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Darbo Federacija Pasmer-
kia Rusijos Sovietas 

9 

Lenin ir Trockii Nėra Dar
bininkų Prieteliai 

RADIKALAI PRALOŠĖ KO 
VA SUVAŽIAVIME. * 

Nes sovietų valdymas autok
ratinis. 

Montreai, Kanada, birž. 16. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime radikalai at
stovai visas laikas nerimavo. 
Tečiaus vakar tasai nerimavi
mas n&sidainihhtfv biininpt im-
ta svarstyti Rusijos padėties 
klausimas. 

> Atstovas James Duncan iš 
Seattle "\Vash., su kitais savo 
sėbrais reikalavo Darbo Fede
racijai pasidarbuoti tuo tiks
lu, idant S. Valstijos pripa
žintu sovietinę Rusijos valdžią 
ir panaikintu blokadą aplink 
Rusiją. 

Bet su tdo reikalavimu ne
pavyko. Suvažiavimas didžiu
ma teisų nusprendė atmesti 
ta sumanymą. 

Rusijoje nėra laisvės. 

—^-Jhtsijos Maus i ma#~t5firo pa
vestas aptarti specijaliam ko
mitetui. Tasai raportavo, jog 
suvažiavimas nebūtą patei
sintas, jei jis imtųsi darbuo-
ties bolševiką naudai. 

Nes šiandie Rusijoje nėra 
jokios laisvės spaudai, žoKiui 
ir susirinkimams. Darbinink., 
uždrausta organizuoties j a-
matą uiujas. Darbininkai pri
verstinai statomi darban. 

šiandie Rusija nėra demo
kratinė šalis. Nes tą šąli val
do ne gyventoją parinkti at
stovai. Bet keletas bolševiką 
užurpatorią. 

Valdymas autokratinis: 

Viršpaminėto komiteto pra
nešimo, rodos, butą užtekę at
stovams. Bet radikalai tuo ne
pasitenkino ir leidosi i deba
tus. 

. Tuomet rezoliucijų komiteto 
pirmininkas John Frey prane
šė, jog Rusijos klausime ne
gali but jokių debatų. Nes juk 
visiems yra žinoma, kad ten 
sonetą valdžia yra autokrati
nė ir militaristinė ir neparem
ta jokia demokratija. Šiandie 
Rusija valdoma geležine bol
ševikų ranka. 

James Duncan, pirmasis Fs-

taippat kalbėjo prieš sovietus. 
Jis paskaitė valstybės sekre
toriaus Colby .telegramą. Te
legramoje pasakyta, kad šian
die Rusijoje gyvuojanti val
džia neatstovauja ir nepaten
kina reikiamos dalies Rusijos 

, gyventojų. 

Gera Amerikos valdžios 
forma. 

David (irange, atstovas iš 
Nevv Yorko, pareiškė, kad šian 
die Amerikoje darbininką tar
pe didžiausius nesmagumus 
sukelia radikalių pivalų suo-
kalbiaviuiai *prfeŠ šalies vy
riausybę. 

"Man no galvoje, ką prezi
dentas YVilsonas arba Lloyd 
George atlieka," sakė jis, "bet 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS, 
Washington, b i r i 16. — Nuo 

birželio trisdešimto Amerikos 
valdžia sustos išdavinėti afi-
davitus visiems nepiliečiams 
lietuviams* latvi a ros, uknii-
nams ir kitiems svetimša
liams. . 

Visi valdininkai, dirbusieji 
tame valdžios skyriuje, palei
džiami. 

Todėl "̂ Scam svarbu veikiau 
išgauti leidimas išvažiuoti 
Lietuvon, tegu tuojaus paduo
da prašymą. Nes iki bus nau
ja kokia tvarka nustatyta, gal 
praeiti mėnuo, ar ilgiam 

Vileišis. 

WRANGEL ALTAIKO BOL 
ŠEVIKŲ SMŪGIUS. 

Rusų buržujai skelbia atsi-
Eepimus. 

NORIMA VOKIETIJĄ PA
DALINTI Į MAŽESNES 

VALSTIJAS. 

Paryžius, birž. 1G. — Sulig 
žinią, Krinįp prasidėjo mūšiai 
bolševikų gu gen. Denikino ar
mijos lwIanomis, Sakoma, 
kad tos liecanos. tai ne bi ko
kios l i eka i^ , l>et geroka ar
mija — e į̂j* 60,000 kareivių. 

Tai kariuomenei vadovauja 
generolas $'range), kurs ki-
tuomet pieninėj Rusijoj veikė 
gen. Djeaifini) vadovystėje. 
Ta kariuongen'. gelbstint An
glijai ir Pjaneuzijai, iš visų 

AUSTRALIJAI PASKIRTAS 
NAUJAS GUBERNA

TORIUS. 

Londonas, birž. 1G. — An
glijos vyriausybė Australijai 
paskyrė naują generali guber
natorių. Juo yra baronas For-
ster. Jis užims Munro — Fer-
guson vietą. 

Artimųjų Rytų Padėtis 
BOLŠEVIKAI DARBUOJA- i Tie vra nuomones, kad kuomet 
SI ARTIMUOSE RYTUOSE. 

Ruošiami ten prieš Angliją 
sukilimai. 

Wrangel paskutinė viltis. 

Buvusios rusą ambasados 
sekretorius sako, jog šiandie 
rusai padedą daug vilties to
je perorganizuotoje ir parin-
ktinoįe kariuomenėje, kuriai 

pusių sutraukta Kriman, per-. v a d o v a n j a W r a n . e l . Pats 
organizuota gera, išrengta, j W r a n g e , t e ( , i a u s ^ ^ 
aprirpmta jausiai ginklais ir j ^ v i l t i S i 

amunicija. Į 
Ilgas laras ji buvo lavina-

p n e š tėvynes 
bolševikus." 

priešininkus 

Už tą sumanymą stipriai sto
vi Ersbergeris. 

Berlynas, birž. 16. — Mat-
hias Erzberger, buvęs minis-
teris- finansų, pradėjo kampa
niją už padalinimą Vokietijon 
i mažesnes valstijas. 

Wuerttembergijoj jis kalbė
damas pareiškė, jog, pav., to
kia Prūsijos valstija yra per 
didelė ir ji tori but padalinta 
į dalis, kadir tokio didumo, 
kaip Hanoveris arba YVestfa 
lija. 

Toliaus jis pataria, kad ka-
, . . taliku centro partija privalo 

aš suprantu, kad mes Amen- , T . f_ Z , • . . , . : . , daugiaus onentuoties kairėje koje turime gana gerą vai- f. .... , 
džios formą. Ir todėl aš tos 
valdžios nekuomet nepamainy
čiau Lenino arba Trockio gau
jomis. Juk tolševikai nege-
resni darbininkų prieteliai už 
buvusj Kusijos carą". 

Po to tad ir nuėjo niekais 
visi radikalų reikalavimai. 

Pabaigoje visgi padaryta 
teisinga rezoliucija jog Suv. 
Valstijose įvykstantieji arešta
vimai ir kalinimai daugelio 
žmonių, kurių didžiuma yra 
politikos prasižengėliai, nesu
tinka su demokratiniu idealiz
mu ir šalies laisvės tradicijo
mis. • ' 

pusėje su tikslu prie savęs pri
traukti didesni skaičių darbi
ni nkų. 

Pagaliaus jis pažymėjo, jog 
Vokietijoje tolesniai neturi 
but nacionalizuojami vieša
jai naudai patarnavimai. Sa
ko, užtenka pastos ir geležiu 
kelių. Nes tas kas metai šaliai 
padaro didelius nuostolius, 
vietoje užsilaikyti nuosavioniis 
lėšomis. 

ma. Ir buvo* laukiama ten bol
ševikų ofenzyvos. 

Pagaliaus bolševikai neiš-
kentę ir pradėjo puolimą. Čia 
pranešta, kad ta rusą armija 
ne tik atmušusi visas bolševi
kų atakas, bet dar žymiai pa-
žangiuojanti. 

Rusę atsiliepimas. 

Tos žinioę isnaujo pažadi
no čia gyvenančius rusų bur
žujus, priklausančius prie ka
detų partijos. Tie rasai pat-
rijotai čia trri šiltą prieglau
dą. Nes juTsrovi už Prancūzi
jos reikalus Rusijoje. Jų tik
slas — atgaivinti Rusiją se
nuose jos rubežiuose (išėmus 
Lenkiją) ir užtikrinti prancū
zams išmokėti skolas. 

Tad aną dieną tie rusai ka
detai turėjo susirinkimą ir 
padarė atsiliepimą j visu? Ru
sijos pat n jotus. 

