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Atidėta Prezidento Rinkimai 
Meksikoje 

Tvirtinama, kad Carranza 
pats Nusižudęs 

ATIDĖTI PREZIDENTO 
RINKIMAI. 

CABRERA KALĖJIME. 

Sakoma,. Carranza pats nusi
žudęs. 

-EI Paso, Tex., geg. 26. -
Luis Cabrera yra buvęs Carr
anzos valdžioje Meksikos fi
nansų ministeris. 

Cabrera buvo Carranzos pa
lydovų tarpe. Po nugalabi-
ninio Carranzos jis atsisky
rė nuo viso būrio ir pabėgo. 

Anot žinių, dabar jis suiro 
tas ir pristatytas Meksikos 
sostinės kalėjiman, kur laiko
mi ir kiti buvusio prezidento 
palydovai. 

Mezico City, geg. 26. — Iš
rinktas Meksikos provizijona-
lis prezidentas de la Huerta 
užims jam pavestų valdvietę 
birželio 1 d. Tų dienų nuo jo 
bus priimta prisieta, sulig pa
darytų pienų. 

Gan. Ignaeio Ewcignez, ku
ris vadovauja stipriam kariuo-
menės būriui pietinėj Chihua-
hua valstijos dalyj, kur savo 
gaujas turi ir žinomas Villa, 
atsisakė klausyti naujos cent-
ralinės valdžios ir eina savais 
keliais. Galimas daiktas, k#d 
jis susijungs su galvažudžių-
plėšikų vadu Villa. 

Provizijonalis prezidentas 
de la Ilueria atmainė iaikų 
prezidento rinkimams. Kinki
niai; kaip paprastai, turėjo ! "p l ė š iu s jau pasprųsti.iš re-
įvvkti liepos 4 dienų. Iš W ^ « * l " a " » r a n k u -
di'etos jis perkėlė i rugsėjo Gen- H e r r e r 0 t u r* s n e t **-

RASINĖS IR DARBININKy S S E S S " KARDINOLAS BOS RE-
ū A T— •„ ' ] m M Ę KON VENGI-
Sako, Amerikai nereikia tos 

SUSIRĖMIMAI HARVARDE 
IR WATERBURYJ. 

vargdienių įstaigos. JOJE. 

Sužeista keli žmonės. 

Sako, pats nusižudęs. 

Gen. Herrero, kurs kaltina
mas užsiundyme savo kareivių 
prieš Carranzų, pranešė čia 
valdžiai, kad jis pats atke-
liausiųs sostinėn ir prirody-
siųs, jog Carranza pats nu-j 
si žudęs, kuomet pamatas, kad 

Boston, Mass., geg. 26. — 
Memorial salėje, kur pietavo 
apie 600 Harvardo miestelio 
studentų, juodukas patarnau
tojas Mayer užpuolė ir ėmė 
mušti studentą Donat WiIson 
iš Pittsburgho, Pa. 

Mušamo studento pusėn pa
kilo kiti studentai. 

Juodukas patarnautojas tuo
met išsitraukė revolveri ir, 
tuo prisidengdamas, išbėgo 
laukan ir pasislėpė. 

Valgomoje buvo pakilęs ne
paprastas sumišimas. 

Policija paieško pabėgusio 
patarnautojo. Sakoma, Ma
yer daug kartų kelis studentus 
ižeides. 

Washington. geg. 26. — Baltimore, Md., geg. 26. -
Prezidentas Wilsonas vienu ; j 0 Eminencija kardinolas 
žygiu kreipėsi j abudu kon-Ifiįbbons. kurs viešės Cbieago-
greso butu, kad kongresas j į , j j e republikonų partijos kon-
prezidenta, .autorizuotų Suv.įvencijos metu, vakar gavo 
Valstijų vardu priimti Armė- formali pakietinu} but ati-
nijos mandala. koki talkininkai; J t i - v - v ,. i n 

"T. \, 'darant konvenciĮa birželio 10 
pasmle Amerikai. j ,. . , „ . . ' , 

į dienų ir atkalbėti koiivonei jo-
Prezidentas savo laiške pa - l J e maMą 

reiske, j s g ' t o mandato prie-j 
minias yra didelių krikščionių i Kardinolo namiškiai prane-
žmonių noras. Ir todėl kongre- j šė. kad jis priėmęs pakvieti-
sas neturėtų nustumti šalin to 

Slaptas Turkų Nacijonalistų 
Susirinkimas 

TURKAI SUOKALBIAUJA 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Tas daroma su tikslu pakelti 
karę prieš talkininkus. 

troškimo. 

POLICIJA SUSIKIRTO SU 
STREIKININKAIS. 

Norėtų atimti nuo poKcjos 
suarestuot%. 

5 (peną. 

Carranza palaidotas. 

Praeitų* pirmadieni nugala
binto prezidento lavonas pa
laidotas be jokių iškilmių ir be 
jokių religijinių apeigų Do-
lores kapinėse. 

Į kapines jo lavoną palydėjo 
dvi dukterį ir mažas būrelis 
žmonių. 

Laidotuvėse neleista daly
vauti nei Carranzos palydo-

volverj>, su kuriuo Carranza 
nusižudęs, paleizdamas kulip-
kų savo krūtinėn. 

Tečiaus čia atlikta lavono 
autopsija kitką liudija. Gydy-

Waterbury. Conn.. geg. 26. 
Streikininkų būrys vakar bu
vo pasikėsinęs nuo policijos 
atimti suareštuotą vienų strei
kininkų Šiauriniam Skvere. 
Iš to pakilo riaušės. 

.Poliemonas Fitzgerald pa
žeistas ir paimtas ligoninėn. 

Riaušių, vieton pasiųsta 100 

mų. 

Kardinolas Cbieagon atva-
8 diena daly-

jų. Repulikonai senatoriai pa-,'™011 Tr,<iu < l i e n u &&** 
reiškė, kad tegu Armėnijų gle-i paminint 7.") metų Cbicagos 
lioja patys talkininkai, jei jie!vyskupijos sukaktuves, 
moka naudoties karės vaisiais :' 

Berlynas, geg. 17 (suvėlinta). 
— Rytuose nuo čia mažam 
miestelyj Strausberg turkai 
nacijonalistai turėjo slaptų su
sirinkimų. Xutarta Įsteigti 
naują turkų organizaciją, ku-

j rios tikslas pakelti ir vesti e- lais. 

rinkimui patarė nepriimti pil-
domųjin koinitetan tokių žmo
nių, katrie Turkijos akyse 
skaitosi prasižengėliais. 

Vienas' iš susirinkusių, Be-
dri bey, kurs kaltinamas vie
šųjų pinigų išeikvojime, pakė
lė protestų, Jisj pasakė, kad 
tokia politika reikš f'inansii 
nupuolimų naujos valdžios. Gi 
tas pakenks onergmgesniam 

Senate tas prezidento laiškas I v. 
* ~- . J ^ I • *• • • • izmos birželio 
tuojaus pakele stiprių opoziei-; 

' vauti trijų dienų 

nergingų kovą prieš talkinin
kus, 

Gi Amerikai nereikalinga pa
imti globoą tą ''pavargėliu 
Įstaigą." 

Toliaus pareikšta, kad kas 
talkininkam^ netinkama, iš ko 
nematoma gokia nauda, tas 
skiriama Aiferikai. 

Senatoriuį Smoot pažymėjo, 

darbavimuisi Turkijos reika-

Susirinkime, lie kitko, 
nešta, jog kita turkų nati 

PRAMATOMAS. GENERA-
LIS STREIKAS* AIRIJOJE. 

Naujoji organizacija yra ne j nalistų raštinė yra Įsteigta Ry
kas kitas, kaip tik sovietų di- me. Tenai turku komitetas 
ktatorystės forma. Vyriausiuo-j bendrai veikia su bolševikais, 
ju diktatorių parinktas Talat ; Tasai komitetas, Rusijos bol-
paša. Jo žinybor. pavesti kuo-' ševikų prašomas, yra pasiruo-
ne visi senieji turkų "unijos I šęsv leisti pinigus propagan-

Dublinas, geg. 26. — Gfue-
ralis geležinkelių darbininku 
streikas grūmoja Airijai. Kai-
kur darbininkai atsisako iš- t n r k u nacijonalistų valdžios 
krauti kareiviams reikalimrus 

ir progreso komiteto" vadai. 
Mustapha Kernai paša pas

kirtas vyriausiuoju vadu visų 
turkų spėkų. Jis taippat pa
liktas ir vyriausiuoju vadu 

kad jei Amerika priimtų tų j daiktus. Kitur lokomotivų in-
mandatų. ttfi jis pinnaisiaisjžinienii atsisako valdvti lo-
metais Amerikai atsieitų 59,-
000 vyrų (kareivių) ir 88 mi
lijonus dolięrių. 

Mandatui priešinasi ir dau
gelis demokįatų senatorių. 

komotivas. jei traukinyje yra 
armijos daiktų. 

Nauji uirektoi įai. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.) 

buvo nužudytas. Susekta du 
pašovimu v- krūtinėj ir pilve. 

Yra yargo su Villa. 

Šiandie naujai Meksikos 
valdžiai yra dar kiek vargo su 
Villa, kurs neprielankiauja 

vanis, kurie drauge sa* jį la- į naujai valdžiai ir neturi noro 
vonu buvo narvežti. Jie visi • paleisti savo suorganizuotas 
suimti ir laikomi kalėjime, 'gaujas. 

tojai pripažino, jog Carranza I poliemonų. Ir tuojaus snareš 
tuota 140 darbininkų. Jis duosiąs pagelbos policijai. 

Tarpe' Carranaos palydovų 
trūksta vieno Luis Cabrera, 

Chihuabua valstija paslą-rė 
augštų dovaną už suėmimų to 

Prieš riaušininkus norėta 
pavartoti kulkasvaidžiai, jei 

j butų nepaklausę. Visas būrys, 
pridengtas kulkasvaidžiais ir 
revolveriais, nuvarytas polici
jos raštinėm 

Visi uždaryti kalėjimam nes 
pas daugel] atrasta ginklų ir 
amunicijos, sulig policijos 
tvirtinimo. ^ 

Policijiniai gydytojai turėjo 

MACREADY PATVARKY
SIĄS AIRIJĄ. 

atsiųsta su tikslu pagelbėti 
policijai šitos sunkiose parei
gose. 

Jie žino piktadarystes. 

Gen Macreadv toliaus pa-Dublinas, Airija, geg. 26. 
"Mes čionai atsiųsti duoti pa-|reiškė, kad sinn-feinerią orga-
gclbos vietos policijai, kad ši- nisaciios tokie politikimai va
ta veikiau ir pasekmingiau g a ! ( J a i ' kaip Artbur GritTith, 
lėtų pildyti savo pareigas ir J o m i MacNeill ir kiti, yra pa 

Knver paša paskirtas direk
torium karės reikalų Europo
je. Vyriausią savo raštinę jis 
turės Maskvoje. 

Kiti po Talat pašos valdžia 
direktoriai yra: 

Finansų — Pjavid bey. 
ržruliežinių reikalu — Ed-

bem bey. 
Karės: reikalų — pulk. Pje-

mai bey. 
Politikos reikalų ir slaptos 

policijos — Aziz bey. 

dai. 

Turkai gelbėsiu bolševikams. 

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Maskvoje veikiantis turkų ko
mitetas yra nusprendęs pagel
bėti vokiečių bolševikams tuo
jaus po Įvykimo rinkimų rei
chstagam 

Mustapha Kernai paša yra 
padaręs sutartį su Leninu ir 
Trockiu. '^Sutartis susirinkime 
paskaityta ir patvirtinta. 

