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True translation filed wlth the post-master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reųūired by the act of Oct. 6,1917

Lietuva linkstanti prie lenkų
Bolševikai užėmė Kijevą
Vokietija vis dar nesuranda 

m misterių

Bolševikai pradeda taikos tarybas su 
Finlandija ir Armėnija

LIETUVA LINKSTANTI PRIE 
LENKŲ.

Lenkai siunčia delegaciją į 
Kauną ir tikisi susitaikinti su 

Lietuvos valdžia.

VARSA VA, birž. 14. — Lenki
jos pergalės Ukrainoje ir atkak
lus Lenkijos armijų priešinima
sis bolševikų ofensyvui ant 
Dauguvos, rado atsiliepimą ir 
Lietuvoje. Per kelias sąvaites 
ten buvo palinkimas susitaikyti 
su Lenkija.

Visuotina demobilizacija tapo 
paskelbta Lietuvoje ir yra tik
ru, kad jos valdžia malonės iš
rišti ginčus taikiu keliu.

Kauno valdžia žino, kad tal
kininkai labai neprielankiai žiū
rėtų į kokį-nors nedraugišką 
žingsnį prieš Lenkiją.

Du Lenkijos parlamento na
riai važiuoja į Kauną, kad ap
svarsčius su Lietuvos Seimu pa
matus Lietuvos ir Lenkijos su
sitaikymo.
Sprendžiama, kad Lietuvos de

legacija, kuri buvo nuvykus į 
Maskvą tarties apie taiką, sug
rįžo į Kauną nepasiekusi - susi? 
tarimo. j ■

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
ns reąuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ UKRAI

NOS SOSTINE KIJEVĄ.

Lerikai traukiasi prie žitomir. 
Ukrainai paėmė Odesą.

VARŠAVA, birž. 14. — Pasak 
gautų žinių, bolševikai briau- 
jasi į Kijevo apygardą, remiami 
ui.Minusio stalčiaus divizijų, 
kokio lenkui dar nebuvo susi
tikę. Lenkai ištraukia sjvo vy
riausias spėkas.

Bolševik.ii įtina į dstriktą iŠ 
pietų, per p>miau kavalerijos 
pereitą teribrijĄ Pn.Š Kijo?, 
bolševikai turėjo vargo kcl pe
rėjo Dnieprą, daugiu įsi? dėlei 
to fakto, k.id lenkai sunaikino 
tiltus.

Smarkus mušis siaučia apy
gardoje ir kukai tik tad • užlei
džia žemę, Aad« jie būna per
viršyti.

Iraukyti | žitombą
VARŠAVA, birž. 14 - Len

kai užbaigė cvakavimi Kijevo 
ir pasitraukė į Žitomiro apygar
dą.

Į šiaurę nuti Kijevo lenkai 
mušasi su J olševikais kurie 
stengiasi pakisti Kije. >-Koros- 
len geleži*kelį/kad siH’įungus 
su gen. Budimi.

Gen Rydzmigly (RadzvUo?) 
pasitraukimas prieš l.nKeviktis 
Ukrainoje tapo atlikt iŠ pilnoj 
tvarkrj. noi?<vikų besb’eržimas 
nntčesn'.lyl priverta Rukus 
t ra uk ties.

Polesėj į.šas apidkč dide
lių nuostolių, bandyd imas su 
laikyti lenkų frontą lies Glc- 
hov. 1,000 hdševikų po priedan
ga artilerijos pasiekė dešinįjį 

krantą DL»c”ro, bet tapo atkir
sti ir iš'iaikh ti. 200 piitr.U ne
laisvėn, o (uigelis pri^rė.

Smarkus veikimas yra šo 
ežero apygardoje ir į šiaurę.

Žinia apie evakavimą Kijevo 
atėjo subTuoj prieš bolše
vikams persu rtant komunikaci
ją, Kijevo komanduoto.as gen. 
Hydzmigly i'.risiuntc paneši
mą, kad i s laikysis, j* i kitaip 
neims pahe|»? Su dideliu var
gu lenkai m gabeno asmenini 
gen. PilsuC.'kio paliepi iią tuo- 
jaus evakuoti Kijevą.

Rusų Jconranduotojas gen. 
Budenni, kuris kariavo prieš 
Denikiną, gabenasi sustiprini
mus, bet karininkai sako, kad 
mušis už Kijevą dar toli nėra 
užsibaigęs.

Premjeras Skulski ir nariai 
jo kabineto, kuri įteikė rezigna
ciją birž. 10 d., pasilieka vieto
je laikinai. Kasdie laukiama, 
kada Pilsudskis paskirs premje
rą reorganizavimui kabineto.

✓

Lenkai bėgdami apgriovė 
Kijevą.

LONDONAS, birž. 13. — Pa
sak vakar išleisto bolševikų pra
nešimo, lenkai prieš evakuo
siant Kijevą, išsprogdino Vladi
miro katedrą, geležinkelių sto
tis, elektros jiegas stotį ir van
dens įvadas. Sunaikindami van
dens stotį pastatė miestą į epi
demijų pavojų. Pranešimas pri
duria:

“Paėmimas Kijevo tapo atlik
tas bolševikų prasimušimu į 
priešo užpakalį ir paėmimu Ki- 
jevo-Korosten geležinkelio Ko- 
rodianka apygardoje. Mes pe
rėjom Dniepro upę ir įėjome į 
miestą. Arti*Vasilkov mes su
mušėm priešą, kuris bėga pa
nikoje šiaurvakarių link, palik
damas karinius transportus.

“Kryme po trijų dienų mūšio 
mes suėmėm 3,(XX) belaisvių.”

Ukrainiečiai paėmė Odesą.
PARYŽIUS, birž. 14. — Iš 

Konstantinopolio pranešama, 
kad Ukrainos kareiviai, bend
rai su lenkų spėkomis, paėmė 
Odesą.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

DENIKINIECIAI VĖL VIENĄ 
MIESTĄ PAĖMĖ.

LONDONAS, birž. 13. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad vadovaujamos gen. Vragel 
spėkos paėmė Melitopol, Kry
me.

5,000f belaisvių, 27 kanuolės 
ir 5 ginkluoti traukiniai tapo 
paimti.

True translatlon filed witb the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reųūired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO KO- 

RELIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĘ.

STOCKHOIjM, birž. 13. —• Iš 
Revelio pranešama, kad tarybo
se Maskvoje tarp Rusijos Kore- 

Į lijos ir sovietų valdžios, pasta
roji pripažino Koreliją neprik
lausoma valstybe, 
valstiečiai išvijo 
kareivius.

. True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 

! RUSIJA PRADĖS TARYBAS
SU FINLANDIJA IR ARMĖ

NIJA.

Tarybos su Finlandija bus Dor
pate, su Armėnija Maskvoje.

LONDONAS, birž. 14.— Mas
kvos bevielinis pranešimas sa
ko, kad Rusijos delegacija, va
dovaujama Bcrzinak ir eKržits- 
ki, paskirta vedimui taikos ta
rybų su Finlandija, jau išvažia
vo iš Maskvos į Dorpatą, Esto- 
nijoje.

Armėnijos delegacija, vado
vaujama Armėnijos parlamen
to prezidento, atvyko į Rostov- 
na-Donu ir išvažiavo į Maskvą, 
padarymui taikos su sovietų 
Rusija.

True translatlon filed witn the post 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

50,000 BOLŠEVIKŲ BAKU.

Jais komanduojąs gen. 
Aleksejev.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
14. — Pasak čia gautų žinių, 
soivetų spėkos Baku, Kaukaze, 
siekia 50,(XX) kareivių ir jais 
komanduoja gen. Aleksejev. 
Sevarstopolio žinia sako, kad 
bolševikai Baku užeini gen. 
Rudnev.

Sovietų darbininkai vedą pla
čią propagandos kampaniją, 
kad sukėlus revoliuciją Gruzi- 
nijoje.

Turkijos nacionalistų valdžia 
Angoroje skleidžia Italijoje iš
spausdintus pinigus. Jie išrodo 
gražiau už Turkijos valdžios 
pinigus.

Svarstys Perstos atsišaukimą.
LONDONAS, birž. 14. Tiki- 

mąsi, kad pirmiausiu dalyku 
tautų lygos tarybos posėdyje 
šiandie bus svarstoma Persijos 
atsišaukimas gelbėti nuo Rusi
jos bolševikų užpuolimo. Posė
dis tęsis dvi dienas.

Kadangi lyga laikosi nuoša
liai nuo lenkų ofensyvo, todėl 
galima tiketies, kad ir Persijos 
reikale, taryba nuspręs, kad ji 
nieko negali daryti tame daly
ke.

True translatlon filed witb tbe post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as rcųuired by the ari of Oct. 6,1917
KRASINAS1 LAUKIA LENINO 

ATSAKYMO.

LONDONAS, birž. 13. — Bol
ševikų pirklybos pasiuntinis 
Krasinas vis dar negali duoti 
Anglijos reikalaujamų užtikti- 
nimų. Jis dar nieko nepatyrė iš 
Maskvos ir laukia atsakymo į 
klausimus. Nebus tolimesnių 
pasimatymų su Lloyd George, 
kol Krasinas negalės ką-nors 
galutino pasakyti.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reąulred by tne act of Oct. 6,1917
TYRINĖS ANGLIJOS DARBI

NINKŲ PODETĮ.

PARYŽIUS, birž. 14. — Petit 
Parisien sakosi patyręs, kad 
Rusijos sovietų valdžia Maskvo
je nutarusi pasiųsti į Angliją 
misiją tyrinėti darbininkų pa
dėjimą.

Kubos telegrafistai laimėjo
> streiką.

HAVANA, birž. 14. — Tele
grafistų streikas, kuris tęsėsi čia 
keletą dienų, šiandie užsibaigia. 
Algos telegrafistams bus pakel
tos beveik dvigubai. Areštuotie
ji čia ir šalies gilumoje žmo-Karelijos , 

Finlandijosjnės, kurie buvo kaltinami maiš
te, bus paleisti.

