
DR. A, R. MERSGHATIS 
DKNTISTVS 

Valand: Nuo 9 išryto iki 8:S0 vak. 
3241 So. HalsUtl Gatvė 

Chicago. 111. * 

DR. A. L. YUŠKA j 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Caaal 2118 

Valandos: 10 ryto iki S vakare, j 
Gyvenimas: —4193 Archer Ave. ] 

l*el. Lafayctte 00 9 S | 

DR. A. K.RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTR1HGAS 

4443 80. West#»rn Avenue 

Telel. Laf»;et(e 4tW 

VaaD^os: >-11 rytais, 1-2 po 

pietį) Ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
niais tiktai po pietų 2 iki 5 vai.' 

DR. P. ŽILVITIS 
Tarkėlė savo ofisą po iiuiij. 

S241 — 43 So. HaJstod Strikt 

Vau j ome Juriaus Rrst. 2 luby. 
Priima Li^ooius nuo 9-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tcl. Boulevard 7179 

Rezidencijas Tol. Fairfax &574 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4631 S<v A;4iland AvC. 
Tcl. Yards 9»1 

Tol. Tards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 

Nfedėliomis; nuo 10 v. ryto iki j 
Į vai. po pietų. 

DR. S. NAiKELIS i 
LIETI VIS ] 

GYDYTOJAS ir ClUKlTiGAS 
Telefonas: Yards 2.">4 1 ! 

3232 South ilalstcd Street.. i 

Aii* virkaus C niver. S'ate iUutk ^ 
Valandos: nuo 10—12 ryto; nuo 1 

?—4 po pietų; nuo 7—!) vak. 1 

Nekėliomis 'nuo' 1*0—1 
Oofisas ir gyvenimo vieta: ] 

Vuli'utiuu Drcsiuukiiiįj Cullcjj;c | 
2407 W. Madi>on Street 

» Telefonas Seeley 16 43 
Moko tfiuvimo, racu-ray kir j 

plmo, Ueeigniag bizniui Ir na , 

mama. Vietos duodama dyka. 
Diplomai. Mokslu lengvais al * 

'mokėjimala Klesos dienomis lt 

y»k»r*t« Relkalanlrt* fcnvr«IA« 

Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-i 
lių Taisyme. Norint informacijų1 
rašykite ar telefonuokite. 

BARA fAll££, p1m- 

Išdirbo j iui ir 
importeriai ge- 
riausiu armoni- 
ktj visam pa- 
sauli j už žemes- 
nes kainas negu 
kitur. Katalogas 
dykai. 

į Kasykite Angliškai. 

j K l ATT A SKKENULI-I 
817 Bluc įsiauti Ave. 

Chicago, III. 
J 

AR NORI APVAŽIUOTI VI- 

SĄ PASAULĮ PER 5 VA- 

LANDAS?!! 

Jeigu taip, tai tuoj aus nu 

sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para- 
šė Julės Verne. Į lietuvių kal- 

bą vertė J. Balčikonis. Ši kny- 
ga begalo įdomi; kad ją pra- 
dedi skaityti, tai jau nenori 

t dėt i kol perskaitai Ją skai- 

tydamas pervažiuoji visą pa- 
saulį ir matai jį kaip ant del- 

no. Knyga 228 puslapiu. Kai- 

na $1.25. 

Apie Kristaus Sekimą, ši 

knygutė parašyta Šv Tomo iŠ 

Kempio. Ją skaitydams, žmo- 

gus randa tikrą dvasiai mais- 

tą. Ne vienas paklydėlis fią 

skaitydamas atsivertė ant tie- 

sos kelio. Ji tinkama visiems 
luomams. Jos kaina, su audek- 
lo apdarais $1.20, skuros apd. 
$1.80. 

Draugas Pub. Co. 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

Į CENTRAL MANUFACTU- 
RING DISTRICT BANKAS 

j RENGIA DIDELĮ SUKAK- 

TUVIŲ APVAiK^elO- 
JIMA. 