Abdul Oziz bey, Egipto tur
kų nacijonalistų vada*, praaė-
šė, jog artinasi laikas ir Egip
to naci jonai istams pakilti. 

Tuniso turkų komitetas yra 
susirinkęs 1,500,000 frankų. 
Visi pinigai pavesti nacijona
listų partijos reikalams. 

rs ir kitus 
pinigyno ministerio. Nežinia 'galvažudžių-plėšikų vado. Gi| (ja0g (lar|>oi kol visiems ap-
kur jis yra pražuvęs. Sakoma, | federalė Meksikos valdžia 
ligi Carranzos nužudymo jis"jam pasiuntė ultimatumų, 
buvęs Carranzos būryj. Bet j Nežinia kaip Villa atsineš 
paskui nežinia kur dingęs. į tą ultimatumų. 

Lenkai Ir Bolševikai 
klampynių plotuo-LENKAI PRANEŠA APD3 

LAIMĖJIMUS. 

Įvairiausi kirės pabūklai 
pavartojami. 

daūgiausi 
se. • . 

Abejose pusėse pavartojami 
lėktuvai, šarvuoti automobi
liai/ir, kur galima, šarvuoti 
traukiniai. 

raišiojo t žaizdas 
skaudulius. 

Čia streikuoja 5.000 darbi
ninkų. 

ŽMONĖS NEPASITENKINA 
OFICIJALIAIS PRANE

ŠIMAIS. 

Varšava. geg. 26. — Bolše
vikų vkariuomenė keliose vie
tose buvo perėjusi per upę 
Porezinų, bet kuoveikiaus bu
vo' atmušta b-nkų. Apie tai 
skelbia lenkų armijos štabas. 

Be to. dar sakoma, jog 
bolševikai panešę didelius 
nuostolius. Paimta nelaisvėn 
100 bolševiku kareivių. 

Priešininkas, sakom 
Šime. atakuoja lenk 

BOLšEvTKAI PRANEŠA 
KITAIP. 

šitie sakosi visur pažangiuoju. 

Londonas, geg. 26. — Rusų 
sovietų spėkos užėmė kolis 
sodžius vakariniam upės Dnie 
pro šone, nuo 14 ligi 27 my-

prane-llių šiauriuose nuo Kijevo, pa-
visu irai ot'icijalio jiranešimo iš 

šiauriniu frontu. Bet visu-
atmušamas, 

Parci>Iciama. ,]*<-J, inm žiau
riam susirėmime su lenkais 
bolševikai pavartoja 1(5 <livi
zijų. 

J in raitarija pavartojama 

Ifakvte. 
Zvenignrodo .apylinkėse, 

pietvakaruoso nuo Kijevo, bol
ševiku kariuomenė sulaikė 
lenku bnovimąsi ir kontrata
komis atbloškė atsrnl. 

Paryžius., geg. 26. — Apie 
nuotikj su Prancūzijos prezi
dentu, kuris iškrito per va
žiuojančio traukinio langų, 
šiandie-čia daug kalbama. 

Dalis žmonių nepatenkinta 
sausais ofieijaliais praneši
mais. Sako. su prezidentu kit
kas turėjo Įvykti keliaujant 
traukiniai. 

sugrąžintų šaliai normali civi
lių įstatymų pildymų. Taigi 
mūsų darbas yra policijinis, 
bet ne karinis." 

Taip kalbėjo Royal ligoni
nėj, Kilmainhame. Sir Nevi! 
Macready. anglų kariuomenės 
Airijoje vyriausias vadas. 
Gen. Macready pareiškė, kad 
Airijoje negyvuoja jokia ka
rės padėtis ir tokios padėties 
niekas čia negali reikalauti. 

Jis sakė. kad šiandie Airi
joje nepildomi paprasčiausi e j* i 
civiliai Įstatymai. Išnaujo Į-
gyvendinti tų Įstatymų pildy
mą gali atlikti tik policija, liet 
ne kokios karinės spėkos. 

Airijos padėjimas. 

šias turkų ambasados Berlyne 
valdininkas. 

Turkai verkia ir Ryme. 

tys visokių papildomų piktada
rysčių dalininkai. 

Sakė», jie tai visa žino ir ga
li tai sustabdyti. Visgi to ne
daro. Ir jei jie atsisako veik
ti prieš tuos piktus darbus, jie 
turi blogus norus. 

Gal kartais toksai Griffitb, 
kurs skaitosi Airijos respubli
kos viee-preadentas, nepasiti- joni,ijs tŲ annį ! f l 

ki perdaug sevo autoritetu, 
sakė gen. Macready. Bet jei 
taip, tai aš jo vietoje būda
mas tuojaus rezignuočiau iš 
vice-prezidentvstės. 

Policijos — Bedn bcv. _ . _ _,, , :„ _ . Grumojama prancūzams. Projiagandos — Aru Dje-1 
mil bey. Senovussi atstovas pareiškė. 

Pildomąja tarvba sudaro? jog Tunise darbas varomas 
Dr. Bahaeddine. Cbakir bey, i pirmyn ir pranešė, jog rengia-
Dr. Pazim bey ir Djemal bey. imasi surengtipraneuzams sker 

Edbem liey buvo paskiau- dynes tokias, kokių dar nie-

PALAIDOTAS DARBININ
KŲ VADAS. 

VISGI YRA KAS-NORS 
NAUDINGA. 

Kaipgi su Airijos armija. 

Kaip žinoma, Airijoje gy
vuoja slapta savanorių ar-

Gen. Macready apie tų 

Kikulskio lavonas guli po juo- ._ _ . '"" , c „, 
da žemele. - N e w Y o r k ' . * * 2fi" " } ,e" 

jeiamas žmonių tarpan oi»alsis 

,1111.1a. 

Chicagoje vakar labai iš
kilmingai su bažnvtinėmis a-

*'vilkėk senuosius drabužius" 
audiminių dirbtuvių kompani-

Madridas, geg. 2(5. — Ispa-

Apie šiandieninj Airijos pa-j armiją kalbėdamas pasakė, 
dėjimą vyriausias vadas taip jog jam nėra žinomas los ar-
aiškino: imi jos skaitlius ir jos kokybė/ 

Šąli terorizuoja maža žmo-j Ir jis niaiųys, jog fa armija 
nių partija. Ta partija laužo;čia neturinti jokios reikšmės 

peigomis palaidotas andai nu- joms daug pakenkė. Kampani-
t žudytas stockyardų darbinin-jja su tuo obalsiu vedama už 
' kų organizatorius, ir vadas do- |papiginimą pragyvenimo. 
j bn Kikulski. ' 
j Gedulingti pamaldų metu; 
bažnyčioje buvo arti poros.tu-

šalies Įstatyiuns, Gi tų partiją j Pagaliau* pridūrė, kad jei ta j į j 8 ^ žmonių. Buvusiam 
paremia gyventojų didžiuma I armija gerai suorganizuota, | vfloui jiaskutinj kartą patar-
ir ta didžiuma prisideda prie 

PINIGU KURSAS. 

nijos konsuliu Chioagon pas- nį,?Myjtw įstatymų. 
kirtas Alejąndro Scudery Ga-
iore, 

kig 30 mylių pietrytuose nuo 
stoties Vapniarka, 

Rytuose nuo Minko bolše
vikai paėmė keletą sodžių ir 
mūšiai eina ties upės Oršos 
intaką. 
• Upėje Berezina bolševikai 

Žiaurus mūšiai seka už ko-;paėmė kelis lenkų laivus. 

Policijos pareiga prižiūrėti, 
kad žmonės pildytų (statymus. 
Ir tik tuomet tasai darbas c;a-

Svetimų viešpatijų pinigų ver-
išlavinta ir drausminga, kaipo ! n a v o ! v a i r i ? darbininkų orga* tė mainant nemažiau $2."),000 ge-
tokia gali but ir paTOJinga. 

"Šiandie čia padėjimas An
glijos yra toksai", sakė Mac-
readv. "koks ki tuomet turėta 

Ii duoti vaisių, kuomet pačių j boorų žemėje, pietinėj A pnkoj. 
policijų paremtų didžiuma. i . . . Visa šalis palankiauja jiems 

ir stori prieš vyriausvJ)ę.?? 

Pabaigoje vyriausias vašias 
Taip nėra Airijoje. Polici

jos čia neparemia didžiuma 
žmonių. Ir t<*lel vargšės poli- intikino. jog Airijoje bus pra 
eijos darbas neturi jokią vai- vesta reikalinga tvarka. Bet 
sių. I tas bus atlikta ne su vienu ir 

Tad anglų kariuomenė čia'kitu mėnesiu. 

nizaeijų vadai ir darbininkai.1 gobįg 25 d. buvo tokia sulis Mor-
Tuo tarpu galvažudžiai, kai- jehants Loan & Tnwt Co.: 

rie atėunė žmogui gvv^vlie ne-. . ... ,• • 4.00*1/ 
ft *• • * lAiurfijos sterlmsnn svarui $3.8oVž 

• n r a m l a 1 1"- į Lietuvos 100 auksinų 2.S7 
Žuvusio Kikulskio drangai .Vokietijos 100 markių 2.87 

kaltina policijos apsileidimų. I Lenkijos 100 markių .55 
•" ' 'f ' • '~ j Prancūzijos nž 1 dolicrj 13 fr. 00 

GEGUŽĖS 26. 1920. Šveicarijos už 1 dolierj 
Chicago. — šiandie -ražus M«H*« už I dol 

oras: gal rytoj Įv\ks kokia 
nors atmaina; temperatūra to
kia pat. taipgi šalta. 

S fr. 
17 1. 

62 
40 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

j 

kur nebuvę visam pasaulyj. 
Senoussi musulinanai yra 

į nuspren<lę turkų sultana pri-
| pažinti tik religijos žvilgsniu.* 

Susirinkime buvo paskaity- j Bet sultano valdžia turi pasi-
tas laiškas nuo Mustapba Ko-j baigti ir turkų vyriausybė tn-
mal pašos. Ta«ai turkų naci-Iri but pakeista sovietine vai

vadas .susi- j dymo sistema. 
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D R A U G A S Trečiadienis, gegužės 26 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS 

O 

Tf 

kasdieną išskyrus nedėldienlos. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ LB UŽSIENYJE: 
Metams .. *b.w 
Pusei M<.tu S.5i' 

81 V. VAISI. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th Et. Chicago, DL 

Telefonas McKmley 6114 

[kad gali gauti pigiai jų pirkti, 
o žinai, kad tau pinigų greit 
nereikės, tai pirk tuos bonus, 
nes jie gerą pelną veOa. 
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Amerikos Paskolos 
Bonai. 

r 
i 

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė 1918 ir 1919 metais sko
linosi iš žmonių pinigų karės 
reikalams. Kas tik paskolino, 
tas gavo valdžios raštų su pa 
žadėjimu atmokėti paskolin
tuosius pinigus pilnai. Tas 
raštas vadinasi Liberty Bond 
arba Victory Bond. Tame ra
šte yra pasakyta, kada bus 
pinigai grąžinami ir po kiek 
nuošimčių vyriausybė užmoka 
už paskolintuosius pinigus 
prieš juos sugrąžjsiant 

Jeigu kas turi trečiosios 
paskolos boną, tai ant jo pa
rašyta, kad dusyk kas metai 
15 balandžio ir 15 spalio vy
riausybė tam žmogui mokės 
paskirtą nuošimtį iki ateis lai
kas, vadinamas paskolos nu
silpimu. Paskolos nusilpimas 
yra tada, kada kaltininkas tu
ri ją grąžinti skolininkui. Ta-

Salve Mater. 
15 ilgos^ kelionės po svetimą 

šalį sugrįžęs namo sunūs 
džiaugsmingai sveikina moti
ną. Tas pasveikinimas lotinis-
kai išeina žodžiais: "Saive 
Mater" (Sveika Motin). Tais 
dviem žodžiais D-ras Frederik 
Joseph Kinsmann, buvęs pro
testantų vyskupas, pavadino 
nesenai savo išleistą knygą. 
Joje jis apsakinėja, kokiu bū
du jis priėjo prie to, kad iš 
protestantų vyskupo tapo ka
taliku. Veikalo vardas yra 
lotiniškas, bet šiaip visa kny
ga yra parašyta angliškai. 
Mes nelabai ką naujo galime 
paimti iš tos knygos, nes apie 
D-rą Kinsman'ą rašėme 1919 
m., kuomet ji*: dar tebebuvo 
protestantų vyskupu ir pas
kui pažymėjome jo perėjimą 
i katalikus. Tada mums pri
sėjo minėti tos j>ermainos prie
žastis. Dabar tik pranešame 
skaitytojams, kad jie jas ga
li patys ištirti iš paties Kin
smano rašto, sustatyto labai 
gražia angių kall>a. 

