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PETROGRADAS, bir

KERENSKIS FRONTE

Kareiviai kelią jam ovacijų

reiškimą

AREŠTAVO SOCIALISTĄ.

Lenkų Katalikų Sąjunga A-

10 tukstančftf

ti visą konferencijos bėgį. 
Reikia tečiaus manyti, kai 
ten jiems nebus kas veikti.

CLEVELAND, birž. 1.- 
St. Ignatius kolegijos obser 
vatorijos seismografas va 
kar užregistravo stiprų že 
mes drebėjimą Ohio valsti

kol bus galima atsiekti pas
tovios ir “garbingos taikos.”

šaukia Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba.

COPENHAGEN, birž. 1.-- 
Laike sekminių švenčių Au
strijos lenkai atlaikė didelį 
suvažiavimą Krakovoj. Su
važiavimas kaip vienu bal
su priėmė revoliuciją, reika
laujančią įsteigimo nepri- 
gulmingos Lenkijos su liuo- 
su priėjimu prie jurų. Rezo
liucija, beje, išreiškia viltį, 
kad šitą suvažiavimo reika-

NEW YORK, geg. 31 
Šveicarijos 
Dr. Patirt

Laikinoji valdžia žada baus 
ti juos be pasigailėjimo.

ndų pardavėjams užreiškė: 
“Lenkų Katalikų Sąjunga 
Amerikoje pasiryžusi daryti 
visa, idant pagelbėjus Suvie
nytoms Valstijoms.”

SUNKIOS BAUSMĖS 
GIRTUOKLIAMS.

REIKALAUJA ALGŲ 
PADIDINIMO.
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REMS LAIKINĄJĄ 
VALDŽIĄ. visą dešimtį tūkstančių do

lerių. Sąjungos iždininkas,

AGITACIJA PRIEŠ 
KONSKRIPCIJĄ.

NEW YORK, geg. 31. — 
Vakar čia prasidėjo didelė 
taikos-šalininkų konferenci-

ATSISAKO PASKIRTI
LENKIJAI KARALIŲ.

DABOJA TAIKOS š
Įninku konferen 
r NEW YORKE.

AMSTERDAM, birž. 1.— 
Pranešama, kad Austrijos 
atstovų buto pirmininku iš
rinkta aršus vokiečių poli
tikos šalininkas, Dr. Gustav 
Gross’as. Tuoj po išrinkimo 
Gross užreiškė, jogei Aust-

aukia didelį suvažiavimą 
Baltimorėj.

IŠDĖSTĖ KARĖS 
TIKSLUS?

NESUSITAIKO DEI 
PERGALĖS.

LYNN, Mass. — Policija 
čia turi daug darbo bejieš- 
kant, kas jšlipdė ant stulpų 
ir medžių atsišaukimus, ku
riuose agituojama, kad žmo
nės priešintus konskripcijai. 
Atsišaukimai papuošti Ame
rikos flagu. Atsišaukimuo
se sakoma: “Mes priešina
mės konskripcijai visokiais 
budais ir visomis spėkomis, 
ir remsime tuos, kurie tą- 
pat darys.”

LENKŲ SUVAŽIAVIMAS 
KRAKOVOJ.

RUSIJA DARYS ATSKIRĄ 
TAIKĄ?

ANGLAI NETEKO 114,118 
VYRŲ.

COPENHAGEN, birž. 1. 
— Berlino dienraštis, Lokal 
Anzeiger, išspausdino žinią, 
buk Vokietijos ir Austrijos 
valdonai atsisaką paskirti 
Lenkijai regentą. Tatai pa
matuojama tuo, kad pri,,/da
bartinių apystovų dar nesą 
galima “išpildyt lenkų tau
tos troškimų.”

Kurių, suprantama, ji nie
kuomet neišreiškė tiems de- 
.spotams

Agitavęs prieš registravimo
si birželio 5 d.

COLUMBUS, Ohio, birž. 
1. — Federalės valdžios age
ntai vakar čia areštavo A. 
Hennacy, socialistą, buvusį 
Ohio universitatės mokinį. 
Kaltinamas dalinime lapelių, 
kurstančių “jaunus vyrus” 
nesiregistruoti birželio 5- 
tą dieną. Pas Hennacy buk 
rasta dar apie 1000 neišda
lintų tos, rųšies lapelių.

ANGLIJOS SOCIALISTAI 
SIUNČIA DELEGATŲ Į 

STOCKHOLMO KON
FERENCIJĄ.

VOKIETIJA NESIEKIAN
TI UŽGROBIMŲ. ŠVEICARIJA TURĖSIAN 

TI MIRTI BADU.

Ji betgi nemano atsiskirti 
nuo Rusijos.

PETROGRADAS, birž. 1 
— Vakar Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba galu
tinai nutarė šaukti kitą tar
ptautinę socialistų konfere
nciją Stockholme. Konfe
rencija turės įvykti tarpe 15 
ir 30 dd. liepos mėn. Konfe
rencijai datą turės paskirti 
internacionalis Holandų so
cialistų biuras.

Tarptautine socialistų ko
nferencija, kur dalyvauja 
P. Scheidemann ir jo vien
minčiai, sako, Rusų socialis
tai nepasitiki.

Jei Suv. Valstijos uždraus 
įvežti jon maisto reikmenis

Iš Washingtono pranešama, 
būtent, kad Suv. Valstijų 
prezidentas Wilsonas pasiu
ntęs Rusų valdžiai ilgą no
tą, kur išdėstoma šios šalies 
karės tikslai. Sakoma, kad 
tai atsakymas į Rusų .val
džios užreiškimą 
bė aneksijų ir kontribuci-1 
jos.” Notos turinis neskel
biama. Jis bus paskelbta, 
kuomet Suv. Valst. ambasa
dorius Petrograde inteiks ją 
laikinąja! valdžiai.

jos valdžia. Vadinasi, atsi
sakys esančios jos valdžioje 
Lenkijos dalies. Konvenci
ja užreiškė, kad išrišimas 
Lenkijos klausimo nurody
tuoju Rezoliucijoje budu — 
suteikiant Lenkijai pilną 
nepriklausomybę — užtik
rins ateityje visų geidauja
mą pastovią taiką.

LONDON, birž. 1. — Ge 
gūžės 31 d., 1916 metais išti 
ko didelis mušis juroje, kui 
susirėmė du

CHICAGO, birž. 1. — Va
kar Lenkų Katalikų Sąjun
gos Amerikoje valdyba pra
nešė, jogei toji organizacija

NEW YORK, birž. 1. — 
Atvykęs iš Europos keliau
ninkas papasakojo, kad šio
mis dienomis anglų subma- 
rina paskandinuši vokiečių 
submariną, besirengusią pa
siųsti jurų dugnan didelį an
glų transportą.

PETROGRADAS, geg. 31 
— Šiomis dienomis čia atsi
buvo didelis Uralo kazokų 
delegatų suvažiavimas. Su
važiavusieji delegatai priė
mė rezoliucija, kurioje 
visais galimais budais 
žada remti laikinąją valdžią. 
Kitoje rezoliucijoje kazokai 
ragina kariuomenę fronte, 
užpulti priešą, diant 
nedavus jam sumušti talki
ninkus Francijoje. ■

Sere- 
dbs vakare Amerikos Anti- 
militaristinės Sąjungos sky
rius surengė čia dvejas pra
kalbas. Prakalbos atsibuvo 
po atviru dangumi — gatvė
je. Ir vienoje iy antroje vie
toje tvarka buvo pavyzdin
giausia, kol ant ramiai besi
klausančios minios neužpuo
lė būrys kareivių ir palaidi 
patriotingųjų buržujų sune- 
liai-mokiniai 
šiai nepatiko neprielankus 
kalbėtojų atsinešimas linkui 
karių.

Kareiviams ir mokiniams 
atėjo pagelbon ir policija. 
Taigi panaudota spėka, kad 
išardžius taikos šalininkų 
prakalbas. Ir išardyta.

Kapitalistinė spauda triu- 
bija, buk kalbėtojai ir susi
rinkusioji minia nedorai pa
sielgusi link kareivių — įžei
dusi juos. Bet tam gali ti
kėt nebent tik tie, kur vis
kam tiki...

STOCKHOLM, birž. 1. — 
Bendrasąi Holandijos ir 
Skandinavijos socialistų ko
mitetas Stockholme aplaikė 
pranešimų, būtent, kad ir 
Anglijos socialistai nutarę 
pasiųsti delegatų į busimąją 
tarptautinę socialistų kon
ferenciją Stockholme.

MADRIDAS, birž. 1. — 
Telegramos iš Ispanijos so
stinės praneša, kad Ispani
jos valdžia ir vėl rengiasi 
paskelbti karės padėjimą vi
soje valstybėje. Telegramos 
sako, kad minių nepasiten
kinimas valdžia laipsniškai 
augąs. Visokie susirinki
mai ir demonstracijos už
drausta.

NAUJA KONFERENCIJA 
STOCK HOLME.

AMSTERDAM, birž. -1.-- 
Pusiau oficialis Berlino val
džios organas, Nord Deut
sche Allgemeine.Zeitung, at
sakydamas į Anglijos’ mini- 
sterio, lordo Cbcil, kalbą, 
tarp kita sako, jogei Vokie
tija nei nemananti platinti 
savo valstybės ribas užgro
biant svetimų valstybių teri
torijas. Atpenč — Vokieti
ja ginanti tik savo teritori
ją nuo priešo užpuolimų.

Tas balsavimas skaitosi 
paskutiniu, vadinasi, Wilso
nas jau nebeturės progos

SCRANTON, Pa., birž. 1 
— Vakar ištiko didelė eks- 
pliozija Du Pont parako di
rbtuvėje, esančioje netoli 
Moosie, Pa. Vienas darbi
ninkas užmušta, o du sunkiai 
sužeista. Nuostoliai dideli.

ambasadorius, 
hčls’/pranaša- 

uja savo šaliai bėdą, jei Su
vienytosios Valstijos už
draus įvežti ten maisto rei
kmenis — bijodamos, kad vi
sa tai nepatektų vokiečiams. 

