

į gerbiamas

riams ir tuomi žemina garbingą

A. 253 kp. Komitetas.

; kivircių darosi tar 
pe musų lietuvių; neapsakyta

visuomenes veikėjų bei organi-

mui Lietuvos.
baisiai
musu c 

genčių 
baisiai

badu mirdami ištiesę 
musu suteikti

lodami ir 
rankas, meldžia
jiems kokį nors duonos kąsnelį;
kad išsigelbėjus nuo tos baisios

darni, rodos, eisi, kaip

bet... mes darome kaip lik at
bulai.

mus, per nckuriuos

Ta m o ša i t is, o r g; m i z.

O štai kaip mums.

Susimildami.

kausko nė teismą, ne

salcmono

nekaltina

nesavo

nei lai visuomene baudže. kuo-

ainis atsikartojimas, dauguma

kus. Stamskis, l)r. Rutkauskas,

žmoniu mes visur ir visuo-ki u
met rasim, kurgi tu čion

lai; o jeigu ir butu, lai tūliams 
žmonims vis išrodvlu neaniuo-

musu ve 
kai]) noi

turėsiu laiko tai dokomen- 
e su i ieškosiu ir

prisiusiu, man

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ ISA1SK1N1MŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, , Paternalizmas, 

gybe. Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš-

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:
iMaM

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
“ NAUJIENOS

1840 S, Halsted St Chicago, Illinois

I.IMRT.ES


NAUJBEHOS kesties. Moters ir mergai- ( 
tės gali tą patį darbą atlikti

ragina “kairiuosius” socialistus

Firmas Lietuviu Dienraštis Amarikoja 
Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in America

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
Chicago]e — per išnešiotojus 12 

Mintų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me- 
hj $3.50.

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

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

rai, o dirba daug pigiau. Tik 
čia tie įstatymai...

Kapitalistams betgi buk
lumo netrūksta, kur eina a- 
pie jų kišenių. Beto, kam- 
gi būtų advokatai, kuriuos 
jie sau samdosi, idant tieji 
žiūrėtų, kaip kur, reikalui e- 
sant, galima įstatymus ap
eiti.

sumanymai telpa ik* smulkio- 
. sios buržuazijos organe “Ate

ityje,” o “Keleivyje”! Jie su-
bloką*’ su inthislriali- c

jvot išvien prieš “so-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Rilytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
t/J rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
i* ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

paleista dviem pamainom. 
Pirma pamaina prasideda 
nuo 6 valandos ryto ir tęsia
si iki 6 vai. vakaro. Antra, 
naktinė pamaina, prasideda 
nuo 6 vai. vakaro ir tęsiasi

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

Redakcijos Straipsniai
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iki įstatymais apriboto mo
terims ir mergaitėms dirbti 
laiko. Bet įstatymai, nusta
tę laiką, kada turi pasiliauti 
moterų darbas, nepasako,

RAGINA
VEIKTI.

“Laisve” rašo:

ko v iečiai ir laisviečiai

nijimą tačiau ir vieni ir kiti 
pripažįsta sutartis tam sy
kiui jeigu panašios sutartis

4

Tokių sutartį pripažino ir

priešingi fondų

mes tuo pa

su
it'vienyta po viena valdžia 

per keletą amžių išlaikė 
vo čielybę ir neprigulmy

KADANGI, (ik suvienyta ir

uijai;
KADANGI perdalyta ir pri-

rymojimu Europos ra

ATSIŽVELGĖ
A-

mes, ingalioliej

Lietuvoj, norint -mes žinome,

mosi apsireiškimas.

KOMAN,” DRAUGE.

Musu “aidoblistai
4.

nė so-

škalais ir prasimanymais ant ki
lų socialistų laikraščių ir jų re
daktorių, o musų “aidoblistai”

Korespondencijos
WEST FRANKFORT, ILL

Betgi spėjama, kad apie 100. O 
pavienių, tai visoj musų apie* 
liiikėj nerast u m lokio didelio

lietuvių nėra
<

violi vbės.

salaveišius” ir “bac
ila veisia i” ir “bar- 

veda atkakliausią kovą. 
'Tarpt* jų dažnai buna susirėmi
mų žiauresnių negu prie Ver-

bėrius

Darbo samdytojų 
“Triksas ’

dėti dirbti iš ryto. Nauja 
diena prasideda nuo vienos 
minutės po dvyliktos nak-

čiu uždedame ant savęs di
džiausią priedermę remti Lie
tuvos Šelpimo Fondą. Tuo 
tarpu, niekam nenaujiena, 
kad tarpe tų žmonių, kurie

Bei “aidoblistųms” nepa-

vienę politišką kūną, ir

Ii tiška

vra išsilavinęs niekint socialis-
V A

lūs, nepersikrausto su visu sa
vo bagažu į “aidoblistų” krūme
li. “Aidoblisliškai” niekint so-

Žmogaus amžius apie ke
turiasdešimts metų yra am
žius, kur jis esti pilniausiai 
išsiplėtojęs, kuomet jo kūno 
ir dvasios 
augščiausio 
psnj.

O vienok,
gus to amžiaus pasiekia, jis

lyginamai geriau apmoka
mas. Jeigu stockyardų ir 
kitos lupikų kompanijos bu-

subrendimo lai-

kada darbo žmo

ta. Darbui jie nebetinka. 
Samdytojai meta jį laukan 
iš dirbtuvių. Jis — perse- 
nas!

Taip dedasi, ir toks su
laukusių keturiasdešimts 
metų amžiaus darbininkų li
kimas Amerikoj

Kurie-nekurie Chicagos 
kapitalistai samdytojai bet
gi nori pasirodyti kitokie. 
Jie sako, kad keturių deši
mčių metų darbininkas ne
sąs dar taip senas ir nusidė-

rbo dirbti. Ir jie apsiima

bininkų stokos nebūtų pasi
darę. Betgi to kapitalistai 
nenori, nes tai jų pelną su
mažintu. Jie rado kita išė-

darbininkus, kuriuos jie pa
tįs pirmiau buvo kaipo se
nus ir darbui nebetinkamus 
laukan išvarę. Taigi rįžosi

kus ne dėlto, kad jie dabar

siais ir ne senais, bet dėlto, 
reikia darbinin- 
pigių darbi-V, 

ninku.
Kaip karė pasibaigs, kaip 

pasibaigs čia jos pagimdy-

duoti darbo tokiems “apyse- Jpajiegiantįs
niams” darbininkas, jeigu 
jie kitur negalį darbo gauti.

Pirmu žvilgsniu atrodo 
tas jų, tų darbo samdytojų, 
užreiškimas labai gražiai.

sako, tai jau kitas dalykas. 
Ir, be abejo, jie taip visai 
nemano. Tas jų savo “ge
ros širdies” pa rodymas yra 
niekas kita kaip veidmainy
stė, akių muilinimas. Dar
bininkas, sulaukęs keturių

jų yra pačioj spėkoj, ir visai 
ne “senas”, ne “nusidėvė-

dabar tokie geri pasidarė ir 
apsiima tuos “apysenius”

dėjimas, kaip apskritai pra- 
monija susilpnės, kaip dar
bininkų be darbo vėl atsiras 
minios, tuomet tie dabar ne- 
beseni keturiasdešimtmečiai 
darbininkai vėl pataps “per 
seni” ir “nusidėvėję”, “ne- 

” darbo dirbti, 
ir bus atleidžiami, gatvėn 
išmetami, nes bus pakanka
mai jų vietoms užimti jaunų 
ir tvirtų ir tolygiai p i g i ų.

Darbininkes 
amunicijos

paduoda (ėmęs iš Survey) į- 
domių žinių apie padėjimą 
moterų darbininkių Bridge-

darbininkus darban priimti, naudoti
Ištikrųjų čia dalykas toks, aukso s

lūšio industrijos bruzdėjimo 
iššaukto kariaujančiųjų ša
lių užsakymais, kuriose-ne- 
kuriose pramonės šakose

Ir ypatingai pramonėse tų 
žmonių, kurie dabar susiru- 
pino “apysenių” darbininkų 
likimu ir kurie jiems siūlosi 
labdariais. Stockyarduose, 
didžiuliuose mail-orderių bi
zniuose ir kitose didžiojo 
kapitalo įstaigose, kame da
rbini nk? i juomenkiausiai 
apmokami ir juobiauriau- 
sini išnaudojami, pradėjo 
darbininkų trukti, nes dau- 

• gelis išėjo į amunicijų fab
rikus ir kitokias dirbtuves,

cijos fabrikuose.
Karės pradžioj, kada iš 

Europos pasipylė didelių už
sakymų, Connecticut© amu
nicijos fabrikantai, susirū
pinę kiekvieną valandą iš- 

, kad juo daugiau

fabrikus dirbti be paliovos

ir darbininkėms pasimai
nant. Betgi čia buvo vienas 
keblumas: išleisti darbo įsta 
tymai draudė moterų darbą 
naktimis fabrikuose ir de- 
partamentinėse sankrovose. 
Naktis, sulig įstatymais, 
prasideda nuo dešimtos va-

valandos turi moterų darbas c*
d i rbtu vėse pas i 1 i a u t i.

