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Karolis Eina Ant Budapešto
Su Jaem Maršaoja Ungarų 

' Kariuomenė
GAU PAKILTI KAIMINĖS VALSTYBĖS

Vl&NNA, spaL „24. — Bu- kariuomene marguoja ant Un- 
Aųstrijos-Ungarijos im- garijos sostinės Budapešto.

Bnrgenlond yra ungarų-au- 
strų gi'nčinamoji teritorija.

Čia apie Karolians atskri-

buvęs imperatorius 
ia anų dienų lėktuvu su 
žmona atskrido i Ooden- 

Burgeulande. »
Tenai jo pusėn tuojaus per- 

ungarų -kariuomenė.
iųrperatorius proklia- 

t&s Ungarijos karalium ir 
laikinoji valdžia su

META1-V0L VI No. 250

VOKIEčIAI BIJO FINAN
SINIO SUIRIMO.

Markes pakeičia prekėmis.

BERLYNAS, spal 24. — 
Šiandie gyvenimas Vokieti jo- 
je viena sunkenybė ir slogu 
tis. Visų vokiečių nerimavi
mas labai didis. Dauguma 
taip nusiminę, kad jie nei pu 
tys nežino kų daro, nei nema
to, kas jiems daroma. Jie 
įžiūri, kad Vokietija eina 
“ant Sūnų” nei Austrija. Ir<)imų gavo patvirtinančių Ii- , 

nių ir eųjungtninkų komul-.1““”** aPiulU-idaat Beriju*.
I nepaliktų antrasis Vienna, a- 

Taigi antrąkart Karoli, mi- i 1**° tyi° iino
ja.

pasaulis. 
Vokietijos

RUSŲ PAGELBAI REIKA- 
LINGA 50 MILIŪNŲ DOL.

Be bado siaučia šiltinė ir roa- 
larija. •

NEBUS PAVARTOII KARO 
ĮSTATYMAI

.600 OElHiNKEUEOiy JAU STREIKUOJA
SAN ANTONIO, TEX., sp. į įstatymai trumpiausioj ateily

Nuo ateinančio sausio 1 li
gi rugpiučio 1 d. yra 210 die
nų. Kiekvienai dietini rei
kia turėti 2,0000 tonų mais
to. 15 patyrinu) yra žinoma, 
kad jei trečioji dalis badau
jančių bus šelpiama, tai kiti 
dvi dali išgalės savimi apsi
rūpintu

Apskaitant, kad tonui mil
tų reikia mokėti 100 dolerių, 
tad 50 inilionų dolerių užtek 
tų išgelbėti badaujančius at
einančių žiemų.

24. — šeštadienį sustreikavo 
COO geležinkeliečių “Interna
tional & Grent Northern“ ge
ležinkelio. Tai generalio strei
ko pradžia.

Sekančioms geležinkeliečių 
grupėms pakilti streik&n pas
kirta spalių 30 ir sekančios 
kelios dienos.

bus atšaukti.
MASKVA, ųpal. 24. — Ke

turi anicrikonį&i doleriai ga
li išgelbėti vienų gyvastį, gi 
50 miliomj dolerių užtektų iš
gelbėti nuo mirties 15 milio- 
uų badaujančių rusų ateinan
čių žiemų bado apimtuose 
plotuose.

Taip pareiškė Amerikos 
šelpimo administracijos direk 
torius Rusijoj, pulk. Haskell, 
kurs anądien gryžo čia ap
lankęs bado paliestus plotus.

Badas paliečia 15 mitionų.
t

“Mauo paties įsitikini
mais,“ sakė direktorius, “ba
das apima visų Volgos apy
linkę. Toliin j rytus žmonės 
dar turi ftek-tįek maisto. To
nai bado kriris galės įvykti 
apie sausio i dienų.

ATKELIAUJA JAPONIJOS 
DELEGACIJA.

Cliiengojt? veikianti geležin
kelių darbo taryba iš Wnslnn- 
gtono gavo parėdymų būtinai 
sustabdyti geležinkeliečių strei 
kų.