Dr. Ritteris sako, jogei S. 
Valstijų klaidingai prisis
tato Šveicarijos poziciją li
nkui savo kaimynės Vokieti-

Ir anglai ir vokiečiai švente 
pergalės šventę — pager
bimui mūšio ties Jutlandi-

JAUTe ŽEMĖS DRĖBĖ 
JIMĄ

Vyriausias suvažiavimo 
tikslas — įsteigimas nepri- 
gulmingos žydų respubli
kos Palestinoie.

LONDONAS, birž. 1. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad bėgiu gegu
žės mėnesio Arras fronte, 
Francijoje, anglai neteko 
114,118 vyrų užmuštais, su
žeistais ir prapuolusiais. 
Taip,..užmuštų skaičius sie-

PERKASI “LAISVĖS 
BONDŲ.”

Uralo kazokai ragina kd- 
riuomenę fronte .užpulti 
priešą.

Valdžia pasiuntusi jon savo 
“delegatų'’ — šnipų.

jį šnipų biliaus priedą. Ji
sai bus išmestas iš jau pri
imtojo šnipų biliaus.

Atmetimas šnipų biliaus 
priedo yra skaudus smūgis 
šios šalies reakcijonieriams, 
jų tarpe ir Chicgaso kunigų 
lapui, kuris taipjau prisidė
jo su savo trigrašiu. idant

žeistų 79,480 (75,718 karei
viai ir 3,762 oficieriai), pra
žuvusių 7,248 (6,420 karei
vių ir 828 oficieriai).

Vadinasi, nežiūrint Lon
dono gyrimosi, kad Arras 
mūšiuose anglai aplaiko ne
palyginamai mažesnių nuo
stoliu, nei savame laike šia- 

1 utusiuose Somme mūšiuose, 
h I jie yra kur kas didesni. Nes 

Petrograde bėgiu trijų mėnesių Somme 
fronte anglai neteko 307,169 
vyrų. Taigi palyginus juos 
su gegužės mėn. nuostoliais 
bėgiu trijų mėnesių turėtų 
pasidaryti skaitlinė 342,372. 
GELEŽINKELIŲ BARO-

NAI NORI PELNŲ.
SPRINGFIELD, birž. 1. 

— Wabash geležinkelio ko
mpanija paskelbė pakeisian
ti geležinkelio bilietų kai
nas nuo 2 iki 2.4 centų už 
mylią. Valdžia žadanti ko
voti prieš tokį kompanijos 
patvarkymą. Turėsime pro
gos pamatyti kovos pasek
mių.

AMERIKOS LAISVĖS 
PAVYZDĖLIS. 

Kareiviai ir mokiniai užpuo 
lė taikos šalininkų prakal

FINLANDIJA REIKA- ' 
LAUJA DAUGIAU TEISIŲ

PETROGRADAS, birž.
— Chicagos T r i b u n e ko 
respondentas
praneša, kad finai reikalau
ja laikinosios valdžios sutei
kti jiems daugiau teisių tva
rkymui vidurinių savo ša
lies reikalų, pav., rinkti vi
sus reikiamus valdininkus, 
pasiskirti sau tokią tvarky
mosi formą, kuri didžiumai 
žmonių pasirodys esant rei
kalingu ir daryti su užsie
niais tam tikrų pirklybinių 
sutarčių, žodžiu, reikalau
jama kuoplačiausios savyva- 
Idos, išskiriant diplomatinių 
reikalų vedimą su užsieniu, 
kuriuos turėtų tvarkyti Pet
rogradas.

Beto ėsą reikalaujama, 
kad taikos metu Rusija lai
kytų Finlandijoje tik tiek 
kariuomenės, kuri pasi
rodytų esanti būtinai reika
linga šalies apgynimui.

WASHINGTON, geg. 31. 
— Pagalios — kalamieji šios 
šalies spaudai pančiai galu
tinai truko. Nutraukė juos 
atstovu butas — 184 balsais • v
prieš 144. Ir tai nežiūrint 
atkakliausio valdžios spyri- 
mosi.

Cenzūros bilius galutinai 
atmesta.

į žinia, sako, rengiama 
suokalbiai prieš registra
vimąsi birželio 5.

žangiųjų šios šalies organi
zacijų vadų, dalyvauja
maža ir. socialistų — Morris 
Hillquit, Victor Berger. Job 
Harriman ir kiti. Konferen
cija, kaip žinia, yra sušaukia 
tikslu apsvarstyti klausi
mus, surištus su dabartine 
kare, ir reikalauti, idant 
šios šalies valdžia kuovei- 
kiausia paskelbtų viešai sa
vo karės tikslus, vadinasi* 
kokiomis sąlygomis ji mana 
taikinties.

Pranešama, • kad federate 
valdžia pasiuntusi ten kelia- 
tą savo “delegatų”-detekti-

Tik per vieną gegužės 
mėnesį.

alingiausieji 
pasaulyje laivynai — anglų 
ir vokiečių.- Tame mūšyje 
anglai neteko šešiolikos ka
riškų laivų — viso 115,000 
tonų intalpos. Vokiečiai ne
teko aštuoniolikos laivų — 
90,000 tonų intalpos. Vadi
nasi, angalų nuostoliai buvo 
didesni. Bet užtaigi vokie
čiai buvo priversti pabėgti 
nuo kovos lauko — pasislėpė 
Kiel’o kanale.

Dabar ve vokiečiai tvirti
na, kad pergalė buvusi jų 
pusėje, nes jie pridarę savo 
priešininkui nepalyginamai 
didesnių nuostolių. Anglai 
nesutinka ir sako, kad per
galėtojais buvę jie, anglai, 
■nes vokiečiai buvo priversti

Ir vieni ir antri nori būti 
pergalėtojais. Ir abu vakar 
šventė pergalės švęntę — 
pagerbimui mūšio ties Jut
landija.

NEW YORK, geg. 31. — 
Suv. Valstijų žydų-sionistų 
organizacijos centras, New 
Yorke, išleido atsišaukima i 7 Sr V
visus tų organizacijų sky
rius, kviesdamas juos pasių
sti savo įgaliotinių į busimą
jį žydų suvažiavimą, kuris 
įvyks birželio 24 d., Baltimo-

WASHINGTON, geg. 31 
— Chicagos E v e n i n g 
P o s t korespondentas pra
neša iš Washingtono, jogei 
valdžia turinti nuožiūros, 
kad suokalbiai, vadinasi, a- 
gitacija prieš registravimą
si penktą dieną birželio esą 
daroma ne be kaizerio drau- 
gų-šnipų žinios.

Sakoma, kad valdžia pasi
ryžusi akyliai sekti visus 
konskripcijos priešininkų 
žygius. Iki sekamos pėtny- 
čios, t.y. dienos, kurioje tu
rės įvykti registracija, val
džia stropiai dabosianti kie
kvieną jų rengiamą susirin- 
kimą-prakąlbas ir t.t.

ROMA, birž. 1. — Oficia- 
liai pranešama, kad italų ar
mijos Albanijoje atėmė iš 
austrų keturis kaimus,— Ce- 
revodą, Velises t, Osoja ir

Anijoai

NATIONAL EDITION

CHICAGO, birž. 1. — Va- 
kar vienam susirinkime se
natorius James Hamilton 
Lewis papasakojo savo kla
usytojams sekamą pasakai
tę: Už šešiosdešimts dienų 
Rusija padarys atskirą tai
ką su Vokietija ir tuo budu 
paliuosuos daugelį tūkstan
čių pastarosios belaisvių, 
kurie galės būti panaudoti 
kovai prieš francu^us ir an
glus. Šitą spragą, kurią pa
darys Rusija atsimesdama 
nuo savo talkininkių, turės 
užpildyti Suv. Valstijos.

Išvedimas: Suvien. Vals
tijos privalo turėti juodau- 
giausia kariuomenės ir siųst 
ją Francijos frontan.

Kad Suv. Valstijos nori 
turėt daug kariuomenės, tai 
suprantama kiekvienam. Bet 
pono senatoriaus pasakaitės 
prasmę apie Rusiją, tur but, 
ne visi tesupranta...

PETROGRADAS, birž. 1 
— Pranešama, jpjgei Rusų 
karės ministeris jau esąs 
fronte. Jį lydįs Francijos 
amunicijos ministeris, Al
bert Thomas. Žinios sako, 
kad kariuomenė pasitinka 
jo kalbas dideliausiu entuzi
azmu. Kai kur kareiviai 
tiesiog ant rankų nešioją 
karės ministerį. Jo kalbos, 
sako, daro nepaprastą intek- 
mę į kariuomenę.

Jeigu Kerenskiui visur 
taip seksis, manoma, kad 
rusai greitu laiku galės at
naujinti užpuolimus prieš 
vokiečius ir išvyti 
užgrobtų teritorijų

Žydai reikalauja respublikos
- *— 

NEPAVYKO SUVARŽYTI 
SPAUDĄ.

naujų patvarkymų 
kas del girtuokliavimo sos
tinėje ir provincijose. Nau
jieji patvarkymai grūmoja 
sunkiomis bausmėmis svai
ginančių gėrimų vartoto
jams. Taip, kiekvienas as
muo — nepaisant luomo ir 
gimties—, kuris'tik bus už- 
tėmytas bile viešoje vietoje 
girtas, gali but nubaustas 
iki aštuoniolikos mėnesių 
kalėjimam Gi papildžiusįjį 
kokį nors prasižengimą in- 
tekmėje svaiginančių gėri
mų laukia iki šešių ir net aš- 
tuonių metų kalėjimas!