Iš tos knygos galima patir
ti, kad Kinsmano protėviai 
atkeliavo j Ameriką 1620 me
tais laivu "Mayflower," kuris 
yra dideliai garsus šios ša
lies praeityje. 

Išėjęs mokslus Amerikoje 
jaunas Kinsman'as toliau la
vinosi anglų protestantų uni
versitete Oxforde. Ten jis pri
sidėjo prie taip vadinamo 
Traktarinių krypsnio ir gyve
no Keble's kolegijoje. Keble 
buvo pirmutinis traktarijonis 
paskui Xewinaiuą irPusey'ą. 

Sugrįžęs į Ameriką D-ras 
Kinsman tapo istorijos pro
fesorium toje pačioje įstaigo
je*, kurią kitados pats buvo pa
baigęs, būtent St. Paul's Scli. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

Elgiamės kaipo valstybės 
žmonės. 

Paskutiniu laiku kai-kurios 
orgai įizaei j os, neatsižiurėda-
mos į tat, kad mūsų valstybė 
tur čion Amerikoje įsteigus 
savo atstovybę, betarpiai krei
piasi įvairiais reikalais prie 
Amerikos valdžias įstaigų ar
ba skelbiasi duodančios pata
rimus įvairiais valstybės rei
kalais. 

Beto kai-kurie Amerikos lie- Į mokesnį, bet kad užtikrinus, 
tuviai betarpiai kreipiasi prie! jog toksai ir toksai pilietis ar 
Lietuvos vyriausybės įvairiais i pilietė tur teisę įvažiuoti. Gal 
sumanymais, kurie liečia visų but visokių prasikaltėlių, ku-
lietuvių reikalus, neteikdami į rieins duoti vizų negalima, 
apie tat net jokių žinių pačiai j Todėl reikalinga- via šioks-
čion esančiai atstovybei. į toks ištyrimas, kursai reika-

Kitų valstybių piliečiai taipjlauja laiko tat.maždaug dvie-

Delei pasų vizavimo. 

Patartina, kad visi, kurie 
rengiasi keliauti Lietuvon, iš 
anksto pasirūpintų išgauti ir 
pasą ir vizą. Nereikia tat a-
tidėlioti iki paskutinėj dienos. 
Neretai visai atstovybei nepa
žįstami žmonės kreipiasi į 
atstovybę, kad jiems į vieną 
ar kitą dieną našus už vizuo
tume. Pasai yra vizuojami ne 
tam, kad paėmus nustatytą 

to kreipiasi į mus. anierikie-į kultiniai ir išvogė Kūną.'*; 
čius, ir prašo paskolinti. ; Diiokirne sau. buk tie kareiviai Į 

Tautiečiai! n«jaugi 
m 

atsisa-! pradėjo 
STOT 

nėra pripratę daryti. Visais 
Lietuvos piliečių reikalais prie 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
valdžios reikia kreiptis ne ki
taip, kaip tik per Lietuvos 
atstovybę Amerikoje. Kitaip 
darydami, mes parodytume 
vien tik savo valstybini nesub
rendimą, o be to tat daro blo
gos įtakos ir į pačių reikalų 
nusisekimą. 

Lygiu būdu visais valstybės 
reikalais prie Lietuvos vyriau-
sybės prašome kreipties per 
Lietuvos atstovybę, nežiūrint, 
kokie tie reikalai nė nebūtų, 
ar kokie pasiūlymai, ar nuta
rimai, ar pagaliau ant pačios 
a t s t o v ybės n u s i s k und i nia i. U ž-
tikriname. jog visi tokie raš
tai bus Lietuvos vyriausybei 
be jokio sulaikymo įteikti. 

Taip paprastai daro kitų 
jau senesniųjų valstvbiu pilie-
čiai. Taip reikėtų ir mums 
daryti. 

jų savaičių bėgio. Dėlei šių 
priežasčių reikia iš anksto 
apie vizą pasirūpinti ir nea-
tidėHoti iki paskutinės dienos. 
Be to kiti nurodo, jog Lietuvo? 
atstovybės nustatytas už vizą 
mokesnis yra augštesnis, ne-
£U kitų valstybių. Tai netie
sa. Kusų laikais prie iš
davimo paso buvo imamas mo
kesniu tai Raudonajam Kry
žmi, tai tam tikroms labdaiv-

... tiems įstaigoms. Kitos vals
tybės ir šiandien ima prie 
tos progos tai valstybino mo
kesnį, tai mokesnį už perėjimą 
per sienų ir tt^ ir jeigu viską 
surokuoti. tai tas mokesnis to
li gražu viršija .*> dolierių Lie
tuvos atstovybė jvaima ištie-
sų už vizą tik du dolierių, 
nes $2.50 reikia paskaityti žy
mini mokesnį i r 50c už prisiun-
timą. blankas, ir t. t. 

J. Vileišis. 
Lietuvos atstovu ; Amerikoje 

da gaus 50 dolierių kas turi j 0ol mieste Coneord, N. H. Pas-
50 dolierių boną; gaus lOvjkui jis tapo Šv. Martyno kle-
dolierių, keno bonas yra šim
to dolierių ir t. t. Nusilpimo 
dienoje bonai negali būti pi-
getni, kaip ant jų parašyta. 

Prieš nusilpimo laikui at
einant bonų vertė gah mai
nytis, nes tada juos superka 
pirkliai. Jeigu yra daug no
rinčių parduoti, tai pirkliai 
duoda mažai, jeigu maža par
duodančių, tai jie darosi 
brangus. Su bonais darosi tas1 

pat kaip su bulvėmis. Jos 
būva pigios, kada jų dau6 

suvežą į rinką; jos būva 
brangios, kada jų neištenka 
visiems norintiems pirkti. Tik 
tas skirtumas, kad atpigusios 
bulvės gali nepabrangti, o 
bonai paskirtam laikui atėjus 
vis Turės savo pilną vertę, 
nes valdžia turės užmokėti už 
juos tiek, kiek ant jų para
šyta. 

Jeigu kas lUO-to dolieiių 
boną šiandien pirktų už 8o 
dolierius, tai nuošimčius jis 
gauna už visą šimtą ir nusir-
pimo laikui atėjus jis paima 
šimtą dolierių vietoje 85 įmo
kėtų. Žmonės, kurie verčiasi 
pinigais ir iš pinigų pirklybos 
gyvena, tyčia padaro, kad visi 
neišmanantieji siūlytų parduo
ti savo bonus. Tada tie bonai 
atpinga. Pinigų pirkliai arba 
bankieriai tuos atpigusius bo
nus superka; įmokėję nepilną 
|umą jie ima nuošimčius už 
fcilną:. davę dalį šimtinės ūt-
sima visą šimtinę, kada at
eina valdžios laikas atsiteisti 
su skolintojais. 

Gal ne visiems lengva su
prasti tuos išvadžiojimus, bet 
kiekvienam gali būti aiški pa
tarmė: Neparduok Amerikos 
bonų, jei jų turi. Jei matai, 

bonu mieste Nevv Bedford. 
Mass., bet veikiai tapo pak
viestas j Bažnyčios Istorijos 
profesorius įstaigoje, vadina
moje Beskeley Divinity Seli-
ool. Joje jaunį vyrai rengda
vosi tapti protestantų dvasiš
kiais. Beprofesoriaudamas 
Kinsmanas taip pasižymėjo 
mokslingumu, kad Oxfordo u-
niversitetas Anglijoje jam pri-
I>ažin0 Daktaro laipsnį. 

1905 m. Kinsmanas aplankė 
Europą ir Šventąją žemę. Jis 
taip-gį buvo ir Ryme. 1908 
šventųjų Simano ir Judo die
noj*1 jis tapo įšvęstas vysku
pu. 

Vyskupiškos priedermės 
jam kolabiausia parodė, kad 
Krstaus tikrasis mokslas yra 
likęs katalikų Bažnyčioje. Ei
damas paskui tą šviesą jis ii 
tapo kataliku. . 

Kaipo pirmutinis traktarijo
nis J . H. Nevvman tapęs ka
taliku parašė knygą "A:>olo-
gia pro vita sua" (Savo gy
veninio apgynimas), po loti-
nišku vardu' anglų ka tė je 
išdėdantas perėjimo priežastis, 
taip įr Kinsman'as padarė pa
našiai. Tik šitasai, ką Išteisi
nęs save nuo' užmetimų, pas
veikino Motiną Bažnyčią. 
Bet Henry A. Lappin Nevv-
man'o ir Kinsmano veikalus 
teisingai priskaito prie vienos 
rųšies. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
SKOLA IR PASKOLA. j davėją. Skolinimas į pirkėja. 

, . -v • j v i Perkame karve, pasiskoliname Lietuvoje išgirsi dar s i an -1 . . „ , - T ,. , ,»• , ., šimtine. Skirtumas vra tądien seną baudžiavos laikų : * „ , 
. . ,. t 4 r , • , , i nie. kad uz karvę paprastai priežodi: "Ponui skola — ne . , . , ^ r

v v. „ I tuojau užsimokame, o uz sini-\ argsa* zmo-! . _ . . ... _ . T roną, neuzgy; 
gelis, baudžiauninkas, bėdos 
tektas, reikale spiriamas'tu
rėjo skolintis tai pas žydelį— 
vertelgą, tai pas pono urėdą, 
tai pas patį poną. Nuo tos die
nos ir prasidėjo jo nelaimės. 
Ponas skolintojas prie kiekvie
nos progos jam skolą prikišda
vo. Nabagas skolininkas ne
turėjo ramybės nei dieną, nei 
naktį. Kada besutaupysr ska- j 
tiką skolai atiduoti? Vergija, 
vergija! 

