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įgėi::- ir tu
m .••/iili-uLtnkai pradėjo Vilniuje arsią, kovą su visa kas lietu
I’lil t liv.il ijojv p ' ko lllli.l li-Vli ).'•
LONDONAS
>|mI. 22.
viškai Jie uždarinėja lietuvių įstaigas. Viri 400 mokinių
Į Paskelbta. kad Anglijo.- pr. liiicijn I‘'iL-į ju.'■ k.'ir:ė
I , III II r'.tZ.,-|>ll| ir
* 'Ii lietuvių gimnazijos išvaryta gatvėn ir žiauriai uiušU
Iu- kraujo praliejimo p;.>uliuo ki 1.1.-« lun u-iu uiiiiistcriu.
urierus
l.lnyd
(iiitrgc
Ameri

/ šautuvais.. Vaikai mušami negalėjo pasipriešinti. Tik sa
gy\Hrtjiim'ią Port ugnį i.jur \al
l’o to kruvino siirilinio bu
kon iškeliaus lupk r. 5 «l.
vo protestui išreikšti giedojo tautos himnų *'Lietuva, Tė
džių.
i'iau veikiai susitvarkyta. Pulk.
vynė musų". Taipat žiauriai elgiamasi su lietuvių našlai
Ti'ėinii, anot žinių, buiai lui .\laiui<*l Coclbo sudarė liaują
VOKIEČIAI ŪKS BE
čių prieglaudomis, kurios, kaip pavyzdžiui. Didžioji Vil
ta kitaip.
, minisboių ln-pni tijmi kubine*
TABOKOS.
niaus prieglauda su trimis šimtais našlaičių,, pirmiausiai
Lisboimj dauguma miiiiste- tą. Naujas kabinetas r. r šaukė
apiplėšiamos, o paskui uždaromos. Inteligentija sukiiama į
Gamintojai pakėlė
riti išžudyta, kuoiner pakeltas ir panaikino buvusius liepos
kalėjimų, liaudis terorizuojama.
lokautą.
IMisipr'u-šinimas. Taijs- kitų 10 d. legislatyviiis rinkinius ir
-Zl
Kad nebūtų girdimas kankinamos aukos balsas, užda
žuvo ir vidujiniu reikalu mini- ]»nrbiiueiito išleistus juridinius
romi lietuviški ir lietuvius užjausiantieji laikraščiai.
BKKLYNAS. s|«d. 21.-To dėt is Mai'bado Dos Santos. įstatymus.
Lietuvos miestuose ir mosteliuose masiniuose susirin
takos išdirltėjui Vokietijoje
kimuose keliami protestai prieš lenkų žiaurumus Vilniuje.
pakėlė lokautą.
7,5! !0 darbi BOLŠEVIKIJA VISGI PAr t
Visoje Lietuvoje renkamos aukos ąušelpimui nukenninkų neteko durta. Lokau
ŽANGIUOJA.
tiju’ių nuo lonkų persekiojimų. Gražią pradžią padarė Kau
tas pakeltas ne prieš darbiniu
Įkns, bet prieš vyriausyta, t y.
no miesto taryba, aukodama 50.000 auksinų.
Taip tvirtina, žiroma,
prieš išleistus tataikos gamin
Lietuvos Vyriausybė jau ėmėsi atatinkamų
žingsnių
Leninas.
tojams įstatymus.
ir kreipėsi prie Tautų Sąjungos prašydama jos intcnrencijo?.
PARVŽH'S. spalių 22. —
MASKVA, spal. 21. - Ku
Tais įstatymais už pagami
Kaip atsilieps į visa tai Amerikos lietuviai?
-ijos talševikų valdžios galva. Tanių Sąjungos taryba pas
ntų ta taką mokesčiai uždėti
Geriausias atsiliepimas, tai kiekviename susirinkime pri
Nikolai Iz niu, kurs tomis di.* kelta* A. Silezijos padalinimą.
auksu vietojo poperiuių marsiminti lenkų žaurumus Vilniuje ir aukoti kuoveikiausiam
pomis čia sugryžo iš atosto Ta Vokietijos proviucijn j»erM J VINIKAS
kiu
Kadangi markių kaina
Vikriam iš po lenkų okupacijos atvadavimui.
Viena dalis
'nupuolusi, tad gamintojai ne- gų. laikrašty Pravdn padėjo skeltn pusiau.
y*? Vilniaus atvadavimui aukos priimamos:
Atstovybės Washingtone Sekretorius lankęs kartu su'gali išsimokėti.
ilgoką rašinį, taurinas daro tenka b iikntus, kita vokie
Bepresentative of Lithuania, New York Office, 370 Se- Atstovu ir p. Bz Masteusku Chicagos ir kitas musų koloj Sakysime,
gamintojams Rusijos bolševikų valdžios jmi- čiams. Vokiečiams skiria 42
ė įftlh Avė., New York, N. T. Aukos siunčiamos Valst. Iž- nijas, L.. Laisvės'Paskolos reikalais. Jo įdomios, turiningos pirmiau reikėjo už jmskirtą stnngii peržvalgą. Ir tvirtina, valsčiai, gi lenkams — 40.
4d Kaunan.
ir vaizdžios prakalbos paliko visų ‘atminty. Draugas kiek! tabokos kickvta valdžiai už- kad nežiūrint daromų komu
Visoj Silezijoj tečiau pen
įp'
V. ČARNECKIS,
vėli&us jas atspausdins.
•
Įmokėti vieną imperinę markę įrištų klaidų, komunistai jau kiolikai melų paliekami voki
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Šiandie notoje imperinės rei didelius darbus atlikę ir lin ški pinigai, geležinkelių adSUDAROMI PLEKAI GELE
kalaujama auksinės.
Viena ija
komunizmo
atžvilgiu niinisl racija.
100 KOMUNISTŲ ATVY auksinė
ŽINKELIEČIŲ STREI
markė tuo tarpu yra smarkiai |Kižuiigiuojanli.
Abi iKidnlinlns tiulis |H*r 15
į lygi keliolikai arta dauginu
KO LAIKAMS.
d
“Spalių revoliucija’’j rašo •neiti tvarkys komisija, ku
iltr.lK

PASKELBTAS SILEZIJOS

PADALINIMAS.

(Jotruko Konferencija Chieagoj

■'

.Geležinkeliečiai Rengiasi Streikflin

» .

tielažinkelių darbo taryba trio* konferencijos praneš/*,
apie nepavykusią konferenci-1 kad paskelbtame streike ueją su geležinkeliečių orgabi-1 narna jokių atmainų, ir iškesaeijų viršininkais Chicagojejliavo j Clevelaudų, vyriausion
taohns
nranešė prezidentui
tuojau* pranešė
prezidentui , *avo kvaterou, ii knr streikas
Hanliugui.
Taryta reiškia l»us vedamas.
Viršininkai dnrlio tarytai
nuomonę, kad streiko kiūtini
mų dabar turi spręsti patsai aiškiai pareiškė, jog susitaiJkyroas jokiu budo negalimas,
prezidentas.
________
'kuomet kompanijos mažina

KO AMERIKON.

Sekretorius Hoover veikia su
gubernatoriais.
yv KlllvnTfiV

unai

poperinių markių.
A. <AI
ĮęmillllIOJUI
Talmkos
gamintojai Kp<*JU,
spėju
spuL 22. —į kad jie suslutalę talmkos ga^HršlninkaiĮnrinimą pagalinu turės laimėpastaraisiais A ^<>K kuomet visuomene
|

oo tvirtina,

kad

streikas ant geležinkelių. Tuo ”IU llMK,uo S**1
pasp® u"’i tinkamą
talmkos
gamintotikslu komercijos sekretorius .< ,a Amenkos-biure. Bet kuo-|jnnj8 į»tatvnią.
Hoover bendrai darbuosis su I"“4
neduota; jie kitais. Vokietijos vyrinusyliė lokiu
valstijų gubernatoriais.
J keliais inėjo Amerikon.
j lnidu i>ndidino visiems mokėsPranešta, kad gubernato- ’ Galimas daiktas, kad lenai ėius. Norimn surinkti reikariai atliks sau prigulinčią dakomnn**lai. pradės kelti lingą karo kontribuciją.

ryba su gelžkeliečių viršinin- tinai gazolįnos.
Prireikus bus pavartoti ir
Darbo taryba atranda, kad,^^ užvakar iuiijo net tii*
armijos motoriniai automobi
fr, gėleiinkeliečiAi pirm strei- trumpas konferencijas. Anot
liai.
pirmiau privalo tu viršj darli. traryb. nariai per
Tie visi pienai taisomi ko
derybas su kompanijo-1
valandų vientik tušf/.-* Priešingai
---- : pjgdainiesi j^*0* Sodžius bėrė. Nepadavė mercijos departamente, vado
mis.
jie jokių sugestijų nei kitko, vaujant pačiam sekretoriui
Į.
jie prasižengia.
kad tuo pasiremiant butų ga Hoover. Nors valdiškuose ra
< ’Įv.
.------------ •
teliuose tikrai spėjama, kad
lima stoti kompromisam

•r:

šiandie turi suKtn-iknoti pirmutinė geležinkeliečių grupė ant International
•r

& Oreat Northern geležinke-

^?lio.
Geležinkeliečių organizariviršininkų konferencija ra
ių darbo taryba
ųe nepavyko. . Darbiriržoičioi atmetė visus
paaiųlymUS,

s& tarybos «gakad streikas turėtų
atšauktas. Geležinkelie« —- — - ■ .
nrnninz&i po nepavytu-

VAflkSJO

,lTi<'ni
«P« 100 j"11"''''1''''’'
",WM"
L tiS “«
ko'nuaMy «vvko !kil’
ProK-rtai. Tie propristatyti reikalingą kiekybę | e w ir ..... ,
.
testai privers vvnausvlię ir
maisto ir kuro, jei pakils Į* ‘
.'akt,ja*‘'.Jų daUgU"!patj reichstagą atmainyti ne-

Maiataa ir tora, n^magumus vyrianrybei dėl
/Paskui pranešta, kad gdo-iužmokeraį. Už jokią mažes- ii darbo.
!nč afjuokcnii darbipinkai no-'l"« mgabciuunaa j paaHrfaa
,U>' S*“°
,r
'
ccntraliaoa vieta., «• kurių lai
Masaad.ua.tts vals.
1
šunkelių darbo taryta gamina *
darbininkų virii-!*atiul(n dirbti.
Taigi airei
* /geležinkelių
.
ir apie tai riaa bua pftakintoma ir tro-.*'*” tei‘rao ''“'■aortų.
ninkama ultimatumą.
Sako-'*kas neišvengiamas
!*
’
(Iš Bostono pranešta, kad
frnlhn* įkais vežama į aplinkinius
ma, bus pareikalauta jų, kad negali kut kitokios
miestus. Tam tikslui bus pa reikale Sueco ir Vanzetti nu
jie pasiduotų tarybos decizi- arba nuomonės.
baudimo paduota
apeliacija
Taikimosi tikslu darbo ta gaminta automobiliams užtek
i*-.
angštesnin teisman).

j ’* / P Pranešta, kad jei tarytai
.nepavyks geležinkeliečių pa
lenkti su ultimatumu, tuomet
bos kreiptasi j teismus, parfįemiant gyvuojančiais karo
* Mikų įstatymais.

-

PASIUNTĖ KARO LAIVUS.

LONDONAS,

spal. 22. —

Apsaugoti anglus
valdiniu*
Portugulijoje Anglija j Por
tugalijos pakraščius pasiuntė
keletą karo laivų.

tauriu, “sugriovė feudalizuią
ir hnrhniini kapitalizmą, kuibuvo įsisinrlies rusų kulturon. Mes turime garbės pri
pažinti, jog atlikome daugiau
už buvusias prancūzų ir an
glų revoliucijas. Po keturių
metų gyvavimo mes įsitikino
me, kari turime teisybę.’
Toliau
1 žūtimis
reiškia
Ižiaiigsiuą, jog
panaikinta
rusiioM* religijinė “ignoran
tijn” ir vyrų su nioti-riiais m
Ivgyliė. Anot jo, sovietų val
džia yra ma\iinuia demokra
tija vąlbt iečiai ils ir durbinintaias. Sako. talševikai įstei
gę naujos rųšics demokrati
ją — tai proletariato diklatorystė.
LIETUVOS LAIVYNAS.

rion iitcis: vokiečiai, lenkai
ir Silezijos piliečiui.
Reiškia, nors provincija pa
dalinta. Is-t per 15 no-lų bus
ta'inlras valdymąsis.

NAUJA KOVA PRIEŠ
TEISĖJĄ LANDIS.
NEW YORK, spal. 22. Prieš teisėją taudis
kovą
kongrese pakels atstovai Lee
iš Rrooklyno. Anot L*e, fe
leralis apmokamas teisėjas
negali Imdamas teisėju užimti
kita apmoknuin vietų.
Tai
draudžia įstatymui.

ANGLŲ MISUA ANATOLI
JOJ

Ki'i’ ■''• i 'i.

į

’>fi-

-p 21.

Šėlsta Komunistai Prancijoje

Lietuvos vaistyta, kaipo tu- Trumpoj ateity Anatolijon at
vyks iš Ixnitloitn anglų mūri
-----------------rinti išeigą į jure. galės savo ja. Jos tikslas — tai turkų
PARYŽIUS, sp&L 22.— ti visus amerikoniškos vul-!|,r<'kyką varyti jurės keliu.
su graikais taika.
Kuomet vietos policija su visu džios ofisus, ju neinu* polinio- Kol ka* Lietuva turi tiktai ma
atsidėjimu čia ir kitur ieško ,suoti du italai radikalai gal-'.^
'erstii pločio
BnlSUŽEISTAS ŽMOGUS.
bombininkų, kurie kilnosi nu- važudžiai, nubausti Mnssncbu-Jt,r<"s ^’-'Isdį ties I’nbmžudyti vietos Suv. Valstijų setts valstijoje.
,ga. tat su buk,i. ta abejo. LieĮlaši i ilgs gatvėje, tieR S.
narini3*
B bt,H ambasadorių, čia komunistų
Buvo aišku, tarytas aaaas
•<*« |
Kuomet Amerikos VIsi di
kb,U^b>s kraštų su Asblaud Avė., pasibaidė'* ar
ntšnukataa,
uorėjo, kad geležinkeliečiai i a
^u^ag» bet dėl visako nolaiknutifl ra«>, kad u panV,- l„,„at.ni.l of.«i. cm, landom-,
tnv<.ni„in kliai ir nuo vežimo nutrenkė
be jokių sąlygų pasiduotų rimą būt pairi rengusiems.
ta ombiudonui bomba ar tik Komoje ir Britlkaely rtiprini vn,|ovnj jn„ rll|,itrag! ;„V(, k! ir pavojingai sužeidė Alekgeležinkelių baronams. Kad
_
nebus pačios policijom darbas, apsaugojau!i, iš Rio-.u-dam-iro VVI1O
Tam tikslui įsi -ninlrn Jiiidmviez, 32 nu, 4543
taip, tai ir pati. konferencija ^MGMTRUOTAS ŽEMĖS
kad tuo budu butų galima pa-'gauta žinių, kad t«*r.n( komu- |uir,-. Lietuvos Gnrlaivių taud- Lafliu gal.
negalėjo duoti pasekmių.
■
DREBĖJIMAS,
kelti kovą komunistams.
j įrištai mėgina priversti Brazi rovė su M. Yču ir kapitonu
Darta taryba šiuo kartu
ORAS. — Šiandie nepnsloMieste
Brest komunistai lijos spainlą pakelti smarkią Stiilninu nr'e-nkv. Ta tandniWASHINGTON, spal. 21.
didžiai apsivylė. Manė, kad
__ Georgetovn universiteto Pr*p^fl*R Amerikon* konsuliatą kampaniją už tų dviejų Mulų ve jau turi knp:tnlo 300000 do vus oras; gali Itin li',lnus.
jai
pavyks
sugraudenti
gelej—
...... - «’ •” observatorijoje vakar užre- užvalt®r surengė aitrią demon- paliuosavimą.
lierių, kurio surinkti daugiaužinke,iečių• viršininkus. Pasi- |jopjnotai, j^mės drebėjimą.“ Graciją. Kol policija suspėjo
Kol kn« vietos policija iki ♦,’n Amerikoje per Dr. šliupą,
rodė taip tara.
kok/ ta08 pakvaišėlius išraikyti, jie šiolei susekė tik tiek, kad siim ir
G laivus iš kurių 2
ta
Taigi streiko klausimas šia
mylių nuo Washingto- sudaužė konsuliato (turis, išt- ėinmn ambasadoriui bomba bu Juralc
ir Kastytis . jau

