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KARES STOVIS RUSIJOJE
Kerenskis - vyriausias re

“Tėvynė” (cxch)
. 307 W30th si I _

sų aiimjus vadas
Kornilovo laukia sunki bausme

Areštai Petrograde
PETROGRADAS, rugs. 13. ==» Tik=ką 

atsiųsta iš Petrogrado telegrama sako, kad 
visoje Rusijoje vakar tapo paskelbta karės 
padėjimas.

Tuo pačiu laiku premieras Kerenskis paskelbė save 
vyriausiu rusų armijos ir laivyno komanduotoju, ir už- 
reiškė, kad jis nedaleis jokių kompromisų tarpe laikino
sios valdžios ir gen. Kornilovo šalininkų. Vadinasi, su

Andai, Miliukovas, kur da-[ ATMUŠA AįUSTRŲ Už- 
bar nori sutaikinti Kerens
kį su Kornilovu, užreiškė, 
jogei kadetai nieko su tuo 
neturį. Ir jis, girdi, buvo ap- 
laikęs gen. Kornilovo pak
vietimą vykti į karišką kva- 
tierą, bet atmetęs jį.

Fronte ramu.
Karės ir laivyno ministe

rio pagelbininkas, Boris Sa
vinkov, tarp kita vakar už
reiškė Associated Press ko- 

' respondentui, kad, neveizint 
Kornilovo pasikėsinimo 
prieš laikinąją valdžią, daly
kų stovis fronte neatsimai- 

inęs. Kariuomenė, išskiriant 
dalį kazokų ir kelis aziatų 
pulkus, stovi už laikinąją 
valdžią.

Liepia neklausyt 
Kornilovo

Darbininkų ir Kareivių

PUOLIMUS.

Baisus mūšiai Gorizia 
fronte.

SULAUŽĖ VOKIEČIŲ 
LINIJĄ.

žuvo daug vokiečių.

tės priešais.
KONTRREVOLIL

SULAUŽYTA
re u a ! dyti savo vado įsakymus.

, Gauta žinių, kad 
*’ kar atvyko dar

Lugon va- 
keli gen.

Kornilovo pienai nepavyko; Kornilovo kariuomenės bu- 
areštai Petrograde ir frd- i’I^i- TSčiaus ta "dalis gen. 
nte; karės stovis Maskvo- Kornilovo kariuomenės, kur

j kar tapo atkirsta nuo savo
PETRO! IRAI) AS, rugsė- Į bazos valdžiai ištikima ka- 

jo 13, _ Paskutinės žinios iš' riuomene Pskovo apielinkė- 
rusų sostinės Petrogrado sa-Į je. Vadinasi, atsidūrė tarpe 
ko, kad kontrrevoliucijos pa- dviejų ugnių: Pskovo ir Pet

ro g r a d o k a r i u o m e n ė s.

nilovo kariuomenė, kur bu
vo pasiųsta ant Petrogrado, 
liko suvadžiota. Jai mat bu-J skelbė karės padėjimą Mas- 
vo sakyta, kad ji turinti eiti’ kvoje ir distrikte. Areštuo- 
ten ir išvaikyt “bolševikus.” ta daug nužiūrimų monar-

Laikinoji valdžia vakar pa-

lis einasčios ant Petrogra- rolas ir keli oficieriai.
do kariuomenes pasiuntė pas Uždarė Nov()jc yremia> 
laikinąją valdžią savo dele-

" gaciją, kuri, atsiknojusi tik-! Laikinosios valdžios jsa- 
rąjj dalykų stovį, užreiškė.į kymu vakar tapo uždarytas 
jogei busiąs i______ __
kariuomenės vadai, kur darė laikraščių.
suokalbį prieš laikinąją vai 
džią.

areštuota visi vienas didesniųjų Petrogra- 
N o v o j e 

Uždarė jį delei

vo atsišaukimo, kuriame pa-

At-

be ilgą atsišaukimą, kuria
me ragina telegrafo opera
torius neklausyit gen. Korni
lovo įsakymų, t.y. nepriimti

budu veikiau nuslopinus jo 
rengiamą pasikėsinimą prieš 
laikinąją valdžią.

LaCkiAMA MINISTERIŲ
KABINETO KRIZIO 

ITALIJOJ.

ROMA, rūgs. 13. — Tele
grafas praneša, kad neužil- 
gio galima laukti naujo mi-

karykščiame Italijos atsto
vų buto posėdyj smarkiai 
užsipulta ant vidurinių rei
kalų ministerio, Victorio Or
lando. Jisai kaltinama sto
ka iniciativos maisto reikalų 
tvarkyme ir nedabojimu vi
durinių šalies reikalų. Mat 
esą duodama perdaug didelė 
laisvė socialistams ir jų 
pritarėjams, kur krustą 
žmones prieš karę ir valdžią.

Laukiama, kiad neužilgio 
turės rezignuoti visas minis- 
teriu kabinetas.

Ims kariuomenėn svetimšalius

fronte.
Pusiau oficialiai praneša

ma, kad laikinosios valdžios

tuoti laikinąją valdžią, kai
po veikiančią vokiečių armi
jos štabo naudai ir tt.

ŽADA PASKELBT KARĖS 
STOVI SPRINGFIELDE.

Reikalauja, kad butų užbai 
gta gatvekarių darbiniu 
kų streikas.

grade ir karės fronte. Tar
pe areštuotųjų randasi gen. 
Denikinas, gen. Batov, mili- 
taris komanduotojas Dvins- 
ke ir jo distrikte, gen. Feo- 
dorov, spalininkas Gučkov ir 
daugelis kitų. Iie to įsakyta 
areštuoti ir patį gen. Korni-

kaipo

Darbininkų ir Kareivių

gulų komanduotojams pa
siųsti dalį kariuomenės gy
nimui Petrogrado nuo gen. 
Kornilovo pasekėjų, jeigu 
pastarieji bandytų aklai pil-

ROMA, rugs. 13. — Italų 
karės ofisas ' praneša, kad 
Gorizia fronte vakar prasi
dėjo atkaklus mūšiai. Aus
trų kariuomenė keliais 'atve
jais atakavo1 italų pozicijas 
sale Monte San Gabriele au- 
gštumų. Kiekvieną kartą 
jų užpuolimai buvo atremta 
musų artilerijos ugnim — 
sako karės ofiso pranešimas.

Mūšiai Gorizia fronte bet
gi dar tęsiasi! Austrai, susi
laukę naujų sustiprinimų, 
ant žut-but pasiryžę atsiim
ti nors dalį ,pralaimėtų po
zicijų.

PARYŽIUS, rugs. 13. — 
Oficialiai pranešama, kad 
franeuzų kariuomenė 
Champagne fronte, ties St. 
Sonplet, vakar sulaužė pir
mąsias dvi vokiečių apsigy
nimo linijas, o kai kur užėmė 
dalį ir trečiosios. Gynę tra
nšėjas kareiviai arba išmu
šta ar pateko į franeuzų ra
nkas.

Vokiečiai nei nebandė at
siimti pralaimėtų pozicijų.

RENGIASI SUVARŽYT 
VOKIEČIŲ SPAUDĄ.

Išvijo Vokietijos pasiuntinį

IMS KARIUOMENĖN 
SVETIMŠALIUS.

Senatas priėmė Chamberlai- 
no bilių; manoma verbuo
ti ir centralių valstybių 
valdinius.

WASHINGTONAS, rugs.

UŽPUOLĖ PROF. NEA- 
RING’O NAJVIĄ.

Valdžios žandarai krėtė 
“Naujienų” bendradarbį.

legrafas praneša, kad perei
tą naktį valdžios žandarai 
darė kratą buvusio Pennsyl- 
vanijos universiteto profeso
riaus ir “Naujienų” bendra
darbio, Scott Neoring’o, na
mą. Valdžios žandarai jau 

‘senai sekiojo prof. Nearin- 
i gą. Jisai pasidarė “neištiki
mui” jau nuo to laiko, kaip 
pradėjo kritikuoti Wilsono 
administracijos politiką.

WASHINGTON, rugs. 15. 
— Sulig atsiųstų iš Washin
gtono telegramų, valdžia 
buk rengiasi įvesti naują pa
tvarkymą, reikalaujantį, 
kad visi šios šalies vokiečių 
laikraščiai, talpindami ži
nias ir straipsnius apie ka-, 
rę, sale vokiečių kalbos, iš-į 
verstų juos dar ir į anglų Į 
kalbą ir kartu talpintų laik-

NETEKO 22 LAIVU.

IR PAINLAVE’UI 
NEVYKSTA.

Socialistai atsisako dalyvaut 
ministerijoj.

PARYŽIUS, rugs. 13. — 
Prez. Poincare’o paskirtas 
ministerių pirmininkas, 
prof. Painlave, vis dar ne- 
pajiegia sudaryti naujos mi
nisterijos. Socialistai griež
tai atsisako dalyvauti mini
sterijoj, kol, tarp kita, joj 
pasiliks buvęs ministerių 
pirmininkas Ribot.

Painlave, sako, rengiasi 
rezignuoti.

LONDONAS, rugs. 13. — 
Oficialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad perei
tą savaitę vokiečių submari
nes paskandinu 22 Anglijos 
pirklybiniu laivu — 12 lai
vų virš 1,600 tonų įtalpos, 6 
— žemiau 1,600 tonų įtalpos 
ir 4 žvejų valtis.

• kar priėmė senatoriaus Cha- 
mberlaino bilių, reikalaujan
tį imti Suv. Valstijų kariuo
menėn ir svetimų valstybių 
valdinius — nepiliečius.

Bilius tuoj tapo atiduotas 
atstovų butui. Jeigu ir ten 
jis butų priimtas, tai visi t. 
v. kareivinio amžiaus vyrai 
—svetimšaliai—norės ar ne 
— bus paimti kariuomenėn.

1 Bilius, beje, leidžia sveti- 
i mųjų valstybių, turinčių 
i tam tikrų sutarčių su šia ša
limi, reprezentantams už
protestuoti prieš tai ir rei- 
klaauti, kad butų paliuosuo- 
iti imamieji kariuomenėn vy- 
irai. Bet jis leidžia taipjau 
ištremti iš šios šalies visus 
Juos svetimšalius, kur, pasi

I čia pat, atlikimui tokių dar
bų, prie kurių valdžia ras e- 
sant juos tinkamais.

