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No. 142 

Lenkai Rengiasi 
Naujon Ofensyvon 

Tvarkoje jie atsimetę nuo 
^ Kijevo 

TURKIJOS VEZIRUI YRA 
PAVOJAUS. 

Matyt, jis nepasirašys po su
tartimi. 

LENKAI ATSIMET? TVAR 
KINGAI. 

Varsa va. birž. 15. — Lenkų 
armijos štabas dar kartą pa
reiškia, kad lenkai ' iš Kijevo 
apylinkių atsimetę tvarkoje ir 
užėmę naujas pozicijas. 

Tos naujos pozicijos eina 
nuo upčs Pripet per Maliną, 
Zitomiri ligi Berdičevo. • 

Mūšiai seka. 
Lenkai sako, jog bolševikai 

LENKAI PLENUOJA NAU 
JĄ OFENSYVĄ. 

Jie supurtysią visą raudonąją 
Rusiją. 

Berlynas, birž. 15, — Iš pra
ncūzu versmių tiesiop iš Var-
šavos apturėta čia žinių, kad 
lenkai ruošiasi kiton didelėn 
ofensyvon prieš Rusijos bol
ševikus. 

Naujoji ofėnsyva busianti 

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Turkijos didysis veži ras, ty. 
ministerių pirmininkas, Ferid 
paša, iškeliavo Paryžiun. Te : 

nai jis pašauktas patvirtinti 
savo parašų taikos sutartį. 

Čia nuomoniaujama, kad 
veri ras nepadės parašo pą su
tartimi. Nes už tai jam grumo-
jama nužudymu. 

Pirm- iškeliaujant iš čia 
prieš jį buvo pasikėsinta. Bu
vo suimti keturi intariami. Ir 
tie visi apkaltinti ir viešai 
pakarti. s 

Jei veži ras brangins savo 
gyvybę, jis nepasirašys po su
tartimi. 

toRANGEL ALTAIKO BOL 
> ŠEVIKŲ SMŪGIUS. 

Rusų buržujai skelbia atsi
liepimus. 

NELENGVA ATSIGAIVE-
LIOTI VIEŠPATIJOMS. 

Kijevą užplovę kai]) vanduo, šiauriniam fronte, ty. Lietu-
J ie ten prieš lenkus pavartoja 
33-is divizijas. 

LENKAI ATSIMET? Į 
NAUJAS POZICIJAS. 

Tos pozicijos — tai Žitomi 
riaus apylinkės. 

• Yaršava, bhž. 15. -*•!,»: aku 
kariuomenė, anot štabo prane
šimo atsimetusi iš Kijevo ir 
apylinkių ir užėmusi naujas 
pozicijas. 

Tos pozicijos yra Žitomirio 
apylinkėse. Pačiam Žitomirui 
grūmoja bolševikai. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, būrys bendrai su lenkų 
armija apleido Kijevą. 

Šiauriuose nuo Kijevo len
kai žiauriai kaujasi su bol
ševikais. Nes bolševikai mėgi
na perkirsti geležinkelį, jun
giantį Kijevą su Korosteuu. 

voje ir Baltgudijoje. 
Pareiškiama, kad lenkų vir

šininkas Pilsudskį šiuo kartu 
supurtysiąs Lenino-Trockio 
valdžios pamatus. 

Kuomet jis tai padarysiąs, 
kuomet raudonąją armiją su-
demoralizuosiąs, įsibriauda-
mas Rusijos gilumon, tuomet 
lenkai kreipsiąsis i Anglijos 
vyriausybę su prašymu įsimai
šyti kariaujančių tarpan ir 
priversti abi pusi padaryti 
taiką. 

Tuo keliu lenkai tikisi gauti 
sau ir Ukrainai tinkamas tai
kos salvgas. 

Po taikos našta suklumpa 
kabinetai. 

Tuo keliu traukiasi atgal len
ku kariuomenės. 

Čia oficijaliai skelbiama, 
kad lenkai atsimetę tvarkoje. 
Tik nepasakoma, kaip ta tvar
ka buvus didelė ir var lenkai 
pasiėmę su savimi visus sa
vo ginklus ir karės medžiagą. 

NIEKO NEGALI TAUTŲ KRASSINAS LAUKIA AT 
SĄJUNGA. 

Negali pagelbėti kadir 
Persijai. 

Londonas, birž. 16. — Per
sija užplūsta Rusijos bolševi
kai. Persijos vyriausybė šau
kiasi tautų sąjungos pagelbos. 

Tautų sąjungos taryba at
laikė čia susirinkimą ir neat
rado priemonių, kokiuo būdu 
pagelbėti Persijai. Pati tautų 
sąjunga yra bejėgė. 

Pirmiausia paaiškėjo, jog 
Persija nepriguli į tautų są
jungą. Anglija jos neįrašė. 
Kaipo ne narei pagelba nega
lima. 

Pagaliaus sąjunga net ne
turinti lėšų ir priemonių duo
ti kam nors kokią pagelbą. 

SAKYMO NUO LENINO. 

Londonas, birž. 15. — Bol
ševikų atstovas Krassinas ne-
apsiima pats vienas duoti jo
kių gvarantijų, kokių reika
lauja Anglija. 

Jis pasiuntė depešą Leni
nui Maskvon ir laukia atsaky
mo. Kol negaus atsakymo, ne
galės jis turėti daugiau kon
ferencijų su talkininkų atsto
vais. 

CENTRO PARTIJOS VADAS 
ORGANIZUOJA KABI

NETĄ. 

Berlynas, birž. 16. — Po į-
vairių išmėginimų ir atsisaki-
nėjimų pagaliaus 'Vokietijos 
naują ministerių kabinetą ap
siėmė suorganizuoti centro 
partijos vadas Carl Trimborn. 
Suorganizavęs kabinetą jis pa
liks kanclieriu. 

ITALIJA SIUNČIA KA 
RIUOMENĘ PERSIJON. 