Bėdos girtuokliams.

Montanos angliakasiai ren
giasi mesti darbą, jei ne
bus išpildyti jų reikalavi
mai.

' BILLIMGS, birž. 1. — Va
kar čia įvyko Montana vals
tijos angliakasių atstovų ko
nferencija. Susirinkusieji 
kaip vienu balsu nutarė pa
reikalauti samdytojų padidi
nimo algų ir geresnių darbo 
sąlygų. Jei pastarieji atsi
sakysią išpildyti angliaka
sių reikalavimus — streikas 
neišvengiamas. z
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“Radikale” taktika 
ir provokacija.

Tarp kitų Rusijos revoliu
cijos nuopelnų yra ir tas, 
kad ji atidengė pasauliui to 
tamsaus Rusijos urvo pasla
ptis, kuris vadinosi “ochran- 
uoje otdielenije pri departa- 
mentie policii” (apsaugos 
skyrius prie policijos depar
tamento), trumpai sakant— 
slaptosios policijos. Doku
mentai apie tai, kaip Rusi
jos slaptoji policija veikė, 
smaugdami laisvės judėji
mą šalyje, kaip jos šnipai se
kiojo ir gaudė revoliucionie
rius, kaip jos provokatoriai 
nešė ištvirkimą į politines 
partijas,—tai yra svarbi me
džiaga istorijos tyrinėtojui.

Ta medžiaga iki šiol dar 
negalėjo but pilnai suvarto
ta. Bet gana akyvų dalykų 
iš jos jau tapo paskelbta. 
Taip, nesenai “Naujienose” 
buvo perspausdinta iš rusų 
laikraščių surašąs provoka
torių, apimąs kelioliką as
menų, priklausiusių įvairiom 
revoliucinėms organizaci
joms. Ir tas surašąs, kiek 
girdėt, nuolatos didėja. Žmo
nės jame užtinka ne vieną 
asmenį, kuriuos jie buvo pa
pratę skaityt “dorais” ir net 
“pasišventusiais veikėjais”... 
Šiomis dienomis, kaip prane
ša telegramos iš Petrogrado, 
tapo susekta, kad tarpe ap
mokamųjų slaptosios polici
jos “bendradarbių” buvo ir 
vienas Maskvos universiteto 
profesorius.

Stambiausia tečiaus “žu
vis,” kuri tapo dabar išvilk
ta iš “ochranos” tvenkinio, 
yra p. Malinovskis, savu lai
ku labai pagarsėjęs, kaipo 
Rusijos “bolševikų” frakci
jos lyderis Durnoje.

Jisai buvo išrinktas į IV 
Durną nuo “darbininkų kuri
jos” (rinkikų skyriaus) Mas
kvoje. Vos atvykęs į Durną, 
jisai tuojaus užėmė įžymią 
vietą social-demokratų fra
kcijoje. “Bolševikai” (di- 
džiumiečiai, Lenino šalinin
kai) atstovai pasiskyrė jį sa
vo vadovu, ir jisai toje rolė
je veikė, ligi atėjo laikas jam 
1914 m. atsisakyt nuo atsto
vybės. Kaip dabar praneša 
VI. Burcev, Malinovskis tu
rėjo traukties iš Durnos pa
gal slaptosios policijos palie
pimą.

Bet* kol tasai “lyderis’ ’bu
vo Durnoje, ir dar ilgą po to, 
niekas revoliucionierių tar- c

pe neabejojo apie Malinovs
kio dorumą. Jis buvo labai ka 
rštąs “kovotojas,” uolus “re
voliucionierius”, nepermal
daujamas “buržuazijos ir 
kapitalizmo priešininkas”, 
atkakliausia priešininkas “o- 
portunizmo” ir kompromi
sų”, ir tt.

Social-demokratinėje Du
rnos frakcijoje, susidedan
čioje iš 15 žmonių, ėjo smar
kiausia kova delei tos “ra
dikalės” taktikos, kurią vi
suomet siūlė Malinovskis. Jo 
kurstomi “bolševikai” (6 
žmonės) nenorėjo pripažint 
“oportunisto” Čcheidzes va
dovavimo, ir pagalios priėjo 
prie to, kad social-demokra
tų frakcija skilo. Frakcijos 
skilimas baisiai apsunkino 
mažutės darbininkų atstovų 
kuopelės veikimą Durnoje, ir 
visame pasaulyje socialistai 
pasmerkė ir Malinovskio ži
ngsnį. Bet Rusijos “bolševi-

ii "f

kų” spauda ir organizacijos 
nariai gyrė jį, kaipo labai 
“revoliucinį” darbą. Su “li
kvidatoriais” ir “oportunis
tais” (taip jie pravardžiuo
davo Čcheidzes šalininkus), 
girdi, negalima veikti išvien; 
su jais reikia “kovot.”

Dabar iš Burcevo laiško, 
kuris telpa šiame “N-nų” 
numeryje, mes žinome, kad 
visas tas “radikalia”, “revo
liucinis” ir tt. Malinauskio 
veikimas buvo slaptosios 
policijos kontroliuojamas ir 
apmokamas. “Bolševikų” 
lyderis Durnoje paduodavo 
savo bosams “ochranoje” 
projektus savo kalbų, kurias 
jisai rengdavosi laikyt Du
rnoj, informuodavo juos apie 
visus savo veikimo pienus, 
ir “ochrana” patvirtindavo 
tatai. Už savo “bolševikiš
ką” darbą” jisai atsiimdavo 
savo judošiškus “sidabri
nius.”

Išvedimai iš šitų faktų y- 
ra labai liūdni.

Butų, žinoma, nesąmonė 
sakyt, kad Rusijos “bolševi
kų” frakcija yra provokato
riška. Nėra jokios abejonės, 
kad ji susideda iš dorų revo
liucionierių. Ir nieko nuo
stabaus nėra tame, kad į ją 
skverbdavusi caro policijos 
pasamdytieji šnipai, idant 
patyrus apie jos slaptus dar
bus. Bet nuostabu yra, kad 
provokatorius galėjo lošti 
joje vadovo rolę, ir kad ta 
taktika, kurios laikėsi “bol
ševikai,” buvo policijos už
ginama.

Kaip • matome, “radika
liausia” taktika nėra geriau
sia darbininkų klesos judėji
mui. Kraštutiniu “radika
lumu” kartais patarnauja
ma aršiausiems darbininkų 
klesos nevidonams, — apie 
ką pakankamai liudija Mali- 
novskib “sidabriniai.”

Valdžia 
patarnavo. 

Kaip tik atėjo iš Washing- 
tono žinia, kad Suv. Valsti- 7 z
jų valdžia atsisakė duot pa- 
sportus Amerikos socialistų 
delegatams į tarptautinę so
cialistų konferenciją, mes 
tuojaus išreiškėme nuomo
nę, kad šitas valdžios žings
nis greičiaus pastūmės pa
saulio socialistus prie vieny
bės, negu sutrukdys ją.

Taip ir įvyko. Francijos 
socialistai, kurie pirma sme
rkė Stockholmo konferenci
jos idėją, kaipo “kaizerio 
suokalbį”, dabar jau nutarė 
dalyvaut joje. Tokią-pat 
veikmę, kaip pamenate, tu
rėjo į Belgijos socialistus 
Vokietijos valdžios atsisaky
mas (vėliaus atšauktas) 
duoti pasportus vokiečių so
cialistų mažumos delega
tams. Kada apie tą atsisa
kymą išgirdo Emile Vander- 
valde, tai jisai užreiškė: 
“Tatai liudija, kad Vokieti
jos žmonės tikrai geidžia 
taikos”. Kaizerio ministe- 
rių mėginimas sulaikyt soci
alistus nuo tarptautinės kon 
ferencijos, padarė prielan
kiais jai belgus; o Wilsono 
pagelbininkų draudimas nuo 
tos konferencijos sunaikino 
pasipriešinimą jai Francijos 
socialistų partijoje.
> Kitaip ir būti negalėjo. 
Jeigu Francijos socialistai 
but ‘ ’t..

Ką tik tiems gandanms kilus, 
dar prieš karę, aš turėjau pro
gos pasižinti su Malinovskiu Pa
ryžiuje. Aš jau tuometrtiivijuo out^Hovai ryziuje. As jau tuomet paša 

liovę priešinties ko- kiau, kad, mano nuomone, Ma 
ai, tai jų pozicija linovskis jeigu ne ligonis, tai ne

butų > pasidariusi perdaug 
panaši j poziciją imperialis- 
tinid kapitalo, kuris šiandie 

' garsiausiai kalba Washing
ton© administracijos . lupo
mis.
’ Ir Francijos socialistuose, 
neveizint visų jų klaidų pa
pildytų karės laiku, visgi y-

cialistinė sąmone, kad jie bu- perėjo generolo Džunkovskio ži- 
tų galėję neprotestuot prieš 
kapitalistinės valdžios mė
ginimus kontroliuot sociali
stų Tarptautinės veikimą. 
Tikslingiausia - gi protesto 
būdas šiandie yra siuntimas 
delegatų j Stockholmą. 

X
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Provokatoriai revoliucijo= 
nierių eilėse.

__________________ JI

Buvęs Durnos atstovas Malinovskis — šnipas.

Maskvoj išeinąs laikraštis 
“Russkoje Slovo” išspausdino ži
nomo rusų revoliucijonieriaus 
V. L. Burcevo laišką. Tame lai
ške Bureevas patvirtina gandus 
apie tai, kad buvęs Valstybės 
Durnos atstovas, “bolševikas” 
(maksimalistas) Malinovskis, 
buvo rusų slaptosios policijos 
agen tas-pro voką torius. Burce
vo laišką išsispausdino taipjau 
“Novy Mir”, iš kurio ėmę paduo
dame čia jį, vertime, ištisai:

R. V. MALINOVSKIS
... ■ ■  :   ... -

Prieš keturis mėnesius aš iš
spausdinau laikraščiuose straip
snį, pavardytą:* “Atsakymo rei
kalaująs klausimas”, — ar bu
vęs Valstybės Durnos atstovas R. 
Malinovskis buvo policijos de
partamento agentas, ar ne?