Ką čia padarius? Užsa
kymų begalės, fabrikai turi 
būtinai veikti dieną ir nak
tį. Pelnas milžiniškas, ir 
reikia proga išnaudoti. Bet 
samdyti vyrus darbui nėrg 
išrokavimo, jie reikalauja 
“atsakomos” už darb

nusprendė kapitalistai su 
savo advokatais. Moters 
gali pradėti darbą. Taip ir 
padaryta. Antrosios pamai
nos darbininkės, pradėjusios 
darbą nuo šeštos valandos 
vakaro, dirbo ligi 10 valan
dai nakties. Po to jas varė 
į didelį kambarį šokti... Dvi 
valandi pašokusios, lygiai 
vieną minutę po dvyliktai 
nakties, vadinas, naujai die
nai prasidėjus, jos turėjo 
grįžti atgal darban ir dirbti 
jau iki 6 vai. ryto.

Taip dalykams dedanties, 
vienas fabrikų inspektorius 
patraukė fabrikantus tie
som Bet kaip visur, taip ir 
čia, teismai tarnauja kapi
talistams ir teisėjai geriau
si jų draugai. Vieton fabri
kantus pabausti, teismas 
nusprendė taip: Įstatymai, 
esą, labai neaiškus. Geriau
siame atsitikime jie derą tik 
pirklybinėms įstaigoms, 

krautuvėms, kame po deši
mtos valandos vakaro ir be 
to retai bedirbama. Fabri
kams gi tie įstatymai visai 
nederą...

Teismui taip įstatymus 
“išaiškinus” ir nusprendus, 
panaikintos tapo irtos dvi 
šokamosios valandos. Dar
bininkės dabar dirba ištisai 
nuo 6 vai. vakaro iki 6 vala- X 
ndų ryto...

Darbas amunicijos dirb
tuvėse baisiai nesveikas, y- 
patingai moterims, ir bega
lo pavojingas. Kad ir di
džiausiu atsargumu apsiei
nama su sprogstamomis me
džiagomis, nuo ekspliozijų 
sunku išsisaugoti. Nuo spro
gimų daug darbininkų pasi
daro amžinais ligoniais.

Bet tai ne visa kas. Al
gos, kurios išpradžių buvo 
tariamai pusėtinos, sumen
kėjo, palyginus su dideliu 
gyvenimo reikmenų pabran
gimu. Pereitą vasarą dar
bininkės amunicijos fabri
kuose gaudavo, apskritai,

rei neprasidėjus jos gauda
vo, apskritai, apie pusdešim- 
to dolerio savaitėj. Vadi
nas, algos truputį pakelta, 
bet užtat gyvenamieji daik
tai pabrango apie 40 nuo
šimčių, taip kad, ištikrųjų, 
dabar darbininkės uždirba 
daug mažiau, ne kaip prieš

ŠELPKITE LIETUVĄ

AUKAUDAMI LIETUVOS

ŠELPIMO FONDUI

kurie abelnai per pirštus žin

žmonės pereitą pavasarį vos 
nepadarė suirutę pačiame 
Lietuvos seluimo Fonde ir

kini Pliiladclphijoj, laike lie-

mažiau $50.00. Visgi

Kova

nei gu-gu.
Prie ko prives drg. V. Ka

ta mes taippat nežinom, bet

rosi aišku.
j

l^įes is savo puses prašo
me LŠF. šalininkus dirbti iš
sijuosus. Atmetę fondų su
sivienijimo pasiulijimą mes 
turim rūpintis, kad musų

“Laisvė,” matoma, yra ne ko
kios nuomonės apie tuos savo 
vienminčius, kurie reikalauja

KALBA TAUTOS 
VARDU.

Laikraščiuose jau buvo mi
nėta apie lai, kad Amerikos kle-

vos nepriklausomybės 
vima. štai kaip skani

jos” dalis:

Dabar, šiuo kritiškuoju

vi prieš didžią problemą, bū
tent kaip užtikrinus pasau-

GALIOTIEJI A T S T O V A 1

apreikšti musų gilų silikini-

MUSŲ TAUTOS VARDU 
MES APKEIKIAME, jog:

KADANGI lietuviai nuo

K Al ŽANGI Lietuva parodė

savo žemių;
KADANGI politiškoji Lie-

inu atributu lietuvių gyveni
mo ir jų dvasios;

KADANGI i Lietuva turėjo 
garbingą politišką praeitį ir 
yra padariusi žymius nuope
lnus žmoni j iii; 

i «

iai

laisvę. Žmonės nėra tokie žio
pli. Jie žino, kad tie popierų 
padavinėjimai neturi jokios rei
kšmės.

Bet dar didesnis, negu jų nai-

kuinas. Jie neturi jokio įgalio
jimo kalbėti tautininkų arba su

jllOS

PEIKIA “KELEIVIO” 
PLENĄ.

“Keleivio” 
mis gelbėt

pieno kooperaei jo- 
“Lietuvą” nuo kapi-

i oi rašo 
Keleivio”

Kaip jie

nčra įsiviešpatavus, todėl m ii-

matais milžinišką bendrovę 
ir suorganizuoti, kaip gali
ma, daugiau amatninkų, kad 
butų galima užimti nors sva-

tės ir pramones šakas.” Ir 
“Keleivis” svajoja apie suor
ganizavimą bent 1,000 amai- 
47 C 7

ninku, kurie galėtų įdėli ko-

su didvyriai iš “Darb. B.” P; c *

klausykite:

kame:

darni jo pripažinamos vidu-

vidurinio luomo akimis.

vra visai ne sočia

Inkis žmogus, kuriam ne pri-!

udojimas proga savo paties 
naudai kokiais nebūk budais.

ti, visai nepasiklausęs savęs

iniais žmonėmis, kurie bando

smerkia juos už šitą

šitam negražiam savo

savo prakalbose sako darbi-

kose ir kad jie turi savo rei-

ii z

ir ekonominę laisvę.

kilų, bet kuomet anie ta pro-

anatemas siunčia.

Nenusiminkite, broliai “aido 
blislai”! Nors Kapsukas da ii

JAN

“Father, Willie has waahed hia ear*

vietiniai lietuviai luojaus duoda 
pramanytą vardą. Ir daugiausia 
lai daro jaunuomenė, čia nėra 
nei vieno lietuvio, kuris netu
rėtu pramanyto vardo. Duokim 
sau, jeigu kuris paketina eiti 
pas pažįstamą, kaimyną, tai jis 
nesako, kad eisime pas Baidą ar 
Baltru, bet pas “Gyvą” arba

girdęs tokį pravardžiavimą la
bai piktinasi. Iš to išeina viso-

niandaguiiK)
kau kad visi taip daro, yra ir 
mandagių žmonių, bet mažai.

kreipia a t ydos, ką jie mokina.
Nepaimamas Verdunas.

LEHIGH, MONT.

Lietuvių čia randasi viso 3 
iena šeimyna ir du pavieniai

gerai. Darbas 
Dirbam 8 vai.

i diena.

Maineris.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu bud u įsigysite nau
dodamies Naujie
ji ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m a ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Cleveland Plaindealer.

Atsakančiausias pasitikimas Naujų Metų



gali ir pas Abrabomą nu-

Man tik juokai, prabaščiau,

visados dejuodavo “ui~ui”.... 
duodamas, kad jau jis visai 
pajiegia dirbti.

nu- pastatytas žaki 
ne- jo ten. Tada \

i mą ir pradėjo

Jei Esi Užmirštas

Jei esi užmirštas, vargdienėlį mielas, 
Ir neturi linksmumo suvargusi siela;

sau nuskynė,

nugiedotu.
Ir nėr

Ir nėr
Jei esi atskirtas nuo beširdžiu vienas,

Bet, vargdieni

Stok prie laisvų draugų jie geri žmones;

cnimą juodą.

niekuomet nežūsi:
- užmirštu nebusi.