PINIGU KURSAS.

jruškino langus ir padarė kito- vo adresuota moteriškės ra- l'’nu^'”jn "J'’1''n,'n> dirlrilaų nuostolių.
Į nka. Ant atrastu bombos Su- ’m”,‘
^nigi Lictuvni
ntsidnro
nauji
ekonominio
spręsti tiktai prezid. Hardin- galiai uždrausti streiko, arba
Grumojančius laiškus nptu- kių su mikroskopiniais Jranplėtojimosi
kelini.
gnu. Nuo prezidento priguli streikuojančius bausti.
ri Amerikos konraliat Pary- kiais susekta pirštų a<spaudos,
L. L-vė”
tolimesnieji susitaikymo žy-l jeį prezidentui Hardingui žiuje, Bordeauz’e, Lyons’e ir kurios

ndie atsiduria pūčiau Washi- n0>
ngtonan. Apie jį dabar galės

_
„__________ t „^^..s'e Ir kurios sutinka su atspaudolnzmawtr*n m1atV<H4
l>F*—»_ Grūmoja
______.
,.
.. I mis nnt poperos,
gia*«
Jnepavyktų
sulaikyti streiko, įMarseilles'e.
Jie
iš-Į
kuriame bu
pgrta taryta tari uš(*kti- kalbama,
prieš streiką ko-|«^U1U
Įipditt 41
Amerikos atpildymo'vo įvyniota tambn.
-....... kad
—— *••**«•
..
-----!•_
i
__
«...
noi moralią spėkų tarpinin- Idos nors priemonės ar kar- komisijos narius ir kitus ame- Amerikos ambasadorius Hnkanti nesutikimuose;
Bet ji tais nesuras patsai fcongre- inkelius valdininkus. Grūmoja rvey Londone taipat apturįs
neturi legalių. Ji negali le- aaa.
Itaipat snplaisintf Ir eunaikin- grūmojančios laiškus.
.
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Svetimų šalin pinigų vertė,
mainnnt nemažiau 25.000 do
lerių spalių 21 buvo tokia pa
gal Mercliants Lomi & Truzt
Conipnny .Anglijos stori, svarui
3.70
Prnneijos šimtui frnnk 7.12
4.14
SKAITYKITE IR PLATIN Itnlijns šimtui lirų
Vokiečių šimtui mark.
.65
KITE “DRAUGĄ”
Lietuvos šimtui auks.
.65
Lenkų šimtui markių
.03

•
A

Šeštadienis, Spalio 22, 1921

DRAUGAS
anuuiiuiniiiuiuiimiuiiiiiuiiimiiniM
“Naujienos” daro ilgus *o- Seimui ir jo nuskirtai YyIJgimų KATALIKŲ D1EMKAATIS {utinius, faktais neparemtus riausybei. Tai bent turėsime
««r\rt AimA
vingius ir prisiartinusios prie kuo pasveikinti Naujienas ir

IŠ MUSŲ CENTRO

ŽODIS AMERIKOS UETUVIŲ VISUOMENEI.

DRAUGAS’

(Tąsa.)
L. Laisvės Paskolos bonų su socialistus už tokį atvirų pa
Rojaus nėra.
šunka:
sisakymų. dusų draugai so
Aš toli grtuu nesakau kad
“Kol Lietuvui grūmojo ,mi- cialistui Lietuvoje drįso tai
Metams .............
Z8.00
Pusei Metų .............................. <>00 vojus iš Želigotvskio pusės... padaryti,
laukiame ir jūsų šiandien Lieti; voj viskas yra
6CV. VALST.
ta,*) “garbingo” žygio. 1 ji ūkiame. gerui, kad ten >usikurė žemės
Metams ................................ $6.00 ’ Bet kada tas pavojus
Pašei Metų ............................. 3»<M> prašalintas*, o valdžia nei kiek
rojus. Rojaus šiandien pasarrrcnumentia mokasl tlkalno. 1-ally dnr niekur nėra. Juk Amo
kas skaitosi nuo utalraZymo dienos Uvpcrnininė Mito ,M>litil:os, lni
na nuo Niauju Metų. Korini permai
lė.ni-mis jos pasidalė regalirikoj, kuri Šiandien skaitosi
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių n.r.s.” (Nnuj. 242 n.).
daugiausia iš Europos karo
sti Uperkant trasoje ar capresc "MoBaisi
revoliucijos
ir
teroro
nejr Order” arta įdedant pinigus |
pralobusį, ir-gi nėra gerai.
’l'iii ta*nt aklos vištos gi u
ragistruotų lailk«.
vėsula
kybo
ant
Kinijos
Vai

Tūkstančiai žn.onių yra be dar
j ibis. Nvljeiit ‘•Naujienos’’ ta>“DRAUGAS" PUBL. CO.
don,
galvų.
Jei
trumpu
laiku
bo ir duonos. Musiju kuri sa
.-tnjndimios Zel'gotVbkį iš Vil
8334 S. Oakley Avė., Chicago.
koki
nors
j
lykini
nepašalins
vo gamtos turtais yra turtin
niaus pašalino. .'!•* visi žino
Tcl. Rocscvdt 7791
to jutvojaus, pakils lenui bai gesnė už Eurojtų ir Auterikų
me,
kad
j
:
*
len
simi.
’
.u
bjau

suiiiuuiiiiuimiiMimiiiiiuiuiiiiiiuimii
riau negu kuomet nors. Kat sus kraujo praliejimas. Ta te drauge suėmus, kame šiandien
skaitė “Vilniaus baisenybės’’ roro audra turės išnaikinti vi viošjuilauja bolševikai ir turi
oficiozo “Lietuva” praneštas sus šiaurinius Kinijos valsty surengę savp “rojų” — mažy
o Amerikos lietuvių laikraš- bės plotus, pradėjus Mongolija lės, karo suvargintos Lietuvos'
Visa Amerikos visuomenė ėii, ir pačių Naujienų tiek ir buigus llainnn kalnais.
duonos prašo... ir Lietuva
Militarė Kinijos aristokrati džiaugiasi galėdama juos su
feukruto pirkdama L. L. I’a--|fakly 1M.rUs,,auzdiiih» iš Vii
kolos l»onų. Nekurtų socialis- njnus jjcįuvJų gyvenimo, 1tas ja tenai įsteigė savos rųšics šelpti; Jau no vienų vagonų
vidurinių mažių europinį fcu- pasiuntė grudų. Todėl nega
tams išrodinėta knd jie nore taip greit jų neužsimiršta.
dalizmų. Ir kaskadas vis la lima norėti, kad IJetuvoje bu
min Lietuvos. Ypatingai sun
Šiandien Želigovskio taiko
binu spaudžia ir kankina tau tų miltų kalnus. Juk Lietuva
ki jų buvo padėtis, kuomet
ma į pačių lietuvio širdį. Jis
pradėta ytin valstybinis dar
l»rėjo kelis kortus karo audrų,
naikina kiekvienų
lietuvio p
ei kinų tauta tuo tarpu turtus sunaikino, žmones su
bas — paskola. Jie atsidūrė
dvasios liekanų nnisų sostinė
svajoja apie laisvę, su dvasia vargino.
keblume padęjinic.
*
j
je: uždaro visas kultūrines ir
ir kunu veržiasi neprikluusoNeremsi paskolos — nusto
gailestingas įstaigas, meta gat
Daug padaryta.
mybėn.
si žmonių įsitikėjimo, negalė
vėn mokinius ir našlaičius, nTen reikia tik drąsaus* ir
si skelbtis Lietuvos laisvės
Bet Lietuvos žmonės pert tris
reštuoja visus tautinės teisės
stipraus obalsio, gi tuojaus paskutinius metus, kada jau
ir nepriklausomybės šalinin
gynėjus, net pačių socialistų
visa tauta pakiltų inirtinon' galėjo laisviau* atsikvėpti, pa
kas esąs. O į tokius darbo
neišskirdamos.
kovon su militaro aristokrati-’darė viskų kų įstengė, kad
žmoių šunadvokačius — visi
Lictuvojo daromi mitingai
ja. Kaip bematai šaly paliktų J Lietuvoj gerai butų gyventi,
šnairuoja, dagi išgama pnvndi— protestai prieš tokį žiaurų
vientik griuvėsiai ir pelenai,'Ko nepadarė, to neįstengė—
Želigovskio kulturkamfų, šau
gi iš aristokratijos tik vieni Todėl Jūsų pareiga — AmeAntrn vertus — remsi ir-gi
kiamasi civilizuoto pasaulio
polaikni.
rikojo gyvenančių lietuvių, ne
negerai Reiškia nusidėsi savo
pagclbos.
Pietų
Kinijoj
liaudis
jau
protestais ir skundais įdėtapartijai kuri liepia versti da
O kokių garantijų duoda'
ruošiasi. Reakcionierių priešą- vų “statyti”, liet savo durim
bartinę žmonių valdžių, n?j
socialistai
kad Želigovskis
ky stojo ir smarkiai veikia la- Eikit ir padėkit kurti .Lieji j St. Seimų išrinko permaTautų Sųjungos įsakomas ap bai įtakingas dr. Sun-Yat Šen. tuvos ramų, ^ikit ir taisykit
žai socialistų kurie nėra Lie
leisti Vilnių nepasikesins ant Jis ruošiasi' prieš šiaurinės Ki
tuvos šeimininkai.
kas taisytina. Bet patys ne
Lietuvos neokupuotų žemių, nijos militaristus.
Soc.-demokr. su Naujieno
prisidėdami prie IJetuvos kū
kad jis ramiai kaip nuolaidus
mis, kuilio gudrus jiolitikai,
Išilgai upės Yangtze ūsuo rimo, nespiauilykit bent tuos
avinėlis jiasakęs sudiev išsi
bevelijo tyla boikotuoti visos
se plotuose girdimi besiurti- kurie jiasiaukoję laiko drąsini
nėšins
Varšuvon
J
Ar
neteks
Amerikos lietuvių patriotinį
uuitčiu uragano ošimai. Revo iškėlę tautos'laisvės vėliavų!
musų kariuomenei gintis nuo
darbų — paskolos vajų. Te
liucijos lopšys yni miestai Kurie rengt’* Lietuvai ir jos
plėšrios ir jokiomis sutartimis
čiaus koikurio jų šalininkai
Wucltang ir Hankotv. Tenai žmonėms laimingesnę ateitį!
ncpažuliotos
plėšikų
gaujos
f
drįso jiems akysna tarti, kad
gyventojų
nepasitenkinimo*
Bepig Naujienoms rašyti to reiškiasi stiprinus.
“Naujienos” seka bolševikų
Žinokit visi, kud Lietuva
metodų, būtent jeigu nėra taip kias nesąmones, kuomet jų Tik reikia mažinusios kibirk
kaip Naujienų sociulistai kai kailis toli nuo Želigovskio na šties — eksplozija akimirks sunkinusį laikų jau išgyveno.
Ji nenusiminė ir tada kuomet
nori, težųstu Lietuva su savo gi). Visa taj Naujienos vadina ny įvyks.
“tas pavojus (Želigovskio) ta
valdžia.
Gi jei tas įvyks, tai Kinija nieko dur neturėjo, tik karo
po
prašalintas.
Reiškia
nėrėm“Nepatinka valdžios tukti ka,
bus Įtaisau* teroro reginys, griuvėsiui niūksojo, o aplin
kitę
savo
brolių
tėvynę
kokio
jiasanlis nematė. Jis už- kui priešai, vt vilkai, galando
nereikia ir Lietuvos, tegrims(temdins
..nxlins Sp
Amrn dantis. Draugų mažai -tebuvo—
ta ji bedugnėn su visais savo krutinc ir siela beginančių!
ir bolševikų 4terorų
“Naujienos” moku jmslgirti Rusijoje. Išjudinti 400 inilionų Tuo labinus šiandien, turėda
šalies piliečiais. Čia rodo^
kaip ir keistoko” (Naujienos kud jos Lietuvos reikalus pir- kinų. tai reiškia įsmeigti laz ma valstybinę būtį, būdama
iiion vieton stato. Kam’čia su- dų skruzdėlvnnn.
juu nepriklausomo, turėdama
241 n.).
kariuomenę, finansus, pilnus
Tbkį priekaištų daro Nuuj. ve ir kitus mulkinti. Daugintis
soc. jų idėjos žmonės, bet ka ei vilės drųsos prisipožįstunt,
Lietuvos laisvės Bonas, tai grudų aruodiis .— išgyvena.
Jr, nors vnrgidj vargdami Liedangi jie drįsta būti ligi jMit kad mes tiek remiame Lietu ženklas pilietiško susipratimo.
tuvos žmonės užbaigs statyti
galo nuoseklus, tų išvaiki aiš vos reikalus kiek ji tarnauja
musu
partijos
tikslams,
o
n»
kėti iškelia ir nori savo drau
Bonas — tai savo tanios pa laisvos Lietuvos ritmą, kuria
Iplačios liaudies, išrinktum ht..jėgomis pasitikėjimas.
| me ir Jums, kurie šiandien
giu prablaivinti.
Enla kaftdlra^ lWi)TO ncdėldlcnliu
PKKNIM KRATOS KAINA:
CHICAGOJE UI VS81EMYJK:

KINIJOS LIKIMAS.

AKLOS VIŠTOS GRŪDAS.

*^1^, aUitot

Lietuvy niekinat, paliks vie
tos! Bet ar turėsit drųsos tuo
met gryšti ir naudotis kitų
nuopelnais!

Įspėjimas.
•

•*

TAUTOS P0ND0 SEIMUI SBKBET0BIAU8 RAPORTAS.
(Tęsinys.)
BENDROS PAJAMOS
Šelpimui

U1J3M7
. 3,022.58

.................................................................

• > Kūdikėlio Jėzaus Naš. Fondo ................. ..