Per ištisus dvejus ketvirtosios 
Valstybės Durnos gyvenimo me
tus Malinovskis lQŠe joje žymią 
rolę. Jis buvo šocial-demokra- 
tą “bolševiką” lyderis, ir su jo 
vardu surišta įvairią, labai ašt
rią jo pabijos žygią Valstybės 
Durnoje. Jis taipjau buvo ini-• f* 
ciatorius suskaldymo social-de- 
mokratą frakcijos Durnoje.

Paskutiniu laiku jis labai 
daug kalbėdavo apie tai, kad 
Durnos darbas jokios naudos 
niekam nenešęs, ir siūlė visą sa- 

žmonių minias, į liaudį. lis kč-

Kaip žinia, pavasaryj 1914 
metų Malinovskis netikėtai, dagi 
savo artimiausioms draugams 
nieko nesisukęs, atsilankė Vals
tybės Durnos pirmininko Ro- 
dziankos kabinetan ir įteikė jam 
užreiškimą, kad jis atsisakąs 
nuo atstovybės Dūmoj. Jis ne
inate dagi reikalo paaiškinti sa
vo partijos draugams, delko atsi
sako, ir urnai pasišalino užsie
nin,.

Tuojau po to visuomenėj pa
sklido atkaklus gandas apie tai, 
kad Malinovskis buvęs policijos 
departamento agentas-provoka- 
torius, ir kad jis del kažinkokią 
nežinomą priežasčių būyęs pri
verstas atsisakyti nuo atstovybės 
Durnoj,.

Malinovskis turėjo daug kar
štų sau pritarėjų ir draugų, ku- 

I rie, visaip spėliodami ir rūstau
dami ant Malinovskio už visa, 
kas buvo sukišta su jo išvažiavi
mu, vis dėlto jį karštai gynė 
nuo įtarimo.

Malinovskis turėjo ir priešą, 
kurie buvo giliai įsitikinę, jog 
daromi Malinovskiui priekaiš
tai ir kaltinimai yra teisingi, bet
gi atvirai ir kategoriškai kaltin
ti jo jie nedrįso. Kaltinimai 
mat atrodė perdaug biaurąs, ne- 

ira perdaug išsiplėtojusi so-

»
doras žmogus, kuriam nėra vie
tos revoliucijonierių eilėse. Vie
nok, nežiūrint visų prirodymų 
apie jį, aš neturėjau drąsos vie
šai pavadinti jį provokatorium, 
tik atsisakiau turėt ką nors ben
dra su juo ir kaip su žmogum 
ir kaip su politiniu veikėju.

Lapkrity),. 1916 m. Markovas 
antrasai Valstybės Dumoį iš ka
tedros pavadino Malinovskį pro
vokatorium. Man pasirodė, kad 
šitoks kaltinimas negali pasi
likti be atsakymo ir spaudoje 
daviau atsakymą. Aš rašiau:

“Aš žinau daug įvairių provo
kacijos pavyzdžių, pietų Rusi
joj, saugomojo skyriaus (ocli- 
rannoje otdielenije) ir policijos 
departamento rūpesčiu įvykintų. 
Bet vis dėlto sunku butų many
ti, kad saugomasai skyrius taip 
toli nužengtų, jog, pasinaudoda
mas atstovu Malinovskiu, maišy
tus į Valstybės Durnos reikalus. 
Reikia tik atsiminti, - kokių 
klausimų Malinovskis kėlė Du
rnoj, kiek skaldymų padarė jis 
politinėse partijose Durnoj ir ne 
Durnoj, kad supratus, apie ką aš 
kalbu. Jeigu tatai pasirodytų 
tiesa... tai butų perdaug jau be- 
gėdiingas dalykas dagi ir slapta
jai policijai. O vis dėlto atsto
vo Markovo žodžiai verčia mus 
susirūpinti. Noroms-nenoroms 
užsiduodi sait^Ml^imą: “Na, o 
jeigu tai tiesa?”

Kad tas eilutes rašiau, \aš be
veik neturėjau jokios abejonės, 
jog Malinovskis yra šnipas, bet 
toks kaltinimas man vistik buvo 
perbaisus ir laukiau, kad, gal, 
išeis eikštėn dar kasnors tikres
nio apie Malinovskį. Aš ir sa
vo straipsnį užyardijau: “Atsa
kymo reikalaująs klausimas.” 
Aš dagi supratau tuos aštrius at
sakymus, kuriuos davė man bu
vusia artimas Malinovskio drau
gas, Valstybės Durnos atstovas 
Muranov, telegrafu atsiuntęs 
laikraščiui protestą prieš mano 
straipsnį. <

šiandie tau klausimai!, kurį 
jllš keturi mėnesiai atgal stačiau,

—Taip. Malinovskis, buvęs 
ketvirtosios Valstybės Dūmos 
atstovas, sbcial-demokratą frak
cijos narys, per ilgus metus bu
vo saugomojo skyriaus ir poli
cijos departamento agentas-pro- 
vokatorius.

Šitas faktas yra taip baisiai 
biaurus, kad aš žiuriu į jį kaipo 
į lygų Azefo istorijai.

linovskis pradėjo dar prieš pa
teksiant Dūmon. Dūmon pa
kliuvo jis tik policijos padeda
mas. Vienas vyriausiųjų jo in
struktorių policijos departamen
te buvo S. I. Bielcckis, kur da
bar jaii tupi Petro ir . Povylo 
tvirtovėj. Bieleckis tuomet bu
vo policijos departamento direk
torius, ir savo pasimatymuose 
su juo Malinovskis duodavo 
Bieleckiui peržiūrėti tekstus są- 

kyli iš katedros Valstybės Du
rnoj, pranešdavo jam apie visus 

ir apie visa ką, kas tik Durnoj 
dedasi. Visas jo parlamentinis 
veiklumas buvo saugomojo sky
riaus ir policijos departamento 
kontroliuojamas.

Šiame straipsny j nenagrinėsi
me smulkiai Malinovskio darbu,
kaipo Valstybes Dainos provo 
ka t oria u s 
padaryta.

3 savo laiku

Kada policijos departamentas 

nion, tai generolas Džunkovskis 
buvo taip pasipiktinęs tuo, kad 
policijos departamentas leidosi 
sau įstatyti savo žmones Valsty
bės Durnoj ir per juos veikti į 
augščiausios šalies įstatymų lei
džiamosios įstaigos darbus, jog 
ant tų pėdų pareikalavo, kad po
licijos departamentas pertrauk
tų ryšius su Malinovskiu ir pa
šalintų jį iš Valstybės Durnos.

Apie šitą gen. Džunkovskio 
nusprendimą pranešė Malinovs- 
kiui Petrogrado saugomojo sky
riaus viršininkas Popovas. At
sisveikindamas su Malinovskiu 
Popovas davė jam ne 30 sidab'- 
rinių, bet 6000 rublių.

Visi atmena, kaip staigu Ma
linovskis išlėkė iš V. Durnos. 
Jo atsisakymas iš atstovybės bu
vo bėgšta, katastrofa.

Neapsistodamas smulkiau, 
kad visą tą darbą apvertinus, 
pasakysiu kol-kas tik porą žo
džių : musų nuomone, Malinovs
kio istorija buvo viena stam
biausiųjų, senosios valdžios pa
darytų Rusijai, piktadarybių.

...........a. . .... ......................................... ...i........................ ...■■■■■■„ii.................. „...i

Iš PETRAPILIO MOTERŲ 
JUDĖJIMO.

Jau kelios savaitės Petrapily j 
revoliucija. Visą upas pakilęs. 
Kiekviena diena vis naujo įvai
resnio, indomesnio atsitinka. 
Subruzdo ir moksleivija: daro 
mitingą, ' pasikalbėjimą. Jei 
kai kuriuose augštėsniuose mo
tetą kursuose nebuvo susispie
tusią į tam tikras politines gru
pes, tai tos šiomis dienomis at
liekama; susipažinę vienokią pa
žiūrą žmones spiečiasi, kad ga
lėtą ir toliau varyti pradėtąjį 
darbą.

Ešerių ir esdekią einama iš
vien, dešiniąją stengiamasi vi
saip darbui kenkti, vedama a- 
gitacija, kartais ir ne visai pa
girtinu budu. Smagu viena: 
tiek amžių vilkusiai vergijos 
jungą Rusijos moterei atėjo lai
kas prabilti. Kai kurią augštes- 
niąją kursą studentės, Lutugi- 
no vardo Liaudies Universiteto 
mokytojos, primena darbininką 
ir kareivią atstovams, kad ir 
jos pilietės, kad Rusijos moteris 
kovojusi petys petin su vyru dė
lei laisvės. Kokius vaisius tas 
pirmas, dar bailus moters žing
snis, o kovo 19 d. skaitmenin- 
giausia moterų manifestacija 
turės — sunku pasakyti; tiki
masi, kad moters, tokie pat 
žmonės delei laisvės kovotojos 
nepaliks vergijoje. Ruošiamasi 
ir prie kaž-ko didesnio, — išsių
sti į visą Rusiją atsišaukimų, 
ruošiama bendrų moterų pasi
kalbėjimų etc.

Laikas ir lietuvaitėms pagal
voti... O. Skirutė.