Matysi, kaip laime artinsis kas dien.

dainuos. Laimute.

Kalvis

O aš galo sudurt negaliu su 
Nors kalu, dieną naktį kalu.

Pakalbėsim tada apie tai,

Baimė
1905 m.)

At* lai kas tyčiomis 
tšteisyl»ės, kur girdėjęs 
neAe klebonijai, kad

ar lai

Na, žinoma, 
uitom krašte vadino socialistus).

cicilikai

liai neturėjo jokio supratimo a- 
pie socialistus. Gi kunigai a- 
naiptol teisybes nesakė. Todėl 
ir nenuostabu,
žmones manė, kad kas tik ne- 

tai vis socialistų darbai.

prasti

siog sakoma, kad tai socialistų 
darbas. Nes kas-gi kitas galėtu

suka. Klebonas buvo mėginę 
gauti ką nors iš pampi jonų 
pagalbą ir tuo tikslu išsiuntė se

jonus. Bet baimė 
ne vienam neleido 
vogerųjį “tėvelį.” 1 
ryti?... Niekas kit

Dainiams.
Klebonas susišaukė savo šei-

uą, vežėją ir senukus (špitolnin- 
ktis, pas save į kleboni ją ir pra

Klebonui pranešus apie jo už
manymą: gintis patiems visus 
apėmė nepaprasta baime; visų

vienas vežėjas - Jonas sėdėjo 
visai neatkreipdamas atidos, ką 
klebonas pasakojo. Gal Jonas 
žinojo apie tą paskalą, o gal ji-
sai puls ją palaido
to, kad iki pristojo pas kleboną 
tarnauti buvo pagarsėjęs kaipo

saldu.

nės vadindavo Joną “valkata”, 4.- “
“peštuku” ir “naktiniu-paukš-
čiu.”

Ką tu, Jonai, manai ? 
klausė klebonas vežėjo.

/us ic
svečius, atsake Jonas.

-Kaip tai? eisi į svečius?

Kas man 
mano dalykas

o tarnas

Tai ne

viską atlieku kuogeriau- 
Klebonas už nieką negali

Esi mano t-a-r-n-a-s

nevadink

kvailus, lai seniu butu užmušę
C c

gavau

k lebona

Jog tam yra policija, kariuome
nė ir valdžios teismai: jeigu ai-
si tiks Ras blogo 
kreiptis Jenai.

Jonai 
Koks tu...
kol policijai duosi žinią

sako klebonas.
neišmintingai kalbi: 

lai čia

rėčiau lokius namus 
basčiaus, lai nė pat

Jie aršesni ir už velnią

Juk jie žmones,

Taip, žmonės. Bet jie nc-

žiuri... nuėjęs atsinešė butelį 
“mišiauno” ir pradėjo šmieruo-

kūnas

nak Ii.

nuo ei-

tai da ir man

Klebonas, vargonininkas ir za
kristijonas pasiėmę šautuvus 
stos ant visų trijų kelių, ve
dančių į bažnytkiemį ir, jeigu

einant, turi duoti žinią kitiems.

nycia•Z C-

vus daugiau baimės 
kams.

■ vos per po-

fund i j o, traukė sau net durnai 
apie ausis sukosi.
ninkas pasislėpė už malkų, kū

Jono antri-

senu
ke ir

tai vienas senukas varpnyčioj

lę: ui-ui-ui.. ui-ui-ui... ir tt.
—O kad tave kur... velėnos 

gumbas paplautų murinėjo 
Jonas. — Ko tu ten niuksi: al

iš parapijon; daugiau išmaldos

su-
na-mane visus apgauti: pareiti 

m o ir atsigulti. Kad niekas jo 
nepastebėtų einant namo, jisai

malkų rietuvę ir jau... nomuo- 
se. Jis užmiršo, kad tenai senu

Bet nelaimė: kaip lik ji

griudamos

man

nori

atidarė duris ir jie visi suėjo į 
vidų. Viduj pamate, jog Jau

Moteris

smas: “O 9

dalykas ėmėsi gelbėti seni 
Tuo tarpu pasigirsta šūvis

vargonininko balsas, kuris pa-
Jonas su

Kol Jonas išgelbė-

li inkas. Po to visi trįs nubėgo 
ž’iurėli, kas atsitiko su klebonu,

Aįbėgę

ko balsas, kuris siundė šunis: 
liže, uze, uze... Nubėgę lenai, 
kur šunis lojo, jie rado klebo
ną į balą įs’ibridusį iki pažastų, 
o šunis aplinkui apstoję neiš-

ris išsišovė

pa rapijoną. Tuo tarpu ukinin-

klebo-sove
nas, kuris brfvo jau netoli ūki
ninko namų pamanė, kad lai į

Tada. klebonas iš

šalį, bet nelaUmė... įkrito į balą. 
Ūkininko šunis išgirdę, kad kas

dėdamas šunų lojimą, o nežino-

mo: klebonas nuėjo i savo na-

ninkąs, nuėjo jieškoti zakristi
jono. Atėję į vietą, kur buvo

Mano vyras parėjo ir atsi- 
, nes bijojo pilnevot. Mums

bemieg

nieko nelaukdamas iššoko per 
langą ig&ai^go.

E.idam’i pro varpnyčią jie iš- 
rdo senuką dainuojant: “ui-

ui-ui”..
čios vidų

4

me j o į

rangius} ant pat viršaus, palei 
varpus. Jisai iš baimės užmir-

kė su buteliu “mišiauno.” Ka-

nas prisiekdino visus-niekam a 
pie tą atsitikimą nepasakoti. 
Gi Joną, kuris nenorėjo prisiek

įskelbe jį “naktiniu
ir “ciciliku”, nors Jo

P. Kaminskas

mas.

PASIKALBĖJIMAS ONYTĖS 
SU MARYTE.

Mariuk!

nai? Mačiau, baliuj su kokiu 
tai nepažįstamu vaikinu šneku
čiavai ir šokai. Kas jis toks nėr

Ale, kad tau, Onyte, tuoj 
ir skauda širdį: ar-gi naujiena 
ženytis? Na vol, nuėjau baliun

žiūriu, mano dėdė 
ia man akia. Aš

prie ja u.

sakė man, kad tu jam baisiai į- 
kritai į akį. Žiūrėk, nebūk kvai
lė: jis bagetas vaikinas; aš jį pa
žįstu dar iš seno krajaus.”

Rehse in New York World

pinigai
kuri gauna t

N a u j i e n u T r i į ų M e t u 
S u kaklu ves

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

Sukaktuvių Vakaro Komitetas

v • — • • • •žiurėjau i ji. ženatve ir manyti nemano

man, Kaipo poną <>izecKi. Bas
kui mes visi nuėjome prie stalo 
ir susėdę pradėjome kalbėti. 
Anas tuoj manęs užklausė, ar 
aš nemananti ženytis. Atsa
kiau, kad neturiu vaikino. Tuo-

R rajuj buvęs Kokiu lai cinov- 
ninku.” Ale aš manau sau 
tai ne mano Sabukas, kuris mei-

pažiurėjau

nijus darysi: nei pačiai pažiūrė
ti, nei kitam parodyti.. Laimė 
dar, kad Sabuko nebuvo. J asai 
butu iškirtęs triksa butu su-

jo natūrą; už mam

Et, Maryte, didele meilė vi* 
a pranyksta, kai rasa nuo

jtentos, niekas nebeperskirs; o 
matai, kas išėjo. Pasipine jam

ir jo manęs, o su ja apsive- 
Dabar ir klaidinėk, kai žą- 
parnus nuleidus. Jai tau

ir meilė! Pamatysi, I 
bus ir su tavo Sabuku...

Ii: butum poni Gizeckienė

Ne, Onute, aš velyk liksiu

Gizeckicnė!... 
tinka ?

pamergausiu, nes toki, kai Gi- 
zeckį, visada gausiu... O ant-

nas
tai kai vienas... Mudu vir
be kito neapsieina va, taip 
Moiška be silkės...
Mariuk, aš tau tikra tiesą

nieką daro iš musu.
V C.

sueina su merginoms tik tuo 
liksiu, kad turėjus “gut laim ir 
dacol”... Jodei aš viena sau 
misliju, - velvk man ženytis

gieda gaidukai. Apsiženij 
rimtu, tvirtu darbininku 
kuomet nežūsi. O kas 
sport akų, pasibučiavus

formalias

virtines kelbasu...

nie-
iš tui

nu i-
1111-

Joki mas.