Londonas, birž. 15. — Lai
kraščio Daily Express kores
pondentas iš Rymo praneša, 
jog Italija i siunčianti kariuo
menę Persijon pagelbėti ten 
Anglijai. 

Paryžius, birž. 15. — Tomis 
dienomis suklupo net keturių 
viešpatijų ministerių kabine
tai. Tai Italijos, Ungarijos, 
Austrijos ir Lenkijos. 

Vietos oficijalėse sferose 
tvirtinama, jog tasai apsirei
škimas paeina ne nuo sutarti-
nos*"potitikos ir išdėstyti) e-
konominių santikių taikos su
tartyje. 

Kiekvienoj viešpatijoj kabn 
netų atsistatydinimo priežas
tis pasirodė vis kitokia. Bet 
užpakalyj to, sako * vienas 
prancūzių diplomatas, gludo j dėtai turėjo susirinkimą ir 
viena ir t a pati svarbiausioji padarė atsiliepimą į visus Ru 

Paryžius, birž. 16. — Sulig 
žinių, Klime prasidėjo mūšiai 
bolševikų su gen. Deni kino ar
mijos liekanomis. Sakoma, 
kad tos liekanos, taiįne bi ko
kios liekanos, bet geroka ar
mija — esą 60,000 kareivių. 

Tai kariuomenei vadovauja 
generolas Wrange1,- kurs ki-
tuoniet pietinėj Rusijoj veikė 
gen. Denikino vadovystėje. 
Ta kariuomenė, gelbstint An
glijai ir Prancūzijai, iš visų 
pusiu, sutraukta Kriman, per
organizuota, gerai išrengta, 
aprūpinta gausiai ginklais ir 
amunicija. 

Ilgas laikas ji buvo lavina
ma. Ir buvo laukiama ten bol
ševikų ofensyvos. 

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

Rusų atsiliepimas. 

Tos žinios išnaujo pažadi
no, čia gyvenančius rusų bur
žujus, priklausančius prie ka
detų partijos. Tie rusai pat-
rijotai čia turi šiltą prieglau
dą. Nes jie &ovi už Prancūzi
jos reikalus Rusijoje. Jų tik
slas — atgaivinti Rusiją se
nuose jos rubežiuoso (išėmus 
Lenkiją) ir užtikrinti prancū
zams išmokėti skolas. 

Tad aną dieną tie rusai ka-

AUSTRALIJAI PASKIRTAS 
NAUJAS GUBERNA

TORIUS. 

Londonas, birž. 16. — An
glijos' vyriausybė Australijai 
paskyrė naują generalį guber
natorių. Juo yra baronas For-
ster. J is užims Munro — Fer-

a 

guson vietą. , 

Egiptas Nori Gauti Nepri 
/ 

prieš tėvynės 
bolševikus.' 

priešininkus 

klausomybę 
Anglija Pasiųlo Tik Autonomiją 
SIŲLO EGIPTUI AUTONO 

MIJĄ. 

Londonas, birž. 15. — Va
kar Egipto atstovybė, kuriai 
pirmininkauja egiptėnų naci-
jonalistų vadas Zagloul paša, 
turėjo pirmutinę konferenciją 
su Anglijos kolionijų sekreto
rium Milner. 

Anglija pasiųjb Egiptui au
tonomiją specijalėmis sąlygo
mis. 

EGIPTO PAŠA LONDONE. 

Darbuojasi už savo šalies 
laisvę. 

priežastis — visose Šalyse pa
kilusieji nerimavimai del ne
tinkamų taikos sutarties sąly-

Taika, rodos, jau seiiai pa
daryta ir, rodos, žmonija tu
rėtų aprimti. Bet taip nėra. 
Visose viešpatijose nerimauja 
liaudis. Nes jai teko didžiau
sios taikos sutarties sunkeny
bės. 

Nerimavimai pakilę ypač 
naujose viešpatijose. Italijoj 
gyventojai nerimauja del sto
kos duonos. 

Krizis kabinetui artinasi ir 
Vokietijoje. Tenai tas krizis 
labjausią palies talkininkus. 
Nes nuo tolesnio padėjimo Vo
kietijoje priklauso padėjimas 
ir talkininkų viešpatijose. 

sijos patrijotus. 
Atsiliepime, sakoma J 
"Trumpu laiku bus daugiau 

linksmų žinių nuo generolo 
Wrangel. Rusijon patrijotams 
dabar dar laikas vienyties ir 
ištempti visas savo spėkas 

Wrangel paskutinė viltis. 

Buvusios rusų ambasados 
sekretorius sako, jog šiandie 
rusai padedą daug vilties to
je perorganizuotoje ir parin-
ktinoje kariuomenėje, kuriai 
vadovauja Wrangel. Pats 
Wrangel tečiaus esanti pasku
tinė viltis. 

i 

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

Krimo pusiausalyj, sulig ži
nių, yra daugelis žymesniųjų 
rusų. Yra buvusios durnos 
narių. Jų padėjimas baisus. 
Nes visi miestai ir miesteliai 
kupini pabėgėlių. Tie visi pa
bėgėliai vyriausiuoju vadu pa
sirinkę generolą Wrangel. 

Svarbus momentas. 

Buvo didžiai svarbus mo
mentas generolo Wrangel ka
riuomenei, kuomet lenkų ar
mija briovėsi Ukrainon. Tuo
met ta kariuomenė tikėjosi 
pakilti prieš bolševikus iš 
Krimo ir Ukrainos plotuose 
susijungti feu lenkų armija. 

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

Visgi vietos/Tusai turi dar . 
daug vilties Krimo armijoje, j vekarių darbininkų. Nesenai, 
Ir jie patys podraug pripa- pasibaigus sutarčiai su kompa 

Londonas, birž. 15. — Saad 
Zagloul paša, Egipto nacijo-
nalistų vadas, atkeliavo Lon
donan; J į čia pakvietė Ang
lijos vyriausybė pasitarti apie 
tolesnį Egipto likimą. 