Jeigu minėtąjį bilių pri
ims ir atstovų butas, vald
žia mano įsigysianti bent 
vieną milioną vyrų-svetin 
šalių. Vyrų, kurie iki šiol 
neturėjo jokių teisių šios ša
lies reikalų tvarkyme, kurie, 
paimti už apykaklės, dabar" 
turėtų kariauti už laisvę ir 
demokratiją.

remiant toms sutartims, rei
kalautų paliuosuot juos iš 

i kariuomenės. Visi iie taigi

IŠVIJO VOKIETIJOS 
PASIUNTINĮ.

Argentina pasiuntė Vokie

pertrauks diplomatinius 
ryšius.

DUONOS KORČIUKĖS
ITALIJOJ.

ROMA, rugs. 13. — Mais
to kontrolierius Giuseppe 
Canepa vakar išleido naują 
patvarkymą, sulig kuriuo 
nuo pirmos dienos sekamo 
mėn. visoje Italijoje bus įve
sta t.v. duonos ir miltų kor
čiukės.

giu 90 dienų nuo paduoto už- 
reiškimo.

Negana to. Valdžia, tur 
but verbuosianti ir kariau
jančių prieš talkininkus, tai
gi ir Suvienytąsias Valstijas, 
valstybių valdinius. Taip 
bent praneša atsiųstos iš 
Washingtono telegramos. 
Priešo valst. valdinius betgi 
nemanoma siųsti į karės fro
ntą. Jie busią panaudojami

BUENOS AIRES, rugs.
13. — Argentinos valdžia va
kar įteikė pasportą Vokie- 
tijos pasiuntiniui, grafui 
Luxburgui, ir paliepė jam 
kuogreičiausia apleisti t$ 
respubliką.

Argentinos valdžia taipgi 
pasiuntė Vokietijai ultima-

• i v ' ’ f***11tumą-reikalavimą, kad 
staroji teiktųsi pasiaišk 
reikale Luxburgo telegra: 
siųstų per Švedijos lega 
į Berliną. Jeigu nebusią

nio, trūkimas diplomatinii| 
ryšių tarpe Argentinos ir 
Vokietijos pasidarys neiš
vengiamu.

Kaip pasielgs Argentinos 
valdžia su Švedijos pasiun
tiniu, per kurio raštinę bu
vo siunčiama Luxburgo te- 
legramos, dar nežinia.

laikraščiams talpinti gen. 
Kornilovo atsisaukimus. Są- 
ryšyj su kontrrevoliuciniu 
judėjimu ir‘valdžios priemo
nėmis jo nuslopinimui, laik
raščiams leista spausdinti 
tik oficialius pranešimus.

Kadetai “neremia” 
Kornilovo.

Ceritralinė konstitucinių 
demokratų (kadetų) parti
jos valdyba vakar painfor
mavo premierą Kerenskį, 
jogei konst.-dem. partija nu-

i tarusi remti laikinąją val
džią, taigi dalyvausianti nau 
joje Kerenskio ministerijo
je.

žymesnieji kadetų parti
jos vadai dabar bažijasi, kad ngiasi išpildyt jų reikalavi- 
jie nerėmę Kornilovo žygių, mą. l v

SPRINGFIELD, rugs. 13 
— Illinois gubernatorius 
Lawdenes vakar pagrūmojo 
paskelbsiąs . karės stovį 
Springfielde, jeigu urnai ne
busią užbaigta gatvekarių 
darbininkų streikas.

Kadangi gatvekarių baro
nai griežtai atsisako išpildy
si darbininkų reikalavimus, 
i tai pastariemsiems eina pa- 
gelbon organizuoti anglia- 

i kasiai. Jie paskelbė simpa
tijos streiką. Tatai didieji 
patriotai vadina riaušėmis 
ir reikalauja, kad guberna
torius panaudotų ginkluotą 
spėką. Pastarasis taigi re-

WASHINGTON, rugs. 13 
į Karės sekretorius praneša; 
kad “gabiausieji Suv. Valsti
jų inžinieriai” išrado naują 
orlaiviams motorą, kuris tu
rėsiąs apvainikuoti šią šalį 
pergalės liaurais.

DETROIT, Mich., rugs.
13. — Vakar čia sudegė di
delė Standard Screw kom
panijos amunicijos dirbtuvė. 
Nuostolių pridaryta už $300, 
000.

LONDON, rugs. 13. — 
Pranešama, kad nuo pra
džios dabartinės karės Vo
kietijos kaizeris Vilhelmas 
išdalinęs savo kaeriviams du 
milionu du šimtu penkias
dešimts (2,250,000) tūkstan
čių antro laipsnio geležinių 
.kryžių — už pasižymėjimą 
mūšiuose.

Didelė krūva geležies už 
kvailą ir žiaurų darbą.

V » 
<« *

Chicagoj ir apielinkėse. — 
Oras nepastovus; veikiausia

Vakar augščiausi’a tempe
ratūra buvo 71 laipsnis; že
miausia — 50 L .

Saulė teka 5:28; leidžiasi

AMSTERDAM, rugs. 13. 
— Weser Z e i t u n g 
praneša, kad Vokietija su
tinkanti su popiežiaus pasiū
lymu — neįsileidžiant į at
skiras popiežiaus notos smu
lkmenas.

Vokietijos atsakymas po
piežiui nebusią paduotas 
reichstago komisijos patvir
tinimui, kaip tatai buvo 
skelbiama.’

SKAITYK IR PLATINK 
■ “NAUJIENAS.” ■

/./L-'■/

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių pade* ’ 

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankroto.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi todėl kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome, Kad tie jų, kurie gauna “Naujie
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne
begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes iš to mums dažnai pasidaro 
nuostolių. Prenumerata už “Naujienas” turės but 
visuomet užmokama iškalno.

Tikėdamiesi, kad gerb. “Naujienų” skaitytojai 
supras musų padėjimą ir laikysis šitų teisingų sąly
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, pa- 
siliekame su augšta pagarba

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, III.,

Rugp. 18, 1917.
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Užsisakomoji kaina:
CMcagoje, nešiotojams kasdien pri- 

į namus, moka:
Wraitei ....................... 12 centu
Mteesiui ....................... 50 centu

fMasto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Mia, dienraštis siunčiamas pačtu, 

išanksto užsimokėjus: Me- 
1MB 10.00; pusei metu $3.50.
Ov, ne Chicago j, metams $5.00; pu- 
M0 metu $3.00; trims mėnesiams 
9L7*. Kanadoje metams $7.00. VI- 
BBor kitur užsieniuose $8.00 metams.

Stock-yardų 
darbininkų unija.

Stock-yardų darbininkai 
buvo vieni iš labiausia išnau
dojamų darbininkų. Stock- 
yardų bosai savo darbinin
kams mokėdavo ir tebemoka 
mažiausias algas grynai su. 
lig savo malonės. Darbo są
lygos daugelyj stock-yardų 
skyrių yra baisios.

Taip buvo ir yra labiausia 
del to, kad stock-yardų dar
bininkai nebuvo susijungę į 
daiktą, neturėjo savo unijos. 
J uniją susidėti jie neįstengė. 
To jiems neleido jų bosai. 
Kiek kartų buvo bandyta su
tverti uniją, tiek kartų stock 
-yardų bosai įvairiais perse
kiojimais tuos bandymus už
gniaužė.

Dabar dar sykį stock-yar
dų darbininkai bando su
tverti savo uniją, šiuo kartu 
jiems turėtų pasisekti.

Stock-yardų bosai, kurie 
tokių milžiniškų pelnų prisi
grobia karės laiku, negalės 
beatsiremti prieš sujungtas 
darbininkų pastangas. Jiems 
perdaug svarbu, kad stock- 
yardai veiktų be pertraukos, 
nes kiekviena valanda jiems 
neša tūkstančius dolerių pel
ną Jie žino, kad jie negalė
tų atstovėti streiko. Jie ži
no, kad niekur kitur jie ne
galėtų gauti darbininkų. Ir 
jie jau yra išsigandę. Kaip 
tik išgirdo, kad tveriasi 
stock-yardų darbininkų li
nija, jie tuojau pasiskubino 
pakelti kaikuriems darbinin
kams mokestį po 2 centu i 
valandą. Tuo jie tikisi su
ardyti darbininkų vienybę. 
Bet jie apsigaus. Darbinin
kai dabar nebebus taip žiop
li. Jie supranta, kad dabar 
yra geriausias laikas .unijos 
sutvėrimui. O kad stock-ya- 
rdų bosai pakėlė mokesties 
po 2 centu j valandą, kaip tik
Hf

jie dar daugiaus galės pa
kelti, kada unija galutinai 
susitvers ir pastatys savo 
sąlygas.

Tverdami uniją ir paskui 
savo sutartinus reikalavi
mus statydami, darbininkai 
galės turėti omenėje, kokių 
milžiniškų pelnų darosi jų 
bosai, keldami produktų kai
nas, karės laiku.

Štai kokių pelnų prisigro
bia stock-yardai, išnaudoda
mi’ savo darbininkus ir kel
dami mėsos ir kitų produktų 
kainas:

Armour kompanija prieš 
karę kasmet turėdavo gryno 
pelno $4,746,632, o pereitais 
metais ta kompanija turėjo 
gryno pelno $20,100,000, tai 
yra $15,353,368 arba penkis 
«ykius daugiau negu papra
stu laiku.

Swift kompanija prieš ka- 
kasmet turėdavo gryno 

ftfaio $7,879,167, o pereitais 
metais ta kompanija turėjo 

gryno pelno $20,465,000, tai 
yra $12,585,833 daugiau ne
gu paprastu laiku.

Morris ir kompanija prieš 
karę kasmet turėdavo gryno 
pelno $1,588,799, o pereitais 
metais ji turėjo $3,632,213, 
tai yra, $2,043,414 daugiau 
negu paprastai.

Wilson ir kompanija prieš 
karę kasmet turėdavo gryno 
pelno $1,344,926, o pereitais 
metais ji turėjo gryno pelno 
$4,913,873, tai yra $3,568,947 
daugiau negu paprastai.