Mokslas ir jo Nauda
Mokslas tai žmonių mm-

<•

giau žmogus yra išsilavinęs, juo

tos, tuo daugiau pas jį randasi 
minčių, tuo los mintis prakil
nesnes.
savo darbuose, jis neturi nelai
mių ir nepasisekimų 
kiausios užduotis jam

Mokslas v ra

sun-

žinojimas ir mokslas valdo visą

jimui. Jis yra brangiausiu ma
no turtu ,apart sveikatos šia
me pasaulyj. Apsvarstyk i m e.

musu
4

not nine tai, ko nežinome ir ką 
galėtume žinoti. Pašau lis yra 
pilnas visokių progų, bet jas su-

apie dangiškus migdo-

kia nors vietą
kelyj ant akmens? Žinoma, 
niekas. Jeigu norima kur nu
eiti, reikia eiti, o nesėdėti 
ramiai. Jas pats ir su laimi*. 
Norint atsiekti ją, reikia pirma

lis raktas nuo tų durų, už kurių

Veislių Atsiradimasz
DARVINO TEORIJA

tuvinta D)-. A. J. Karaliaus. Leidinys “Lietuvių 
Žurnalo”. Dabar galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 15c. Adresuokite:

NAUJIENOS
^||181O So. Halsted St., Chicago, III.

Persamdau 
reikalavimo, diena i 
kites siuomi adresu 
Cdl W. 18 St. Chit



I

■

gus, todėl ką inane, tai ir pasa

gui n
tas gyvenimo

PRANEŠIMAS.

a

WEST PULLMAN, ILI

nėra liuosybes.v

Kode! ? nariais,
cagiečiams

St. Narkis, rast.flirtavimas.
vienos ir tos

svečiuose p
•?

St r.
Fu,

avė.

Mitulės .

JAU!K. Kaminskas, S. Vitarčiutė ir
pūtį sustokime ir pagalvokime

kokiais keliais mes einame, ko- < 7

suprasime,

viens ki- Turgaus Žinios
kaip apsiginti nuo musu išnau-

Valgomieji produktaiKaziukas

Manding, kad ne.

i
31—31%

OI eo margarinas:

daugiau: užveda romansą, kuris

m is.

me klausime. merginą.
bei romėnu isto- c

gini to tik i

di, šoka tuo tikslu, kad
Paukščiai, išdarinėti

Jaunos vištosjaunimą spiria šokli lytiškas
Spring Valley,

St.
Kewanee, Ill.:

St.
Iš Jaunimo Gyvenimo Pana, Ill.: W.

.16n St.
No. 2No. 1.JautienaBrockton, Mass.

Ave.
29 Ave..10

.7%.10%
Buvo paruoš- v u z

p

dainelių.

Paneles E. Stankiute ir A. Mi-

Cibulia'i, 100 sv

Citrinai,

6.93

si liko pilnai užganėdinti Vasarių kviečių—

Patents . ..

139.

407.r
darbščiausių.viena Avė.

aiškiau pasa-
437 S.

kiams pasibaigus visi vaikučiai, 
kalbamos draugijėles nariai ap-

Pitlsburgh,

Pittsburgh,

Jaunuole, 
namo nuo

Loins 
Hounds

mes lengvai galėsi 
jų leteną nuo savo

Kepimui
Kiaušiniai

22—24
16—18

ne-1

Šokiai yra tas tiltas, kuriuo jau
nimas eina prie meilės, artimes
nės pažinties ir labai dažnai prie 
... nelaimės.

Alb. Slankus, Ed. Kangeser 'ir 
Urbanavičius pagriežė ant smui-

.16
.18

9.00 -9.60
8.20—8.75
7.60—8.10

No. 3
10 %

2.00—3.50
1.00—2.00
1.00—1.10

.. 11.90—^12.40 
... 8.00—10.00 
.. 8.00—10.25 
... n.00—14.15

.11%
100 sv.

kiai —- tiltas 
Dabar paim-

Naujais metais pas Dombraus- 
kus susirinko keletas draugų ir 
draugių aplankyti žinomą chi- 

Jaun.

15—16 
—16 %

jaunimas
Manau, ir man

no išlavinimą neturi absoliučiaiC

jokio pamato. Kūno lavinimui

“Naujienas.” Išrinkta tam tik
slui komitetas, kuriu inėjo A. K.

2 vai. po 
narės ma-

Tokiu budu tas keblus klau
simas išsiriša pats savaimi:

Suris:
Twins, svarui 
Daisies . ...

reiškia jaunamo gyvenime.
Tūli bendradarbiai daro to

kias išvadas, kad jaunimas, gir-

Alb. Stankus. Publikos atsilan
kė gana daug, net saldainių ne-

Brick ..........
Paukščiai, gyvi:

turiu keletą tokių, kurie labai 
mėgsta šokti. Kartą vieno jų 
aš užklausiau, kas jį verčia lan
kyti Šokių mokyklą. Draugas 
buvo paprastas ir atviras žiuo-

CHICAGO, Jan. 11, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

prie mer- 
gy veil imą 

Padėkime,

dingą aciu.
K. Kaminskas ir A. K. Linge.

brolau, niekam nereikalingas, 
tu dabar tik gyvenimo ironija, 
jo auka. Ir niekas tame nekal
tas, o tik tu pats: ką jaunu bu-

28—29
17— 48%
18— 19
15—20

vargio ir persalimo gauna am
žiną ligą, nuo kurios kartais ne

kliudyta ir šokiai, 
rios išvados, del ko 
mėgsta

ma. Tiktai

daro del sveikatos? 
kuri ką lik pareina 
nuovargio, -— kažin

22 %— 23%
23 % —23 % 
. 30—35
. 23—23% 
18%—19

Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas 
Pittsburgh,

žaisti su merginoms. Atvirai 
ir teisingai. Ir re’ikia pasakyti, 
kad kiekvienas jaunuolis laikosi 
tos pačios nuomonės. Supran-

kai durnai, nepalikusi jokio pėd- 
sakio. Kodėl aš nemokėjau ją
ja pasinaudoti, išmokti ką nors? 
Nebūtų reikėję dabartės tokį

ginų. Žiūrėkime į 
blaiviomis akimis.

kai šokiai. Turėdami tatai o- 
nienyj, mes privalome kitur jie-

ninkčs moka brangiau: 
Sviestas:—

Extra Creamery . . .

2.00—6.00
2.25—3.00
1.75— 3.50
2.75— 3,25

Boston. “Žiburėlį” sutvėrė S. 
P. Liet. Sky. 191 1 metais, o po 
kiek laiko pavedė L. T. N. l)-vei

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas 
dėlioj, sausio 11 d.,

l’arp Įvairių klausimų “Janu.

... 15—18 

............. 19 

... 15—19 
... 14—16

apie bėgančius

Avinai, geri
Erai.............

. 40—41

. 35—36
31 %—39%
. 27—29
. 26—28

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

—10.00 
.. . 9.40—9.75 
.. . 8,85—9.20 
, ..8.15—<8.50

šokti, paimsime tokį pavyzdį
Juozukas pamatė, sakysime

se. Štai kokis nors Kaziukas 
laiko prisispaudęs prie savęs O-

siminė apie Rusijos politinius 
kalinius ir paprašė susirinku
siųjų paaukauti vieną-kitą cen
tą tremtiniu sušelpimui. Visi

šokiai - tiltas

Tomėtūs, dėže, 10 svar
Grieščiai, statinė ...,

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ... .

