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Reichstagas atsisako pa
tvirtinti kares kreditus
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Anglai užpuolė Konstantinopolį

REICHSTAGAS ATSISAKO
PATVIRTINTI KARĖS 

KREDITUS?

Reikalauja, kad valdžia neatidė
liojant paskelbtų taikos sąly
gas — be aneksijų ir kontri
bucijos.

KOPENHAGEN, liepos 12.— 
Atėję iš Berlino pranešimai sa
ko, kad susivienijusi reichstago 
didžiuma pasiryžusi griežtai at
mesti naujus karės kreditus, ku
riuos valdžia renigasi pasiūlyt, 
kol nebus išpildyta du svarbiau
si jos reikalavimai — suteikta 
vidujinės reformos ir paskelbta 
taikos sąlygos — be aneksijų ir 
kontribucijos. Junkerių spauda 
aštriai kritikuoja tokį reichsta
go didžiumos reikalavimą. Ji 
vadina jį stačiog kriminaliu 
prasižengimu.

Kad išvengus galimų ’‘nesma
gumų", sako pranešimai, val
džia rengiasi pavaryt kelis mį- 
nisterius ir jų vieton įstatyt sau 
priešingų partijų žmones. Ar 
tatai jai pavyks,-abejojama. Ka
talikų centras vakar kaip vienu 
balsu nutarė remti savo vado 
Erzbergrrio reikalavimą, kuris, 
kaip žinia, pereitą savaitę ašt
riai smerkė pangermanistų po
litiką, siekiančią pr:e užkariavi
mų ir kontribucijų. Jisai rei
kalavo, kad valdžia ištesėtų savo 
pažadėj: mą, duotą rugpjūčio 
mėn. 191 t metais, būtent, kad 
ji, valdžia, nesiekianti užkaria
vimų. Dabar ji lai turinti iš
pildyt.

Kaip greit susirinks sekamas 
reichstago posėdis, pranešimas 
nesako. Suminima tik tiek, kad 
jeigu valdžia tuo ar kitu bildu 
nepatenkinsianti didžiumos rei
kalavimą karės kreiktai ištie- 
sų galį but atmesti. O kurtu 
su tuo pultų ir kancleris Beth- 
mann-1 loll wcgas.

VOKIEČIAI VERŽIASI
PRIE C ALAIS

Sulaužė anglų liniją Belgijoje; 
suėmė 1,250 belaisviu. 

€

BERLINAS, liepos 12. — Ofi
cialis vokiečių karės ofiso pra
nešimas sako, kad gen. Hinden- 
burgo pulkai vakar uždavė ytin 
skaudų smūgį anglų armijai 
Belgijoje. Yserio distrikte vo
kiečiai sulaužę visą pirmąją an
glų apsigynimo liniją 1,100 jar
dų plotyj. Šioje vietoje jie pa
sivarė į priekį iki 600 jardų ir 
suėmė 1,250 belaisvių ir daug 
kitokių karės pabūklų.

Per ištisas 24 valandas vokie
čiai bombardavę anglų pozici
jas sunkiąja savo artilerija. Pa
sibaisėtina artilerijos dilelio mu
zika buvusi girdima net atokiai 
nuo karės lauko stovinčiame 
Londone.

Oficialis Londono praneši
mas pripažįsta vokiečių laimėji
mą ir sako, kad tai naujas vo
kiečių bandymas prasimušti lin
kui svarbios francuzų prieplau
kos Calais, kurlink jie veržia
si jau nuo pradžios dabartines 
kares. Tatai betgi neduosią 

jiems laukiamų pasekmių: ang
lų frontas Belgijoje esą nesu
laužomas. Paėmimas dalies 
pryšakinių pozicijų neturįs di
delės m iii tarės reikšmės.

Prancūzu fronte vakar buvo v
palyginamai ramu. Tik Woev- 
re distrikte, ties Fleury, vokie
čiai bandę sulaužyti francuzų 
linijas. Užpuolimas lengvai at
mušta sako Paryžiaus prane
šimas.

ANGLAI UŽPUOLĘ KON
STANTINOPOLI.

Bombardavo turkų laivyno 
stotį.

LONDONAS, liepos 12. —-Ofi
cialis anglų ad m i raitijos praneši 
mas sako, kad anglų orlaivių es
kadra vakar užpuolus turkų sos
tinę Konstantinpolį. Bombarduo 
ta turkų karės ofiso budinkas. 
Bombardavimo pasekmės neži
nomos.

Po to augių orlaivininkai už
puolę turkų kariško laivyno sto
vyklą ten pat sale Konstantino
polio. Numestomis anglų orlai- 
vininkų bombomis esą pagadin
ta nemaža kariškų laivų, jų tar
pi* ir paskilbusis vokiečių krui- 
zeris Goeben, dabar Sultan Šė
limas.

Anglų orlaivininkai sugrįžę 
sveik i.

DIDELĖ RUSŲ PERGALĖ 
GALICIJOJ.

Halicz jau puolė; Lembergas 
pavojuje; suėmė 10,000 belai
svių ir daug kares pabūklų.

PETROGRADAS, liepos 12.- 
Aastrams visai nebesiseka. Ru
sai nesulaikomai veržiasi į prie
kį. Halicz’as jau puolė. Jo 
apielinkėse rusai vakar suėmė 
dar du tūkstančiu belaisviu ir c.

| daug karės pabūklų, kurių besi
trauk iantįs austrų-vokiečių pul
kai nebespėjo pasiimti.

Su puolimu llalicz’o rusams 
. dabar atsidaro platus kelias į 
( Galicijos sostinę Lembergą, lin- 
' kui kurios jie ir veržiasi. Visi 
austru bandymai sulaikvli ru- 

I sus iki šiol nedavė laukių pasek- 
i mių. Husai jau atsidūrė tolo
kai už llalicz’o varių. Petro
grado pranešimas sako, kad 
gen. Kornilovo pulkai jau per

sikėlę per Lomnica upę ir varo 
priešus prie naujos jų apsigyni
mo linijos Bogorodchan-Solot- 
vina fronte*.

Petrogrado pranešimas, beje, 
sako, kad nuo liepos 8 iki 10 
vienoje tik Dolina apielinkeje ru
sai suėmę virš 10,000 belaisvių, 
80 kanuolių, jų tarpe 12 paties 
didžiausiojo kalibro, didelę dau
gybę apkasų, mortirų bei kul
kosvaidžių ir kelius didelius a- 
mun’cijos sandelius.

Bušų pasisekimą pripažįsta ir 
Vienuos pranešimai,

Gen. Kornilovo pulkų verži
mąsi vis dar liekasi nesulaiko- c

mas, nežiūrint to, kad austrai 
prisiuntė daug naujų sustiprini- 
•* i

PERSERGSTI DOLERINIUS 
PATRIOTUS.

Prez. Wilsonas sako, kad jų pat
riotizmas tai doleris.

WASHINGTON, liepos 12. -
Prez. Wilsonas vakar paskelbė 
ilgą-ilgą laišką-atsišaukimą į 
šios šalies piniguočius - kasyk
lų savininkus, fabrikininkus, su
sinėsimo įmonių savininkus ir 
lt. •- , kuriame jisai rūsčiai pa
graudeno tiems ponams. Prez. 
Wilsonas sako, kad jie jau ne- 
bepajiegią atskirti... dolerį nuo 
patriotizmo. O tatai atskirti e
są būtinas reikalas - sako per- 
zid. Wilsonas. Tie džentelmo- 
nai turį atsižadėti nuo “karės 
kainų", tariant prez. Wilsono žo
džiais profito-pelno.

Prez. Wilsonas atvirai sako, 
kad dabartiniu momentu, karės 
momentu, kiek galėdami sten
giasi pasinaudoti šios šalies ka
pitalistai. Vieninleils jų tikslas 
dabar yra pelnas. Kasyklų ba
ronai kelią nežmoniškai augštas 
kainas anglims, laivų kompani
jos negirdėtai lupa už perveži
mą, plieno ir vario kompanijos 
irgi neatsilieka. žodžiu, visi 
stengiasi lupti kiek ir kur tik 
galima.

Prez. Wilsonas rūsčiai pagrū
moja jiems ir sako, kad valdžia 
nepakęsianti lokio dalykų slo- 
vio. Dolerinis patriotizmas 
(profit making), girdi, turi but 
atskirtas nuo tikrojo patriotiz
mo. Kitaip valdžia darysia
nti rodą...

PLIENO KARALIAI SIŪLO 
VALDŽIAI PAGELBĄ.

Sako, jie galį pristatyt Su v. Val
stijoms ir talkininkams 400,- 
000 tonų plieno kas mėnesį. 
WASHINGTON, liepos 12. - 

Washingtone dabar atsibūva be
ndra konferencija tarpe šios ša
lies plieno karalių įgaliotinių ir 
laivvno bei karės sekretorių.v 
Vakarykščiame pasėdyje plieno 
karalių įgaliotiniai ir vėl pasiū
lė valdžiai savo “pagelbą”. O ji 
yra ve kokia. Plieno karaliai 
sutinka “lengvai pagaminti” 
šios šalies valdžiai ir talkinin
kams apie 190,000 tonų plieno 
kas mėnesį. lik, suprantama, 
ne be pi lno. Valdžia tečiaus ne
norinti mokėti lokių kainų, kaip 
reikalauja plieno išdirbėjai. Ji 
vis dar rodanti norą nustatyti 
savo kainas, šiandie taigi turė
siąs būti galutinai išrištas tas 
kainų klausimas.

VALGYKITE MAŽIAU.

Naujas maisto administratoriaus 
išradimas.

WASHINGTON, liepos 12.- 
Bukile tausųs, valgykite mažiau 
mėsos -bent 1-na uncija dienoj. 
Tas genialis išradimas priklau
so naujam prez. Wilsono paski
rtam maisto adminisrtatoriui, 
Ilooveriui, kuris, kaip žinia, yra 
paskirtas liksiu kontroliuoti ir, 
“jei bus reikalo,” nustatyti U|d- 
sto reikmenų kainas, kad užkir
tus kelią besąžinių spekuliantų 
veikimui.

Bet dabar ponas maisto admi
nistratorius išrado naują maisto 
sulaupymui būdą: tegul, girdi, 
kiekvienas šios šalies gyvento
jas išduria naują skylutę savo 
dirže ir valgo mažiau mėsos - 
bent viena uncija kas dieną... 
Tuomet dievai sotinsiąs visus: 
juos (gyventojus), kareivius, ir 
dar liks šiek tiek ir talkinin
kams.