Ir ne karės laiku stock-ya
rdų kompanijos privalėjo 
mokėti darbininkams daug 
žmoniškesnes algas. Bet ka
rės metu, kada kompanijos 
turi progos tyčia kelti savo 
produktų kainas, mažos al
gos yra tiesiog apiplėšimas 
darbininkų. Kada kompani
jos prisigrobia tris, keturis 
ir penkis sykius daugiau p.el- 
no, negu paprastai, tai jos 
turėtų mokėti savo darbinin
kams bent du kart didesnes 
algas negu paprastai. Ir 
mokėdamos savo darbinin
kams du syk daugiau, kaip 
jos moka dabar Jos dar turė
tų sau nesvietiškai daug pel
no.

Išreikalauti sau geresnių 
sąlygų ir didesnių algų dar
bininkai gali tik tada, kada 
jie susiorganizuos į uniją. 
Pavienis darbininkas neturi 

i jokio budo pasipriešinti ir 
atstovėti savo reikalą prieš 
milžinišką kapitalo korpora
ciją. Tik vieni kitus remda
mi, tik susiorganizavę į pa
stovią uniją, darbininkai ga
li statyti savo bendras, kole- 
ktives sąlygas kapitalui, ir 
bendrai, organizuotai veik
dami, gali išreikalauti savo 
sąlygų išpildymo ir pridabo
ti, kad padarytų sutarčių bo
sai nelaužytų.

Suorganizavę pagalios sa
vo uniją, taip galės daryti ir 
stock-yardų darbininkai.

Darbininkai, organizuoki- 
tės! Stokite į uniją. Jųsų 
norai turėti savo stock-yar
dų uniją ilgai ėjo perniek. 
Jus išnaudojo ir persekiojo 
jūsų bosai. Bet dabar jūsų 
bosai turės prieš jųsų norus 
nusilenkti. Dabar atėjo lai
kas, kad jus galėsite turėti 
savo uniją, jeigu tik to visi 
tvirtai norėsite.

Skriaudų 
atlyginimas.

Viena pamatinių sąlygų, 
kuriomis taika turės įvykti, 
yra sąlyga, reikalaujanti at
sisakymo nuo kontribucijų. 
Tai reiškia, kad nei viena ka
riaujančių valstybių nepri
valės gauti iš kitos jokių to
kių mokesčių, kokius užka
riautojai uždėdavo ant nu
veiktųjų. Ir daugiau, jokių 
karės išlaidų atlyginimo vie
na pusė negalės reikalauti ir 
gauti iš kitos. Nes tai reik
štų karės tęsimą. Tai reik
štų nubaustosios valstybės ir 
tautos pražūtį.

Nereikia betgi suprasti, 
kad “taika be kontribucijų” 
neleistų po karės visai jokių 
atlyginimų padaryti. Atly
ginimų po karės reiks. Reiks 
atsatymo ir atitaisymo, ant 
kiek tai bus galima, visoms 
toms vietoms, kurios dau
giausia karėje buvo išnai
kintos ir labiausia nuo karės 
n u k e n tėjo, to ms vietoms, 
kuriose siautė karės audra. 
Atstatymu ir atitaisymu už
siims vietos žmonės. Atly
ginimą ,tai yra, fondą atsta
tymams ir atitaisymams ve
sti, turės sudėti didžiosios 

valstybės, kurių žemėje ka
rės operacijų buvo mažiau
sia. Suprantama, kad tokį 
fondą negalės sudaryti vie
na Vokietija. Jeigu iš vie
nos Vokietijos butų reika-< 
laujama atlyginimų fondo, 
tai butų visvien kaip kontri
bucijos uždėjimas. Prie at
lyginimų fondo turės prisi
dėti ne tik Vokietija, bet ir 
Anglija, ir Amerika, ir Japo
nija, ir Rusija.

Yra žinoma, kad vietos, 
kurias karė labiausia išnai
kino, yra apgyventos mažų
jų tautų, esančių po kitų val
stybių arba ir po savo val
džia. Tokios vietos yra Lie
tuva, Latvija, Lenkija, Bel
gija, Serbija, Luxemburgas, 
Montenegro, Albanija, Ar
mėnija. .Jos visos turės įsi
gyti teisę nuspręsti savo liki
mą. Vienos pradės naują 
politišką gyvenimą, kitos, 
kurios buvo neprigulmingos, 
tęs senąjį savo gyvenimą, jį 
reformavusios. Bet ekono
miškai jos visos, ar beveik 
visos, yra amžinai išardytos, 
sugriautos, nuteriotos. Sa
vo pastangomis jos negalėtų 
atsitaisyti per labai ilgą lai
ką, nors ir įsigijusios laisvę. 
Laisvė joms čia nedaug ką 
pagelbėtų.

Duodamos laisvę nuterio- 
toms šalims, didžiosios vals
tybės negali atsikratyti nuo 
pareigos atlyginti toms ša
lims karės padarytas skriau
das. Taikos kongrese, kada 
jis įvyks, turės sėdėti ne tik 
didžiųjų valstybių, bet ir nu- 
teriotųjų mažųjų šalių at
stovai. Išreikalauti nuo di
džiųjų valstybių atlyginimų 
fondą mažomsioms šalims 
bus svarbiausias nuteriotųjų 
šalių atstovų reikalas po to, 
kaip bus gvarantuota visoms 
tautoms apsisprendimo tei
sė.

Kaip kitų mažųjų nuterio
tųjų šalių, taip ir Lietuvos 
atstatymas karės, ant kiek 
jis bus galimas, galės būti 
vykinamas tik tarptautinio 
atlyginimo fondo pagelba. 
Jokie privatiški lietuvių fo
ndai tokio milžiniško darbo 
kaip Lietuvos atstatymas, 
Iniekad nepajiegs atlikt. Tam 
reiks desėtkų ir šimtų milio- 
nų dolerių. Amerikos lietu
vių ir klerikalų steigiamos 
bendrovės “Lietuvos atsta
tymui” užsiima tik tuščiom 
svajonėmis, jeigu jos tą ma
no, ką sako. Lietuvos atsta
tymui reikia tarptautinių 
pajiegų. Beto Lietuvos at
statymo vykinimas vei
kiausia turės but busimojo 
Lietuvos seimo, ar kitokios 
kokios valdančios įstaigos 
darbas, bet ne privačių ben
drovių.

Apžvalga.
VADINASI, “KRITIKAI.”

“Vienybėje Lietuvninkų” tū
las J. Valas rašo sieksninį straip
snį apie “socializmą prieš karę 
ir kares metu.” Paduosime čia 
keletą ištraukų iš to straipsnio.

Vienoje vietoje p. J. V. sako:
Pasigirdus, būdavo, gan

dams, jogei turės Europoje 
įvykti katastrofa, turės užsi
degti gaisras didžiosios karės, 
šitie milijonai pasaulio dar
bininkų išgirsdavo iš žymiau
sių “tarptautinio” socializmo 
vadovų, užtikrinančius aprei
škimus, jogei šitokia karė Eu
ropoje įvykti negalės, nes 
“mes socialistai apskelbsime 
visuotinąjį streiką, kuris lai
ke vienos dienos karės gaisrą 
užgesins,”

Tr milijonai pasaulio darbi

ninkų, tarpe jų ir aš, pilnai ti
kėjome šitam apreiškimui, 
iki tol, kol jis tik teoretiškai 
buvo mums skelbiamas. Bet 
tos minios pasaulio darbinin
kų pamatė, kad suveltomis li
ko tik tuomet, kuomet prak
tiškai reikėjo teoriją parem
ti. Karės gaisrui užsidegus, 
nevien, kad visuotinas strei
kas neapskelbta, bet nei nesi
stengta tai padaryti.
Didžiuma “V. L.” skaitytojų, 

perskaitę šitą p. J, Valo pasaką, 
veikiausia ir patikės, kad ji esan
ti gryna tiesa, ypatingai, kad 
pats straipsnio autorius sakosi 
“tikėjęs” žymiausių socializmo 
vadovų prižadais “laike vienos 
dienos karės gaisrą užgesinti.” 
Vienok jeigu to rašytojo arba 
“V. L.” redaktorių paklaustom, 
kokie tie vadovai tokius priža
dus davinėjo, kada ir kur, tai 
jie atsidurtų labai kebliame pa
dėjime. Nes, ištiesų, tokių pri
žadų “užgesint karės gaisrą vie
nos dienos laike” NEDAVINĖ
JO joks rimtesnis socialistas.

Socialistai butų turėję but di
džiausi paikšai, jeigu jie butų 
įsivaizdinę, buk jie, būdami vi
sose šalyse mažumoje, galį prie 
visokių aplinkybių kad ir čia 
dar taip pakreipti šalies politi
ką į savo pusę. Kol socialistų 
partija sudaro mažumą parla
mente ir balsuotojų tarpe, tol ji 
gali pers veriančią rolę sulošti 
politikoje tiktai tuomet, kuomet 
buržuazinės partijos kovoja tarp 
savęs. O jeigu buržuazines par
ties visos eina išvien ir užsi
spiria padaryt kokį-nors daly
ką prieš socialistų valią, tai jos, 
paprastai, ir padaro jį. Tą ir 
mažas kūdikis gali suprast, ir 
todėl yra nesąmonė pasakot, 
buk to nežinojo socialistai ir da
gi “žymiausi socializmo vadai.”

Paikas išmistas yra J. V. pa
saka ir apie generalį streiką. 
Tarptautinio socializmo vadai 
ne tiktai nežadėjo pagelba vi
suotino streiko “užgesint karės 
gaisrą” (dagi “laike vienos die
nos”!), bet ir nebuvo priėmę 
tokio pelno, kad šilą būdą var
tojus tam tikslui. Įžymiausi 
socialistų vadai kaip tik prieši
nosi tam, kad pripažinus tinka
mu dalyku šaukt visuotiną 
streiką, kares pavojui atėjus, 
nes permatė, kad karė gali kil
ti ir prie tokių aplinkybių, ku
riose visuotinas streikas butų 
neįvykinamas. Taigi dabartinė 
kare parodė ne socialistų “pri
žadų” neteisingumą, o liktai ne
išmanymą tokių žmonių, kaip J. 
Valas,'kurie buvo įsivaizdinę 
apie socialistus dievai žino ko
kių nesąmonių.