Atsiliepime sakoma: 
"Trumpu laiku bus daugiau 

linksmų žinių nuo generolo 
"VVrangel. Rusijos patrijotams 
dabar dar laikas vienyties ir 
ištempti visas savo spėkas 

KETURI VAGONAI NUŠO
KO NUC BĖGIŲ. 

8 žmonės žuvo ir apie 50 su
žeista. 

Jči jau jani nepavyksią su
traškinti bolševikų, tuomet il
gesniam laikui prisieisią atsi
sakyti gelbėti nelaimingąją 
Rusiją. 

Krimo pusiausalyj, sulig ži
nią, yra daugelis žymesniąją 
rusą. Yra buvusios dūmos 
nariu. Ją padėjimas baisus. 
Nes visi "miestai ir miesteliai 
kupini pabėgėliu. Tie visi pa 
liėgėliai vyriausiuoju vadu pa
sirinkę generolą Wrangel. 

Svarbus momentas. 

Buvo didžiai svarbus mo
mentas generolo "\Vrangel ka
riuomenei, kuomet lenku ar
mija briovėsi Ukrainon. Tuo
met ta kariuomenė tikėjosi 
pakilti prieš bolševikus iš 
Krimo- ir Ukrainos plotuose 
susijungti su lenkų armija. 

Bet lenkus ištiko nelaimė 
Ukrainoj. Ją briovimąsis ne 
tik sulaikytas, bet jie privers
ti bėgti iš Ukrainos, kaip ki-
tuomet Napoleonas iš Rusijos. 

Visgi vietos rusai turi dar 
daug vilties Krimo armijoje. 
Ir jie patys podraug pripa
žįsta, kad tai paskutinė ją 
viltis. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Minnesotoj Žudomi Juodieji 
Žmones 

TRYS JUODI ŽMONĖS NU-
LINČIUOTA. 

mą. Ir ten išvilko kelis juo 
dus žmones ir tris iš anųr.u-
linčiavo. \ 

Atsitikimo vieton pasiųsta ka- Prieš juodukus pakelius 
riaušės ir -kova už tai, kad 
koks vienai iš jų niekšas, kaip 

Duluth. Minn., birž. 16. - pasakojama buvo užpuolęs 
Čia šiandie anksti ryte atvy- \ jauną baltą mergaitę. 

nuomene. 

ko valstijinė kariuomenė ir 
tuojaus mieste paskelbta ne
paprastoji karės padėtis. 

Vakar čia tukst. žmonių 
minios užpuolė vietos kalėji-

BIRŽELIO 16. 1920. 
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*a;is : 
t o vu s 
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etfo ir priemiesčiai. — 
!<• 2"j!i but griausmų ir Jio-
vakare vėsiau; rytoj nepss-
ora.s. 

r* "-r:! m ra v-ika ISSf nsin 
m laipsniai. 

Saulė tfka •"> :14 Irid/irts: 
Mėnulis nafeka 9 £š rvje 

La Junta, Oolo., birž. 16. — 
Santa Fe pasižierinio trauki 
nio lokomotivoje važiuojant 
sugedo koks tai mecbanizma^. 
Del to lokomotiva nušoko nuo 
bėgiu ir paskui save nuvertė 
keturis vagonus su ^monėmij>. 

Pasekmėje 8 žmonės žuvo 
ir apie 50 kitų sužeista. 

Honolulu, birž. 16. — Vie
tos japoniškas laikraštis gavo 
iš Tokyo žinią, jog Japonijos 
imperatorius apleido sos*tinę. 
Iškeliavo sveikatos atgauti j 
N'umadsu. 

Goveda įveikė policiją. 
Prieš įnirtusią kelią tūks

tančiu govedą buvo pasaukti 
gaisrininkai. Norėta ją išvai
kyti su vandeniu. 

Bet minios atėmė nuo gais
rininkų aparatus ir vandenį 
dūdomis atsuko prieš pociją. 

Be to su policija kautasi 
lazdomis, akmenimis, phyto-'ja nuo centralių viešpatijų 

ITALIJA NORI $12,120,-
000,000 ATLYGINIMO. 

Paryžius, birž. 16. — Dali

mis, buteliasi ir kitokiais po 
ranka pasisukusiais jnagiais. 

Po to nepavykimo kreiptasi 
: -ubernatorių atsiųsti kariuo-
nieue. 

.reikalauja 60,000,000,000 lirų 
karės atlyginimo, anot gautų 
čia žinių iš, Rymo.^ 

Ta suma V^a lygi ameriko
niškiems $i2,i2o#qp,ooo 

Paryžius, birž. 16. (Rašo 
angi. laikraščių koresponden
tas.) — Kuomet Kra>sin ir ki
ti Rusijos sovietų valdžios at-
>tovai šiandie konferuoja su 
Anglijos valdininkais Londo
ne, bolševikai Maskvoje tuo 
metu suokalbiauja prieš Bri
tanijos imperiją. 

Vos tik tomis dienomis su-
gryžau iš Petrogrado ir Mas
kvos, kur išbuvau pustrečio 
mėn. Tenai su visomis smulk
menomis patyriau visa tai, 
ką buvau girdėjęs pirm vie
nerių metą Lizbonojoje apie 
Rusijos bolševikus. 

Teko patirti, jog už kelią 
savaičių Afganistanan bolše
viku valdžia pasiunčia savo 
oficijali žmogžudį vardu Blu-
nikin. Tasai kituomet Mask
voje yra nužudęs vokiečių am
basadorių Mirbacką, kuomet 
Vokietijos kaizeris buvo susi
taikęs su Rusijos bolševikais. 

J is siunčiamas Afganista
nan nužudyti emirą. Iš ten jis 
keliausiąs Indijon ir pasike-

islamai pakilsią, tuomet visai 
kapitalistinei Europai busiąs 
galas, iii pačiai Anglijai bu
sianti teismo diena. 

Artimuose Rytuose jau se
nai darbuojasi visokios rą.štr* 
bolševiku agentai. Plačiai va
romos agitacijos. Tam tikslui 
nesigailima pinigą. 

Nestebėtina, jei šiandie ir 
pačiai Anglijai yra didžiai 
skubus daiktas kaip-nors su
sitaikinti su bolševikais ir 
kaip nors apdrausti artimuo
sius Rytus, 

Negalima matyties su Brusilo-
vu. 

P i r m i a u gėli . B i u s i l o v OUVO 
pasiųstas Kauk. front. vado
vauti bolš. armijai.Bet kuomet 
lenkai pakilo gelbėti Ukrainą, 
Biusilov atšauktas lenkų fron
tam 

Aš per du mėnesiu mėginau 
pasimatyti su gen. Brasilovų. 
Bet sovietų valdžia man už
draudė su juo matyties. Nei 
vienam rusą laikraštininkui' 
neleidžiama prieiti prie to ge
nerolo. 

sinsiąs prieš viee-karalią. 

\ 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Vaikas eidamas mokyklon, kur varpu jau skambinama: 
— Tai laimingiausios valandos mano gyvenime lankyti 

mokylda! 

.Apie tai žinią jau turi An
glijos vyriausybės slaptieji a-
gentai. veikiantieji artimuose 
Rytuose. 

Už generali sukilimą. 

Nužudymas enu.ro — tai bu
siąs ženklas Afganistano na
cionalistams sukilti ir užduo
ti gerą smagi Britanijos impe
rijai. » 

Bolševikai nieko nedaro, 
kad nacijonalistą sukilimas 
neturės bolševikinio pobūdžio. 
Svarbiausia siekiama te. kad 
kuolabjaus pakenkti Anglijai. 

Blumkin vra menkas, juos
vas žydas, turjs daug pana
šumo i totorių. Tarpe Afga
nistano žmonių, sakoma, jis 
bus kaipir tarpe savųjų. Jis 
kalba persų ir arabų kalbomis. 
Susipažinęs ir su kitų ryti
nių kalbų dijalektais. 

Sukilimų vadas. 

Pats vyriausias rengiamų 
sukilimų vadas Rytuose yra 
Voznesenskii. Jis yra bolševi
kų valdžios narys. Maskvoje 
turi didelę raštinę. 

Jo ruimingoj raštinėj dir
ba agentai: jaunatlirkiai. af
ganai, indėnai, kinai, koreonai 
ir japonai Jie visi studijuo
ja revolincijines metodas va 
dovaujant pačiam Voznesens-
kiui. 

Voznesenskii vartoja ryti
nes kalbas. Jis nėra komuni-
stas.» Tris kartus jis bolševi
kų policijos buvo areštuotas. 
Suprantama, klaidingai. 

Armija jau parengta. 

Artimųjų Rytą sukilimui 
rusų bolševikai jau turi pa
gamintą armiją. Tos armijos 
tikslas tuojaus mesties ant In
dijos ir visomis išgalėmis pa
remti revoliuciją. 

Bolševikai daugiausia vil
ties luri padėję išlamizme. 