Šita maisto administratoriaus v
“išradimą” labai nuoširdžiai pa
silikę daugelis patriotinių drau
gijų. Well — darbininkai, ir 
jus bukite patriotingi —- p-a gel
bėkite tiems ponams suveržti jų 
diržus.

Iš Darbo Lauko.
GATVEKARIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS TORONTO!.
Reikalauja trumpesnių darbo 

valandų ir didesnių algų.
TORONTO, Kanada, liepos 12
Vakar čia metė darbą apie 

du tuksiančiai Toronto Rail
way kompanijos darbininkų 
motoVmanų ir konduktorių. 
Reikalauja trumpesnių darbo 
valandų ir padidinimo algų po 
10c. į valandą.

Miesto komunikacija dalinai 
suparaližuota, kadangi likusios 
gatvekarių kompanijos, kurių 
darbininkai nestreikuoja, nepa- 
jiegia išvežioti darbininkus į ir 
iš dbrbaviečių. Trokai ir auto
mobiliai todėl turi ivales darbo.

Kompanija pasiūlė darbinin
kams tik po du, centu į vai. Pas
tarieji griežtai atmetė tą kom
panijos “mielaširdystę” ir žada 
laikytis iki pa skuti uosi os.

GALI KILT GENERAL1S VA
RIO KASĖJŲ STREIKAS.

Jei savininkai atsisakinės išpil
dyti darbininkų reikalavimus.

--4—---
(iLOBE, Ariz., liepos 12. -

Vario kasyklų savininkai vis dar £•
atsisako tarties su streikuojan
čiais Industrial Workers of the 
World ir Mine, Mills and Smel
ter unijų darbininkais — vario 
kasėjais. Unijų vadai grūmoja 
generaliu vario kasėjų streiku 
ir visoje šalyje, jei kompanijos 
atsisakys tarties su dabra strei
kuojančiais darbininkais.

ŠVEDIJA PROTESTUO
SIANTI.

Vokiečių submarines skandiną 
žvejų valtis.

STOCKHOLM, liepos 12. — 
Švedija pagalios rengiasi užpro- 
lestuol prieš neapribotą vokie
čių subinarinų veikimą, kurios 
be jokio atsižvelgimo pradėjo 
skandinti Švedijos žvejų valtis, 
dargi jos lerilorialiuose vande
nyse.

Vokietija kadaise buvo davu
si užtikrinimo, kad ji vengsian
ti susirėmimo su priešu Švedi
jos vandenyse. Dabargi jos su
bmarines užpuldinėją ten ir pa
čios Švedijos laivus, 
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KELIA PIENO KAINAS.

Nuo rugsėjo 1 d. chicagiečiai tu
rės mokėti po 12 centų už kvo
rtą pieno.

CHICAGO, liepos 12. Pieno 
karaliai jau tariasi, kad dar la
biau apiplėšus Chicagos visuo
menę. Bėgiu pastarųjų vienų 
melų jie jau pakėlė pieno kai
nas nuo 8 iki 10 centų kvortai. 
To esą negana. Jie norį dar 
dviejų centų už kvortą. Taigi 
nuo rugsėjo 1 d. chicagiečiai tu
rėsią mokėti jiems po 12c. už 
k vortą.

SURADO VOKIEČIŲ SUBMA- 
RINŲ BAZĄ.

RIO DE JANEIRO, liepos 12.
Rio De Janeiro laikraščiai 

praneša, kad Brazilijos kariškas 
laivas Malto Grosso suradęs vo
kiečių submarinų bazą pietinia
me Atlantike.

Chicagoje ir apielinkeje — 
Giedra; maža atmaina tempera
tūroje.

KAIZERIS LAIKOSI TVIRTAI.

Washingtonas nesitikįs nieko 
gera iš dabartinio krizio.

WASHINGTON, liepos 12. 
Washingtono valdžia perspėja 
šois šalies gyventojus, būtent, 
kad jie neimtų už tikrą pinigą 
skelbiamas spaudoje žinias apie 
dalykų stovį Vokietijoje. Jisai 
kol kas nežadąs nieko gera. Nuo 
visuotino žmonių sukilimo dar 
toli šaukia. Žmonės ten terei
kalaują tik vidurinių reformų. 
Karės vedimo reikale kaizeris ir 
1 Imdenburgas pasilieku neapri
botais viešpačiais.

Vis dello, Washingtonas išrei
škia viltį, kad anksčiau ar vė
liau “vokiečių demokratija” tu
rės sukilti “prieš Hobenzoller- 
nizmą.”

IŠVAIRKVILLOS gaujas.

Bandęs užimti Parral’ą.

MEXICO CITY, liepos 12. —• 
Oficialis karės ofiso pranešimas 
sako, kad banditų vado, gen. 
Vilios, pulkai šiomis dienomis 
bandę užpulti Parral’ą miestą, 
(’arranzos kariuomene tečiaus 
išvaikiusi jo gaują.

SAN ANTONIO, Tex., liepos 
12. — Vakar į čia atvyko buvu- 
sis Mexikos karės minisleris, 
gen. Alvaro Obregon. Atvyki
mo tikslai nežinomi. Manoma 
tečiaus, kad jo atvykimas suriš
tas su svarbiais Mexikos valdžiai 
reikalais.

IR CARAS NORĮS PIRKT 
LAISVĖS BONDSŲ.

Prašo laikinosios valdžios 
sutikimo.

PETROGRADAS, liepos 12.- 
Buvęs Rusijos caras vakar krei
pėsi į laikinąją valdžią prašymu 
leisti jam ir jo šeimynai pirk- 
lies t.v. laisves paskolos obliga- 
cij ų-bondsų.

Buvusio caro turtas dabar su
darąs lik 900,000 rublių. Jo 
moteris esanti kiek turtingesnė. 
Jos turtas siekiąs vieno miliono 
rublių. Simus gi turįs 1,500,000 
rublių; duktė Olga 3,000,000 ru
blių. Kilos dukters nuo 1,- 
000,000 iki 2,000,000 rublių.

PASKANDINO 24 ANGLIJOS 
LAIVUS.

LONDON, liepos 12. — Ofi
cialiai pranešama, kad pereitą 
savaitę vokiečių submarines pa- 
skandinę 21 Anglijos pirk- 
lybinius laivus — 11 virš 1,600 
tonų įkflpos, 3 žemiau 1,600 to
nų įtalpos ir 7 žvejų valtis.

KOPENHAGEN, liepos 12.-- 
Žinios iš Kopenhageno sako, 
kad busimuoju Vokietijos vidu
rinių reikalų ministeriu veikiau
sia liks buvęs jos amb asado- 
rius Washingtone, grafas Bern- 
slorff. Kol kas dabartinis už
sienio reikalų minisleris Zim
mermann (tar pildo savo parei
gas, vadinas, neaįstatytas.

ANGLIJOS PRIEŠAS JOS 
PARLAMENTE.

LONDONAS, liepos 12. - 
Pranešama, kad East Clare pa
vietas, Irlandijoj, išrinkęs An
glijos parlamentan vieną aršiau-’ 
šiųjų anglų valdžios priešų, Sinn 
Feincr’į Edw. De Valerą, Dubli
no universitatės profesorių. Ji
sai sumušęs savo priešą, nacio
nalistų kandidatą, Patrick Lyn- 
cb’ą, septynių tūkstančių balsų 
didžiuma.

Prof. De Valer’ą Anglų val
džia dar tik nesenai paliuosavo 
iš kalėjimo, kur jis buvo įmes
tas už dalyvavimą Dublino su
kilime pereitais metais.

Tananevičius rastas kaltu
*■■■■ ...............................................................R

Nuteistas 3 met. kalėjimai)
JONO M. TANANEVIČIAUS 

BYLA PASIBAIGĖ.

Tananevičius rastas kaltu ir nu
teistas trims metams kalėji
mam Galbūt apeliuos.
Nusibankrutijusio I i e t u v io 

bankieriaus, Jono M. Tananevi- 
Čiaus, byla jau užsibaigė vakar 
vakare.

Abieju pusių advokatams pa
sakius paskutines kalbas, teisė
jas Hugo Pam perskaitė del “ju
ry” instrukcijas ir prisaikintieji 
teisėjai (jury) 4:00 vai. po piet 
išėjo į savo kambarį nuspręsti 
Tananevičiaus likimą. Tarėsi la
bai trumpai. Už valandos, 5:00 
vai., jury pranešė, kad jie susi
taikė ir sugrįžo į teismą paskel
bti savo nuosprendį. Nuospre
ndis toks:

“Mes, prisaikintieji teisėjai, 
randame Joną M. Tananevičių 
kaltu ir priteisiame 3 metus ka
lėjimo ir užsimokėti $280.00.”

Tananevičius išklausė nuos-[ 
prendį gana ramiai. Teisėjui 
liepus užsistatyti $10,000 kau
ciją, jis liko paleistas. Galuti
nas nuosprendis bus išneštas už 
savaites. Iki to laiko Tananevi
čius gali pareikalauti naujo by
los nagrinėjimo ar apejiuoti į 
augštesnį teismą, jei bus atsa
kytas bylos peržiūrėjimas. Rei
kia manyti, kad 'Tananevičius 
taip ir padarys.

Taip tai užsibaigė viena dalis 
istorijos vieno lietuvių bankie
riaus ir vieno lietuviško banko.

Rpt.

JONO M. TANANEVIČIAUS 
BYLA.

(Pricšpaskulinio teismo 
posėdžio utarninke 

aprašymas).

Tananevičius nieko nebežino ir 
neats i mena. Už ba igi a m os i os 
advokatu kalbos, c

Byla baigiasi. Ir arlinanties 
j;p prie galo, vis daugiau prade
da ateiti j teismo salę lietuvių. 
Atsilanko ir Tananevičiaus gi- 
minės, kurių iki ularninko ry
to visai nebuvo matyti, apart O- 
kun, kuris du sykiu buvo pašau
ktas liudyti. Ularninko ryte 
teismo salėje jau malėsi daug 
lietuvių. Vėliaus dar daugiau 
jų atvyko. Bet buvusių Tana
nevičiaus depozitorių visgi ma
žai lankosi. Reikia tai išaiškin
ti tuo, kad jo depozitoriais bu
vo tamsus žmonės, kurie nemo
ka anglų kalbos, pagalios kas 
jiems iš bylos? Jiems 'Uananevi- 
čiaus likimas mažiausia rupi; 
rupi tik kaip atgauti nors kiek 
pinigų, ko ši byla jiems nepa
gelbės, o (tolei Tananevičiaus — 
lai ne verta gaišti diena. Todėl 
renkasi pasiklausyti bylos dau
giausia biznieriai ir buvusieji 
Tananevičiaus draugai, kuriems 
laikas nėra taip brangus.