“V. L.” bendradarbis, tęsda
mas savo “kritiką”, atranda, 
kad pasaulyje, esą daugybė vi
sokių “socjalizmų”, tarp kurių 
jisai išskaitliuoja “social-patrio- 
tizmą,” “social-kapitalizmą,” 
“social-terorizmą”, “social-gil- 
tinizmą” ir lt. Prie “social-ka- 
pitalistų” jisai priskaito Kauts- 
kį, Bobelį, Sinclairą, Jurgį Ge
gužį ir Michelsoną, ir sako apie 
juos:

Visgi šitie sočial-kapilalis- 
tai yra socialistais. Jie stato 
namus raudonų plytų, tai ga
lite persitikrinti iš Jurgio Ge
gužio namo Bostone. Jie va
žinėjasi raudonais automobi
liais, dėvi raudonais kakla
raiščiais, raudonomis panie
komis ir tam panašiai, o to 
tik ir reikia patenkinimui ta
msaus proletariato, kurį so- 
cial-kapitalistai išnaudoja sa
viems reikalams, neprasčiau 
kaip ir “prakeikti kapitalis
tai.”
Užbaigia savo “mokslinį tyri

nėjimą” tasai “rašytojas” tuo 
užreiškimu, kad socializmas ski- 
riąsis nuo visų kitų pasaulio ju
dėjimų “savo laisvuoju išgvęri- 
mu doroje.”

Ir šitokį nesvietišką klejoji
mą deda į savo špaltas laikraš
tis, turįs pretenzijos prie demo- 
kratumo, pažangos ir rimtumo. 
Ar no sarmata?

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

BUKIME TOBULUS.

(Žodis socialistams)

Nėra ant svieto partijos, sro
vės, nei pagaliaus religijos, ku
ri tiek daug ir taip nuoširdžiai 
aukautų savo įsitikinimams, 
kaip socialistai. Jokia organi
zacija, nei jų nariai nėra taip 
pasišventę, atsidavė savo idealui, 
kaip socialistų organizacija ir 
jos vienutės. Tiesa, — religijos 
— pa v. Rymo-katalikų religijos 
išpažintojai, — laike rymiškų 
ciesorių viešpatavimo, parode 
daug pasišventimo ir kantrybės. 
Bet, tai yra religija, o 
religijos išpažintoją, kaip jau 
yra žinoma, greižiau b a i m ė 
pragaro priverčia pasišvęsti, ne
gu meile prie jos skelbiamų 
idealų. Socialistų organizacija, 
tai juk nėra religijos sekta, ku
ri verstų savo narius paklusny
bei),.., gąsdinimu pomirtinėmis 
bausmėmis. - Yra tai tik poli- 
tiškai-ekonomiška partija, susi
dedanti iš visokių religijų ir 
laisvamanių žmonių, kurie 
trokšta pagerinti žmonijos bū
vį, “šioj ašarų pakalnėj” iki ga- 
limiausiam laipsniui. Dėlto tai 
socializmo kankintiniai, kad ir 
iš moderniškosios gadynės Ne- 
rono — caro Mikalojaus II laikų, 
toli pralenkia religiškuosius 
kankinius savo prakilniu pasi
šventimu idėjai. Tame nėra 
abejonės. Teisybė man rodosi 
aiški ir aš noriu ” su socialistu 
skaitytojum pareiti namo... ir 
pažvelgti ir mažus kasdieninius 
dalykėlius, kurie vienok turi di
delę reikšmę socialistiškanie ju
dėjime, j kuriuos betgi ant ne
laimės, mažai, ar visai neatkrei
piama atidos.

Socialisto “mėnesinė duokle” 
irgi reiškia ne ką kitą, kaip tik 
jo pasiaukavimą, nes jis nieko 
užtai negauna. .Jis aukauja sa
vo sunkiai uždirbtą grašį del la
bo žmonijos, ir dėlto tai, kiek
vieno socialisto švenčiausia par
eiga yra, stropiai žiūrėti, kad 
kokiu-nors tiesioginiu, ar netie
sioginiu budu, negriovus tai, kas 
yra jo paties statoma... Turi
me žiūrėti, kad musų pionierių, 
kelio pravedė jų, ir musų pačių 
pastangos, pasiaukavimai neitų 
vėjais, bet duotų kuo geriausių 
rezultatų.

Kokį-gi produktyvį faktorių 
atlieka, ar turėtų atlikti, mo
kesčiai ir išlaikymas musų or- 
ganžacijos? Ar tam tik, kad pa
laikyti propagandą kuri mums 
aiškintų socializmo mokslą. Vi
sai ne.

Socializmas vargiai galėtų gy
vuoti, jeigu didžiuma minių jo 
nesuprastų ir neapkęstų. Juo- 
didžiausios minios užinteresuo- 
ti ir padaryti socialistais, tai 
musų pastangų pirmutinis tiks
las.

Bet kaip prieiti prie tų minių, 
kuomet jos nepažindamos mu
sų bėga nuo musų? Čia reikia, 
butiriai reikia m a n d a g u m o 
ir dar kartą m a n d a g u m o. 
Štai į ką aš noriu atkreipti ati
dą kiekvieno socialisto. Lai ne
pyksta ir neprimeta man drau
gai, kad aš skaitau socialistus 
nemandagiais. Aš to visai nesa
kau. Aš tik sakau, kad socialis
tai n ė r a dar g a 1 u t i n a i 
mandagus.

Pasitaiko, kad ir socialistai, 
ant kokių nors prakalbų neuž
silaiko padoriai, nepasiprašę 
balso rėkauja, urzgia, garsiai 
tyčiojasi atsisėdę prie durų iš 
kitų kalbėtojų, dar ne išėję iš 
bažnyčios užsideda kepurę... 
Susiėję su kitaip manančiais 
žmonėmis užuot mandagiai-ma 
loniai pertikrinti juos, žeria žo
džiais kaip akmenimis... .Ink 
tas viskas neša ne naudą, o kuo- 
didžiausią blėdį Juk tuomi yra 
sėjama didžiausi# antagoniz
mas; daroma priešai iš žmonių* 

'kuriuos musų užduotim yra pa

daryti draugais. Juk tuo lik 
suteršiama gerą savo reputaci
ją, ir ardoma su tokiu vargu 
statomas mūras. Socialistas 
neprivalo but girtuoklis; neturi 
but ištvirkėlis, neturi but mušei
ka, neturi but pasišiaušęs prieš 
kitaip tikintį žmogų, bet turi 
būti mandagus ir rimtas. Bū
tinai turi but doras, blaivus ir 
teisingas, jeigu nori but vertu 
tos organizacijos nariu, kurios 
pamatas yra: mylėti artimą sa
vo net daugiau kaip pats save... 
Kitokiame alvėjuje genaus, kad 
tas draugas pasilaikytų tą “kvo- 
terį” kišenių j e... Socialistai iš- 
tikro turi būti vokiškai sakant 
“‘ueberalles!...

Mes turimo labai saugotis, 
kad savo pasielgimais ne ardy
tume savo ir 'kitų draugų sun
kaus darbo. Mes būtinai turime 
būti mandagus ir siekti iki gali- 
miausiam tobulybės laipsniui.

Rafael Vargas.

Iš kelionės j Rusiją.
Kelione į Japoniją. Japonijon 
atvažiavus. A. Bulota — Dar
bininkų ir Kareivių Taryboje.

Gerai cbičagiečiams pažįsta
mas ir nemažai jų tarpe veikęs 
M. Petrauskas, kuris pirm kiek 
laiko išvažiavo į Rusiją, dabar 
rašo “Naujienoms” iš Japoni
jos:

Rugpiučio 13 d. laivu Emp
ress of Russia pribuvome į Ja
poniją. Kelionė laivu iš Van
couver, B. C. (Kanados) tesė
si 10 dienų.

Visi keliauninkai buvo drau
giški, nors labai skirtingų pa- 
žvalgų. Visą kelią rengėme dis
kusijas, apart vienos dienos, ka
da nuo supimo didžiuma sirgo 
jurų liga. Taipgi turėjome apie 
3 paskaitas ir vieną leatrėlį, ku
rį surengė Chicago Douglas In
stituto mokytojaus vaikai, kurie 
važiavo kartu.su mokytoju Ta- 
binsonu.

Japonijoj.
Jokahomoj nuėjus pas rusų 

konsulą pasirodė, kad yra atva
žiavusi iš Vladivostoko komisi
ja peržiūrėjimui keliauninkų, 
kad apsisaugojus nuo negeistinų 
dabartinei valdžiai žmonių. 
Mes dar nespėjome nueiti prie 
k o m i s i j o s p atviri i- 
n i m u i pasportų, o jau komi
sija žinojo visus žmones musų 
laivu važiavusius, kurie yra 
priešingi dabartiniai valdžiai. 
Pečiaus visiems leido važiuoti 
Rusijon ir mes visi išplaukiame 
iš Jokahomos į Vladivostoką 
rugpiučio 19 d.

Jokahomoj susitikome viso
kių žmonių; vieni važiavo-iš 
Amerikos į Rusiją, bet pabūgę 
pasiliko Jokahomoj; kiti gi pa
būgo iš Rusi jos nuo karės ir da
bar slapstosi ir skursta .Japoni
joj, nes Japonijoj sunku sve
timšaliams apsigyventi: darbas 
pigiai apmokamas, o ir abelnai 
į dirbtuves nepriima svetimša
lių.

Skurdas tarp japonų labai di
delis, vaikšto pusnuogi, gyvena 
gi labiau susikimšę negu Chica
go j e ant Jefferson gatvės.

JUB’LIEJUS!
25 METŲ SUĖJIMO KUNIGYSTĖS

Kunigo Silvestro Kryščuno Btižynsko
Atsibus

Nedelioj, 16 d. Rugsejo-September, 1917 m. 
S«. Petro Apaštalo katalikiškoj trinytlol

4538 So. Marshfield Av<Chicago^ IB.

Anl šventinimo Jubiliejaus minėto augščiaus kunigo bus vvsku-
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GERESNI UŽPELNĄ
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai iAsilavinęt.