I Didelės Dovanos Duodamos. 
I l 
i lr vėl Central Manufaeturimr 
Distrkit liaukas rengia dideli ap- 
vaikšeiojimą savo 10 MKTIJ Sl 

I fvAIvTrVlį*. \iu. Spalio 2-ros 
įdienos iki Spalio 15-tai yra pla- 
nuojama daryti dide.lv kompaniją 

t gauti nauju aerountu. Sprend- 
žiant iš upo kokis dabar yra tai 
rezultatai yra pramatanti labai 
geri. 

Daugybės dovanu yra skiriama 
ypačiai yra skiriama puikus rau- 

donmedžio laikrodžiai tiems kurio 
atidarys naujus aecoiuitus. Per- 
kiu-pasivžicriii Ford Touring Au- 
tomobiliu gaus tas kuris turės lai- 
ntingąjį numeri. 

Kadio bus Įvestas padėkojant 
Kadio Corporation of America 
taip kad atsilankiusieji koštu- 
mieriai lv svečiai galės linksmai 
laik<| praleisti. 

Dekoracijos yni daromos banko 
tinkamos šiam didelia,m apvaikš- 
eiojimui 10 metu sukaktuvių. 

Kiekvienas vyras, moteriškė ii' 

vaikas gaus užkvietima atsilanky- 
ti musu 10 31ETI; SUKAKTU- 
VIŲ AP VAIKŠČIOJIME kame 
Pl'lKIOS DOVANOS laukia j u. 

Dovanos duodamos visiems vai- 
kam. (^Ap?r.) 

Hc». Tcl. Cicero 3656 
Ofiso Tcl. Cicero -18 

DR. J. SHiNGLMAN 
1325 So. 49 Cotirt 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

"Xatai kuip jrreitai Jisai nuklojo 
verkti. Aš tik ka davlan jan <I»zu 

BAMBINO 
Vaisbaicnklus Ke^. S. V. P,it. Biure 

ir matomai tas paleu.jvino jt> skt»n^- 
imbs tuojaus." 

Taip, motinos! Buuibrao panxU3 pui- 
kius rezultatus palengvinimo viilr.tiai 

diegimo, mėšlungio ir nžkietčjomo. Jis 

yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi- 
kiai messta jį! Jie prašo daugiau ! ( 

3oc. aptiekose. Už 40c. j>rh>iun<:iairie tiesiui ii Liburatorijos. 
F. AD. RJCHTER & CO. 

104-1 M So. 41h St. Brooklyn, N. Y, 

ARSA. LTCPO Ją ^ 

VAMUOR1T VISI PARANKIŲ IR 
TIESU; JLLLIU 

iJetuviai važiuojant ) Piliavą aplenkia 
I.oukŲ juosta (kari dori u) 

Visa Tmia Klesa Padalinta X Kambarius 
Aut 2-jų. 4-rių, G-žig lr 8'UiŲ Lovy 

S. S. LSTOS1A Spalio 4 
S. S. LITI AM A Spalio 18 

Trečios Klajos Kainos J: 
UAAIBURGA $103.50 — PELIAVA $100.50 

MKMLL ir LIEPOJ U $107.00 
jelei laivakur. Ir žinių kreipk, prla savo agen. 

DETROIT, MICH. 

Žodis "Ylai". 

A'ienas Detroito korespon- 
dentas dažnai rašinėdamas į 
laikraščius pavartoja Įvairius 
slapyvardžius, bet šis pasku- 
tinis slavyvardis "Yla" kaip 
tik ir pritiko, nes nekartą ne- 

vieną asmenį norėjo "įdurti". 
♦ 

Mėginsiu tarti žodį teisy- 
bės. Yra naturališka, kad lai- 
ke basebolininkų žaidimo pu- 

blikoje atsiranda dvi pusi. Vie 

ui šūkauja, ploja už vieną 
"tymą", kiti už antrą. Tas 

pats ir įvyko laike žaidimo 
Clevelando L. Vyčių 25 kp. 
ir Detroito 102 kp., priešsei- 
įninianie išvažiavime. 8-jo iš- 

bėginio laiku buvo įtemtos 
žaidėju jėgos ir žiūrėtoji] tar- 

po kilo mažas užsikarščiavi- 
inas. Tuo laiku, gerai pame- 

nu, kaip "Yla" (? lied.) tro- 

kšdama, kad 25 kp., Clevelan- 

.diečiai, laimėtų priėjęs tarė: 