Nuo žodžio Mskola'' lietuvis 
suraukia nosį, kai rūgšties pa

tinę — kiek vėliaus. Teisy 
bė, tas skirtumas pasidaro 
daug Žymesnis, kai su skolin
toju priseina skolininkui il
gą laiką būti "geruoju." Ge
ra tai skolintojui, bet skolinin
kui nevisuomot Ne del pra
mogos žmonės perka, ar ieš
ko paskolos, bet reikalui e-
sant. Atėjo reikalas pasko
linti — reikia paieškoti, kas 

i paskolintų. Daktaras nieka
dos pats pirma ligonio neat
lanko, bet ligonis turi daktaro 
šaukties. Norėdamas pasisko
linti taipgi turi pat s skolinto-

ws.s. 
VARSAVTKGSSTAMPS 

IS5UED BY THE 
VMTTEP STATES 

4 GOVERNMENT 

ragavęs. Lietuviui "skola j j ? u r a ? t } i r ^ p , r a i a p r a . 
—tai nelaimė, tai klampynė,' ^jlti 
> kurią lengva 'bristi bet iš
bristi — ne. Kas įgijo sko
los, skaitosi jau paskendęs 
skolose. Žinoma, juokai ma
ži. Juk skola baisesnė už "ro
ną, *' arba žaizdą. Žaizdos už-
gys, o skoba — ne. Del t* 
lietuvis vengia pats skolinties, 
vengia ir kitam skolinti. "Tu
ščia jos,' ' sako senas Baltrus, 
" tu be manęs, aš be tavęs: 
turiu skatiką — žemę kasu 
nieko neturiu — nieko nebi
jau, deri a u. kad ir sulopyta 
terba. negu kiauras maišas." 

Išmintingas senis Baltrus, 
bet blogas biznierius. Kiau
ras maišas geriau, negu rū

kysim' Dalykas perdaug svar
bus! Atsisakydami nuo pa.-ko-
los, — atsisakysime nuo Lie
tuvos! 

Atsižiūrint j Lietuvos padė
jimą ir reikalus, 5 mil. dolie
rių paskolos — tai pe< nedrą
sus reikalavimas. Gi Ameri
kos lietuviam^ tokią "galy
b ę " sų-keiti nedaugiau berods 
reiškia, ką storą cigarą išpyš
kinti. Tečiau, senu papratimu, 
kada prašoma paskolinti, tai 
skolintojas akį primerkęs tuoj 
užsimauto: "Na, kažin, ar ne
pabėgs, ar atiduos!" 

Broliai ir sesutės, bukime 
piliečiais savo šalies. Kaip ga
lima taip manyti. Juk turime 
dalyką ne su kokiu vertelga, 
bet su savo Tėvyne, dalu ga
le, kurgi Lietuva gali pabėg
ti? J i buvo, yra ir bus. (Jai 
baimės drugys krečia, kad 
"plenderiai" Lietuvą užims? 
Taip, norėjo užimti, bet ran-, 
ko.s pertrumpos. 

Gerbiamieji! Juk Laisvės 
paskola tam ir yra reikalinga, 
kad Lietuva galėtų prieš len
kų ūnperijaJizmą atsilaikyti. 
Tik beprotis gali manyti, kad 
atsisakydami nuo pirkimo Lie
tuvos bonų — išvysime pas
kutinius okupantus iš Lietu
vos. 

Puikus L. Laisvės pasko
los bonai gatavi — šilti! Tene-
lieka nei vieno be bono. 

Senio Baltraus atsargumas 
— ne munis pavyzdi s. Ne že
mėn dolierius kaskime. ar ui 
menkus procentus bankose pe-
lėdinkim, bet dėkim į gyvą 
kiekvienam iš mūsų artimą 
Lietuvos atstatymo reikalą.] 
Skolindami Lietuvai už rie
bų 5tą procentą padarome 
dvigubą naudą: savo Valsty
bei ir patys sau asmeniškai, 
ar savo giminėms. Skola—sun
kenybė; bet paskola reikale 
- y r a išganymas. 

Lietuvos Laisvės paskola— 
jaunos Valstybės parama. Gar 
bė turėti boną ir būti savo 
Respublikos rėmėju. 

Skola — ne " r o n a " nepra
žus, o Lietuva amžinai su mu
mis geruoju bus. 

P. žadeikis, 
L. K. Majoras. 

Vyrų ir Moterų RUDU Kirpi
mo ir Deagninf Mokykla. 
itmųM iatama Ir mokymo būdu jua 
trumpu laiku iftmokalte rito anuo

to. 
Mes turime didžiausius u* geriau

sius k:rp:ii:o. design-.Lg ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieiias gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuote siuvimo skyriuose mažino* 
varomo* elektros jiega. 

Kviečiame kickviec4 ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHO0L. 

J. P. Kasnk-ka, Vedėjai 
190 N. STATE SaREET, CHICAGO. 

Kampas Laka St , ant t-tų lubų 

S. D. LACHAWICZ 
Uetnvys Oratorius patarnauju. laJdo-

lavjse ko pigiausia. Keiksl6 me'.diiu at-
laiaaukti. o m«a* aart>u busite otsaasdlnt! 

J2314 W. 23 PL Chicago, HL! 
VeL O H M I 1 1 M . 
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Žiirotiia. ktitup »i i>tt t i ne
gali. Teėiaiis čia esama ne<lo-
rybės. Tatai daoda progos 
skolintojui pasaposti ir pasi
naudoti. Skolintojui dar-gi 
rizikas menkas: smarkos Val
stybės įstatymai už ji. Pasko
los davėjo padėjimas šimtus 
sykiu geresnis, negu paskolos 
ėmėjo. 

Tokiu paskolos ėmėju yra 
dabar Lietuvos Valstybė, to
kiu paskolos davėju yra kiek
vienas Amerikos lietuvis ir 
lietuvė. Lietuva tori daugy
bė didžiausių reikalų, atidė
liojimas, kuris būtų lygus 

AIŠKINIMAI KAIKURIV UŽ
METIMŲ PRIEŠAIS PRI-

SIKEUMA IŠ NUMI
RUSIA 

Priešų teorijas vadina viliumi. 
Pirmųjų amžių Detikėliai 

stengėsi aiškinti Kristaus iš 
numirusių prisikėlimą sekan
čiu būdu: Karsto (grabo) sar
gams užmigur, Kristaus moki
ntiniai, pavogę Kunę paskel
bė Tjrisikėliis'. Evangelistas 
Matas (skyr.t2S. 12-13) rašo, 
kad jie papirko grabo sargus, 
idant ir tie liudytų sulig ši
tos teorijos. Tos teorijos šąli-j 
ninkns sumuša šv. Augustinas, 
sakydamas: "Ką ištarei, o ne-
laimingasai apjakime? Ar jau 
taip toli nusvajojai nuo suma
numo šviesos, ir nugrimzdai 
suktybės gilumoje, jog sakai: 
Paskelbkite, mums be miegant 
atėjo jo mokintiniai, ir išnešė 
Jį. Pakvieti mieganėius liudi
ninkus: tikrai ir patsai esi už
migęs, kuris betyrinėdamas 
taip didžius dalykus nenori 
malvti ." S. Aug. in Psalm, 63. 

lUip Ui' KitU!'/ ii i SK 1 Il
tį žmonėms tą atsitikimą, fsi-
vaizdiiikiiiU'. kad Miok-.uhiai. 
k ::•'•• laike Kristaus kančios 
pasirodė tokie baimingi, argi 
dabar butų apsidrąsinę* rizi
kuoti savo gyvybę, pasisteng
dami pavogti Kūną, o vien tik 
su tikslu pridengti apgavimą 
arba vilių? 0 kas per nauda 
jiems butų buvusi iš to apga
vimo? Jei jie butų žinoję, 
kad Kristus neprisikėlė, tai 
jie pirmutiniai butų netikėję 
Kristum, butų pykę ant Jo, 
kad juos apgavo. Ką jie bu
tų pelnę skelbdami vilingą 
prisikėlimą? Nieko daugiaus, 
tiktai persekiojimą, kentėji
mui ir pačią mirti, nekalbant 
apie sąžinės graužimą. IŠ ki
tos pusės, kad jie butų nuvy
kę pa s žydų kunigijos viršai
čius, ir pripažinę, kjkd Kristus 
juos suvadžiojo, ka po koksai 
apgavikas, tai butų gavę gau
sų užmokestį. Bet apaštalai ne
klausė viliojimų ir, gan greit, 
masinančių žadėjimų, su sąly
ga, kad užtylėtų prisikėlusi 
Kristų. Nežiūrint persekioji
mų. Apaštalai Sekminnj Die
noje dr-ąsiai pradėjo kalbėti 
žmonėms, skelbti jiems Kiis-
taus mokslą, ir pirmu pirmiau
sia kalbėjo apie Jo iš numiru
sių atsikėlimą. Toje pačioje 
dienoje Jeruzolimoje Šv. Pet
ras įtikino tris tūkstančius 
žmonių, kad "Dievas prikėlė, 
mes visi esame liudininkai.... 
Jo Kūnas neregėjo sugedimo.'' 
Act II . 32. 

Keliomis dienomis paskiaus 
Petras kalbėjo apie Kristų kai
po gyvybės duotoją... kurį Die
vas prikėlė iš numirusių. Act. 
m . 15. IV. 10. Tikinčių skai
čius dauginosi taip greitai, 
kad į kelis metus jau miluo-
nai buvo krikščionių, nors i r , _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ » _ -

. . . . . . i Daroma egzaminas Sektra parodantis ma-
"iip ni<>Vfk TJPffalpio f l k ė t l < V i e n ' *isu»ia» klaidas. Akiniai pritaikomi teiata-
jie mth.0 negaišo UKCIU, VICH , ̂  t o ) ( | r ̂  m a t a n U e m , ' į< l c e l b s w . SeTf;tl. 
+il- rn-icrTMmrliTim i r T n i v t i o ^ ' k ! t e s a v o reS*iimo ir va:kus elnančiua mo-
UK p r i S p a U O l I U O IT U U I U C S . • kyK;on. Vaiaadsa: nuo U ik! 8 v&karo. Ns-
„ . , , . . . . . . . • i - i • • I dėiicmis ano 10 Iki 1 vai. po pietų. 
Todėl 3ie turėjo būti takrai h , 1 5 5 3 W . 4 7 t h S t . ir Ashland Av. 
sitikinę, kad apaštalai tiesą i 
sakė. 

Šv. Augustinas rašo: " Je i 
Kristaus prisikėlimas iš numi
rusių nebūtų buvęs tikru fak
tu, tai pasaulio atvertimas prie 
Galilėjos žuvininkų kalbos bu
tų stebuklas lygus pačiam at
sikėlimui." 

Dr. P. P. ZALL YS 
Lietuvis Dentistas 

10U; So. mčhigta, ATeoua. 
atHilsĮi OL 

V*XA.VDOS: I H I vskan. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinimą: angliškos ir lietuviškos 

kalbi), aritmetikos, knygvedystėfl, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei-
bių. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinė* akono-
mijos, pilietystėe, dailiaraSrstis. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto lkl 
i valandos- po pietų; vakarais nuo ( 
iii 10 vai. 

3106 So. Halsted St, Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSK, G. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvini, vieų ak'u 
tfmpims kas 7 r a 
sr.eiast'.iri skauda-
>(mo sa:vsa, svaigu
lio, aptcinmo. uev-
votumą, skaudančius 

ir otsideirnslus kariflu akiy kreivos akrą. 
katerakto. Bemiegio; netikras akis in-iedam. 

Telefonas Urover 9690. 

t mirčiai. Tai reikia atsistaty 
lopyta terba: perrišk maišą i įį j§ k a r o rrriuvėsių. Tai rei-įVers. 7. Šis gandas buvo lci-
pusiau. štai skylės ir nebėra, joa naujai demokratiškai vis-idžiamas žydų tarpe ir kaiku-

Bijoti skolos — neišmintin-' ką sutvarkyti. Tai reikia grei-' ne tikėjo . J*i kareiviai butų 
ga. tik reikia mokėti gauta 
paskola pasinaudoti. 