(Naujoji Lietuva)
.......     t i 4

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

P. šlią|ciui, Oak Forest. — Lai
ško meilužei negalime suvarto-

J. Paleckiui, Dogden. — Eilu
tės netinka. Rašinėkitc geriau 
šiajp žinių iš savo krašto.

P. L. N. S. Cigo. t- Po kores
pondencijomis, be slapyvardžio, 
reikia dar padėti savo tikras va
rdas ir pavardė ir adjresas — 
Redakcijos žiniai. Kas to nepa
daro, tų korespondcniijos nega-

oro
ĮTAISYTAS iŠ (prmulos- 
recepto; suteikto iSmintin 

i'gypto zokoninku,

•psIreiSkia esųs stebėtinai pasekmingu 
nuo pėtimo pilvo ir tarnu, aer- 

į'ŠŽĮ ^tės skaudėjimo, dusulio, galvos 
■“> skaudėjimo, nustojimo apetito, 
1 I salėto galvoje, ect., ect., Sutai- 
JnA •onum i^jUrbėju labai pagarsėjusio 
S|) PAIN-EXPELLERM- 

nįgB *eno ir įtikimo draugo ieimy- 
j|gFx|F bob, naudojamo visame paaau* 
w^~.|į lyje per puse Šimtmečio—25c. 
K=3|i wf bonkute visose aptiakoae, 
;L~| arba galite utriaakyti tiesiai į| 
221 J**• AB’ RlCHTKRaOO,
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5. Nežinau; priklauso nuo 
dabartinio sveikatos stovio. Jei 
dabar tamsta esi sveikas, tai ne
svarbu kada ir kuo sirgai.

Atsakymas Mikei Lopeliui. — 
Tamstos klausimai negali būti 
atsakyti Naujienose. Prisiąsk 
adresuotą k on vertą ir stempą, 
tai parašysiu laišką.

Didelės

Prakalbos

Pradžia 7:30 vak vakare.

Išmanymas
išsirenka

Vaksuota
V

popiera 
ję apgina.

Rangia

-L/';

Įįjl **

Laisvas kareivis klausia:
1. Man skauda krutinę ir da

ktarai negali atrasti priežasties 
skaudėjimo. Tūli pataria iš
pjauti tonsilus, nes yra dideli. 
Ką manote?

2. Ar su X-spinduliais butą 
galima surasti skaudėjimo prie
žastis?

3. Kur geriausia galima nu
imti X-spindulią paveikslas ir 
kiek kaštuotą?

4. Kur geriausia išpjauti ton
silus ir kiek operacija kaštuotą?

5. Ar gavus paliudijimus nuo 
daktarą, pas kuriuos pirmiau 
gydžiaus, neimtą į kariuomenę? 
Atsakymai:

1. Skaudėjimo priežasčių 
krutinėję gali būti labai daug, 
bet kompetetihgas daktaras gali 
ir privalo surasti tikrą priežastį. 
Jei tonsilai yra dideli, tai da ne
reiškia, kad juos reikia išpjauti. 
Kartais reikia išpjauti ir mažu
tėlius tonsilus. Tonsilus tiktai 
tada reikia išpjauti, kuomet jie 
yra nesveiki, užkrėsti, arba, aiš
kiau pasakius, pąva. Sveikus 
tonsilus nereikia pjauti, nors jie 
butą ir didžiausi, žinoma, 
pjauti galima viską, bet iš to 
jokios naudos nebus tamstai.

2. Galima rasti ir be X-spin- 
dulią. Krutinėję tie spinduliai 
labai maža ką jparodo. Nepatar
tina tamstai tam tikslui pinigus 
leisti, nes nėra reikalo. Kompe
tentingas gydytojas ir be to ras 
priežastį minėto skaudėjimo.

3; Bet kokioj ligoninėj. 
Kaštuotą apie $5.
- 4. Tai lengva operacija, ku
rią beveik kiekvienas sumanes
nis daktaras tamstai padarytų 
pigiai.

Iškilmingas Piknikas
. Parengtas

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGO KLIUBO

Medelioj, Bii zelio-June 3,1917
Geo. M. Chernaucko Darže 

. • Lyons, Illinois
Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c Porai

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.
PASTABA r Imkite 22-ros karus iki Ogden avė. 
ir 48-tos. Nuo ten iki pat daržo.

Iškilmingas Metinis
PIKNIKAS

Dr-tė Lietuvos Mylėtojų

Ned., Birž.-June 3, 1917

WHITE CITY PARK, 
Willow Springs, III.

Pradžia lygiai 10 v. ryto 
Įžanga 25 c. porai

Piknikas bus su dova
nomis vertės $25.00 —
1) Laikrodėlis $15.00;
2) Rašoma plunksna ve
rtės $5; 3) Laikraštis 
visiems metams, kas ko
ki norės imti.

v

Nepamirškite atšilau -

dingai kviečia
Komitetas.

Pastaba: Imkite Ar- 
cher-vCicero karus k oi 
sustos, paskui imkite 
Joliet karus iki Leafy 
Grove arba Willow 
Spring karus.

Pastaba. Daugelis klausia, ar 
tokius bei kitokius ligonius ims 
kariuomenėn; kiti net klausia, 
kaip padaryti, kad nuo kariuo
menės pasiliuosavus. Turiu čia 
visiems aiškiai pasakyti, kad aš 
tame dalyke nieko negaliu ir 
nenoriu patarti. Lai visi būva 
sveiki. Aš už jokius pinigus 
neapsiimčiau ką nors daryti, 
kad žmogų nuo kariuomenės 
priedermių paliuosavus. Tai ne 
mano dalykas. Todėl meldžiu 
nesikreipti į mane su panašiais 
klausimais, nes niekam neatsa
kysiu. Kas del to, kokia liga pa- 
liuosuoja nuo kariuomenės, tai 
turiu pasakyti, kad Suv. Valstiją 
daktarai yra užtenkamai kom- 
petetingi ir jie suras, kas tinka 
kariuomenėn, o kas ne. Da 
kartą meldžiu tatai gerai įsidė
mėti.

Dr. A. J. Karalius.
Sveikatos Skyriaus vedėjas.
,.............„.„—.„—į

Korespondencija.
ROCKFORD, ILL.

Gegužės 30 mirė Petronėlė 
Draugelienė, 1305 So. Main st., 
narė LSS. 75 kuopos. Laidotu
vės įvyks subatoj po pietą.

Jį' . A. Draugelis.

parengtos Liet. Socialistų 
SąjurTgos 22 kp. subatoje, 
birželio 2 d., M. Meldažio

Įžanga 10c ypatai. Kalbės 
vienas geriausių kalbėtojų 
adv. F. J. Bagočius, iš So. 
Boston, Mass. \ • '

Visus kviečia



CHICAGOS ŽINIOS
Negrų klausimas

D E GTINES Ir Kitokiu GERINI

V YNI
ALAUS puse Kainos

Chicago, IllinoisNėra pinigų

BAN KĖS
Tomeitės atpigo Nepasisekė CAFFFFIvl ILL

SVIESTAS

APT SEKA

tam

Akušerka
Mano ofiso valandos bus tokios

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Miestas

Elevatorių darbininkams 
bus išpildyti reikalavimai

Geras 

■t&lavaa 

sviestas

1878
2054
1045
1510
2880

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

The ’■
Best /

Iš priežasties didelio gaisro, kuris sunaikino beveik visą namą, mes esame priversti greitu laiku išparduoti visą tavorą

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c,................................

Vedė, persiskyrė, vėl vedė 
ir vėl nori persiskirti.

Blue Island Av.
W. North Av.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.

Iš šeimyniškij reikalų 
teismo.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšics 12c. A 
vertės par-n 
siduoda už.

ARBA'l
Priimniau- 

aia, g varam- . 
tuota, vertėei/ 
70c parsidu-!’* 
oda Čia po. 4

NORTH SIDE 
406 W. Diviaion 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8418 N. Clark.

3102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

ir over- 
>, dabar 

^čiau. Kelnės’nuo $1.50 iki 
aikinains siutai nuo $3.00

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
piez. Atlaii 

[Brewing Co

tuota veinuolika vagilių. Visi 
jie teikėsi apkrausyti bežiopsan- 
čiai publikai kišeuius.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Hearing House) deposit*

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis

$120,000.00.

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir. 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare. 

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartį
Taipgi laikysiu ofise nursę.

Taipgi parduodama saliunui reikmenis, kaip tai: stiklai, maži ir dideli, naujas registeris ir daugybė kitokių saliunui reikalin 
gų daiktų už PUSĘ KAINOS.

Bet tas šposas jam neišėjo ant 
sveikatos. Už poros dienų su
čiupo jį policija.

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

NAUJAS, NAUJAS 20 AMŽIAUS 
IŠRADIMAS

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St., Chicafo, HL

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
resnis, negu Ji j" # 
kur jus ga-ųfj| 
lito gauti

Šiandie, 4 v.p.p., atsidaro me
tinė Neprigulmingų Dailininkų 
paroda, Fine Arts Bldg., Michi
gan avė., Arts Club.

Parodoje dalyvauja apie šim
tas dailininkų, jų tarpe žinomas 
lietuviams dailininkas — p. J. 
Šileika*

Paroda tęsis dvi savaites lai-

vo adresą, o patarimai visi uždyką, 
i:

J. W. SAKAUSKAS and CO
42, Sta E. Cleveland, Ohio.

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET

Tel. Drover 5052 . Chicago

del panaikinimo blakių, bambadie- 
riu ir kitų visų vabalėlių, kokie lik 
gali atsirasti jųsų stuboje, arba kur 
kitur. Tą viską panaikinsite lik j 
dvi dienas, tik mums prisiųskite su

rašykite adresu:

Box

1644 W. Chicago Av 
1886 
2612
1217

1882
1818

Jackson Sts. |
| t <ioux city; ia. |

Apie tris menesius atgal, J. H. 
Anown “užmetė akį” ant Jane 
Ring, jaunos našlės. Užsimez
gė ir romanas. Jiedu sutarė že
lvytis. Našles turtingos butą. 
Ji nupirko savo'kavalieriui už 
$450 deimantinį žiedą. Kaip 
greit žiedas atsidūrė ant Anno-

Mrs. A. Vidikas
11 h i g i j H Aku iG- j i j o p h o h? j 
t iknv tini IT n nnylvinijiiM 
1 'In ladclphi joj. ] 
jo prie gimdymo 
v mokiose ligose 
no m h

Persiskyrusios moters turė
davo daug vargo. Jeigu teismas 
ir prileisdavo jų vyrams mokė
ti joms kelis dolerius kas savai
tę, tai būdavo labai daug nesma
gumų, kol pasisekdavo tuos pi
nigus išgauti. Reikėdavo išpil
dyti daug formališkumų: po ke
lis kartus keliauti į miesto ro- 
tužę. Tuo bildu prisieidavo su
gaišti daug laiko ir išeikvoti va
žinėjimui pinigų.