Laikraščių atstovams jis 
pranešė, jog jis nematąs jo
kios priežasties, kodėl jBrita-
nija neturėtų teisingai pada
ryti kompromiso su Egiptu. J .^Zagloul paša tvirtina, jog 

"Kompromisas reiškia 
tą," sakė paša, " jog anglų in
teresai Egipte neturėtų susi
trenkti su Egipto nacijonalis-
tų reikalavimais ir troškimais. 

NEBUS STREIKO GATVE' 
KARIU DARBININKU. 

Chicagoje nebus streiko gat 

Gi egiptėnų svarbiausias tro
škimas yra nepriklausomy
bė." 

Suezas — internacijonalis. 

Tol iaus Saad Zagloul paša 
pasakojo, jog sulig internaci-
jonalės sutarties Suezo perka
sas yra laisvas ir prieinamas 
kiekvienai pasaulio viešpati
jai. y 

Šiandie perkaso nesaugoja 
nei vienas anglų kareivis. E-
giptas šiandie patsai vienas 
gali įstengti apdrausti perka
są. Per Egiptą negrumoja pa
vojus Indijon. 

Paša tvirtina, ' jog Egiptas 
visais žvilgsniais gali paten
kinti Britaniją ir šitai duoti 
reikalingų gvarantijų apsau
goti jos reikalus. 

Bet jokiuo būdu Egiptas 
negali ,sutikti, kad toj šalyj 
butų palaikoma kokia nors 
svetima armija, arba svetima 
viešpatija vestų jos politiką. 

Neindomauja Turkija. 

žįsta, kad "tai paskutinė jų 
viltis. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES * 

MUELLER ATSISAKO 
ORGANIZUOTI KABINETĄ. 

pWt^f 
min»-«n o m i i 

THAT THESE 
HOURS ARE 
THE. ftAPPte£>T 

NORĖTA NUŽUDYTI JA 
PONIJOS PREMJERAS. 

Conolulu, birž. 15. — Vietos 
japonų laikraštis gavo žinių 
iš Tokyo, jog tenai praeito 
sekmadienio vakare norėta 
nužudyti Japonijos premjerai 
Hara. Pasikesintojas yra ja
ponas. Suareštuotas. 

Berlynas, birž. 15. — Vokie
tijos ministerių pirmininkas 
Braun rezignavo. Sus juo re
zignavo ir visi ministeriai. 

Kanclieris Mueller pakvie
stas suorganizuoti naują ka
binetą. Bet jis nesutiko. 

Po to, prezidentas Ebert 
pakvietė Heinzą organizuoti 
kabinetą. / 

Braun su kitais ministeriais 
laikinai pildo savo priedermes. 

Londonas, birž. 15. — Iš 
Berlyno į Exchange Telegraph 
pranešta, jog Maskvoje susek 
tas "anarchis tų" suokalbis 
su tikslu nužudyti Leniną. 

nija, darbininkai (kondukto
riai ir motormanai) pareika
lavo $1.00 valandoje. 

Kompanija pasiųlė 80c. va
landoje, ty. 15c. daugiau. 

Unija tą pasiūlymą padavė 
nubalsuoti darbininkams. 

Beveik 9,000 darbininkų su 
tiko su pasiųlymu. Pasiprieši
no tik 805 darbininkai. 

konferencijų su Anglijos val
dininkais dar nebūta. Toliaus 
jis užgynė, kad tarpe egiptė
nų nacijonalistų ir airių arba 
turkų butų kokių sąryšių, 
arba susinėsimų. 

"Mes neindomaujame tais 
klausimais. Mes nesiinteresuo-
jame nei Turkijos nei kalifa-
tp padėtimi. Mes esame užim
ti tik savo šalies laisvės klau
simu. 

" I r kodėl mes negalėtume 
įgyti laisvės? Juk angiai yra 
kilti žmonės. Jie kituomet 
pasižadėjo apleisti mūsų Salį. 
I r mes pasitikime, jog jie 
išpildys savo pažadėjimą. >> 

BOLŠEVIKAI NUGALABI 
NO MISIJOS NARIUS. 

Kitu^Kfliįyertė valyti gatves. 

IKTERNATTONAL CARTOON C O H. Y, 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Vaikas eidamas mokyklon, kur varpu jau skambinama: 
— Tai laimingiausiosN valandos mano gyvenime lankyti 

mokyklą! 

TURKAI NACIJONALISTAI 
TURI SAVO PINIGUS. 

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Iš Angora pranešama, jog tur
kų nacijonalistų valdžia lei
džianti apyvarton nuosavus 
poperinius pinigus. Tie pini
gai (banknotos) esą spauzdiri
ti Italijoje. 

NORI PAMIRŠTI POLITIKĄ 

Washington, birž. 15. — Po 
republikonų partijos konven
cijos čia sukeliavo republiko
nų senatorių. Didžiuma iš jų 
atsisako šį-tą pasakyti apie 
buvusią konvenciją. Sa^o, ko
kiam laikui reika pamiršti po
litiką. 

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Iš Baku Tiflisan pabėgo ke
turi civiliai žmonės, tarpe anų 
vienas amerikonas. J is prane
šė, kad tenai bolševikai nu
žudė lenkų misijos narius. 

Kitų šalių misijų narius bol
ševikai išrengė ir pristatė va
lyti gatves. 

Apie tai visgi negauta pat
virtinančių žinių. 

Neapolis, birž. 15. — Bos
tono kardinolas (VConnell čia 
atvažiavo iš Rymo ir garlai
viu Canopic iškeliavo Ameri
kon. 