Neduoti paskolos — nepro
tinga, tik reikia apsižiūrėti ir 
kokiam reikalui ketini pasko
linti. 
' Skolintojas panašus į i«ir-

čiausia paliuosuoti lenkų už
grobtas mūsų sodybas ir mies
tus. 

Per ilgus metiu išnaudoja
ma rusu ir vokiečiu. Lietuva 

užmigę, butų nežinoję kas at 
sitiko jiems bemiegant; dau-
giaus nieko nebūtų galėję pa
sakyti, kaip tiktai tą, kad ra
do karstą tuščią. Butų galėję 

neturi šiandien del atlikimo tų tiktai tiek prMurtir "Turbūt 
darbų užtektinai lėšų ir del'mums bemiegant atėjo jo mo-

Kristaus priešai nepalieka nei 
vieno išsvajoto sumanymo ne

bandę. 

Jie stengiasi nurodyti, buk 
Kristus buvo nenumiręs, vien 
tik apsimetęs negyvu. Supras
kime gerai, kad jie tuorni sten
giasi įkalbėti, buk Kristus ne
buvo Dievas, tiktai žmogus. 
Jei butų buvęs tik žmogus, o 
butų vien apmiręs ir gyvas 
-l~rz~ t 0 _ _ _ ^ .=*— I i i . r £ , 

be). tai butų turėjęs savo i 
gimta jiega atgauti vieką nus
tumti šalin akmenį nuo kars
to angos, nueiti pas apaštalus 
ir tokiu būdu jiems parodyti, 
kad pergalėjo mirti. J(V nup-
lakimas. per tris valandas ant 
kryžiaus kybojimas, šono per-
skrodimas ragotine—tai buvo 
mirties priežastys, n neapsi-
metimo. Žmo.srus budam.Ms 
taip baisiai sužeistas, sukapo
tas, sudraskytas, išliejęs visą 
kraują, nebūtu gal'\ję.- M:>-
tumti toki sunku ak'tictii. aei 
įžengti į vakarienės ruimų už
rakintomis durimis' Vienomis 
žmogaus jiegomis niekas ne
būti -aii'vv- it i kinti nemažą 
skaičių savo mukin'inių N-. 
žengiant į dangti jiema ntf 
tant? 

(Pabaiga bus.). 
Kun. P. Saurusaitis. 

J.P.WA1TCHES 
ATTOENEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
*MS S. VVOOD STREET 

TW W. l » h STRKKT 
CHICAGO. 

MeKinlejr i3M 

JOSEPH C WOL0N 
-fetuvis Advokatas 

M 80. LA SALLE STBEET 
Gjveairao T«l. HomboMt i? 

Tak«r%is *»11 W. I l - n i ItrMt 
T*J. Rock^rll <»»» 

CTTICAOO. TTJ> 

Dr. L E MAKARAS t 
j Lietuvis GydvtojM Ir CbtmrtM { 

Ke.fl—de: ltSM 8t>. Mtebigs* Ava. į 
Tsiftsaa* Pomasa M t Ir Finas* UMJ 
CaiicacoJ: 4611 8 D . Wooi Rto. I 

!
Tik Rrrr.rgo Tskakc nn» 5:39 Iki 7^*[ 

Tdcfssas Taros 111. { 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

•Smetonos g-erai pritaikinti akiniai 
i; bus r.ileng-i-.nimi! de! Jusg akių. 
i -. Kuomet tų ker.ti nuo galvos Kita u-
.; dijimo. kniimct raidės hcjani ) kr u 
i i . , _ v . . „ . . 

Lietuvos Misijos 
257 West 71 str.. 

Antrašas: 
New York. 

c!c.-.;tai ar stuv^ ar i t -
Sai. Ui tjomet yra i»nklaa kad 
rf--ki.» Juras akiniij. Mano 15 metų 
oatyrhnis prliinoa .Iiim.i c»ri.-in«lą 
paiarnavii.ir, \A prieinama kaina 
net taip f.cmai net ik) $S.0fl. 

JOHN SMETANA 
Akių SpecijalisUs 

1301 S. Ashland Av. Chicago 
Ktrutminas siiteiktaraas drkal. 

Kampas 18-tos jratTės. 
5-<"$os lubos Tir* PtaU'o aptiekOA. 

Kamlarls u . 15, l«. 17 Ir l» 
Trinykitc j mano paras*. 

V"a:nD'i''s: n-.ir 7 va! išryto iki 9 
ra!, vaknre. T'snedvliais, 8*redo-
mia r P«tnyf.iomis. 

i itrij i lMniMin ;rii ^ t o ^ a . ^ A f r a f c ^ ^ « f W į Į ^ M j # į : ^.-
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Trečiadienis, gegužes 26 1920 DRIUGSS 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
- 8 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ NEW klauso be skirtumo pažiūru. 
YORKO IE NEW JERSEY 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMO 

Karalienes Aniolų parapijos 
>\;-tai'u'-j(.'. B rook lyn . X. V. 
Lietuvos Vyčių Xew Yorko ir 
New Jersey laikytan gegužio 
16 diena, S. m., apskričio su- po susirinkimo, pildoma pro-

Ta draugija užlaiko didelį 
knygymi. Prikiau.-ydaina> prie 
jos kožnas moksleivis užsi-
moko 25c į bertainį ir naudo
jasi knygomis. Kiekviena, penk 
tadieni dr-ja laiko susirinki
mus mokyklos kambaryje, kur, 

važiaviinan susirinko iš apie 
linkės Vyčių kuopų atstovu. 
Suvažiavimą vedė apskričio 
valdyba* 

Suvažiavusių atstovų ūpas 
ir norai buvo labai geri ir 
gražus. Nutarimų suvažiavi
mas padarė neperdaugiausia, 
bet labai naudingi}. Nusiųsta 
kablegrama Lietuvos Steigia
majam Seimui pasveikinimas, 
nutarta rengti apskričio išva
žiavimų liepos mėnesio pabai
goje, išnešta pageidavimas ar
čiau susinešti su Lietuvos ka
talikiško jaunimo organizacija 

gramą iš prakalbų, diskusijų, 
debatų ir paskaitų. 

Gegužės 7 d. susirinkime, 
kaip ir visada, po svarstymų 
sekė programa. Pirmininkas 
už kalbėtoją perstatė laisva
manei], kuris, pasilipęs ant es
trados, prataręs kelis žodžius, 
pasakė, kad jo kalbos 
tema bus "Kas ko nori." Na, 
manau sau. Iš tokios temos 
daug naujo išgirsime. 

Pradėjo nuo Komos ir greit 
užšoko ant Lietuvos. Priėjęs 
prie Lietuvos valdžios ėmė ją 
plūsti buržujais, dvarponiais 

f i. Tada jis paklausas, kur ir 
kiek laiko mokinosi. Vaikas 
atsakęs, kad daugiau metų mo
kinęsis parapijinėj mokyk
loj. (Vienok ?<.pasakė kokia
me mieste ir kokioj mokykloj). 
Tokių tuščių pliauškalų buvo 
ir daugiau. 

Stojęs iš kitos pusės kalbėti 
p. Daugžvardis j dulkes sumu-

,šė visus laisvamanio ••faktus". 
Priėju,; balsavimui, katra pu

sė laimėjo, beveik visi balsai 
buvo atiduoti katalikų pusei. 

Ir taip augštai pakilęs lais
vamanis žemai nupuolė. 

Moksleivis. 

CUNTON, IHD. 

ROCKFORD, ILL. 

Gegužės 16 d. čia tapo su
tverta Sus. Liet. Rymo Katali
kų Amerikoje kuopa, prie ku
rios susispietė daugelis vieti
nių liet. Sutverti Susivieni-
sivienijimo kuopą čia privertė 
kų bolševikų veikimas ir jų 
kontroliuojamos draugijos. 
Dabar lietuviai katalikai turės 
kur priklausyti. Visi įsirašę 
Sus. pasižada dirbti ir auginti 
naujų kuopą. 

Jonas Skinderis, 
Pirm. 

"Pavasariu" ir grįžtantiems jįr išdavikais. Neaplenkė nė vy
skupo Karevičio. Visus taip 
išgarbinęs užšoko ant bažnyčių 
ir mokyklų. Girdi, Lietuvoje 
dabar kunigai išsijuosę dar
buojasi, kad bažnyčia ir mo
kykla nebūtų atidalinama nuo 
valstijos. Jie nori, kad moky
klos butų katalikiškos, kas, 
girdi, pas civilizuotas' tautas 
jau iš mados išėję. Tam tiks
lui kunigai, girdi, atsiuntė A-
merikon net savo atstovą au
kas rinkti, kurio, sakė, nevar
dinsiu, nes nesenai čia tarp 
lietuvių lankėsi. Nesusipratę 
lietuviai sudėjo nemaža aukų. 
Susikrovęs aukas į kišenių iš-

is Amerikos į Lietuvą lietu
viams ir lietuvaitėms patarta 
prie "Pavasarninkų" prisidė
ti. Artimesnius ryšius su "Pa-
vasarninkais" užmegsti pa
likta Vyčių Centrui. Taipgi 
padaryta pareiškimas, kad 
Vyčių susirinkimuose nevar
toti žodžio "ponas,." bet va
dintis savo tarpe "vytis" ar
ba "vytė." 

Iš kuopų atstovų raportų 
teko patirti labai liūdnų iš 
Vyčių gyvenimo nuotikių, bet 
apskritai visus raportus, su
manymus ir darbus suglaudu? 
į krūvų, Vyčių darbuotė ir gy
venimas lengvai galėtų mtiipti i važiavo Lietuvon (suprask 
į gražius rėmus, kuriuos nėgė- ikun. Laukaitis). Tokiam rei
dą butų poušuių rūmų kamba- kėjo ne aukos duoti, bet šhio-
ryje pakabinti, kur jais visi i ta paimti ir išvyti iš Ameri-
galėtų pasidžiaugti. Ypačjkos. 
daug dvasios, energijos ir 
noro dirbti pas Vyčius matėsi. 

Aplinkybės darbuotei sun
kios, visuomenė j mus šalto
kai žiuri," skundėsi ne vie
nas atstovas suvažiavime, ir 
tuojau skubiai pritardavo: 
'bet mes neapsileidžiaine ir dir 
bame kiek galime/' Ir turi 
žmogus tikėti, kad jie dirba, 
nes kiekvieno atstovo veide ir 
akyse energijos ir prakilnumo 
kupinai.'. 

Apie tvarkų ir nuoseklumą 
suvažiavimo vedime nėra ko 
daug kalbėti. Viskas buvo pa 
vyzdingai. Vytis. 

VALPARAISO. IND. 

Šis tas iš Valparaiso mokslei
vių darbuotės. 

W.paraiso uni7!isitete yra 
neumža lietuvių moksleivių, ku 

IU ta.rpo ra Aus V i - . - m 

Tokia prakalba dauguma 
moksleivių pasipiktino. Pabai
gus jam kalbėti, kaip visada, 
buvo kritika. Skaudžių žodžių 
gavo beveik nuo visų mokslei
viu. Po kritikos "kalbėtojas" 
turėjo duoti atsakymus, bet 
truko faktų. Pasakė tiktai, jei
gu jau ant jo visi taip užsi
puola, kad neteisybę kalbėjęs, 
tai kitame penktadienyj reikia 
stoti su juo i debatus. Jis turįs 
faktų ir viską prirodysiąs. 