Iš pal ryto utarninke tęsėsi Ta
nanevičiaus perklausinėjimas. . 
“cross examination.” Pirmiau
sia buvo klausinėjama apie pa
kėlimą vertes nuosavybių kny
gose, jo banko namo vertę ir tl. 
Paskui prieita prie banko reika
lu stovio. c

Pastebėtina, kad Tananevi
čiaus atmintis visai sumažėjo. 
Jis kad ir apie svarbius dalykus 
nieko nebeatsimena, ar nežino. 
Nežino net, kas dėjosi užsida-J

raut ar užsidarius bankui. Tas 
jo nuolatinis “neatsimenu” iš
šaukia iš valstijos advokato pu- • 
sės net aštrią repliką: “Taip 
kad jus jau viską užmiršote ir 
nieko neatsimenate.”

Tananeviciui parodyta jo tur
to ir skolininkų sąrašas (bank- 
rupey schedule), po kuriuo, ant 
kiekvieno lapo, yra pasirašęs 
pats Jonas M. Tananevičius. 
Jis prisipažįsta, kad lai jo pa
rašas, bet sakosi nieko nežinąs 
apie tą sąrašą. (Dalykas ėjo 
apie pinigus, priimtus po rugs. 
30 d. įrašytus j knygą kaipo de
pozitus ir neįrašytus — padėtus 
apsaugojimui (“held in trust.”). 
'Tananevičius sakosi nieko ne
žinąs apie priimtus pinigus ir 
kurie jų įrašyti ir kurie neįra
šyti į knygą.

Ar jus nesi t ei ra vote apie 
pinigus, priimtus tarpe rugs. 30 
ir spalio 16 d. 1916 m.? — klau
sia prokuroras.

Nežinau, atsako Tanane
vičius.

Kada jus patyrėte, kad pi
nigai įrašyti į knygą, ar jus kal
bėjotės su Kadzievskiu?

- Aš nemanau.
• Su Baltučiu? 

Aš nemanau.
- Ar jūsų bankas buvo gėra

lui* Stovyje (solvent) rugs. 30 
d. 1916? — klausia toliau pro
kuroras. •

- Taip, — atsako kaltinama- 
sai.

Jeigu bankas buvo gerame 
stovyje, lai kodėl uždraudete 
priiminėti depozitus?

Žmonės pradėjo atsiiminė
ti pinigus ir galėjo jų pritruk
ti.

- Bet jeigu bankas yra gera
me stovyje, visuomet galięna 
gauti pasiskolinti.

Kiek jus turėjote pinigų at
sargoj, kada prasidėjo užplūdi
mas ant banko?

- Aš neatsimenu.
Ar jus turėjote atsargoj pi

nigais 15% visų padėtų pinigų? 
(Kadangi depozitai sieke 
$600,000, tai Tananevičius sulig 
taisyklių nuolatos turėjo turėti 
apie $90.000 banke pinigais).

- Aš nežinau.
Ar jus laikydavo! atsargoje 

15% pinigais?
Karla’s mažiau, kartais 

daugiau.
Dabar apie Kadzievskio notą 

ant $5,000 išduotą 'Tananeviciui 
1915 m. Kadzievskis sake, kad 
ta nota buvo duota tik padidi
nimui banko kapitalo, nes Ta
nanevičius norėjęs tada tverti 
valsli jinį banką. Bet pats Tana
nevičius apie tą notą visai ką 
kitą sako. Jis sako, kad Ka
dzievskio sąskaitose truko 
$5.000. 'Tuo laiku Kadzievskis 
nebedirbęs banke, bet neužilgo 
Tananevičius priėmęs Kadzievs- 
kį algai. Tananevičius prisipa
žino, kad, nežiūrint rastojo tru
kumo, jis netraukęs Kadzievs
kio teisman, nieko nesakęs 
bondsininkui, bet dar priėmęs 
K. atgal į darbą pats Tan. pa
rašęs rekomendaciją* bondsų. 
kompanijai. Pasigauedinęs vieą 
Kadzievskio nota, kurios jis ne
žinąs ar kada prašęs Kadzievskį 
užmokėti, nors jis manąs, kad 
Kadz. kitas notas (vieną apt 
$3.000, kitą ant $500) yra išmo- 
bėjęs. \ ,.4-

(Bus daugiau).
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Kris is as 
Vokietijoje.

Vokietija šiandie yra cen-

ra atkreipęs akis.
Ir tenai, matoma, dedasi 

svarbių dalykų.
Laikraščiai daug rašo a- 

pie sunkią partijų kovą, ku
ri dabar eina Vokietijoje, tik 
gaila, kad jų žiniomis nega-

Bet apleidžiant atskirus 
faktus, apie kurių tikrumą 
kolkas dar priseina abjoti, 
vis dėlto matyt, kad Vokieti
jos politikoje atėjo momen
tas, kuris gali nuspręsti jo
sios ateiti.

Susirinkus reichstagui, 
valdžia turi išdėstyt prieš jį

jo kreditų tolimesniam ka
rės vedimui. Vokietijos pa-
rlamentas, kuris pirma be
veik be kritikos priimdavo 
visus kanclerio užreiškimus 
ir be pasipriešinimo duoda
vo jam pinigų, kiek jisai rei
kalaudavo, dabar yra pasi
ryžęs pastatyt jam savo są- 
lygas.

Reichstago didžiuma no-

Demokratinė reichstago da-

Rusija; o konservatoriai gei
džia, kad valdžia atmestų 
jas ir atvirai stotų už anek
sijas ir kontribucijas.

TJemokratinė reichstago

tuojaus paduotų reformų 
sumanymą Vokietijos tvar
kos pagerinimui. Tam reika
lavimui tečiaus visoms jie- 
goms priešinasi junkerių ir 
stambiojo kapitalo partijos. 
Jos nori atidėt reformas iki 
karės pabaigimo, kad apie 
jas paskui užmiršus.

Klausimas dabar, katron 
pusėn links kancleris, ir ką

zicija nepatenkins.
Yra žinių, kad už refor

mas ir už demokratinę tai
ką dabar stoja reichstage 
jau ne tiktai socialdemokra
tai, o ir dalis klerikalų (cent
ro partijos) ir liberalų. At
rodo tuo budu, kad reichsta
go didžiuma bus priešinga 
kancleriui, jeigu jisai norės 
eiti išvien su junkeriais.

Suprantama, kad p. Holl- 
wegas stengsis, kiek galė-
darnas, išvengti to, kad su
kėlus prieš save reichstagą, 
ir galima todėl laukti, kad 
jisai po senovei mėgins išsi
sukinėti ir atsakinės į visus 
reikalavimus neaiškiomis 
frazėmis. Bet vargiai jisai 
ko atsieks tokia taktika, nes 
ji nenuramintų nė 
partijos.

Pažiūrėsime, kuo

Rusija 
kariauja.

vienos

Rusų kariuomenė ėmė 
smarkiai' atakuoti austrus

Tik-ką pasibaigusis Rusi
jos Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų suvažiavimas pa
siuntė kariuomenei telegra
mų, sveikindamas ją su per-

galėmis ant priešų, žinios 
iš Rusijos praneša, kad da
bar jau visi socialistai Rusi
joje pritartą karės tęsimui; 
atsisakę nuo prieškarinės a- 
gitacijos net ir “bolševikai”, 
pasilikdami tiktai sau teisę 
kovot prieš Laikinąją Val-

“Rusijos socialistai iškry
po iš vėžių!” sušuks kaikurie 
žmonės ir bns ilgose tirado
se dejuot, kad imperialisti
nė buržuazija vis suvedžio- 
janti ir suvedžiojanti tuos 
biednus socialistų vadus, o 
paskui juos ir darbininkų 
minias.

Mes nemėgstame moralis
tų rolę lošti, ’todėl kaltinti 
arba teisti Rusijos revoliu
cinę demokratiją nesiskubi
nsime. Vietoje to, pamėgin
sime suprast, kas tenai de-

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių kongrese dalyvavo, be 
abejonės, stambiausieji re
voliucinio judėjimo atstovai.

sos ir pasišventimo jiems ne
trūksta. Todėl kalbėt apie 
to kongreso nutarimus, kai
po apie kokių tai neišmanė
lių arba paklydėlių darbus, 
butų stačiai paika.

buvo, taip ir tebėra ištikimi 
savo principams. Jie kovo
ja už savo ir už viso pasau
lio darbininkų reikalus, jie 
stengiasi sustiprint tarp
tautinę darbininkų vienybę 
ir įvykint taiką demokrati-

4
Bet kodęl-gi jie tuomet 

stoja už karės tęsimą?
Todėl ,kad taikos padary

mui reikia ne vienos, o dvie
jų kariaujančiųjų pusių.

Jeigu viena kariaujančioji 
pusė nori taikyties, o antra 
nenori, tai karė sustot ne-

Rusija savo norą taikyties 
yra paskelbus ne kartą. Ji 
pasakė, ir kokiomis sąlygo
mis ji sutiktų taikyties..Bet 
iki šiol tos josios pastangos 
įvykint taiką dar nedavė pa
geidaujamų pasekmių.

Vokietija atsisako taiky
ties ir neišsižada savo sva
jonių apie aneksijas ir kon
tribucijas. Jos valdžia sto
ja už karę iki pergalės.

Tokios savo politikos pa
teisinimui Vokietija nuro
dinėja į Rusijos talkininkes, 
kurios dar iki šiol nėra pri
ėmus ios Rusijos taikos sąly
gų.

Todėl karė ir nesustoja.
Aišku, kad ji galės sustot 

tiktai tuomet, kai talkinin
kų ir centralių valstybių val
džios pritars taikos formu
la!, kurią padiktavo Rusijos 
demokratija: — be aneksijų, 
be kontribucijų ir tuo pama
tu, kad kiekviena tauta gau
tų teisę spręst apie save.

Vadinasi, kelias prie tai
kos yra ne tame, kad šalis, 
kurioje paėmė viršų revoliu
cinė demokratija, pirmutinė 
padėtų ginklus, o tame, kad

imti demokratines taikos są-

Rusijos revoliucionieriai 
to ir stengiasi atsiekt.