Dabartės to jau nebebus. Tei
sėjas Steik perkeitė tą sistemą. 
Pirmoj vietoj bus dedama vi
sos pastangos, kad vyrai regu
liariai mokėtų priteistus pini
gus. (ii išjieškoti pinigai bus 
siunčiami čekiais.

Tatai bus daroma nuo birže
lio 1 d. Viskas, kas moterims 
reikės daryti, tai' nusiųsti kler
kui konverlą su aiškiai už var
dytu adresu ir dviejų centų kra- 
saženkli.

misionierius Robertson praneša 
joge i šią vasarą nebus galime 
tinkamai prižiūrėti miesto ma 
ūdyk les. Girdi, nėra pinigų 
kad laiks nuo laiko išvalius ma
udyklių vandenį.

Unijos viršininkai praneša, 
kad darbininkams nereikėsią 
streikuoti. Esą kompanija su
tinkanti pakelti mokestį ir su
trumpinti darbo valandas. \ -

RANGER MOTORBIKE
ELEKTRA -cršrfCa ĮgSs

APŠVIESTAS

Pastaromis dienomis East St. 
Louis kilo riaušės. Pora tūks
tančių baltveidžių užpuolė ne
grus ir sumušė juos. Tie neg
rai buvo pargabenti iš pietinių 
valstijų,

Tas nuotikis labai sujudino ir 
cliicagiečius. Miesto valdžiai 
inteikta daug protestų, kad bu
tų uždrausta kompanijoms im
portuoti juodveidžius iš pieti
nių valstijų.

Praeitais metais, kaip spėja
ma, į gyvulių skerdyklas ir ki
tas dirbtuves pargabenta ma
žiausia 30,(KM) juodveidžių dar-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIKTU VU KA

Kareivis nušovė nepažį
stamą žmogų.

Nepažįstamas žmogus vaikš
čiojo apie Western Indiana ge 
ležinkelio tiltą. Stovintis an 
sargybos kareivis perspėjo nei 
Ii arti tilto. Tečiau žmogus ne-

Tatai buvo, žinoma, labai 
slepiama. Dirbtuvių savininkai 
stengiasi kuomažiausia kalbė
ti apie tai, kad nesukiršinus bal
tveidžių darbininkų.

čių pradedama gabenti iš Ftbri- 
djos ir Texas. Tos priežasties 
delei jos žymiai atpigo’

Visai kas kita su bulvėmis. 
Nežiūrint į tai, kad bulvių yra

iję; ilgai prah- 
Honpitalės* ir 

^sėkmingai p a t a r n a w • 
I. ) d y k $ d nodn | 

Moterims 
Knlhu liet uy inkai

al^kal, lenk inkai ir si a vok i kkal

‘ Kiekvienas dalyvaujantis pa 
rodo j e dailininkas išstato pi 
vieną paveikslą. Šileika išsta 
to savo kompoziciją — “Išliuo 
suota.” ft

žio "RANGER” dvira- 
am musų kataloge yra na- 

paveikslai. Pilniausi eilė dviračių 
amas, nuo $15.50 augščiaus. < 

Prisiųsiu) jums pasirinktą dviratį
SAVO KAŠTAIS, 30 dieną bandymams išva* 

kitas dalis parduodam puse kainos, 
fj gavimui musų didelio naujo katalogo.

labai ištikimų šaltinių sužino
ta. kad dabartiniu laiku pas Ar
mour and Co. dirba 9,000 juod
veidžių, pas SvVift and Co. 7,- 

and Co. — 5,600; 
wTfson and Co. — 4,250; Libby 
McNeil and Libby — 3,000.

Porą savaičių atgal gyvulių 
skerdyklos liko aptvertos dyg
liuotomis tvoromis. Buvo aiš
kinama, jogei tai daroma tuo ti
kslu, kad apsisaugojus nuo Vo
kietijos agentų. Tečiau dabar
tės pradeda aiškėti, jogei tų 
tvorų tikslas visai kitoniškas. 
Karės metu žadama imti į sker
dyklas daug juodveidžių darbi 
ninku. Tomis tvoromis darbda
viai ir bandys apsaugoti negrus 
nuo galimo pavojaus.

Pirmu kartu Chicagon juod- 
veidžiai buvo pargabenti 1904 
m., kaipo streiklaužiai.

Reikia dar pasakyti, kad de- 
setkai darbininkų pribuna iš 
Mexikos į gyvulių skerdyklas.

Praeitais metais J. Ogdeno 
Armour troško karės su Mexi- 
ka, bet šiandie jis absoliučiai 
nieko neturi prieš mexikiecius. 
Mat jam tie žmonės geriausi, 
kurie dirba už mažesnę mokestį.

Girdi, jis vedęs antru kartu 
turėdamas geriausius norus 
Jis norėjęs būti jai geriausiu vy 
ru. Bet trumpu laiku pasirodė 
iogei sugyventi su ja nėra ma

■ ■ ’ IMautlokites F^ro^ga! - 
šis išpardavimas tęsis tiktai keletą dienų, todėl norintjs gerų, skanių gėrimų už nepaprastai PIGIĄ kainą, kreip. šiuo adresu

Prapuolė trįs moters.
Policija turi daug galvosūkio 

del prapuolusiųjų trijų moterų.
Alice Randolph apleido savo 

namus subaloj ir daugiau nebe
grįžo. Jos vyras pasakė polici
jai, kad Alice pastaromis dieno
mis labai neri mąstą vusi. Esą 
labai galima, kad jinai nusižu-

• Bertha Hoffman, 2407 Fill
more st., paliko raščiuką, kuria
me parašė, jogei nusižudysianti 
su savo 9 metų dukterim.

Belo, prapuolė ir Gertrude 
Witt, 117 South Laflin st.

paklausė, tuosyk kareivis šovė. Paroda atsidaro
Nepažįstamasai ant vietos numi- __ _

receptus bu dtMSiausla atyia, 
Bežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar M 
Amerikos daktaru. Tai vienatim® lie- « 

tuviika aptiek® Bostone ir Msusaehn- H 
0 setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- M 

o klos tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- p 
M lit reikalaut per lalikus. o až prisig- 0

siu per express.

& Aptlekoriup Ir suBviaiBka® M 
R SOUTH BOSTON, MASS. M 
W o

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuojam dykai.

\ jiKk ' Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re-

t Si J
HMes vartojame page- 

rintą GphUialniometer 
vJS Ypatinga doma atkrei- 

piama į vaikus.
Valandos? Nuo D ryto iki y vakarei nedMio- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.
409 0. ASHLAND AVB^ kampas 47 Bt

Juliau B. German pirmu kar
tu apsivedė 1891 m. Pagyvenęs 
kiek laiko, jis paėmė perskyras. 
Bet sausio 1, 1917 m. jis vėl ap
sivedė su savo pirmąja pačia.

Dabartės Juliau German an
tru kaitų nori gauti perskyras. 
Rsą pati perdaug žiauriai apsiei
nanti su juo.

Laikui bėgant juodviejų sugy 
venimas pasidaręs tiesiog nepa 
kenčiamu. Jinai koliojusi j 
paskutiniais žodžiais ir karti 
net peiliu bandžiusi užpulti jį. Anį Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. J 

k. NcdčHom .nuo 9 ryto iki 12 dieną. A 
Canal 5335

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 
$5 ir augxyi— T' 1 * 
$4.50. 5 
iki $7.50,

Atdara kasdieną, nedeliomis ir va
karais.

s. Gordon'
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill

REIKALAU.H AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga j krūvą, . 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

301 -ira j. jsjvn rr’A
AKIŲ SPECIALISTAS 

TĖMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatv
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v

44 RUŠ9O
.SPALVŲ

ft

fF . DYDŽIO

taukioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoja. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (C _ ’ ” _

ir taupymo padėjimų.

KASPAR ST ATE. BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. GTTE

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

Ice Co. vice-prez, T. Wilce Co 
JGZEF SIKYTA 

k n pri 11*1
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

BUK PATS SAVO PONU S-
gor Dviratį, įai laiku pribusi į darbą, bažnyčion, susita
rus su draugais, su mylimąją ar su giminėmis. Iš darbo va 
'žinosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.

PASIRINK IS 44 RUSIU . . . . .
tųrališkom spalvom dviračių 
pasaulyje, už Dirbtuvės K 

30 DIENU IŠBANDYMUI 
Minėjimui dykai." -(SUtVIUS. ratus, lempas.

Piningo Nesiųsk Parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dieni, bnitdymu.