.. 38% 
n—37%

nykus, beprasmis, ateitis - ir 
tamsi ir miglota. Kur jaunys-

50—60 svarų, svarui po 14—14% 
60—89 svarų, 
90—100 svarų

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

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

ar mano,

’išlavinus kuna? šimtą c c

ne. žodžiu sakant, visi

vieno jaunuolio ar

tam mielai pritarė.
Aukavo šie asmens:
St. Dambrauskas ir E. Dam

brauskiene po $1; A. J. Sen- 
drow, A. K. Linge ir A. Dobule-

■t
¥

«;di

St J 

St.

btuvėse. Koki nauda iš tu dirb- €
tuvių? Žmogus ten yra nė dau
giau, nė mažiau kaip mašina: 
kol jaunas, stiprus jis yra 
laukiamu svečiu, — paseno, nu-

Kodėl Jaunimas 
Mėgsta Šokti

nuolius šokti.
Mano supratimu, norint išaiš

kinti kokį nors gyvenimo apsi
reiškimą, reikia jį studijuoti. 
Visokie filozofavimai apie “pra
džią visų pradžių” šiame a t ve
ju j nieko negelbės, lai mano 
nuomonė.

ki 15 m. amžiaus. Lietuvių 
kalbos ir rašvbos vaikučius mo- 

v

kiną p. A. Dembinskis, o dailės

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00 

.. 1.65—1.95 
Jaunosios bulves, guri) 2.25—3.50
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50 

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka . .3.50—5.50 
Kalafiorai, 10-24 galvų 
Agurkai, dėžės, 2 tuz. 
Salierai, už grįžtę . . . 
Morkos, didele bačka .
Kopūstai, 100 sv............
Žalieji žirniai, gurbas 
Lima pupos, did. gurb.

75—2.75 
. . 10—20 
2.00—5.00 
3.00—6.50 
1.00—3.00

—2.00 
1.00—2.50

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, H. and E.......... 8.63
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ..

MILTAI
Žiemkenčių kviečių—

Patents ........................

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 11. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 9,000; avių 
— 16,000; kiaulių — 48,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80

Kiek menkesni .......... 8.00—10.00
Mituliai ....................... 9.50—11.40
Stockers and Feeders.. 6.50—7.40 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75
Karvės, vidutiniškos .. 5.50—7.25
Buliai ........................... 6.50—7.50

Kiaules—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ....................... 10.40—10.65
Vidui. (100-250 sv.) 10.35—10.50 
Lengvesnės .............. 10.00—10.50

Paršai, geri ................... 8.75—9.50

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. 
Englewood Skyrius: J. Niaura,

8463 Gilbert Court. 
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39th St.,
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.

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ: 
Cicero, Ill. J. Matulis, 143.8 Š. 49th av 
St. Charles, III.: W. Grabauskas,

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

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

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, III.: “Lietuvių Ukėsų Kliub. 
Divcrnoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

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

140 Moen Ave. 
1135 Market St. 

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

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

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

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

720 W. 120 St. 
Harvey, Ill.: Z. Put ramentas,

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

1330—15th Ave. 
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. Valančiunas,

506 E. 7 
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, 111.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair Ave.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

Montello, Mass.: P. Stiga,
- 5 Arthur St.
Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar

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

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

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River St. 

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

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

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

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

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,
Box 17.

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

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

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

235 E. Main St.
Box 

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

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

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

650 W. Lombard 
Baltimore, Md.: J. VUipovicz, 

Paca

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

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

2510 Correctionville
OREON VALSTIJOJ: 

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

So. Omaha, Nebr.: W. Waskcl, 
3223 O 

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

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

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

2120 St. Clair Ave. 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co.,

Rd.

St.

Pa., F. Krasowski, 
2809 Penn Ave.

Pa.: J. Katkus, 
2204 Forbes St.

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

306 Hamilton avė.
Scranton, Pa.: J. Telcysh, 

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.

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

l^avyzdis 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 socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmones, 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.
Indedti čia money order| (čeki) ant snmoM S. 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Mėnesio

. Prašau atsiusti man knyga Soclalli-

Vardas ir pavardė

P. 6. Box arba namų No, gatvė ir miestai.

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street Chicago, Illinois

Amerikoniška Valstijine 
=B a n k a=
1825-1827 Blue Island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvhg. 

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
ValstvblBia Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų namų 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir (Hearing House Associa 
tion. žinoma fvaraneija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti b 
kad jie bus iimokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Kctvergo ir Subatos vakarais iki 8:30 t®k

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KKASA, Kasteriu*.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai

Gary, Ind.: Tollcston Sta.:
G. Gallagher, 1111 Roosevelt

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Racine, Wis.: Tony Vegela, 

1029 % Lach wood
Racine, Wis.: John Margis,

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
1005 Gideon Ct 

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

62 I^ewis St, 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

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

286 Wallace St

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-
ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal- 
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 tuo

7'
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DRAUGO” POLITIKA.

“Draugo” nr. 6 tu 
jonas aprašo Igno

irapi-

kasit'daus, niekšystę. Zingeris, 
kaip jau visiems žinoma, pavo
gė iš viršininėto banko kelis 
šimtus dolerių. Paklausykite, 
ką rašo apie lai “Draugo” ko
respondentas. Jo žinios antgal- 
vis “Vyčiai apsisaugokite.” štai

- “Ignacas Zingeris su savo 
žmona Petronėle Zingeriene, po 
tėvais Mačiulevičaite, šioj apie-

Toliau aprašoma, ka 
niekšas pabėgo su J. J. 
pluoštu pihigų. Minima,

Bet ypač 
“Draugas” 
buvę uolys 
skaitytojai

šakės Keleivio

Ar jiedu ištikrųjų skaitė tuos 
laikraščius, — aš nežinau. Bet 
aš tikrai žinau, kad abu buvo

Galima sakyti, juodu bu-

rienė turi gerą balsą ir šiek-tiek 
nusimano scenoj, užtai, regis, 
jinai vadovavo tos kuopos teat-

buvo ką tik apsivedę. Mat, abu 
priklausė prie vyčių kuopos, to-

Lino, bet kada
viešą vagystę, tai “Draugas” 
juos primeta socialistams! 
Biauresnės begėdystes, didesnio 
iiachališkumo niekur nesurasi,

Kada ant gąlo, lietuvių lai- 

švarios politikos ir pradės duo-

kurios nebūtų permirkusios ne
pakantos tulžimi, šiandien mu-

riesininkams. Mums 
ingas spausdintas žo- 
s spausdintas žodis

o ne sumaišytas su purvina po
litika. Bepartyvis.

HEALEY APKALTINTAS 
KYŠIŲ ĖMIME.

Poliui jos viršininkas 
surinkęs $28,000 kyšių.

“moterų nuo ga-

įplaukusi į policy

metu.

KASPAR STATE BANKO

IN1OS

OI to Kaspar, Charles

Mashek, Otto Kubin, George C.

manski.

aspar naujas
Praeitais me-

siu $500,000 dar $100.000. šiuo 
tarpu bankas turi $300,000 per-

Robert Page, 513 N. Clark, ir 
Jos. McCullen, areštuotu. Jiem-

Edsin Bevridge paliuosuotas. 
Buvo apkaltintas pavogime nuo 
savo numylėtines $20,000 ver-

Ji, mat, ištekėjusi.

t i narnas išeikvojime $5,000.

ton, nori gauti 
Bijąs savo pačios.

areštuotas už išgabenimą pane
les Helen Lark, 3510 W. 60th 
Pl., į St. Louis nemoraliupjs ti-

ave., nusižudė del nesusiprati
mu su savo moterim, c

negras, 2700 Wa

le us iu nuo cazo.

nesusipratimai seiniy-

ta bomba.

mis koovti
visomis

Didžioji Opera.

AR NORI SUTAUPYT PINIGUS? — JEI TAIP, TAI PRISIDĖK 8 
PRIE NAMŲ STATYMO BENDROVĖS SPULKO—

| KURI LAIKO SAVO SUSIRINKIMUS

Kas Utarninką 8 vai. vak.
D. ŠEMAIČIO SVET., Ant 18 gatves ir Union Avenue, Chicago. 

■ ŠI Bendrove yra geriausia ir saugiausia vieta pinigų taupymui. 
| Klausimas: Kodėl ji yra saugiausia viela?
& Atsakymas: Pertai, kad Ši draugija yra vedama pagal Illinois
f valstijos teises ir po priežiūra III. valstijos valdžios. Ir viršininkai 
f y^Hdioves yrą po kaucija (bondsu), kokios valstija reikalauja, 
ž lodei nerti nė vienui ai ko bijotics pradėti taupyti pinigus, kur 

sutaupysite kelis šimtus. Ši Draugija tur
— 25c; 3-čias sk. 50c. Del pla- 
utarninką ant Bendroves susi-

po kelis centus į savaite <
3 skyrius 1-nias skyrius 12’įc, 2-ras 
tesnių žinių meldžiame ateiti kas 
rinkimo, 1750 S. Union Avė. šios Draugijos nevienas narys šutau 
pino jau krūvą pinigų, bei kelios dešimtis. Todėl negaišink laiko 
pradėk mokėti tuojaus.