KAPITALISTINIS “KĖLIMĄ S” DARBININKŲ GEBUVIO. Am. Darbo Feder. 193 žmonas žuvo

Taip tai, kapitalistai užsirioglinę ant darbininkų sprando 
bando pakelti darbininkus “iš vargų klano.” Darbininkai turi 
pirmiausia tuos “geradarius” nuversti nuo savo kupros, tada 
irpatįs galės atsikelti.

True translatlon riieo wnh the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reųūired by the act of Oct. 6,1917

Skelbia boikotą 
Vengrijai

VOKIETIJOS DARBININKAI 
BOIKOTUOS VENGRIJĄ.

Boikotas skelbiamas delei Veng
rijoje siaučiančio baltojo teroro.

BERLINAS, birž. 13. — Vor- 
waets šiandie išspausdino Vo
kietijos Darbo Federacijos pa
liepimą, paskelbiantį generalinį 
boikotą prieš Vengriją, kuris 
prasidės birželio 20 d. Visa 
.transportacija iš ir į Vengriją, 
vandeniu ar sausuma, maisto, 
anglių, žaliosios medegos, kra- 
sos ir telegramų, bus sustabdy
ta.

Paliepimas yra įgaliotas In
ternacionalus Unijų Federacijos 
ir paduoda baisius aprašymus 
baisaus baltojo teroro prieš dar
bininkų klesą, siaučiančio dabar 
Vengrijoje. Vokietijos geležin
kelių, transporto darbininkų ir 
kitos unijos sutiko laikyties boi
koto.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as rpųaired by the act of Oct. 6,1917

ŠTAI KODEIJ VOKIETIJOS 
ŽMONES) BADMIRIAUJA.••

Viską turi atiduot) pergalėto
jams franeuzams.

PARYŽIUS, birž. 14. — Atly
ginimų komisija šiandie oficia
liai paskelbė, kad iki gegužes 
30 d. Vokietija, sulig Versalles 
tiakos sutarties, pristatė Fran- 
cijai 4,686,000 tonų anglių.

Vokietija tuo pačiu laiku 
Franci jai taipjau pristatė 6,547 
arklius, 40,720 galvijų, 67,476 
avis ir 7,575 ožkas.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birž . 14 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais lialpj

Anglijos 1 svaras ..............  $3.95
Austrijos 100 kronų ............... 0.85
Belgijos, už $1 -----  frankų 12.05
Danijos 100 kronų ............... $4.65

, Francijos, už $1 ....... frankų 13.15
Italijos, už $1 ............... lyrų 18.20
Lietuvos 100 auksinų ........... 2.60

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Trenku 100 markių ......    $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $17.70
Olandų 100 guldenų ........... 36.10
Švedų 100 kronų ............... 21.80
šveicarų 100 markių ..............2.60
Vokiečių 100 markių.................2.60

True translation fikd with the post- 
master at Chicago, 111. June 15, 1920 
p* rečiuired bv *he scf of Oct 6. 1917 
IR VOKIETIJOS DIDŽIUMOS 
SOCIALISTAI ATSISAKO DĖ

TIES PRIE KOALICIJOS.
\ _____
Visi bando, bet negali suorga

nizuoti kabineto.

BERLINAS, birž. 14. — Šian
die paskelbta, kad Carl Trim- 
born, vadovas klerikalų centro 
partijos, apšiėmė bandyti suda
ryti naują ministeriją, vieton 
rezignavusio premjero Braun 
kabineto.

Atsisako nuo koalicijos.
BERLINAS, birž. 14. — Did

žiumos socialistų partijos vado
vai pranešė nuosaikiųjų kon
servatyvų vadovui lleinze, ku
ris bando sudaryti ministeriją, 
kad jie atsisako įeiti į koalicinę 
valdžią, jei jos bus atstovauja
ma žmonių partija. Heinze, su
lig vienos žinios, po to atsisakė 
nuo tolimesnio bandymo suda
ryti kabinetą.

BERLINAS, birž. 14. — Par
tijos vadovai įxiskelbė, kad did
žiumos socialistai šiandie laikė 
pasitarimą ir nutarė nedalyvau
ti koalicijos kabinete.

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
Turkijos nacionalistai Marmo- 

ros juroje.
KONSTANTINOPOLIS, birž. 

13. — Turkijos nacionalistų spė 
kos subatoje užpuolė salą Mar- 
moros juroje, sudegino graikų 
kaimus ir užpuolė graikų laivą, 
kuriam pasisekė pabėgti. Du 
anglų torpediniai laivai išplau
kė ištirti.

So. Chicagoje susidūrė trauki
niai.

CHICAGO. — Vakar ryte 1 
žmogus liko užmuštšas ir apie 
20 sužeista, kada Pere Marquc- 
tte pasažierinis traukinis prie 
103 gatvės ir Avenue C susidū
rė su tavoriniu traukiniu.

3 ŽMONES ŽUVO.
PORT BRAGG, Cal., birž. 13. 

—Trįs aviatoriai užmušti susi
dūrus ore dviem aeroplanam, 
kurie nukrito žemėn liepsnose.

VERA CRUZ, birž. 14. —
Meksikoje yra didelio džiaugs
mo, kad Aanglijos valdžia pri
žadėjo pripažinti naująją Mek
sikos valdžią.

Konvencija
G ompersas tebegieda savo be- 
partyviskumo giesmę. Laukia

ma smarkių susikirtimų.

MONTRIMĄ L, birž. 14. — A- 
merikos Darbo Federacijos pre
zidentas Sainucl Gompcrs vis 
dar tebegieda savo bepartiviš- 
kumo giesmę. Jis po pralaimė
jimo republikonų partijos kon
vencijoje jau keletą kartų kal
bėjo apie republikonų atmetimą 
jo reikalavimų ir nors jis juos 
smerkė už tai, betgi ir neagita
vo prieš juos. Dabargi, kada 
republikonai nominavo kandi
datu į prezidentus irgi kraštu
tinį atgaleivį iš senato oligar
chijos, Gompersas vėl prisimi
nė konvencijoje apie tą repub
likonų žygį, bet kartu pagrėžė, 
kad nežiūrint to, darbininkai, 
t. y. Federacija, ir toliau laiky
sis savo bepartyvio politinio 
programo. Vėliaus gi konvendi- 
jon bus įnešta tam tikra rezo
liucija tuo dalyku. \

Kartu Gompersas labai ap
gailauja, kad Jungt. Valstijos 
ne ratifikavo tautų lygos. Gir
di, jei tas klausimas butų bu
vęs atiduotas visuotinam nu- 
balsaviinui, tai visi žmones butų 
priėmę tautų lygą. Kaipgi, ji 
tiek daug teikia visų šalių dar
bininkams, ypač mažųjų šalių, 
kurios tik dabar įgyjo neprik
lausomybę.

Anglijos darbininkų atstovas 
J. W. Ogdcn kalbėdamas kon
vencijoje, ragino sutverti tarp
tautinę organizaciją pašalini
mui karų. Bet ta organizacija 
turinti būti legalė, o ne tokia 
kaip Maskvos internacionalas. 
Anglijoje, sakė jis, jau veik vi
si darbininkai organizuoti ir 
išreiškė viltį, kad sekamame 
Anglijos unijų kongrese bus 
atstovaujama 6,(XX),000 narių. 
Darbo partija irgi yra stipriau
sia po koalicijos partijos, kurią 
dabar jau tikisi nugalėti.

Smerkia unijas.
T. C. Sashem varde svičmenų 

unijos įnešė rezoliuciją, kurioj 
pasmerkia nekurtas unijas ar 
unijų sąjungas, kurios rėmė 
dabartinį svičmenų streiką. Esą 
streikieriai buvo susiorganizavę 
vę į atskirą uniją, priešingą pri
gulinčiai prie Federacijos svič
menų unijai, todėl kitos unijos 
neturėtų remti to streiko. O 
kad jų negalima nubausti, to
dėl reikią nors tokius unijas 
pasmerkti ir perspėti, kad jos 
ateityje daugiau to nebeda
rytų. Rezoliucija atiduota ko
mitetui.

Kol Markes Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų, Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš- 

. tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
x Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie

tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

eksplozijoje
193 ANGLIAKASIAI ŽUVO 

VENGRIJOJE.

žuvo dinamito ekspliozijoj.

BERLINAS, birž. 13. — Ma
noma, kad 193 angliakasiai li
ko užmušti’ ekspliozijoje dina
mito stotyje Anina centre Ven
grijos anglių ir geležies nulos 
kasyklų.

173 lavonai jau tapo atkasti.

BOMBA TEATRE.
HAVANA, Kuba, birž. 13. — 

Keli nario iš choro ir daug žmo
nių iš publikos tapo sužeisti 
sprogus šiandie bombai nacio
naliniame teatre. Manoma, kad 
bomba buv({ taikoma garsią- 
jam dainininkui Caruso, kuris 
čia dainavo paskutinį sykį.

Nesenai iš jo namų Eastham- 
pton, N. Y., pavogta už $500,000 
brangmenų, taipjau išnešta deg
tinės sandelis. Gauta ir dau
giau grąsinimų.

SLSTERVILLE, W. Va., birž. 
14. — Fred Seckman, darbinin
kas, britva papjovė savo pačią 
ir 4 vaikus ir paskui pats nusi
žudė.

Reikalauja amnestijos.
International Ladies Gar- 

ment Workers’ unija deda visas 
pastangas, kad konvencija pri
imtų rezoliuciją, reikalaujančią 
visuotinos amnestijos politi
niams kaliniams ir atšaukimo 
Špionažo įstatymo.