"Kas tie Detroitieeiai? jie tik 

šąšUivas." (Ji, tame momente 
• Tūla Ypata", Detroitietė, 

atsakė: "O, kur Tamsta gyve- 
ni ! Nors ir Detroitieeiai šą- j 
slavas, bet ir Clevelandiečiai 
vien liomeliai." Tai tame'"Y- 
la" ir gavo pamato kilus da- 

linėti. Man rodos;, kad vienas 
išsitarimas nėra nei kiek blo- 

gesnis nž kitą, tad patartina 
butu kad rakinėdama "Yla"! 

I 
apie kitus neužmirštų pasižiū- 
rėti ir i save. 

.. 

13 prityrimo žinau, kad į- 
vairųs "patėmijimai" nupa- 
daro nei kiek gero, ir nekly- 
siu pasakius, kad sukelia ne- 

mažai' piktumo ir ginčų. Bu- 
tu geriau, kad visi tie 4ktėmi- 

jantroji" daugiau laiko pa- 
švęstu naudi ilgesniems rašy- 
mams nei kritikoms. Kritikuo 
ti kiekvienas gali, bet atmin- 

kime, kad tada musų laikraš- 
čiai virstu i pašaipos laikraš- 

čius, ir nebūtų jie malonų* 
skaityti. 

Tula Ypata. į 

VYSKUPO ATSILANKY- 
MAS IPv BAZARAS. 

J E. St. Louis, III. — Kores- 

pondencijoj iŠ .šios kolonijos 
tibmsioj ''Draugo'' mini. 22'] 

buvo padaryta stambių klai- 
du. J. M. Vyskupas atvyks i 

musii bažnyehi ne r rigs. 29 d. 
bet spalio (Oct.) 29 d. Taipgi 
bezaras bus ne rugsėjo bet 

spalio (Oet.) mėn. 21, 2o, 25, 
2S d. 

Bijūnėlis. 

BETKU1T, M1CH. — Henry 
Ford'as padarė didelę permai_ 
na savo įstaigose. Buvęs su- 

peritcndentas C. Sorenson biis 

permainytas, dar nežinia kas! 
užims jo viet%. Po atidarymo 
Fordo dirbtuvės, Fordas ima- 

si daugiau domės kreipi 
t i į savo įstaįjas. 

Kort&p. 

18 srariį mažiau sveria. 

! JOLIET, 1LL. — Šitame 

4mestdy yra labai riebus žmo- 

gus, ji vadina riebiausiu žmo- 

gumi. Jo •vardas J. TV. Patli- 

wiek, išįmsnij'jkavęs 15 diemi, 
sveria 18 svary. mažiau. Tai 

dabar sveria tik 336 svarų. 

Iš UŽSIENIO. 
Montreal, P. Q. — Rugsėjo 

4 d., Montrcal'o mieste Įvyko 
didelės parodos. Montreal 'o 

darbininkai yra gerai suorga- 
nizuoti. Parodoje dalyvavo li- 

nijos kuriu čionai daug yra. 

Įvairiu amatninkų.ir papras- 
tu darbininkų unijos ėjo su 

parašais. Darbininkų šventė 

buvo gražiai paminėta. Man 

daug metų išgyvenus Suv. 
Amerikos Valstijose neteko 

matyti tokio didelio apvaikščio 
jimo darbininkų šventės kaip 
Montreal 'io darbininkai ap- 

l 
vaikščiojo. Tas parodo jėgą 
organizuotu darbininkų, jėg.j 
panaudojimui del savo gero- 
vės. 