A. Olszewskio Banko

aikas Pratuštinti
Hart Schaffner & Marx ir kiti drapanų siuvėja] 

Rudeniniai ir Žieminiai drabužiai tur eiti

JUS pasinaudosite dėlto, kad paskubinsite juos greitai išpar 
duoti, mes numažinome kainas suteiki mui Jums nepaprasto 

uždarbio.

Sutaupyk
$5.00 iki $7.00 

Galbuti daugiu ant 
puikaus

arba

Mes išparduodame 
dabar po

$1145

Depozitoriams

Sutaupyk
$5.00 iki $10.00 

Ant puikaus

arba

drapanų siuvėjai 
numažinta iki

$14“5
Roseland Didžiausias ir Geriausias Aprėdaių ir Ceveryky namas

Bach Bros
Kampas 1 15 th St. & Michigan Ave

Namas Hart Schaffner’io Puikių Aprėdalų.
Florsheim Čeverykai. Stetson Skrybėlės.

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

jor Pendennis”, drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark:

“Hit-thc-Trail Holliday.”
Garrick, 64 E. 

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

f’:.a iiz. TU.,.1 n.,,. ”

Randolph:

National, 6221 3. Halsted st.:
That Other Woman.”
Olympic, 165 N. Clark: “His

Powers,
T) . i

Princess, 319 S. Clark: “Fix-
Cb.t z-.-. »»

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus 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.

S0R01

skaudėjimo, nustoji mo apetito, 
Šalčio pairoj'', eet., cat., Šutai- 

ju laba i pagarsėjusio 

Pffl-EHllffllO- 
seno ;r ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau- 

Ivio DPT UVN0 ši 11) t : i ir <"■ i<">. ■

SOUl

bonkutę visom aptiekose, H 
rba galite užsisakyti tiesiui iš j 
F. Al). RICHTER, te CO.
4- 80 Y/ashlngtoo Sheet, Haw York. įg

| Didžiausias ir stipriausias ban
Į kas ant Bridgeporto
I PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

i CENTRAL MANUFACTURING DISTRICTBANK
Illi West 35th St, netoli Morgan St., Chicago, Ill.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00.
TURTAS VIRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ.

Šis Bankas yra suorganizuotas turtin
giausių fabriką savininkų, kurių išdir- 
bystėse dirba tūkstančiai lietuvių ir ki
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir 
daug kitų kompanijų.
Moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolektuoja 
pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką.

STATE
BANK

Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet; Subatomis iki 9 vai. vak.
Kalbama Lietuviškai.

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA

JF v r
' MNIOaWVd 
IVJLMIJL

Sutaisau receptus su didžiausia ntyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos nr 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

tuviška aptieka Bostono ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per expresu.

K. SidtlaLKislcis 
Aptiekoriua Ir Mavndnkaa 

SOUTH BOSTON, MASS.

Kazimieras Gugis

Namy Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
U 7 N. OEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg, 
lįcleplione Central 4411

EVESKIO !?‘i® 
SUMYKIA

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

3106 So.Halsted St.,Ciucki

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS”

Lietuvių UNIVERSAL STATE BAN
KAS jau yra suorganizuotas ir atsidarys 
tuojau kaip tik visi pinigai už paimtus Še
rus bus sumokėti.

Tuojaus po atidarymui Universal State 
Banko bus šauktas A. Olszewskio Banko 
Depozitoriumus! rinkimas, kad perkelti A. 
Olszewskio JWnko depozitus j naują Uni
versal State Banką.

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio 
Banko depozitoriai atsineš savo Bankines 
knygeles ir išmainys jas ant knygelių nau
jo Universal State Banko, su kuriuomi jie 
galės savo pinigus atsiimti, arba laikyti na
ujame Universal State Banke. Į susirinkimo 
salę bus leidžiami tik tie kurie turės A. Ol
szewskio Banko knygeles. Todėl pasirūpin
kite visi pirm laiko turėti savo bankines 
knygeles po ranka, nes be knygelės niekas 
negalės salėn įeiti nė pinigų reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus 
depozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, 
kurie permainėte savo gyvenimo vietą, pa
duokite mums savo naują adresą. Kam pa
ranku — ateikite į musų Banką adresą per
mainyti, o kam neparanku ateiti, tai iškir
pę šį kuponą prisiųskite mums pačtu užra
šę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
merį, kad mes galėtume jus ant depozito- 
rių susirinkimo pakviesti.

A. OLSZEWSKIO BANKO DEPO- 
ZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

Vardas ir pavardė
Adresas ................

Knygeles No.

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi 
susirinkimas gali but netrukus šaukiamas.

A. OLSZEWSKIO BANKAS
3252 So Halsted St., Chicago, Ill.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poplero.

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

Metinis Susirinkimas
LrZ SU PRAKALBOMIS
Lietuvių bučernių darbininkų Įvyks 
NEDĖLIOJĘ, sausio 14 d. 1917 m., 
1 vai. po pietų. T. RADAVIČIAUS 
SVET., 936 W. 33-rd St., Chicago.

Draugai—malonėkite kuoskait Ii il
giausiai susirinkti. Taipgi kurie dar 
nesugrąžinote tikietų nuo baliaus, 
meldžiami sugrąžinti šiame susirin
kime. Kviečia KOMITETAS.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7^0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. DL

MA5TEkg|i|5Y5TEri

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų Ir moteriškų aprėdalų

Muaų sistema ir ypatiš- 
kas mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpą lai
ką.

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

Elektra varomos mari
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

. _ _____ p musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti specialiikai 
pigią kaina laike Šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bile 
dailės arba dydžio, iš bilo madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. K A SNICK A, principais,

MOKYKIS SIUT MOTERTSKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba apredahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison Western av. 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

& JOSEPH C. WOLON f
LIETUVIS ADVOKATAI I

IŠMOK BARBERYSTfiS 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

k Ruimą? 902-904 National Life Bldg., Q 
S 29 So. La Salle St., Chicago, III.
q Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- W 

ninko, ketvergo ir subatoa vakarai, nuo j" 
6 iki 8 vai. vakare, po Bv.rr>»r»ut

Q 1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, ID. X
X TeL Humboldt 97. jrM •
fW Jcw: WO*

I
 WALTER F. SOMMERS 

ADVOKATAS 
RECTOR BUILDING75 W. Monroe 8t., Room 1117

Chicago, III. 
Phone* Central 6107 Ir 6108
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Garsinkis ‘Naujienose’



MlPranešimai
ouiSul, Kick muu «.<uUuC, 

išlavinu. ivicKVicAKib gražiai 
(minavo, akompanuojant pane
lei E. u. Makanulei. P-iė E. b.

v t.vi.. darbiiniiku j 
, <n. > <n Hu k2..»o | dienų.
Carroll Ave. ' 'hicago. til.

REIKALAUJAMA operatorių prie 
sijonų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
2134 W. Division St., Chicago, Ill.

(pAOAKtiA.—Draugijų pranešimų. .Heimann 
Ima Pranešimai betari cur« hm
priduodami iš pakaro, laiškelio arba telefonų. 
Priduoti ta pačia dieną, kada xpaiwdinam»« 
dienrašti*, nebegali but įdėti. — “Naujieną”

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DALININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

Naujienų Bendrovės da
lininkų metinis susirinki
mas įvyks nedelioj, sausio 
21 d., Milda svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Pradžia ly
giai 10 vai. ryto.

Susirinkiman bus įlei
džiami tiktai pilni Naujie
nų Bendrovės dalininkai. 
Todėl kiekvienas narys bū
tinai turi pasiimti savo cer- 
tifikatų registracijai. Die
nos tvarki bus paskelbta 
ant vietos.

P. ČEREŠKA, 
Naujienų Bendrovės sekr.

PRANEŠIMAS

Kad patarnavus tiems 
• žmonėms, kurie dirba Illi- 
t nujaus Central yarduose, 

mes įsteigėme ^Naujienų” 
stotį ant 18-tos ir State gat
vių, kur kiekvieną vakarą 
galima bus gauti nusipirkti 
“Naujienas”. “N-ų” Adin.

metinis susirinkimus atsibus ne- 
dėlioj, sausio 14 <1., (r. cernaus- 

Union avu.ko svetainėje, 190(1

PRANEŠIMAS ES
MOKINIAMS.