žinokit viii, kurie norite,.ne
pirkdami Lietuvon paskolos
l’oliliikajai akcijai ...
bonų, Uetuvų pražudyti —- Vajaus L. b. Reikalams

— Lietuva nežus dėlto, kad
Jus vienų kitų bonų nenupirk
Kult u rus n-ikalauis ................................................. 6,562.38
sit! Jai
neleis
žūti
Lietuvos
L'nivrnsilcto ............................................................. 1,043.73
* •
, X
darbo žmonės* kurie netik sa Kun. Meškauskas surinko .................................... 130.60

vo turtlia dėde Uit tėvynės
laisvės aukuro, bet ir gyvastį
mielai aukoja! Bet Jus skolin
dami aavo dolerius galit pa
lengvinti Lietuvos žmonėms
valstybės kurinio darbe, gniit sumažinti savo brolių se
serų ir tėvų vargus. Galit ir
sau įsigyti Lietuvos kūrėjų
vardų!— O bendromis pajėgo
mis sukurus savo valstybę, bus
malonu jou gryŽti ir dalin
tis bendrais

* "j ?
Todėl darban; Jok visi ma
tome, kad Amerikoje jau bai
giasi gerieji lųikni. Nedarbas,
o su juo drauge badas ir var
gas' eina ne mažyn, bet didyn.
Kas žino kų žada rytojus!

Lietuvoj aušta naujo gyvnnime giedra, darbo ir pelno begulės.
gulės. Tik
Tik dirbk
dirbk ir-pelnykis!
ir-pelnykis!
Taigi, kiekvieno ir‘visų drau

ge pareiga remti Lietuvos ku
riamąjį darbų, pirkti pasko
los bonus,, dėtis į Lietuvos ekonoiuines bendroves. Kiek
vieno pareiga,
protestuoti
prieš tas organizacijas ir tuos
laikraščius kurie eina prieš
Lietuvą ir jw,jųu<>pjų .Vyriau-,
sybę. Jie yra kiekvieno Jūsų
ne draugai, bet priešai!
“Kas savuosius peikia, tų
kiti iš mugės varo, o saviš
kiams jo nereikia, -nes jis gė
da jiems vien daro”L,

• - .
.Svečias.
.(Pabaiga)

HR092.47

Kun. P. Klikna Hnmm Rtuilmitams .................... 203A1
237.68
% Kun. Laukai&o Fondo .............................

88J177A0
10$į. Atsargos .....................................................

58524

3333A1

6%

-T
83828.55

luto «••••••«
Balansas uuo 1 d. Rugsėjo 1920 m.

V

I jbų..............

IftMOKAJZMJkL
šelpimui L. R. K. H. D. ir šv. a Paulo Dr.
Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių Fondo Atat. ..

L25&1S
2J0928

8.800A0
Kultūros Šveicarijos Mokai, paskola .........
Kultams Amerikos Moksl. paskola *.*.................. 250.00
Kultūras Romos Mokai, paskola ........................ 203211
U K. V. CentnU . ............................................... LOOOOO
Kun. Meškauskui jo surinktų aukų .................... 923.78
Kun. Meškauskui ii Kun. Laukaifio Fondo .. 2^000.00
Politiškai akcijai keliones

.......................... J.,..

84J&8

*.

L. Prx Stulainrirai Cį683307 tnarit.) .... 38,63lM
Kun. A. Jtusitis už knygas Hist of L. Nat. .... 100.00
4»
b. Atat J. Vileišiui, Liet DrisvėsnUMųas
Laisvės reiksĮųos .... 6BU10
38140 ,
Labi** (rimams .. 2Ų50&00
5*
L. Atat V. čarneddui vokiškomis maikėmm
--tiuli* J

’

'

Organizacijos žšlaidaR, knygų spauda
Ofiso spauda
.
Kelionės vajaus reikalams

Sekretoriui alga už 10 mėnesių
Ofia)rorida

____

1B000

Krasažcnkliai ...................
Kabeliai Europon*.........
Ofiso' jtopiera ir kiti reikmenys
Safe Deposk
C.;-.
Radaričinus pratęst, ėricis U5, czprcss 2.26 .... 4.0l

Atmokėta už Liet. pašto žctikldius. L. Misijai
Vėliavėlių užkak>1a
Labų

'/

«• 5/

•

Nuo įsteigimo T. Foudo iki Rdgaėjo 1921 pajamų buvo
Nuo įsteigimo T. F. iki 1 Rugsėjo 19Ž1 išmokėta

Rugsėjo 1 d. 1921 m. T. P. ižde lieka

'Vos Suv. Valstijos spėjo su
dėti aut karsto pežinomo anglu
karžygio medalį kongreso pa
skirtų, Anglija nutarė suteik
ti kryčių “Vietosią” neŽinornuin. amerikiečių
kareiviui.
Tas pasikeitimas kareiviam*
jiągurbu,
stiprinu
simpatijų abiejų tųūtų tume t

ABELNOS TAUTOS POięUO IŠLAIDOS, BŲT®RTfų.
PolitKkajui akcijai iškišta
...............
8295,815.16
šelpimui ifleista........... .............................................112^2887
Kultūras reikalams..........................................
45377A9
Organizarijai, t. y. TautosFondoreikalams
25J82.71
Nuostolis ]iarduodant LibertyBonus.....................2/84.42

'
.Labų
Kadaugi viso pąjamy buvo
Išmokėta gi
Rugsėjo 1 d. iždo randasi

<z

850L272R5
. 48R285A5

»*

*•

$ •

K. J. Krušinskas
Tautos, F, ‘

Bonos — tai vergiju* gaian-į

n

POLITIKOS PARTIJOS.
L. Tnunpo musų partijų atsiradimo isto
rija ir jų svarbumas.
Tęsinys
Lictuvu turi but demokratinė šalis. Jo
je tokia tvarku bus įvestu, kokios nori
šalies gyventojai. Aukščiausiu Šalies val
dytoju yra visa šalis. Šalies bulso turės
klausytis Lietuvos vyriausybė. Ji tik tai
gali daryt, ko pareikalauju j*t savo utstovus dalies gyventojui. Valstybės tvar
kyme kuone visa sprendžiu politikos par
tijos. Pavienis žmogus nieko pnduryli negnli.A’esusiburę j partijas žmonės pasilie

ka kaip ir valstybinio gyvenimo užpakaly.
Riekvienųs tad žmogus norįs, kad jo bal
sas turėtų valstybės gyvenime įtakos, tu. ri prisidėti prie tinkamus sau jmrtijos. Juo
ėjabinu tai reikalinga, kad daug partijų ei~~ jvairiais keliais, siūlo griežtai priesin'sumnyinus. Ir jei žmonėm ncMos į sau
partijas, nedidins jų narių
ros, galės viriu; judint tokia jtarti
Rbskvri įves ncpukeiiėiuniaj HUnkių tvur-

du*. jų tikslus, siekius.
Visas lietuvių ]»artijiis galima padalin
ti j d\i rusi: socialistinės ir nesociulistinės.
Prie socialistinių |mrtijų priguli: liolševikui-koinunistui, socini-dcmokrutui, revoliuciniui-socialistui liuudininkni, socialistui
liaudininkai ir socialistai liaudiniukai de
mokratui. Prie nesociulistinių jiartijų pri
guli: krikščionių-demokratų partija, tau
tos iMižangos partija nrba pužnngiečiui ir
demokratinės tuutos laisvės santara arba
santūri ečiai.

2. Keli butini paaiškinimai.

Pirm negu pradėsim gvildenti atskirų
purtijų programas, turim išsiaiškinti kaikurias sąvokas, dėl kurių nesupratimo
guli būti nesuprantamas ir visas {Midijos
veidus, vi«i jų siekimai ir nusistatymai.
Tokių nesuprantamų platesnei darlto vi
lmii» žmonės keiks ir tišgromis lai** suomenei sųvokų-žodžių jiartijų progra
mose daugiausia atsiras jų nusistatyme
Bet* kad kiekvienus galėtų dėtis prie 'dėl žemės klausimo,

M

L

to ditrlio sąmoningai, kad nebūtų apgau
lingai įtrauktus į tų purtijų, kuri yra jam
netinkama, (nes yra partijų pav., socialis
tinių. kurios savo visų tikslų žmonėms
ne{Nt>uko), laiduosiu čia visų musų |wrtijų aprašymus, nušviesiu trumpai jų vei

bU'. 9^

‘L ’

\
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Žemės klausiau, partijos yra pasidali
nusios į dvi dali. Vieno* jų nori, kad žęmė jnisiliktų žmonių nuosavybė, kitos gi
nori, kad žemė butų valstybės'nuosavybė,
o žmonės iš jos jų uuomotųsi, — rendavotųsi. Žemės nuosavybės panaikinimo sie
kia visos socialistų partijos. Bet ir socia
listai, jiuniiikinę ž< inės.nuosavybe, nevie
nodai nori sutvarkyti žemės klausimų.
Vieni jų nori, kaip pav. social.-dcmokrų*
tai, Imlšcvikni ir menševikui, socialistai
liaudiniukai, įvesti žemės nacionalizacijų,
kiti. kaip revoliuciniai socialistai liaudininkui-žemėri sočiulizarijų, dar kiti (pas
uiųs tokių juu nėr), kaip užsienių sočiai*
demokratai, žemės inuhicipulizueijų.

nalizoeijos reikalauja Lietuvon soeial-deluokmtai, menševikai ir socialistai baudi-

•a
imt* ra t ir'prie
aa*** 'varnam jos Atnra
ninkai
eina rarasra
socialistui liaudį
uinkai demokratai.
Kita žemės naaonabzabijos ryšis yra
ta, kada žemės valstybė ne nuomoju ats
kiriems žmonėms, bet žmonės valstybės
prižiūrinti dirbu žcuię bendrai iš vien ir
visa, kas iš žemės gaunama, pereina val
stybės žirnai. iš guulųjų žemės vaisių,
valstybė dalį skiria už darbų dirbantiems
tų žemę darbininkams, o . kitų dalį-su-v
naudoja savo. reikalams. Tokių žemės nu
otoliai izarijų skelbta ir veda j gyvenimų
bolševikai komunistai. Jų dar kitaip vadina žeinče komnnizmti nrba lcolektivizatu. Prio' tokio žemės sutvarkymo valsty
yra tokia žemės < bė bus visų valstybės žemių dvarininkas,
visų žemių savi o visi žmonės jos kumečiais.
jos gali tik uuoKiti socialistai sako, kad atskiri žmo
nės
savo žemės turėti negulė?, o visa že
kurie nori žemę
mė bus naoeavybe vietos savivaldybių,
'■'ė'
*
{pdi boti dvejo- o žmonės iš fų savivuldybių galės jų nito-

miesto gyventojus ųn kaimo
Tokia savivaldybė bus anties ar gtitor*
__ ____ •«* _ z_____
dės savivaldybė. MnnieipatiaMiia
nutiesti kelias prie žemės gėtytių
sto gyventojoms, norima, — Red j
nesinaudotų, kaip lig Moliai, ti£5
gyventojai
Mnnipulizaeijos taikėsi ir musų social
demokratui menševikai, bet 1MB m. jie
perėjo prie žemės nacionalizacijos.
Socializucija gi vadinasi, fe žemės valdyUio forma, kurioje žemės savininko ar
valdytojų yra valsčių savivaldybės ar jų
sųjungo apskrities ra vi valdybės pa vid4&K
Socializa vus tod žemę j£ galės
upie jų spręsti tik kaimo gyv
tfto gyventojai nuo to darbo
tL Tuond tik ir skiriasi
torija nuo žemės inunįeipa
Bažnyčios nno valstjbės
sąvoka sutinkama kuo ne
programose. Kadangi ji
aiškiai suprantama, tad

Kų visu tai reiškiat
žemės nacionalizacija
vuld>-mo forma, kurioje
ninku yra vaistyta’*, o iš
muotis visi tie žmonės,
dirbti.
•
.
Žemės naciu nu Ii nacija
jkjs rųšics: vienu rųiis, kada žmogus iš
t- .
sinuomojęs iš vatatybės
sklypų jj
Tokių žemus valdymo ryšių yra dvi:
dirba atskirai su savo žetmyąa ir kaip iontėa somalueuCMo ir utunieiyalizarija. •
tinkama sunaudoja vMn'Uto.tanfcp.u, į,
kūteija vadinosi tokia 4',
tu* vaisius. To, kas
tvarkymas, kuriame yni
WvivaWjbė, j,
jis yra pilnas HiviabAmtb

tmb,

turi but San

—t
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DRAUGAS

Draugijos ir Katalikų Akcija
UOLUS PRITARIMAS UNIVERSITETU UETUVOJE.

kiečiai turimo tokiems dulvkarna net specialę draugijų,
kuri nuo pradžios pasaulinio
karo, jau taip daug pasidar
bavo šelpdama nukentėjusius
nuo karo Lietuvoje, taip daug
nuveikė prie nepriklausomos
Lietuvos respublikos įkūrimo
ir palnikymo.

Worcester’y,

vylo Sjuiudos Draugijos j tal-|li<i> darbuotojo?): Maria Koja

kų. Vienbalsiui pritarta gernrn sumanymui ir jtngolhon
išrinktos veiklios sąjungietės:
Magdalena filiorienė, Ona Pa u
linkonienė,
Julė Stonkienė.
Marcelė Veniukė.

Mass.

t
-x
liko tvirta katalikiška lietu- įminu, nebuvo nei vienos prievničių draugija. Nestebėtinu šingos. Todelei vienbalsiai nu
tildė!, kad i trumpą laiką drau turtu ramti, liet dėl vėlybo laigija taip skaitlingai užaugo ko nutarta auka paskirti seir greitai pralenki* anksčiau kaiiėiame siu-irinkime,
už ją .usitvėruMa. draugijas. Į Api<? kJtŲ <lraugijn voikimn

kienė, Ona Lodicnė, Juzė Voitkeviėienė, Magdalena Cn Va
Lietuvių Kolegija Amerikoje Karitai Remiama.
nnugli.
Gnulns “Tautos Fondo“ >ky
Aitas laikas yra. darbyme
Dideliai svarbiu daiktu —
Įtinus laiškas kviečiantis pa
čio laikas visiems Amerikos Lietuvai turėti universitos, bet
}
remti Kultūros Vajų, buvo la šiai lietuviu naujokyno! “Ma-I,oks. pnrn;vfl kil„ svkj
jų
geriems lietuviams ir jn drau taip-gi labai svarbu mums Abai malonini judintus. Yhh i ijn> \ aulo Dimisija \ia<li- jnvnesiniu sudrinkiinų, kuomet
gijoms. Šio miesto lietuviai merikos lietuviams ir savo rei
Draugija “Lietuvaitė.“
narės žadėjo sulyg savo išgu dėlė pagelba. Daug iuum. >esu bns iinomft np;0
prisid,-..
jau nuo kelių metų, knip nuo kalų nopražiopso! i. Kuomet
Jauniausioji šio mindo pa lės gausiai aukoti Lietuvos cių *. nu pn>ulpą gauna ligoje jįm^ (nrba ntsiinctimų) prie
Tos
pasižymėjusios
organi

latos pasižymi kultu riniame remiame Tėvynę visa galia,
laipinė draugija “Lietuvaitė“ Katalikų Vniversitui ir Kole ir iš kalno žino, kad lu>n,i-; b«>n<lro katalikų dnrlra, ypr.č
darbo delei Tėvynės ir nnnii- labai gerai darome, vis-gi tas zacijos vardas yra “Tautos
turėjo «ftvo mėnesinį su-irin gijai Amerikoje, i’ntnrln tiem rus lui kam ją aprūpinti. >ulyg aukojimo Lietuvos uni&1uomči Amerikos lietuvių rei neleidžia mums apleisti savo Fondas“, karį pagimdė Pir
kimų spalio 6.
tikslam ir iš iždo paaukoti, Draugija yra gerai žinoma ne;v<.rwih|i ir ]jotnvhj Kolegijai
kaluose. Svarbių to dnrbo dalį pareigų atžvilgiu i vietos rei masis Amerikos lietuvių šuva
Nors draugija gyvuoja tik liet suma bus nuskirta kitam'' vien pašalpoji* savo narams. Amerikoje,
žiavimas
Cliieagoje,
1914
mo