Su v. Valstijose yra daug* 
organizuotu darbininkų, bet 

dar toli gražu ne visi suorga- 
nizuoti. Organizuoti darbinin- 

kai gali daug lengviau iško- 

voti daug geresnes gyvenimui 
sąlygas, negu neorganizuotie- 
ji. Daug jau organizuotų dar- 

bininkų pakriko ir kompani- 
jos darbininkų unijas griau- 
ja su dideliu 'pasirįžimu. Dar- 

bininkai turėtų parodyti tiek 

pat pasirįžimo prieš kapita- 
listus ir atsilaikyti prieš jų 
nedorų darbų. Čia turiu paste- 
bėti, kad ne bolševikiškų c r 

soeialistiškų 'priemonių, grie- 
biant ies, bet demokratišku 
budu, turint-omeny tikrai 

darbininkų gerovę. 
Ir išlengVo prie to galima 

prieiti. Taip pasakęs yra Ang- 
lijos tautinis poetas — A. 

Teimyson, kad Anglijos žmo- 

nės prieis prie demokratiš- 
kiausios šalies po valiai. Ir. 

taip yra Anglijoje. Tą patį 
gali padaryti ir Su v. Valstijų 
darbininkai, po valiai susior- 

ganizuoti ir paskui pasirody- 
ti stipriu organizuotu kimu. 

Tų galima padaryti lengvai. 
Tik reikia, kad darbininkai 

butų susipratę gerai, pažintų 
vienybės galybe. 

40 valandą atlaidai. 

i\ ugp. 21, 22, ir 23 buvo at- 

laidai. Daug žmonių pasinau- 
dojo iš atlaidų, tuo dvasios pe- 

nu, o to žmonėms reikia. To- 

ko man pačiam girdėti, kad 

žmonės džiaugiasi atlaidais. 

Kunigu buvo iš Suv. Valsti- 

jų: S. Kemei&a iš Brooklyn, 
N. Y. ir K. Štakus iš Alba- 

ny, N. Y. 

Išpažintį atliko ir šv. Komu 

nijjj priėmė apie 000 asmenų, 

žodžiu sakant daug žmonių 
lankė pafjaatdas visas tris die- 

nas. Tadgi garbė yra Mon- 

trealo lietuviams katalikams,. 
kad jie moka ir noriai Dievą 
garbina. 

Mokyklos. 
Moutreal'e su mokslu lie- 

tuviams yra nesunku, lies 

jiems leidžia turėti lietuvius 

mokytojus ir miestas apmoka 
mokytojus. Ir dar. tose mo- 

kyklose yra mokinama tikė- 

jimo dalykai. 
Tai yra auksinė proga lie- 

tuviams savo vaikus išmoky- 
ti lietuvių kalbos. Niekiu- nė- 

ra taip lengvai prieinama prie. į 
mokyklų kaip -Montreare.Kas. 
tik nori gali leisti vaikutį į 
mokykiiį ir jis bus priimamas 

.. • ; ♦ ♦ 

be jokio vargą. Šį met% moky- 

tojauja keturi lietuviai mo- 

kytojai. Ir kiekvienas jų yra 
skirtingoje miesto ,dalyje. Tai 

yra duodama kiekvienam gera 

proga pasinaudoti. Tam visam 

rūpesčio padėjo gerb. kun. IP. 

Vanagas, lietuvių klebonas. 
Jis šį metij, gavo d a vien$ mo* 

kytojcj, pastatyti lietuvių kla- 

ses mokyti. Iki šių' mietų bu- 
vo tik trys lietuviai mokyto- 
jai, o dabar yra keturi. Tadgi 
lietuviai turi gerą, 'progą, įgy- 
ti apšvietos. Tik klausimas ar 

jie naudojasi ja. 

Lietuvių bažnyčia. 
Lietuviai turi gražiu bažny- 

čią prie Dievo pasimelsti. ]. 
lietuvių bažnyčią ateina pran- 
cūzai ir jie di'Jesnę dalį bažny 
čios pripildo. Tas palengvina 
lietuviams parapijos užlaiky- 
me. Daugiau yra prancūzų ap- 

sigyvenusių prie lietuvių baž- 

nyčios negu lietuvių. Lietu- 
viams nėra jokio pavojaus iŠ 

jų. Prancūzai yra labai links- 

mi, kad lietuviai priima juos 
į bažnyčią, o lietuviai irgi 
linksmi, kad jie pagelbsti lie- 
tuviams išmokėti parapijos 
skolų. 