MEAD CYCLE COMPANY, CHICAGO
IŠKIRPK IR SIUSK KUPONĄ TUOJ I «•»«• Cyol»,Company, Dept. 12D Chicago, III. Prishp 

m..................... .„i.FL”.,..........   .i....... ,1 &kit sava naują didalj-katalo^ą dviračių dirbtuvės kainom 30
dlem^limčglnlmo propozicija, jokios atsakpinybčs tame ant.savęs neiiltU-

V|fr<Ho«b

^treetw*,



Rengiav

Sus. Liet. Soc. Dain. Amer. 1 Apskr RAKANDAI
Kviečia Rengėjait

Tel. Armitage 984
1

fled., Birželio-June 3,1917 v

Willow Springs, Ill.
įžanga 25c. poraiPradžia 9 vai. ryte.

k*NAMAI-ŽEMĖ

ma-

2300

*

Iron

AŲFRED DECKER &S. Darginavičius

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
d

PASKOLOS-MORGEČIAI

So. Englewood, Ill.—LSS. 170 f DR. A l. EPŠTEIN ;Pranešimai t

AMATŲ MOKYKLOS

/

DR. W. YUSZKIEWICZ Telephone Yards 5032

JIEŠKO KAMBARIŲ
RANDAI

ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

REIKIA DARBININKŲ

f

Lietuvių draugijos, siųskite

n

f

PARDAVIMUI*

>

N. Y.Roseland. Ill. — Roselando ir
s

. prie- 
j Ru- 
arba

Miesto Ofisas: 
m M. Dearborn St.

1111-13 Unity BWg.
Td, Central 4411

> > 
I 
> v

12th St, Tel Kedzle 8102 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SL, Chicago. Ill.

< ■ I ■
Ė

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves,

I
B

Šis yra retas pigumas ir 
okės patirti nežiūrint kur 

Viskas vartota vos

REIKALINGAS pirmarankis ke
pėjas prie kepimo juodos ir baltos 
duonos. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” No. 119.

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo šapą. Elektra sukamos maši
nos. Greitu laiku atsišaukite.
714 W. 31sl st. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialistas moteriškų, vyrišku, Ir valkų ligų. 

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 

po pietų ir vakarais.

siją. Atsišaukite per laiški] 
ypatiškai.

Joseph A. Sasnauskas,
267 Clinton SI., Binghamton,

nčios “Aušros” knygynų, rengia

PAJIEŠKAU kambario ant Bridge
port©. Kas turite atsišaukite po ad
resu: M. Gaižiūnas,

1606 S. Halsted SI., City.

Panevėžio pavieto, Ve
jos, Preidžių kaimo.

<■—-«......... Į'..'—, r i .■■■. — ........ * « ... ............................................

REIKALINGAS dreiveris išvežioji- 
inui duonos. Darbas pastovus. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku i 
“N.” ofisą, pažymėdami No. 119.

PARDUODU pigiai ir greitu lai
ku barzdaskulyklą (Barber Shop). 2 
krėslai ir 1 bulių stalas, lietuvių ir 
lenkų apgyvento j vieloj, prie 
viškos svetainės. Pardavimo

>fPASARGA.—Draugijų pranešimus 
'Skelbiame be užmokesties. PraneŠi- 

froai betgi turi but priduodami iš va- 
AKaro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 

*wotl tą pačią dieną, kada spausdi- 
«Dramas dienraštis, nebegali but įdėti.
•—"Naujienų” adm.)

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1525 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310t

REtKzUJNGA vieno patyrusio ge
ležų karpytojo. Taipgi 10 patyru
sių vyrų dirbti į scrap Iron gardą.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago#

’ LEAFY GROVE—BLINSTRUPO DARŽE

REIKALAUJAME VYRŲ IN DIRB
TUVE. LENGVAS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

REIKALINGA kriaučių prie siuvi
mo moterišku drabužių, 'kaipgi me
rginų, norinčių mokyties ant 
šiuos.

EISENDRATH GLOVE COMPANY 
2201 ELSTON AVE., CHICAGO, ILL.

knygyno palaikymui. Viešasis

’1

mips
DR. J. J O N I K A I T IS

Darbininku Piknikas

b Ų b

’ X-’ : * * fl

site ant to pikniko, prisidėsite 
prie palaikymo Aušros khygyno, 
kuris yra būtinai* reikalingas, 
’ir*_ ; „^1__ ..i..’ J.........  ii A

dos, todėl kiekvienas turite prę- 
ga eiti skaityt laikraščius ir kny-

— ft Įęi "■*", Pėtnyčia, Birželio I, 1917

* i h

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
' PARSIDUODA—pigiai už “cash” 

keptuve (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kitos keptuves. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas intaisyings. Pardavimo priežas- ( 
lis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O-.

Kazimieras Gugis
ženklas Bankos Saugume, 
Chicago Clearing House s

Melrose Park, Ill. — Soc. Part. 
Lietuvių skyriaus susirinkimas 
įvyks nedelioj, birželio 3 d., 10 
v. ryto, Frank ir James svet., 23 
avė. ir Lake st.

Draugai, nesiyeiliokite.
A. J. Stoškus, organz.

REIKALINGAS REGISTRUOTAS 
LIETUVIS FARMACEUTAS. FRU- 
MPOS VA'LANDOS, $100 MĖNESYJ, 
PASKUI DAUGIAU. DARBAS ANT 
VISADOS. ATSIŠAUKITE ASMENI
ŠKAI PAS!

DR. A. J. KARALIUS,
2121 N. WESTERN AVE., CHGO.

P4įONE ARMITAGE 984

Qerbiamieji: — Šio pikniko programas bus ga- 
jia įvairus. Netik smagiai pasišoksite, bet išgirsite 
ant tyro oro gražių dainelių.

PASTABA: Imkite Archer-Cicero karus, kol 
sustos, paskui imkite Joliet arba Willow Springs ka
rus iki Leafy Grove — ir čia daržas.
[Visus kviečia S. L. S. D. A. I Apskr.

Lietuvių Moterų Apšvietos Dr- 
jos pusmetinis susirinkimas 
įvyks subatoje, birž. 2 d., 7:30 
v.v., Mark White Park/svet. Vi
sos narės malonėkitermisirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba.

LSS. 37 kuopa laikys extra 
mėnesinį susirinkimų birželio 1 
d., 1917 m., Rašinskio sveti, 731

Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite atsilankyti į susirinki
mų, nes turime labai dfnig sva-

nes

Organizatorius

:WKB%daSE3

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
skausmus nugaroje, kosėjimą,

Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
. Praktikuoja per daugelį metų ir

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpą laiką.
Alos turim didžiausius ir geriausius kir- 

pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esat užkyiečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Salle St., Room 416-117 

Prieš City Hali.

Kviečia visus
Rast. K. Kazlauskas.

karo, Aušros mokykloje, 10900 
Micsigan avė.

Rockford, III. — Nedelioj, bir
želio 3, įvyks mėnesinis susirin-

Speciališkai gydo ligad pilvo,
Ijgaa, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus,

k. ir paslaptingas ligas. Jeigu
etuiM&inkite, ką jis jums gali padaryti.

t ^e-'tukstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VATJkNDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms i

1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

OCIOCiO?
>—----------

Bffli

3263

RUSSIAN
TURKISH

MH
M®

Chicago, Ill.

JIEŠKAU gero advokato, kuris ga-

anuo

dovanų.

visuomeninis 
ulbės 
Susi

Roseland, Ill., LDLD. 79 kp. 
rengia svarbias prakalbas pėt- 
nyčioj, birželio 1 d., 7:30 vai. 
vak., J. Stančiko svet., 205 E.

nės kalbės visiems žinomas kal
bėtojas F. J. Bagočius iš Boston.

A. G rebel is.

M. Tananevičiaus depozitoriij 
susirinkimas įvyks petnyčioj, bi
rželio 1 d., 8 v. v., G. C hern a tiš
ko svet., kampas Union avė. ir 
19 si. Kviečia Sekretorius.

LSS. 21 kp. rengia prakalbas 
subatoj, birželio 2 d., 7:30 v.v., 
Meldažio svet.. 2212 — 23 rd PI. 
Kalbės F. J. Bagočius iš Bosto
no. Kviečiami visi atsilankyti.

Komitetas.

Springfield, Ill. — nedelioj, 
birželio 3 d., LSS. 29 kp. rengia 
prakalbas, kurios atsibus 7:30 v. 
v. Kalbės drg. A. Montvydas iš 
Chicago, Arion svet., 4 ir Jeffer
son st. Visi springfieldiečiai at
eikite, nes drg. Montvydas kal
bės musų mieste pirmų syk.

F. Klembauskas.

Draugai, nesiveluo- 
K. Strazdas, sekr.

LSJL. I kp. nepaprastas susi 
rinkimas, iššauktas daugybe rei

Aušros svet., 3001 
L Kviečia

Organizatorius.

LSS. 22 kp. rengia prakalbas 
subatoj, birželio 2 d., 7:30 v.v., 
Meldažio svet., 2242 — 23rd Pl. 
Kalbės F. J. Bagočius iš Bosto
no. Kviečiami visi atsilankyti.

Komitetas.

konferencijos gelbėjimo Rusijos 
revoliucijai susirinkimų nedė-

Blue Island avė.
Bus svarstomas reikalas pini

gų siuntimo, gelbėjimo poliliš-

Atskiri pakvietimui isuntine- 
jami nebus,

.Konfer. sekretorius

Į J j 11 1 i\<£, nulio į V iivyivllvjj

birželio 3 d., Mullauer’s Grove 
darže, 117 st. ir Princeton avė.

Gerbiamieji, kurie atsilanky-

buvau sužeistas anglių kasykloj ir 
negaunu jokio atlyginimo. Kas norit 
užvest bylą, rašykite man laišką, o 
aš pribusiu į tą miestą, kur rasis 
mano advokatas. Kompanijos vardas 
Buffalo Susquehanno Coal Coke Co.

Joe Gelzinis, 
Box 163 Dubois, Pa.

Pajieškau draugo D. J. Alckšio. 
Rašė atvažiuosiąs į Chicagą ir at
lankysiąs mane apie gegužės 15-16 d. 
Iš E. Arlington, Vt. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote kas su juo 
atsitiko, praneškite man. .