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

PINIGU KURSAS. ~ 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 14 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.94 
Lietuvos 100 auksinų 2.57 
Vokietijos 100 markių 2.57 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr, 16 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 50 
Italijos už 1 dol. 18 1. 00 



D R A U G A S Trečiadienis, birželis 16 1926 
k 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kiną kasdieną Išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama .......••>_•. S4.00 
Pusei Metų a**A« «t9f**Hsm* *"M 

BUY. VAIiST. 
Metama ..*•:.. o • • » ; $o«00 
Pusei Metų 3-00 

Prenumerata mokasi tškalno. 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 ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Oo. 
1800 W. 46th S t Chicago, UI. 
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Waterbury'o 
Streikas. 

Kai-kurie laikraščiai rašo, 
kad Waterburyje galima gau
ti gerų darbu, gero užmokes
čio ir kad čia trūksta darbi
ninkų. Tuomtarpu ten yra 
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 savo ko
misiją 670 N. Riverside Wa-
terbury, Conn. Kas nenori bū
ti streiklaužiu, tas tesusižinai 
su ta Komisija. Darbininkai 
reikalai * pagerėtų, jei žmonės, 
radę laikraščiuose skelbimus 
kviečiančius darbininkus į Wa-
terbury, iškirptų tuos skelbi
mus ir nusiųstų minėtajai ko
misijai 

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

Todėl kas gali, tegu nusiun
čia tai komisijai draugijų, ar 
jų sekretorių adresus. Butų 
gera, kad kiekvienas darbi
ninkas prisiųstų savo adresų 
Streikininkų Fresos Komisi
jai, o paskui gavęs iš jos at
siliepiu^, tuos atsiliepimus j -
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
dų. Majoras atsakė negalįs 
duoti to leidimo. Kareiviai 
grįžo į svetainę, kur jų laukė 
susirinkę mašinistai. Kad ne
pasidarytų ko nepaprasto, 
miesto valdyba pasiuntė 150 
policijantų ir milicijos būrį. 
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. 

i jo Senoji 
Gvardija. 

Republikonų partijoje nuo 
žinomo Roosevelto laikų vis 
dar gyvuoja dvi kita 'kita? 
priešingi srovi. Viena iš anų 
yra taip vadinamoji " senoji 
gvardi ja / ' kita — progresy
v i 

Senoji gvardija — tai srovė 
be jokio pažangiavimo, palin
kusi senovės politikinių "bo-
ssų' 1 reakcijon ir nepermaldau 
jamoji užtarėja kapitalo. Visas 
laikas ji Vaduojasi senobiniais 
partijos palikimais ir smar
kiai, nors neperdaug atvirai, 
veikią prieš darbininkų orga
nizacijas'. * 

Anais metais republikonų 
partijos abelnų suvažiavimų 
metu pulk. Roosevelt su savo 
pasekėjais mėgino partijon į-
nešti kiek gyvumQ ir pažan
gumo. Bet sutiko stiprų pasi
priešinimą. Tuomet Roosevelto 
pasidarbavimu iš partijos iš
ėjo visa eilė žymių vadų ir 
tie užmezgė progresyvę parti
j a 

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

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

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

Šįmet republikonų partijos 
abelnam suvažiavime Chicago-
je senosios gvardijos srovė 
pasirodė esanti vis dar stipri. 
į suvažiavfmo komitetus ji ne
įsileido progresyvių delegatų. 
Padarė nuosavą platformą. 

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

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

Progresyvių srovė turėjo du 
geru. kandidatu — gen. Woo~ 
d'ą ir senatorių Johnson'ną. 
Abudu pralaimėjo kampaniją. 

Tad dabar tie progresyviai 
mėgina išnaujo atgaivinti sa
vo "bulmuzerių" partiją ir 
pakelti kovą prieS 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. 

Galų-gale demokratai ir vėl 
galės laimėti prezidencijaliai-
linkimais. Nes demokratai ei
na pažangos keliu. 

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus 

Šliupas vis Šliupas. 
Tegu skaitytojai peržiūri 

korespondenciją iš Edwards-
ville's. 

Kas nori gali tikėti p. Šliu
po pasakymu, buk iš " Drau
go'1 Lietuvoje žmonės juo
kiasi. Keno smegenys svei
ki, tas žino, kad p. Šliupas 
dar niekad nepasakė tiesos 
apie katalikišką spaudą. J i s 
negali 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. J i 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 
i 

(Tąsa.) 

Prakalbos. 

Norėdami visą muzikos pro
gramą sutraukti į vieną vietą, 
turėjome pirmos ir antros die
nos dalykus supliekti krūvon. 
Dabar grįsime atgal į pirmąją 
iškilmių dieną į katedrą, kur 
tuojaus po Evangelijos vi
siems susėdus savo vietose sa
kykloje pasirodė monsinjoras 
E. W. Hoban'as Chicagos ar
kivyskupijos kancleris. J i s lo
tyniškai perskaitė i r 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 Apaštališkoj 6 So
sto Asistentu. 

Kancleriui nulipus, sakyklo
je pasirodė New Yorko Ar
kivyskupas Hayes. Jo balsas 
ypatingai malonus ir iškalba 
graži. J is trumpai pažymėjo 
arkivyskupijos ir arkivyskupo 
atliktuosius darbus. Tarp kit
ko jis pasakė: *cKai-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 ^10081.*J 

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

Po to žmonės nustebo. Iš 
presbiterijos išgirdo balsą, ku
rio nepratę buvo girdėti baž
nyčioje. " K a s čia darosi f Pa
saulietis katalikų katedroje 
pamokslą sako?" — 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 j saky
klą. J i s atsakė visiems pas
veikinimams ir padėkojimams. 
Jo stiprus aiškus balsas vir
pėjo nuo galingos emocijos. 
J i s minėjo, kaip katalikams 
reikia naudingų darbų, vieny
bės, ir kad jų darbaf 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

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 galėjęs rasti patogesnės 
vietos ir laiko. 

Telephone: Yards 6492 

AKUsERKA 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

8255 So. Halsted St., Chicago, UI. 

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 Karęvyeįus 
revizitavo. Dabar Šliupas gi
riasi tuomi Edwardsvilleje. 