SUSTREIKAVO BEVIELIŲ 
TELEGRAFŲ OPERA

TORIAI. 

Yra pavojaus daugeliui gar
laivių. 

Londonas, birž. 16. — Vakar 
ant visų viešpatijų garlaivių, 
plaukiojančių okeanais ir jū
rėmis, sustreikavo jurininkai-
kibirkštinių telegrafu operato
riai, priklausantieji operato
rių organizacijai. 

Operatoriai reikalauja padi
dinti užmokesti apie 180 nuo
šimčių daugiau, kaip jiems 
buvo mokama pirma karės. 
Taippat reikalauja geresnių 
darbo svlygų. 

Sulig streiko vedėjų parė-
tfvmo, operatoriai tuojaus turi 
pertraukti darbus., kuomet 
garlaiviai nuplauks paskirton 
vieton. Ir paskui be vedėjų lei
dimo neapsiimti operuoti apa
ratų tolesnėje kelionėje. 

Tai pirmasai tos rųšies strei
kas. Laimė yra,"kad jis netu
ri nieko bendra su sausžemio 
kibirkštinių telegrafų stoti
mis. 

Reikia tikėties. jog operato
riai laimės streiką. Nes jie 
reikalingi ir daugelio jų rei
kia. 

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Čia gauta žinių, kad miestas 
Baku ir apylinkėse esama 
50.000 bolševikų kariuomenės. 
Tai kariuomenei vadovauja 
gen. Aleksiejev. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinijrn ver> 

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 15 d. buvo tokia suli* Mer-
chants Loan & Trasi Co.: 

Anglijos sterlingą svarui $.104 
Lietuvos 100 auksinu 2.50 
Vokietijos ]00 markiu 2.50 
Lenkijos 100 markią .67 
Prancūzijos už 1 dolierj 13 f r. 00 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 50 
Italijos už 1 dol. 17 L 60 

' *: 
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D R A U G A S Trečiadienis, birželis 

UETTVTC KATALIKC DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna traaitl-nį Išskyrus nedėullenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ EB UŽSIENYJE: 

Metama ._.....,.__.; tt.00 
Pusei Metu . . . . y . . . JJM) 

gTJV. VALST. 

Pusei Metu . . . . . . . . . . . . . . S.00 
Prenumerata mokaat lskalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasrmo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, EI. 

Telefonas McKmley 6114 

D 

Waterbury,o 
Streikas. 

Kai-kurie . laikraščiai rašo, 
kad AYaterburyje galima gau
ti gerų darbų, gero užmokes-

Seaoji gvardija — Ui srovė 
be jokio pažangiavimo, palin
kusi senovės politikiniy "bo-
ssų" reakcijon ir nepermaldau 
jamoji užtarėja kapitalo. Visas 
laikas ji vaduojasi senobiniais 
partijos palikimais ir smar
kiai, nors neperdang atvirai, 
veikia prieš darbininkų orga
nizacijas. 

Anais metais republikonų 
partijos abelnų suvažiavimų 
metu pulk. Roosevelt su savo 
pasekėjais mėgino partijon į-
nešti kiek gyvumo ir pažan
gumo. Bet sutiko stiprų pasi
priešinimų. Tuomet Roosevelto 
pasidarbavimu iš partijos iš
ėjo vjsa eilė žymių vadų ir 
tie užmezgė progresyrę parti
ja 

Tas žygis republikonų ei
les suskaldė. Ir tas davė nau
dos demokratų partijai. 

1916 metais progresyvė par
tija išnaujo susiliejo su seną
ja gvardija. Tas padaryta ne 
mielu noru. Norėta jveikti de
mokratus tais metais. 

Bet nepavyko. Ir nuo to lai
ko tarpe abiejų srovių jau ne
buvo tinkamo sutikimo. 

Šįmet republikonų partijos 
atelųam suvažiavime Chicago-
je senosios gvardijos srov«'' 
pasirodė esanti vis dar stipri. 

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus Telephone: Tard* 8482 

eio ir kad čia trūksta darbi
ninkų. Tuomtarpu ten yra j l snvažiavfm0 komitetus ji n 

0 

t 

streikas ir tam tikri agentai 
ieško streiklaužių. Teko girdė
ti, kad tapo partraukta streik
laužių net iš Ispanijos. 

Misingės liejimo darbininkai 
waterburiečiai prašo savo 
draugus darbininkus kituose 
miestuose pranešti visiems no
rintiems ieškoti darbų Water-
buryje, kad čia yra streikas. 

Streikininkai įkūrė sa%o ko
misiją 670 N. Kiverside Wa-
terbury, Conn. Kas nenori bū
ti streiklaužiu, tas tesusižinai 
su ta Komisija. Darbininkui 
reikalai pagerėtų, jei žmoneŝ  
radę laikraščiuose skelbimus 
kviečiančius darbiniidius į Wa-
terbury, iškirptų tuos skelbi
mus ir nusiųstų minėtajai ko
misijai. 

Komisija yra atspausdinusi 
atsišaukimų j visokias organi
zacijas, prašydama pagelbos 
streikininkams ir jų šeimy
noms sunkiame varge. 

Todėl kas gali, tegu nusiun-

Įsileido progresyvių delegatų. 
Padarė, nuosavų platformų. 

Ir pasekmėje kandidatu į 
prezidentus nominuotas seno
sios gvardijos srovės šulas. 
Taigi ta gvardija laimėjo. 

Pasekmėje toks darbas gali-
išeiti nesveikaton republikonų 
partijai. Nes prie* jų pakyla 
ne vien organizuotas darbas, 
bet ir patys progresyviai. 

Progresyvių srovė turėjo du 
geru kandidatu — gen. "\Voo-
d'ą, ir senatorių Johnson?na. 
Abudu, pralaimėjo kampaniją. 
P "Tad dabar tie progresyviai 
mėgina išnaujo atgaivinti sa-jpresbiterijos išgirdo balsą, ku-

Prakalbos. 

Norėdami visą muzikos pro
gramą sutraukti j vieną vietą, 
turėjome pirmo* ir antros di«-
nos dalykus supliekti krūvon. 
Dabar grįšime atgal į pirmąją 
iškilmių dieną į katedrą, kur 
tuojaus po Evangebjos vi
siems susėdus savo vietose sa
kykloje pasirodė monsinjoras 
E. W. Hoban'as Chicagos ar
kivyskupijos kancleris. Jis lo
tyniškai perskaitė ir angliškai 
atkartojo Šventojo Tėvo raštą, 
kuriame aprašyti Chicagos 
Arkivyskupo Jurgio Munde-
lein'o nuopelnai. Pažymėda
mas jo 25 kunigystės metų su
kaktuves, susibėgančias su 75 
metų vyskupijos jubilėjum Be
nediktas XV mųs arkivysku
pą pakelia Apaštališkojo So
sto Asistentu. 

Kancleriui nulipus, sakyklo
je pasirodė New Yorko Ar
kivyskupas Hayes. Jo balsas 
ypatingai malonus ir iškalba 
graži. Jis trumpai pažymėjo 
arkivyskupijos ir arkivyskupo 
atliktuosius darbus. Tarp kit
ko jis pasakė: "Kai-kuriems 
rodosi, kad religija buvo nau
dinga civilizacijai pastatyti, 
kaip reikalingos yra pakad-
nės trioboms statyti. Bet trio-
bą pastačius, pakadnes atima, 
idant trioba butų gražiau ma
tyti. Tečiaus religija ir šian
dien yra civilizacijai reika
linga, kaip pamatas triobai." 

Mišioms pasibaigus, į saky
klą įlipo vyskupas McGavici 
Chicagos arkivyskupo pagelbi-
ninkas. Jis iš rašto visų arki
vyskupijos kunigų vardu per
skaitė arkivyskupui pasveiki
nimą ir linkėjimus. 

Po to žmonės nustebo. Jš 

vo "hulmuzeriij" partiją ir 
pakelti kovą pneS senąją 
gvardiją. 

Progresyviai tuo tikslu nu
tarė turėti atskirą suvažiavi
mą (konvenciją) ir nominuo
ti nuosavus kandidatus. Su
važiavimą turės Chicagoje, 
pradėjus liepos 10 d. 