Darbininkai. 

Darbininkams Kanadoje y- 
ra sunkinus su darbais, nes 

dirbtuviu nėra tiek kiek rei- 

kėtų buti sulyginus gyventojų 
skaičių. Daug žmonių dirba 
ant ūkių. Ir man teko patirti, 
nors aš dar nesenai apsigyve- 
nau Kanadoje, vienų kitų 
žmogų kurs jau nedirbus apie 
vienų metų laiko arba ir ilgiau 
Mane labai nustebino, kad 
šiais laikais sunku su dar- 

bais Kanųdoje. 
Brangumas. 

Kas link brangumo tai tas 

pats gaU\s kaip ir Suv. Vals- 

tijose. Vienas kitas daiktas 

yra pigesnis, bet aplamai im- 

ant viskas lygiai brangu kaip 
ir Suv. Vals. Darbininkai ma- 

žiaus uždirba Kanadoje, negu 
Suv. Valstijose, o brangumas 
beveik tas .pats. Tai jiems ir 
gyvenimas yra gal šiek-tiek 

vargingesnis. 
Lietimai. 

Lietuviai yra labai malo- 

nus ir draugiški. Daug jų yra 
geros širdies žmonės. Jie ma- 

nęs klausia daug apie Suv. 

Valstijas. Kg. žinojau iš Suv. 

Vals. lietuvių veikimo papa- 
sakojau. Kanadoje irgi lietu-! 

viai yra patrijotai, myli savo 

tėvynę Lietuvą taip kaip ir'. 

Suv. Vaisi lietuviai. 
Jonas J. Pocius. 

SAVIEJI SSMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

.1 .n>-*-*■■■■- i 'fn" r 

Pranešimas 
"DRAUGAS" atidarė savo knygy 
no skyrių pas Rcal Estata Joną 
Klimą, Brighton Parko kolonijoje. 
Taigi norintieji gauti įvairių knygų 
meldžiame kreiptis; 

J. KLIMAS, 
4414 S. California A ve. Chicago,Ill. 

1 !■ I I 

YfATltfGAS STEAIKAS 

Io\\Vs valstijos farmeriai 

pakelė negirdėtą; straiką, ne 

prieš darbdavius, bet prieš 
anglių išnaudotojus. 

j Jie šaukia ir kitus farme- 

rius prisidėti prie straiko. 

t Jie sako nemokėsią augštas 
kainas už anglis. 

į Čia straikas kaip tik reika- 

lingas ir prieš visokius kitus 

darbininku išnaudotojus. Jau 

šiandie pragyvenimo augštos 
įkainos įtepakeneiamos, Bet vis 

kas dar kįla augštyn, ir neži- 
nia kas bus žiemos laiku. Bet 

.darbininkams algas nieks ne- 

didina, tik progai pasitaikius 
darbdaviai deda visas savo 

pastangas, kad dar labiau su- 

mažinti užmokėsiu, ir taip jau 
nepalyginamai mažą užmo- 

kesnį. 
Darbininkų minios neturi 

ką pavalgyti sykį į dieną ge- 

rai, bet kapitalistai moka už 

vienus pietus $1,700. iTaip 
praneša laikraščiai iš New 

Yorko. Tai gadynė. 

! POLITIKOS ŽINELĖS. 
f 'i 

Julijus B a mes, Suv. Valsti- 

jų Grudų Korporacijos prezi- 
dentas karo metu, kalbėdamas 
i skaitlingą publiką, tarp kitu 

dalyku pasakė: 
Socializmas ir komunizmas 

paliko sunaikinimo pėdsakus 
Europoje. Baisius \*argus už- 

traukė ant Rusijos raudonųjų 
valdymas; Austriją ir Vokie- 

tiją vargina socializmas. Ame- 
rika turėtų atsiliepti prieš to- 
kio krypsnio .dėsnius, kurie 
visiems gręsia pražūtimi. 