Tą rezoliuciją remia ir New 
Yorko unijų sąjunga ir ji pa
reiškė, kad nuo balandžio 1, 
1917 iki vasario 28, 1920 buvo 
apkaltinta 15,291 žmonių už 
politinius prasikaltimus, prieši
nimąsi karui ir militarius nusi
dėjimus.
Reikalauja pripažinimo Rusijos

Smarkiausios kovos konven
cijoje laukiama, kada bus pa
keltas klausimas apie pripažini
mą Rusijos valdžios ir nuėmi
mo blokados. Rezoliucijų komi
tetas rekomenduosiąs konven
cijai, kad toji atsisakytų parem
ti sovietų ar kokią kitą valdžią 
Rusijoje, kuri neatstovauja tik
rosios demokratijos. Tečiaus ki
taip mano pažangieji unistai ir 
jie ketina dėti visas pastangas, 
kad pripažinimo rezoliuciją pri
ėmus. Todėl laukiama smar
kaus susikirtimo su Gomperso 
vadovaujamais atgaleiviais, ku
rie yra griežtai nusistatę prieš 
Rusiją.
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Monarchijos 
“pigumas”.

Šiandie ir atžagareiviai 
mėgsta girties savo “demo- 
kratingumu”. Bet, neva 
stodami už demokratiją, jie 
vis dėlto nepraleidžia pro
gos pagirti despotizmą.

Chicagos klerikalų orga
nas, “Draugas”, pavyzdžiui, 
nesenai nupasakojo, kad 
monarchija esanti pigesnė, 
nęgjjt dprŲpkratinė. valdžios 
forma; bet jisai taip myli 
demokratiją, kad stojąs už 
ją, nepaisydamas josios 
brangumo.

Neapsišvietęs žmogus ga
li patikėti tąja jo pasaka, ir 
jeigu jisai neturi tiek daug 
“meilės” ’ prie demokratijos, 
kaip “Draugo” redaktorius, 
tai jisai gali, kad kokios, 
padaryti išvadą, kad monar 
chija esanti geresnis daly
kas, kaip demokratija.

Demokratija, mat, gali iš 
tiesų isrodyti labai brangi 
todėl, kad prie jos veldžia 
yra žmonių renkama; o rin
kimai, kaip visi žino, suėda 
daugybes pinigų. Monar- 
chijoje-gi valdininkus pas
kiria karalius (vienus pats, 
o kitus per savo artimes- 
niuosius tarnus — minis- 
terius).

Bet tai išrodo tik iŠ pa^ 
viršiaus. Giliaus pažvel
gus į dalyką, yra lengva pa
stebėt, kad stambiausioji 
valdžios išlaidų dalis susi
deda visai ne iš tos sumos, 
kurį išeina, sudarant val
džią. Daug daugiaus pini
gų išeina valdžios užlaiky
mui — algoms, pensijoms, 
ofisams ir tt.

Monarchijoje valdjhinkaį 
visuomet gauna daug augs- 
tesnes algas, negu respub
likoje. Jeigu prezidentui 
mokama milionas (markių, 
frankų ar kitokių pinigų), 
tai jau skaitosi labai dide
lė alga net ir turtingoje ša
lyje; o karaliai tokiose ša
lyse ima po keliolika milio- 
nų, neskaitant tų “algų”, 
kurias gauna karaliaus šei

mynos nariai ir giminu, Be 
to, monachijoje ‘paprastai 
yra daug daugiaus visokių 
valdininkų, negu tokioje vai 
stybėje, kur Valdžią renka 
žmonės. /

Monarchija yra privilegi
juotųjų luomų valdžia. To
kioje šalyje, kur nėra privi
legijuotų luomų, kur visi pi 
liečiai turi lygias teises, mo
narchija neturi pagrindo. 
Monarchiją tie luomai pa
naudoja, kaipo įrankį plėšti 
žmones ir krauti sau turtus. 
Kad skaitytojams tatai bu
tų aiškiaus, paduosime čia 
keletą skaitlinių iš istori
jos.

Aštuonioliktame šimtme
tyje labiausiai išsiplėtojusi 
monarchija buvo Francijo- 
je. Ji rėmėsi daugiausia 
dviem luomais: bajorija ir 
dvasiškija. Tiem dviem 
luomam ji visų-pirma ir tar 
navo. Ir štai kokiu budu.

Apie 1770 m. buvo suskai 
tyta, kad prie karaliaus dva 
ro buvo 15,000 bajorų, ku
rie neva tarnavo valstybei, 
bet faktiškai nieko dau
giaus neveikė, .kaip tiktai 
linksminosi ir puotas kėlė. 
Jų užlaikymui išeidavo kas
met po 40 milionų livrų 
(frankų), apie dešimta da
lis visų valstybės įplaukų.

Bajorams taip-pat būda
vo pavedamos visos pelnin
gosios vietos šalies admini
stracijoje, armijoje ir baž
nyčioje. Bajorai buvo mi- 
nisteriai, policijos viršinin
kai, miestų galvos, genero
lai, vyskupai, pralotai ir tt. 
Daugelis tų vietų nebuvo 
surišta su jokiomis pareigo
mis, o tik tyčia sutverta 
tam, kad žmonės 4š bajori
jos luomo galėtų tukti val- 
tybės lėšoms. 1776 m., pav. 
buvo 18 generalgubernato
rių, kurie gaudavo po 60,000 
livrų algos metams; 21 ge
neralgubernatorius, kurie 
imdavo po 30,000 livrų; 114 
gubertnatorių, po 8,000 iki 
12,000 livrų metams; 176 
miestų leitenantai, po 2,000 
iki 16,000 livrų algos. Vė
liaus tapo sutverta da 17 
miestų komanduotojų, po 
20,000 ir po 30,000 livrų me
tinės algos su 4,000 iki 6,000 
livrų pridėčko butui pasisam 
dyti.

Kuomet visi kareiviai ka 
raliaus armijoje gaudavo 
44 milionus livrų algos me
tams, tai oficieriai (kurie 
galėjo būt tiktai bajorai) 
gaudavo 46 milionus.

Karalius išdalindavo 1500 
riebiausių vietų bažnyčioje 
pagfcl savo nuožiūrą. Tarp 
tų vietų buvo 131 vyskupi
jų ir arcivyskupijų. Tie 
131 asmuo, kuriems tekda
vo šitos vietos, turėdavo me 
tinių įplaukų 14 milionų 
livrų, arba daugiaus kaip 
po 100,000 kiekvienas; kai- 
kurie jų daug daugiaus. 
Strasburgo arcivyskupas, 
kardinolas Rohan, paimda
vo daugiau kaip milioną kas 
met. Nenuostabu todėl, 
kad šitas prakilnus “Kris
taus avelių ganytojas” ga- 
lėjo padovanoti karalienei 
Marijai Antuanettai dei
mantų už 1,400,000 (milio
ną keturis šimtus tūkstan
čių) livrų, kada jisai norėjo 
įgyti jos prielankumą.

Bet godiems ponams ir 

to nepakakdavo. Karalius 
da ir tiesioginiu budu išda
lindavo bajorijai daugybes 
pinigų iš valstybės iždo. 
Liudviko XVI viešpatavi
mu, tarpe 1776 ir 1789 m. 
jiems tapo duota 228 milio- 
nų livrų pensijomis ir dova
nomis.

Tai matote dabar, kokia 
“pigi” buvo monarchija.

Francijos monarchija dau 
giausia dėlto ir pabaigė tra 
giškai savo dienas, kad be
protiškai eikvodama šalies 
turtą, ji nubankrutijo vals
tybę ir pati nusibankrutijo; 
finansiškas valdžios bank- 
rutas buvo pirmutinė prie
žastis, pastūmėjusi tą šalį 
prie revoliucijos.

Šiandie monarchijos, tie
sa, nėra taip beprotiškos, 
kaip jos buvo prieš didžiąją 
aštuonioliktojo šimtmečio 
revoliuciją; bet tai tiktai 
dėlto, kad jau joifls visur 
yra aplaužyta ragai. Žmo
nėms tolyn vis daugiau iško- 
vojant teisių, karalių val
džios, kur da jos nėra panai
kintos, tapo apribotos, pas
tatytos po kontrole. Mo
narchijų išlaidumą sumaži
no demokratijos progre
sas.

O tuo tarpu klerikalų or
ganas pasakoja, kad demo
kratija didinanti valdžios 
brangumą!

Jeigu skaityt demokrati
ja tokią tvarką, kokią įve
dė Lietuvoje klerikalai su 
“pažangiečiais”, kada val
džia pateko į jų rankas, tai 
“Draugo” tikrinimas gal ir 
bus teisingas. Bet ta jų 
“demokratija”, tai juk yra 
ypatingos rųšies. .

Fraina—Šnipas.
Komunistų vadas buvo apmoka* 
mas teisingumo departamento 

šnipas-provokatorius.

(Tąsa.)

Frainos neareštavo.

“Kuomet Frainos grupes na
riai buvo areštuojami, paties 
Frainos nekliudyta. Ir nors 
Fraina tatai bandė išaiškinti 
tuo, jog jis mokąs gerai slapsty- 
ties, vienok nėra mažiausios 
abejones, kad teisingumo de
partamento agentai gerai žino
jo jo buveinę iki pat to laiko, 
kol jis apleido šią šalį.”

Nurodęs keletą įvykių, kuo
met Palmerio agentai galėjo 
lengvai pačiupti Frainą, Nuor- 
teva sako:

“P-nas Painiem tvirtina, kad 
p. Frainai ‘pagelbėjo nebėgti 
kokie tai žmonės, kurių teisin
gumo departamentas kol-kas 
da nežino.’

“Pabėgimo sąlygos ir tas fak
tas, kad Frainos važinėj imąsi 
sausio ir vasario mėnesiais po 
įvairias Europos šalis buvo ge
rai žinomos, rodyte rodo, jog 
Palmerio tvirtinimas nėra pa
matuotas.

“Jeigu p. Palmer ir jo agentai 
ištiktųjų nieko nežinojo apie 
Frainos pabėgimą ^Amerikos, 
tai kodėl p. Palmer pabrėžia tą 
faktą, jog teisingumo departa
mentas nieko nežinąs apie tuos 
žmones, kurie prisidėjo prie jo 
pabėgimo. Juk Fraina galėjo 
pabėgti ir niekam hegelbstant.

“Bet faktas yrq tas (faktas 
gerai žinomas New Yorko tei
singumo departamentui), kad 
Fraina apleido šią šalį drauge 
su Nosovickiu, rusų daktaru, 
tarnaujančiu Anglijos laivynui. 
Be to, yra pamato manyti, kad 
Nosovickis buvo policijos agen
tas.”