Jis, turbūt, manė, kad kata
likų moksleivių tarpe nesiras 
tokių, kurie galėtų su juo de
batuoti. Bet apsiriko. Nespė
jus dar nuo estrados nueiti, 
štai, pakyla moksleivis P. 
Daugžvardis ir užklausia: * Ka 
da tamsta nori stoti į debatus? 
Aš gatavas ir dabar." Nusi
gando' "kalbėtojas". Bet pa
čiam kvietus nebuvo kaip at
sisakyti. Sutarta, kad debatai 

ų pa-į įvyktų sekantį penktadienį, ge-

Geg. 16 d. mūsų kolonijoj 
buvo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. V. Mironas, Valstybės 
Tarybos narys. Šitos prakal
bos buvo kaip ir netikėtos, 
nes mųs klebonas pervėlai ga
vo pranešimą, kad Rockfor-
dan atvažiuos taip brangus 
svečias. Dėlto negalėjome nė 
plakatų atspauzdinti, nė iš
garsinti plačiai. Del tos prie
žasties ir publikos mažai at
silankė. Kam teko girdėti 
kun. Mirono prakalbą, tas jau
čiasi daug sužinojęs apie mųs 
tėvynės padėtį. 

Papasakojęs daug dalykų iŠ 
ekonomijos ir politikos, ragi
no Amerikos lietuvius remti 
Lietuvos reikalus, dedant au-
karf į Tautos Fondą, perkant 
Liet. Laisvės pask. bonus, per
kant bendrovių šėrus, katros 
varo Lietuvoj atstatymo dar
bą ir t. t. 

Sakė, visi turime dirbti, kad 
Lietuvos prekyba ir praniom*' 
nepatektų svetimtaučių nin-
kosna. 

•Po kun. Mirono kalbos mųs 
klebonas paragino susirinku
siu,; kas kiek' gali paaukoti 
Tautos Fondan. Nedidelis bū
relis žmonių suaukojo 68 dol. 
40c. 

Žemiau telpa aukotojų sura 
šas. 

Po 5 dol.: 

ROCKFORD, ILL. 
Šiuomi pranešu gerbiamieji vi

suomenei bei gentims ir pažįsta-
mems. kad gegužio 29. Subatoje 
Rockford, .111., Lietuvių šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj atsibus gie-
dulingos pamaldus už dūšia A. A. 
Kunigo Frauei-škaus Turausko pa
minėjimui metu sukaktuvių nuo 
dienos jo nelaimingo mirio Liet. 
Kauno Rediboj. Utenos parapi
joj . 

Kviečių visus gentis, pažįstamus 
ir prietelius atminti savo maldose 
už jo dūšia niintėtoje dienoje ir 
prašau geibiai;.••> visuomenės, km 
kaip galima išklausyti mišių šven
tu. Teipogi atsišaukiu į dvasiški j 
ja kad toje dienoj po pamaldų 
malonėsite pašvensti nors truputi 
laiko maldose bent nors atsidūsė
jimų už A. A. Kun. duše. 

Nuliūdęs brolis 

P. P. TURAUSKIS. 
1510—18th Ave. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo. <>era mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Šiandieną-
pasidėk savo brangenybes 
vienoj iš naujų Safe Depo-
sit dėžių mūsų didelėse pl
ieno kelnorese. Jos yra vie
nos iš stipriausių Chicagoj. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

ANT PARDAVIMO 
Visai pigiai parsiduoda krautuvė 

muzikos, mokyklos reikmenų, žaislu į 
vaikams ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja j 
Lietuva. 
Ktstifc Mkli igan Ave. Chkago . 111. 

PAPUDINE 
^ ^ PAMĖGINK PAMĖGINK 

LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 

•X 

Western Felt Vorks 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ro« Jk Crawford Ave. 

Pr. Stepo-

Jy Valiuli?, J. 

> ? " " *r*_i 

ka draugija, prie kurios pri-

OUNDarLAST! 
JSELF-ADJUSTING 

BRASSIEREŠ 

žiūru. Visi turi atskiras Urau-jgužės 14 d, 
gijas, kuopas. Yra ir literatiž- j į -^ s a v a i t c hukiame tų £ 

batu, ypatingai faktų, kuriuos 
žajdėjo parodyti kataliku, už-

jgauliotojas. 
Sekančiame penktadienyj 

(susirinko visi moksleiviai. 
I Perskaičius pratokoi^ ir nuta-
irus duoti abiem pusėm kaibė-
!ti po 20 min., o atsakymams 
po 10 min., prasidėjo debatai. 

Na. ir pasirodė laisvamanis 
!su "faktais". Girdi, katalikiš
kos mokyklos negyvuos, nes 

į jose tik ivotoriu. ir apie Die-
įvą mokina, ir daugiau nieko. 
: Tokiu mokyklų, girdi, kunigai 
nori. Visose katalikiškose mo
kyklose visi mokytojai ir mo
kytojos bemoksliai. Vaikas iš
ėjo į: ka'alikišl >s mokvklos 

!tnMiiok;i ;;.'• skaityti, no rašyti. 
!Vr vaka-'ijas, girdi, prisėjo 
.iain susidurti ar;i era*vės su 
vaikučiu. kurinui narlavęs kny
gų v ir nraš'/c paskui E\ t i. Vai
ku*::- a'.~ak\- m : .'k .- skaitv-

flt (TK\ 

N°9 1 5 0 N°I5 9GD 

•l<-isni t»w> k n t i ) ( u i i i ) i n k a > 
n . ( u r i . p r M ų s k p i n i n t m * 
ir m i e r a o tm-s {>ri-.iti-ini< 
' i m a i š m ė g i n i m u i . P a > t o s 
l e š o s a p m o k a m o - . 

>KM(> HYMKNH - 1 W l l < ) \ 
I N N T I T I TK. 

Uepl. M. tX Iri ine Placr X. V. 

8, Audriukaiti 
naitis. 

Po 2 dol.: 
Balčiūnas, 

Žubinas. 
Po 1 dol.: 

Pr. Vaivada, P. Uždorienė, 
V. Norkus, P. Dusevičius, V. 
Gedgaude, P. Radžiunienė, 
I* Jenkauskis, P. Taliunienė, 
I. Tyrilius, F. Krikščiūnas, 
P. Kalašinskas, F. Rožgalius, 
P. Petrėnas, M. Matas, A. 

\ i • 

Stankevičia, P. Bredienė, G. 
Daugirdas, K. Bičiūnas, S. Di-
gris, M. Ivaškevičius, A. Ba-
bavičius. M. Domeika, A. Kai
lis, N. Markunienč. A. Barke-
vieius, Vr. Kuncienė, A. Kala-
I t ^ h l M R , , T * A>1 <*AUI\«T. . T . JVCt-

dzevičia, S. Tamošiūnas, S. Va 
lentukevičia, K. Šilinskas, P. 
Betautis, P. Misiinienė, 8. Va-
lentukenčjus, S. Petronis, A. 
Antanaitis, A. Stankus, 

Viso 68.40c. 
Tariu širdingą ačiū visiems 

aukotojams. 
Tautos Fondo 44 skvriaus 

pirmininkas, 
Pr. S—tis. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darho. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGA 

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS. 

Mirengfas Liet. h. P. CMcagos 
ir apiel. Apskričio 

Sbcboygan, Wis. parapijos 
svetainėje .. 26 d. gegužės. 

Ilarvey, 111. — 27 d. geg. 
S. A. Mickeiiunas, 

L. P. Chicagos Aj)skr. rast. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Dešimts motenj, prie v<ortavi-
mo regsų ir paperos. Pastovus 
darl)as. Gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus, gatavas prie 
darbo. 

Birk Mill Supply Co. 
2100 So. Morgan St. 

KK1K \LIXI H B M , 
prie kenav'imo g«ras darbas, geros 
darbo sąlygos. 

Atsišaukite: • 
BAKKK F O O D CO. 
491h & So . Hal s tcd . 

CLOSIXG FORM.VX. 
Visiems žinomu sena f irma arti Chi
cagos reikalauja g e r o "closing 
forman" tokis kuris galėtij pa t s ša 
pą •Maryti , s:era p r o g a pastovus 
.i..;!.o.--. išitri'i/.m»t ap ie i 6 v 0 ""sacK" 
kotų j savaitf. 

Raš>-k apie s a r o patyr imus šiuo 
adresu: 

JAMl 
c-o Henri Hurst & M. l>o.-in< II 

tiariand Ii+t!s. t'lii«-ajt»>. 

Parsiduoda Bučerne ir Grocerne 
lietuvių apgyventoj vietoj, biznis yra 
sorai išdirbtas per daug n>eti>. turi 
būti greitai parduoti nes savininkas 
eina i kitą hi*nj, bus parduota už 
teisinga pasiulyjima. 

4550 So. Paulina St. 
a 

TURIU PARDUOTI MODERNIŠKI S 
RAKAX*Dl"S.— 

Parlos setą, Dining-room setą. plie
ninė lova, Divonas, Plaer Pianas Vi- \ 
ctorola, Phonogafas, Kamoda. libra-
ry stalas grindinė lampa, fixture ir 
tt. v i skas parsiduos labai pigiai. 

210« So. 5« Avo. Cicero, RL 

AXT PARDAVIMO. 
medinis namas. 9 kambarių gazas e-
iektra ir vanos. 

Atsišaukite: 
34 U) \\. 47 Str. 

Mckinley 3589 

DYKAI! GERA DOVANA DYKAI! 
Eina 8 dienas be sustojimo. 

i 
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
labai pigiai. Viskas geram padėjime 1 
nauji Tajcriai eina labai gerai par-'. 
s iduoda už $600.00 gal ima visados I 

1543 W. 16 St. 
Telefonas Yards 7125 

ANT PARDAVIMO. 
2 pagyvenimų namas, elektros švie
sa, didelis namas užpakalyj galima 
randavoti kaipo graadžių. gazinis pe
čius.' ice box, ir kiti dalykai kartu 
su namu parsiduoda už J4S00.00 
Cash. 

3612 So. R o c k a c U Str. 
Telefonas McKinley 2450 

Pantry merjraites | 6 0 mėnes«'j ir 
Valgis, Atsišaukite 

M O K R U J O V U O T U I 
U Soutk Clark Str. 

Prie Laun.ires Vyrai Ir Moteris 
Gera mokest.s. Geros va landos At
sišaukite 

MORHISON HOTEIv 
23 South < iark Str. 

Indų Plm-ėjai $43.00 kambaris ir 
Burdas Atsiš.n:kite. 

MOKKIhOV UOTUI 
23 South Clark Str. 

ANT PARDA\TMO. 
»7os So. Kmerald Ave. 

9 kambarių mūrinis namas po 4 
ir 5 kambarius, naujai ištaisyta. Kai
na $2.250.00 Cash $500. 

Likusius kaip randa. 
M. i. MORAN 
7952 S. Carpenter St. 

Kiekvienas gali įgyti dykai šitą 
puikų LAIKRAOJ- Muša valandas 
ir pusvalandžius. Eina S dienas be 
sustojimo. Hemai padaryti iš pa
rinkto medžio. 

šita proga pirmutinė ir pasku
tinė, tai yra gauti piukų Laikrodį 
Dykai. 

Kiclcx'ienas vyras, moteris, duk
tė ar sunūs gali įgyti nemokant 
nei cento. Važiuodamas Europon, 
gali pasiimti su savim, kaipo do
vaną. Viską ką mes prašome jus, 
perskaitykit mūsų 24 puslapių ka-
taliogą. suteikianti Pilną Smagumą 
ir Dovanas, savo draugams. Kiek
vienas tai gali padaryt,! nes ne
reikia jo pa orinio . Mes turime 
iuk-tanėius šitii laikrodžių, karte 
bu.-, duodami dykai. Įsigyk sau vie
ną. Neatidėliok, bet tuojaus iš
kirpk šitą kuponą ir pasiųsk 
mums. 