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

Pietus. 
Iš bažnyčios po procesijai 

kunigai susėjo į prirengiamą
ją Seminarijią. Ten yrą dvi di
dokos svetainės. Viršutinėje 
ant palaipos buvo stalas, o 
prie jo garbingiausia vieta 
kardinolui Gibbonsui, šalę jo 
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 linksniai į že 
mutinę. 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. J i s truputį permainė pas
kirtąją tvarką. Pirmiausiai 
davė žodį St. Paul'io arkivys
kupui A. Dowlin^ui. 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*. J is 
pasakė, kaip katalikystė Chi
cagoje prasidėjo ir kaip urnai 
ji išaugo. Toje kalboje pasi
rodė grynas chicagiskumas. 
Kalbėtojas sakė, kad Chicagos 
vyskupija yra pirmutinė Ame
rikoje ir pirmutinė pasaulije. 
Kalbėtojo chicagiskumu, ma
tyt, gyvena ir jo klausytojai, 
tos arkivyskupijos kunigija. 
J ie nesiliovė ploję tiems žo^ 
džianis. Minėtasis pasigyri
mas, Ue abejonės, perdėtas, bet 
ne visai tuščias, 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. J is padėkojo visiems 
garbingiems svečiams. Pažy
mėjo kad skaitlingas vyskupų 
suvažiavimas yra ženklas, kad 
yra vienybės jerai*chijoje, pa
gyrė dijecezijos dvasiški jos 
vienybę, ištarė nuoširdžios pa
garbos Žodžius kardinolui, iš
teisindamas jo ankstybą išėji
mą iš svetainės, priminė savo 
draugavimą pirm. dvidešimties 
metų su dabartiniu Šv. Tėvo 
Delegatu. 

(Fabaiga bus). 

S. D. LACHAWICZ 
• L.IETUVYS GRABORIUŠ 

Patarnauju , laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu busite užgonėdintl. 
2314 W. 23 Pi. Chicago, 111. 

TcL Canal 1190. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. Y5TH1 

" TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

dainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dajykai mažiau negru wholesale 
kainoa. 

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 $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš
čiau. Vyru kelines $4. Ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 0 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

.«— 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
r.*, kuomet skaitai ar siuv* ar la 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
vai. .vakare. Panedėllais, Seredo-
mia ir Petnyčlomia. 

Rcsid. 1139 Independeuce Blvd. 
Telefonas Van Buren 2B4 

DU.A.R0TH, 
Rasas gydytoju ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9493 

VAIiABiDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs latema Ir mokymo būdu jųa 
trumpu laika išmoksit* viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing i* aiuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterna daromos sulig mieros, vl-
aokio stiliaus Ir dydžio Iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

j . F. Kasnicka, Vedėjas * 
180 N. STATE STREETr CHICAGO. 

Kampas Laks St.. ant 4-tų labų 

•K 

S« 

* -

Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. DroTsr 7»4J 

L.IETUVIS DENTISTA8 
Valandos: suo • ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVLSLB 

arti 47-tos Gatves 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vlet* 

3252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki'9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yards *M4 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi cb.ro- I 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

ag 

į Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Boaelaade: 1MM Sa, Mlchisaa Ars, 

Tslefaaaa Pnllnaaa 341 Ir Pallmaa t l t t 
Chicagoj: 4615 So, Woo4 Str. 

Tik Ketvarrs raksite nuo 5:30 Iki 1:00 
Teisiamas Tardą US. 

K — 
J0SEPH C. W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
l t SO. LA 8ALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 27 
Vakarais S811 W. U-nd i trsst 

Tsl. Rockwell 1999 
CHICAGO. ILL. 

f Dr. M. T. STRIKOL'IS . 
LIETUVIS 

Gydytojas i i Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir AVood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 

—i 
PASPORTU BLANKAS 

PILDOME 

9 iki 12 rytais. 
Tel. Boulevard 140 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
Tel. McKinley 263 

<**«»—' 

DYKAI. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
S T Y M S BONŲ. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewrltlng, pirklyboa tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystes, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
lkl 10 vai. 
310C So. Halsted St., Chicago. 

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

Kamp. 49 Conrt 
Į i * 11 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

, Telefonas Cicero 36 61 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME T i i n r r i i v i « A i 
K 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

TeL Central 

• • 

i 
Vakarais, 812 W. 33 St. 

TeL Yards 4681 • • 
i 

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

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartės par-

duodamos ant visų linijy. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

—— 

« 

• 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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EDWARDSVILLE, PA. ka Monsaitė su Juozu Kerpau 
sku. 

Gegužės 31 d. L. L. pasko- Sutuoktuvėse dalyvavo 
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: X) 
" D r a u g o " 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 altorio. 
Įžeidė a. a. kun. A. Burb£. 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." 

J \ . . XV. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Birželio 6 d. 11 bernaičių ir 
17 mergaičių priėmė pirmą 
Šventą Komuniją. Bažnyčios 
altoriai buvo gražiai gyvomis 
gėlėmis papuošti. Vaikučiai 
gražioje tvarkoje ėjo pirmą 
kartą priimti savo Išganytoją. 
Tų vaikučių tėvai yra dėkin
gi Seserims mokytojoms už 
taip gražų papuošimą Dievo 
aukuro ir vaikučių išmokini-
nia. 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 garbe Tam, Kurs yra tie
sa, kelias ir gyvenimas. 

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

Piknikas gerai pavyko, nes 
peln0 parapijai liks netoli 
$300. Kaip vienybėj viskas da
roma ,tai ir nauda didesnė. 

Keli mėnesiai atgal kaip 
čia du broliu Alex ir Jonas 
Šepučiai užsidėjo bar*dasku-
tyklą. Abu geri vyrai. Verta 
savuosius paremti. Iki šioliai 
lietuviai ėjo pas svetimtau
čius, nes lietuvio barzdasku
čio nebuvo. 