(jalų-gale demokratai ir vėl 
čia tai komisijai draugijų, ar! gaiės laimėti prezidencijaliais 

linkimais. Nes demokratai ei
na pažangos keliu. 

jų sekretorių adresus. Butų 
gera, kad kiekvienas darbi
ninkas prisiųstų savo adresą 
Streikininku Presos Komisi-

r . .v . «• 
jai, o paskui gavęs is jos at
siliepimų, tuos atsiliepimus į-
teiktų savo draugijai pirmu
tiniame jos susirinkime. 
Subatoje, 5 birželio iš ryto a-

pie šimtas buvusių kareivių su 
kariškais rūbais nuėjo į mies
to valdyba, kad gautų leidimų 
streikininkams surengti paro
dą. Majoras atsakė negalįs 
duoti to leidimo. Kareiviai 
grįžo į svetaine, kur jų laukė 
susirinkę mašinistai. Kad ne
pasidarytų ko nepaprasto, 
miesto valdyba pasiuntė 150 
polieijantų ir milicijos buri. 
Kareiviai- streik. ramiai sau ė-
jo. Paskui juos žengė policija 
ir milicija Paskui policiją tū
kstančiai žmonių. Tie iš visur 
suplūdo į gatves. Minios svei
kino kareivius-streikininkus. 
Daugelis tvirtino, kad tokio 
parodavimo Waterburyje ne
buvo per keliolika metų. 

Laimėjo Senoji 
Gvardija. 

Republikonų partijoje n»o 
žinomo Roosevelto laikų vis 
dar gyvuoja dvi kita kita-
priešingi srovi. Vwna iš ar.ų 
yra taip vadinamoji "senoji 
gvardija,*' kita — prog.-esy-

Šliupas vis Šliupas. 
Tegu skaitytojai peržiūri 

korespondenciją iš Edwards-
ville's. 

Kas nori gali tikėti p. Šliu
po pasakymu, buk iš "Drau
go" Lietuvoje žmonės juo
kiasi. Keno smegenys svei
ki, tas žino, kad p. Šliupas 
dar niekad nepasakė tiesos 
apie katalikišką spaudą. Jis 
negabi teisingai kalbėti nei a-
pie "Draugą.'' 

P-nas Šliupas buvo Lietu
vos ambasadorium Latvijoje. 
Tą savo pareigą laisvamanių 
šulas taip ėjo, kad latviai pa
darė sutartį su lenkais. Lie
tuvos valdžia pasirūpino, kad 
kitas asmuo aprūpintų mųs 
santikius su kaimynais. Ar 
niekas nesijuokia iš p. Šliu
po ambasadorystės, tai to 
Edwardsville'je neminėta. 
Tiesa pasakius, ne juokai, o 
verksmai iš tokio Lietuvos at
stovo. Kalta, žinoma, ir užru-
bežinių Lietuvos dalykų mi
nisterija. Ji turėjo žinoti, kad 
p. šliupas kitam kam netinka, 
kaip tik kurstyti prasigėrė
lius, kad bažnyčias paverstų 
karčiamomis ir kad seseris— 
mokintojas pakartų varpny-
čiose. 

Dalis Latvijos priklauso 

rio nepratę buvo girdėti baž
nyčioje. "Kas čia darosi? Pa
saulietis katalikų katedroje 
pamokslą sakot" — Ne, tai 
buvo nepamokslas. Tai p. Kel
ly aiškiu gražiu balsu sakė ar
kivyskupui ir arkivyskupijai 
pasveikinimą pasauliečių ka
talikų vardu. 

P-nui Kelly pabaigus, Chi
cagos arkivyskupas su ponti-
fikaliais rūbais užėjo į saky
klą. Jis atsakė visiems pas
veikinimams ir padėkojimams. 
Jo stiprus aiškus balsas vic-
pėjo nuo galingos emocijos. 
Jis minėjo, kaip katalikams 
reikia naudingų darbų, vieny
bės, ir kad jų darbai .tuomet 
bus vaisingi, kuomet Švento
ji Dvasia vadovaus. 

Čia pasidarė mažas, bet ne
suprantamas dalykėlis. Arki
vyskupui ištarus tuos žodžius 
blykstelėjo šviesi melsvai bal
ta linija augščiau jo galvos že
miau balandėlio paveikslo 
esančio sakyklos viršuje. At
sigrįžęs pažiurėjau į didžią
sias duris, ar kartais per at
daras duris nesužaibavo pra-

prie Žemaičių vyskupijos. Bu
vęs Lietuvos ambasadorius 
Latvijoje nuėjo su vizitą pas 
Žemaičių Vyskupą Karevičių. 
Mandagumas reikalavo, kad 
vyskupas revizituotų ambasa
dorių, nežiūrėdamas jo "nuo-
pelnų." Vyskupas Karevyčiusgarbingiems 
revizitavo. Dabar Šliupas gi
riasi tuomi Edvardsvilreje. 

Jeigu tat Žemaičių vysku
pas liausis revizitavęs kai-
kuriuos Lietuvos ambasado
rius, tai mūsiškė užrubežinių 
dalykų ministerija negalės 
pykti ant vyskupo, o turės 
padėkoti buvusiam ambasa
doriui D-rui Jonui Šliupai taip 
tinkinčiam į diplomatiją, kaip 
• pjirvas j valgį. 

einančio tramvajaus elektra, 
nors jo bildėjimo nebuvo gir
dėti. 

Bet ne. Durys žemos ir 
šviesa nuo tramvajaus per jas 
negalėjo pasiekti sakyklos. 
Butų neprotinga tą žybtelėji
mą pavadyti stebuklu. Bet jei
gu kas butų norėjęs tyčia tą 
žybtelėjimą padaryti, tai ne
būtų galėjas rasti patogesnės 
vietos ir laiko. -

Pietus. 
Iš bažnyčios po procesijai 

kunigai susėjo į prirengiamą
jį Seminarija. Ten yra dvi di
dokos svetainės. Viršutinėje 
ant palaipos buvo stalas, o 
prie jo garbingiausia vieta 
kardinolai Gihhonsni. šalę io 
po dešinei popežiaus delega
tui, po karei Chicagos arki
vyskupui. Užpakalyje tų trijų 
ant tam tikrų vėliavėlių ky
bojo išsiuvinėti trys erbai: 
kardinolo, delegato ir arki
vyskupo. Prie to paties stalo 
sėdėjo tarpe arkivyskupų ir 
du kunigai. Kiti arkivyskupai 
ir vyskupai, nekalbant apie 
monsinjorus susėdo prie prastų 
stalų ėjusių keturiomis eilė
mis išilgai svetainės. Keli 
šimtai kunigų buvo toje sve
tainėje. Kita tiek susirinko a-
patinėje svetainėje. Daugelis 
turėjo laukti, kol pirmoji eilė 
pabaigė pietus. 

Seneliui kardinolui nesveika 
buvo ilgai sėdėti žmonių pri
kimštoje svetainėje. Prakalbė
jęs į kunigus viršutinėje sve
tainėje, jis nulipo linksmai į že 
nmtinc. Ten truputį pajuoka
vo ir linksmais kunigų šauks
mais lydimas išsiskubino pasi
lsėti. 

Žemutinėje svetainėje pie
tus pasibaigė pirma negu vir
šutinėje. Kiek tilpo tiek pri
ėjo kunigų į viršutinę ne val
gyti tik prakalbų klausyti. 
Tostmasteris buvo kun. Rior-
dan. Jis truputį permainė pas
kirtąją tvarką. Pirmiausiai 
davė žodį St. Paulio arkivys
kupui A. Do-vvlingNn. Jo kal
ba susivedė į tą. kad Chicaga 
savo pavyzdžiu davė pamokslą 
ir kitoms vyskupijoms, Šv. Tė
vo Delegatas arkivyskupas 
Bonzano perskaitė 'stebėtinai 
puikiai stilizuotą prakalbą a-
pie Šv. Tėvą ir jo pasitikėji
mą Amerikos katalikais. Po to 
balsą gavo kunigas, kuris, 
matomai, yra istorikas. Jis 
pasakė, kaip katalikystė Chi
cagoje prasidėjo ir kaip urnai 
ji išaugo. Toje kalboje pasi
rodė grynas ohicagiškuiųas. 
Kalbėtojas sakė, kad Chicagos 
vyskupija yra pirmutinė Ame
rikoje ir pirmutinė pasaulije. 
Kalbėtojo chioagiškumu, ma
tyt, gyvena ir jo klausytojai, 
tos arkivyskupijos kunigija. 
Jie nesiliovė ploję tiems žo
džiams. Minėtasis pasigyri
mas, be abejonės, perdėtas, bet 
ne visai tuščiasv Kalbėtojas 
tvirtino, kad Chicagos arkivys
kupijoje yra 333 regularės pa
rapijos ir 281 parapijinė mo
kykla. Maža ko trūksta iki 
šimtui nuošimčių. 

Po to prabilo pats arkivys
kupas. Jis padėkojo visiems 

Pažy 
mėjo kad skaitlingas vyskupų 
suvažiavimas yra ženklas, kad 
yra vienybes jerarchijoje, pa
gyrė dijecezijoc dvasiškiuos 
vienybę, ištarė nuoširdžios pa
garbos žodžius kardinolui, iš
teisindama? jo ankstybą išėji
mą iš svetainės, priminė savo 
draugavimą pirm dvidešimties 
metų su dabartiniu Šv. Tėvo 
Delegatu. 