tenka atlikti organizuoticm* kalus. Yra — gi ltegalo svar
liet ji kas metai pasižymi gra-.'
Ruu j j Jakaitis,
jtenkti metai, bet sjtėjo pasi susirinkime.
lietuviams, jų draugijoms.
bių Amerikos lietuvių reikalų, tais. Todėl, šių metų Katali
žymėti gražiais darbais. Drau
“Tautos Fondo“ skyriui žiais visuomeniškais darbais.
kurie ligi šiol dar neaprnpin- kų Kongresas ir pavedė Tau
Paskolos Vajus.
gijų sudaro žymus skaitlius prašant, išrinkta net dešimts Draugija uoliai ramia Lietu- REDAKCIJOS PRIERAŠAS,
ti, kaip va: prieglauda sene tos Fondui rinkti ir persiųsti
susipratusių
lietuvaičių kata darbščių sesučių j pngelbų pa vos reikalus per “Tautos Fon
Kuomet
nūnai: keliamas liams ir našlaičiams,' emigran aukas ir Lietuvos tmiversitui
Neiškenčiame nepareiškę didePaskolos Vajus, ruošiamasi į tams namai, lietuviška kolegi ir kolegijai. Pavesti darbas likių. Jos eina išvien su pa sekmingai kelti Kultūros Va dą’’ ir dnrbnojnsi Katalikų1 liausios pagarbos Worcesterio
lengva, bet sunku jisai išpil žangia katalikų visuomene ir jų, būtent: Magdalena Vrmo- Draugijų Federacijoje.
. Amerikos lietuvių katalikų ja.
parapijos Vadai ir jos drau
Praeitais metais “Marijos
dyti kuomet užsibrėžiama į dirba prie “Tautos Fondo“ ir nienė, Ona fteškeviėienė, Marė
Kultūros Vajų ir jau artinasi
Dar prieš karų pradėta rū
gijoms bei nariams. Jeigu to
trumpų laikų surinkti $50,000.- “Katalikų Draugijų Federaci Šeškevičienė, .Ona lx>dienė, O Vardo Draugija’’ pirko Lietu
Katalikų Spaudos Savaitė. pintis steigimu aukštesnės mo
kiais šuoliais sugebėtume ir
vadovauja na Pnuliukovienė,
vos Boną už $200. Tečians jm00 arija $100,000.00 aukų. Kas jos.“ Draugijai
Mnreelė
?• tai katalikiškųjų draugijų su kyklos — kolegijos Amerikoje.
kituose miestuose suorganisunku vienam, tas daug leng nuo jos susitvėrimo gabi pir Pinkuvienė, Uršulė Matlnus- staramjame susirinkime nuta
sirinkimai nusitęsia iki vėly Karas tų darbų sutrukdė, bot
. Unr pirkti nž $1im. I’nsk,,k
viau vienam miestui, o jau vi mininkė Elzbieta Dominnitie- kienė, Ona Ridikevičienė, Mag ri
bai nakčiai, šiuos svarbius da reikalo nepanaikino. Ligi šiol
l«» Komitetui į pngolhtt iArink-|^’
sai lengva visiems amerikic- nė.
dalena Gražalienė, Magdalena
lykus aptariant, darbininkais Amerikos lietuviai katalikai
]la,-inski.'n.'., ka« nori' »«’
Pastaramjame susirinkime Kulišauskienė.
tos Petronėlė
ciams.
turi įsitaisę pradinių mokyk
ir pinigais aprūpinant
do į katalikiškų akcijų, musu
nutarta net keletą gražių da
fiv. Paulinus Spaudos drau Maria Kižauskienė.
Aukų
Rinkėjai.
lų,
bet
aukštesnės
mokyklos
tč
p,.
Pardavinėjime Lietuvos Lailykų. Visų-pirma užgirta, Lie gija jau rauginsi švęsti ka
Pastanuiijame susirinkime naudingas, kilnus Bažnyčiai ir
dar
neturi
nei
vienos.
Mes
rei
<
avės Paskolos bonų musų drau
Svarbu turėti atatinkamų tuvos laisvės Paskolos va
talikų Spaudos Savaitę, pla “ftv. Pauliaus Kiiaudos Drau- Tėvynei darbas atstoja visus
gijos“ atstovas kvietė ir “Ma->^ Šmeižtus ir plepalus,
“ gijoms tenka visų pirma pa kalaujame kad musų mokslei skaičių suorganizuotų aukų jus. Iš draugijos iždo nutarta
tinimui katalikų laikraščių ir
viai
į
advokatus,
gydytojus,
ku
čioms bonų nusipirkti, para
rinkėjų, kurie pašvęstų savo tuojaus pirkti vienų Iranu už knygų. fiv. Onos draugijos na rijos Vardo Draugiją“ prisi- ®*®ve
taip plačiai ai
ginti prie pirkimo visus na nigns butų gerais lietuviais, laikų ir darbų ir visų vajaus $50.00, ale susirinkusių buvo
dėti prie darbo Katalikų Spaušventai
Woroesterio
rės daugelis skaito laikraščius.
bet
ligi
šiol
tiems
mokslei
darbuotei Lauksime
rius ir ifi savo tarpo išrinkti
laikų, su tam — tikromis kny nuomonė, kad dar vienų Iranu mėgsta geras knygas ir spau-į’l"” Savaitėje. Užkvietimas
viams
neparupiname
įstaigos,
dazbfitesnius, uolius narius,
d*ugi&us ^mų nuo Jūsų. už
gutėmis eitų į Žmones aukų pirkti, kad pasiekus $100. Da dos svarbų supranta. Todėl, vienlmlsioi priimtas ir sekankame
jie
lietuvių
tautų,
lite

širdingai dėkojame.
pardavinėtų bonus ki
rinkti. Vietinis “Tautos Fon lyvavusiųjų susirinkime buvo pakvietimą fiv. Pauliaus Spau- čios pasižymėjusios narės išratūrų, dailę, istorijų, kalbų do“ skyrius permatė reikalų
pakilus ūpas, kad visoms iš- <ips Draugijos priėmė, nutarė rinktas Spaudos Savaites Ko
galėtų pažinti ir pamylėti. Tai- suorganizuoti apie keturiasdesigalinčioms pirkti po Iranu. Katalikų Spaudos Savaitę kuo mitetui į talkų: Elzbieta Domi- IX
•
« J . • •_
•
Kultūros vajus.
\ gi,
aišku, kad steigimas Ame
šimts aukų rinkėjų. Kadangi Dvi darbščios narės, būtent mi gali remti ir j pagelbų Spau į nnitienė, .Mari* Elkevičicnė ir g
t.
Kultuos Vajus, tas žodis rikoje Lietuvių Kolegijos yra į komitetų tiek daug narių Elzbieta Dominąitienė ir Pet dos Draugijai išrinko: Juzę Mngdulenn Mnrkunienė.
■
' trumpai skamba, bet reiškia neatidėliojamas dalykas. Už neįeina, todėl kreiptasi į drau ronėlė Bačiufikienė, Išrinktos Vaitkevičienę, Ona fteškevičiePerskaitytas Atholio kleboDidžiausia lietuviška
.r didelį ir ilgų darbų. Atgimu- tolymesnį šio dalyko vilkdy gijas, kad tos prisiųstų po ko pagelbėti darbuotis Paskolos nę, Ona Lodienę, Marę Ulevi no kun. Augustino Petraičio
krautuvė po numeriu 4617
šioje Lietuvos valstijoje rei mų per didelė atsakomybė kri letų estrų atstovų vien dd komitetui.
pakvietimas
j
jų
naujos
bažnyS- Ashland. Avė. Kurioj |
čienę, Elenų Nevutienę.
stų ant šios kartos Amerikos vajaus laiko. Pradžioje rezul
čios
pašventinimo
iškilmes.
■
galima gauti *lsokin yy- B
kia daug mokytų žmonių, nes
Susirinkusios narės gyvai
fiv. Onos Draugija dar-gi
lietuvių. Ir- šių metų Katalikų tatai puikus, ir todėl taip rim
■
rišku aprėdaliu: aulyg
samdant svetimtaučius, tie ne
svarstė ir Katalikų Kongreso priguli j Katalikų Draugija Susirinkimas pakvietimą inn■ naujausios mados overKongresas Brooklyne nutarė tai, sistematingai organizuo
a visada Lietuvai ištikimais pa
užgirių Kultūros Vajų, delei Federacijų.
loniai priėmė, nutarė bažny
kautų, siutų, čeveryku,
sirodo. Reikia, tat, siųsti musų smarkiai ir drąsiai ruošti ke jant kultūros vajų, jau dabar įkūrimo Universito Lietuvoje
čios pašventinime dalyvauti ir
viršutinių
ir apatinių uiar J
jaunuomenę į aukštus univer- lius prie kaip galima greito permatoma kad šio miesto lie ir Lietuvių Kolegijos Ameri- “Marijos Vardo Draugija.“ jraskyre nnujui bažnyčiai $30
akinių, vyrams ir vai- g
_ -“l-l
. • pa
_ 
. aito mokslus, gelbėti juos pi* įsteigimo Lietuvių Kolegijos tuviai savo kvotų atliks.
koje. TX
Ė iždo xtam
tikslui
Didžiausioji šio miesto pa aukų.
J kailis, skrybėlių, kepurių g
Šiomis dienomis buvo susi aukota $15. Kaipo jaunai šaipėlė draugija yra “Mari
' nigifikai, kad tik greičiau su* Amerikoje.
Jau buvo pusiau dvyliktos g ir daug kitokiu aprėdaliu,
rinkimai keturių moterų drau draugijai tai nemaža auka, y- jos Vardo I) raugi jn”. Jų su valandos, kada iš eilės imta | prekės labai pygios . ViŠliauktume įvairių profesijų
Pinigų Klausimas.
■ sietus gerai pažįstame sagijų ir visos entuziastiškai pri pač kad pačios narės žadėjo organizavo a. a. knn. Vincen svarstyti
specialistų, kad tėvynė veikiai
“Tautos Fondo’’
vininkai Maikė Raudis,
Svarbiausias dalykas, tiek tarė ir paskolai ir vajui
galėtų nusikratyti neištikimų
vajų remti asmeninėmis auko tas Bukaveekas. ftiai.draugijai pakvietimas prisidėti prie Kul g kuris dirbo per 17 metų
prie įkūrimo Lietuvoje univer
svetimtaučių specialistų.
mis. Dvi extra atstovės išrink- pasekmingai
pirmininkauja tūros Vajaus. Taip reikaluiprie Oppenkeimer ir J. Ja-’
Moterų Sąjungos 5 kuopa.
sito, tiek prie įsteigimo Lie
ta j “Tautos Fondų“, kad pa Elzbieta Kupstienėj Nuo patogiems tautos dalykams, kaip * nušauskas, 4617 S. Ash- |
Ligšiol Lietuvoje nėra nei
tuvių Kolegijos Amerikoje, tai
Mėnęsinis šios draugijos su gelbėjus Kultūros Vajui Juoland Avė., Cliieago, III
■
savo užsidėjimo draugija nie- Lietuvos Vniversitui ir Lietu-vieno uni versito. Musų stasirinkimas buvo 3 spalio. Re dvi yra pasekmingos ir prity
pinigų klausimas.
knd nesiblaškė; visuomet iš- vių Kolegijai Amerikoje, žiKj"dentai tari dangytis į sveti*
Juo greičiau galėsime sukel ni kuriame didesniame, lietu rusios darbuotojos, Magdalena
p-Įfflas žemes. Bet gi visada taip
ti reikalingų pinigų sumų juo vių apgyventame mieste nebū Grigaitienė ir Ona Karoblienė.
negali būti. Lietuva tari tu
greičiaus turėsime universitų tų “Moterų Sąjungos“ kuo-
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rėti universitų. Prie to dabar
jau ir einama.
Pirmiausia tuo dalyku*rim
tai pradėjo rnpintis žemaičių

“ftv. Onos Draugija.“
ir kolegijų. Įsteigimas tų dvie pos. Siame mieste tos Sąjun
jų mokslo įstaigų yra musų gos kuopa jau juda-kruta nuo
Mėnesinis “fiv. Onos Drau
1914
metų.
JI
yra
žinoma
kai

rankose. Uoliai, iš širdies ran
gijos“ susirinkimas buvo ant
dami (ne žodžiais, bet auko po viena iš pačių veikliausių rytojaus, spalio 7. Šioji yr.i

Vyskupas Pranciškus Karys— mis ir pasidarbavimu) šiuos vietinių draugijų. Pasižymėjo bažnytinė padorių moterų or

5;' Karevičius. Kaipo katalikiškos
vadas
aiškiai maį>tė, kad. katalikams pirmiem*
l siems reikia tuomi rūpintis ir
įsteigti savo universitų. Te"".čiaus toksai užmanymas reika* 'Jauja didelės krūvos pinigų, o
vyskupas neturi. Bet vys>kupM jautė, kad tas dalykas
ae jom vienam rupi ir ko vie
nas negali padaryti, dažnai di
deliam žmonių burini tas no
4 3t sunku padaryti. Todėl, vysku-

prakilnius sumanymus, galime
sau garbę, o tautai didelę nau
dų suteikti į vienus ar dviejus metus.
fitai draugijoms, kurios geruošė sumanymuose "vadovau
ja, joms reikia savo iždus pajudinti, kad taip reikalingų
įstaigų —universitetas Lietu
voje ir kolegijų — Amerikoje
į Įnirus. Draugijų aukos daug
reiškia, bet be asmeninių na
rių aukų, sumanymas įvyk-

«ko-tah)

r

tatahMkam

tr

todel dar tattad „fru, tad

ji gražiai surengtais vakarais,
įsteigimu vakarinių kursų pasunoldnimui įvairių darbelių, o
ypač šios draugijos narės la
bai daug pasidarbavo Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, šel
piant kareivius šiltais drabu
žiais ir kitais daiktais. Šiais
metais tai organizacijai pir
mininkauja darbšti katalikė
veikėja Ona Sidabrienė.
Kaip Susivienijimo kuopos,
taip ir Moterų Sąjungos kuo
pos vietiniams reikalams jei
gu* turi labai menkas, te
čiaus darbščios sųjungietės
praeitais metais
nusipirko
Lietuvos bonų ir jau rengiasi
pirkti bonų ir liais metais. Iž
savo tarpo išrinko bonns par
davinėti šias pasižymėjusias
katalikų veikėjas: Veronikų
Idntidenę, Ona
Ju
la Stoikienę Ir Magdalena

viri Ameriko. mripntt lietaui tai ganto
Lietuvos tatalilditam uItataiMĮ Belo Ty»ta»ĮM M*1'Įniverritai ir kolegijai gautai
•t, Idflų, krripdarooe, ne*'>jh)fa Tai-gi reikia viena
J Amn o. Uetavme,
draugijos narius prie to pri
J lietuviai tų dalykų parem-i.
traukti.
savo aukomis. Ir štai KaTautos Fondas.
Kongresas Brooklyne
fismaifių vyskupo pra Bet kas-gi Čionai Ameriko“J’ -— _ A
visa galU remti, kad je pri e au kojinio ragins T Kas
gročiau Lietuvoje įsBmr- tas aukas priimsi Kas jas
Delei Katalikų Spaudos Sa
Ivorritas.
tvarkys ir persiųs Ltetavonf vaitės šiame susirinkime gau
— Kolegijų
Kųip gunį/ kad mes amerb tas pakvietimas ano fiv. Pn/

•r*
R*-^7.te* e

*

•

c

ganizacija, kuri gražiai gyvuo
ja nuo 1913. šios pasižymėju
sios draugijos pirmininkė yra
smarki veikėjų, Maria fienkienA
Draugija yra skaitlinga na
riais, tečiaus didelio iždo ji
nelaiko, nes ji dirba labdarin
gų darbų ir gausiai remia Baž
nyčios ir tautos reikalas. Ypač
tais gražiais darbais pasižymė
jo pastarasis susirinkimas. Vi
sų pirma nutarta dalyvauti
spalio 23 lietuvių bažnčios jmiSventinime Atholy, kame kle
bonauja buvęs vietinės bažny
čios vikaras kun. Augustinas
Petraitis. Iš draugijos iždo
naujai Atholio bažnyčiai paskirta $50.