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

Yla. 

gražus būrelis svečių linksmai 
dainuodami bei žaisdami. Va
karieniaujant p-as Ig. Tiške
vičius susirinkusiems priminė, 
kad ne visi taip linksmai pra
leidžia šią dienelę prie skanių 
valgių ir žaidimų. Priminė 
Lietuvos našlaičius ir patarė 
sumesti nors kiek aukų. Aki
mirksnyje padėtą lėkštę pri
pildė dolieriais, nes visi sve
čiai buvo geri Lietuvos pilie
čiai. Štai jie: Ig. Tiškevičia 
aukojo 1.00, M. Tiškevičie
nė — 3.00, A. Abromavičius 
— 1.00, S. Šimkus—1.00, K. 
Žakevičius — 1.00, S. Rubeikis 
— 100, A. Frajeraitė — 1.00, 
O. Janušauskaitė — 1.00, P. 
Žiliūtė — KOO, 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 jteikti Labdaringos Sąj. 
2rai kuopai, kuri pasistengs 
juos išsiųsti Lietuvon. Visiems 
aukotojams ačiū. 

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

A . J . 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Oo. 
39th,& Stewart 

/ 

Pardavėja i — Kalbant is LIETUVIŠKAI 
Parduot i lotūa mūsų naujoj aubdivizijoj. 
pr i tyr imas nereikalingas, mes 16 mokinsime 
jus real estate biznio pas mūsų pr i tyru-
siuą sales managrerius; komislnas butų 
nuo $400 iki $600 \ mėnesj iš pradžios. 
Atsišaukite Mr. Koppel, sales manager . 
JAVARAS AND JOHNSON, subdlvlders, 
room 802, 118 N. La Salle Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
mokestis moulding. 61* c. į valandą 
ir piecework. Po keletos dienų dar
bo vyrai gali padaryti $12 j dieną. 
Darbas pastovus šešiosdienos j savai
tę. Devynios valandos \ dieną. Mo-
kasi kas savaitė. 
AMERICAN BRAKE SHOE & FDRY. 

Melrose Park, 111. 
Imkite Lake Str. arba Madison St. 
Karų liniją. 

I 

MBRGAITAS IR JAUNOS 
MOTERYS. 

del lengvo assembling darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokestis 
pradžiai. 

EDISON ELECTRIC APP-
LIANCE CO. 

5660 Taylor Street 

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS. 

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

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

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

ROSELAND, ILL. 

Nedėlioj, gegužės 30 d. Vi
sų Šventų bažnyčioje moterys
tės ryšiu tapo surišti Liudvi-

PETHA r i S F A B I J O N A S 

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 biskį 'krušti-
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 ryįe. 

Apie penkioliktą ar šešio
liktą mėnesį, kepta bulvė, o-
bolinė košė ir minkštimai iš
virtų džiovintų slyvų geras 
valgis "kūdikiui. 

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

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

Kuomet jau vaikas auga, 
gali pox biskį valgyt tą ką tė
vai valgo, vientik reikia pri
žiūrėti, kad valgis butų maišy
tas ir įvairus, ir kad turėtų 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. 

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. G e 
ros darbo sąlygos. Pradžiai 
mokama 47Vį>c. iki 55c. į va
landą su proga dirbti nuo štu
kų su gerų mokesčiu. 
Atsišaukite į Employment 0-
ffice, 

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

Turi Daugiau 
Turkiško Tabako Negu 
Kiti Maišyti Turkiški Cigaretai 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E INS 'JRANCfc . 

EUROPEAN AMERICAN BURBAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Latvo* ort«s 

*MO I A H I J L S A S 

3249 So Halsted Street. Chicago I I I M M 
TlLEFHONE BOULfvARD 611 

RED. ATSAKYMAI. 
Streikininkų Presos Komisijai 

Waterbtiry, Oonn. 
Tamistų pranešimo negaji-

|me spausdinti taip kaip pri 
įsiustas, nes nėra nei parašų 
nei adresų.. 

ALBAUGH DOVER C0. 
Reikalingi Solderers 

prie torch arba geležies darbo. 
PAGELBININKAI 

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

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorer Co. 

ELEKTROS ČEVERYKŲ 
Taisymo krautuvė ir visos reikalingos 
tulšėa. 

1753 W. 47 Str. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau kambario del vieno vaiki
no. Bridgeporto apielinkėje be val
gio arba labai retkarčiais, per tai 
kad turiu nekuriais vakarais dirbti 
geistina, kad butų šviesus ir gerai 
užlaikomas pas gerus žmones geras 
užmokestis. 
Meldžiu pranešti laišku. 

K. C. LEE. 
726 W. 18ih Str. Chicago. TU. 

PAIEŠKAU 
Wilimo Glinskio buvęs seniau Chris-
stoher, IU. jau metai kaip atvažiavo 
į Chicąga, nežinau jo adreso, turiu 
svarbų reikalą. Jis pats arba kas 
žino ?*pie jį prašome atsišaukti šiuo 
adresu: 

ALEKSANDRAS GORNY. 
4748 S. Wood Str. 

ANT PARDAVIMO. 
4 akeriai geros daržinės žemės, su 
nauju 4 kambarių namu, Sulinis ir 
vištoms gardas, randasi ant Chicago 
—Jollet Electric Linijos tarpe Argo 
ir Willow Springs. Kaina $4,000.00. 
Iškalno $800.00 balanca ant lengvų 
išmokesčių. Loeb Hommel Realty Co. 
Savininkai, 343 Marųuette Bldg. 
Telefonas Randolph 5757 

/.'*<*JĄįJĘĘM' 

PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

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

Atsišaukite pas: • 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted st. ; Chicago, IU. 

PARSIDUODA 
N a m a s ir " g a r a g ė " d e l ' 4 maš inų , 
pagyvenimas, 2 storai ir 3 lotai kam
pas 24 Gatvės ir Coulter Str., su 
"Grocery" Jyzniu lietuvių apgyven
ta vieta. 2 blokai nuo bažnyčios ge
ra proga tik del lietuvio biznieriaus. 