(Pabaiga bus). 

AKUŠERIU 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą, 
notarių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kudt-

y k} laike ilgo*. 

Halsted St , Chicago, m. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. ITASTBte 5TET1 

S. D. UCHAWICZ 
UETUVYS GKABORIUS 

Patarnauja. la.dotuv.-se ko pigiausia. 
Reikale mcldiio auiiaukti. o mano 
darbu busite užjonėdintl. 
2311 W. 2$ PI. Chicago, m. 

T«L O m l I1M. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akli). 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi t tara 
v,,, kuouet ricaiiai ar siuvi ar la-
šai, tai taanet yra ĮNvsMMj kt i 
re.k:a Jums ak:nig. Mar.o 15 r„e:ų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarDuv.rr.a už prieinama kaina 
net ta.p žorr.ai net .k. $3.00. 

JOHN SMETANA 
< 

TEISINGOS DRABUŽIU 
. KAINOS. 
* 

Kainos kurios pritinka kiekvie-
'nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu vrholesale 
kainos. 

xxa-iiį opcuijckuau»s 
11801 S. Ashland Av; Chicago 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, lfl, 17 ir 1S 

Temykite Į mano parašą. 
, Į Valandos: nuo 7 vai. išryto iki i 
> vai. vak»r«. Panedėliais. Seredo-
? mis ir Petnyčiomis. 

Rcsid. 1189 Intiepeitdcai-c Bl\tl. 
Telefonas Van Burvn 281 

Vyru Ir Jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai "ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.59 iki $69 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $1S, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Mellnos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir aus£-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augščiau. 
Mellnos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa, ^ a 

Atdara kiekviena, diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

< 
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desifniaš Mokykla. 
i l-^ys isterra :.- c j k y i c :._d_ ;iį* 
trumpu laiku išmoksit* viso ama

to. 
Mes tur'.n.* didžiaus.ujs :r geriau

sius kirpimo, aa*g:ii.iijr ir *:uvimc 
-iyr.ui. k_r k;u \ .ci.a-- ga..i.a įtzo* 
į.-aktikos oesin.o^.n-i.Mn&s. 

Y.̂ u^be S.JV..::J ^kyr.uos* mai;uo» 
va:\>::.js t.-."i*.:vs ;:e£a. 

KvicC-aii-e k.ekviena ateit: o:ib ko-
kiuo la;ku, ditną :r ar vakarą.s, pa-

' Siž:urėti :T pasikalbėt; del i**!..yu. 
Patterns daromos sul.g m;eros, vi

sokio stiliaus ir dydžio is bet kurto-
rt.ad'4 knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnlcka, Vedėjas 
1V0 N. STATE 6TR1.ET, CHICAOO. 

Kampas Laks St., ant 1-tų labų 

I 
Dr. L L MAKARAS ! 

DR. A, A. ROTH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
Specialistas MoterUkij. Vyriškų 
Vaiku ir visų ckronJSky Ufrų 

Ofisas: SS54 So. Halsted Sc. Gkloago 
Telefonas Drover M93 

VALAKPAS: 10—11 ryto *—& po 
pi>-iu 7—5 rak. jTruėuuuiia ii^— i i «. 
»<«aaafj*v»>a»»*a»>t>a»aas)%*»« 

f i 
! i^cui>i» uyoyiojas ir uurorgas 
I UifctaaAt: 1MM S^ liT>al>»« Ava. I 
• Ttietmm PmJiaMB S4S hr TtOmtm OM j 
! Chios«oi; ttli So. Wooi Str. | 
I Tik Kttvarr* vakake aaa ti3» Iki 7.-««| 

S . . • • • - • 

JS-

i 

TeL Drover 7t41 

Dr. C Z Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: snc » ryto iki » vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVĖK l E 
arti 47-tos Ga*v*s 

DR.G.M.GUSER 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvls Advokatas 

•**•? 

. M HO. LA SALLK HTRJOM 
Oyvsnlmo TaL Hasaboidt (7 

Takara^i 1811 W. tl-nd Strat: 
Tai. Rockvrall «»»» 

CHICAGO, IiO- J 

K 

rraktikuoja 88 aetal 
Ofisas S148 So. Morgan St. 

Kertė S2-ro SC, Cliicago. IU. 
SPECIJ AUSTAS 

Moteriškų, Vyriško, taipgi chro-
nišku ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo M ryto 
iki S po pietų, nuo < iki S valan
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 6S7 

I 

«—. 

S= DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHTBOMJAS 
Ottaae !r OyvsfiiSM »»«ta 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State Ba»k 
Valandos, nuo 10 Iki 12 ryte: auo | 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nekėliomis nuo 10 iki 2. 
Tdrfl— Tardą 1644 

- • 

PASPORTV ĮLANKAS 
PILDOME 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1787 W. 47th St , 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, t 
6:S0 iki S:30 vakare Nedėliotais 
9 iki 12 rytais. 

TeL Boulcvard 1M 
Res. 2814 VI. 44ri Street. 

Tel. McKinley 2ftS 

$ t — - . > • • • . ! • • • 

DYKAI. 

Ralrlc ConsuKation Borean, Vac. 
SS So. Dearborn St. CaUcago. 

Rootn 204 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBŽS BONŲ. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
'kalbų, aritmetikos, knygvedystės. ste
nografijos. typewrrtl«g. plrkiyfcos tal-
sig. Suv. Valst. istorijos, abelrfos isto-

j rijos, geografljoa, poliakmes etono-
įmijos, pilietyst<>s, dainaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo • 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted Si, Ohicago. 

DR. J. StffNGLMAN 
Gydytojas ir Ciururfai 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4» Orart 
Res. 12at W. 4» Aveaae 

Telefonas Crcero N M 
Ofiso Cicerą M 

K*T,RAMte LIETUVIŠKAI 

! V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas IHdmiestyJ: S 

29 South U Salle Strosk \ 
TeL Central MM 

3 
S 
I I 
S Vakarais, 812 W. 33 St. 

Tol V«Ma i M t 

• • « • 

S 
TeL Yards MSI .„J 

Buk savistevis! Ir apsaugok 
savo taupumus šioje stiprio
je Valstijos Banke. 

v. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartės par

duodamos ant visų 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Afrkra; Panedėliais, Seredomis ir Suhatos vakarais. 

file:///Voo-
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i LIETUVIAI AMERIKOJE 
EDWARDSVILLE. PA. 

Gegužes 31 d. L. L. pasko
los reikalais čia buvo sureng
tos prakalbos p. P . Burbos, 
stoties iždininko, svetainėje, 
kuris veltui davė ja naudoties. 
Kalbėjo pp. J. 'S. Lopatto, 
Žyvatas ir Jonas šliupas. Vi
si laukėme išgirsti, ką naujo 
p. šliupas parvežė iš tėvynės. 
Štai ištraukos iš jo kalbos: l ) 
"Draugo" kunigėliai išleidžia, 
tai Lietuvoje visi juokiasi iš 
tokių raštų. 2. Kunigėlis 
Karevičius (paskui atsipra
šydamas sakė, kad vyskupas), 
būnant Lietuvoje, suteikė jam 
(J. Šliupui) vizitą. Sakė, kad 
kunigų darbai tik prie aitorio. 
Įžeidė a. a. kun. A. Burbą. Del 
to įžeidimo net kumštys matė
si publikoje. Ant galo išjuokė 
Amerikos lietuvius, kam tie 
siuntė Lietuvon skudurus. Po 
kiekvieno sakinio vis kartojo: 
"Nedaryk to kitam, kas tau 
nemiela." 

K. K. 

i CHICAOO HKICrHTS, ILL. 

k Birželio 6 d. 11 bernaičių ir 
17 mergaičių priėmė pirmą 
>Švent{j Komuniją. Bažnyčios 
altoriai buvo gražiai gyvomis 
gėlėmis papuošti. Vaikučiai 
gražioje tvarkoje ėjo pirmą 
kartą priimti savo Išganytoją. 
Tų vaikučių tėvai yra dėkin
gi Seserinis mokytojoms už 
taip gražų papuošimą Dievo 
aukuro ir vaikučiu išmokini-
mą. Tik vien nesusipratėlis ne 
išmano, kiek tai darbo reikia 
ir spėkų kol vaikučius priren
giama prie kokios iškilmės, o 
ypač pirmos Šv. Komunijos. 
Tokių, pas mažai yra. 

Tą pačią dieną su iškilmė
mis buvo apvaikščiota Dievo 
Kūno šventė. Procesija buvo 
lauke. Prie gražiai papuošto 
altoriaus žmonės suklaupę da
vė garbę Tam, Kurs yra tie
sa, kelias ir gyvenimas. 