Deki nekuriu priežasčių ši

731 W. 18tli st.

ROCKFORD, ILL.

po num. 1010 So. Main st.

Sekr. B. P. Diliunas.

UŽ kų

bukietai. P-lė E. Makariutė

“REIKALAUJAME: Pirmos kle- 
sos nudirbėjų, smilkytojų, lakuoto
ji), paliruotojų, mašinomis ir ran
komis trynėjų. Platesnių žinių kas- 
link algų ir lt. rašykite į St. Jo
seph Furniture Co.,

g Typewriteriai Už Pusdyke g
Q Kiekvienas gali įgyti naujų 

“rebuilt” typewriter! (rašomų Q 
mašinų) su lietuviškomis rai- įS

6 domis (akcentais) už $25.
g Brangesni už $ti5 ir $40. Oli- g 

ver, Remington, Underwood, p
Q Royal ir kitų syslcnių. Rašyk 
g savo laiškus su typewriteriu p 
¥ gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- ¥ 
Q nain reikalinga. Puiki proga Q 
g korespondentams, agentams ir g 

kitiems. Pristatau į visas A-
Q merikos dalis. Rašyk: P
| J. A. CHMIELIAUSKAS | 
y 521 Fullerton ave. Chicago, III.

Or. ise

«jrxtuni

Ave. 2-rcn 
iki voke 

po pietų

Prirenka visiem* tinkamu* akinius, 
moja ir patarimu* duoda Jykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicngo 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

Telephone Drover 9693

Dr. A A. ROTH
GARSI SANTOS KAVA. 

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

Best a

COFFEE
vakaro pagražinimu ST. JOSEPH, MO.”

REIKALAUJAMA janitoriaus del 
6 fialų namo. 1 pagyvenimui kam
bariai, beismentas ir maudyne, Gar
field Park. Atsišaukite į

nai atvažiavo į Chicago, todėl

chicagiečių tarpe.
Kaip jau minėjau, prie Har

monijos Batelio priklauso la-

žinia kodėl visuomenė visai ina-

svetainė buvo pustuščiu.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Leono Into, 

pirmiau gyveno Melrose Park, UI. 
Meldžiu jo paties atsiliepti, arba 

kas ji žino pranešti.

MOTERIS su 1 metų kūdikiu pa- 
jieško namų darbo prie šeimynos 
be vaikų. A. Tamošaitienė 
118 E. 50th PI., ('.hicago.

Randai
PASIRANDAVO.IA biznio namas 

su gyvenamais kambariais. Prie to

nicncsv it

Reikalavimai

''aistijos nemokamas Darbo Biuras

Chicago j e ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu-

reikalauja.

inechaniko 
bendori ų 
mašinistų

I stiklo dirbtuvėj 
10 karams taisyti 
50 bučerių

natninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin-

įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb 
uves. Taipjau ūkio darbams.

1301

k. Atsišaukite į 
SETTLE BROS. 
Jefferson str., Chicago.

Pardavimui
PARSIDUODA geras saliunas ant 

18-tos ir S. Halsted St.,
P. A. Paliulis,

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

Apleisdamas miestų parduodu

sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė- 
jicsius, skurinį seklyčios setų, da-
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setų ir lt. Taipgi gero 
tono pianų. Puikiausių kalbamųjų 
mašinų. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1-inas 1 LAJAS arti NORIU AVĖ.

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už ridai pigių kainų, $160.00 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. gvarancija už $ 115 ir

už $50.00. Šis yra retas pigumas ir 
’jums apsimokės patirti nežiurinl 
kur jus gyvenat. A’iskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie- 

tuojaus. Gyveni-na.
UlO

Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas So. Eng- 
wood. Biznis per daug metų ge-

viii ir svetimtaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuose važinėlojais). Norintįs 
gero biznio ir pigiai, atsišaukite

8530 Vincennes Ave.,

ANT PARDAVIMO saliunas su na
meliu arba be namo. Greitu laiku.

lietuvių.

Chicago, 111.

PARSIDUODA iš pric-

seno pries McCor-

Parduodu du saliunu labai

Liet.

<ybes vaikų visokio amžiaus, bet m 
laimesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose 
įasiiintinėjimui. mokinties įvairių a-

Chicago.

kiiOjKiS mėnesinis susirinki
mas bus suimtos vakare, sausio

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
na moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namu 
larbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

(8134 Vincennes avė.,

PARSIDUODA pigiai an 
preso ir išvežiojimo biznis, 
stis pardavimo -- mirtis.

KIRDY.
3218 Wallace St.

Tel. Drover 3218 
Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie obel
im namų darbo. Gera virėja. Pa-

(ierbiamieji, atsilankykite vi
si &in susirinkiman, nes yra 
svarbių reikalų; priegtam rei-

ZIMMER
46 tO Drexel Rival. 4 kambarys, Chgo

rengiamnm vakarui.
Sekr. J. Butkevičius.

REIKALAI .H bučeriaus, atsaka
nčio sas'o darbe, mokančio kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Gera nio-

3651 Wallace St., (’hicago.

LSS. 81 -mos kf>. mėnesinis

tįsio 13 d., 8 vhI. vakare, Dar-
REIKALAUJAMA 

scrap Iron Yard timsteriu, 
patyrusių pagelbininkų

— 2 patyrusiu 
taipgi 5 
dirbti į 

Atsišaukite

kampas Division

Sieti prie kuopos kviečiami atsi
lankyti.

V. Ascitą.

REIKALAUJAMA žmogaus patai
symui namo po N 516 W. 33-čios 
gatv., ir imti mokesčius už randų 
arba pirkti nuosavybę už pusę kai
nos ant lengvų išmokėjimų.

Room 705, 5 N. La Salle st., Chicago 
Telephone Franklin 1163.

ROSELAND, ILL.
gramatikos

išguldinė j imas prasidės nuo pė-
_____oi ,i uA..x..................... m

mokykloj (10900

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

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

7:30 iki 9:30 vai. vak.
Komitetas.

riško kostumieriško darbo. Atsišau
kite tuojaus. S. Alekno,
911 W. 33 St r., Chicago, Ill.

TOWN OF LAKE.

Reikia

iš keturiolikos asmenų, 
yra neblogai susipažinę

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

Programas buvo labai turini
ngas, 
jnios 
kad, 
deda 
kurie
su muzika. Visi minėtojo rate
lio nariai dalyvavo programe. 612 W. Madison St., Chicago, Ill.

PARSIDUQDA: Indėk savo pini
gus į namų, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis flatas 12 kambarių. Ge
sas ir toiletai; didelis lotas ant iš
taisytos gatvės: kaina $3250. Tiktai 
$300 cash. Likusius nvokėk mčne-

3103 Wallace Chicago.

• DIDELIS namas I kambarių kiek
vienas fialas, maudynė, gesas, elek
triką, garage. Kaina $2o50; įmokėk 
$500. McDONNELL,
2630 AV. 38 St., Chicago, Ill.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

TURIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpe tas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago, Ill.

PARDUODU rakandus 4 kamba
rių labai pigiai. Kreipkitės šiuo ad
resu:- 2538 Emerald ave., Chicago, 
3 augštas, užpakaliniai ruimai.

GERA PROGA GERAM
Parsiduoda greitai ir 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisyniais. Randa pigi. Randasi j 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Alsi- i 
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone (kinai 837

KRIAUČIUI 
pigiai labai

PIRK SAU visas Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
nie visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., t

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrilkq, Vaikq 

ir visų chronišką liinj.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

(SVIESTAS
j Geriausio* 
Smetonos, ge
resnis, neg 
cur jus ga
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųAiee, 10c ve f* | „ 
•tės, parai- « f' 
juoda ui V2«

COCOė
Geriausi* > 

Jankes, euly- Į /| p 
rink su bent | i U 
tokia, % «v

ARBATA
Pr i lm niau

ria, Gvaran- A fl A 
tuota, vertės {į[I P 
0c paruiduo ■VU 

fa po....

BAISUS paaukavimas — $5000 ve
rtės už $3950, tiktai $500 reikalau
jama įmokėti, likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Turi par
siduoti šių savaitę. Puikus 2-jų Da
tų mūrinis namas, elektros šviesos, 
kietojo medžio asla, cementinis bei- 
smentas.