Jie privertė savo valdžią 
priimt tas sąlygas; jie dabar 
reikalauja, kad ši valdžia 
priverstų ir kitas talkininkų 
valdžias priimti jas (peržiū
rėjimui taikos sąlygų, kaip

............... ......  > ■■ ' n ------------------------------------ ---------------------- - --------  

šaukia talkininkų konferen
ciją) ; ir Jie ragina visų šalių 
demokratijas kovoti už tas 
sąlygas (Rusijos socialistai 
šaukia tuo tikslu tarptauti
nę socialistų konferenciją).

Koliai tuo keliu eina Rusi
jos revoliucionieriai, joks 
protaujantis socialistas ne
gali jų kaltint socializmo 
principų peržengimu.

Jeigu jų pastangos nėra 
taip pasekmingos, kaip mes 
geistume, tai ne del jų kal
tės, o dėlto, kad kitų šalių 
demokratijos dar neįstengia 
pakankamai paremti juos.

Taikai ant kelio stovi val
džios ir viešpataujančiosios, 
klesos. Norint, kad taika į- 
vyktų, reikia darbininkams 
visose šalyse padaryt su sa
vo valdonais taip, kaip pa
darė Rusijos darbininkai.

Ir jie padarys tatai anks- 
čaius ar vėliaus.

teros” socialistus, kurie be val
džios leidimo dalyvausią aukų 
rinkime Liet. Dienoje, buvo tei
sinamas?

NAVATNA LOGIKA.

L. Pruseika užsigeidė parodyt, 
kas yra tie “isteriškieji” ir “is
toriškieji” socialistai, delei ku
rių kitąsyk ėjo polemika 
“Naujienų” ir “Kovos.” 
rašo “Kovoje”:

Kaip jus, veikiausia, 
menat, “Naujienoms”
patiko tas V. Berg. padalini
mas. Joms ir į galvą neatėjo 
mintis paabejoti, ar jau iš-

tarpe
Jisai

labai

“klesa” yra ir istoriški ir re
voliuciniai. Bet užtat Ghica- 
gos dienraščio red. tuojaus 
atėjo galvon mintis, kad Ber
gerio išradimą tuoj galima 
pritaikyt prie lietuvių socia
listų. Ir, kaip draugai atsi
mena, “Naujienos”, ant tų

apie “Kovos” isteriką ir apie

Apžvalga
KLERIKALŲ SKUNDAI.

“Tėvynėje” skaitome:
Bange

uos piningai ir kur sudedama 
ir dabar atsiunčiamos į Cent
ral į Komitetą aukos, lankėsi 
komisija iš Teisių Ministeri
jos ir darė reviziją Centralio 
Komiteto (vadinasi, Lietuvių 
Dienos) depozito. Viskas ras
ta kuogeriausioje tvarkoje.

Komitetas buvęs keno tai 
įskųstas Teisių Ministerijai.

Kaip tai suprasti? Kas 
skundė ir kam butų galėjusi 
būti nauda iš skundimo ir iš

“pasiuntinys” 
landžioja po

rasta kas-nors negero C. K-to 
depozituose? Ar tiems žmor 
nėms, kurių 
Washingtone
Raudonojo Kryžiaus kancelia
rijas? Ar gal ir tam pačiam 
“pasiuntiniui”, kurs savo lai-

lio K-to skyrius?

kią darė Teisių Ministerijos 
komisija parodė du dalyku: 
Centralio Komiteto darbavi-

viena. Antra — skundikai 
šios šalies valdžiai parodė, 
jog jie, be pamato skųsdami 
savo tautos žmones, yra tau
tos išmatos ir niekšai. 

a

nėra
viršun”

kad iš-

“landžio

celia rijas” ir kuris gyręsis, kad 
suardęs 53 C. K. skyrius, tai yra 
klerikalų “ambasadorius” Wa-

kas kitas užsiima skundiko dar
bu, ir “T 
naši tuo.
tokia vienpusiška? Skundi
kams takus pramynė Washing
tone juk p. J. šliupas pereitą va
sarą, kada susitvėrė. C. K. ir 
ėmė rengties prie Lietuvių Die
nos. Tas džentelmenas papasa-

Bet kodėl “Tėvynė” 
vienpusiška ?

toriui, kad lietuvių socialistai 
esą niekšai, kurie norį pasinau
dot Lietuvių Dienos pinigais, ir 
grasino su valdžios pagelba im
ti juos “už keteros.” Šituo 
karžygišku savo darbu pats 
Šliupas paskui pasigyrė per 

Socia-“Vienybę Lietuvninkų.

t

liniukų spauda kartu su “bc- 
partyve” “Tėvyne” tylėjo arba 
net teisino jį.

Kuo dabartiniai klerikalų 
skundai yrą geresni už Šliupo 
skundus? Kodėl klerikalų mė
ginimas užtraukt valdžios bau
smę ant C. K. yra smerkiamas/

čios save, be abejonės, pri-

Man čia rupi truputėlį pa
kalbėti apie tai, kokie kartais, 

revo- 
” so-

buna anie vadinamieji “ 
liuciniai” ir “istoriškieji 
cialistai V. Bergerio tipo.
Po to L. Pruseika paduoda 

turinį vieno Bergerio straipsnio, 
tilpusio “Milwaukee Leader’y- 
je”, ir sako:

V. Bergerio organas atrado, 
kad social-pa trio tiška didžiu
ma 
soc 
labiau moksliška — labiau, 
vadinas, marksistiška ir, pri
dursime, istoriška, negu eina
nti prieš kaizerį mažuma, ta 
mažuma, kuri turi savo eilėse 
Mehringą, Haase, Ledeburą ir 
kitus mums simpatiškus žmo
nes !

Tai ve iki ko dasikukavo

vadovaujama kaizerinių 
u la Schcidemann, esanti

rašėjai. Ir tie žmonės nobaž- 
nai teisindami ir girdami vo
kiečių social-patriotus, da drį
sta vadinti save istoriškais, 
revoliuciniais socialistais, o 
kitus niekinti isterikų ir rc- 
zoliucionierių vardu!

Viešpatie gink mus nuo 
Scheidcmanno teisintųjų,

voliucionizmo plunksnom.
Dabar, draugai, jus turite

škieji” socialistai ir kas tai 
“isteriškieji” socialistai.
O dabar mes raginame rašyto

ją... pagalvot apie tai, ką jisai 
parašė.

Pradėsime nuo pradžios. Drg. 
Pruseika. pradeda savo straipsnį 
prisiminimu apie padalinimą

ir ir apie kilusią de-

savo straipsnyje prideda bent 
vieną žodį prie išaiškinimo tų 
klausimų, delei kurių ėjo pas 
mus minėtoji polemika? Ne, ji
sai kalba visai apie ką kita. Tai 
kam jisai tuomet perstato daly
ką taip, tarytum tas jo straips
nis tai yra lyg koks priedas prie 
tos polemikos? .

Toliaus. Rašytojas imasi aiš-

namieji “istoriškieji” socialistai 
Bergerio typo. O užbaigdamas 
jisai sako: Dabar jau turite su
pratimą, “kas tai yra ‘istoriškie
ji’ socialistai ir kas tai yra ‘is
teriškieji’ socialistai.” Norėjo 
rašyt ir rašė tik apie Bergerio 
typo “istoriškuosius” socialis
tus, o gale savo rašymo tvirti
na, kad jisai išaiškinęs “istoriš
kųjų” ir “isteriškųjų” socialistų 
esybę, apskritai. Kadangi augš- 
čiaus tarpe “istoriškųjų” socia
listų Pruseika minėjo ir “Nau
jienas,” tai išeina, kad visa, ką. 
jisai pasakė apie Bergerį, tinka 
ir joms.

Šitaip šokinėją inintįs to ra
šytojo straipsnyje.

Ir tik dėlto, kad pas jį tokia

tinkamu daiktu prikaišiot “Nau- 
j ienoms” pasiskolinimą tų žod
žių “isteriški” ir “istoriški soci
alistai” nuo Bergerio. Jisai pro
tauja taip, kad jeigu Bergeris 
blogas, tai ir jo vartojamieji žo
džiai turi but blogi.

Mes tam oponentui priminsi
me, jogei žodį “socializmas” 
daug anksčiau, negu darbinin
kai, ėmė vartot darbininkų prie
šai; o betgi tas žodis šiandie yra 
populeriškiausis kaip tik tarpe 
labiausiai susipratusių jų darbi
ninkų.

Reikia žinot, kad kada du 
žmonės sako tą patį tai tatai dar 
nevisuomet reiškia tą patį. O 
kad “Naujienos” kitaip mano 
apie Scheidemanną, negu Ber
geris, tai tame, rodos, pas nieką 
nega lėtų but abejonės.

vežė negrų kažinkur iš Pietų, ir 
jie atvažiavę čia sulaužė žmonių 
organizacijas ir unijas, ir elgėsi 
su žmonėmis, kaip koki lauki
niai žvėrįs. Ant galo jie tiesiai 
pradėjo žudyt baltveidžius. 
Liepos pirmą, nakčia, negrų 250 
buvo susiorganizavę ir apsigink
lavę. Kada jų bažnyčios varpai 
suskambins, tai eit ir žudyti balt-

sugavo, tai tik policijos kai ką

šių negrų norėjo baltveidžius 
užpulti, bet kareiviai apgynė.

veidžiai negrus, ir žudė juos 
baisiausiai, kad baisiau negali
ma žudyti. Bet baltveidžiai ne
užpuolė negrų, tik apgynė savo

Kas Girdėt Partijoj
“Optimist”

Chicagos devintosios wardos 
socialistų lokalus pradėjo leisti 
— dabar iau kas savaite —-- agi-

Tik gaila, kad mes nepasilai- 
kėm anglų laikraščių, kuriuose 
buvo rašyta apie negrų pasiel
gimus su baltvcidžiais, jų pie
nus, ir ką jie mano padaryt su 
baltvcidžiais. Dar ir dabar mu
sų gyvastis pavojuj nuo negrų.

apie savo praeitį, darbą ir kL 
supras, kas jums kenkia.

3. žindama moteris turi 
stengtis maistu pataisyti vidu
rių nereguliarumus. Jeigu ji to 
negali atlikt trumpu laiku, pa
tartina imti aliejų, kurie vidu
rius paliuosuoja. Rusijos mi
neralinis aliejus, arba skystas 
petro Ii ėjus yra gera vartot 
Magnezijos druskos gali būti 
imamos. Tūlos nilės gali ne-

tt.