Sąryšyj su tuo. Nuorteva pri
veda įvykį su laišku, kurį buk 

parašęs komunistas S. Hutgers 
iš Olandijos Martensui. Apie tai 
Nuorteva sako:

Martens gavo laišką.
“Visų pirma yra nesupranta

ma, kodėl Palmer paskelbė tą 
laišką. Palmer visais budais 
stengėsi darodyti, jog komunis
tinę propagandą Jungtinėse 
Valstijose vedu p. Martens. O 
tame laiške kaip tik ir kritikuo
jama Martens už tai, kad jis 
nuošaliai laikosi nuo Jungtinių 
Valstijų revoliucinio judėjimo. 
Bet gal įdomiausias dalykas 
yra tas, kokiu budu tasai laiš
kas pateko į p-. Palmerio ran
kas.

P-as Martens ištikrųjų gavo 
panašaus turinio laišką, kurį 
Imk pasiuntęs p. Rutgcrs.

Bet reikia žinoti, kad laiškas 
atėjo ne pašta. Jį atvežė kiek 
augščiau minėtasai Dr. Nosovic
kis, su kuriuo Fraina paskui 
apleido Ameriką. Pasak Noso- 
vickio, laiško turinys buvo ge
rai žinomas Frainai. Nuoraša 
nuo laiško niekas daugiau ne
galėjo padaryti, kaip tik pats 
Rutgers, Nosovickis, Fraina ar
ba Martens.

“Todėl aišku, kad laiško tu
rinį p. Palmeriui galėjo prista
tyti arba Dr. Nosovickis arba 
Fraina. Dalcidimas, kad kelyj 
kas nors kitas galėjo padaryti 
laiško nuorašą ir priduoti jį 
Palmerio agentams, — neturi 
jokio pamato. Laiške Rutgers 
nebuvo pasirašęs ir todėl niekas 
negalėjo žinoti, kas tą laišką 
rašo.

“Reikia vėl pažymėti, kad Dr. 
Nosovickis visą vasarą ir laike 
paėmimo su savim Frainos tar
navo Anglijos įstaigai. Jis ke
liais atvejais aplankė šią šalį ir 
jam nebuvo daroma jokių kliū
čių, nors jis neslėpė savo tikro
jo vardoj Dr. Nosovickis dalyvo 
vo Amsterdame Trečiojo Inter
nacionalo konferencijoj ir p. 
Palmer sako, kad jis turįs visus 
konferencijos raportus.

“Aš sužinojau, kad konferen
cijoj, kuri neva buvo slapta, iš 
Amerikos niekas daugiau neda
lyvavo, kaip tik Dr. Nosovickis 
ir Fraina. Anglijos delegatas 
protestavo prieš Dr. Nosovickio 
įsileidimą konferencijon, bet 
Frainos užtikrinimu jis palikta 
konferencijoj.

“Prie viso to da reikia pridė
ti, kad Dr. Nosovickis dalyvavo 
minėtame Frainos ‘tardyme.’ Jis 
ne tik buvo vienas karščiausių 
Frainos šalinipikų, bet ir jo as
meniniu advokatu. Jis tardė Pe
tersoną su tokiu gabumu, kokio 
retai tegalima pastebėti ir pas 
profesionalius prokurorus.

“Todėl niekas nesistebės, khd 
visi tie įvykiai daro mums to
kio įspūdžio, jog juose yra kas 
tai negera. P-no Palmerio pasi
aiškinimas prieš senato komite
tą da labiau mus įtikina, kad 
mes neklystame.”

(Bus daugiau.)

Iš (vairių Sričių.
NAUJI DEIMANTŲ LAUKAI.

Iki suradimo deimantų Afri
koj svarbiausi deimantus rūpi
nantis kraštai buvo Indijos ir 
Brazilija. Kad jų gali būt ir Af
rikoj, niekas pigina nei ne ma
nė. Dabar gi Afrika yra svar
biausias rūpinantis deimantus 
kraštas. Veik visi deimantus rū
pinantis kraštai dabar priklau
so Anglijai. Jai priklauso ir 
svarbiausi kraštai rupinantįs 
auksą, o tie kraštai yra pietinėj 
Afrikoj. Pirma jie buvo ne
priklausomi, bet kuomet ten su
rasta turtingiausi ant žemės 
deimantų ir aukso guoliai, ne
priklausomais jie silpnų holan- 
diečių rankose pasilikti negalė
jo, jų nepriklausomybę atėmė 
visur turtų jieškantįs anglai. 
Deimantų kasyklos Afrikoj veik 
visos yra Anglijos rankose; bu
vo jų kiek Vokietijos koloni
jose, bet dabar jas, be abejonės, 
paims Anglija. Jungtines Valsti
jos deimantų neturi, bent jų iki 
šiol pas save nesurado. Nėra jų 
nei veik viską turinčiuose buvu

sios carų Rusijos plotuose. Af
rikoj surado vėl milžiniškus nau 
jus deimantų laukus, bevande- 
niniuose tiruose Tlaving, neto
li Taunys. Plotų tų Anglija iš 
savo rankų nepaleis ir kitiems 
jų neatiduos. Tie deimantų lau
kai yra labai turtingi; jie yra 
čia būvių rezervacijoj Butchua- 
na. Nuo kovo 2(1 šių metų ati
daryta deimantų kasimas. Pul
kai žmonių, tame ir daug mo
terų, traukia į tuos deimantų 
laukus, tikėdami greitai ten pra
lobti. — L. šernas.

Į KORESPONDENCIJŪS Į

WATERBURY, CONN.

Waterburios streikiminkų 
prašymas.

Šiame mieste eina didelė ko
va tarp darbininkų ir samdyto
jų. Darbininkai nebegalėdami 
pragyventi iki šiol gautomis ba
do algomis, pareikalavo dides
nių. Samdytojai tečiaus darbi
ninkų reikalavimus atmetė. At
metė todėl, kad jie nori susi
raukti dar didesnių pelnų. Mes 
tuomet stojome kovon. Ir da
bar kovojame.

Jus, draugai, žinote, kad mes 
didelių turtų ir iki šiol neturė
jome. Dabar tų, turtų turime 
dar mažiau. Todėl nusitarėme 
kreiptis į jus. Draugai, kurie 
matote, kad musų kova yra tei
singa ir galite mums pagelbėti 
— ateikite mums pagalbon! 
Mes turime atsispausdinę tam 
tikrų atsišaukimų į draugystes. 
Norime su jais supažinti musų 
draugus ir paprašyti, kad jie su 
šelptų badaujančias streikinin
kų šeimynas. Bet kad tatai pa
darius, mums reikalinga tų 
draugijų valdybų adresai. Kitu 
budu prieiti prie draugijos na
rių mes negalime.

Todėl šiuo prašome visi, 
mums pritariančių draugų dar
bininkų, kad jie nevilkinant pri
siųstų mums reikiamus adresus. 
Pavieni asmens taipjau gali gan 
ti, tų atsišaukimų. Siunčiant 
adresus ir reikalaujant atsišau
kimų reikia adresuoti šitaip: 
Streikininkų Presos Komisija,

670 N. Rivcrsidc,
Watcrbury, Conn.

N0RW00D, MASS. /

“Komunistės” išbarė
“ex-komunistą.”

“Keleivyj” buvo minėta, kac 
Žiurinskas, kuris skelbėsi esąs 
komunistų vadas ir nuolatos su 
kaudavo apie revoliucijas ir nu
vertimą valdžios, dabar visai 
nutolęs nuo komunizmo. Maža 
to, jis ėmęs bijotis to savo “ko
munizmo.” Tai aiškiai parodo 
1-ma diena gegužės. Kuome : 
dainininkės nutarė, pasipuošti 
raudonoms jaku tems, tai tas 
“revoliucionierius” taip persi
gando, kad nuo pusdienio ir per 
visą naktį buvo pasislėpęs, ir tik 
ant rytojaus išlindo. Ta patvir
tina ir komunistų “Laisvė” — 
savo korespondento žodžiais.

Už tokį slapstymąsi ir neda
lyvavimą chore, tūlos komuni
stės labai ant jo ^supyko ir iš
rinko iš savo tarpo porą komu
nisčių. Jos parašė šitokį laišką: 
“Mielas Kazeli! Ar tu atsimeni, 
koks tu btiyai drąsus ir smar
kus “ravoluęinierius?” Tu vi
sur dalyvaudavai, o dabar likai 
naktiniu apuoku ir didžiausiu 
bailiu; tu nusigandai raudoni 
rūbų ir neėjai dainuoti; tu ap
juodinai ir paniekinai mus vi
sus, ir visą musų idėją suteršia!. 
Dabar mes tave smerkiame, ba
rame, ir reikalaujame iš tavęs 
paprovos”...

— Dechsteris.
f

KART, MICH.

Iš lietuvių ūkininkų darbuotes.

Šioj kolonijoj lietuviai ūki
ninkai gyvena gan gerai. Turi 
savo pašalpinę draugiją, kuri, 
kiek patyriau, ytin skaitlinga 
nariais ir šiaip yra gerai veda-

Utarninkas, Birželio 15,1920

na. Birželio 6 d. buvo draugi- 
, os susirinkimas. Pasirodo, kad 
ikininkai, nors jr sunkiau dir- 
ja nei kad miestų darbininkai, 
jot savų darbą draugijose atlie
ta kur kas geriau nei musų 
draugai miestuose. Tik tiek ne
gera, kad ūkininkai apie savo 
veikimą mažai teparašo į laik
raščius. Delei to daugelis mano, 
tad ūkininkai visai neveikia. 
Nors, kaip matote, taip nėra.

Liepos mėnesyj vietos ūkinin
kų draugija rengia pikniką. To- 
tių piknikų jie rengia kas me
tais. —P. Korneckis.

Stoka 183,615 gyventoją.