Po pietų buvo pirmas para
pijos metinis piknikas. Ka
dangi oras p a l a i k ė labai 
gražus, tad ir žmonių nema
žai prisirinko į daržą. Vakare 
buvo rodomi krutamieji pa
veikslai. Taipgi išleista var
gonai. Laimė pasekė N. Ste
ponavičienę, nes ji gavo var
gonus. 

Piknikas gerai pavyko, nes 
pelno parapijai liks netoli 
$300. Kaip vienybėj viskas da
roma ,tai ir nauda didesnė. 

Keli mėnesiai atgal kaip 
čia du broliu A to ir Jonas 
Šepučiai užsidėjo bansdasku-
tyklą. Abu geri vyrai. Verta 
savuosius paremti. Iki šioliai 
lietuviai ėjo pas svetimtau

č i u s , nes lietuvio barzdasku
čio nebuvo. 

Birželio 8 d. Oakforesto li
goninėje mirė Antanas Maci
jauskas. Laidotuvės buvo bir
želio 10 d. Paliko pačią, du 
sunu ir vieną dukrelę. 

Yla. 

ka Monsaitė su Juozu Kerpau-
sku. 

Sutuoktuvėse dalyvavo 
gražus būrelis svečių linksmai 
dainuodami bei žaisdami. Va
karieniaujant p-as Ig. Tiške
vičius susirinkusiems priminė, 
kad ne visi taip linksniai pra
leidžia šią dienelę prie skanių 
valgių ir žaidimų. Priminė 
Lietuvos našlaičius ir patarė 
sumesti nors kiek aukų. Aki
mirksnyje padėtą lėkštę pri
pildė doiieriais, nes visi sve
čiai buvo geri Lietuvos pilie
čiai. Štai jie: Ig. Tiškevičia 
aukojo 1.00, M. Tiškevičie
nė — 3.00, A, Abromavičius 
•2 1.00, S. Sunkus—1.00, K. 
Žakevičius — 1.00, S. Rubeikis 
— 100, A. Frajeraitė — 1.00, 
O. Janušauskaitė — 1.00, P. 
Žiliūtė — 1.00, Liudvika Ir 
Juozas Kerpauskai — 2.00, K. 
Karpauskis — 1.00, J. J. Kar-
pauskis — 1.00, P. Šimkienė 
— 1.00, J . Abromavičius — 
1.00, A. Abromavičienė —1.00, 
M. Ragauskienė — 1.00, J . 
Frajerienė - - 1.00 ir M. Ab
romavičiūtė — 50c. Viso 20.50, 
kurie per O. Janušauskaitę 
tapo įteikti Labdaringos Sąj. 
2rai kuopai, kuri pasistengs 
j«os išsiųsti Lietuvon. Visiems 
aukotojams ačiū. 

Po vakarienės visi dar žai
dė. Paskui išsiskirstė, linkėda
mi jaunai porelei kuodidžiau-
sios laimės ir pasiekimo. 

\ A. J. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Balt Co. 
39th & Stewart 

VAIKŲ MAITINIMAS. 

ROSELAND, ILL. 

Nedėiioj, gegužės 30 d. Vi-
>•! Šventų bažnyčioje motery*. 
fe&G r?Siu tapo surišti Liudvi-

Ii S FASUON»« 

Rašant apie netinkamą mai
tinimą, sekamieji nurodymai 
apie vaikų valgį gali but nau
dingi. 

Kūdikystėj vienintelis val
gis turi but pienas, ir geriau
sias pienas yra motinos. 

Šešių mėnesių kūdikiui jau 
galima duot po biskj krašti
nės ir avižinės košės. Vande
nio galima duot su pienu. Pa
tartina duot pamarinčių syvų 
du syk į dieną. Kuomet dan
tys pradeda dygti, paduoki
te kūdikiui džiovinio šmote
lį. Apart to, galima duot tru
putį kisieliaus (iš grudų, be 
cukraus) sykį į dieną, geriau
sia ryte. 

Apie penkioliktą ar šešio
liktą mėnesį, kepta bulvė, o-
boluiė košė ir minkštimas iš
virtą džiovintų slyvų geras 
valgis kūdikiui. 

Kuomet kūdikis dviejų ar
ba trijų metų, motina turėtų 
duot viena arba du šaokšta-
ku kapotos mėsos arba vieną 
kiaušinį, bet karštame ore 
vaikams mažai mėsos reikia 
duot vieną arba du šaukštu-
šešią metų kiaušinį reikia duot 
tik sykį arba du syk į savai
tę. 

Cukrus apart to kas natūra
li škai randasi maiste, nereika
lingas vaikams. 

Kuomet jau vaikas anga, 
gali po biskį valgyt tą ką tė
vai valgo, vientik reikia pri
žiūrėti, kad valgis butų maišy
tas ir įvairus, ir kad turėtą vi
sus reikalingus elementus del 
augimo. Prie kožno valgio 
vaikams reikia duot pieno. 

Vaikams neduot kavos arba 
arbatos. Reikia užlaikyt val
gymo valandas, ir neduot ga
dint apetito su cukriniais. 

J**r<I»v*jal — Kalbantis LIEfrVISKAI 
Purdueti lotus «iusų naujoj s»b<livii:;joj 
prityrimą* aere;k«):a«taa. mm lė mokiniame 
Ju» f«il tetate biznio paa mūsų priivru-
aius aalea luan&senus; kotni&ina* butų 
nuo MOC iki J500 | mė^sj į« pradžios. 
Atsliaukit* Mr. Koppel, atdes mtuuLgec 
JAVARAS AND JOHNSON. «obdivlders 
room 802, 118 N. La Salle Str. 

RK1KA1.1NGI LEIBERIAI 
mokestis mouldinr 61 c. j valandą 
ir piecework. Po keletos dienų dar
bo vyrai gali padaryti $12 j dieną. 
Darbas pastovus šeši osd ienos j savai
tę. Devynios valandos į dieną. Me
k u i kas savaitė. 
AMERICAN BRAKE SHOE & FDRY. 

Melrose Park. m . 
Imkite Lake Str. arba Madison St. 
Kary liniją. 

MERGAITĖS IR JAUNOS 
MOTERYS. 

uei lengvo a^embiing darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokestis 
pradžiai. 

EDISON ELECTRIC APP-
LIANCE CO. 

5660 Taylor Street 

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS. 

a 

del lengvo ir švaraus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalin
gas. Gera praga pakilimui. 

Atsišaukite: 
JOSEPH KLICKA CO. 
20th & California Ave. 

REIKALINGI 
Karų darbininkai prityrę prie 
taisymo freight karų. Nuo 
štųkų darbas. Pastovi vieta. 
Gera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite: 

STREETS CO. 
W. 48th & So. Morgan Str 

LEIBERIAI. 
Gera mokestis, ir darbo sąly
gos, pastovus darbas. 

Atsišaukite: 

STREETS CO. 
48th & S. Morgan Str. 

REIKALINGI 
Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ro? darbo sąlygos. Pradžiai 
mokama 47V2C iki 55c. į va
landą su proga dirbti nuo štu-
kų su gerų mokesčiu. 
Atsišaukite į Employment O-
ffice, 

United States Rubber Co. 
Rockwell Str. & Grand Ave. 

Turi Daugiau 
Turkiško^Tabako Negu 
Kiti Maišyti Turkiški Cigaretai 

ALBAUGH DOVER CO. 
Reikalingi Solderers 

prie torch arba geležies darbo. 
PAGELBINLNKAI 

Del stocko ir išsiuntimo sky
riaus. Paimkite Dauglas Park 
L. arba 22ros Gatvės karus iki 

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorer Co. 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokiu pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halstod st. Chicago. m. 

A. PETRAT1S & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAl rTSTATT INSJR»NCE 

EBROPEAN AMERICAN BURFAO 
u* Pt'duftt L»>VO*OTl»» 

174) Jo Nst&itd Sfrtct. Cfc**t», IlkMts 
T lL fPHONJ BOULCVAI»P S U 

Ai 

RED ATSAKYMAI 
Streikininkų Preso? Komis 

Walerbu:y Conn. 
Tanristų 

rue spausdinti taip kaip pri 
si istas, nes nėra nei parašų 

ELEKTROS fEVKRYKi; 
Taisymo krautuvė ir visos reikalingos 
tulSės. 

1758 W, 47 Str. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Pairskau kambario del vieno vaiki
no. Bridgeporto apielinkė.ie be val
gio arba labai retkarčiais, per tai 
kad turiu nekuriais vakarais dirbti 
gtfistina. kad butu Šviesus ir perai 
užlaikomas pas gerus žmones geras 
užmokestis. 
Meldžiu pranešti laišku. 