JUSTIN MACKEWICH, 
2342 S. L e a v i t t S t r . 

- I I 

" •. • ** A r 
—,r 

Telefonas Roulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, IU. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

H 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų Ir vy
rų Ilgu. 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėllomls 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

$t— 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4648 S. WOOD 8TUKBT 

726 W. ISth STREET 
CHICAGO. 

McKialey 43*0 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražu 

dviem pagyvenimais tfiiurinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir 
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 šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų—pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
dai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
dųrįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biznį vidų-; 
tinę. kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWIOZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, IU. 

Dr.O.VAHUSH,O.D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengrvins visų aklų 
tempimą k a s y r ą 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, n«r-
votuma. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
ka t s rak to , nentleglo; netikcas. ak i s Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodant i s ma
žiausias klaidas. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toli Ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 Iki S vakaro. Ne
daliomis nuo 16 lkl 1 vai. po pietų. 
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

Telefonas Drover 9999. 
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PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS! 

• • 

1 • 

Prąi::!;: Z:.\:z^.c::^ Z~X~.v^o ir apieunkes Lie
tuviams tad aš nupirkau nuo J. Butkaus šiaučiaus 
šapą, ant 10835 Michigan Ave. taisau visuokios ry-
šies čeverykus ir mano darbas yra užtikrintas varto- Į 
]ų viso geriausias skuras su prieinamą kaina esu tik
ras kad mano darbas užganėdins visus nes turiu ge
ras masinas del visokio darbo. 

Stanislovas Virkutis 
10835 So. Michigan Ave. Roseland, 111. 

KOL DAR YRA, BARGENAI 
negirdėta Chicago Real Estate ant įiorih west side, arti prie 
Mokyklų ir Bažnyčių. 
Pastatysime Jums Namą, kolą norėsite ant Jūsų Išlygų. 

Lotai 30x125 pėdų po $435 ir ausčiau. Ateikite pas mus 
ir pasikalbėkite. Ateikite Nedėlioj Birželio 20ta, mūsų maši
nos, pasitiks Jus prie Cicero ir Belmont Avės, tarpe 1-moe ir 
6 valandos. Reikalaukite Mr. Koppel. Downtown Ofisas. 

Javaras and Johnson 
Room 802—118 H. La Salle Str. 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 
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ŠITAS PIKNIKAS 
— Yra Rengiamas — 

i Liet Darbininku Sąjungos Chicagos Apskričio 
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Ned. Birž.-June 20,1920 
s > 

Bergmans Grove Riverside, 111. 
Visi žmonės darbininkai ir ju prieteliai, esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šį 

pikniką. Pasigerėti gamtos grože, atnaujinsite savo dvasia tuomi sustiprindami savo 
spėkas del darbuotės už mus tėvynę ir visą žmoniją. Tiktai nepamirškite dienos, atva- | 
žiyokite; o po piknikui visi pasigirti įspūdžiais pasidalinti. 

Kviečia Liet. Darbininkų Są-gos Chicagos Apskritis. 
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CHICAGOJE. 
8 -

KATALIKBKOS ŠVENTĖS 

16 d., Trečiadienis, birž. 
Šv. Lutgardas. 

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

JAUNAS PLĖŠIKAS GRU 
MOJA TEISĖJUI. 

Nubaustas penkiems metams 
kalėjimo. 

Teisėjas Landis nubaudė 
penkiems metams kalėjiman 
Charles McEwen, 18 metų, ku
rs su kitais savo sėbrais buvo 
apiplėšęs vieną pastos skyrių 
(siihstation). 

McEwen yra buvęs pasitai
symo įstaigoje, bet iš tenai 
paliuosuotas. 

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

Teisėjas išvedamąjį sustab
dė. Nebuvo kaip paklydus] 
J)arti. Tik jam girdint liepė 
teismo klerkui pranešti kalė
jiman paroliavimo tarybai a-
pie tuos grūmojimus. 

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

POLICIJA PRIEŠINGA 
POLICMONŲ STREIKAMS. 

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

PASIŲLO 15 CENTŲ DAU 
GIAU VALANDOJE. 

Viršutinių geležinkelių ko
mpanija savo motormonams h 
konduktoriams pasiūlė 15 c. 
valandoje daugiau, ty. 82 cen
tu vietoje šiandie mokamų 
67c. 

Kitiems darbininkams _ pa-
siųlyta 10c. daugiau valando
j e 

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

PAVOGTA 65.000 LENKIS 
KŲ MARKIŲ. 

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

Nelaimingam užsižiopsojus, 
tuo pasinaudojo vagiliai. Iš
traukė iš kišeniaus pinigus. 

Neteko tad: 05,000 lenkis-
kų markių (šimtas lenkiškij 
markių vertos 67 centus), 
$50 amerikoniškais pinigais 
ir $50 vertės lenkų ralstybėv 
bondso. 

Pikti žmonės mažai pelnijo. 
Nes lenkų markių niekas ne
ims. Bet žmogui bafsus nuos
tolis. , 

PASIŲLO VAGIMS AUTO 
MOBILIAUS APDANGĄ. 

Bet neapvilsi tų piktų žmonių. 

E W. 8\veeney, 4120 Trving 
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 paliko tik automo-
biliaus apdangą (sudedamas 
viršus). Tegu jie atsišaukia, 
aš jiems atiduosiu ir apdangą. 
Man ji Bereikalinga. 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 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

S. L. R. K A. SEIMAS 

S. L. R. K. A. 35-tas ir 1-
mas dvimetinis seimas atsida
rys ketverge, birželio 17 d., 
ŠV. Jurgio parapijos svet, 
32nd PI. ir Auburn Ave., Chi-
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
timas kunigas, Šv. Jurgio baž
nyčioj, 9 valandą ryte. 

Seimo rengėjai 

K - . . - . . , 

: 

IŠ TOWN OF LAKE. 