Jau praeitais metais Šita
draugija nusipirko Lietuvos
Laisvės Bonų. Prasidėjus iš
imojo agitacijai nž bonus,
draugija nutarė dar nusipirkti
vienų bonų už $50. Bris to dar
išrinkta Paskolos Komitetui i
pagelbų bomu pardąrinėti uo-

AUKSINAI DABAR LABAI
ATPIGO.

Dabar Patogiausias Laikas siųsti pinigus Lietuvon, pakol kursas že
mas. Neužmirškite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuogerinusia dovano^ Nelaukite ilgiaus, siųskite šiandienų.

Lietuvių Prekybos Bendrovės parduoda laivakortes ant didžiausių ir
geriausių linijų. Trečia klesa lai va kurtės iš New Yorko iki Pilinvai-Karaliaučiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti vien vande
niu, nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos. Tiesiai iš New Yorko į Piliavų arba iš Canados j Piliavą.
Dabar Eina Didelis Išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėn; dėl pastatymo Lietuvoje įvairių dirbtuvių, fiėrai kol kas dar išsi
duoda po $7.00 vienos. Todėl jeigu nori gauti gerų pelną už savo pini
gus, pirk ko greičiausiai.

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntinio T.ietu
von, šėrų pasportų ir ineome taksų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St., Tei. Yards 6062, Chicago
Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ryte iki 6:00 vakare. U tarai n kais, Ketvergais ir 8ubatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomia 10:00 ryte iki 3:00
po pietų. Ofiso vedėjas V. STULPINAS.
GEHERALIS OFISAS:
Lithuanian Sales Corporation.
; 414 Broadway,
: Borton, 27 Ūsu.,

Uthuonian Sales Corp.,
300 Savoy Theatre Bldg,
wlntea Batti

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

NEDARBO

RENGIA KONCERTĄ.

yra, kad to pelno dalelė, kaipo
atlyginimas tektų ir autoriui,
Westvūle, HL — Spalio 30 kurio kūrinys yra naudojamas
d. L. Vyčių choras rengia di ir kuris daugiausia darbo ir
delį koncertų prie užbaigimo tmso
i Jtįdėjęs.
vargonų atnaujinimo! . jį yra ■ Taigi sekdamas bendrai pri
užkviestas muzikas A. Aleksiu imtu papročiu^ be to pats bū
ir žymus svetimtaučiai profedamas gan sunkiose gyvenimo
riui ir dainininkai. Choras la
aplinkybėse, esu priverstas šių
bai rimtai prie jo rengiasi.
atlyginimo taisyklę taikyti mi
Jurgutis.
nėtajai savo dramai4 ‘ Valdovo
Status” i? Amerikoje.
PRAKALBOS APIE LIETU
Negalėdamas pats tiesiogi
VĄ IR JOS REIKALUS.
niai susinešti su Amerikos
teatrų rengėjais, prašau ger
Woroester, Moša. — Tautos
biamo kun. Dr. L čes&ičio,
Fondo 30-tas skyrių surengė <<
Draugo” redaktoriaus, šiuo
prakalbas, kurios įvyko 12 d.
reikalu man patarpininkauti.
spalio. Pirmiausia kalbėjo ,vie
fiiū» tikslu pavedu jam 1)
tinio skyriaus pirmininkas ir
duoti leidimus visiems noriuvakaro vedėjas, gerb. kun. J. J
tiemš- minėtųjų dramų statyti
Jakaitis. Jis kalbėjo apie at
scenoje, 2) išieškoti priklauso
einanti vajų, kurį nutarė A. L.
mų autoriui pelno dalį, atm
R. K. Federacijos kongresas
žvelgiant į aplinkybes.
dėl įsteigimo katalikiško Uni
Visų gi, kurie norės minėtų
versiteto Lietuvoje ir lietuvių
kolegijos Amerikoje, plačiai jų dramų vaidinti, prašau: 1)
aiškindamas reikalingumų tų apie kiekvienų vaidinimų pra
įstaigų ir mokytų žmonių lie nešti kun. Dr. I. Oesaičiui, 2)
susitarti su juo dėl atlyginimo
tuvių tautai
už
veikalų, 3> sutartų pelno
Paskui kalbėjo nesenai sugryžęs iš Lietuvos gerb. kun. dalį jam be trukdymo pašiur
Pr. Juškaitis, Cambridge lie ti.
Putinas — Mykolaitis.
tuvių klebonas. Jis kalbėjo apie Lietuvę, kaip ten dabar Friburgas, Šveicarija.
viskas išrodo, kaip žmonės gy 1921 m. rugsėjo 30 d.

AMERIKOJE
Dubar luk.-tuuėiai lietuvių važiuoja Lietuvon, kad pagerinus
tavo būvį.
Pirui pirktile lni\aknrlę, ateikite i tnit.-u Banką, kur gausite
jmturiiiiu.s ir nurodymu* r-iknlingu- kelionei. Be tikru patarimų ir
liur-aiyiiiii galite tureli daug neianloniiuiu ir piniginiu nuostolių.
Jeigu norite kml

Ju>ų pinigai paniektų Jiimj

giminės Lietuvoje

greitai ir su Ūgiui, ptiMiuueeikile putui nii\imti iiiio Bituko.

Duouame

draftus ant Kauno bankų.
Reikale informacijų klauskite

Pono Gečo Prie

PEOPLES

4 Langelio

STOCK
YARDS
STATE

BANK

GERAI ŽINOMAS NUO DAUGEL METŲ LIETUVIAMS

Ant pat Kampo
47-tos ir Ashland Avenue
Chicago, III.

g

LAIVAKORTES I
LIETUVA $106.32

Kfc-kvrifM* Vakuoja*'*- IJetuvnn nori tnr.1l laimintai kelionę. MES Jl'AUi lATiKKfXAM TEIUNUA I’.VT.VRN AVIMA III LAIMINGA K LIJO.\ K 4K1GI I'lItKMT LAIVAKORTES PER MTS.
Kt) palvlrtiu* kiulau paduota* taiAkna nttiMf Inv-nij-ro:
.

*

įtuipAjo
ipn
UltANGfH rktdb.’CAI IK Mlf’KlAVh'll K:
PraneAutu jum. kad jianuilavom | IJ.-tuvą gornl Ir lulmlnR.il nnt laivo vardu.
"IJtuanla**. Valda gera* Lr duoda po 4 nykius j dienu. Višnu prtiiurijlnias yru Beras
ir miegoti visiems .yra kambariai.
Taipogi esame labaldT-klngt Dr. Fnbtonnut ut prielankų I Al eldini, ant dlpo Chlcagojr ir ut bagažų paoluntlmų. žodtlu sakant, esam labai Mignn-'-dinti Ir dėkingi Jum
ut Jūsų lotai nku irataakantj patarnavimų kelionėj. Ir (.atartam vislumą valiuoti par
Piliau.
Pu draurtOkumu.
Juosiu Kisielius, Vemtos Apakai.
Vienos Apskr.. Debeikių Valad..
Aniunų Kaimas,
J-Irtuva.“
Mes turim daugybę pudrkonlų Duo luusų i-uoiiicrų purvaliavuaių J Liotuvų arba atvaliavusių U
Lietuvos per

i

!

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L FABIONAS ir Z. S. MICK1AVIČE Vedėjai.
809 Wed 35th Street (arti Habted) Chicago.
PUIMA NEGU PRADĖSIT HKYGTIM VALKOTI LIKAI VON. ATKILAXKYK.IT HAK MIK III
PRADEK IT VISKĄ DARYTI JVt'O PRAIMUOP IKI PADAIGOK PKR 2M<)XFh( PILXAI ŽINANČIUS
KKUOYKR DAI.YKCH. MKM Jl'MS ItAtflKIYMMK NAUJAUSI IR CEIUAŪKI Rt PA PIXIGU
l-EltKEUMK I LIETUVA.

[ĮIIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHI6A6M

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Masu krautuvė—viena ii didžiausių Ohlcagoje
Parduodame už iamiaasii) kalną, kur kitur taip oegaun
Maiinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yrj naujau
sios mados. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliubinius ir deimantinius; gramofonui lieturižkais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rnsiikų ir prusiiku iMlrbjs3ų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik raki* Dir
bame visokias ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 1>
mnsikaliCkus instrumentus ataakanei&l.

I

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL
Telefonas: DROVER 7309

“MIZAK"
Naikintojas Rumaiiamo

JolgU Jauti akauMna rankoao. airenuuae, paiiuoaa kr«iunėj pamėgink ltIrlOtl bent du du
karina au Alaia v ui a*
. . . ..._ .
. .
lala d lutinrinų ana
_
_
_
•aautlrjiuiv duualuu
'»• ’
‘
UOjaual. Kaina tik
$0.00. Kalinai odra*
agokita:
SOSIO* SOUOKOUblU
Bapertar SUr.

1430 W.

CUcato. t. & X

Dr. 0. VAITUSH, 0. B.

i QaroJ<

AMATNINKAI.

1553 W47 St. ir Ashland Av. 2334 k™, oaiurg Ava.
TMafeaaa Orarar Btag.
<«’. K. T
III

CHE HuartMUC «IW
Bumboldt M9S

KAZOKAS
AMOTEKTAS
at

s

ATIDARYMAS
15-tos Gatves

VIEŠOJO TURGAUS

Subatoje ir Kedėlio.ie,
Spalio-Ocf. 22-rą ir 23-či?
500 Krautuvninkų pardavinės visokius tavoms!
Maisto, Daržoves, Žuvis, Drabužius ir t t

Įėjimas: Jefferson & 15-tos Gatvės
Canal & 15-tos Gatvės
Clinton & 14-tos Place

SPECIALIAI IŠPARDAVIMAI
3,200 peckų No. 1 Northern Wisconsin bnlvių po 29c.
už pccka. ,
.
Perkant ant 15-tos GATVĖS MARKETO galima ant
pirkinių sutaupyti nuo 35 iki 50 nuošimčių.

Sekite musų pagarsinimus dėl specialių borgenų.
Atdara kiekviena diena ir nedėlioj.
įkniiaiiuninituiunini&ittnuiiatnuainMnitiiinNiiinmiinniiuimmii

PIRK PAS SAVUOSIUS.
Cicero Dairy Kompanija yra juų kaimynai Pamackimaa
viso micotelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuvninku lankia ii jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina
joms gera tavora greita patarnavimą ui prieinama kaina.
į

CICERO DAIRY COMPANY
2410 So. 56 Avenue
Cicero, IDinois.

•* b.iG.iU^t

f>.« •
t Gi «. >
Mirttaur | IŠKILIU rkAl t*UAA»U
(KaraJisučio Prtaplanka)
ARBA PER UBAVU. OAMHVROA—OTKCjrrS
fflootBl linksma mama pranašu, kad roca paiSdarbarom Idant
muatj paaaUerlal, O. TVATINO
keliauti STA
ČIAI 1 PIUAVĄ.
UatmrUI. vailMjantt | PUlavg. aplanku Lenku Juoat# (Koridarg lr privalo turiu tiktai UaluvUką paaport*: Jokiu rUy nareUtU
SuaUeHmaa au Plllavo. ui
nauja Saka mu»« rogullartflro m
stnaUmo au Hamburgu. Ikuulgu Ir Llapojum. o dal Uatuvln. tai
trumpaa tr parankiu kelias namo daslgauti.
UdrUI OvtrR, -etato pato taivar rMMawam
•UTCASUA Lafeto. 3
**ESTONIAM Lapto. SS
“LATYIA" Lupto. •
POLONIA Gruodžio 7
raaaUerama Gema paianuvtaiu tarp UHAL'-OANZlG.naNrn, (to
Ylai toeat tori polkų kamtautae m>to« kluovaa krirartomKratpkJtAa prt* musu aa—nru iumų mtaata arha pa.
K. W. KEMPT. Cm. W<-atrm Paoa. AeL ISO K. laftatk- *4. Chkaaat

1(om

AI UBTUVlAJL. Ea*4U)

yn

GYVI
Vata# Juoklnglauala komodų*, kurt* aulo* D&AMATUKAS RATELIR
a

MtAiO

LMnrcvic EiUAucrc klubas aAvnASPDmi p m-

Ned., Spalio-Oct. 23/21
ZWUZEK POLEK SVEY.,
•'
ISIS uortii Aaktand Aae.
Po pcotalnno lokiai Iki vėlybai naktol prie poiklae SALAKO tokaaL
Todcl draugai Ir draugės kviečiame akaltiIngai atrftaakjrU. o buaita pltaal uiganėdtati. ne* Ha viena* Juoklaglauataa velkalaa, kurta
irnuUudualua pallakamtna; prta to gnlMta Unkanial pa-Vlat Ir paloki
PmdHa *tSO v. ». įžanga prie durlg SLM, ISc.
Mta. (I mtoto
pan nartua »f. Ode, tr LK-.
■
KOMITCTAk

tr

PASARGA; PrlvaUuoti galinta Aahland Ava. karui*, vtanaa t-l—i--.
J North ui Mllarauhte Ava.. III S N. Ashland Avė

Sveikam Kone Stipri Dvasia
..
rMkala kvaUUV Maaa marte
ną grdvata bodą* UarM jau daua bnaatu
aso kaaaialBa*
mnr- Korte tora a«b»t«b« vllttea ponolKlL
TuMteanei^ Su-.te'u tutlua. tu..l JI, i„ri
r*"*”" tooka. ir ardaoi vteai aae kl(ataae n«ac tatvigt ir a«Ma»da.

TEATRO MĖGĖJAMS «9TOT1HA.