LEVESKIO PRIREN61AM0JI IR PREKY
BOS MOKYKLA per UUkus. nauM bodo, 
pagelbsti išsilavinti iengvUl if ui 
užmokesn}. Mokina Anglų kalbos Ud angS- 
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dalyko arba kurso.
G. J. Leveskis, 3311 W.61 PI.Chicago

žinios iŠ Rusijos.

Iš esančios Jokahomoj Vladi
vostoko komisijos patyrėme, 
kad latvių socialistų partijos 
centro sekertorius drg. Neibut 
yra komiteto nariu Vladivosto
ko Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos. A. Bulota, ku
ris nesenai važinėjo po Ameri
ką, irgi yra Tarybos nariu Pet
rograde. .

Rusijoj vietoj buvusios pir
miau caro policijos, dabar yra 
milicija, pasirėdžiusį civiliais 
rubais, tik su ženkleliu ant ran
kovės.

Nuo rugp. 2 d. glostantiems į 
Rusiją beveik vienodos teisės, 
skirtumas daromas tik link 
grįšiančių politiškųjų pabėgėlių 
— juos veža 2-ra klesa, o ne po
litiškuosius — 3-čia.

Maisto Rusi joj nevisur vieno
kiai pristatoma; vienur daugiau, 
kitur mažiau, todėl ir kainos 
nevisur vienokios; vienur duo
nos svaras kainuoja 15 k., o ki
tur— 25 k. J

Iš Rusijos vyrų visai neišlei
džia išvažiuoti. Sugrįžusių į 
Rusiją dabar irgi neleidžia įva
žiuoti į JPctrogradą ir Maskvą.

M. Petrauskas.
Jokaboma, rugp. 18-17.

Redakcijos Atsakymai
Ad. Kazakevčiui. — Žodis 

“negativiškas” (arba “negati- 
vis”) pareina nuo lotynų žodžio 
“nego”, kuris reiškia: sakau ne, 
nepripažįstu, atmetu, užginči- 
nu. Taigi “negativiškas” (ar
ba “negativis”) reiškia — už- 
ginčinamas, atmetamas, prie
šingas geram, blogas. “Negati- 
viška pusė” reiškia — blogoji 
puse, priešingoji gerą j ai pusei. 
Geroji-gi pusė vadinasi “poziti- 
viška” (pozitive”) pusė.

kartu.su


raugystė
Korespondencijos
INDIANA HARBOR, IND

Geo. Chernaucko Oarze, Lyons, III
Prasidės 10 v. ryto ir trauksis iki vėl warn vakarui

Tai bus paskutinis piknikas šią vasarą. Užtai 
malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes Liuo- 
sybės Draugystė yra plačiai žinoma Chicagos lietu
viams savo nuveiktu darbu visuomeniniame gyveni
me ir visuomet atsilankiusius svečius puikiai priima, 
kuo jie visuomet būna užganėdinti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Apie penki mėnesiai atgal. 
SLA. 185 kp. sumanė kviesti vi
sas vietines draugijas veikli ir 
darbuotis bendrai iš vieno rei
kale rinkimo aukų nukentėju
sioms nuo karės. SLA. 185 kp. 
raštininkas išsiuntinėjo visų 
vietinių draugijų viršininkams 
pakvietinio laiškus, kad jos pa
dėtų darbuoties bendromis spė
komis. Greičiausią atsakymą 

sutinka, LSS. 
Vyrų ir Mot. 

Kitos draugys-
e ne į laiškus. Pla

kame dalykas 
t laiškų nedavė,

217 kp. ir Liet 
Apš. Draugija, 
tos neatsal 
dėjus tyrinėti
kad' atsakymo

einant sykį gatve stovi ant kam
po du lietuviai kontraktoriai, 
vienas kitam sako: “šią savaitę 
paliks šimtinė.’’ Taigi matote, 
darbininkai, kontraktorėliai kal
basi apie šimtines, o mes vos tik 
užsidirbame 
“šolderio.”
proga pareikalauti didesnio už
mokesčio, Kada darbo yra ne
reikia snausti, ba greitai gali vėl 
jo nebūt. O kada darbo mažai, 
tada ne laikas reikalauti dides
nių algą, nes tada pulkais dar 
bininkai vaikščioja be darbo. 
Daug buvusių I. W. W. narių 
sako, kad verčiaus visai nepri-

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Yak.

,Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitonų, 
kurtėms sunku atlikti savo liaukos reikalus laike paprastųjų ban
kus valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Musu depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.”

La Salle ir Washington gat. (Prieš City Hali).

TURĖKITE

Didelis Balius su Prakalbomis
• — Parengtas —
LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS

— . Atsibus

Subatoj, 15 d. Rugsėjo=Sept., 16I7 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242-44 West 23rd Place
Prakalbų pradžia 6:30 v.v. Po prakalbų balių

stės šv. Jono Krikšt. viršininkų 
cenzūra nedavė minėtų draugijų 
nariams nė jokios žinios apie už- 
kvietimo laiškus. Vėliaus pasi
rodė, kad ir L. P. D. Kliubas 
yra nutaręs darbuoties išvien 
aukų rinkime, bet tik Kliubo 
raštininkas pašokęs it kojas nu
degęs, pradėjo rėkti, kad jis ga
lįs netik laiškus atsakyti, bet ir 

prirašyti. Bet

W. unijos, Man nesvarbu, koks 
unijos vardas butų ir kaip ji va
dinasi, bet reikia suprasti, kad 
ne unijos vardas pagerins darbi
ninkams būvį, ale darbininkų 
susipratimas ir mokėjimas ko
voti išvien. , Z. Gapšis.

LIVINGSTON

, Nedclioj, rugs. 3 d. įvyko LSA 
130 kp. mėnesinis susirinkimas 
kuriame buvo kalbėt

EXTRA.!
Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 

Šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hal
sted St. Pradži

Kviečiau

ir privertė tatai 
žinojus, k 
darbuosis 
tėjusių nuo 
mas
dienos

Atrasta, kad nežiūrint nu ver 
limo caro Mikės II, visgi dar pa 
siliko visokių atgal 
(loji dvasiški j a, 

naujosios

merican College Preparatory School
Jei nori greitai ir atsakančiai išmokti Angliškos kalbos, prisi

rengti del kolegijos, pereiti visą Grammar Schooles arba High 
Schoolės kursą, ar išmokti taip kokio mokslo šaką, ir gauti patar
navimą patyrusių mokytojų, kurie žino savo darbą atsakančiai, tai 
lankyk šią mokyklą.

Šios mokyklos sartais mas. jos naujausios ir geriausios meto- 
dos, užtikrina kiekvienam gerą pasekme moksle. Pradžiamoksliams 
viskas aiškinama lietuviškai.

Mokiname dienomis ir vakarais, Kursai prasidės rugs. (Sept.) 
17, 1917. Ateikite prisirašyti •dabar. Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 10 vakaro.

American College Preparatory School
(American School of Languages)

3103 So. Halsted Street, Chicago, III.

t. p., nors ir 
pėkomis, ka

su kitomis negalima susi- 
Gal u t i i tą n usp rend imą 

reikaluose nu tar
iu čio

senai atsakyti 
padaryti. Sa

id keturios draugijos 
išvien naudai nuken- 

karės, buvo šaukia-
viešas susirinkimas ant 9 

rugsėjo, kad aptarus, 
kaip t r kokiu budu geriausia pa
sidarbuoti aukų rinkime. Su
sirinko trijų draugijų atstovai, 
bet L. P. I). kliubas nei vieno at
stovo neprisiuntė. Susirinkę 
trijų dr-jų atstovai užreiškė no
rą darbuoties auku rinkime c 

rengiant balius i 
tų trijų draugijų 
(tani 
ta rti
aukų rinkime 
ta atidėti iki sekančio susirinki
mo, kurs įvyks 14 d. spalio. 
Iki tam laiku liks galutinai su
sižinota su L. P. D. Kliubu.

Toks yra judėjimas vietinių 
draugijų. Ypač tą darbą truk
do L. P. D. Kliubas. Kada L. P. 
D. Kliubas buvo pakviestas da
lyvauti apvaikščiojime pašven- 
tymo vėliavos L. A, U. K. iš 
Kast Chicago, lud. gegužio 6 d., 
tai Kliubas dalyvavo ir net Ame
rikos nacionales vėliavukes ne
šė. Taip, kad nė viena draugi- 

/ginti su šituo 
išreiškimu. O 

dabar, Kada kviečiame pasidar
buoti badaujantiems, lai kliubas 
mažai ant to atidos leatkreipia.

kuri nenori 
klausyti naujosios valdžios ir 
kursto prieš ją tamsius žmones. 
Todėl reikia remti naująją val
džią, reikalinga vesti plačią agi
taciją, reikia literatūros, prakal
bų, paskaitų ir lt., kad pralavi- 
nus žmones ir pertikrinus juos, 
jog reikalinga yra remti naują
ją valdžią. 'Tam tikslui SLA. 
130 kp. iš savo iždo paskiru 
$10.00, kuriuos siunčiame 
Naujienų Redakcijai, prašydami 
jos perduoti Rusijos Revoliuci
jos Rėmimo Komitetui.

K. E, Bertulis. 
$ 10.00 priimta ir perduota drg. 
L. Pruseikai. « N. Red.

Rugsėjo 6 dieną patiko nelai 
mė lietuvi K. Katauska. Jis taL C

po mirtinai sužeistas I
Tą pačią naktį

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Jau Atspausdinta
ir galima gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasa- 
ka-drama—kokio ligšiol dar lietuvių kalba netu
rėjome. Kiekvienas, kas tą veikalų skaitys, skai
tys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, ir vis 
negales atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Pasiskubinkite tų 
veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite

J. Sirutis, 1840 S. Halsted St Chicago, III

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje saves ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tui- 
čisus, kada pranyksta 

[t regėjimas.
’I Mes vartojam page- 
/ rintą Ophthalmomet- 
r er. Ypatinga domi 
j* atkreipiama į vaikus. 
’ Valandos: nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro; nedėld. 
nuo 10 iki 11 dienų*

Ashland Avenue,
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

4649 So

Skoliname pagal įstaty
miškų mokestį 

$25 .. 8714c į mėnesį
50 ........  1.75 į mėnesį
75 .... 2.62y2 į mėnesį

100........... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3^% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

OGAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street,

Telephone Drover 2116.

Kenausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiu daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoyu — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit* 
Jei nebus auksas, tai $50 migrodos 
gausite nuo šio laiko.

Akinis j.
Kas turit silpnas akis ar trumpą re* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
jaukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistai 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė* Chicago

Tel. Armitage 984

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 n**- 
tų kaipo patyręs jrydytojas, chirftrffM 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas linus, vj* 
rų, moterų ir vaikų, pa*al naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 180 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, W 
f 8 vakarais. Telephone Canal 8119* 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

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

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

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.

gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Jeigu 
Jeigu 
Jeifhi BALTIMORE, MI)

vojo tarp savęs. iTics išnau
dotojus jiems nebuvo kada ko
voti, nes reikėjo vieniems kitus 
kolioties. Darbininkams besipe
šant tarp savęs tatai niekad ne
išeina ant naudos. Pažvelgus į 
dabartinį lietuvių rubsiuvių sto
vi, tikrai atrodo

Daktaras WISSIG
Seno Kraįatis

GTOO VISAS UGA8 VYRŲ IR MOTERŲ.
NETURINT KAIP UZSWENfMUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speclallškal «ydo Htraa pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, Už nuodijimų kraujo, 
m iiuaH. šaipias, reumatizmų, ųalvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 

skaudėjimų Ir paslaptingu# liga#. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Su* r persitikrinkite, ka jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 

tūkstantine ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dienų* 

GMO GE ISLAND AViL, iacnpM 19-to» r«t„ virtoj Benkos. Tel. Canal 3263.

ncsior- 
ganizaVo, bet demoralizavus. 
“Aidoblistų” skyrius jau taip 
kaip negyvuoja. Nors dar ke
letas priklauso, bet nieko negir
dėti apie juos. Amalgameitų 
lietuvių skyrius turi narių 500 ir 

finansiškai. Kur 
kontroliuoja, tai

šiaip-be taip iš kovoja

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų

CARR BROS. WRECKING CO.
*003 3039 S. Halsted SU, Chicago, III.

gerai stovi 
amalgameitai 
ten dar
dolerį kitą, bet kur visai neor
ganizuoti darbininkai, tai ten la
bai išnaudojami. O labiausia 
pas mažuosius kontraktorius.

Mokestis dirbantiems nuo 
štukų taip nukapota, kad net 14 
valandų į dieną dirbdami vos 
užsidirbant ant sriubos. O 
kontraktoriai nesnaudžia. Man

Aukaukite L.S. Fondan
IŠKABOS

Visose Kalbose 
malevoja ant vežimų, automobilių, 
langų, lentų, geležies, stiklo, drobės 
ir sienų.

Šokių ir piknikų iškabas,
L. LANGE and CO.

3153 S. Halsted St, TeL prover 8250

varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas parūpiu 
t i augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Ditak Music Co.
1540 W. 47th St, Chicago, III

Šio jauno žmogaus akįs bu 
vo atitaisytos.
Paveikslas parodo pirm at i 
taisymo ir PO

Apačioje seka 
mano dabartiniu 
ganių.

Turiu virš
2® Meta

Nueikite

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienų: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniais 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

DR. G. M. GLUSES
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 31 M* 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų ir V*lk>

Apsvarstykit 
Gerai,

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Pigino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žino, 
šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

1000 išgydytų ligonių 
amt State Gatves 
ir pasikalbėkite 
su jais

Carl Stroll, 4841 Ashland avė.; Miss 
Biehly, 5038 Justine st.; Elmer Ve- 
dell, Chesterton, Ind.; Mr. Rąy Bloo- 
mquist, Hobart, Ind.; Stanley Stack, 
master mechanic, 2231 Pauls ave.; 
Mr. Geo, Kebbie, Chicago fireman, 
758 So. Kostner av.; Mr. Emil John, 
4347 Lincoln ave.; Miss Lillian Ko
lar, 1503 W. 17th st.; Mr. J. Hanns, 
5001 S. Honore st.; Mrs. Drabich, 
1153 Webster ave.; Miss McQuade, 
518 So. Marshfield ave.; Miss Vera 
Thielen, 3746 N. Paulina st.

Or. F. O.. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir gerklės 

Specialistas
120 SOUTH STATE ST.

“Iškaba besisukanti šviesa.” 
VALANDOS: 9-7. NEDALIOM 10-12

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. W. YUSZKIEWICZ

5Y5TEf1

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NerfBlio- 
mis vakarais ofisas u Maryte*. 

Telephone Yards 6S7.

Telephone Hun^boldt 1273.

M . S A H U D M. D. 
Sena# Rusas Gydytojas ir Chirurtw. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų
OFISAS: 1579 Milwaukee Are 

Kampas North Ave , Kambarys 500, 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

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

OH* W -4^4 Hill I 11 O
t TEL. Canal 2118 S

i Dr. A. L. YUŠKA I
GYDYTOJAS ir CHI1WIU

1749 So. Hakted St., ChkMr 
Kampas 18-tos gatv.

tstlk
SR 'M

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avefl.

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”. 
Mes gulime gauti jums atsakančių ir go

tai apmokamų vietų j trumpų laikų. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo siūti rankoves ir kišeniits daryti ir 
prosyti. — Dienines ir vakarines instrukcijos.

.109; F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salio Street

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu*

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro,

VIUmmO U'w 9 rvto iki 1 po ptetk.

W '

S TELEPHONE YARDS 2721

į OR
| Medikas ir Chirurgas J 

j 3315 S. Halsted St., Chicago jį

I. EPSTEINOR
GYDYTOJAS IM CHIRURGAS 

^pitolallsiltsi miliiliku. vpiikv- *’®|* 
Ofi*** it Gy'♦i’umiurt

SOŠfi P Hnlsted 8t., 3Š St*.
Telephone Drove: 4974.

Of i* t.* Mirta ra* iki vsl. ryto, 1 —$ 
I>o pietų ir vakarais.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life lildg., 
29 So; La Baile St., Chicago, III.

Tel Central 6890-0301. Atdara: 
Utarninko, ketvergei ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 3 vakare, po numeriui 
1 see MILWAUKEE AVE., Chicago. lit 

Tel Humboldt 97.

PIRK. SAU visa* Plumbavojimui reik
menis tiekiai už "wholesale” kainam, 
Mea parduotame visiems*

Uvmthal Plumbing Supfiy #•;,
1837 W. Division St., Chicago, 

Corner Mltšhfield Avo. 
Kalbama lietuviškai*

'anMNMlv*

Telephone Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų* Vaikų 
ir visų chroniškų Ikrų.

VALANDOS: 10-11 ryto, 4 -T> po pietų. 7 i 
vakare, NedŠldfcMMate 10—1 po pietų.

3354 S. HALST6D ST., arti 34 ST., 
' CHICAGO, ILL.

DYKAI! DYKAI!
Duba r yra jusu proga mo- 

k v t is barzxi askutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
N ( p raleisk i t e šio pak vie

tiniu. Atsilankykite j nrms 
t u o j aus. I šsi k ir pkite šitą, 
kad atsimintumėte adresu

BURKE BHKKSCNMl
612 W. Madioon Su Chicago UL
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REIKIA DARBININKŲ NAUJIENŲ AGENTŪROSRAKANDAI

CHICAGOS MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

Montello, Mass

divonų, daven

Lowell, Mass

NEW JERSEY VALSTIJOJ

NEW YORK VALSTIJOJ

NAMAI-žEMe

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore
Baltimore
Baltimore

Dasižinokite Teisybę.IOWA VALSTIJOJ

OREGON VALSTIJOJAUTOMOBILIAI

NEBRASKA VALSTIJOJ

MOKYKLOS OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

Moksleivių seimas

NAUJIENŲ AGENTŪROSRANDAI

CHICAGO, ILL.

MICHIGAN VALSTIJOJ

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

WISCONSIN VALSTIJOJ

PARDAVIMUI
ILLINOIS VALSTIJOJSmulkus Skelbimai TURI BŪTI PARDUOTA šią nedė

CONNECTICUT VALSTIJOJ}

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ}

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
Spring Valley
Kewanee, Ill
Pana

Ave

Garsinkis ‘Naujienose’

Galme- 
Felikso 
iš Kau-

Rusų socialistų organiza
cijos skyrius premaine butų

Stock-yardų 
darbininkams

Areštuotas I.W.W. laik 
raščio redaktorius.

REIKALAUJAME 2 MERGINŲ ar 
ba moterų prie abelno valymo dar

Panašiai, kaip kad priva 
tiniai bankieriai.

Priėmimo valan
dos: kasdien 9 iki 
8. Nedaliomis 10

avė.,
lubos

Prirenka visiems 
nuoji 

786-88 Milwaukee 
lubos 
rul.

W. Lombard 
Filipovicz, 
437 S. Pacu

J. Lažauskas, 
637 Lombard

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ių” savo miestuose arba distriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

Minden, W. Va.: J. Ėndrijauskas, 
Box 1H

rūgščio 
731 W. 
kviečiami

ATIDUODAMA RENDON 4 KAM
BARIAI, GAZU APŠVIESTI.
2029 RUBLE ST., CHICAGO

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page-

MOKYKIS SIU T MOTERIŠKUS 
KUBUS

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 St

už retai pigią Kainą, $ioo.uu sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, * -
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tiiojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, ILL

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park Hl

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette »vo

Racine, Wis.: John Margis. 
1005 Gideon Ci

Rock ford iečių 
rugsėjo 16 (1.. .A 
n is skyrius 
has, kurios 
tainėj, 1 
pietų, 
dainuos 
Iodol visi 
si lankyli 
nes daug

savi- 
Biznis 

; puikiai išrengiąs, 
kitataučių apgyven- 

miestelyj. Ku- 
kariuomenčn, 

pigiai.

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd St

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd

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

Saginaw, Mich.: S. Joškcviče, 
2707 Washington Ave.

INDIANA VALSTIJOJ:

REIKALAUJAM LIETUVIŲ JAU 
NŲ VYRŲ, KURIE NORI MOKY 
TIES ČEVERYKŲ BIZNIO. TAIP 
GI TOKIŲ, KURIE TURI PATYRI 
MA. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.