HOME SUPPLY COMPANY 
110 Nassau Street, New York, N. Y. 

HOME SUrPLY CO. 
Dcpt. 302. 110 Nassau S t 

New York, N. Y. 

Prisiųak man tą pasiulijlmą dova nų laikrodėlį. 

Vardas ir pav.\: _.' 

Adresas 

M i f e i a s > . . . . v » » • 

Valstija 

Charnbermaids $45.00 į menėsi . 
kambaris ir Burdas, Atsišaukite 

MOKKISON HOTEI-
23 South 'CJmrk Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Turi parduoti greitai 19 kambarių 
keturių flatų medini namą. Gera biz- J 
nio v ieta ant 47tos arti Ashland 
Ave. Geram stovyj. Žema kaina. 

Atsišaukite pas savininką. 
563B So. Hotiore Str. 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 

bizniava vieta, namas. 4 motai kaip 
pats savininkas statė, apačioje yra 
Krosernė. pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
delių 6 kambarių flatas, elektros 
šviesa vanos ir gazas visame name. 

Konkrito beismantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertes $8.000. parduosime u i 
$7.006. atsišaukite per telefoną McK-
ialey 5559. 

Kas pirmas to laimA. 

STPAIOT 
!0 MELBA 

0*m 
Su.p?-eme 

12 
S4ZE3 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

P a k l a u s savo krautnvninko—Bet jeign 
krautmuinkas neturi—rašyk mums. 

I . L E W I S C I G A R M F C . C O . N E W « ) U 
Largest hdependent Gįar Facfcru fnthe Worid 

I 

• — 

Jaunas Vyras. Suvirs 1S metų a m 
žiaus del lcn^-vaus fobriko darbo; 
mokestis 40c. j va landą mokinaa-
ties labai irera proga, geram žmogui. 

U'i|d<-r & <'onipaitv 
li>38 Croshy Str. 

1.1 !K \ l . l \ C . O S 
Me/ginos prie lensgraus fabriko dar
bo. 

1 nuiro ved Cmwn A a d Sral Ca. 
1750 N. Trtpp Ave. 

ANT RANDOS 
Maža farnia 3 akrų. fiam.is. vištoms 

gardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. 

\Vllliam \n«lri< Ii 
104 I a«mlali Ave. 

PASPORTV BL. \NKAS 
PILDOME 

DYKAL 

Baltic Crmsnltation Bnrraa. Inc. 
SS So. Dearhorn St, Chieago. 

Room 200 

MAGDE. "Ak, Itrip man niri>i gal
vą! libondšiMu runki** vuugoįimtt, 
trinkimui, mnilevimni — vr t M tas 
>">̂ e **p»ci-lbij» »w> f* bjauri* pleis
kanų... .Van git* *f( darosi."' 

HARt. ">"«, Mi tam tou kęst be-
rnlahncai.' Žiurik, kokie mana plau
kai grobi*, treinvt ir cvsti. 0 tai 
todėl, kad ai Tartoj* RUPFLESr' 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve-
piantjs vanduo? N*e!! RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintoji*, 

kun> prifrcltu gamtai suteikt žaiojiui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta neniežinčią galvos odą? 

R U F F L B 8 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesio galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės malinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirktc šiąnakt Rl"FFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis ar money order šiokia adresą: 

T. AD. R1CHTER 6 CO.. 326430 Bre»dw»y. Naw Y«rk *»•-•• 

/ 

/ 
/ 
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DRAUGAS Trečiadienis, jj^egužes 5P*!Pi 

g**-

' 

CHICAGOJE. 
•ap-8 

i 

i 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

! _ > 

Trečiadienis, gegužės 26 d., 
šv. Pilypas Ner. 

Ketvirtadienis, gegnž. 27 d., 
šv. Bedas kan. 

NORIMA APDRAUSTI PO 
LICMONAS IR GAISRI

NINKUS. 

USPENDUOTA 4 POLJC 
MONAI. 

-

Intariami svaigalų vogime. 

Policijos viršininkas suspen
davo keturis poliemonus Max-
•\vell £at\vs nuovados. Jio in
tariami pavogime svaigalų 
vertės $30,000. 

Praeito penktadienio anksti 
ryte fapturi žmonės ties 21-ma 
ir IMlsted sat. susistabdė pra
važiuojanti automol)ilių, ku
riuo gabenta $30,000 vertės 
svaigalų. 

Automobiliaus šoferui ir jo 

' 

Labai naudingas sumany-
'mas — apdrausti miesto pelie 
nionus iv gaisrininkus. Chi-
eagoje tiažnai pasitaiko viso-

ikhi nelaimių poligonams, 
dažnai jiems tenka susiremti 
su visokios rųšhs piktava
liais. Daugelis iš jų paguldo 
savo galvas pildydam. parei
gas. 

Tas pat yra ir su gaisrinin
kais, su kuriais taipgi: pasi-
laiko nelaimiu gesinant paki
lusius gaisrus. 

Jiems žuvus po įi.i palieka 
našlės su vaikais, n^.urincios 
.i kio užlaikymo. Pri.-ieina jas 
lemti visuomenės ankottis. 

Štai andai žuvo poliomonas 
Roberts susįrėrrvęs su trauki-

pagelbininkui su revolveriais j n i o plėšiku. Paliko moteris 
Įsakyta apleisti automobilių, p'ašlė su penkiais mažais vai-
Tie vyrai tuojaus įlipo a u t o - t e , iš kurių vyriausias eina 
mobiliun ir nuvažiavo. I 

Svaigalai buvo vežama 
Rainbo Gardens. 

IŠ CMCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DAR

BUOTĖ. 

15 BRIDGEPORTO. 

Pavyzdingas išleistuvių šeimi 
ninis vakarėlis. 

Paskui atrastas automobi

liai > 
vos (» metus. Dabar renkamo? 

i auk> s. 
Aldermanas Kostner suma

nė įsteigti npdrar.dos komp">-
kurioje Imtu galima lius/pamestas ant kampo So. j n , J : J ' 

Paulina ir Congress gatvių. "•**"» apdrausti savo poli--
šoferis dviejuose užpuoli-1 « ^ « « C 1 ™ ! ^ a ^ Į 

kuose pažino du detoktivu iš 
Maxwell nuovados. Tad jis su 
savo pagelbininku buvo pa
šauktas policijos nuovadon, 
kur buvo surinkti ir eilėn su
statyti visi nuovados poliemo-
nai. 

A 
S ••-" , . , .• •, i 4,,-^ino lėšų neturėtu bu t nei po-
•' Šoferis su pagelbininku tWK*. • . . . . . 

Tokiai kompanijai įsteigti 
yra reikalingas valstijos is 
taiymas. Tą įstatymų g.^i 
pravesti tik legislatura/ £.•: 
gisi.'ituros leidimas reikaling?;: 
todėl, nes miestas turėtų ap-
draudų apmokėti. Apdraudi-

liemonams, nei gaisrininkam 
Pasitaikius kokiai nelaimei, 

likusiai našlei su vaikais ap-
drauda butų išmokama dali-

i 

jaus nurodė j keturis poliemo
nus, katrie juodu buvo užpuo-
I?-

Sakoma, tą atsitikimą buvo. 
manoma užslėpti. Bet apie taii™*> kaipojiensija. Ir tos ap-
mudrdo probifiicijos agentu i ^ ^ d o s u/.tektų pragyventi, 
viršininkas ir privertė poliei- N paaugtų vaikai 
į * viršininką atliktfviešuo- Miesto policija darbuojas, 

šiandie pigiai nupirkti ko-
kius-nors tinkamus namelius 
likusiai po poliemono Ko-
l«M-ts našlei su vaikais. 

orius tardvmus 

BUS BYLA PIANC. 

Kaip vakar kriminaliam tei
sme turėjo prasidėti byla l'ia-
no, kurs kituomet yra nušovęs 
savo jauną sūnų už valkioji
mąsi. 

Kadangi Piano advokatas 
užimtas kitomis bylomis, tad 
ši -byla atidėta ligi birželio 7 
dienos. 

{Jegužės 16 d., 192() m.. Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne, 
2601 Marquette Rd., Įvyko Šv. 
K. A. R. dr-jos centro susirin
kimą*. Tai buvo priešseiminis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo visos Cbicagos skyrių at
stovės. Svarstyta dang daly
kų. Iš svarbiausių galima pa
žymėti raportus iš skyrių. 

Pirmas skyrius pasižymėjo 
skaitlingu atstovių atsilanky
mu. Jos savo raporte pra
nešė, kad iš jų vakarėlio 
"Smilčių laikrodėlis" gryno 
pelno liko 100.00. Taipgi pra
nešė, kad rengiasi jau prie sei
mo ir delegates išrinko. 

Antras skyrius ir-gi neat
lieka. Raporte pažymėjo, kad 
rengiasi prie didelio Simfoni
jos koncerto ir vaidinimo, ku
ris Įvyko gegužės 23 d.. Švento 
Jurgio bažnytinėj svetainėj. 

Visų skyrių atstovės išreiš
kė pageidavimą surengti viešą 
rinkliavą švento Kazimiero 
Vienuolyno naudai. Tas daly
kas tapo atidėtas iki seimui. 

Centro susirinkimas išreiš
kė pageidavimą, kad visos rė
mėjos skaitlingai atsilankytu 
j pirma seimą. Seimas bus 
birželio 13 d., 1*920 m., šv. Ka
zimiero' Vienuolyne. Jis pra
sidės su šv. Mišiomis, kurias 
atlaikys gerb. prof, knn. Bu-
v 

cys. 
Taigi i darbą, i darbą visos 

S. K. A. Rėmėjas. Kaip poetas 
Jakštas sako: "Vienas žodis 
nešneka." Kstip daugiau bus, 
daugiau ir nuveiks. 

Rėmėjos. 

BRISLANE'I ATSAKYTA 
ATNAUJINTI BYLĄ. 

$200.000 KATALIKŲ LAB
DARIŲ DRAUGIJŲ SĄ

JUNGAI. 

Cbicagos Atletų sąjungos 
susirinkime nutarta prisidėti 
pasidarbuoti naudai kataliku 
labdarių draugijų sąjungos, 
kuri sumaniusi surinkti mili
jono dolierių fondą. 

Susirinkime, be to, praneš
ta, jog Atletų sąjunga jau 
turinti tam tikslui $200,000. 

Jis bus nugalabintas 
birželio 18. 

Ed\vr.rd Brislane, kurs teis
mo pasmerktas miriop už nu
žudymą Crawford teatro val
dytojo \Yilliam Mills, bus nu
galabintas birželio 18 dieną. 
Nes teismas atsisakė išnaujo 
perkratinėti bylą. 

Brislane advokatas mano 
tuo reikalu kreipties augštes-
JHfi teisman. Bet nežinia, ar 
tas bus galima padaryti. 

Brislane sėbras, Robert Car-
ter. kurs su juo užpuolė pa
minėto teatro ofisą, nubaustas 
kalėjimu ligi gyvos galvos. 

Jaunas žmogžudis-plėšikas. 
bylos metu prisipažino esąs 

IŠ NORTH SIDĖS. 

i 
įkaltas. Apginimas buvo pa re m 

NORI STREIKUOTI FEDE- tas nesveikuojanėiu žmogžu-
RALIO BUSTO DARBI- džio protu. Bet ekspertai gy-

NTNKAI. dytojai atrado, kad žmogžudis 
yra sveikas ir pilnai atsako 
už savo blogus darbus. 