Motoriniai t rokai žada pa- 
daryti labai dideles lenktynes 
prekių'traukinlams. 

Jie pergabena labai daug 
prekių į netolimas vietas. A- 

pie keturiolika šimtų milionų 
tonų pervežamų traukiniais 

per metus buvo pervežta tro- 

t 
kais. Kuomet bus įvykdintas 

į projektas pravesti daugiau kie 

tų kelių, pervežimas prekių 
11 rokais pasidaugins. 

Gen. 'Publicity Service. 

i 
Jonienė. — Ar esi kada su 

gavus savo vyrą flirtuojant? 
Jurgienė. — Tai«p, sykį. 
Jonienė. — Ir ką tų jam ta- 

da darei? 

Jurgienė. — Apsivedžiau su 

juo. 

NETW YORK, rugsėjo 23, 
Valstybės sekretorius Hughes 
sugryžo .namo iš kelionės po 
Pietinę Ameriką. Skubiai iš 
.čia išvažiavo AVashingtonąn. 

Žilė galvoj—Velnias uodegoj. 
Iš gerai painforniuotų sfe- 

rų pranešama, kad buvęs Vo- 

kietijos Kaizeris, pasirengęs 
apsivesti apie lapkričio 5 d. 

Siaatfe Pinigų Kursas 
Siunčiant ljjptu»or. o«r mm 

9c. Už 100 Auksini). 
arba 

1112 Aiks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siaučiant 

didesnes sumas. 
Prfetstyibaa Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Mi! Manufacturing 
Districf Bank 

State &ank — Clearlng House 
Bank. 

1X12 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

PrTI. mum 
ADVOKATAS 

Orimas Didmiesty!: 

| 29 South La 8alle Street 
Kambarį* 580 

Telefonai: Central lS9t 
* » » M j 

Vakarais. 812 W. 33rd St. 
| Telefoną*: Tards 4681 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-12? N. Deaiborn • 

Street Tel. Dcarborn 60M 
Vakarais: 10736 a Wabasb Are. 
Roselantl Tel Pullman 6877 

TeL Central 1280 

EAĖOLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas vlauoso teismuo- 
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1011 — 1013 
155 No. Clark St. Chlcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: fl ryte iki 9 vakare 

Tcl. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumiostyje 
ASSOCIATION BLOG. 

19 ttoatb La Saite Kreti 
Room ĮSOS 

VąjandotK g ryto Iki a po pf*rų 
Namų Tel. Hyde P&rk S39B 

Telefonas Canal 6395 

M G. MEUJtISIUS 
Generalis Kontraktoriu*, itaty- 
tojaa ir seni} njumj taiiytofM. 
2338 S. Oakley Ave., Gliicag© 

Irti 2% čio Place. 
■ 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVI6IA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
TcU Canal 6543 Tel. Canal 0199 

Į S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GltABORIUS 

| Patarnauja laidotuvėse fcruopi-j 
[griausią. Reikale meldžiu atsišau-j 
Įkti, o mano darba- busite užga-j 
jrrėdinti. Teh Canal 1271—21flU( 
12314 W. 23-rd PI. Ciilcago, IH 

'Telefoną* Ytfrto 119B 

1 
STANLEY 

MAžy.TTTA 

GRABORirS m 
SalaungotoiM ; 

frirlTj aut" mo- 

bilias visokiems 
reikalam*. Kaina 

pnriėimamM. 

3310 Autam 

A ve. OhiagoJ 

* Telefonas fiooteT^rf 4111 

Oratorių 
PatarnanjŲ W- 
dotOTėM. TO* 
c« trn, krtl- 
crnoM ir kituo- 
ji' 
Kalnofl pritina- 

3397 Anbnrn in. Ohicago. 

Te!. L»hirettto 4*|& 

PLUMBING 
Kaipo lieturys, lietuviam* rla*> 
dot patarnauju Jterięm HdMi 

M. TŪŠMA 

**28 W. «Mfc -— '• 