Taigi čia ryt nr poryt tary
ba sušauks konferencijon dar
bininkų ir kompanijų atsto
vus. Ir abiem pusėm pareikš, 
kad bo tarybos nuosprendžio 
užrnokesnis neturi būt dau
giau mažinama ir todėl gele
žinkeliečiai negali streikuoti.

Taryba turi teisių išduoti 
tokius parėdymus, 1x4 neturi

Geležinkeliečių viršininkui 
pranešu streiko priežastis:

Sako, jie streikuos dėl to, 
kad:

1. Liepos 1 d. sumažinta už
mokėjus;

2. Pranešta apie tolesnį ma-

SEATTLE, VTasli., spal 24. 
— Už keletas dienų čia at
plauks japonų laivas Kasbi- 
ina Maru, kuriuo atkeliauja 
Japonijos delegacija nusigin
klavimo konferencijon.

Nuo Kashiraa laivo prane
šta, kad japonai delegatai la
bai indomanja galimu S. Val
stijose geležinkeliečių strei- 

“Po nuodugnių tyrinėjimų jei kaipf tai iki pakil.

gina atgauti sostų Ungarijoje.
_________ ______ ______ Aitriai tam priešinasi: \ Če- . ..
Julfen Andrassy prie- koaiovakija, Rumunija ir Ju- “™> vyriausybe

guslarija. Galinau daiktas, jos " ,JM. -P““^ * pramato, 
" kad visos spausdintos popen-

nės markės į keletu dienų ne
teks jokios vertės.

Taigi Šiandie vokiečiai tie
siog apgula krautuves ir už 
tuos poperėlius (markes) šį- 
tų perka. Perka visokias pro 
kės, kad tik nusikratyti po-

H fenai naujas karalius su puls Ungarijų. eagg=gge= 1 " ‘
Komunistai 

ą, ~ • Paryžiuje
KELIOLIKA ŽM. SUNKIAU IR LENGVIAU SUŽEISTA 

. - - - - - - - - - - -
pARVSTUfl, įspal -24. — sėbru italu papuolusiu teis- 

man n- imogžudystę.
Amerikos ambasada kuostip 

riausiai saugojamo. Komunis
tams -nebus progos prieiti. 

Komunistų laikraitis tuo

21 vakaro Šalie Wa- 
prieongy 7 policiantai ir 

ii sužeistai Keletas, lie
fe, lengviau pažeista. *
^Tai įvyko, kuomet iš būrio 
Ifenmnistų Salininkų , mesta i tarpu šaukia kelti prosteMus 
tankinė granata į policiantus, prieš Ameriką.

prieangiu salėn nreš--------------------------
.BR1UKSELIS, spoL 24. — 

Čia policija išvaikė skaitlingų 
būrį komunistų, susirinkusių 
priešais S. Valstijų ambasa
dų. Keletas areštuota.

tįsoti grapę. komunistų, kurie 
absitaisė iš ten (naršuoti prie 
£uv. Valstijų ambasados.

? Vienas komunistas iš revol
verio pašovė raitų poliriantų. 
'TeHau kifes polidantas tuo 
momentu apsvaigino piktada-

7-j P

liaudis neteko

ir pranešimų, aš įsitikinau,
]>erinių tvarkių jkad badas paliečia 15 milio-

Paklausti, delko jie taip n,l tooių. IM badavimo ir 
daro, atsako; |del vartojimų visokių maisto

“Dievas žino, kas bus su substitutų pakyla visokios li-
voldečių pinigais. Jei - jie S08- w X
puls žemyn, tuomet mes nors “Jau šiandie Jaugė! vii
šį-tų turėsime juodąja? valan
dai. Kitaip nieko neteksi
me.“ z

Visos dejnirtamentinėft ltra 
utuvės pilnos žmonių,. dau
giausia bėdinesniųjų luomo- 
Turtingesnieji perka visokius 
braiigumynus ir automobilius. 
Laikraščiai pilni brangių au
tomobilių skelbimų. Už auto
mobilius mokama po 200,00Q/LONDONAS, spal. 24. —