Adomas Norbutas, 
2308 W. 22nd Pl. Chicago, Ill.

REIKALAUJA PATYRUSIŲ KIŠE
NIŲ DIRBĖJŲ, PAMUŠALO ATSIU- 
VINĖTOJŲ, KLIJANKŲ STRIGUO
TOJŲ IR SIUVĖJŲ PRIE VYRIŠ
KŲ KOTU.

DAUBE ROSENTHAL and CO.,
1749 N. WINCHESTER AVE, 
ARTI BLOOMINGALE AVE., 

CHICAGO, ILL.

REIKALINGA MERGINŲ MOKY
TIES PRIE PLAUKŲ. GERA PRO
GA MOKINTIES. GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMOSI.

WESTERN HAIR GOODS CO., 
209 S. STATE GATVE. CHICAGO.

R EI K ALI N G AS —PAMOKYTA S 
LIETUVIS, KALBANTIS LENKIŠ
KAI IR RUSIŠKAI IR MOKAN
TIS RAŠYTI ANT MAŠINĖLĖS — 
TYPEWRITER. ATSIŠAUKITE 
LAIŠKU PRISIŲSDAMI APLIKACI
JA TREJOSE KALBOSE.

DR. SCHNEIDEfc, 
1553 W. 47th ST., CHICAGO, ILL.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenportj taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. .
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat.
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtvi. Chicago, Ill.

DR. A. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. Western Ave 

Chicago, Ill.

ALFRED DECKER AND COHN 
SIUVĖJAI

SOCIETY BRAND DRAPANŲ 
REIKALAUJA DARBININKŲ PRIE 
SEKAMŲ DARBŲ — PRIE SACK 
SURDOTŲ.
100 UŽBAIGeJŲ, 50 MERGINŲ 
PRIE SIUVIMO SKYLUČIŲ, 50-TS 
MERGINŲ PRIE INSIUVIMO KNY- 
PKIŲ, 50 MERGINŲ PRIE SIUVI
MO TIKIETŲ, 50 MERG. PRIE IŠ
TRAUKIMO PASTRIGŲ^PRIE PA- 
STRIGAVOJIMO SKYLUČIŲ APIE 
PEČIUS, PROSĄVOTOJŲ PRIE GA
TAVO DARBO, STRIGAVOTOJŲ 
KLIJANKŲ, PASTOVUS DARBAS, 
ŠVARI SANITARIŠKA DIRBTUVĖ.

ATSIŠAUKITE į SAMDOMĄJĮ 
BIURĄ 

423 SO. MARKET GATVĖ, 
ALFRED DECKER AND COHN

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertės $1000.00 . Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis 
—važiuoju kitur. Kas nori pigiai 
įsigyti geTus rakandus kreipkitės 
šiuo adresu:
5209 S. Halsted Si., vienais tropais. 

Chicago, Ill.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, HL 

529 Collinsville Avenue

TURIU paaukauti seklyčios 
setą vėliausios stailCs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00: $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedxie Ava.

. Chicago. Ill.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų.E Nė ugnis, 
nė vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin- 
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS, 
1840, So Halsted St.. Chicago.

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
nauji .mūriniai fialai, ant 50 pėdų 
loto, po num. 4606 So. Albany avė., 
kaina $4500, ant greito pardavimo 
už grynus pinigus.

McDONNELL,
2630 W. 38-ta gatvė. Chicr 

Tel. McKinley 3543.

AŲFRED DECKER & COHN SIU
VĖJAI SOCIETY BRAND DRABU
ŽIŲ REIKALAUJA DARBININKŲ 
PRIE OVERKOTŲ SEKAMAI: 
UŽBAIGĖJŲ
KLIJANKŲ STRIGUOTOJŲ 
SUVIENYTOJŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ MAŠINOMIS. 

ATSIŠAUKITE IN ŠAPA H.
2414 W. 20-TA GATVĖ ' 

PUSĖ BLOKO NUO WESTERN AV.
CHICAGO.

..PIRMA TOKIA PROGA
Mainome namus ir lotus, neskiriant 
ar butų Chicagoje ar Gary, Ind. Tu
rime mūrinių ir medinių naujų na
mų. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
tuojaus:

G. VIRBALĄITIS,
4514 S. Richmond St., Chicago, Ill. 

čEcl. McKinley 3354

ANTRU ir trečiu mortgage nuteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po K ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, uimokčjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitan ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

S North La Salle Street, Cbieago.
Telephone Main AR4B.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western avc.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.GERA PROGA LIETUVIUI.

Pasirandavoja puiki duonkepykla, 
įsteigta 18 melų; 3 pečiai ir visas į- 
rdngimas. Tirštai lietuvių apgyvon
ioj vietoj. Gera proga žvalam lietu 
viui įvyti pelningą biznį.

Taipgi pasirandavoja puiki vieta, 
tinkanti valgyklai. Kiekvienas gali 
padaryti biznį.

Kas pirmesnis, tas geresnis, todėl 
kreipkitės tuojaus.

373-375'Kensington Ave., Chief
—------ --------......................................-S' I . ......

ATIDUODAMA ’ randon, senai 
steigtas kampinis saliunas, 46-ta 
Wentworth avc. Atsišaukite į 

STANDARD BREWERY
12-ta gatvė ir Campbell avc. Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai* Moteriškų, Vyriikų, Vaikų 
ir visu chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedčliomis 10—1 po pietų.
3354 S.. HALSTED ST., arti 34 SJ 

CHICAGO, ILL.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Ufe Bld#., 
29 So. J4i Salle St., Chicago, 111.

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ninkoj ketverga ir nubatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
11566 MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

TeL Humboldt 97.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų. 1

F. Wain^ke,
951 W. 19th St

I V. BURDA
į šiušeologijos Dakt 
J 1314 So. 51 Court,* Ci< 
į Laikau misijas per išli 
r nas, lodei kieno šiušės protas 
F pagedęs, atneškit pataisyt. Esu
I union kurpius. Laukiu ligonių.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
keje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausių lietuviškų aptickų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Autiekos Užveizdėtoja*.

Bankos priklausančios prie 
cagos Clearing House yra po Jo» lA* 
sargia priežiūra. Laikas nuo laiM 
bent sykį į metus, Clearing HowmI , 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo* VI* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bo<* 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos 
žiuriamamos ir patikrinamos: phdk 
g’ai kituos bankuose patikrinti fa| 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsa»* 
gos vertė gali būt knygose parodyti^ 
Abejotina tvarka arba atsargiimiMU 
yra ncdakidžianios. JGgu 
nustoja savo Clearing House teiw.<i 
tak yra ženklas jo abejotino stovit

Tiktai tvirčiausios ir saugiausiem 
bankos gali but Clearing House mm 
rials.

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo įvestas »in4 
dešimt metų, ir nuo to laiko nefvisj* 
na Clearing House banka nesubtafa 
krutijo. Reikalui esant, Cleartiiji 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank priklaM* 
so prie Chicagos Clearing House, f-* 
ra po jos priežiūra, naudojasi M 
teisėmis ir išduoda penkias pilim 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieiMh 
ra, yra reguliariškai tyrinčjama M 
kas metą išduoda penkias pilnas M* 
skaitąs Bankiniai Valdybai minejįl 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoje 
išmokami ant kiekvieno pareiluw* 
vimo.

čia galima gauti pirmus A«kW 
Mortgages. Taipgi Aukso MortgajM 
Bon dus po $190-00 ir $500.00

šis bankas yra atsakanČiausis U*e 
tuviams. - •

čia kalbama Lietuviškai ir LeeH^ 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,0H<BB*

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJ OS

Gerai lietuviams žinomas -per 16 mo
ji tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ij ir akušeris.
ji Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 

j rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros priė

ji taisus.
J Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
? St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
j 6 8 vakarais. Telephone Canai 8110. 
j GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loemfet 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertais M 
Subatofnis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9 

rnel. Canal 3877.

Jus galite juos turėti. Kiekviena* 
gali juos turėti. $5 iki $200.00. 

Moters ar merginos ,ar vedę ai} 
pavienius ,senos ar jaunos.
Mes skoliname dėl Stockyardhl 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minules.

algos padaroma j I

rei. Drover 7012

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis DentisUs

t hiįimiji................. y...... .į..............  i.......... į.....................

Į>r. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

■A

landas.
Mes taipgi 

ant pianų, sankrovos įrengi) 
arklių, vežimų, apdraųdos p 
šių ir bile kitų užtikrinimų. 1 
nepaisome ką jus turite arba 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste; Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ui- 
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN

sulci k lame paskolą

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras aogltAS 
Telephone Drover 2116.

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos, VALANDOS: Nuo 9 išryto 
ruL Nedčliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel, Haymarket 2434.

•graml-

Av*. 2-o* 
iki vaka* 
po pietų.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Knž turi skaudaynas arba silpnus akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

9 ryto iki 1 po pieL

elephonc Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
Senns Rusas Gydytojas ir Chiraraaa. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kumpas North Ave., Kambarys 201 

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakare.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IK 1’AVEIKSJAR

Vodeviliam Permaina: 
J’anedėlyj, Ketverge ir Bubate J 

Paprastomis dienomis pirmas flOHMl 
10c, Balkonai be.

Subatoi vakarais ir nedėliomif 
mas floras 15c, Balkonas Ha.
HALSTFD ir u ra GATVK

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis
J J \ <l < L J O, \

Darbas kiekvienam žmogui.

BURKE BARBER SCHOOL
n St., Chicago

3315 S. Halsted St.. Chicago

s.s l'luml'Hvo.limuj reik- 
us "\x Ik'Ii“ alt ” liaitiHa- 

x j.'-iems.

PIRK FAU > 
piemt- tu-uu 

pnrdbi'Hme

Levinthal Plumbing Supply C«
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

»

5 '

* M

Ha