ATKINS & FREUND, 
4805-13 Š. Ashland avė., Chicagc

REIKALAUJ AME lietuvio buče- 
riaus vien lik del ket vergo.

ILLINOIS MARKET CO.
3132 S. Halsted sir., Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
retai pigią kainą, $160.00 sekly-

$300 ĮMOKĖTI, nupirksi mūrinį ir 
medinį namelį po No 3639 Wallace 
str., moderniškai plombuotas. Tai 
yra pigumas už $2200. Pamatykite jį

WINTON and NARTEN,
6447 S. Halstcd SI., Chicago.

Išmokinam piešinio, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
Jus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš 
mokinam jus sint visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
23.36 W. Madison gat., Western ave

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

REIKALINGAS baigęs public 
school vaikas už pagclbininką drei- 
verio prie išvežiojimo duonos.

Antanas Balkaitis, 
1217 5th Ave Chicago Heights, IB.

į, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 
Musų budui atgavimo skolų nėra skir- 

kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
— musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi

nes tam tikslui mea 
advokatus prižiurin-

kalbūs Ghicagos Darbo 
itstovai. Lietuvis! 
. Jurgelionis.

EXTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučei 

ne ir grosernė. Priežastis 
ninką paima kariuomenėn 
plačiai išdirbtas 
Tarp lietuvių ir 
toj vietoj; švariame 
riems nereikia stoti 
atsišaukite tuoj, parduosiu 
Del platesnių žinių kreipkitės į “N.” 
administraciją laišku, pažymėdami 
No. 142, arba asmeniškai.

REIKALAUJAME JAUNŲ MERGI
NŲ, KURIOS NORI MOKYTIES ČE
VERYKŲ BIZNIO. TAIPGI TOKIŲ, 
KURIOS TURI PATYRIMĄ. ATSI
ŠAUKITE TUOJAUS.

ATKINS & FREUND, 
4805-13 So. Ashland Ave., Chicago

Stanley K. Adomaitis
736 W. 18th St., kampas Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS gerai patyręs bu 
ceris. Greitu laiku atsisaukit į 
2219 Lake St., Melrose Park, Ill 

Phone: Melrose Park 745

I.: J. Aleknevicz 
650

Cicero, Ill. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct., Cicero, Ill 

St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

t kimo. Jeigu galima, eikite Šiandien ir atsiduokite i Daktaro Ross’o 
B priežiūrą.
r Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
I sugrąžinti j sveikatą ir stiprumą.
K Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
i reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi- 
f sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
I DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
t KAMPAS MONROE STREET. CHICAGO, ILL. 
E ROOMS 506 IR 507, CR1LLY BUILDING.
I IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
L VALANDOS: Kasdien 9 iki 4. Nt-dčlmmis Iii iki 1. Taipgi Pane- 
i dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

ATIDUODAMA rendon, 3242 U- 
nion avė., Linas fialas, naujai meb
liuotas kambarys, parankus dviem 
vaikinams, elektros šviesa, telefonas 
gesas, maudynė ir karšias vanduo.

NAUJAS 2-jų fialų namas, 5—6 
dideli kambariai, ąžuolo grindys ir 
papuošimai, medikais spinta, meta
line garada, augštas beizementas,— 
atlika, $3850, arti Crane. Didelis 
bargenas.

Sietyno mišraus choro 
i vyks rugsėjo 14 dieną. 7 
kare, 
nėj, 2 
nariai

Chicagos Rusijos išeivių socialistų 
organizacijų konferencijos teikti 
pagelbą Rusijos revoliucijai. Susi
rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 
d., Rusų socialistų organizacijos 
svetainėje, 1149 Campbell ave. Pra

gotai, vertes nuo $25
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo 
$4.50. Vai k in.mis siutai 
iki $7.50

Aldai 
karais.

REIKALINGAS barberys tuojaus 
vakarais ar dienomis. Gera užmo
kestis pastoviam žmogui.

Town of Lake Barber Shop 
1400 S. I lerm i I age Ave., Chicago, 111

Cicero, Ill. — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet., Ci
cero, Ilk, gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
Meldažio svet., Chicago, ir va
sario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mil
dažio svet. Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirtumėte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra uzsi- 
kenkti vieni kitiems. Su pagarba, 

A. Linge, LSS. 138 k p. org.

ROCKFORD, ILL.
Lietuvos šelpimo Fondo susirinki

mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 d. 10 
vai. rytą Mantagu House, 1528 So. 
Main str.—Draugai delegatai, malo
nėkite atsilankyti susirinkti paskir
tu laiku, nes turime svarbių dalykų 
apkalbėti. Malonėkite pribūti visi.

L. Palsuckis,

gydymą visų užsisendjusių 
s savo pagyrimais; kiti turi 
pasekmes. Aš gydau šimtus 

tūli jų, kuriuos aš išgydžiau galuti- 
jie buvo nustoję vilties prieš atsilan-

ATIDUODAMA BANDON pigiai 
kambariai. Kas nori, surėdyti pini 
gus, pasirandavokite tuos kainba

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis Bt

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank UI

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviw.
286 Wallace Bl

Pamąstykit sulig to.
Aš visiškai išgydau trūkį ir he- 

moroidus be peilio arba skans
eno. Paslaptingos ligos gydoma 
moksliškai, be atsikartojimo. Vi
durių ligos, Reumatizmas, Kata
ras ir tt. gydoma su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami į mane tuo
jaus, jeigu jus sergate.

P ra neši m as A. ( 
Lietuviu 

skyrius lai h

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St. 

West Side Sky r.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.

18-los gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: A. TopJinski, 

2029 Greenwich St.
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normal Ave.
Brighton Park:

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.
V. Saudargas, 2418 Princenler av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Boselando ir Burnsi-

REIKALINGAS JANITORIUS. Tit 
ri būti jaunas, tvirtas vyras, nebijau 
tis darbo. Jokis patyrimas nevelka 
liūgas. Blaiviam vyrui darbas an 
visados;
Kreipkitės ypatiškai i “Naujienų’ 

ofisą, ir klauskite manadžeriaus.

Cleaning ir dyeing storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi 
zuis išdirbtas gerai. Vieta paranki 
Pardavimo priežastis—išvažiuoju j

SLA. 208 moterų kuopa rengia ba
lių su programų nedėlioję, spalių 
14 d., Unity (Hub House, Indiana 
ave., arti 31-mos gat. Pažįstamos 
draugystes malonėkite nerengti tą 
dieną vakarų.

Marė Damijonaitienė, 
Prezidente.

PARDUODAMA pigiai graji 
jamamašina su rekordais. Ma 
lorrekite atsišaukti į 
3317 Auburn 

1-mos

žiniai. — Nedėlioj. 
L.l). Tarybos vieti- 

rengia dideles prakal 
įvyks Mendelssohn sve- 

\T. Main SI., lygiai 2 vai. p<: 
Kalbės drg. P. Grigaitis, ii 
“Kanklių” mišrus choras 

Imtinai yra kviečiami al- 
viršminelas prakalbas 

svarbių dalykų išgirsite.
S. J. Petrauskas

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių vcftk naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mąs Halas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

LSS. 81 kp. Mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 14 d. petnyčios 
vakare, Liuosybės svet., Wabansia 
ave. ir kampas Girard str. Pradžia 8 
vai. vakare. — Noriutįs įstoti į So
cialistų partiją malonėkite ateiti ant 
susirinkimo ir prisirašyti, taipgi e- 
sanlis kuopos nariai turite susirinkt.

Pajieškau savo vaikino Jono Jo 
ciaus, paeinančio iš Kauno gub., Uk 
mergės parapijos. Jis yra apie 21 
metų, juodbruvas, 5 pėdų, 4 col. aug 
ščio. Paskutiniu kartu gyveno Wau 
kegan, III. .Kas apie jį žinote, mel 
džiu man pranešti.

Miss Anna Dinapas, 
2712 Emerald Ave., Chicago, 111

Aš stoviu atskiroje klesoje
Kaip jus galite Jaukti gydytojaus 

lik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali.* Mano galinga X-Ray tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
Imlų pamatyti paprasta akla. Ar 
visi kili.gydytojai turi tokias maši
nas kai]) ši? Ne. Aš turiu prietai
sus savo ofise, įrengtus Prof. Tes
la ir Prof. D’Arsenval, kuriuos aš 
radau labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymą, ko
kį galima duoti.

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

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av*

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

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

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

kimus, rengti debatus etc. 
Platesnių informacijų dėlei rei
kia kreipties subatos ir scrcdos 
vakarais augšeiau nurodytu ad
resu. Tomis pat dienomis ati
darytas ir knygynas. Knygos 
skaitymui išduodamos veltui. 
Visi kviečiami jomis iKiinloties.

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus

Naujasai skyriaus butas ran
dasi adresu: 1149 North Ganų) 
bell ave. Tai yra patogi ir gerai 
įrengta svetainė; elektros švie
sa, virš šimto kėdžių; svetainė

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladc)phijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lic- 
tuviskai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ip*’ 
slavokiškai.

♦ oie ie i w i
| Dr. Povilas Žilvitis į
■ Lietuvis Gydytojas, Chirurfut I
J 8203 S Halstcd St., Chicago. I

Tel. Drover 7179. 1

Per daug metų aš išmokau pasekmingą 
ligų, vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuotic 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas 
sergančių žmonių kas savaitę 
nai iš jų ligų, pasakys Jums, 
kysiant pas mane.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’] 

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

Tel. Canal 3877.
■MliiOTnramnmniMniimmnii-T rurrwiflmrr-

Rl-l KAL.AU.IAME jaunų vedusii 
v\rų j dirbtuvės darbus. Patyri 
mas nereikalingas. Pastovus dar 
has, 30c. į valandą ir 40-45c. į valan 
dą dirbant nuo šmotų.

Central Brass Co., 
4068 Princeton ave., Chicago, III

DeKalbiečių domai.—Visuomeniš
kas susirinkimas įvyks rugsėjo (Sep
tember) 16 d. t. y.'nedėlios vakare 
7:30 v.v. Bendrovės svet., kampas 
Market ir N. 8 gatvii 
visi atsilankytų laiku 
žai užduočių išpildymui: 
nusamdy mas, išrinkimas 
kuris paruoš programos 
per visą vėsųjį laiką ir lt. Programas 
susidės iš sceniškų veikmių, draugi
škų pasikalbėjimų (diskusijų) ir ki
tokių žaismių. Komitetas.