MOMTAUNTAM
l’alraavtna rtn a«w
Chicago* kompanijoj k
tutpjimą UJ ra tedirba nauja urmeb kuri vari
p
ibi
■huoaaaari
įSTVSpf
a-ivoa.
avaiau- V|B| mekanlkal. automobiliųj narlnią«a ap4«..ima aar- kai Ir maMnlatal. Gali Purdavt
ardar Intai
i, nlvU-racui karalių -lito kr-lvaa akya Ma tulži Ir norint gali likti
«ai-»»ki«. a-muano; n>ilkraa akla
dua | Oėrlnlnkala. lietinė* jaigna ant lyr
IMironą .'■ran.lua. Irk,ra 0-ro.lanll,
uSa^
I.itu'u klaiita- Ak.au, p.įtaikomi ta,
__ ,1 v*Mmvnb> *roo‘ “s nuok liti to nuo*.
lr *-t- l—gWgw- I. r».i»kl|p
TT«o.kito u
o I,nra paaiuatma aaro atalor«ktla tevo r.»*Jim. ir -•ikm utaaaCia,
,
m»a»Mi«a ViiatU. auo lt ilu ■ vakaro ," kuria Jluina rlak« IMtUkIna.
Nvdalltftnia uua 10 llu 1 vaL po platų.
niL.1
DKACGAK Ktnn. CO.
UKTIVH A*H

vena ir kokie jų papročiai. Ži
LIETUVOS PRAMOTO:
noma, daug ir juokų papasako
AUGA.
jo, taip kad savo linksma kal
ba iki sočiai prijuokino pub
likų. Prakalboms pasibaigus,
. lietuvių akcinė
visi namon skirstėsi linksmi ^^vė ‘♦Rūbas" stoto prie
Juros upės ties Tauragės mie
ir patenkinti
sto betono cementinį tvenkinį
Koresp.
ir elektros stotį. 'Vanduo bos
pakeltos tris metrius aukščio,
CHORAS.'
kurio puolimas pagamins 250
Kcnosha, Wis. — Spalio 3 arkliu jėgų. Tvenkinys bus pa
d. šių metų, Vyčiai laikė mė baigtos gruodžio mėnesio 1 d.
nesinį susirinkimų. Pakelto Prie tvenkinio yra steigiama
klausimas kaslink choro. Pa linų vezpykla ir audykla, ku
sirodė, kad ir vėl Vyčiams rioj ketanama apdirbti žymę
reikės palaikyti choras. Pa Liet. linų dalį. Tuo budo van
prašius senojo vado p. A- Po dens jėga bos išnaudoto dvie
ro, kad ir vėl vestų chorų, ma ms tikslims: nakties meto ap
loniai sutiko. Tik* prašė, kad šviesti miestelį elektros švie
visi tie kurie myli dailų lan sa, dienos meto šokti audinykytų repeticijas kas -trečiadie Čioj mašinoa Be to, Bendrovė
nio vakarų. Susirinkimas par “Bobas” • įsteigė Kaune, Di
dėkojo p. Porui užtokj malonų džioji Vilniaus gąt 14 Nr.
drabužių siuvyklų. Siuvjdda įpriėmimų jo prašymo.
J. Trukšeliui pakėlus balsų, ruoštų. vėliausio išradimo ma
kad į Kenoshų atvažiuoja L. šinomis, kurios yra varomos
Stoig. Rfinifi atstovas, gerb. elektros jėga. Darbas atlieka
M. Bagdonas ir kad vyčiai y- mas amerikoniška sistema. Gara kviečiami pasitikti au dai mina srien tik vyrų drabužius,
nelėmis, busirinkimae maloniai kurių pasiuvimas, atsieina žy
sutiko ir tuojau po Buairinki- miai pigiau.

mo p. Pūras paprašė, kad ku
rie gali padarytų bandymų
kaip seksis dainiuoti, Visi* papraktikavo.
Taigi dubar visi kurie turi
balsų ir myli dailę, yra kvie
čiami. Kiekvienų trečiadienio
vakarų pnsimnkinti -gražių dai
nelių. Nesate verčiami prie
Vyčių kuopos prisirašyti. Kas
nori gali, kas nenori nereikia,
hy tik visi dainuotų.

puu ?jaaų K9ų;B«ro4«

j<—

DIDELIS

I

Kizmšlis *kcnldai
toaada anrraau tai* Mauda n*« «*>..
•otaal MrandflaM dUMta' 1.1 h-, (eaadrjiraa:

s aa -ss; 5u ts? „v,

Įgaliojimas.
Antroje mono- raštų kaygogojo raudasi lirinfr 6- vaiadų
drama “Valdovo Sūnūs”, ku
ri jau buvo vaidinama, teatre
Lietuvoje, o kaip (padėjau iŠ
Amerikoje. Kkdaugi paprastai
kiekvienus vaidiiuinaa
pelno reugėjazus, tod teisinga
5’

ssr
daduksok.
Patarnauju laJdotuvtM Įraptgtausta.
Bslkata maidsia autaaunii

9WU<

lAto-ar1 -U*

l«SVat4Tteta.
Tai* Marta
kuto a«o
kadaltea,

Pąalto nt. Oftw v*.
>ki • oak vafc.
tai II du**.

IR PLATINKITE “DRAIIGį

;

1

/

feestadlein-, Spaliu 22,

DRAUGAS

I. A. K, RUTKAUSKAS!
Trlrfoaaa lAfayrtte 4144
Valanda*: 9-11 ry tolių 1-1 pol
IplalM Ir 7-1 vakarai* N*dėldi* j
gulai* tiktai po įlietų 3 Iki t v.,

^a&QMicxx>QoaMX>q(xxyx4

S

Prakttknnja M actai
Ofloa* S,49 So. Morenų St.
Kertė Kad 8L.
ChtonRO, BU-

Ifi BRIDGEP0RT0.

, sp&:\3AXurTt& .
Molrrifkų. Vyrliky ir dtronUktj
I

Msv

Į

onso

VALANDOS: Nuo »0 ryto
Iki S po pietų, nuo t iki • trak.
Kodtllomla nuo 1 Iki 3 po pietų
Telefoną* Yarda 441

O,. M. T. STRIKOL’IS i

■Uc-tuvia

Gydyiojaa

Ir

Chirurgas}

•
PBOPLKft TEATRO NAME
I
■141C \V. 47th St
Tel. Iloul. įcol

• VAI.ANIHVS. nuo C Iki t vakare.8
gNedvlInnil* nuo JO iki 1} ritei

PURUPEAH ĄMERICAR RŪBUI)

|R«k 2914 W«t U,U Street
d
5Nuo ryto Iki piety.
■
•
Telefoną* MeKinhy 2*3"

FABIONAS Ir MICKIEVlCZ* V«d.

_______ ___ __________

TcL UI v d.

809

Dr. C. Z. Vezelis
4713

illl'.,i*ii|tl'\ |ųt>|w*ll..l lt t I

M »’» t Ml.lt e, t Kaiti K*Im4«*. t*«i'.k..l»,<,
lioiiriiuii u- i.i.

7043

IJETCYIK DENTMTAR
SO. ASHLAND AVENUEJ

HaUted St.
7*1 kaule**.* iii
•
v • itl ► *a*J,ra*
f'* *a*>"»• » 1 t

•

.

t
*•

-..*•>(

ARTI 47-toa Gatvė*.
ĮValandoa: nuo 9 ryto Iki 9 vak.

lomi*

nuo

4

Iki

9

v*kare.i
Telefoną* To
Re*. 11X0 ladepcndeooę Str*.

DR. P. ŠIMAITIS
NAPRAPATH
lydau He ValMu ir De Opcracljo-į*
107X7 S. Mleiilgun are.
Jtuo 8 Iki 13 vak ryte.
lis W. 43 Str.
Chlcsro
(Prie Wcm cm Arame)
Nuo 3 iki 7 vaknre.

I «MUQDGOGIXXXKYiaabG(MM^i

OR. A, A, ROTU,
Pupų* Gydytolaa

H

Speoijaltetae MolretBcų,
Talkų Ir vtaų chratllk.
VALANDOS! 10—11 ryte
actų. 7—« vak. NeddOoarf* 10—134
1844 OO. BaMted Bt,
Tek4<

MATUKUI
XXXI So. llabtcd St

J
*

Galando*:
9—13 A.M.
1—4: 7—9 P. M.

•

?

»rf>cai>aaa»4tta.«.8ac>aaa*oa

OR. S. NAIKUS

VALENTINE DRKSMAKING
COLLECBS
3407 W. Oladhon. 1840 N. Wrlla.
0304 S. UalMtnl Rtrcvta
1X7 Mokykla* 8av. YaLKjoae.
Moko Siuvimo, Pattrrnų klrItno. Dcaivnlns ktsnlui ir naVtetoa duodama dykai,
i LM ploniai. M okala* lonyvala atEraokėJImala. Kieto* dlenomla Ir
Į rakarata.
Reikalaukit
kuyRelėa.
tTcL

_____

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgas Stred

. DR. CHARLES SEGAL S

CHICAGO. ILLLMOlli
Tdvfuna* . Tania 40X3
/olande*: — a Iki 11 U vyto:
* po piotų Iki S trak. N*d4llo
nla nuo 4 Iki * *aL vakar*

tperfcilė buvo ofl-ų po numeriui
|«7t» SO. ASHLAND AVENIEl

Kitarų, Moterų ir Vyrų

1443

t

LIru

■* 3 jfn=;ur.g«g=ĄM«ž

1900 S. Halsted Str.
TrL Canal 3118

10 ryto Iki 8 vakar*.

Gyvenimo*:— 3X11 W. dlrd Str.

DR* M. STAPULI0N1S

Tol. rrocpcct S4C4

NAPRAPATH

1YDAU BE GYDCOUV IR BE
OPERACIJŲ
Ofisų Valandoa:

3447 Emevald Arame
l 1U II lyta ir 9 Iki 10 vakare
TaSafcmaa Boųletrard 9397
7X1 IT. M4-fh Galvė

OR. P. Z. ZALAT0R1S ’
Lietuvis Gydytojas Ir
'(Sdrūrgas
1631 South Roklnl Arcrt

Uwyer

ra gyvi via ADVOKATAI
I R. 411-137
DcavtuJtn Oi.
TaL Daartoorn 4094
Takaraia: 4400 Be. Aafctood Aro
Tai Yarda 1949

rylp; I Iklt
9 vakaro

Ratas.

N-

** Pnllnian 340

Dr. P.

P. ŽALUS

•

LIETUVIS KENY1ST.1S
B01 Sooth MMtican Aramo

KOSELAND. «-L.
I.A7PO8: 0 r»«o UU ® *ukaK_
PCLIAIAN III, jr 3140 J

Pavogė "caxh” registerį.

2 V. W. RUTKAUSKAS S
I
!
ADVOKATAS

1

Ofbaa Dldmlorfyj:

|

29 South La Šalie Street

I

Kamhari* X34
Telefoną* Central 0X90

f
S

Vakxr»ia,R12 W.53rdlt
Telefoną*:

|

Yarda

4411

aittnmiuiiiuinunife

nona Dvnvr 10»_

_ —

£

DR. L U. raiNBERG Ę
101 Wo.t MaiUaon St, ki
Wcatevn A»c.. CUcaao.
po plot, 7—9
[Valandoa:
tuiuiiųnnniHu

d. ltandolpb 3194

A ASLAKIS

advokatai
a2££uSwo2&.
10 BoOlfe
Salia Mvccl
Uandoa: » rrto W l Pį »Mf>

tJ JOSEPH 0’.T SOBOL
l.ltTLVVH ADVOKATAS
Namo Oflaaa
1043 Wahan»la Avė.
X-49ų lubų
Tet Haymarkct 3440
>Ur*Ui Ofiso*
1X1 w. Randolph 84. Itoom 470
Metropolitan Blocfc
TcL

—

.*■

Miia 3413
f.'

................ —i

ato'naor 1
Telefonas Gagai 6SW

į.

i .....i

KAIP JUSy AKIS

J

LINIJŲ
Agentūra Uždėta

1810 M.

LAIVAKORTES Į LIETUVA

■
I

Lietuvų,
Fisas

ALUANtA

Ir U l-IETGVOS parduodu per nottordamų, Antverpenu. HamburRi. ltiemeni), Klnipėdų. Kariillaui'lun. Eilkunua, Ir Uepojų ant Renauaių ir ereli"inu.ių laivų. 1‘aaportua lArelkalauJu vlaicnu kellaujantlom. | I.IETt’VA. ,‘inlcų alunUmaa ir inalny-Uu* P-ril tilolnj kur*.*». lAvaiuojunt J Lietuvų mainyti pinirua nė privėrė,ame Atvatuojanėlua U kitų mlcatų patinku ant atoitea ir baRaUua pristatau
ant laivo.

X

ta lJi-luio-. AlAilauklte ypaltfknl

!

G. KUNAŠAUSKAS

= 179 East 8-rd Street

g

New York, N. Y.

niU3uiiuiiiiiiiiuiiHiiiiuiuiiiiiiiiuiiiii<iuiiMiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiuiiMirniuiniHniir

Gimines Lietuvoje Laukia
Jusi) Kalėdinės Dovanos

U.

8V&KI<l,KITK Jl'OU DAIlAJi KOI-E1 ŽEMAS KEKSAS MARKIU
Ar «*l norvuoi.*.*. kenti Raivo*
akaud.-jlmų. Ar inmlato* alt|a
aiarojo. raldOa »uall> «* kuo- q
mrl skaitai. JttllidA uk)> b«-.
siuvant. Jei taip. tuojau* tu-k
rt plnulauala pasiteirauti ma
no Ii metų patyrimo.
kuria
■utelka tnmtatal certauali) pa
tarnavimų. ,

JOHN J. SMETANA
4801 Ku. Aablopd A»rM ClilceKU

kertė

IN-to*

RBlrė*;

3

luho*

Kambary* 14-14-10-17
Viriai PlJYrrs ApUcUo*
Tėmyklla* ntuno paraku
Valandoa: Nuo 10 ryto iki i
va. Nodilionil*_n»o 9 ryto Ik.
13 dian.

jtitititiiiriiiiiuiJiituiuiiiuniiiitiiiiiiim

į

PRANEŠIMAS.

.... t,*

.'■ ■ ■ .Ui.-

i .

= Inšurut>janic nuo ugnies,
= nniuu.c, rukandus ir auto= mobilius.
= Parduodame namus, nko= linnme piningus.

ae lava. m-- ut.au Ir ponuli Jų ly-

ir
tiesiai

IU IU. IIOOJM

.... lopk*. S

JSSSPIon«y

firder. caųfr m*

,r plslaudnl pnrdunėln

VNIVEK6A1. STATI! BASKAS

Evaldas & Pnpanskas
840 W. 33rd St.
Ynrds 2790

£
=
|

Kapitalu $200,006.00

=
=
s
=
=

Perviršis $80,000.00'
DinžlACSItK. TVUtf l.U K1AK IK PARANKIAI hJ.VS
1.1 ET t Vit V.VlaSTYJINIs HANK.Vi NETIK CHICAGOJE H ET IK
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|

visoj amhusoji:
-----------------------------------

UNIVERSAL STATE BANKAS

1‘ardualinui arba mainymui l.ui ty
nė ir sruarrnr »u namų urlu at-klrial
sero) uplrllnke) l.lznl* radi. Norintlrj« kreipkite* pu*

1'INIUIS IAMOKAMK ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO
1IANKO VAtaANDOM: Karrdlena auo > |fi ryto iki 4 vai. po plet
Ir vakarai*: Vtarnlnkala nuo C Iki 1:30 vakare Ir Hubatomla via*
diena iki k:30 vakare.

A. GIUGAS
3111 Ko. Ilal-tcd Si.

Clilango

UNIVERSAL STATE BANK

biznio
nruuu*. elsor
ootiim*. ir t. t. vveataddėj netoli tm»
balnyčių* cvru prote dcl lietuvio
r*mi,luu<ln

3300 b.

3252 SOUTH HALSTEO STREET

CHIGA60. ILL.

.M r. Gcrry
tiakb-) Avė.