Laikrasteų manoma pastatyti 
taip, kad jis patsai apsimokėtų 
ne tiek iš prenumeratos, kaip iš 
skelbimu. Kiekvienos laidos c

bus spausdinama tiek egzemp
liorių, kad galėjus aprūpinti 
kiekvienus namus wardoje.

Optimistą redaguos socialistų 
partijos valstijos sekretorius 
Oliver C. Wilsonas. Dalis laik
raščio bus pavesta wardo reika
lams, kita dalis bendriems visuo
meniniams dienos klausimams.

Jeigu jus norite, tai mes jums 
galime surašyti teisingas žinias, 
nekaltindami negrų ir negirda-

rai blogi žmonės, yra gana ge
rų žmonių ir iš jų.

Jums suteikė tas žinias kas 
nors iš biznierių, kurie darė biz
nį iš negrų. Bet čia ir iš musų 
randasi daugelis biznierių, kurie 
darėme biznį geria u s iš negrų

Ii turim išeil iš biznio del šitų 
muštynių. Bet mes visi lietu- 4-
via i sakome, kad tai tikra me-

Socialistų dienraštis
Chicagoj

Vis dažniau ir dažniau prade-

ne tik partijos nariai pašaliais, 
bet tą klausimą ėmėsi rimtai 
gvildenti partijos valdyba.

Laikas labai pribrendo. Aky-

dedasi pasaulyj, ir aky vaizdo j

gyvatine spauda kasdien nuodi
ja žmonių protus, socialistams

savaitiniais leidiniais, bet reikia 
daryti visa, kad įsisteigus dien-

siautimą galima pasekmingai 
kovoti lik tokia/ jau stipria dar
bininkų spauda..

Chicago j pradėti leisti socialis
tų dienraštį anglų kalba dabar 
patogus laikas. Žmonių upas 
begalo pakilęs. Visai šios šalies 
ponų politikai žmonės neprita
ria. Gyvatinius kapitalistų laik
raščius jie skaito dėlto, kad turi 
ką-nors skaityti, bet jais nepa
tenkinti. Žmonės nori turėti 
teisingesnių žinių, sveikesnio žo
džio negu ką jie randa gelto
nuosiuose didlapiuosc. O kad 
taip yra, tai parodo ir tas neap
sakomas
American Socialist ėmėjų skai
čiaus: kuomet iki nesenai to 
partijos organo buvo 
ma vos apie 50—60 
egzempliorių, dabar 
arti 100 tūkstančių
rių. Ir kas savaitė vis nauji tūk
stančiai skaitytojų pribūva.

Taip dalykams esant, dabar ir 
pradėta rimtai svarstyti klausi
mas apie leidimą kasdien socia
listų dienraščio Chicagoj. Tat 
reikia tikėties, kad greitu laiku 
klausimas bus išrištas ir Chica
go susilauks stipraus kasdieni
nio darbininkų organo.
II . '      ■!!!■»■—■■■■■I... ■■ . .

savaitinio

spausdina- 
tukstančių 
išeina jau 
cgzcmplio-

Skaitytoji! Balsai
PRIEš NEGRUS

Gerb. Naujienų Redakcija: —

j ienose.

Auna Jonikiene, Alex Dovi- 
donis, Petronėlė Jenonienė, Ma
ry Majauskas, Jonas Trijonis, 
Frank Puzauski, Kazimieras 
Golta, Morta Duskienė, Jos. Ja- 
kelevicz, Dominikas Gailius, B. 
Poškas, Pranciškus Jocius, Ona 
Jocienė ir Tad. Janonis.

Sveikatos Skyrius

Atsakymai | klausimus.
C. J. M. klausia:

2. Kas yra, jei man skaitant 
pradeda skaudėti dešinį šoną, o

3. Kas imti nuo vidurių su
kietėjimo žindamai moteriai? 
Ar paprastas piles imant neken
kia kūdikiui?

Jei ne, tai kas rei-

Atsakymai:
1. Dedervinės paeina nuo pa

razitų, vadinamų grybeliais 
(fungais), kurie priklauso aug- 

Huenų klesai. /ra
Jie apsigyvena 

odoj, veisiasi, naikina ją ir da
ro uždegimą.

Išgydyt dedervines galima vi
sais tais vaistais, kurie žudo pa-

susijungimų prirengimai, chry- 
sarobinas ir kiti vaistai yra pa-

sai negalima pasakyt, kas jums 
gali but. Reikėtų tikrai žinot, 
kokioj šono dalyj skauda, koks 
yra tas skaudėjimas ir tt. Jei 
skauda augštai, kur yra plau
čiai, gali būti džiova, gali būti 
plaučių plėvės uždegimas, gali 
būti koks augimas, gali būti neu
ralgija; jei skauda kiek žemiau 
ir jei yra tulžies sustojimo sym- 
ptomai, tai gali būti tulžiniai 
akmenėliai arba tulžinės pūslės 
uždegimas. Jei skaudėjimas ar
ti strėnų kaulo, gali būti apen- 
dixo uždegimas, kokia nors žar
nų liga ar kas kita. Reikia eit 
pas gydytoją ir jis pagal tą skau-

singų žinių iš E. St. Louis apie 
piuštyncs baltveidžių su neg
rais? Tas žmogus yra stačiai 
be proto, kuris tas žinias jums •».««-
suteikė. j 4 dėjimą ir kitus symptomus, pa-

žinia, Rusijos valdžia jau o Šliuporaginimas “imt už ke- navatna logika, Ui jisai randa šiais metais kompanijos pri- gal jusy duotus paaiškinimus

kenkti, o kitos gali sugadinti 
kiek pieną.. Mat vidurių paliuo-4 
savim ui pilių yra tiek, kad veik 
nėra daikto pasaulyj, kurio ne
vartotų kokių nors pilių padary
mui. Kada pilių vardas nepa
duodamas, aš nežinau apie ku
rias kalbama.

4. Žindama moteris nėra li
gonė, todėl ir gali valgyt viską, 
kas tik žmogui sveika valgyt. 
Ji neturi imli perdaug kietų val
gių, nes pienas perdaug sutirš
tėja arba sumažėja. Ji neturi 
gert alaus, nes pienas tuomet 
persimaino ir netinka kūdikio 
sveikatai. Jeigu pieno perdaug 
ir jis nemaitina gerai kūdikio, 
tuomet skysti maistai turi 
sumažinti. Ji turi imti
maistą ir gana jo, nes turi save 
ir kūdikį maitini. Maistai, ku
riuose yra daug kalkinių drus
kų, yra geri, nes kūdikio kau
lai būda vejasi ir ima daug kal
kių. Motinos dantis ir kitos

būti
gerą

kada ištraukta lieka daug kal
kių, jeigu jų nedapildoma mais
tu. Pienas, zupės, jautiena, dar
žovės ir vaisiai turi užimti žy-

Dr. A. Montvidas.

“TušČia jų”...
— tuščia jų, tų vyčių! — tarė 

kunigų leiborganas pastebėjęs, 
kaip vyčiai vis labiau ir labiau

Kiek skausmo, ir kiek rezig? 
nacijos tuose kunigų žodžiuose:

—Tuščia jų!...
Bus viskas Orait.

—Vaikinas nėra buvęs išpaži
nties per dešimt metų, o mergi
na taipjau per ketverius metus. 
Ar duotų kunigas šliubą bažny
čioj ?

—šiuri — atsako kunigų leib- 
organas: — Atneškite pinigų, ir 
visa kas bus gerai.

Ne laiku buvo pagimdytas.
Kur dingo kunigų laistyti 

“Laisvamanių Žiedai”?
Metai laiko atgal kunigų visi 

organai visomis t įdubomis triu- 
bijo apie savo “žiedus”. Nuo 
tų triubų balso kalnai judėjo, tr 
gimė
“Laisvamanių Žiedai.”

Gimė ir mirė. Vieni matėm, 
kiti nematėm. Ir daugiau ne

pcliukė—argu

Vyriausias akušeris Fabijonas 
sako, kad trūktas buvęs neda- 
nešiotas... J. Aceris.

MUSŲ DIRVONE.
Laisvė sako: ,
“Mes neesam aniuolai ir ne

būsim jais.”
Reiškia, Laisvė gali turėti 

klaidų kaip ir kili. Tai kam čiaJ 
šaukt, kad Kova uždarytų špal-

Ir vėl:
“Laisvės ir Kovos redaktoriai 

puikiausiai žino, kad Nearing 
yra bendradarbis visų socialistų 
laikraščių: N. Y. Call, Ameri
can Socialist, Schenectady The 
Citizen, Buffalo Age etc.”

Mat, Naujienos ne socialia tie
kos, jos — socialpatriotiškos...

Kurių yra daugiau, “radikalų” 
ar “social-patriotų”? Matyt, tų 
pastarųjų daugiau. “Radika- > 
lai’ turi vieną savaitraštį ir vie
ną dh-kart-savaitraštį, o “social- 
patriotai” — dienraštį ir savait-
raštį.

Mach šnęl, “radikalai”!
LatevftB Mylėtoju.
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Korespondencijos
Del Patarnavimo Depozito- 

riams Bankas Atdaras 
Panedelio Vakare.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 
daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

KEWANEE, ILL.

Lenkai parapijonai 
susipranta.

Kuomet prieš liepos ketvirtą
ją kunigai parengė “teatrą” 
lenkų parapijinėj svetainėj, — 
prisirinko nemažai žmonių — 
para pi jonų.

Ten parapijonai turėjo 
mę” pamatyt 
zuotus pulkus

REIKALAUKITE

■fycuJLEAGLEBRAND CONDENSED
MILK

“lai- 
kunigu suorgani- 
inažų vaikų.

Per šešiasdešimts moty pasek
mingas kūdikių maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO.,

New York. Key No. N.

Telephone Drover 9613

Or... A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialists# Moteriikų, Vyriokų, Vaiką 
Ir visų chroniikų Ji^g.

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

CHICAGO. ILL.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TURĖKITE

atrą, kur miestas dideliausio- 
mis raidomis parašė: “Polish 
stand”. '

Deja, ten agituot už karę ne
buvo progos, nes lenkai parapi
jonai, pamatę, kur juos kunigai

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras. .

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn II. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Dr. M. Stupnieki
3109 So. Morgan St., Chicaff®. 