Čia komunistai didžiai -neri- ‘ligi 000,000 markių. (Automo-
roauja. Priešais S. V. amba
sadų rengiamos demonstraei-Po to įvykio \ komunistų 

pertrauktas ir 6
jų areštuoti už kurstymų - -------------------- -

' žtaln * ’ * HAVRE, Pranpija, spal. 24.

bilių pirkliai daro gerus pi 
nigus.
’ šiomis dieomis atvykę čia 
amerikonai, jei nori banlfo- 
se pakeisti amerikoniškų dd-

r to komunistei savo su-, Komunistei po mitingo “Mjerių draftus, turi samdytis
akinkime smarkiai atakavo Hno. demonstruoti pneSni, S• - X ulkvcime, už vie-

kapitalistines valdžias, V. konsuliatų. Policija J«os tūstantį dolerių gauna 
* X" tiek daug poperinių marinų,

kad bijosi išeiti gatvėn. Nes 
užpuolimai ir plėšimai fia 
praplitę taip, kaip didžiuliuo
se Amerikos miestuose.

to Mu išvaikė. Keletas įžeista.

viLSTIECIAj ŽUDO KO
MISARUS.

GELSINGPORSAS, sp.
— Siaurinėj Rusijoj bolše- 
vikal renka mokesčius nuo 
valstiečių. Kurie atsisako ar*PAHTZmK «pšt U 

Kuomet Tautų/Sųjurffeos 4a- ba neturi iš ko mokėti, tų

ITALAI FINANSISTAI KE
LIAUJA { S. VALSTIJAS.

visa manta konfiskuojama.įybr paskelbė A. Silezijos pa- 
dalinimų, Prancijos premjeras Atimamas paskutinis maistas 
Briand^ brūkšt! ir pasiuntė ir galvijui

- VokfeGtei nltimatamų. 'Beika- 
- liųfe, tod VoldeHja tų pėda-

- 'fartma pripažintų į penkias

. (lndomu, kų Briand turi

V- r

Bnlgarija, sp. p4. 
gymi dalia buvusių gen.

tarnybon.

t

A
a

siant streikui delegacijai ne
pavyks pasiekti AVnshingto- 
no.

žinumų;
3. Kompanijų nutarta pa

naikinti darbo taisykles, kas 
reiškia ir vėl tolesnį mažini-) 
ma.

teisių nepaklausančius bausti. 
Taigi kas Vbs, jei to, ar kita 
pusė nepaklausys.

Geležinkeliečiai tuo tarpu 
rengiasi streikam Kitokių prie 
monių darbininkai neturi ko-

vieto
se šiltinė, dizenterija, malė ri
ja ir kitokios epideminės li
gos.

“Tiems milionams žmonių 
būtinai kuoveikiau reikalin
gas maistas, vaistai ir<dra- 
bu&ai.'

2,000 tonu dienoje.

.Skaitlį.,Ka delegacijos gni- ^eUnkelieė-io*. Prezidentas 
pė. Jon. inoion: princas To-I^y^ 
kugaura, admirolas Rato, 30 
patarėjų, kuriems pirminin
kauja Masauao HaniRara, už
sienių reikalų vice-ministeris,
7 japonų laikraščių korespon
dentai ir keletas parlamento 
narių.

Iš AVosliingtono pranešto, 
kad prezidentas Holdingas 
u t si sakus pavartoti karo laikų vo^ su komunijomis, 
gyvuojančius įstatymus prieš Gi kompanijos nori to strei

ko. Jos tikisi sugriauti gele
žinkeliečių organizicijas. *

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
VALSTIEČIŲ RAŠTVE

DŽIAI

TAURAGE, (Eltos kor.) rug-

ATKELUUJA FROHIBI- 
CIJOS VIRSININKAB.