Washingtonas sako, kad Chi- 
caga neturinti tiek gyventojų, 
kiek jai pranešė vielos gyven
tojų surašinėjimo biuras. Jisai 
abelnąją skaitlinę padidinęs 
183,615 žmonėmis. Vietos biu
ras dabar abejoja, būtent, kas 
čia padaręs tą klaidij: Wasliing- 
tonas ar Chicaga.

Į Redakcijos Atsakymai

J. S., Boseland. — Pirmas, 
netiesa, kad ten yra L. D. L. D.
kuopa. Tą vardą ten pasisavi
no tik tam tikri gaivalai, kurie 
tikruoju savo vardu nenori va
dintis. Antra, rašant laikraš
čiui, reikia Redakcijos žiniai 
paduot tikras savo vardas pa
vardė ir adresas. Į anonimi
nius rašinius Redakcija ne
kreipia domės.

P. S. Rindokul.— Pranešimas 
gauta kai subatos laida jau bu
vo išėjus iš spaudos.

T. Bartkui, Monlėlio. — Liet 
Šelpimo Fondo apyskaita ir ko 
miteto tarimai paskelbta Nau 
jienų laidoj birželio 9 d.
* ................ nr----------------------------- -

S - v tos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo, kad 
apskrita sveikata didžiumoįe pri
klauso nuo prideramo suvirikinimo.

• Jei šitas darbas susilpnšja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normjdis.

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Baisamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma, suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktina ir 
jo vertė yra pnparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 85c ir 4c 
mokesčių, visose aptiekose.

W. F. S( VERA CO.
CEDAR RAI'IDS, !0WA

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUokius reikaltu, kaip kriminatiikuote 
taip ir clviUikaose ttlamnose, Daro 

visokius dokumsntas irpopisrasi
Namų Ofisas! 

tm S. Hiltfed fL 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover ISIS

Miesto Ofisas!

127 R. BssrMmtl.
1111-11 UnityBMt.

TeL Central 4411

A. PETRAMS S FABIJONAS

A. EETRATiS & CO.
Mortgage i3ank

REAL ESTATE -INSURANCE

European American Burfau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortes 

f'JOl ARI.JUdAS
3249 So Halslcd Street, Chica(0. Illinois 

TEL.EPHONE BOULEVARD 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietavis Gydytojas ir ChlrVfM 
25 E. Washingtoa 8t 
Marshall Field Aijhx 

18th fl. Ruimas 1827 
Phoae Central |M2

ValandMi nuo Ii iki 11 ryte

2121 North Wcstern Avė. 
Valandos: 8 iki 8 vakare.

X-Splndnliai. Phona Armitage 2tll 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Talephone Drover tOšl

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
>251 So. Halsted St. Chlcas*,; IU.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON; doleriais arba auksinais 
pagal dienos ląirsą.

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rąžykite sekančiu adro- 

l su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
I So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

JOHN KUCHINSKAS ' 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po platu 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirba visokius 
lagalilkus Dokumentus. Sutel

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgečiu ant lengvi 
sąlygų.
West Sida ofisas atdaru vaka

rais nuo 7 fld 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stata Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2551.

Phonę Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 
viSki naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ave^ Chicago, 111.

TeL Yards 8654

Mrs. A. Michniewich
akušerka*

Baigusi Akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
uijos hospitalė. 
•e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto jr 7 iki vilai v.
"^A^rnr’iiESTiN^

Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
Šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga- 

Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St.. Chicago. Ui. 
nd’iUI.AA ■— r. I =1

Telefonas PuYlman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Ste 

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dieną.
 1 ptHo Ud I

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted St, Chicago, IU. 
kampas 18tli St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257 V.,.......................... ~ ..................



Utarninkas, Birželio 15,1920
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Lietuviu Rateliuose
SOCIALISTŲ PRESOS 

PIKNIKAS.
Ir “tas benaudėlis lietus.”

Taigi, jau j>o piknikui. Nau- 
jieniečiai ir visi kiti jį ilgai mi- 
nės.

Ir štai delko.
Jisai ir pavyko ir visai nepa

vyko.

A. A. ONA ALEKSANDRA
VIČIŪTE persiskyrė su savo gi
minėmis, draugais, pažįstamais 
ir šiuo pasauliu, 5 vai. ryte, bir
želio 13 d., Oak Forest ligon- 
buty. Džiovos liga, it dalgis, pa 
kirto josios jaunas dienas, vos 
tik susilaukusei 23 metų am
žiaus. Josios giminės, draugai ir 
pažįstami yra kviečiami atsilan
kyti šermenyse ir dalyvauti lai
dotuvėse, pas josios seselę:

3732 W. 62-nd St., Chicago, III.

Laidotuvės atsibus 11 vai. ry
to Seredoj, Tautiškose Kapinėse.

Izabelė ftvirmickienė.

Pavyko tuo, kad į Riverview 
parkų suvažiavo minių minios, 
taigi ir lietuvių. Bet “tas benau
dėlis lietus,” jis suardė visus 
pienus — ir rengėjų ir lankyto
jų-

Rengėjai savo prižadų neištę- 
sėjo. Besirengiant prie progra
mų užėjo lietus, ir jie skimdė- 7 si: z

— Tas benaudėlis lietus, tas 
benaudėlis... Kas dabar daryti? 
Sukvietėme chorus ir kalbėto
jus; tarėmės suruošti žaismių ir 
kitų pramogų, o dabar, — ak 
tas benaudėlis I...

Publikoje gi dideliausis jomar 
kas. Jauna, graikšti panytė ir 
pykdama ir kvatodama savo 
Py torį bara:

— Sei, Py t e r4, kas dabar bus? 
Mano dresė, mano šilk stokin- 
gai, šuše§... Sei, duok kautų!...

“Pyteris”, nors ir gailisi savo 
panytės, bet nerangus: “kautų” 
duoti nenori. Jisai spiriasi:

— Baigaš, Keiduk, o aš — ar 
aš šunytis? Viljų, prisiglausk... 
aš apsupsiu.

uiiiiiMiiiiiMiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMHiiiiMiiiimiiiiiiiimiiiiiii^^

Paskutine Proga
Kas nori išgirsti jiaudingų, sveikų prakalbų tegul ateina Seredoj, Birželio 16 d., 7:30 vai. va

kare į šv. Jurgio Parapijos Svetainę, 32-nd Place ir Auburn Avė.
Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės bonų reika

lais iš New Yorko ir “Garso” redaktorius.
Jau kelios dienos likosi tiktai pardavimui L. V. Bonų. Kas tiktai jaučiatės Lietuviais atei

kite. Išgirsite daug naujo iš Liet. Steigiamojo Seimo pasveikinimų Chicagos Lietuviams.
Lai .Gyvuoja Laisva ir Neprigulminga Lietuva!

. t:, j- Bridgeporto Stoties Bonų pardavimo Komisija.

■UIN

Važiuokite j Lietuvą
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS
$6,00(^000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktaram* 
ir išmokėdavau, ir buvau 
prlstygęs vilties, kad bepa*- 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
(jirbinias pilvalio nuslab-, 
n ėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERlS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma __________ __________

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tyirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7-50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo Ičšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskitc tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergei* 1*85 MILWAUKEJ8 AVĖ. 

tarp Pauli** ir Wood St*.
■ , ................ ■ ■■ ......... — II. !.*■

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. Fraucuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

“Keiduks” riečia nosį, bet ne
ką padarysi: tenka glaustis prie 
“Pyterio” — tas “benaudėlis lie
tus”...

Mažieji pajotžargbs “baibo- 
kai” — jie visai nebesukalba
mi:

— Baa-uu!... Giskim namo, 
mama, giskim...

Tik vieni “senai” nekelia de
monstracijos. Sulindę po med
žių tariasi:

— Tai, bral’, išplieks kailį! 
Ot ir piknikas...

— Ei, Džanai, duok cigaretę. 
Mano visai sutežino lietus.

— Ir mano...
— Pfu! Tai turėsime pikni

kų.
— Tiek svieto — visi išmau

dyti, y t žiurkės...
— Je, tie> rengėjai padarys 

gerų biznį, o mes dar turėsime 
nuostolio: tik šiandie parsine
šiau savo siutų, — dabar kaip 
maišas. Ir vėl nešk pas kriau
čių. ..

“Tas benaudėlis lietus.”
Jis “sugadino biznį” netik lic 

tuvių skyriaus rengėjams, bet 
ir anglams. Nežinia, sužiniai

|ar pripuolamai, bet jis tepasi
gailėjo tik socialistų “vais prezi- 

Įdento”, d. Seymour Stcdman’o. 
Savo prakalbų pasakė. Bet pas- 

| kui, paskui — “tas benaudėlis 
Įlietus” nuvijo nuo platformos 
Į dagi pačių Kate Richards ()’•» 
llarc. Ji Presos Piknikai] at
vyko iš St. Louis. O čia — “tas 
benaudėlis lietus”...

Galbūt butų tekę pasirodyt ir 
lietuviams. Bet jie buvo nusita- 

Į rę pirmiausia pasirodyti ant 
bendrosios platformos — kartu 
su visų kitų tautų socialistais.

— Atliksime ten, susikviesi- 
inc savuosius ir pasirodysime 
Čia — sakė jie.

Bet nė “ten” nė “čia” jiems 
pasirodyti nebeteko. “Tas be- 
naudelis lietus.” Jis netik kad 
išvaikė žmones, bet patį daržų 
padarė dideliu purvynu.

šitaip dalykams virtus, lietu
vių skyriaus rengėjams neliko 
nieko kita kaip sielvartingai 
guostis:

— “Tas benaudėlis lietus, tas 
benaudėlis... Kas*dabai’ dary
li?...

Suprantama, “kų nors” pada
ryti jie nebegalėjo. Piknikinin- 
kai, sustojus lietui, skubinosi 
namo.

Toks buvo musų presos pik
nikas. Medžiaginiai jis pavyko 
kuogeriausia. Žmonių buvo dau 
giau negu kada nors pirma. Ir 
tai neveizint to, kad musų pik- 
n kų užklupo lietus kaip tik tuo 
laiku, kada žmonės sparčiausiai 
ėmė rinktis. Jeigu jį nebūtų 
užklupęs lietus — šis Presos Pik 
n i kas butų nustebinęs ir priešus 

’u’ draugus. — s.

Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strčnoso, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELI.EBI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo voikiančty jiegp, daugiau® bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-Ezpolleris ir dol j asu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

Ja ANOHOR. (Ikaras)
Jeigu ant pokolio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus tok'io 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas iSdirbėjua:
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

A* ADOMAS A. KABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Ai labai sirgau per 9 metus, nuslabnOjęs pilvelis buvo. Dispeg 

slja.nevirlnima* pilvelio, uuslabnOjimas. Kraujo, inkstų. Nervu Ir 
abelna* spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad 
begyvensiu. Visur jiečkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo* 
rikoj ir už rubežlų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutara* vaistų, Bitteria* Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu! 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
iinyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu B mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutara*, Bitteria, ir po 9 mėn. savo pavei!61e pa
mačiau tok| skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to-< 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutara*:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrčnas, Prof.

17*7 So. Holate* 8tw Telephooe Canal *417. Clricago, UI.

VDZNATINI* *MUSTBUOTA8 KUBA* APTTKKORH7S ANT BBIDGCPOKTO
VYRAMS ir SUAUGIEMS

Akiniai aukso rtaraoM nuo 91.00 Ir 
aižiau. Sidabro rimuos, nuo *1.00 i* 
aurlliau. Pritaikoma akinius tildyk*. 
Atminkit: Galvos aopljimas, narviMro- 
mu, akiq skandljimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais (vairiu Hmu. kurios ga
li būti prafialintoa g«rq akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uidykg, jei pšritl ar 
skauda akis. Jai joa raudonos, jai gal- Jį va sopa, jai blogai matai, jei akle eilp. Ui eta, natgak ilgiau, o jialkok pagalbos 

If aptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
Ij kiniai uidykų. Atmink, kad mes kal

nam gvarantuojam airfntm ir kiekvie
nam gerai prlrenkaaa.

mana. Al buvau a*.

,------------------------

Dr. F. 0. Carter
Duokit Okulistui Pritaikinti.. 

Jūsų Akims

WEST SIDE
LSS. 22 kp. narių domai.

Draugai, kurie buvo pasiėmę 
Presos Pikniko tikietų, šiuo yra 
prašomi, kad nieko nelaukiant 
gražintų neišparduotus tikietus 
(St. Strazdui, Naujienų adresu). 
Juos reikės gražinti LSS. VIII 
ra jono komisijai/kuri, savo ke
liu, juos turi gražinti Partijai. 
Butų gera, kad nariai tatai pa
darytų šį vakarų arba ryto. Ry
to bus Rajono komisijos susi
rinkimas ir ji reikalauja, kad 
iki to laiko tikietai butų suneš
ti į Naujienas.

Draugai, nesivilkinkite ir at
likite savo pareigas kaip rei
kiant. — Kuopos komisija.

Šiemet LSS. 22 kp. nariai 
sparčiai pasidarbavo. Niekuo
met westsidicčiams nebuvo par
duota tiek Presos Pikniko tikie
tų, kaip kad šiemet.

Westsidiečius, tur būt, “suby- 
tino”, tik nortlisidiečiai.

— Pardavėjas.

Darbo Laukas

Gatvekarių darbininkų reika
lavimai.

| [Federuotoji Presą].
Cbicagos gatvekarių darbi

ninkai nusileidžia. Iki šiol jų 
atstovai reikalavo, kad darbi
ninko alga turinti būt —- vienas 

| doleris valandai. Samdytojų at-

Jei Jv eergate ir reikalaujate patarimo arba ▼atstu, ateikit pi 
tiekoriua Rualjoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Al duodu p 
nudaryti bile koidue raailkua vaiatua. Al rekomenduoju tik G! 
eraugaa Įmonių.

S. M. Meslroff, 3149 S. Morgan SL, Chicago, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senu* ir nauju* namu*, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th 3t. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

stovai nesutiko. Darbininkų at
stovai pasitarė ir vieloj pirmes
ni© reikalavimo pasiūlė naujų. 
Jisai yra toks: visiems darbinin
kams turi būt pridėta po 15 cen
tų už valandos darbų. Tatai reiš
kia, kad gatvekarių darbininkų 
algos turėtų būti tokios: 45, 78 
ir 80 centų valandai. Be to, rei
kalaujama, kad sutartįs butų 
daroma kas metai, o ne kas trįs 
metai, kaip kad iki šiol dary
ta. Aš Juonių valandų darbo 
diena turinti pasilikti.

Daugelis darbininkų te- 
čiaus yra griežtai nusistatę už 
originalinį reikalavimų
dolerį už vienos valandos darbų. 
Dclei to klausimas nutarta leis
ti unijos narių referendumui- 
balsavimni. Jisai prasidėjo va
kar. Pasekmės tuo tarpu dar ne
žinomos.
Streikas Pullmano dirbtuvėse.

Pele Yards 6492

AKUšERKA 
A, SHUSHO

Puriu patyrimą 
notarių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi- 
cį laike Ilgos.
1255 So. Halsted 
3t., Chicago, III

vienų

tūkstantis darbininkų, dirbusių 
Pullmano kompanijos vago
nams taisyti dirbtuvėse, mete 
darbų. Reikalauja, kad samdy
tojai pripažintų darbininkų u- 
nijų.
Twr n . . .j. i*u_±l«

Pranešimai
. Vaikų Žiedo draugijėlės choras kvic 

čia vigus vaikus ant repeticijos 16 d. 
Dirželio (June). Pradžia lygiai G vai. 
vak. j Mildos svetainę, 3142 So. Hals- 
ted St.

Pastaba: vaikučiai, kurie buvote pa
ėmę tikietus ant praeito surengto va
karėlio, malonėkite sugrąžinti.

Valdyba.
—■■■■■ . .........    u

Visų LSS. kuopų, kurios yra nuta
rusios? prisidėti prie LSS. 22 kp. su
manytojo pikniko, atstovi} susirinki
mas įvyks seredoj, birželio 1G, kaip 
7:30 v. v. Naujienų name. Draugai, 
visi privalote susirinkti, nes turėsime 
pasitarti dėl labai svarbaus reikalo.

v LSS. 22 kp. Komisija.

Gerkle
Jūsų akįs gal reikalauja gydy

mo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10.
čysto aukso $G, $7, $8, $9, $10, 

$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23 

metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso 

kias akių ligas. Išpjaunu tonsi- 
lus. ,

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėlioinis nuo 10 iki 12.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistu 3

Aki* egzaminuoja «l dykų. T

Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaner’* ofise ant 2 labą 
3149 So. Morgą* St,

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoj** Ir Chirurgą* 
Košei inde: 10900 S. Michigaa Av*. 
l’eTefonai, Pulhnan 842 ir 8188 
Chicago* ofisas: 451* S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarai* nuo *:M 
-7. TeL, Yard* 788.

Telephone Boulevard 2169 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakai’B

8898 S. Morgan St. Chlcag*, UI.

DR JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

1687 WJ1 St kampJHarahfield bv
Valandos: Iki 9 ryto; bbq I Iki

4 Ir BBO 7 ik! 8 vakaru, 
Talė ProapMi lin

L ...............2.... .....—-__________ * ■ A Jk." _ . «■' .*■____________ 1L______------------------------- ■*

ęBBB*BteBB*te*H***B*BMHBBBte**BB*teMBM*B*Ml

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kcdzie Avė. Chicago, III.

Arti 38-th Street
i  j.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buyen 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
' Telephone Drover 9693 -

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėtoms 10—12 dienfr

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tink* bile vieno kiše

nini. Gvarantuojam*, kad sutaupysi* 
m* Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kuri* dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrą ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: ra 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.10 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialiu* siutu* 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.60, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $46 ir $65. Malino serga siu
tai nuo $86 iki $60,. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrą kelini* $4 ir daugiau. 
Milino serg* kelini* $5.50 ild $17.60.

Specialia nupiginimaa 6% kiekvie
nam pirkiniui, kuri* turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną IH 9 
vai. vakare. Subatemis iki 19 vai. 
vakar*. Nediliomin iki 6 vakare.

S. GORDON, 
141* So. Halsted SU “

f artojui

4949 8. Aahland it. kam>«47 
Telephone Yards 481J

Boulevard 64*7

ko*. VaL:

DR. M. HERZMAN

teima.

▼Aiuunx>st Mm 1*-U vtote M 
*u* 6 Ud 8 vai. vakarai*.

f Dienoml*i Ca&al 
T*l.ph*tem •< ,1W "*• W

Dr. Charles Segei
Penikas | mvo naują Itflag 
pa. 4729 S*. Asland Ąve, lis 
gydo ligas vyrų, moterų Ii val
kų. Ofiio valandoa nufl 16 |ki 
12 rytai fetyj, nuo 2 IH i ▼*- 
kare';' 7 y. v. iki 8:80 v. v. No-

Specialistas džiovos ir moterį] 
ligų. - Tel. Drexel 2880.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan 8t„ kerti 82 *t 
i Chicago, Illinois.
I SPECIALISTAS! \ 

f f Moteriškų ir Vyrilką, 0 
v /{Taipgi Chroniškų Ligą. I 

OFISO VALANDOS*
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

B—8 vakare. Nerišliomis nu* 
9—2 po pietų.

Talephone Yard* 687.

i Telephone Yard* *082

Dr. M. Stupnicki
1107 S. MorpM it ChlcMfg

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 
įr nuo * iki | vakanh

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas! 2201 W. 22nd St, kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd S L Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 ild 12 dieną

| DR. YUšKA Į, 
01900 S. Halsted St. P

Tel. Canal 114

DR. M. T. STRIKOUS 
L f a t ■ v I i 

Gydytoja* Ir Chlrarga* 
Ofisas: 1757 W. IT 8t

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto IH 1 

po pieta; 640 iki 8:86 rak. 
Nedaliomis 9 iki 12 ditaa.