VALANDOS: nuo « iki 11 i&- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749\8o. Halsted St., Chicago, Ill.
\ Kampas 18-tos gatv.

DENT1 ŠTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

Tel. Yards 6789

Savininkai.

GERIAUSIS PASAULYJ International pro 
sas įkaista per save vartojant gasoliną, ke 
rosiną arba alkoholi, tesudega už 1c per 
valandas. Sveria 6Ma svarus, gvarantuoja 
me jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, ( 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun

Telefonas Canal 3737

A kuše r ka

Daktaras

1733 a HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antri lubff.

Specialistas iš
GYDO VISAS

NEŽIŪRINT KAIP UŽ81SKNĖJUSIOS__ _____
Spec fališka t gydo* ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, utnuodijimą kraujo, 

ode*, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
ėia ir persitikrinkite, ką jis jum* gali padaryti, 
khrydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NetJėHoms iki 12 dieną. 
1XM) BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., vidraj Dankos. TeJ. Canal 3263.

WISSIG,
Seno Krajaus

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

i. skausmus nugaroje, kosėjimą,

Praktikuoja per daugel F metų ir

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvaniios Rospltalėse Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod, 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavoklŠkai.

Laikauir lietuviams parapijo
ms pagalvot apie kunigėlių

H. W. HISZKIEWiCZ

J

padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau
šius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BR1DGEPORTO KRIAUČ1AI
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Ar norite mokėti už siutą
$18.50, $20, $22.50, $25, $35, $40.

Nustebinančios Pasekmes 
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantįs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi verpti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vaL ryto iki 12 dieną.

Dr. Oalwv’ood.
1845 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.
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AKRON, OHIO.

Jauna pora

Birželio 30 d. drg. Boleslovas 
Karsokas apsivedė su p-le K. 
Kazlauskaite. Abudu jaunave
džiai susipratę žmones. Dg 
Karsokas darbavosi Montello,

RAY E. RIEKE
Advokatas

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyčios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kns turi skaudamas arba silpnas akis, ai 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

9 ryto iki 1 po piet.

1-«. VYRAI
».= V Innl

Aš jus 
išgy
dysiu

P»NIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00: 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienius, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapus ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola 
minules.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
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 už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

ant
ant

algos padaroma t 5 
rakandų — j 2 va-

suteikiame paskolą

Mass.

aukavo

Kazlauskas,

kienė, A. Karsokas, P. Kasiule- 
vičius, M. Beigis ir K. Joneliu- 
nas po $1.00. O. Kazlauskiene

Linkėtina laimingo gyveninio

MUSKEGtfN, MICII.

LSS. 246 kp. neišpasakytai 
energingai darbuojasi darbinin
ku klesos labui, v

Liepos 1 d. musų kuopon įsto
jo drg. T. Pu uis, Įnešimu drg.

lavinimos

gai kuopiečiai ir pašaliečiai lan
kyk i ties kuoskaitlingiausiai. Ten

vauti diskusijose įvairiais klau
simais ir bus proga maloniai pa
silinksminti.

piknikas su programų. Ten 
kalbės drg. P. Pekuraitis ir ki
ti. Jaunas Kareivis.

A. Karklynas.

Ko lindi, nurimsti

Ištremtas iš savo 
Tėvynės gimtos? 

Ko liūdi, pagrimzdęs

Ar aš besugrįšiu 
Prie motės senos?

Ko lindi, nurimki!...

Ko liūdi, atminki!...
Priglaus mus tautietis, 

Kurs pergyven karę 
Europos draugai!

Chicago 9—VIII—17.

Lietuviškas Ligonhutis
GYDOME reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistas. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai.
PAŠAUKITE GARFIELD 8150.
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.
H.... .. ..................................................... .. «n ■ ................................ ................ .

GARSINKITE#
“NAUJIENOSE

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 

Tel. Humboldt 97.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

Per 30 
metų ši
mtai iš
gydytų 

yra ma-
no re-
putaci-
ja.

Moterų Domai
P i I n a i i š v y s I y t a s 

B i u s t a s.
Dr. Ramser

AKIŲ SPECIALISTAS
special is Busi Creme

“ ; arba grąžinami
Aromatinis j 

—tikros pasekmes arba 
pinigai. Visai nevodinga.

Visas gydymas $5.00.

D’Orsay Importer
3 West 103 sir. New York, City

Prirenka visiems tinkamus akinius, •*«***> 
nuoja ir* patarimus duoda dykai.
786 88 Milwaukee Ave., arti Chicago Av*. X-*t 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki y ak* 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietą 

Tel. Haymarket 2484.

PROF. DOCTOR COATKS
Beturčiai taipgi ateina pas mane ii 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aft esmi expertas specialistas Jie 
tealsuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaiftuok ir šiu- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą i trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir, pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis met odom is ir už pigiausią 
mokestj de) sumanaus pataraavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State SL, 2-ras augštas,

Prieš Siegel Cooper and Co.

Didelis llšpardavimas
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviui visuomenę atsilankyti į mu
są nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lūkėtai ir visokį kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

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

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

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

REIK ALAU J AM A vynj 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogut 
Ateikite arba rašykite.

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir

binius?
Ar užganėdinti 

auksoriaus bei 
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

_ kuriems pririnko
AKINIUS?

Northsidės ir apielinkčs lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITJ
1617 N. Robey Str., Chicago. 

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vod-eviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-ra GATVE

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

Tel. McKinley 2878 
R. J. WAWZINSKI 

Kcdzie avė., kampas 39 pi.

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų, ir valktį ligų-
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
i _ po pietų ir vakarais.

| TELEPHONE YARDS 2721 gi
DR. J.- JONIKAI T IIS I 

Į Medikas ir Chirurgas ! 
i 33151 S. Halsted St., Chicago | 
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Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Canal 3877.

’elephono Humboldt 1278.
M.SAHUD M. D.
Senai* Husas Gydytojau ir Chlror*®» 

Specialistas Moteriškų, Vyri Aku ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto? 
Kampas North Ave., Kambary* MS 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

t EIKITE TUOJAUS PAS

f WW1M ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 26 metai

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madiaon SU Chicago, HL

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
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane
delio, Seredos, Pėthyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Jus Galima išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Ų nfiSTER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APREpALŲ

Musų sistema ir ypatiškas" mokinimą# pa
darys jus žinovu j trumpą laika.

Mes turime didžiausiu# ir jreriaiMttw kirpi- 
mo-desiRning ir siuvimo skyrius, kur mes #u- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų# mo
kysitės.

Elektra varomos marinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — hil* 
etailės arba dydžio, ii bile mada longmM.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnirka, Frrdėtini#

118 N. La Baile «atvė, Kambary# 416-417. 
priež City Hali

Vyrišky Drapanų Barbenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 jki 
§35 siūlai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kai Ii u. pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertas nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymu, Kožnos Ligos -m:50. Vaikinams siutai nuo $3.00

X-RAY EXAMINACUOS
Aš jums pasakysiu ar jus galite 

but tikrai išgydytu,
Aš jums pasakysiu, be spėlioji

mų, kokia yra jūsų tikra liga,
Aš vartoju tiktai vėliausias mo

ksliškas metodas ir įrengimus,
Aš turiu mano paties vaistų de

partamentą ir laboratoriją,
Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 

varsen, 914 ir 606.
Aš išgydau, kuomet kiti atsisa

ko. .
lųs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
bu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumSte.
VISOS CHRONIŠKOS LIC-JOS VV.RI) IK MOT.EKIJ

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

D O C T O R B O Y DValandos nuo 
H ryto iki 8 v. 
rak. N odelio m 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO,. JLL.

Prieš Pačio
Ofinis

‘irM■WjfHl_ft<idMWhdBi tfftfiflti iltii airfl Ilima zrtMife ,tL .af**** Ai "1*

Į
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS

Ant K>uri|t Lentų Remi# Ir Stoginio Popietei
CARR BROS. WRECKING CO. į 

.1003 3039 S. Halsted St., Chicano, 111. .

iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėliomis ir va

karais.
S. G O R D O N

1415 S. Halsted St., Chicago, HL

į PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- J 
me n is tiesiai už “ wholesale’’ kaina*. S|

X Mae parduosime visiems. X

įl Levinthal Plumbing Supply Co., V 
į 1637 W. Division SL, Chicago, į 
g| Corner Marshfield Ave. ftp

Kalbama lieruviikaL

AKIE SPECIAIJSr
Akis egzaminuoja

n' į* Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regčji-
m a s.

>2 m <■ s > * * p®
F ’ ’ ’ 1 1 1 h j 1 1 Pi 1 iiA-* mometer. YpA^kiftf nga alki

* piam ’
Valandos: nuo 9 ryto iki 9
karo; nedėliomis nuo 10 ik

4619 S. Ashland Avė. X
kampas 47 St. f
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvergas, Liepos 12, 1917.

Kova su vaikų mirtingumu

CHICAGOS ŽINIOS
Z " r

Moteris-daktaras teisiama 
už aborcijos padarymą

. Dr. Liliihn Hobbs—Seymour] turėjo susirinkimą, 
pakliuvo bėdon. Jos byla per- dėti visas pastangas,

Chicagos
Nutarta

LSS. 234 kuopa rengia išvažiavimą 
j Jefferson miškus nedėlioj, liepos 
15 d. Išvažiavimai! kviečiami visi. 
Programas bus paskelbtas vietoje.

Komitetą/.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

žinus

Klerikalų spyrius Negali surasti
me. /

Mirtis Aldos Christopherson,' 
21 melų senumo, Gleun E. IIol-

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą į 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos 15 
d., 10 vai. ryte. Programas susidės 
iš dainų, deklamacijų ir kit. Kalbės 
įžymiausi kalbėtojai iš Chicagos.

Kviečia visus Komitetas

PARSIDUODA PIGIAI saldainiai* 

švento Dovydo bažnyčią. Biznį tiir*- 
j” . — n —...» Taipgi a [belinkėję 

vea- 
gera

mas: “šis mokytas vyras nekal- 
bes ant bačkos užsilipęs, kai 
koks cicilikas ar laisvamanis, 
bot paklausykite kaip jisai kal-

Pol teis tas rado Joe besiknisant

sivedė nuovadom
“Mano vardas yrta Putnam’’, 
tarė jis lieutenantui McMaho- 

niui, — “Joseph Warren Put
nam, ir geresnio vardo nėra vi- K. >

labai reikalingi

John Kcita McDonald, 4355

kė tik 95. New Yorke išleidžia
ma $1,250,000 vaikų sveikatos 
reikalams, gi 
$11,000.

dak-

Rockford, Ill. — Liet. Šelp. Fondo 
skyriaus susirinkimas įvyks nedė
lioj, liepos 15 d., 10 vai. ryto, Mon
tag House — 1528 S. Main st. Rei
kia suvesti atskaitą likusio nuo pik
niko pelno. Draugai, nesivėluokite.