Pranešta, kad tomis dieno
mis Chiragon atkeliauja Suv. 
Valstijų prokibicijos komisio-

sėjo 24 d. įvyko vlstiečių raš- “erius H*ynes- Sakoma, jis
________ ,tvedžių suvažiąvimas. Buvo **♦ čiaETA ETA ETA

BnaHNGHAM, ALA., „pat tartasi apskrities raštvedybos ,,ori8 "‘meniškai paBiteinau-
Anot pulk. Haskell, badau- 24. — Metodistų pryčerį Sta- jr sąskaitybos suvienodinimo ti’ kaip ^ltt v>'kinama prohi-

jančius maitinti reikalinga ru’pbenson, kurs čia nužudė ka- reikalais. Del raštvedžių tel- kokių pasekmių tun-
ginių, kvietinių ir miežinių. tulikų kunigų, prisiekusiųjų kAk išneštas pageidavimas, ,na xs Į° vykmimo.
mUfe. • I teismas išteisino. kad raštvedžiai priklausytų! Kouu,‘- n ajmes parėdymu
—-------- - --------- Ine nuo viršaičių, bet nuo aps- Atoluose prohibicijo. <hs-

PARYŽIUS, spal. 24. — Bpvęs imperatorių^ Karolis krities valdybos. Raštvedžius ^ri/Uogo n^en^1 . ra'ituv se 
, . .... ‘ir. i i . ėmė konfiskuoti visokius dai-tnn su savu.,, apie 15,000 kariuomenės, su kuriųju jis einu galėtų samdyh ,r Ližaitis bet
ant Budapešto, Y’ngarijos sostinės. Jo pusėn perėjo kuone Ju®8 ap,ik"’e* nės namuose ^minasi kadir
visi stiprinusi politikoje Ungarijos vvmi. | valdyba. Nuo tarnybos atleisti rn-nk5hlOf!hl(5 Irvinus.

, .... . la.-tvetl/.ius tuntu, valdini;.-. . . . . '
, BudopeMe paskelbta kora padėtis. Ramiems grafas lQrybai IMsiu]įūs apskrities | 3?k| Pa*’e,g,nuJ ™>riroa pa- 

Bethmlem rezignavo ir iškeliavo pasitikti proklamuotų ko- tni^.klu Raštvedžiai turėtų bu- ive8t* Seraliams teismams 
ralių. Spėjama* kad dalis Ungarijos regularės kariuomenės tj atsakomingi už visos rasti-.nftt,’ar konusl<Jn’enaU5( t“ 
pereis karaliaus pusėn. Ungarijos regentas, adrair. Hortliy nė*s darbus ir bylas, tfršaičiui -P*1*4 •nna8 ir ’ ,s uo omas

ŽMOGŽUDIS IŠTEISINTAS.

pasirengęs bėgti H Budapešto. gi pavesti grynai odministra lyra teisotas.

eijoe eriti. Raxtvedlių fefei, 8nTK0

ROMA, spaL 24. — Su Ita
lijos delegacija nusiginklavi
mo konferencijon Washingto- 

Valstiečių inirtiinas neap- ‘nan iškeliaus ir italų finanši- 
sakomas. Visur sukilimai. stų būrys. /• t ** X •
Komisarai Žudomi be jokios | Su delegacija trumpam lai- 
atodairos. Už tai pasiųsti Irai, sakoma, keliaus ir vidu- 
kareiviai žudo valstiečius, de-|jįnių reikalų ministeris, mar
gina jų sodybas. ’kizas dėl la Torre t ta. Dele-

Šiandie visoj šiaurinėj Ru
sijoj, ypač Peteęgrado apy
linkėse, jaučia baisus terb-

SOFŲ, epai 24. - Ko»terdiPe,.už 40 i.uūliV nuo ėin, Pro>kta’ PO’Mjrtą -varstyti 
nužudytas Bulgarijos karo nunisteris Diraitvor. Ministeris ’,u8,nuun savyvaldybių suva- 
užpultas važiuojant jam automobiliu. Žuvo taipat šoferis ir z’a'*me-
du ministerio palydovu. ' Kad Knvo do

minę padėtį raštvedžiai nutarė 
susiburti į plunksnos darbi*

MOKESNIMI.

6,000 unijos vežėjų Cbica- 
goje sutiko priimti 3 dolieriais 
mažesnę užmokesnj savaitėje 
įir tuomi įteigti nesutikimai.

Tas vežėjų nusprendimas pa 
visa

me mieste.