Tel. Drover 7042

Dr. C.Z. Vežei is
LIETUVYS DENTIST*

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vn» 
Nedėliomis sutarimu

4712 So» Ashland Ava.
arti 47-to# gatve*

187»
2054
1045
1510
2830

WEST 8IDB
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St 
W Madison St

tttš*
1886
2612
1217
1832
1818

SV. Chicago Av. 
Blue Island Av. 

North Av.
Halfrtod St 
Halsted St 
12th St

w. 8. 
s. w

uos W. 22nd BC

SOUTH 8ID> 
8032 Wentworth 
4427 8. Halsted 
4729 8- Ashland

NORTH 8ID» 
46« W. DMslon 
720 W. North Ar. 
2640 Lincoln Ar. 
1244 Lincoln Av. 
£411 N. Clark

Flatai pasiranda-
voja už $40.

Pardavėme 7 tokius namus gerom 
lietuvių šeimynom. Klauskite jų 
apie Didėjimų pinigų.

; No 757—^805 —■ 
ave; 2 blokai nuo 
itotis Met “L.” ir

Tuokart pamatyk
ACCOIA

809 —So. Kolmar 
Kilbourne ave.
Harrison gat.

Mr.
CHANDLER-HILDRETH and Co.

Cent. 5151 56 W. Washington st.
(’.hicago, Hl.

PARSIDUODA barberne—nebra
ngiai. iš priežasties, kad savininkas 
apleidžia Chicagų. Atsišaukite šiuo
adresu:
2833 Wallace St., Chicago, 111.

PARSIDUODA • 
riems kambariams, 
vertės $100. Jeigių 
pirksile, parduosiu labai pigiai.

M. Tapurauckienč, 
2000 So. Daisied si., 2nd floor.

nauji

l’ARSIDUODA teatras rusų apgy
ventoje apirlinkėje. Parsiduos už 
prieinamų kainą. Alsišaukit į

S. B. Grossman, 
1125 Newberry Ave., (’.hicago, 111.

PARSIDUODA saliunas ir praper- 
tė — vieno augšto su bcismentu mū
rinis namas, ant kampo percnlko. 
1614 N. Marshfield Ave., puse blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios.

PARSIDUODA pigiai puikioj vie- 
i restorano biznis, išdirbtas nuo

senai. Apgyventa lietuvių, ir tik ji 
viena šioj apielinkėj randasi. Bus 
parduota urnai. Pardavimo pric-

1619 So. Daisied St

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

Arti Lake St.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ ?

Ar jus esate nusidėvėję, nor

kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra-

dvokiantį kvapų, širdies plaki
mų, katarų, prakaitavimų ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimų, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausių Daktarų arba spe 
cialistų pirmiausia ir čūdykite 
laikų ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo

ria.s aš apsiėmiau iš- 
Mano mokslas ir pa-

gų, kurios suteikia man daug

Mano

gydymų be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimato 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias

Telephone Humboldt 1278 Q

| M. SAHUD M. D. |
;5; Bena* Rusas Gydytoja* Ir Chirurgą*. O

Specialistas Moteriškų, Vyrilkų ir Vai- O 
kiškų, taipgi Chroniškų I^igų. M 

:3 OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., Q 
» Kampas North Ave., Kambarys 206. S 
'S VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; g 
J 1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare. o

Or. S. Glaser
Praktikuoja 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

J Moteriškų, Vyriškų ir Vnikę

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

hR. M. HEIMAN I
IŠ RUSIJOS

£ Gerai lietuviam* žinoma* per 16 >ne- 
Q tų kaipo patyręs sydytojaa, chirurgas X 
¥ ir akušeris. J
j? Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- “t* 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias V 
V metodas X-ray ir kitokiu* elektros T 
i™ prietaisu*. Y

Ofisas ir labaratorlja, 1025 W. 18th A 
St., netoli Fisk St.

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 <£. 
vakarais. Telephone Canal 8110. •£)

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street. 
Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

’ Dr. A. L EPŠTEIN
t HSntJKirCIIIIMGM

Specialistas moteriškų, 
vyriškų ir vaikų ligų

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

Telephone Drover 4974

at

Dr. W. YUSZKIEWICZ

4

i
i 
e 
a 
0
4

LIETUVJSKA8 AKIŲ GYDYTOJAU
Kan turi flknudnnčia* arba nilpna* akis, ar 
galvos skaudėjimą, atailankykits pas mane

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

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

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elcktriikn Dlnrnox* Ir Gydymu 
Hpeciallikn medicina muo 

užnuodijimo kraujo
Yandeneta rnedegu slaptai) Ilgom

2059 W. MADISON ST., kampa* 
Hoyne Avė., viri apticko*

Valandos : 7—9 vak. nedčld. 10—12.

Or. A.R. Blumenthal

Pfaone: Yards 4817
AKIU SPBCIALIblAfi

Akta t^egzamiHUojjAin DYKaj 
Valandos: Nuo 9 ryto ilci 9 vakar*; n«dMler 
nai* nuo 10 iki 12 dieną.

464p 8. ASHLAND AVĖ., kampu* 47 Bt.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailes 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 $55i . 
Viskas vartota 9 savaites.v* 1015 N,4

aš jj
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naujų viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vnk.'Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Telephone Yards 5032

Dr. M.Stnpnicki
3109 So. Morgan St., Chicago.
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare. i

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
' KORESPONDENCIJINTS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytų 
-zpač tąm tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytis j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KA1ALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų mo
kyki!) ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. ISth St., ir 1741 W. 47th St.

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

V1 American School In
o! Languages |

i *5
A.M*rifc*t>nnni Z!

MjjJrykla B

DYKAI

1
ewx»oeaLiK<x» r>

Mattei

Telefonas Canal 37J7

Akušerka

Gražiausias
Britvas, Pei-

knygų kaip 
turinio; vi- 
laiškų rašy-

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Nes mes užlaikom geriausią tavorą 
visokios rųšies, kas tik priguli prie 
Vyriškų ir Moteriškų del apsirėdymo. 
Naujausios ir vėliausios mados čeve- 
rykus, visokios rųŠies marškinius, skry
bėles, kepures, kalnierius ir viską, kas 
link Jaunuomenės apsirčdymo.

Taipgi laikom “JEWELRY,” kaip 
visokius auksinius daiktus: didelius sie
ninius laikrodžius, kišeninius laikro
dėlius, lenciūgėlius, visokios rųŠies žie
dus filiubinius žiedus padarom pagal 
užsakymą labai pigiai, 
^pilkutes, geriausio darbo 
liūs (Strap) arba rustus.

Taipgi laikome daug 
svietiško taip ir dvasiško 
sukios rųšies popieros del
mo ir geriausius muzikališkus instru
mentus galima gauti pas mus.

Mes taipgi patįs esame senai prakti
kuojančiais muzikantais. Kreipkite* 
i mus, o mes užganėdinsime kiekvieną.

K. J. PIKEL BROS
718 W. 18th St., Chicago

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiskai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimu, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys,
skaitant raides susibėga į krūvų, ■..««
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių,

tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart In

jeigu
Jeigu

Jeigu

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SNIETTAINLA.
/Melui tSpeclna.1 iotas
TEMYKIT MANO UŽKASA

1OO1 SOUTH ASHLAND AVE.
i 2-ras auefetaa.
9 ruto iki 12 uieng.

Y Kampas L8-tOfl gatvės Ant Platt’s Aptiekos
* Valandos: nuo 9 rvto iki 9 va. Nedėliomis nuo '
4 Tel. Canal 5335. __

DAKTARAS/' = WISSIG,
F sanu

Gy Go visam i*sa» vyrą ir mot erą 
Netiurint kaip užsiscnėjuKio* ir neUgydomo* yr»u 

flpecialltKa) gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodljimą auranja, 
ilgu*, taiz-cia*. reumatizmą, galvos skausmu*, skausmus nugaroje, kosEjimą/ serklit 
ckaudėjima ur paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite ftia 
persitikrinkite, ką jie jums gali padaryti Praktikuoja per daugeli metų ir liryM 
• ukatančiuo ligonių. Patarimas dyk at

OFISO VALANDOS nuo 10 ryto tkl S vai. vakarv Nedėlioja** iki X> (Siena, 
rvoe Vl .TiM IHLAND A.VM., kampa* l& tot j *l. virftuj bu sikc*. T«l liat
■ttW 'lil'lMWWI—BlMB