«3> 

120 grindų plovėjų, langų 
valytojų, keltuvų darbininkų ir 
dzianitorių, dirbančiu federa-
liam buste, pranešę busto vir-
šininkui, kad jie pamesiu dir
bę (ne streikuosią), jei su l i e - , ^ ^ g ^ ^ m 1 4 _ l 6 

PERDAUG VAIKŲ SIUN
ČIAMA DARBAN. 

pos 1 d. nebusianti jiems pa
didinta užmokestis. 

FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EIROPEAN AMERICAN BUREAB 
. Parduoda L»ivokort»» 

N O T A R I J U Š A S 
12*) So Raiste* Street. Cbiea{0 ll'moii 

T t r t ^ H O T C BOULCVAUO 611 

metų vaikais kreipiasi, reika
laudami vaikų gimimo rekordų 
(metrikų), sulig kurių mokyk-

» lų taryba išduoda leidimus 
vaikams dirbti. 

Nei vienais metais tėvai sa
vo vaikų taip skaitlingai ne
siuntė darban, kaip šįmet Už 
tai kaltinamas brangus pra
gyvenimas. 

Apsireiškimas visais žvilgs
niais yra l>logas, kuomet vai
kai pristatomi prie darbo. 

Skaitydama "Draugą" vie
name numeryje Cbicagos ži
niose užtikau korespondenciją 
iš Xorth Sidės apie Moterų 
Sąjungos 4 kp., kuri per tiek 
metų gyvuoja ir jokių nesuti
kimų nebuvo girdėti. Gerai 
žinau, kad j % kuopą sutvėrė 
Įžymiausios Nortb Sidės mote
rys— ir iki šiol jos santaiko-
veikė. 

Korespondentė matyt ma
žai žino apie Moterų Sąjun
gos 4 kp., kad tokią korespon
denciją parašė ir patalpino 
laikraštyje. 

Susirinkimuose visada bū
va nevienodos narrų mintys, 
kaip ir tame susirinkime. Gi
riant vieną, nereikia užsipuldi
nėti ant kitų. Visos turi tu
rėti progą pasilavinti arba 
priprasti prie visokio veikimo, 
tada ir kuopa geriau gyvuos, 
nes mųs kuopoje randasi daug 
gabių narių, kurias negauna 
progos pasižymėti. Nereikia 
sakyti, kad tai aš tarti tikus, 
o ne tu, kad man tas pritin
ka, aš daugiau už tave išma
nau. Negera kitus žeminti, o 
save augštinti. Geriau tegu 
kitas pagerbia. Tada visi ži
nos ką gero nuveikei. 

Jei ir toliau taip bus, tai 
M. S. 4 kuopa gali susilpnėti. 
Reikia prašalinti tokius ne
malonus apsireiškimus ir mo
terų tarpe lai gyvuoja susipra
timas. Čilė. 

I 

Geg. 15 d., k m., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj buvo ne
paprastas šeimininis vakarėlis. 
Vėliau tik teko patirti, jog tas 
vakarėlis buvo surengtas Su
sivienijimo Ameriko- Li-tuvia 
Krreivių 3 koojH - pagerbti 
narius, kurie iškeliauja Lietu
von prisidėti prie iškovojimo 
tėvynei laisvės. Jų tarpe ra
dosi ir organizatorius J. J. 
Zamkus, 

Vakarėlis daugelio atžvilgiu 
buvo labai gražus. Žmonių at
silankė nemažai Visi žaidė lie
tuviškus žaislas. Susėdus vi
siems prie vakarienės, prasidė
jo programa, karią atidarė A. 
J. Jasinskas, paaiškindamas 
tikslą ir pakviesdamas p. J. S. 
Ramanauską, kuris gražiu te
noru žavėjo svorius. KeHs 
kartus turėjo savo dainas at
kartoti. 

Po jo sekė kalba S. A. L. K. 
'pirm. Dr. S. Saikelio. Jis ai
škino organ, tikslą, prašė iš
važiuojančių būti tikrais tėvy
nės ginėjais. Sakė, jog pasi
likę ėia Amerikoj stengsis ne
užmiršti savo draugų ir su
šelpti. Patsai daktaras žadėjo 
aukoti $50.00 ant ateinančių 
Kalėdų. 

Po jo kalbėjo Pocevičia, se
nas Rusijos karininkas. J is 
apgailestavo savo senatve, nes 
kitaip, sakė, linksma butų pri
sidėti prie šiandieninių kovo
tojų. 

P-lė F. Matijošiutė solo ant 
pijano paskambino gražų mu-
zikna š m o t e l i . 

Paskui p-lė M. L. Gurins-
kaitė solo gražiai padainavo. 
Ji savo balsu žavėte žavėjo 
visus, o ypač išvažiuojančius 
liuosanorius. Padėkos eiles pa-
deklemavo p-lė P. Andriulai-
tė. Paskui dar "p. Maziliaus
kas, pirm. Visų Šventų drau
gijos, trumpai, žodžiais išrei
škė liuosnoriams geriausius 
linkėjimus, labiausia p. A. J . 
Jasinskui. finansų rast. minė
tos draugijos, ir jam suteikė 
dovaną aukso žiedą. P-as Po
cevičia liuosnoriams paauka
vo 5.00 ir J. Jurijonas 1.00. 

Po programos sekė lietuviš
ki šokiai iki pat vėlumos. 

Ten bves. 
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Važiuokite j Lietuvą 
PER 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

$6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
g a u t i U p a s p a r t u , , ^ 
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame jvairiomis kalbomis: * | 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- i 

tian, Servian ir Jewish. i 
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Tel. Drorer 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEVTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 vmk. 
Seredomis nuo, 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLASTD AVENUE 
arti 47-toa Gatvės 

i T^l^pbon*: vai^o £492 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 \V. 47th St.. 

(47 ir Wood pat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulovard 160 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. MeKinley 2«S 

S255 So. Halstcd St.. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

Liet. Darbininkų Sąjungos iii 
kuopos susirinkimas bus soredoj. 
26 d. gogužčs. parapijinėj svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. 

R. A. 

DAUG CUKRAUS ALKVO-
JAMA SALDUMYNAMS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Šiandie. ?esr. 26 d., 7:30 vai. va

kare. MeKinley parko svetainėje 
(prie W. 39 ir Western Ave.) j -
vvks Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas. Kviečiame susieiti 
visus narius. Yra svarstymui 
daug svarbiu reikalų. Po susiriiv 
kimo bus žaidimai. 

Valdyba. 

Cukraus svarui krautuvėse 
ipiama ligi 32 centų. Žinovai 
tvirtiTia, kad <v-ia atvežamo cu
kraus didesnė dalis išeikvoja-
nia gaminti saldumvnus. 

IŠ T0WN OF LAKE. 
Gegužės 26 d.. 8 vai. vak. Davis 

Sqnarc parko salėje L. Vyčių 13 
kuopa turės susirinkimą. 

Pageidaujama, kad šiame susi
rinkime visi nariai dalyvautu, nes 
reikės galutinai aptarti šeiminiška:-; 
išvažiavimas, kuris jvyks birželio 6 
d. Kurie ims dalyvumą išvažiavi
me, turės jau šiame susirinkime 
užsirašyti. Apart to bus svarstomi 
kiti reikalai. 

Korespondentas. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka Kiekvie
nam kišenių i. Gvarantuojame kad { 
sutaupinsime jums 10% iki 50% j 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria t 
dalykai mažiau negu wnolesale { 
kainos. 

Vyru ir Jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be. for fitt>ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki S60 
Pamatykite mušu speoijale 
siutu ir overkotu po 115, 17 
$20. *22.50. $25. ir $30. Juodi J 
Siutai po $45 iki $65. Melinos Til-
nos siutai po $35 iki $S0. Valku 
siutai ir overkotai $6.50 ir aug§-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į f 
Europa. > 

I 
Atdara kiekviena diena iki 3 } 

vai. vakare Sūbatomis 10 vai. Ne- I 
dėliomis iki t vai. vakare. { 

S. GORDON, { 
1415 So. Halsted Street S 

^ ; . . , - . . - - - - . - . . - . . . . . . . . . x 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kndi-

4 ! kį laike ligos. 

i ResM. tSS So,- Ashland Blv. Cbicago. 
Telefoną Haymuket SS44 

DR. A. A. ROTH. 
Rasas gydytojas ir chirurgas 

Spedjaltstas MoteriSkn. Vyri%n 
Vaiko ir visa chrooiSnĮ liga 

Ofisas: SSS4 So. Halsted SL, Cbtcsgo 
Ttiefamma Droici1 MM 

VALANDAS: 10—11 ryto t—S po 
B4et« 7—8 vak. KedčUootte 10—tS d. 

Chicago. »li. » » » ^ » » * » * — • • » • • • • • • • • • • • » 

eile j 
7.50, j 

DR. S. NAIKEUS 
Lunt-vis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas )r Gyv«n!rao »i«t» 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Viršatu: Univcrsal State Bank 
Valandds nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
THefoBM Turte H*4 

I DR. CHARLES SEGAL I 
I Perkėlė savo ©fisa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
I Specialistas Užiovn. motenj ir vy-
• rn lign. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 3:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

i • 

DR.G.M.GLASER I! 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
i Kertė 32-ro St.. Cbicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro- { 

niškų ligų. » ; 5 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto | Į j 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan- | ] | 

I da vakare. ) 
| Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
i Telefonas Yards 6S7 
g - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - g ; 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kama. 4t Coort 
Res. I22t W. 4t Avenue 

Telefonas Cicero $654 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

-9 

s — 
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 

Dr.M.Stupnickii 
3107 So. Morgai Street ] 

CHICAGO. U/LIHOI8 » 
Telefoną* Vara* M** * 

•alsndos: — S ikt 11 I* ryto; 
< po otetu Ik; *, rak Nedėlio-
mis nuo 5 ik: S vai. vakarą, i 

< 
- • • • • • i . - y 

g V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS • 

• Ofisas DtdmiestTj: S 
! 29 South La Salle Street | 
g Kambarto S24 | 
| TeL Central MM | 

• Vakarais, 812 W. 33 St. I 
• TcL Yards 4881 • 

« ~ 

•' • 

To<Iol. sakoma, cukrus yra J 
hrangus ir busiąs dar labjaus j 
brangesnis. 

AA, ADOMAS A. KARALAU8KA8, SEKAKCIAI RAAAC. 
A5 labai strgrau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinirnas p'.Helio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų Nervų !r 
abc "as FP"!-"" n u stojimas viso kimo. ir buvau ntirtojcs vilties, kad 
begyvenau. Visur ieškojau suu pagoilms, nemKaiiėjas v-;s#ja Ameri
koj ir už rvbcfMi. bet niekur nepivsu s w o rveikatai p*Įrelbo«. 

Bet kada pareikalavau Salų taras vaistų, Bitterto. Trraujo valyto
jo. Nervatona. Inkstų Ir Reumatizmo gyduoies. tai ro suvartojimai 
minėtos g>-duol<-s pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujau ISsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. ft«H-
ui»iir.iuH« pranyko, dicp'ial nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
!5nyko po užmuSimut visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po iiiiieli Sniūtartis. Bitterla, ir po 3 mėn. savo paveiksią p«-
m.u'inu tok, skirtun'a kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jauo!rfw 
sir.nsrai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Sftlutaras myiistų ge-
rad?jui ir linkiu viselms savo draugams krelptlea prie Salutaras: 

SM.ITARAS, 
CHEMICAL I>STITITlON 4. Rmknis. Prof. 

17(i7 So. Hnlstcd St., Tolephor>o Ca»nl 8417. Chicago. 111. 
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