PARYžIL'8, spal. 24. Ceko-Slovnkijo, Rumunija ir ninku organizacijų. Del sūdą*
Jugoslavija inobilizuojosi. Šitos šalys pasirengusios pulti j-vmo projekto parinkta 5 a*-'..
Ungarijų ir ištremti Karolį. Taigi pietinei ir vidorinei Eu- nwnu komisija. ' 8 _?_** 40,000

topai grūmoja naujas karas. .
GAISRAS.

ATKEUAUJA MABAALA8 
FOOH.

garijos pirmininką bus sena
torius Carlo Shanzer.

Be įeitų delegarijon inrina 
Ir garsus katalikų partijos va
das FOippo Mada. t

r

tniim ir rimUSotf , PARYŽIUS, qMl 24.. - .SKAITIKITE R PUIR. 
irVngarijo. pufe-,» Anferiko»| ’HTE “DRAUGĄ”

) maršalas FoeK

_ a _* JI _ •ą t ssa s v

PARYŽIUS, spal. 24. — Prancijos komunistai painfor
mavo premjerų Briandų, kad jei jiems bus draudžiomn pro
testuoti prieš S, Valstijas, tuomet jie pakelsiu raudonąjį te
rorų.

. BERLYNAS^ «pal 24. — Atsistatydino Vokietijos mi- 
niaterių kabinetas, kuriam pirmininkavo kanclieris \Virth. 
Dar nežinia, kis apsims sudaryti naujų kabinetų.

WASHINGTON, sjfel. 24. -4 Tarptautinė komercijos 
komisija sumažino retas už vežimų geležinkeliais javų ir 
šieno.

fe'
va- .

PINIGU KURSASSKAISTGIRIAI,( Eltos ko- 
resp.) Raraaškių kaime pas u-
kininkų Šalkauskų sudegė' _ t. ‘ .
jauja ir vi«» derliu. iŠ 43-j, Spet'n” 

drfuntin.^ Ugn,» matoma. W- lerjų gpalilJ

i

lo iš krosnės, kuri nebnvo rū
pestingai užgesinta.

w ORAS.
CHICAGO. — Šiandie nepa

stovus oras; vidutinė tempe
ratūra.

gal Mercltnnt8 Lonn & Trust 
Company:
Anglijos sterL svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 742 
Italijos šimtui lirų 444
Vokietijos šimtui mark. .63 
Lietuvos šimtui auksinų .63 
Lenkų šimtui markių .03
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Prenumerata moka*! 1 Akai no. Lai
ka* skaitosi nuo ul*IraJytno dieno* 
ne nno Naujų Uotų. Norint permai
nyti adreea vlaada reikia prtalyati Ir 
eenaa adrceaa Pinigai trrmuaia alų- 
BU Uperkant kraaoje ar eapre*e "Mo- 
nejr Order" arba Įdedant pinigo* J 
reglatruota lallką.

•‘DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 S. Oakley Avė., Chicago.

TeL Roosevelt 7791 
■iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiaiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiii

ŽINGSNI PIRMYN.

Kaip lietuviai amerikiečiai 
ligšiol ir žodžiu ir savo skati
ku vadavo tėvynę iš politinės 
nelaisvės gindami jos sienas, 
lygiai teks mums žymių rolę 
atvaidinti ir jos vidaus poli
tikoje. Negalima akių užmerk
ti, runka pamoti j didelės svar
bos muši} uždavinį.

Kntl susi gaudžius lietuvių 
partijų mišiny, kntl sugebėtu- 
me atskirti kiekvienos jų tik
slus ir priemones, galop kad 
nustačius savo pažiūras ir jas 
vi<*K»UH> gyvenime, žodžiu ir 
darbu apgynus ir parėmus, 
“Draugas” talpina “Lietuvių 
politikos partijos”.