L. Palsuckis, rast.

knygų krautuvė geroje vietoje, prtd 

jau per 9 metus.
gerai žinoma, kad ta vieta api 
ta vien tik lietuviais. Taigi 
proga lietuviškam biznieriui, 
rodami gerą biznį įgyti atsišaukite 
šiuo adresu.

MRS. E. S 
3206 Emerald Ave Chicago, HL

skaliau
sioj

dau. as ne- 
s va r-

Man rodosi, kad jus policistai

Jinai sakėsi, kad

operaciją. sako, tėvai del savo biednumo neį-
Brighton Park. — Keistučio Kliu

bo dainoriai malonėkite susirinkti 
paprastoje vietoje liepos 13 d. <8 v.v. 
Išreikšdami padėką senam choro ve
dėjui p. M. Gemini pranešame, kad

RAKANDAI

hstai per 12 metų nieko nenu- jai $1.50 mėnesiui.

Brangi klaida
priežastis, pasak Dr. Robertson, 
tai tėvu apsileidimas. Jie nesis-

Komitetas.

3ai bemoksliai, 
teik rašei a i, iii r

40? Elihu jos vyro var- 
Jis yra plačiai žinomas fo-

sakė “tikrą tiesą“ savo blevyz
gose. * ' Agotos Sūnūs.

Chicagoj jam labai pasisekė. 
Jiedu nežinojo, kad aš atvyks
tu pas juos svečiuosna. Butų

McMahon pusę valandos ver-
$30,000 už rankas.

k e dešine Keliems me-

tos rankos: susimušė 
riai ir

gaus $30,000.

teisme

Ii naują gyvenimą.

du negalėjo surasti Elihu Arm-

bet ir jie pasirodė netikusiais.

gatveka-

7,683 Chicagos moterų už
sirašė j raudonąjį kryžių

sirašė 7,683 moters. Dabarti
niu laiku jos mokinasi tam tik
ruose departamentuose.

Taupykite Pinigus

Numažintos Kainos
•—■ —----------------------------  Ant--------- :—   .......
Įvairių Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų irčeverykų 

Pardavimas už Numažintas Kainas 
Tęsis Tik Vieną Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai
Kai-kurios Musų Kainos:

VYRIŠKI MARŠKINIAI
Marškiniai .kurie pirmiau par

aduodavo [jo $4.00, šia- $*> Afl
■ tik už v«UU
kurie pirmiau par-

1 *1.30
pirmiau par-

M.00
parsiduodavo

,bar 75c
Kelnės, vilnonės ir 
kurios pirmiau par-

"-*3.50

me pardavime
Marškiniai 1 

siduodavo po 
bar tiktai po

Marškiniai 1

bar tiktai po
Marškiniai 

pirmiau po > 
tiktai po . . . .

pirmiau

kurie

[ _ šiaudinės Skrybėlės įvairiausio 
' ir paskučiausio išdirbinio, specia- 
! liai del jaunų vyrų,z pirmiau par- 
! siduodavo po $2.50 da $4 "7 C 
į bar [jo ............................... I ■ ■ w

Antra eilė šiaudinių Skrybėlių, 
I taipgi vėliausios mados ir gra
žaus darbo, parsiduoda- $4 A A 
vo [jo $1.50 .dabar po .. ■ ■UU

ll amas Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $6.00, $j* Cfl ■ 
dabar po........................... B

Birželio 11 d. William Wal- 
keoAvski išsiimdamas apsivedi
mo “
len Kretchman turinti 18 metų.

teisinosi Walkeowski.

kad Hč-

valai užsimokėti $100 už savo

Norėjo susideginti

nuino, įėjusi savo kambarin ap
liejo drabužius žibalu ir. užde-

snose.

A. A. Stanislovas Stasiūnas

ziaus.

d. š. m. pasimirė Stanis- 
Stasiunas, 25 metų am- 

Veliodis atvyko Amcri- 
1912 metais. Pirmiausia

7 mėnesius Ann Arbor ligonbu- 
tvi, tapo perkeltas i Traverse

Velionis paėjo iš Klovainių mie
stelio, Panevėžio apskr. Ame-

tė darbininkiškus laikraščius ir

'mė.
Brolis, K. Stasiūnas,

S. Auburn Ave., Chicago.

Kares pasekmes

tų susirinkimas. Buvo kalba-

nas žymiuasių

zinm.

ropos mušiuosc, tampa protiškai 
nesveikais. Žmonių nervai ne
gali išnešti artilerijos musių: 
pamažėl jie pradeda irti.

bos tik tada, kada jau yra per-

L.D.L.D. 70 kp. bertaininis susi
rinkimas įvyks liepos 12 d. 7:30 vai. 
vai. K. Grikšo svet, kampas 150 ir 
Northcot avė. Draugai, nesivėluo- 
kite. čedasietis.

TURTU paaukaut $165 seklyfikm 
setą vėliausios stailės už $30, valdo
mojo kambario stalą ir 6 krases u* 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, ’ firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio^ 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ava» 

Chicago, Ill.

“Netiesa”—sako daktaras
Alma E. Scott, turtingo dakta

ro pati, užvedė bylą, kad gavus 
perskyras. Jinai sako, kad dak
taras labai žiauriai apsieidavo 
su ja. Girdi, jis net kelis kartus 
mušęs ją. Priegtam jis buvęs 
neištikimas. Esą naktimis jis 
niekuomet nepareidavo namo.

Vienok Dr. O. F. Scott griež
tai užgina tatai. Jis sako, kad 
ta byla yra suplenuota tiksliai, 
kad išgavus iš jo turtą. Mat 
kiek laiko atgal daktaras užra

Draugės ir draugai, pačmusieji pa
rdavinėjimui rengiamo pagerbimui 
rašytojo J. šerno koncertui bilietus, 
neparduotuosius malonėkite sugrą
žinti ligi ateinančios pėtnyčios Kast. 
Norkui “Naujienose” arba komite
to nariams, iš kurių gavote.

. Koncerto rengimo Komitetas

Springfield, Ill. — LMPSA. 16 kp. 
draugiškas išvažiavimas j Burn par
ką įvyks nedėlioj, liepos 15 d., 1 v. 
p.p. Kas užsimokėjote — kviečia
me dalyvauti. Ten pat bus tarptau
tinis socialistų išvažiavimas.

Komitetas.

Melrose Park.—LSI). Ratelio na
rių susirinkimas įvyks šiandie, 7:30 
v.v. Frank ir James svet., 23 avė. ir 
Lake st. Draugai, nesivėluokite.

S. Januška, org.

gi dabar jinai ir norinti 
naudoti taja proga.

BRIGHTON PARK.

Jaunimas sujudo

Keistučio Kliubo choro,
mos skyriaus ir 1^?:. 1/4 kp. iš
važiavimas į Jefferson miškus

važiavimu.
Apart padorių žaidimų ir 

linksminimos jaunimas turėjo 
pasikalbėjimus, kaip pakelti

Reikia tikėties, kad susipaži
nęs šiame išvažiavime jaunimas 
ateityje darbuosis uoliai ir oner-

Atpigs duona

Agotos Sūnūs

Pacscli, duonkepių

I Mokykla jūreiviams

reivis 
nhi.

Išsprogdino tris bombas

ju-

28 kp. susirinkimas įvyks
7.30 v.v., Meldažio svet.,
23 PI. Drauges ir draugai,

TMO. 
šiandie, 
2242 W. 
nesivėluokite. J. K. Valinskas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugija Sav. 
Pašalpos rengia draugišką išvažia
vimą į Jefferson miškus nedėlioj, 
liepos 15 d. 9 vai. ryte. Bus pra
kalbos ir kitokie pamarginimai. 
Kviečiame gerbiamą lietuvių visuo
menę skaitlingai dalyvauti šiame iš
važiavime. čia visi praleis linksmai 
laiką tyrame ore ir išgirs įvairų 
programą.

Kviečia Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Hgiau, ifž kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro, Pranciškaus 

Ribikausko, pabėgo nuo manęs ne
dėlioję, liepos 8 d. 1917, pasiėmė lai
krodėlį, branzalietą, žiedus ir susi
rinkęs nuo manęs ir vaikų paskuti
nius centus išsivežė, palikdamas ma
ne su 4 vaikais, vyriausias 16 metų 
amžiaus, 'jauniausias 4 metų, 5 pėdų 
augščio. Tamsiai rudi plaukai, rudi 
ūsai ir rudos akys. Mėgsta išgerti, 
rauplėto veido, truputį sulinkęs. Ne- 
kui’ie matė S. Chicago ir buk žadė
jęs važiuoti į Californios vaisi. Kas 
patčmysite tą ypatą malonėkite pra
nešti žemiau padėtu adresu, už ką 
skiriu $5.00 dovanų.

Antanina Ribickicnė, 
6033 So. State St., Chicago, Ill.

Pajieškau Vinco GalinaVičiaus ir 
Vinco Bieliavičiaus. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu:

1840 S.o. Halsted SI., Chicago,

JIEšKO KAMBARIŲ
VED ILSI [)o ra p;d ieško 

arba gyventi iš pusės ir 
dienomis 2K’ metu vaiką.

J. B. ‘
930 W

111.

kambario 
pri žiūrėt i

Chicago

100 -120 DOLERIŲ IN 2 SAVAITES

yra ką žmones uždirba Idamar’o, Pa., Hesh- 
bon’e. Pa., Valiers’e, Pa. ir Diaa’e, Pa, ka
syklos Idamar’o Coal Co., Kasyklos yra sau
gios, be vandens, be geso, augfšČiausia mo
kestis ; 6 kambarių namai, už $7.00 i mė- 

.nesj su daržu ir skiepu, bažnyčios ir mokyk
los. Kasyklos randasi tarp pusės ir vienos 
mylios nuo miesto. Nėra streiko, nėra keb
lumo, Unijos mainos. Ateikite prisirengę j 
darbą arba atsišaukite i Gen. Supt. D[ R 
Williams Idamaro, Pa., arba P-ną 
F. Taylor, Indiana, Pa.