1'AG.UOdNlM.LS
l'aralduoda nauju* l'i’iimia liana.-.
(3 Inetai klatytan) pulku* luasyvelalmo* dvi tieno* (a'lmynu* netoli
UeIųvi4k«>a llaknyfiiBM ir luukyklu* v lak u r
(reiųrla pasui n*ujn,<nl<a* mudu*. I i:Aėla* liula* prie 4a lie*. Kratų* iulyna* Ir r'otucu me<l<llal. nuujal nu•r.uliA ulii i, paolduutia ui “< *a*h*‘ di
limą pirkti Ir »■! namu rakumlai*.
Ha«įninku* rambu* ant vieton,
IMI W. I4-Ui SI. (lirislibm l’arkl

Kuri- >ra prityrea ir auprutita *avu amalu srrai e->M c.autl nuok i Ii
unt 32.a** Oi, pari l.i.iinzuj kompa
nijų) IMtrluani'iuJ vMeiii* raikulm. i
patini'lutu telki AIMAuuklte

KVORKA & SONS i
■■ P.
1549-51-53 W. Chicago Aventie
s
s
■■
■■
■

H

U

I
B
namos Mašinos ete*
B
I
B
B
B
B
B Cash arba ant lengvų išmokesčių.
a
Telefonas Monroe 3683
B

i

«i

ANT PARDAVIMO

(7ik-aa<>.
1‘urnlduuda Imūr-rit* Ir gruecroc cvruj vietoj, bizni* btdlrbu* p«r
I s mulų. yra kalduiuuji malinu, taip kad nereiklu ledų pirktų.
11, ktr.i. malama niu4inn, movai pjiuull mokina ir kiti |laj*ymid. Na
mu* ir birai* prlmill pafiain aarlninkui. Prlclaati* latrdavimo *avlninktu. rin. , Litų blzt.J Norintieji prl.ll krtlpklllr* p.,s aavnlnkj

Kelkullnrl
IT t,ie tuafcinlalai ka
rali ,nu/.i Ii,v ■ dina u,-i i'.ialiirv i .
įlartiaa pu^uv-ii* v* r.i a,c-, r, ri-< u

ili*

AiMėaUkile.

TIŠKEVIČIUS

IMIAI GAS PI Kia. (X>.
2XSi Su. OdkJey Avė.

(IlicaRir.

314 Kensington Avė.

(<•. O )

Chicago, UI.

Kllli.lS .VST RANKOS.
I I Vienu* ur dviejų yputu Jjii
na ved. lutll* pal"KU i IIUIiRaluta , pav»<
pjtu*-un,u pa, brautu »S5 N. Tujti.Avr a >ak J‘n t k III. na b>li l>lv: lun
SL Wr«t

G. J. Graikam*-

ANf

,

Radandai, Pečiai, Karoetai, Pianai, Victroloi,
Siuvamos Masinos, Plau

B

14-0.)

lliv a alllielilo

*- -

a
2
V
2

IMI Al G Vi PI III,. <X».
33X1 Ku. Oakla-y Avė.

1s

0

E

M.UIKlKTaU.

l'U* iUlI

riu ----------------------------------- -

Taupy kUa- piniRur. Uanre Karike ir Imkite vi-aakre *lo Kauko Ko-tama-riai-. '
Siame lla/ake vi-ų Ištaisai rauillael -attRloJc Vidoje- no tų miurumų uKikrln* buv. Vole*. ValdKa, kart aavo plnlRa- ir-<1 laiko
ėtanir Kanka-.

luiiiiiiiiiiiimminmiiiiiiiuiiiiiintiiiiut

:• i

.nvllno* >ra prirOemė jauni. ,t U
rvdju kuoseti-u«Ua. Nuo *em*i utapatyri*-, kad s*r*ad* lauvibiu
„'ou’i>oun<J y ra ners lauic'IUi |valrlu

Į LIETUVA IR KITUR

Grclėiau*l*l

E
Siunčiame piningus Lie- =
= tuvon, j) ri siuntimas užtik- =
= riti tas.
5

p)

i

PINIGUS

|

llilanco.
3'ra vlaųutni't
avotka. Huiunsu*.
w«d«6*]inU luuiiria nv«tjuwkio. Tv
.koma
■ ,ni.*^..a >r* nuAta. ir kuoANT rtlUrAVIUO minkMų Biti
*,vl Ju* Inetai* >ra Jauno*, ir tun
nių
rualiuiuaa. cvroj vietoj, arti yra
tų tiuli luaiiiiilot
ir Rt-raųic u|n*.
uu koutiJtiiMi .Laru «jų«> i-jį* iiiu-oi- dldrli-a dirtatuva'a. Ku* norite |>n*ii
tat* Ir tutnui u.sunitą. Utum il*o*. itaU'lull *la |iri>s<i. ul-Haukitv Siun
tupu Kiuudli-i u,vien* palieka 4y- adr,*u:
.ne- nirt
!<i »Hdo
tr Ilrurio. Ii 1113 So. t« 5ve.
flli-rvi, III

tlr-M Mlpuumu. —t aarvlklt paeojm
Xukčia 18 <1. spalio, iš p. Lia a»j o|Kir,.< Ijų.
Jei j-an keni'nt* auu ui,n<ainių t»r
ko valgomų daiktų krautu <»vu laiku, nue berr* ali-tltkuuių.
ulplli.ų, porlodluli, 1. r n įė
vės, kuri randasi ant Morgan ■nptiutilil.
jimų. n< tvartui i* apetito, o4.l)-*kugut, prie 33 pi., buvo išneštus .n<i. i:tk. t,, bl. ledėjliun, kam pūlių,
kojų ir mokų (altuiiio,
OptiUiiaų
registeri* su pinigais, kurių kareftai■ iii>e. u:<kvaiUmų. ėinllr-- aire
oė-Jlmų. u-r. lėtumo, elir<-n>-i.u Knf
jame buvo upie 17 dol.
re.t •k-auib jiu ". nviiilųlo. n> i uuu
Ryte, registeris būro rastas ,ao. atacli'.'r X u.<• 'lirtn, »|ua« i”, /-ir
4ie. (iiO'.iui**. iiakluių. a.k.iii‘1* nuo;
Kekių bud u vugys inėjo krau- aus.ukjuii > I, lurp |K-ių. r'xų pil
rr. kinu^K j,'i '*. Brrlrfci.tnlaio. iiuv
■urvui i’Jii -1 piuuo eu l.arf-oų „r
Ou allryiiuu, b i-laraifilfuų *lj|iliiirnoa
ars-alių. *:<>su >■>■ niauti Jir.io. il’*j,t
raciJ'iA. i-ii-r,>■••».
Ii-nk'-rii i.,. n«-rvtkko iruoklii"'. *uaillrlii.'y pil.ltib
Suku. »,durii, i tautu*1 M. p'i.t.tlurt
ųk.au'l' jiiuu klui'uoer. ne,-kimo ui
Tųlntlr-,
irul. ii'io <n*rr,j>
koii
OlItCIACKL GREURAOn FOKAOIA Ji ra U'rnų. ui’l'U ll/naa
),a if. n, r
LUVAI, RAI VI’H ATKIEJUfAI
. laii tam li"h • . i
1'U.k‘i Ui.* •
BO KELEIVUIB.
mynių
nt-Vii.j.a a-aamt,
>l,ieluu,ų
rw» yra vtųtinla aRMitaa Ju*ų mloate •kreud'lu >r i" n-aulrrl4kų ,II< h>--ilil>
ar aaiol jo. ,
Ir aabė'iui tii'C-iHų. |»l*> L t'i ,.«)«< j
tų Ju*ų I; i, n dovanų Ir Ju* Ulinio
f
Lenkiją, Ukrainą
»!,«• Iii <11,111. l-Uilt'J'i |'XI* t r'jė n|I'.- «
Baltiko Valstijas
apira raminu.
Tri,nove krKi-kųron
|w rtndu'am
| Bambnrgą
inotorlm ey.vniuio, t. yra. l« i« ji
miiaau i* meriry-tea | 'motery *t,. lai
kr ncklomu ir ***yirenioio
mulu
ino'" Lakvibiir *’»Hap. Ui"l, nal.len i
IMmu 1400
aes» r.unam» yni brattRrny l*>
fsr cmouioono iouthamcto*
l*)lniw l^ievHmr Rydyma* k.unuo
MVKRPOOD aolGDAMOOTr
J* dckliule dūli- rt«
ketui ta*di-4iinl«
A<?£ZTaXl.t........f.
KpoHo Bi oemų. pu** — n<*ųa doleri i u ir *rt>JPOkKoKU ........................ ftoalto so tyniaeali-iimbi
P*-aki centai, l-asv i
AMKYK4A . ............................ Spalio RB bur pardųodniiMa t,k Uamrvu L poraturijojr, Korhųa nt*tol, Moullri ,
VM AaiU> ar ilaatMirp* J Daa
I'itl-bursti. I'a
lamvliiiir bu- l>aj
S1MAB
Olųaių* tuujaiui, kaip Uk bu* Raut,'*

JOHN B. lEOASKiS (Milto SJ4Lao.
Geueralb KontipkUa^ ftAty*
UjjM ir scoų npųg jį* '
23S8&Oak^49^* .

GARLAIVINIU

Volam,o. i Kuro: Ka-diena Iki 7-lai
vai. vakaro. Nedėllond* iki
1-nial tai. jk, plėk

DR, MAURICE KAHN

kius “skautus”, Imt daug gvriau butų jeigu L. 1L K. Fe
deracija ir pavieni katalikų
darbuotojai remtų duluir esan
čių K II. K. jaunimo organiziu'iiii. T., vy’ius.

Tet Canal 337, Vak. Cknal 3111

Vul ni’b <: 10 Ik! I?
po piety: « Iki

Š

160 N. Wclls Street,
CHICAGO, ILL.

Vietinio A L. II. K. KedcGVD7TOJAS IR* CTIUtl KG AK
44X1 bu. A-tiland Avė.
rucijos 26 skyriaus darbuoto
Ti-I. 7'arda 091
jai yru nepatenkinti XI. Fe
ŪKIMO VA L:
4 Iki 10 v. ryto, 1 iki 3 Ir 7 Iki
deracijos Seimo nutarimą ka- J v.
slink skautų organizuvimo. Jie r«-i. Naktimi- ir ncdėikij |m> pietų
Oakhuul 1391
daugumoj yru nuomonės, kad
lietuviams katalikams nebus
naudos iš to, jei mes suskaJ- LAIMINGA, LINKSMA, NE
dysime savo jaunimų j viso SUSIBUPINUflI MOTERIS.

DR. A. U YUŠKA
Valandoa:

AGENTAS VISŲ

pri.tati.ml Lietu ton | trumplau-i
laikų. Parduodame laivakortė- | ir

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

NepatenkintL

|

TIESUOTAS

Su viaomta tnforiuaeljomla kielpkltc* ypaU&kal arba per lalkkų
pas senų Ir užtikrintų aRontų.
Visuotinų utalUkėJImų IsUnu teisingumu ir mavo jreru palamavlmu. užcanėtlljau dauRumų. utys Didinsi u ,r Jua

arba lallku |

Antradieny spalio 11 d. Kv.
Jurgio svet pastangoms vie
tinio klebono, kun. M. L. Kim
šo buvo sušauktas susirinki
mas su tikslu įsteigti vakarinę
mokyklų, kurioj butų aiškina
ma apie Amerikos pilietybę ir
kitus dalykus. Tų }iųtį vakurų
užsirašė r virš keturiasdešimtis
asmenų išreikšdami savo norų
lankyti mokyklų.

J

ryte nuo 10—15: nuo 2_4|
pietų: nuo 7—8:10 vakarr-J
|; 10 Iki 1.
|
Telefoną* Dreati 3»»0|

.

bridgeportiečių šposai reiškiu?
Laukiama spaudoje jiaaiškiniino. Red.)
Ahtras kalbėjo p. M. Yčas
jis 6avo gražioj kallmj vaiz
džiai pupiešo pirmas Lietuvos
vaisinės gyvenimo dienos ir

Mokykla.

SARA PATEK. pirm.
teOrartato**,

LIETUVIS
GYDYTOJAS Ir CUIKVRCAS
Ofiso* Ir v-yvenltno vieta:
S332 Moalh MaMed Sirert
Ant viriam, Vnlrcr. State liauk
Valandoa: nuo 10—13 ryte: nuo
-4- po pietų: nuo 7—9 truk
Nedėllomle nuo 30—3
Tc4rf«uta Vardo Si 4 4

'SPECUAUSTAS

Scrlcy

I KUNAŠAUSKAS

=
Pirmadienio vukurij, .-palių
Lietuvių Pnj|<>l...- Bendro
|
10 d., Lietuvos Laisvės Pa- vė.- Cliicitgus *k\nau.- vedėkolos Bonų vietinio skiriuu- Ju>> p, Vincas Stulpinus „jmlio
. m ;«• «• <«• •»> <«•
■»
įstangomis įvyko prakalbo- H) () hUnkiai ap-iign. ’J’ų ,mftv. Jurgio pir. svet. Žmoni i čių dienų tujio nugabentus j
atsilankė beveik pilim švelni ligonbutį, llliimi
tieueni
ne. Kalbėtojuis buvo p. \ ui- ||o..pit-d. Jum tm. jo padaryti
kin.- is rvtų ir p. M. \ėa> i- „juTaeijų. Nūnai i.nnbisi vir.fAIIKIMIb ČIAtiniCM
\nuiMjii«y/ oinnuiL.li
Ju
minėtame ligonini).
Vaikins. Po jo kalbos buvo
,ki v stulpini,- ,Misveiks
I'rtRiiIlut I. (H-rnialiinl
renkamo.- aukos net dviejai.-jupjw> vedėja yra p ui Ona Kel1.000 Markiu $7.95
ntvėjns. Aukų surinkta $115 z/mjenė (Jiuuisait. ).
S
5.0C0 Markių $38.50
su centais. (Keista ir nesu-!
S
Reporteris.
=
prantama. Buvo daromos pra
10.000 Markių $75.00
S.
S
kalbos L. Laisvės Bonų reika
Lietuvos Laisvės Bonas tu.
Vir- nuroti) m- kur-a« inltna ir
£
lais apie kurių pirkimų nieko' Dvasios kankynė bus tam, IM-r-tuntlmo kaštui, IJrtutou todėl S
■įteko nereikta dadėtl prie Alų »u=
neminima, o tuoturpu renku- j.lirs neturėa Lietuvos Laisvės otų.
S
.Vul ilitlmnlų Minių duodame -|>emos kokios tai aukos. Kų Uo pu„kol(M5 Bono.
X
i-Uliškal Irma. kaina*. l*tntc*l jrn

kvietė Amerikos lietuvius pir
kti L. L. P. Ihjiius. Jo kalba1
tęsėsi apie dvi valandi, ir nors
laikas jau buvo vėlus, bet žmo
nės domiai ir ramiai klausė jo
kalbos.

l*Q«&0Q4kSAfi* J
[Telefonu* Roulrvurd 91*9
S

DR. C. KASPUTIS

of
UOVtN DEKlGMNCi
l*-lė Ka/lnu-klulė, Vedėja
•*.tt H Ailani. SI.
lyikaco. III.
I tieim Ki:
Tei. JlarrlMiu 1131
Mi'kin ir.n aliiVIIDo moterų Ir vai*
tų lt..lllUllU
VullIlllioM lllI'Uotlll- t
iki
pn ,»hli,;
Vul.
I’liir
Kelv.
I*i m *. i K i H tai. S[>evl.-ilen lualrukiiJ.ie .ube ruli.rtli-n

1

W. 351 b St. «tll S

tai. .

A. Girgžda.

GRIGAS

I

EI KLYS ACADEMV

tuven, ibir kol-ku- n. putirtiu

Prakalbos. .

ĮHiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiuimiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiimmniiiiiiKiiimiiiiuuuuiituin

KURSAS MARKIU

licrlitiD'ia uiimiii.i.ik putnių.

S

« « «*«•
<SX4»
SIUVIMO MOKYKLA

CHICAGOJE.