VIENAS ŽUVO, KELETAS 
SUŽEISTA. 

Aną dieną Pere Marquette 
traukinys ties 103 ga t i r A-
vemie C. užbėgo ant kito sto
vinčio traukinio. Žuvo kondu
ktorius ir keletas žmonių su
žeista. 

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 sali imu pa
naikinimu. Nes gyvuojant >a 
liūnams buvo pinigų. 

2 ŽMOGŽUDŽIU NUBAUS 
TA KALĖJIMU. 

Ilgiems metams kalėjiman 
nubausta du žmogžudžiu — 
Ffarry .'Seff ir Micbael Burke. 

Neleista atnaujinti bylos. 

IŠAIŠKINO, KAIP PRAŽU 
VO DEGTINĖ. 

Chicagon atvažiavo William 
Turner, buvęs prohibicijos a-
gentas. Jis išaiškino teisėjui 
Landis, kaip vežant iš Oak 
Parko vienos užeigos aštuoni 
buteliai degtinės pražuvo, f 

Sakė, kad buteliai buvo pa
dėti automobiliaus gale, kur 
sėdėjo du suareštuotu žmogų. 
Tik Chicagon atvažiavus ap
sižiūrėta, kad nėra butelių. 

Turner pasisakė padaręs 
klaidą palikdamas degtinę 
prie areštuotų žmonių. 

Pirkusių bonus ir norinčių 
pirkti domei. • 

Kurie esate pirkę iš mųs sto
ties pardavinėtojų bonus, pra
šomi juos atsiimti iš iždminko 
Jono Baltučio, 1543 W. 46 St. 

P^s 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. AVood St., Joną 
Budginą, 4549 So. Hermitage 
Ave., A. Damaską, 4606 So. 
Paulina St., Joną Nausiedą, 
4508 So. Honore St., Juozą 
Jurašką, 1815 W. 45 St., M. 
Kniukštą, 1804 W. 46 St., M. 
Sveikauskį, 4521 So. Honore 
St., J. Martinkų, 4549 So. 
Honore S t , A. Panavą ir M. 
Panavą, 1902 W. 47 St., A. 
Butkų, 4537 So. Hermitagą 
Ave., K. Baltikauską, 1815 W. 
45 St , J. Paukštį ir P. Ka-
zaką... 

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

Vincas Stancikas, 
ToWn of Lake stoties rast. 

PIKNIKAS. 

PRASIDĖS BYLA ŽMOG 
ŽUDŽIO GEARY 

Žmogžudžio Geary byla pra
sidės liepos 6 d., Teismas jį 
ginti paskyrė advokatą. Žmo-
iižudis neturi sėbrų, kas jo pa
sigailėtų. Jis nesenai nužudė 
jauną graiką Reckas. 

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, Hft 

Šis daržas, kaip visiems ži
noma, yra gražiausias iš kitų 
daržų toje apielinkėje. Didelė 
ir ruiminga šokiams svetainė, 
daug darže medžių, stalų, suo
lų. Rengimo komisija darbuo
jasi, kad atvažiavusieji butų 
patenkinti. Apart lengvų gėrt-
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
nių lietuvių kolonijų. 

Korespondentas. 

DARBININKŲ PIKNIKAS. 

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

Susiv. Liet R.-K. Amer. 
j35-to ir Pirmo Dvimetinio 

SEIMO VAKARAI: 
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. 

S 

'•*h^^^^įe*~ *-sį 
.<*S^^^Sfe^ '- . v-^^^I^SSs---.. , S ? ^ 

" • < į ^ ^ ^ ^ ' > J " 

Antrą Vakarą 
18 d. Birželio, bus sulošta 

"Sugryžo" 
Šj veikalą išpildys L. Vyčių Dramatiškas 

Ratelis Vedamas pono Balsio. Artistai L. 

Vyčių 4-tos kuopos. 

Trečią Vakarą bus 

Vakariene 
ant kurios visus kviečiame 

* * • Rengėjai. 
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skritis rengia pikniką sekma
dienyje, birž. 20 d., Bergman's 
darže, Riverside, UI. «Jusų skai 
tlingas atsilankymas daug ką 
reikš šios apiėlinkės krikščio
nims, darbininkams. Pr. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį "Draugą", kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri-
duodu į dienraštį "Draugą" 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, . 
544 Myrtle Str., j 

Grand Rapids, Michigan. 

< 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&u otreet 

CHIOAGO, fLLDTOIS 
Telefonas Tardą 6081 

Yalandoa: - , S liti 11 I š ^ o ; , 
i po pletu Iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo B iki 8 Tai. vakar*. 
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Talef onaa PuOmaa t M I 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Michigan, Avenue 
SMoland. UL 

VALANDOS: » tkl » vakare. 

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

Seredoj. Birželio 16, 7l^9 vai. vak. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
i 32nd Placė ir Auburn Aventie 

Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Lhst. Valstybės 
bony — reikalais iš New Yorko — ir "Garso" redaktorius. Jau kelios dienos 
Ijkosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kas tiktai jaučiatės Lietuviais ateikite. Išgir 
sitė daug naujo iš Liet. Steigiamojo Seimo — Pasveikinimų J— Chicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Nepriguhninga Lietuva. 

Bridgeporto Stoties Bonu pardavimo Komisija. 

« - • • • • • 

A6, ADOMAS A. KAKALAU6KAS, SEKAJf C1AI RAŠAU. 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjaa visoje Ameri
koj ir u i rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatirmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reu-
matismas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Viduriu 'rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą ne
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
S m A?^ i . l r ,? S J I « U n Jf S m a 8 l r 1 0 0 ° s y k i , » d ė k ° J u Salutaras mylistu ge-radėjui ir linkiu vlseims savo draugams krelpties prie Salutarai: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INStlTUTION J. Bniknls, Prof. 

1707 So. Halfited St., Telephone Canal W17, CbJcago UL 
y . • m ' 
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