Vernon

REIKALINGAS barzdaskutis, dar
bas pastovus ir gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus šiuo adresu:

Joe Giedraitis, * 
1433 Adams St., Gary, Ind.

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKU “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
' HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

REIKALINGA mergina už gaspa
dinę prie virtuvės ir pridaboti 2 
vaiku. Atsišaukite prieš piet arba 
vakare iki 9 valandai.
949 W. 34th St., Chicago.

REIKALINGA tvirta jauna mote
ris už gaspadinę ir prie auginimo 
dviejų metų mergaitės. Turi mokėti 
angliškai biskį ir gero charakterio. 
Turi išvažiuoti į pietines valstijas. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą pažymint No 127.

REIKALINGAS geras bučeris kal
bantis lietuviškai ir rusiškai.

800—21 st Str. and Lake St., 
Melrose Park, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paankMtž 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, S160JJ0 se
klyčios setas, tikros skuros ui 
Vėliausios mados valgomojo ir 
gamoj o kambario rakandus, 3 pai
kių divonų, davenport, taipgi ffiHi 
pianu su 25 m. gvarancija ui Siti ir 
$225 Victrola su brangiais rekorMs 
už $60.00. Šis yra retas pigumai Ir 
jums apsimokės patirti neiiurint ter 
įųs gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vte 
ną. Atsišaukite tuojaus. * Gyvtmtea 
vieta: 1922 So. Kedzie Aveų arti 33- 
ros gtv.» Chicago, Ill.
---------------------------------------------------- -4

JAUNA PORA turi parduoti too- 
jaus penkią kambarių veik nauhm 
rakandus, divonus, Player Piano, 
binet, Phonograph ir tt. Parduoti* 
atskirai. '

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augŠtas prie* 
Humboldt Park, Chicatfx

PARDAVIMUI PIGIAI —“Daven
port”, stalas, pora krėslų ir karpe
tas. Atsišaukite adresu: *
901 W. 33rd St., Chicago*

NAMAI-žEMe

SVARBI ŽINIA

NUO LIET. ŪKININKŲ DR-JOST 
AMERIKOJE

P. A. Mažeika atvažiavo iš Wis- 
consin’o, kuris pardavinėja ukes, ap
sigyvens Chicagbje per visą savaitę. 
Pas jį galima su visokiais pirkimo 
ūkių reikalais pasimatyti nuo 7 yaL 
ryto iki 10 vai. vakare per visą sa
vaitę po num. 3315 So. Auburn avė.

Turime labai daug ūkių su užsė
tais laukais, šu gyvuliais ir galima 
tuojau pradėti ukininkystę su vie
nu tuksiančiu dolerių, o dabar yra 
laikas pasižiūrėti, kaip išrodo lan
kai ir kokią naudą atneša Wiscon
sin’o upės.

Kreipkitės visokiais reikalais rei
kalaudami informacijų apie ukes, a 
tuomi sučėdysite kelionės lėšas.

Pas jį taipgi randasi ant pardavi
mo hotelis ir saliunas, kurie neša 
gerą pelną, darbininkų čekius mai
no kas 2 savaitės po $3000-;-^4000r 
pagal didelį fabriką. Kasdien ga
minasi po 50 ligi 100 pietų, taip kad 
galima vien tik iš pietų gyvenimu 
padaryti. Apielinkėjc randasi apie 
15 lietuvių familijų, taipgi randasi 
daug lenkų ir rusų. Parsiduoda uk 
$600.00. PARSIDUODA Iš PRIEŽA
STIES UŽSIĖMIMO UKININKYSTE.

Taipgi randasi ant pardavimo ge*- 
ra kalvė, mažam miestelyj, turinti 
daug darbo, nes aplink per 20 mjr- 
lių.kitos kalvės nėra. Neša gerą pel
ną.

P. A. MAŽEIKA.

jos atsiliko sekamose vietose: 
1900 West 59 St., 221-225 East 
50 SI., ir 2518 .— 2534 Went-

REIKALINGAS kambarys del vie
nos ypatos. Apie Halsted str., tarpe 
31 ir 35 Si. Meldžiu atsišaukti į Bar
ber Shop, 3405 So. Halsted St.

K. Daj 
3405 S. Halsted Si.,

REiKALINGAS patyręs barberis. 
Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus:

R. Guzevičius, 
704 W. 35th St., Chicago

suvažiavimas.KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES)
Ant visų gražių-gražiausių kak

laraiščių nužeminant- kainas šia
me išpardavime sekamai:

Kaklaraiščiai kurie pirmiaus 
parsiduodavo po $1.00, da- "7Ka 
bar parsiduos po ........... i ww

Kaklaraiščiai, kurie parsiduo
davo pirmiau [jo 75c, da- ĘH/i 
bar parsiduos po .... wUw

Kaklaraiščiai, puikaus išdirbi 
mo ir ypatingai pritaikyti vasa 
ros laikui jauniems vaikinams, 
parsiduodavo po 50c, da- OCa 
bar tiktai po ................... wwG

Moterų Šilkinės Veistės-bliuzės, 
labai puikios ir vėliausio išdirbi
nio, kurios pirmiau parsiduodavo 
po $6.00, dabar parsi- $ JĮ JTA 
duos tiktai po ...............

Moterų Batestinės Veistės, ku
rios pirma parsiduo- $4 A A 
davo j)o $1.50, dabar po ■

Moteriškos Dresės, puikių au
dinių ir labai gero darbo mote
riškos dresės, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $5.00, $A "7C 
dabar parsiduos po .... I

Moterų Dresės, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo del vasa
ros, pirmiau parsiduodavo po 

$3.00. $O O C i $2.50, dabar gi, pilname $A A A 
.......  I pasirinkime tiktai po

Darbinės Kelnės, spe

VYRIŠKI ir MOTERIŠKI 
ČEVERY K AI

moteriški Črverykai kurie pir
miau oarsiduodavo oo $ 5.50
kurie pirmiau parsiduo- $ * E A 
davo [>o $a.aO, dabar .

aipgi gero išdirbi- 
virti, pirmiau par- 
M.50, da- «3.5Qmn ir labai 

siduodavo po 
bar tiktai už

Vaikų čeverykai
rus ir puikiai padaryti šiame i

- labai slip

pi g

VYRIŠKOS SKRYBĖLĖ 
Puikaus darbo ir paski 
idos. taip, kad kiekviena

pirmi aus

na minose.

ninėn imama tik visai protiškai 
suiro. Vadinasi, nemažaš skai-

nors jų protas ir ne suvis svei-

tolis nervų ligos.

paprastas susirūpinimas priver
stinu kareiviavimu. Pasak jo, 
jau nemažas kareivinio amžiaus

Ir juo toliau,
po

t visų viršminėtų daiktų šiame pardavime 
mintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia 
'mėta, todėl pasinaudokite visi.

A. Pielis & Co
1745 So. Halsted St CHICAGO

daugiausia neurologinių ir pro-

Ryto Naujienose bus paskelb
tas programas koncerto, rengia
mo subatoj Mildos svetainėje p. 
J. §erh(j ęagerbimui.

Silvia O’Connor liko užniuš- 
s, o jo brolis mirtinai sužeis-

negali sugalvoti, kokiu tikslu li
ko pamestos tos bombos.

Charles F. Kimball’s turtas 
bus padalintas tarp 41 
žmogaus

place, mirdamas padarė
menlą, sulig kurio, jo

rp 41
turtasgaus.

Chicago.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
/

PAJIEŠKAU pusininkų į kamba
rius, gali gyventi vien tik už patar
navimą. Atsišaukil greitai šiuo adr:

3707 Indiana Avė. Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME 2 patyrusių “dry 
good” pardavėjų-merginų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.

BACHS DEPT STORE 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

žmo
išneša

Pranešimai
LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks ketverge, liepos 12 d. 7: 
30 v.v., Rašinskio svet., 731 W. 18th 
si. Visi nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti būtinai. K. Kazlauskas.

LSS. 174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks šiandie, 8v.v. Maženio 
svet., 3824 So. Kedzie ąve. Draugai 
į r draugės, nesivėluokite. Kviečia
mi ir nauji draūgai.

J. Ą. Schagamogas, sekr.

REIKALINGAS vaikas dirbti į 
“drug store” (aptieką). Tokis, kuris 
norėtu išihokt aptiekorystės.

R. C. Zaleski, 
3201 Wallace St., Chicago.

AR TURI LOTA?
Turime puikų namą ant išmainy

mo ant loto. Pirmam įmokėjimnž 
užteks loto.

J. Sinkus & Co.
3151 S. Hąlsted st., . Chicago

RANDAI

DYKAI RANDA
Teisingai šeimynai. Del platesnių 

žinių kreipkitės tiktai vakarais.
623 . LIBERTY ST. CHICAGO.

A l i DUODAMA randon kambarys 
vienai ar dviem ypatom su visais 
parankumais. Ant antro augšto.

A. Kairys,

PARDAVIMUI namas ir lotas po 
No. 1112 W. 20-ta gatvė. Metinė ran
da $700. Kaina $4600 Atsišaukite t

Chicago, III.

MAINYK TUOJAUS
Turime labai gerą farmą išmai

nyti ant Chicagos nuosavybės (pran 
perlės). Atsišaukite tuojaus.

$25.00 dovanų už teisingą 
pranešimą areštavimui Jono 
Šniugždos, kitaip John Schultz 
amžiaus apie 28 m., mėlynos 

akįs, šviesus plaukai, šviestis 
veidas, augščio 5 pėdų ir 5 co
lių. Tik pusę dešinės rankos 
turi. Jis išsivežė mano mote
rį Eną Gudzeyičienę, 26 metų, 
rudos akįs, šviesus plaukai ir 
šviesus veidas, 5 pėdų augščio; 
turi karpą ant kairiojo veido, 
ir jos dukterį Antaniną, 3 me
tų, kuri turi galvą pakreiptą 

. i kairę pusę. Aš, vyras, Vin-
centas Gudzevičnis, dovanoju savo nioterei, jeigu pati sugrįžtų. Mel
džiu pranešti osiuo adresu:

Vincentas Gudzevičius,
4920 W. 14th st., Cicero, III., arba i Cicero policiją.

Chicago.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, sinti naminius daiktus arba 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kvr* 
išsimokins. Valandos dieną arte 
vakarais del jųsų pamnkumo. U> 
$10 išmokiname jus siut visokio* 
drabužius.

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

1850 Wells gatv*.
SARA PATEK, MOKYTOJA*