K. C. LEE. 
728 W. 18th Str. ChjcaffO. IU. 

PARSIDUODA 
Namas ir "garasrė" d*l 4 mašinų, 
pagyvenimas, 2 Jtorai ir 3 lotai kam
pan 24 Gatvės ir Coalter Str., n 
"Grocery" fjizniu lietuviu apgyven
ta vieta. 2 blokai nuo bažnyčios ge
ra proga tik del lietuvio biznieriaus. 

JCSTIN MACKEWICH, 
, 2342 S. Loavitt Str. 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Uit S. WOOD STREET 

ne w. i*th STE 
CBBC.VGO. 

P . U K š R U 
Wilimo Glinskio buvęs seniau Ohris-
stoher. 111. jan metai kaip atvažiavo 
j Ohieaga. nežinau jo adreso. turiM 
srarby rėfkala. JI* pats arba, kas 
žino .v>i« it prašome atstSanku ŠIUO 
adrvaa: 

ALEKSANDRAS GORlfT, 
474S S. Wood Str. 

Tek-fonas Ronlorart 9t*» 

OR, G, KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; T—S p. M. 

A5T PARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržines žemes, su 
na«J* 4 k*mbarii> namu. Milinis ir 
viStoms gardas, randam ant Cfcicago 

pranešimo negali- —jonet Electric unijos tarpe Argo 
ir Wi!low Springs, Kaina 14.080.06. 
Iškalno $£00 00 balsnca nnt lengvi? 
išmokesčiTj. Loelį Hommc! Rcaltv Co. 
>:i%unnkai. r.i"- Mugn^lf H'^r 
Te!erf,-.a*A Ranl-'rh •'•'»• 

l t 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais nrorinj namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pu
mos klesos knygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu gildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų—pir
mos klesos knygynės ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduotu namą ir biznį vidu-
jtine kaina dėlto kad išvažiuoja į 

* Europą. Atsišaukite tuojau? į 
P. MAKAREWICZ, 

175T W. 47 gatvė, Chicago, m. 

OR, CrtARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofb« po num. 

LV. 0. VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS 

• — tetnpimą k»* y r* 
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PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS! 

įe-Prane^ Cl:.:..!::..: r.c.cl,::^ ir apia.nkes J.i 
tuviams kad aš nupirkau nuo J. Butkaus šiaučiaus 
šapą, ant 10835 Michigan Ave. taisau visuokios rū
šies čeverykus ir mano darbas yra užtikrintas varto
ju viso geriausias skuras su prieinamą karną esu tik
ras kad mano darbas užganėdins visus nes turiu ge
ras mašinas del visokio darbo. 

Stanislovas Virkutis 
10835 So. Michigan Ave. Roseland. E 

• 

8 
S 
I 
I 
I 
: 
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& < & 
jtmo salva*, m r j -
r<*ofti», rkaadaB'ttM 

ir iiJ*:a»mJ»!o» karlflu »k!« kr»;vo« kkra. 
katprakto, n<nr>1*gto: s*incr»» akis lodsdam. 

4729 S. Ashland Avenue 
Sp<H^aHs<as dttoiŲ. motrry Ir TJ-

I Hl H ^ -
' Dar»»na •(ma.mioaa l»ktr» parodanti* VUL 

Valaa<1o« nuo 10 iki 12 i*rylo: nuo : »•*"*" k!a:a»«. Aki»t»i pritaikom! M « Į ; 
. , , . , . . . . . . . . i mit ti>H Ir p(ti Tn»t«itl<rm» pM»|b»?a.. S»rr* 

1 2 iki .•> po pietų: nuo t iki 8:30' į w ,» m v 6 r ^ j j m „ * »,ik«N, HI«M>«WI WH»-
Takar*. NedVliomiS 10 Uci 1. ' | kyklmi, Valanrtoa: ado U i T*kkrc- w»" 

TrIcfo»«s Drrsrt 2S80 

KOL DAR YRA, BARGENftl 
negirdėta Cbieagn Rcal Estate ant north west side, arti prie 
Mobjklų ir Balnyčių. 
Pastatysime Jums Namą koki norėsite ant Jusn Išlygų. 

Lot&i 30x1'2i> pėdų po $435 ir ausčiau. Ateikite pas mu« 
ir pasikalbėkite. Ateikite Nedėiioj Birželio 20ta. mūsų maši
nos pasitiks Jus prie Cicero ir Belmont Avės. tarpe l-mo« ir 
6 valandos. Reikalaukite Mr. Koppel. Downtown Ofisas. 

Javaras and Johnson 
Room 802-118 N. La Salle Str. 

s — 

; (twi«!»i« n«o M liti i »«a. p« pwe%. r%» • • • • t • - i i r \ 9t 
i55s w. 4?th st ir Ashiand AY. Diz i i i ena i garsniKites U r a u g e . Telefoną* Dn»er M » . 

i 

I 
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ŠITAS IKNIKAS I 

- Yra Rengiamas -

Ned. Birž.-June 
Bergmans Grove 
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,1920 | 
Riverside, 111. | 

. . . 

M 

I Liet Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio 
I Visi žmonės darbininkai ir jy prieteliai, esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j ši I 
pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaujinsite savo dvasia tuomi sustiprindami savo I 

spėkas del darbuotės už mųs tėvynę ir visą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva- f 
•' žiuokite; o po piknikui visi pasigirti jspudžiais pasidalinti. | 

Kviečia Liet. Darbininkų Są-gos Chicagos Apskritis. = M 
M 
« i 
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CHIČAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, birž. 16 d., 
šv. Lutgardas. 

Ketvirtadienis, birž. 17 d., 
šv. Adolfas v. Rainelis. 

JAUNAS PLĖŠIKAS GRŪ
MOJA TEISĖJUI. 

PASIŲLO VAGIMS AUTO 
MOBILIAUS APDANGĄ. 

Bet. nfianvilsi tu nilrhi žrrinriij* 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUŲ 

S. L R.-K. A. SEIMAS 

»— 

Nubaustas penkiems metams 
kalėjimo. 

Teisojas Landis nubaudė 
penkiems metams kalčjinian 
Charles McEven, 18 metę, ku
rs su kitais savo sėbrais buvo 
apiplėšęs vieną pastos skyrių 
^substation). 

McEven yra buvęs pasitai
symo įstaigoje, l>et iš tenai 
paliuosuotas. 

Kuomet maršalas nubaustą
jį vedė iš teismo kambario, šis 
atsisuko į teisėją ir ėmė. grū
moti: "Aš tave nutversiu, tu. 
seni...." 

Teisėjas išvedamąjį sustab
dė. Nebuvo kaip paklydusį 
barti. Tik jam girdint liepė 
teismo klerkui pranešti kalė-
jiman paroliavimo tarybai a-
pie tuos grūmojimus. 

Yra aišku, kad piktas jau
niklis be penkerių metų nebn.-
paleistas iš kalėjimo. 

E W. Stveeney, 4120 Irving 
park blv., nesenai prarado au
tomobilių. Pavogtas. 

Nukentėjęs žmogus kreipė
si į policijos viršininką. 

Sako, jie man pavogė auto
mobilių ir ligšiol nesugrąžina. 
Su automobiliu jiems viskas 
teko. Man ppJiko tik automo
biliais apdangą (sudedamas 
viršus). Tegu jie atsišaukia, 
aš jiems atiduosiu ir apdangą. 
Man ji nereikalinga. Ir jei 
kartais jiems tas automobilius 
sugestų, tegu kreipiasi į ma
ne. Aš pataisysiu. 

Bet vagys nėra tokie nai
vus, kad jie paklausytų to bal
so. 

S. L. R. K. A. 35-tas ir 1-
į inas dvinifit inis s e i m a s ą i s i d a - į 
rys ketverge, birželio 17 d., 
Sv. Jurgio parapijos svet., 
32nd PI. ir Auburn Ave., ChU 
cago, 111. Taigi visus delegatus 
kviečiame susieiti pažymėton 
vietos apie 9 vai. ryte. 

Kaip visados, taip ir šįmet 
Seimas prasidės su Šv. Mišio-
mis, kurias atlaikys S-mo dva
sios vadovas, arba kitas sve-j 
timas kunigas, Šv. Jurgio baž- j 
nyeioj, 9 valandą ryte. 

Seimo rengėjai) 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Pirkusią bonus ir norinčių 
pirkti domei. 

VIENAS ŽUVO, KELETAS 
SUŽEISTA. 

Aną dieną Pere Marąuette 
traukinys ties 103 gat. i r A-
venue C. užl>ėgo ant kito sto
vinėjo traukįpio. Žuvo kondu
ktorius ir keletas žmonių su
žeista. 

POLICIJA PRIEŠINGA 
POLICMONŲ STREIKAMS. 