Namai: 2914 W. 4* St. -
Tel. McKinley 268 ,

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 ikj 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.r



PUIKUS DARŽAS

Del piknikų ir šiaip šeimyn «kų iš
važiavimų. Saliunas ir restoranas: 
titoMa gardus gėrimai ir užkandžiai.

WM. RIMEK
Hase and Oakwood Lyons, UI.

—' I1.*« » ■

Pa] ieškojimai
ASMENŲ JĮEaKOJĮMAI

PASKELBIMO KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, bė skir
tuke klasifikuotu, biinierių paskelbi-

IUuai giminių’—po 70 etatų 
Naujienų Administracija.

PAJIEAKAU save dvtejų brolių Ka-

parapijas, Bakutinių sodžiaus. Abudu 
• yąa Amerikoj' jau 7 metai, gyveno 

aąte Bostoną, ’ Matus., dabar než'nau 
kur. Labai norfšteų Su Jais susira
šyti. .. Mano adreaas:

JOE MIKALONIS .
MM St CHr Str., Ashhmd Wit
— ^..1 * t I ,1 , ,,

A* BBU 27 metą, 6 8 colią auki
te. Memnoš gali byti tik U CM- 
cagos. Su pirmu laišku malonėsit j- 
Mti savo paveiksią, gtekvietai at-

“ A. J. D.
6441 So. Weod St. Chicago, IB.

Chitago, UI

F savo brolio Antano 
’uozapo sūnaus, paeina

8430 Emerald Ava,, ‘ Chicągo, III 
tataBB^MMataBgaraani ■ ........... " i

A

*****

valandai iv premijos

HKAGO NL'T CO. 
tsn w. 20-tb st.

Wntetn tintete. MMP 
t tOptiMMai Ūktai 
įtaiso dalfe jų.’ iSfcr, 
rtį. Gete mėtėsi 
usia mrkestis pratek 

Tfuri Žėruti ik Aųpruti tatfifttak

WG. ČO.
Vertėta Atat/

‘ T U
>6 n i

A MĖTAt. CO. 
tkwen St. 
’ Į t

lO>K»upnų darbui dienomis 
vailfa nuteB. Patyrimo nerei
kia KtefrkiU*:

MOODY A WATERS

■r—T*1111 r i <

Moterų iv

Į

' Paimkite Dangias Park C r

ALBACGH DOVER CO., 
{ iW0 Murshall BM.

f » J . ’ ’ ’ »

TettfonuoŪt:

f

dangteli.
7720

fiAiniKuiin i'i.iuu.,,. m 
r—r———ar.uviij-. .r Utarninkas, Birželio 15,1920

REIKIA DARBININKŲ Į REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA

MOTERŲ
REIKIA }

» Motorų plovėjų 
Moterų plovėjų

Yra kelios geros vietos moterims, 
kurtes mtoresuotustf dirbti gerai
žinomai firmai, kur darbas I _w<zvn»-»T*T/ 
yra lengvas ir priimnas, MERGINŲ IR MOTERŲ
Atatinkamos apHokybšs: 16 metų ir senesnių generali-

moke^s^Nedėlioinis^rbt^neroikia. niam dirbtuvės darbui. Darbas 
THE HOUSE OF KUPPENHEIMER yra lengvas, čystas ir priimnas.

218 West Congress St. Darbo sąlygos ir mokestis yra 
Polk St. A Karlov Ava. geT?S; .

, _____________ ... - —. Patyrimo nereikia.
....   —< Mes mokėsim ir pakelsim 

'...................................... mokestį kaip tik apsiprasit su
.. . ■■ «■■■— darbu.
...... ■ .' —- Pastovus darbas per visų me-
REIKIA , t tų.

Kreipkities tuojaus | sarndy- 
lute muilo departamente ir skrynių mo ofisų.
iapoj. Mokšaiu 30c į valandą ir bonus 

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
nuo 8 ryto iki 4:30 po piet. Subatoj 2221 So. Halsted St.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 S. WeUs St.

REIKIA
Merginų ir jaunų moterų nuo 

16 iki 30 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. Patyrimo ne- 

__  reikia. Trumpos valandos—$16 
REIKIA______________P sųvaitę pradžiai —$1.00 bonus

Merginu lengvam dirbtuves | «ž 

darbui. 48 valandos savaitėj. 
Ateikit prisirengę dirbti. 

Gera mokestis.
Kreipkite®: o

C. H. HANSON CO., 
805 W. Erie St.

J. S. GILES & SONS 
2428 W. 16-th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA

Merginų ir moterų lengvam dirb
tuvės darbui.

IV Bąvaitei i| pradžią ir kranai už 
ItakyiMsi. Patyrimo nereikia. Kreip 
tiee tuojaun &NRUG CO. 

Weet Monro® St.

REIKIA

Moteriškų siuvėjų (seamtsressas) 
[taisytojų (alteration). Mašina 
msticherkų. Patyrusių dreeių siu-

stovų darbų. Darba® prie dienos 
Ivteaos ir prie gerų darbo Btalygų.

mr. ROSENBERG, 
Room SOS, 624 6. Mlchigan Avė.

REIKIA

Moteriškų pardavėjų patyru
sių ktouksų ir siutų departamen 
te. Darbas ant visada. Geriau
sia mokestis. ,

Kreipkitės prie:

47th ir Ashland Avė.
« • - •

REIKIA

Pubti progą

Rtem
R. ROSENBERG
i, 624 S. Michigan Avė.

REIKIA IS 
mo regsfl, geru n

•KB9 V. 12 St. (Roosevelt Rd.)

BĖIKALINGA mergąitė arba na- 
Oš. Namų darbaa virtuvėje. Ga- 
miktauf pietų darfrtntakums aatiune.

8552 Blue latend Avė.

AND SON

R£IKIA moterų sorfavtmui sku
durų, saujas boveiucs’tavoras. At- 
sitaukUo | beizmentą 
VESTORN LEATHER DRAPERY 

COMPAMY 
618 So. Cana! St.

.Į Į»V.W»— ■» .■■MV.I.— —

REIKTA
Merginų dešrų dirbtuvėj. Ge 

ra moknatia.
L R. BEIERSDORF & BROS.

932 W. 8B Fl.

....................  U.............

REIKIA

Motera nuo 25 Bd 43 motų amžiaus. 
Proga išmokti ranka siuvamos opera
cijos, m> gera ožmokestimi. Jeigu esa
te gabios su adata, kroipkRė tuojaus 
pJė:

ALFRED DECKER A CO.
& W. Cor. Van Buron A FranHin

REIKIA DARBININKŲ
■' linu

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA

VYRŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ 

VYRŲ
........... ........................................ . ■...

RAKANDAI.
UŽLAIKYMO KAINA

Vyrų — kelių gerų vyrų įvai
riems dirbtuvės darbams.

Mums reikia: 
Hustlerių 
Leiberių 
Truckerių 
Eleveitermonų 
Patyrimo nereikia. 
Pradinė mokestis gera 

pakėlimu kaip tik apsiprasi! 
darbu.

Darbas pastovus visų metų. 
Kreipkities tuo jaus j samdy

mo ofisų.

su 
su

CONTINENTAL CAN CO., Ine.
2221 S. Halsted St.

REIKIA
Vyrų įvairiems darbams. Turi 

skaityti ir rašyti angliškai, par- 
bas dienomis arba naktimis. 
Darbas ant visada geriems vy
rams. Puiki proga. Geros darbo 
sanlygos.

Kreipkitės prie:
JOSEPH T. RYERSON

& SONS
16-th ir Rockwell Strs.

Durįs 3.
Samdymo ofisas atdaras nedė- 

liomis nuo 10:30 ryto iki 1 po 
piet, taipgi atdaras Panedėlio, 
Utarninko, Ketvergo ir Pėtny- 
čios vakarais iki 8 vai. Kitomis 
dienomis iki 5 po piet.

REIKIA 
kelių stiprių vyrų darbui mui

lo dirbtuvėj. Patyrimo nereikia. 
44 Va c valandai ir bonusai. 9 val
andų diena. Iki pirmai valandai 
Subatoj.

ALEN B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 metų su pristatymu; Liberty 
Bonds priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-WEST 
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2102 W. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakare, ne- 
dėldleniaig nuo 10 iki 4.

REIKIA barbeno. Pastovus 
darbas Mokestis geriausia. Geros 
darbo sąlygos.' Kreipkitės grei
tai prie:

8787 Archer Avė.

PARSIDUODA rakandai (furnitu- 
re) 4 kambariam, viskas sykiu arba 
atskirai. Kurie reikalaujate, atsišau
kit tuojau, nes išvažiuoju i farmą.

J. TIčKUS
619 W. 18 St.

PUIKI PROGA.

REIKIA

REIKIA
Vyrų lengvam dirbtuvės darbui; 

kaip tai: nitavoti (soldering) ir 1.1. 
Geriausia mokestis.
46Mi valandų sąvaitėj.
Dešimts procentų bonusų.
Kreipkitės nuo 9 iki 11 ryto

Nuo 1 iki 3 po piet.
CURTAIN SUPPLY CO.

350 West Ontario St.

Vyrų dirbtuvės darbui
Geros darbo sąlygos.
Pradinė mokestis 47% ir 55c. valan
dai, su proga gauti darbą nuo štu- 
kų už gerą mokestį.

Kreipties j Samdymo ofisą:

UNITED STATES RUBBER CO. 
Rockwell St. & Grand Avė.

Darbininkų popieros dirbtu- 
vėj. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.

CROMWELL PAPER CO., 
3625 Jasper PI.

2 blokai {rytus nuo Ashland

Jaunoms poroms pradedant gyvenimą.
Mes turime savo krautuvėj 28 pui

kius parloro setus, po 3 šmotus, nau 
jos mados. Taipgi karpetus ir lovas. 
Tiesiog aukausime dideliu bargenu. 
Tie r-ftlcandai praktiškai nauji, ir f<va- 
rantuoti. Privalo būti apžiūrėti, kad 
apvertinus juos. Jie bus parduoti pi
giau negu trečdaliu. Mes taipgi au
kaujame didelės vertės fonografų, dy
kai deimanto adata, rekordai ir pri
statymas. Liberty Bonds priimami.