ATIDUODAMA RANDON kampi 
nė sankrova 14 ir Halsted galvių 
Garu šildoma. Nebrangi randa. Al 
sišaukite į

kams, tikėdamies tuo atitraukti 
darbininkus nuo unijos.

Bet šių pelnyčių vėl įvyks ma
sinis stock-yardų darbininkų 
susirinkimas Columbia salėje, 
kampas 48-tos ir Paulina gat
vių. Mitinge bus kalbama apie 
unijos reikalų angliškai, ienkiš-

REIKALINGAS CHAUFFERIS 
Į>rtc “Ford” truko, Turi but blaivas, 
jaunas vyras, kad ir nepatyręs, ga
lintis kalbėti angliškai, ir turintis 
Jaisnį. Atsakančiam vyrui darbas 
ant visados.
Kreipkitės ypatiškai į “Naujienų” 

ofisą, ir klauskite manadžeriaus.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad ave 

Indiana Harbor,’Ind.: Bol. Bolotoy 
3814 Dcodor SI 

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

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway

tinkamus akinius, egzami- 
patarimus duoda dykai.

ave., arti Chicago av. 2-os 
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vąka- 

Ncdėlioniis nuo 9 išryto iki 
Tel. Haymarket 2484.

of A. nariams.
Rubsiuvių Unijos 269 
s savo berlaininį susi- 

subatos vakare, 7:30 vai., 
15 dieną, Rashinskio salėje, 
I8th sh Visi nariai yra 

tsilank vii

Pajieškau dėdės Tadeušo Babliau 
skio ir draugų: Pranciškaus 
no, Marcelės Galminaitės, 
Rojalio, ir Helenos Vaišailes 
no gub., Lukio parapijos.

Juozapas činskis, 
1512 So. Wood St., Chicago

Trylika Slnibert-( irosmau 
kompanijos šerininku padavė 
apskričio teisman 
jis paskirtų receiver] priėmimui 
kompanijos reikalų. Girdi, 
kompanija neteisotai perkėlus 
ant savo vyriausio direktoriaus 
vardo kompanijos turtų vertes 
mažiausia $25.900.

Stock-yardų darbininkai p ra 
dėjo organizuoties į unijų. Or 
ganizuojamo darbo pradžia bu 
vo padaryta pereitų pėtnyčii 
masiniame darbininkų susirin 
kime. Stock-yardų bosai, kai]

subatoj, 14 ir 15 rugsėjo, Aušros 
svetainėj, 3001 So. Halsted St., 
Chicago, III. Seimas atsidarys 
10 valanda išrvto.

Januška, 
1411 E. 59 St

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Ave

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

PABIHJODU Ford’i). Galite pasi- 
matyli su manimi po 6 vai. vak.

Frank Babilius,
4554 S. Western A.ve., Chicago, Ill

gatavi nuo $15 iki 
overkolai. nuo $7.50 iki

18 dolerių.
Pilnas pasirinl 

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

85, dabar 
$1.50 Iki 

nuo $3.00

—Geistina kad 
nes yra nema- 

svetaines 
komiteto, 
veikimui

Mano Troškimas
yra išgydyti kiekvieną sergančią 
ypatą, kuri atsilankys į mano ofi
są; jeigu negalima jūsų išgydyti, 
aš greitai lai]) pasakysiu jums ir 
nepriimsiu jus už ligonį. P 
negu jus pradėsite pas mane 
dyli'es, jus galite būti užtikrin
tas, kad aš tikrai žinau, kokia yra 
jūsų liga ir kad jus galite but iš
gydytas j trumpiausią laiką, apart 
to jus atrasite, kad mano mokes
tis yra pigi.

I asitarimas dykai —

DOCTOR BOYD 
ir sandraugas

20 METU PATYRIMO

Petnyčios vakare. ('.ollisetime 
laikys prakalbas Hoot, vienas 
didžiausių visoj 
vių< ir Samuel ( 
rikos Darbo Fei 
dentas. Geri dr 
kalbeli.

Aidoblistų, viuigrų kalba ei 
nančio laikraščio redaktorius 
(^arl Rothfisher ir vėl arės tu o 
tas. Keletas dienų policija j 
buvo sulaikius, bet paleido 
Vienok dabar ir vėl paėmė.
• 5.000 Chicagos bar bėrių neiš 
siemė 1917 m. laisnių. 
prieš juos 40 vvarantų.
gręsia pinigiŠka bausmė 
įėjimas iki JK) dienų.

IŠMAINAU SALIUNA ant namo. 
Viela apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Išeinu j kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Halsted st., Chicago

repeticijos 
30 vai. va- 

Viela — M. Meldažio svetai- 
12 W. 23 PI., Chicago. Visi 
meldžiami nesi vėlinti ateiti 

kad mokytojui atvažiavus ne
reiktų laukti. 'Taipgi kviečiame ir 
nesančius dar nariais Sietyno choro 
ateiti rugsėjo 14 d. ir prisirašyti. 
Nariai bus priimami be jokios įsto
jimo inokesties iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaitės, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte visi 
kartu pradėti mokyties nauju dai
nų. J. Urbonas.

C1JOS : 
bes K1

Visi lietuviai slock-yurd 
bininkui ateikite i ši mitin K €
siorganizuoli i uniją, 
bus pėtnvčioj, rugsėj 
vai. vakare, Goiumbi 
je, kampas 4S-tos i

Chicagoj jau vakar pasijuh 
miltų stoka. Daug smulkiųjt 
krautuvininkų jau nebelurejt 
jų, nei gi negalėjo gauti iš sau 
(lėlių, kadangi malūnai prilrukt

P. Miškinis, 
35 Arthur St

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

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

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

Boumil,
50 Charles St

Lawrenc®, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St

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

Yonkers, N. Y. II L: Weiss,
102 Riverdale Ave. 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

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

Amsterdam, N.Y?! Mr. Males,
145 E. Main St 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave 

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

Liet. S.S. 37 kp. laikys mėnesinį su 
sirinkimą rugs. 13 d., 8 vai. vakaro 
Rašinskio svrt., 731 W. 18 gat Drau 
gai ir drauges, malonėkite visi kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes tu 
rime daug svarbių dalykų apkalbėti

Rašt. K. Kazlauskas

Liet. Socialistų Jaunuomenes Ly
gos 3 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnvčioj; rugs. 14 d., 8 vai. 
vakare, Davis Square parko svetai
nėj (Town of Lake). Viši viršmi- 
nčlos kuopos nariai malonėkite at- 
sibmkvli, nes \ ra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui; laipgi atsiveski
te n.'iiijii narių prisirašymui.

Komitetas.

North Sides Draugijų Sąryšis Kx- 
I ra susirinkimas įvyks šiandie, Vie
šo Knygyno kambariuose, 1617 N. 
Robey si., 7.30 v.v. Meldžiami“ visu 
delegatų nepamiršti, nes tfirime sva-

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

■Nauji neatimti, daryti ant užsa* 
kymo siutai ir overkolai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius

Nauji

kviečiame atsilankyti
NGf-'1' t

219 S. Dearborn 
str., Chicago, Ill. 
Priešais PaČto O-

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės . lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; <$225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, 111.

Springfield, HL: K. Stočkus, 
1530 Sangamon

E. St. Louis, Ui.: K. Žukauski,
123 St. Clair Ava

PAJIEŠKAU kambario apie Rose
land, UI. Geistina, kail šeimynin 
kė pagamintų ir valgyti. Kas turė
site tokią vietą, malonėkit atsišauk 
t i šiuo adresu:

K. J. Turulis,
2058 W. 21 Pl., Chicago, Ill

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News (To.

Liberty Ave and Grant St 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burausko, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Av*
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

306 Hamilton ava
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

AR TURITE SKOLININKĄ?
Jeigu kas juma yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką { musų ran- 
/ t kas, mes turim būdą 

neatsilygina skolas 
tumo,

JįT musų 
sokias skolas visose dalyse Amerikos,

S A turime korespondentus, kolektorius i 
čius musų reikalus visose apiehnkėse.

Musų ofisas yra atdaras de) ypatiškai atsilankančių pa- 
nedėliais, seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkaia, ketver- 
gais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga
lite kreipties pas mus laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 
SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted Street, Chicago, HL

kriaučiaus 
drabužių.
V. Bagdonas,
st., Chicago, 111.

PARDUODU pigiai vežimą išve 
žiojimui duonos. Atsišaukite į 

Warn is Bros.
3838 So. Kedzie ave., Chicago, H 

Yards 2599.

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

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

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

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

140 Moen Ave.
Westville, Ill.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State St. 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,

801 — 8th SI 
So. Chicago, Ill.: Max Feldman,

8904 S. Houston Av® 
Rockford. HL: St. Petrauskas ir 

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

720 W. 120 St 
Harvey, III.: Z. Putramentas,

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

1413 Portland Ave. 
Ill.: A. Jukpbauskas, 

516 Cleveland St 
K. Valančiui)as,

506 E. 7 St 
W. Petraitis,

210 W. Wash SI 
Livingston. III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III.: žičkus,

459 Collinsville

t nK Pasitraukiant iš biznio visas sandėlis vy-
jį A , riškų aprėdalų, skrybėlių, kepurių, apatinių

^1 h* puikiausios, naujausios mados viršutinių
i im F vyriškų marškinių ir 11, turi but parduota už
t 11110 Ateikite ir persitikrinkite
t) Patįs. Pardavimui įrengimai—nauji cigare*'
J Kr■ lams ^elS!O Pusę kainos; 7, Flor (Case) 
B Reisai. Parduodu po vieną ar visus kartu.

I <l<'fona* Canal 3737

AKUSERKA WRS. A. VIDIKAS
Pranešimai

S Vyi išky Drapanų Barbenai
Vodeviliauš Permaina: 

Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Paprastomis dienomis pirmas flora* 

10c, Balkonas 5c.
Subatos vakarais ir nedėliomis pir

mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATV&

ŽINIOS ::
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