Miestelyj Aurora turi suva
žiavimą Illinois valstijos poli
cija. Suvažiavusieji padarė re
zoliuciją, kuriąja pasmerkia 
policmonų streikus. 

PASIŲLO 15 CENTŲ DAU
GIAU VALANDOJE. 

DAUG DARBININKŲ NE 
TEKSIĄ DARBO. 

Išnaujo pranešama, jog šim
tai miestinių darbininkų ne
teksią darbo, nes miesto ižde 
nesama reikalingo fondo. 

Miestui vargai su išlaido
mis prasidėjo su saliumi pa
naikinimu. Xes gyvuojant >a 
liūnams buvo pinigų. 

Yiršutinių geležinkelių ko
mpanija savo motormonams ir 
konduktoriams pasiųJė 15 c. 
valan#)je daugiau, ty. 82 cen
tu vietoje šiandie mokamų 
67c. 

Kitiems darbininkams pa
siūlyta 10c. daugiau valando
je-

Tomis dienomis darbininkų 
unija balsuos to pasiūlymo 
klausime. Ir sakoma, jog uni
jos valdyba jau sutikusi su 
pasiūlymu. 

PAVOGTA 65.000 LENKIŠ
KŲ MARKIŲ. 

2 ŽMOGŽUDŽIU NUBAUS
TA KALĖJIMU. 

Ilgiems metams kalėjiman 
nubausta du žmogžudžiu — 
Harry Seff ir Mielinei Burke. 

Neleista atnaujinti hylos. 

Kurie esate pirkę iš mus sto
ties pardavinėtojų bonus, pra 
šomi juos atsiimti iš iždininko 
Jono Baltučio, 1543 VY. 46 St. 

Pas jį galima ir daugiau nu
sipirkti. Užmokantieji visą su
mą tuojau gauna boną. Kurie 
dar nepirko bonų, gali nusi
pirkti ir pas šituos pardavi
nėtojus: kleb. kun. A. Skryp-
ką, 4557 So. VYood St., Joną 
Budginą, 4549 So. Hermitage 
Ave., A. Damaską, 4606 So. 
Paulina St., Joną Nausiedą, 
4508 So. Honore St., Juozą 
Jurašką. 1815 \V. 45 St., M. 
Kniukštą, 1804 W. 46 St., M. 
Sveikauskį, 4521 So. Honore 
St., J. Martinku, 4549 So. 
Honore St., A. Panavą ir M. 
Panavą, 1902 W. 47 St., A. 
Butkų. 4537 So. Hermitage 
Ave., K. Baltikauską, 1815 W. 
45 St., J. Paukštį ir P. Ka-
zaka. 

Kiekvienas, kurs įmokės pil
ną už bonus sumą ir tiems 
pardavinėtojams, taipgi tuo
jau gaus boną. 

Vincas Stancikas, 
Town of Lake stoties rast. 

Susiv. Liet R.-K. Amer* 
• 

# 35-to ir Pirmo Dvimetinio 

SEIMO VAKARAI: 
i Pirmas Vakaras Birželio 17 dieną 
bus koncertas. Kuri išpildys Šv. Jurgio parapijos Kanklių Choras vedamas pono Janušausko. Taip

gi dainuos žymiausi Chicagos solistai, k. a. pone Janušauskienė, p. Šulckaitė, p. Bereckaitė, p. 

Ramanauskas ir p. Balsys. 
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PIKNIKAS. 

Vakarą 
18 d. Birželio, bus sulošta 

"Sugryžo" 
Šį veikalą išpildys L. Vyčiu Dramatiškas 

Raitelis Vedamas pono Balsio. Artistai L. 

Vyčių 4-tos kuopos. 

Trečią Vakarą bus 

I Vakariene 

n 

ant kurios visus kviečiame 

Seimo Rengėjai. 
• 
• 
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skritis rengia pikniką sekma
dienyje, birž. 20 d., Bergman's 
darže, Riverside, 111. Jūsų skai 
tlingas atsilankymas daug ką 
reikš šios apielinkės krikščio
nims, darbininkams. Pr. 

IŠAIŠKINO, KAIP PRAŽU
VO DEGTINĖ. 

Visai jau netoli rengiamas 
piknikas L. Vyčių dviejų kuo
pų : 13-tos su 36-tos. Piknikas 
bus birželio 20 d., 1920., Nat
ional Grove, Riverside, UI. 

Šis daržas, kaip visiems ži
noma, yra gražiausias iš kitų 

sižiurėta. kad nėra butelių. 
Turner pasisakė padaręs 

klaidą palikdamas degtinę 
prie areštuotų žmonių. 

Josepb Morania, važiuoda
mas andai Areber gatvekariu, 
turėjo su savimi daug pinigų. 
Pinigai buvo kišeniuje. 

Nelaimingam užsižiopsojus, 
tuo pasinaudojo vagiliai. Iš
traukė iš kišeniaus pinigu?. 

Neteko tad: 65.000 lenkiš
kų markių (šimtas lenkiškų 
markių vertos 67 centus). 
$50 amerikoniškais pinigais 
ir $50 vertės lenkų valstybės; Žmogžudžio Geary byla pra 
bondso. sidės liepos 6 d. Teismas jį 

Pikti žmonės mažai pelnijo. ginti paskyrė advokatą. Žmo-
Nes lenku markiu niekas ne- j gžudis neturi sėbru, kas jo pa-
ims. Bet žmogui bafcns nuos- signilėių. Jis nesenai nužudė 
tolis. jauną graiką Reckas. 

Cliieagon atvažiavo VVilliam 
Turner, buvęs probibicijos a-
gentas. Jis išaiškino teisėjui 
Uandis. kaip vežant iš Oak 
Parko vienos užeigos aštuoni jĄaTįą toje apielinkėje. Didelė 
buteliai degtinės prabuvo. |įr numinga šokiams svetainė, 

Sakė, kad buteliai buvo pa-jd!aug darže medžių, stalų, suo-
dėti automobiliais gale, kurįiy . Rengimo komisija darbuo-
sėdėjo du suareštuotu Žmogų.;jasįf jja(j atvažiavusieji butų 
Tik Cbicagon atvažiavus ap;patenkinti. Apart lengvų gėri-

PRASIDĖS BYLA ŽMOG
ŽUDŽIO GEARY. 

mų, saldinio, bus šilti ir šalti 
užkandžiai. 

Šitame piknike, kiek jau ži
noma, žada būti daug susivie
nijimo L. R. K. A. seimo at
stovų ir svečių vyčių iš ryti
niu lietuvių kolonijų. 

Korespondentas. 

DARBININKŲ PIKNIKAS. 

Darbininkai ir jų prieteliai, 
nepamirškite, kad Liet. Darbi
ninkų Sąjungos Cbicagos Ap-

GRAND RAPIDS, MICH. 
šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
rašti "Dranga", kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri-
duodu į dienrašti "Draugą" 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbu užsakymus. 

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 Myrtle Str., 

Grand Rapids, Michigan. , 

* — . - - • . 

PASKUTINE PROGA: 
Kas nori išgirsti naudingų, sveikų prakalbę, tegul ateina 

Seredoj, Birželio 16, 7-3? vai. vak. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 

32nd Place ir Auburn Avenue 

Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės 
bony — reikalais iš Nevv Yorko — ir "Garso" redaktorius. Jau kelios dienos 
likosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kastiktai jaučiatės Lietuviais ateikite. Išgir 
sitė daug naujo -iš Liet. Steigiamojo Seino — Pasveikinimų — Chicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Neprigulminga Lietuva. 

Bridgeporto Stoties Bony pardavime Komisija. 

jDr.M.Stupnicki 
3107 So. Morg&ū otreet 

CB3CAGO. ELLEaTODS 
Telefonas Tar t i M 8 

Talandos: - 8 lkl 11 i i ir to . 
» po pieta iki 8 v**. NedAllo-
mla nuo 6 Iki t vai. vakar*. 

— — s t 
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N b a a SM, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Miehigan. Avonuo \ 
»—TIMII. m. 

•ALANDOfti • SkJ » v*****. 

Aft, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKA2TCIAI RAAAV. 
Ai labai sirgaa per f atstos, na«labn*Jes pUreUs bnro. DtspeP-

tija. neririnlmas pilvelio, nuslabnėjimą*. Kraujo, inkstu Nerrq ir 
abelnas spėkų sustojimas viso k nuo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur legkojau sau pageibos, nssigailėjas visoje Ameri
koj Ir už rubeftų, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos. 

Bet kada parelkalavsu Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų n* Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę, vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų Ilgu. Bėglu t mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok) skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų įs> 
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelptiee prie Salutaras: 

170; 

SAMTARAS, B ] 
CHK>TICAL rNSTrrCTIOS J. Bmknis Jroi. 

So. Halstrd Si.. Tnlephone Oanal 1417, Cltia 
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