Westem Fumiture Storage. 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Dieninis ir naktinis darbas vy
rams ir moterims, taipgi vai
kams ir mergaitėms virš 16 me
tų. Šitas darbas yra pastovus 
moderniškoje dirbtuvėje Pietva
kariniame krašte (South West 
Sidej. Męs mokame augštų mo
kesti ir padidiname pastoviems 
darbininkams. Atsišaukit tuo- 
jaus. Ofisas atdaras iki 7-tai 
vai. vakaro.

REIKIA
Patyrusių darbininkų serap iron kie

me. Gera mokestis. Pastovus dar
bas. Kreipties prie

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31-st and Homan Avė. 

----------------- L------------------------------ -

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj 

darbų už $4.50 ir $5.00 | dienų, 
tai kreipkitės . »

900 W. 18th St 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA dešrų kimšėjų. Gera 
mokestis.
J. R. BEIERSDORF AND BROS.

932 W. 38 Pi.
Yards 6011

# Gera proga seniems vyrams, ku
rie nepajiegia sunkų darbą dirbti. 
Męs siūlom lengvą priimną darbą su 
gera mokestimi.
NATIONAL STAMPING ELECTRIC 

W0RKS
2 So. Clinton St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskvriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
te priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės avi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

CONTINENTAL CAN CO.
5411 West 65-th St.

REIKIA VYRŲ
Mes turime liuosų vietų ke

liems vyrams inusų ware- 
housėj. Patyriiųas nereikalin
gas.

Pastovus darbas
Gera mokestis.

Kreipkitės prie
STEEL SAĮLES CORPO

RATION
2419 W. 19-tr St.

REIKIA
Pardavėjų (salesmen) mechanikų.
Mes turime vyrą, musų organizaci

joj, kuris buvo tool ir die makeris ilk 
praeitam Lapkričiui. Jis dabar pasi 
daro $15,000 i metus. Aš vedu Par
davimo Mokyklą vakarais, kad paro
džius jums kelią kaip to (tesiekti. Už 
instrukcijas jums mokėti nereikės, jus 
galite pribūti kokią valandą, kitą vąš
karais lavlnanties pardavimo. Kiek 
Sardavimas atneš jums pelno nuo $50 

d $110. Pardavimo menedžeriai pa- 
dės jums padaryti galutiną sutartį. 
Ne praleisk šią progą padidinimui sa
vo Įplaukų.

Pasiteirauk pas:
Mr. S. A. WILLIAMS 
Pardavimo menedžeris

Room 253—111 W. Washington

REIKIA
Vyrų visokiam darbui waste popie

ros šapo j, taipgi pagelbininko ant ve
žimo. Labai gera mokestis.

Kreipkitės prie:
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 West Taylor St.
Cor. Desplains St.

NAMAI-ŽEMĖ
2 augštų

Str.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAMAFONAS CO 

LUMBIA. Visai mažai vartotas su 
rekordais naujos mados. Galima ma
tyti visados.
8348 S. Halsted St. tat trečių lubų

PARDAVIMUI 
medinis namas — 14 kambarių 
—po No. 539 W. 45-th Place. 
kaina $2,600. Kreipkities prie:

J. LOFTUS,
4604 Union Avė., < 

Tek Drover 2071

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen krautuvė.

J. G. SEREIKAS, 
8246 Emerald Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI medinis namas, dvie 
jų pagyvenimų; Brighton Parke, ne
toli bažnyčios. Platesnių žinių delei, 
atsišaukit prie savininko:

3200 So. Ashland Avė.

REIKIA
VYRŲ ir MOTERŲ

Lengvam ir čystam dirbtuvės dar
but

Patyrimo nereikia. ■>
Gera proga pasigerinlmams.
Kreipkitės: \

JOSEPH KLICKA CO.
20-th įt California Av.

REIKIA

REIKALAUJU senos moteries 
arba vyro, kuris neina į darbą pri
daboti 4 H metų vaiką ir namą. Dau
giau nieko nereikia dirbti. Atsi
šaukite bite kada.

JOE BALKIS,
8447 So. Morgan St., Chicago, III.

Darbininkų patyrusių taisy
me freight-karių. Darbas nuo 
štukių. Pastovus darbas. Gera 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

Kreipkitės pas:
STREETS CO.,

W. 48-th St. & So. Morgan.

REIKIA
Stiprių vyrų ledaunėj 

storage).
U. S. COLD STORAGE

2101 West 89-th St

(cold

CO.

REIKIA 
Automobilių plovė jo (washer) 
Kreipkitės prie:

A. L. FREEMAN
28 No. Curtiss St.

REIKIA
Vyrų ir moterų wholesale 

Į skudurų biznyje. Gera mokestis. 
I HARRY DRAY

1447 Blue Island Avė.

REIKI A DARBININKŲ
___________ VYRŲ___________

REIKIA
Parterio spaustuvėj.
Gera mokestis.
Kreipkitės prie:

F. J. RILEY PRINTING CO., 
501 So. La Šalie St.

REIKIA 
DARBININKŲ 

J fanndrės darbų 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO. 
89-th & Stewart

REIKIA
Prastų darbininkų.
Gera mokestis ir geros darbo 

oųlygos.
Pastovus darbas.

STREETS CO., 
48-th & S. Morgan Sts.

REIKIA
Vyrų (coal passers) anglis r 

mesti, $65.00 į mėnesį ir kam- r pftvta 
barys ir valgis. Kreipkities prie T IK , t 
Chief Engineer f,aano ^ro bonkų plauti.

CHICAGO BEACH HOTEL JE^l!88:
51>t & Cornell Avė. YANKEE BOTTLE WORKS, 

. . _______________ Į 8523 Cottage Grove Avė.
REIKIA vyro prie elektrinio pre

so. Gera mokestis.
P. STEINBERG AND SON 

•x 2639 W. 12 St (Roosevelt Rd.)REIKIA'
.Vyrų muilo dirbtuvėj. ___________
Lengvas ir pastovus darbas | JVLBAUGH DOVER CO 

per visų metų.
Geros darbo sąlygas. Geriau

sia mokestis mokama. Ateikit 
pasikalbėti pas:

N. K. FAIRBANK CO.,
225 W. 18-th St.

Į REIKIA 
j NITAVOTOJŲ (solderera) 

Kaip torch, taip ir geležies 
darbui.

PAGELBININKŲ
Štokui ir šiping rumy.
Paimk Douglas Park L. arba 

22-<os karų.
ALBAUG HDOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

.........................  1 ■ ........ . IREIKIA
Prastų darbininkų mokinties lieji-.

mo (moulding). 61c valandai ir nuo I _ REIKIA
štukų (piece work). Po kelių dienų . Ba“ Bearing RAce tekintojų (grin- 
bandymo, vyrai uždirba $12 i dieną “ers>* Geros darbo sąlygos. Kreip-
šitame darbe. Pastovus darbas 61 ™es Pri0;

dienos sąvaitei 9 valandų diena. Mo I AHLBERG BEARING CO.
kestis kas sąvaite. I 817-322 East 29-th St.

AMERICAN BRAKE SHOE & 
FOUNDRY CO.

68 W. Harrison St.

REIKIA beikerio, mokančio atsakan 
čiąi visą darbą prie juodos ir baltos 
duonos ir keksų. Pastovus darbas. Mo 
kestis geriausia.

JOS. wiczus
. 1721 So. Union Avė. '

REIKTA
PIRŠTINIŲ SIUVĖJŲ
Ant Jersey audeklinių pirštinių. Pa

stovus darbas. Gera mokestis. Taipgi 
mokintis to amato. Pusė dienos S'uba- 
toj.

LUXOR MILLS, INC. 
1716 So. Michigan Are.

2-nd floor arti 18-th St H. Station ,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyvento} vietoj, 
nis išdirbtas per daug metų, 
žastis pardavimo — važiuoju 
vonj

4828 W. Ifith St., Cicero,
I—I ■■■■■«  p,—., —III II m III — ■ Į

PADAVIMUI DUONKEPYKLA.
Pirmos klesos Elektra varoma. Įei- 

gos nuo $450 iki $500 1 savaitę. — 
Savininkas priverstas važiuoti i vaka 
rus.

110 E. 35-th St.

Biz- 
Prie- 

Lietu-

m.

PARDAVIMUI namas (bungalow) 
8kambarių, basementas cementinis, 
elektros šviesa; dveji metai statytas. 
Kaina $7.000. $2.500 mortgage, o ki
tus pinigais.

WM. RIMEK
Hase and Oakwood, Lyons, III.

AUTOMOBILIAI
LABAI DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 2 automobiliai. Vienas 
Uvėriam!, kitas White. Labai pigiai 
parduosiu iš priežasties išvažiavimo { 
Lietuvą. Atsišaukite:

3159 Emerald Avė.
Tel. Yards 975

KETAS PASITAIKYMAS.
Turiu parduoti savo namą: mūrinis 

su akmeniniu frontu, 3 šeimynoms po 
6 kambarius, fitymu šildomi; rendos 
vienas fletas $58, o du po $60 j mė
nesi. Barnė užpakalyj, Puiki vieta—- 
netoli parko. Savininkas išvažiuoja j 
Californią. Klauskite pas

JONAS SIMON, 
2643 Evergreen Avė.

BARGENAS.
Parduodu arba išmainau ant auto- 

mobiliaus bučemę ir grosemę, saldai
nių daiktų, cigarų, tabako ir visokių 
daiktų. Apgyventa visokių tautų. Prie 
žastj pardavimo patirsit ant vietos.

W. CHRISTIAN 
5718 S. Kedzie Avė.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket
vergei s ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

PARSIDUODA Fordas Roadster. 
Galima permainyti j troką. Geram 
stovyj ir pigus. Atsišaukit:

1721 W. 47 St., Chicago, III. 
Tel. Drover 4373

KAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phoDographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas

pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 

žios dienos ra-

>r). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison SU Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laika išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanlcka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Telef. Seeley 1643.

. SARA PATEK, Pirmininkė.

IMPERFECT IN ORIGINAL