OR. G. M. GLASER

K

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4443 South tVcialrm Avr.

S

PARKA t IR o.

E»u pr,vorota*
parduoti ū V m
InduntrtKl K.<ni|«nijri«
vrri’io*
J lėti ui B, ra. I'urdim*ių uk *4S0 t a*i.
Al»i4a ultlle

KKllGAs PI HE. CO.
OlkjaRV
įmoka drpf XXXI Nu. UaMe-y Avr.
(ARfT.j (X O.)
,

H-

LIET. FOTOGRAFAS IR MAUORIUS
rvl<rxrafu»Ju Ir rnnlevnju vl»okiu* paveikiu*
įvairinu,* rptilvvinln. Atnaujinu *enu* Ir krujjvua
ir audedu »ti iimi-rlkontBkalH. llar bu u U lėk u vo
rui ir platai. Kreipkite* kuo antroku.

Paul Puckorius
1435 So. 49 Court
Tel. Cicero 8027

Cicero, IU

TF—<

-V

Radistais. Spalio 22. 1921

DRAUGAS

6

L. Vyrią 30 k p. choras, po
p. Gnnbio vadovyste dainuos
gražiau daineles. Dar hn* jvairią solo, duetą ir
vis
kam tautiški Sukini.

BALIUS!!

RUDENINIS

K»-nirtama» —

L. Vyčiu mylėtoja.

Jaunu Merginų Draugijos Nek Praa. šv. Mar. Panos

Nedalioje, Spalio 23, 1921
Hm

MOTERIMS DŽIAUGSMO.

2UV0 4 STUDENTAI

įiIoui iiiii.i.

kuri jau y n

PRANEŠIMAI.

Komisija.

VYČIŲ ATLETŲ DOME!

SV. JURGIO FARAP. SVET.

|iu'’niiiiutn.
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miIi inkilui.

Kelini

ZIIVO.

>ln.linini

\ ielill.-

ant

MIZ.-I'

Ill.'lilll.'li

tas ir viena.- b-icrvai.
ADMIROLAS BEATTY
ATKELIAUJA.

T’oii.i> iliciui’.’is ('liicniai'i
ntkoliniija žinomas Anirlijuailiuirola.K Ib-nlty. kui.- alv\
ko Xcw Vorkau. X’ctv Vorke
jis (Misviūkiiitas anuotu šau
dymui*.
Adui. Boiilty dalyvaus nu
sigiiiklnvium
konferencijoje
Wn»4iiiiartone.
■

- —
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-
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iiiniim

liepi M ine
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Vyčių ( hicagOH

Apakr.

Atletą Kalelio n si rinkimą* ivyk«.
s. kuuidicnyj,
23, 1921 m.,
iii.|. I.'
lietiniu kolonija.
2:30 tol. |m> pi-tu. šv. Mykolo
\ ii'inU.
Ui'iit'ilieka
nuo
di- par. *v.-l. 1044 \Vnlwnsiu Avc.
Visi nariai vra kviečiami airi•
tiiujiy lietiniu koloniją.
kinkyti. nes yni labai svarbią da
Veronikom moterų draugija mi- li, ką svunrtymui.

/'r. ■/. Paliulū. viet-pirm.
rentrė laimi puikų vakarą .»,uilio
l«i d. p. Bajorūno .»v<<t.
!•<• tu dili lu, fVVclill.
B-VRS SUS.
ii n
\\c-t I’iil liiinnc. Liet. Vyčiu .Vi i
IEJKOMAS PABLUDĖLIS k*iio]H» dramatiškas skyrius
Liet. Am. Robi, išdirbimo B-včn
vaidino
••(
'onsiliutn
Kamiladalininkų
metinis NtiBirinkimna bau
GALVAŽUDIS.
ti-*'. vienaveiksmę kori ietį i ją. spalio 22, C vai. vakare i. m. Mil
I žpi ieitą naktį
pietinčj Veikalas Imva tikrai nrtistiš- dos «ve t. 3142 Ko. Ilalnted St.
Kviečiame viaua Ik-vėa dalininkui( hieafos i|)il\ nežinomas Imi- kai atvaidintas. Matyt knd kės iiKineįiMkai arlut per įgaliavita* piktadaris užpuolė praei Liet. Vyčiu 33 kuopa kaskart tnus (piruiy) dalyvauti šiame su
t
Bus išduota D-v4ą vaiuaučius t lis juodus žmones; geriau vaidina. Rolėse pnsižy- sirinkime.
d.viKM, revizijos kominjoa raportai,
v\ ra ir dvi moteriškes. Vy-jnojo svarbiausiai .T. Sorokas ir direktoriui adv. K. Gugu išduos
ra ir \ ieną moteriškę ant vie- ir p-lė Ona Pučkornitė. Taipgi raportų apie B-vės įgaliotinių veikimų bei nuv.
darbui Lie
tos paplovė, fi kitą pažeidė, visi kiti savo rolės išpildė gu- tuvoje.
l’olicijn dabar ieško to fal-1 na gerai. Valio IVest PnllntnKrirčia Valdyba.
i
---------:-----------vazų.;i-’.:..
mečiai.
Iš DIEVO APEIZDOS PAR.
. I'ageiduujamn dauginu to
JAM SAPNAVOSI.
us
kią vakarti.
Dr-stčs
šv.
Jono
Evangelisto
Detektivtii Hughes sapnu-1
Margas žvirblis.
svarbus xu«rinkimax įvyki nekvosi. kad jis nurodytoj vietoj
inadieny, spalio 23 d. pirmų, valan
dų |>o pietų. Dievo Apveiedoa pa
galis atrasti tris piktadarius.i
Iš BRIGHTON PARKO.
t,4 iii

imi! i i n.

kurio.--

Tenai atrado viename auto-i
.............,j .! vyri,..

ArrfLvoJ

Vienas iš ją pasirodė iš kn

rap. mokyklos katulmry. Yra daug
svarbių reikalų ir bus rinkimai
L Vyčių 36 kp darbuotės. - darbininkų dėl bklians kuria įvyks
30 d. apalio (Oet.)
Dievo Apvrij
.

U Vy«y 3« kp. >z;«lb.
Tortą.
.i..k..|W. v.Hliiwi«nli “21.010. ™ ĖS1'- Pn,fem' ■**“"*

įėjimo pnlH-ges Sullivnn, plė- ,odni”’ /«><>«**
prnValdyba.
Vjsais dienraščio “Draugo“. »*'hns. p-r (I niėnc»im< policikalbėti. Įdomavo
CICERO, ILL.
ir t‘Laivo“ reikalais kreipki- J”s ieškomus. Kiti buvo jo ar
'°*kolns savo gražumu
lės pas vietinį agentą
sėl.mi.
,luri I»«nnšuiną į “Sibiro<
A. L. lt K. Federaeijoa 12 įky
JTin74 Mnnm
________________
^vnigJUlv”.
ant nelaimės ria u s kum!rinkimo* įvyki spalio 23
1301 So. 50^h Ct Otero. UL NEDARIU CENT. SEIMAS, i'yko p.riSka.ly ir ,o velia,.
d.. 4 vai. po pietą, šv. Antano
________
lo vuidinunns turėjo hutt atj- parapijos nuAyties kambaryje ant
antrų lubų.

A.

A.,

VINCENTAS MOSIEG
Mirė spalio 21 d.. 11 v.
rytą. 84 m. amžiaus. Amerikoje išgyveno 2G me
tus. Paliko tris dukteris,
tris sūnūs ir žmoną Bene
diktą.
Laidotuvės bus pagedė
ly. spaliu 24 d.. 9 vaL ry
tą į šv. Kryžiaus bažny
čią. Iš ten į šv. Kazimiero
kapines.
Lavonas yra po num5227 So. Califomia Avė.

.

Lubd. Ką-gos Centro pusnie- dėtas ant lapkričio 13 d. ž.
Malonėsite visą kat. dr-jų dele
liuir Mieiriiikinias nutarė reng- m.. Sehool Hali svet.
gatai atsilankyti j susirinkimų. Yti Seimą. Surengimo darbui <;uiį,na užtikrinti, kad 5iir ra daug svarbių dalykų aptarti.
. Taipgi bus išduotai raportas ii
pu\ede komisijai.
veikalas yra gražus, užiinan buvusio skyriai}, pikniko. Viii
Komisija tame reikale ir |js jr pamokinanti*, ypač jau-1malonėkilc bU»nyiyti serijas kario
kreipiasi j visas katalikiškus niinui.
j ** n<**alc lo P*’I*pPdraugijas bei kliulnis, ratelius ■“ “ -------- =*- - ■
------ ■ . - --i n~. Valdyba.
ir t. t., kad tos visos orgtiuiziieijos, kud ir negavusios sjk‘- 4
TREČ1AS
cialio pakvietimo dalyvautą ,
RUDENINIS
Iltini. Sjįj. Seime. Jos vistiek
Rencuniaa
yni kvicėiiiiiiiis dalyvauti Sei

ALIUS

me. kuris bus 11 «|. gruodžio.
Auš. Yart. juir. Prasidės su
|uutialdoiuis 11 vai. Pamokslą
pasakys kun. Dr. I. česnitis.
Po luuiioldą 2 vai. prasidės po
sėdis ir tesis iki užsibaigs 8ei-

J-l«u norite RraAtal laika praleidi Ir emonal paimkit in, būtinai atailankyklte ant Wo Takam n tik
rai bae.ie uirsnZtUnO.
SuoAirtU.ul TlaiM kvieCu.
RESGfcJOH.

MES
GALIME
1. Už padėtus pinigus mokame 3%
3. Perkame ir parduodame namus, lotus, etc.
4. Skoliname pinigus

—

Ii. Perkame ir parduodame pirmus morgičius
G. Parduodame įvairius saugius bonus kurie neSa nuo 4 iki 8%
7. Siunčiame pinigus į Lietuva ir kitas pasaulio dalis per pažtn

draftu arba telegramų.

8. Parduodame laivakortes ant didžiausią liniją ir pampiBąipo
pasportus, “Ineonre” taksus, etc,

9. Parduodame L. L. P. Bonus ir išmokame “easli** ui kuponus.
10. Išrendavojaute skrynutes — Safe Deposit Boxes*
11. Apdraudžiame nuo ugnies, mirties, ligos, nelaimės, etc.
12. Peržiūrime abstraktus, titles etc., ir padarome visokias le13. Turime kas inet “Christinas Ravings Clube”

14. Užtikriname ktiogeriausia jiatarnaviiiia visuose pinigi&kuose
dalukuose.

Ateikite ir Persitikrinsite.

NEDALIOJ, SPALIO (0CT0BER) 23,1921 M.
šv. Antano Par. Svet. Kamp. 49 Ct. ir 15 St Cicero, UL
Pradžia 7:30 vai vakare ’ CT
Įžangų 35c. nuo narių
Įžanga 50c. prie durų. :

Pirmutine Lietuviška Valstijine Bankų Amerikoje

►
»« e

2201 w. 22nd Str.,

y į
BANKOS VALAND; —Kasdien nno 8:30 «. ryto iki

SVARBUS

šiandien Spalio 22. 1921

Faatftaklte nnnjo.

Kaujaao i-»f-lynnniw pakelyje.

l«tik« kvd

j.
/A

i.uifucirnv^co
•
rt>. *
llpIlUKLVS
-,,.w voizrf

Ir gkdnlcsii vi yjvta.
❖
Apti- koco
p-r»! t::i>dn
poCSe.arb*
ataiiiik-'o
J4c., U4
anistiuio
j>cr [■al'v

(itsiuc ii

labamtoriJoR.

♦
Balinai
reikalaikito
klūkto
pakelto.
ŽisrcktU,
kad botų
mano

TtU-

bazenkLa.

vak. Utarninkais ir Kubntomis iki 8:30 vai, vakare.

Daug musą kostumerią, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaus nuo musą Pir
mojo ofiso, IMU W. 33rd SL Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlįkti taip
pat ofise prie 4600 S. \Yood St., buvusioje J. J. Elias Town of Lake Bank vietoje.

oltniilan-

Viso, tvirto,, p»-tn«lu,
«• y patyli, liaiuo Valdo blčto,.
ea priešui:
priimniai Ivcloau,
krislo.
It'iffli, vrn iroal paveUclaatia
pteiaktsu {„Ralininjb, — begalimai
utauytoja*, kuri,

^4^ **

Pranešame visiems ntusą jtažįstanuems, kostumeriams, ir draugams jog atidarė
me antrą ofisą, kuris randasi vakarinėje dalyje Totvn of Lake, visiems žinomoj,
Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. EI i jos i aus vietojo.

, tltb»i~«kUa8nv. Valrt1-aUfcta Utua.

t7Ai™Y-5!ęAI£»
Ll-XUHlANTHAiR

•t

gališkas popieras.

r

sroi4>UAxhfti5f

• _ v.

2. Bimieriatns arba pa vieniems atidarome “cheefcing aecottuts*’

Nek. Pras. P. ftv. Marijos Jauną Mergaičių Dr-joa

ž.

Ž.

Įžanga labai pigi į

”n

Galinta gaut pirkti Dienrss- .|j< Mt keliais detektivnis nu!
tj “DRAUGĄ” pas
vyko Į 6S gnt. ir So. Purk A v.
p. Antaną J. Višniaucką
4107 So. Rockwell Str.
Chicago.

IS WEST PULLMAN. ILL.

: Pradžia 7 vai. vak

32 Plaoe ir Auburn Avenue
A. Byansko Orkestrą

> įsi rciKiiim
nnugepono iaip
ani iown
Visi
reikalai Kuip
kuip ani
ant Bridgeporto
taip ir ant
Totvn oi
of LaKe
Lake bus atliekami itai| singui ir greitai. Ypatingą donų norime atkreipti siuntime pinigą per paštą Ir teI legrafą. Pinigus išmokame j»er paštą į 24 dienas; telegrafu į 4»4 dieną, kiekvie
ldekvienoy je paštoje Lietuvoje. Daug padėknvonių yra gnunama nuo musą Tautiečiu
ifi Lk
tieėią iŠ
Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai.
k

Inivnkortę ir vhus reikalingus doknnientns parūpiname greitai visiems keliau
jant iems į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Kninn laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Kocnigsberg-Knralinučio - $106.50
Pnrduodnmo drnftus ir Travellers’ Čekius su Credit of Letters.
Noriutiejie važiuoti j Lietuvą nr iŠ Lietuvos, kreipkitės dėl informacijų prie

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA,
DU OFISAI:
BRIDGEPORTE
901 West 33-rd Street,
Tel. Yards 4669

T0WN 0F LAKE
4600 South Wood Street,
TeL Lafayette 6256

r •«

AHOUKOS UETUVIŲ

Mokykla

Moklsama: aaųlUkoa Ir ltotavUko,
kalbu. arltnuMlkoa, karrve4raU< atonofrafUoR. tTPovrtttac. plrklybos ut
•lU. 8uv. Valat. taiorUoa. abalooa KorUoa. rMcrafUoa. potlUklata aokao
«U<m. pUlatyaUa. daUtaneratea
MokUUno raUadoRi nao • ryto Ua
1 vaUo4oo po plotus rakoralt ano «
iki 10 vaL

3106 S. Halrted SL, Chicago-

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS.
•, rard,u,?d‘? .dehnantus, laikrodžius ir kitus auksiniu
daiktus. Visokios pataisymus atliekame ko geriausiai ir
už prieinamą karną.
R. A. ANDRELIUNAS,
4436 So. Fairfield Avė.
Chiotgo, ĮIL