Autorius Keršys nuodug
niai ir įmanomai aiškina musų 
partijų programas. Kuri iš jų 
veda prie musų Valstybės su
sitvarkymo demokratingais —

Amerikos lietuviai labai su
sirūpinę savo tėvynės užsienio 
politika. Kokios bus musę laisvės, lygybės ir teisybės pa- 

kuria Lietuvę atatin-sienos, kaip išsiris Vilniaus 
srities klausimas, koki bus 
musų santikiai su lenkais, ru
sais, vokiečiais, kaip sudary
sime kaimyninius ryšius su 
latviais, estais, pagalios musų 
diplomatiniai, ekonominiai san 
tikini su tolimesnėmis Valsty
bėmis kaip Anglija, Proncija 
ir t, t.

Bet nemažinus mums rupi 
musų šalies vidaus tvarko.
Ligšiol musų domė mažai bu
vo kreipiama į tų nemažinus 
svorbę valstybinio gyvenimo 
pusę. Ligšiol mes žiūrėjome j 
Lietuvos valstybės rūmų išori
niai, metas įsigilinti į šalies vi
daus politikę, ekominius, so
cialius, kultunnius bei religi
nius siekinius.

Kuo to pareis musų tėvynės 
ta ar kita \aldymo forma, nuo 
to pareina šalies gyventojų lai
mė ar nelaimė.

Jeigu, sakysime, Lietuvos 
Valstybė butų tvarkoma tais 
pačiais pagrindais kę ir Ru
sija, turėsime neišvengtinas 
bolševizmo teroro, skurdo ir 
bado dienas.

Jeigu įsigyventų pusbolše- 
vikų soc.-demokrntų valdžia, 
prieisime kultūrinės ir Religi
nės vergijos, kuomet tikybos 
ir švietimosi laisvė bus vien
pajuokos žaislas, kuome1 pa-| Bet ir šitame atsitikime 
naikinta nuosavybė vers mus valstiečiai negalėjo patenkinti 
bernauti jų išrinktiems vai- bolševikų. Vieni iš jų perma-

matais,
kainai didžiumos gyventojų 
tnutinienis, socialinius ir tiky
biniams įsitikinimams — pa
tys sugebėsime pastebėti ir 
už juos mokėsime kovotu

BOLŠEVISTINĖ VALDŽIA.
Kuomet socialistai bolševi

kai pasikėsino pagrobti Rusi
jos vuldžię mes jau žinome, 
kų jie Rusijos darbininkams 
ir valstiečiams žadėjo. Apval-. 
džius jiems Rusiję taipat žino
me, kę jie rusams davė. Be 
kruvinojo teroro ir kitų bai
senybių, jie atėmė nuo žmo
nių maistų ir pakėlė baisias 
ligas/ir negirdėtų badų.

Tas įvyko, kuomet bolševi
kai užkrovė ant valstiečių di
deles mokestis. Pasirodė, kad 
bolševikų valdžia tiekiog ne
pasotinama. Carų laikais rusai 
valstiečiai stenėdavo prislėgti 
didelėmis mokesčių naštomis. 
Bet bolševikų mokestys pasi
rodė keleriopai didesnės.

Pirmiausiai bolševikai4 4 mu
žikus” prispaudė piniginėmis 
mokeslimis. Kuomet jie ne
turėjo iš ko mokėti, paskelbta 
įsakymas mokėti mokestis ja
vais ir kitokiu negendančiu 
maistu.

vyko kruvini kareivių su vals
tiečiais susirėmimui.

Valstiečiai už pasipriešini
mų žudyta, sodžiai deginta. 
Daugumoje vietų nuo valstieč. 
atimta visi javai ir visas mai
stas. Deki tų nežmoniškų rek
vizicijų dalinai šiandien vals
tiečiai badauja ir badu miršta. 
Nepavykus dviem priemonėm 

rinkti nuo valstiečių mokestis, 
bolševikų valdžia sugalvojo 
trečių priemonę. Išleido įsta
tymų, kad kiekvienas valstie
tis valdžios mokestį turi at
mokėti “savo darbu”. Kiek
vienus gyventojas kas metai 
turi atidirbti valdžiai po šim
tų dienų. Turi dirbti tokį dar
bų, kokį nurodys pati valdžia 
arba jos atstovai komisarai.

Sis įstatymas pradėtas vy
kinti nuo spalio 1 d.

Ar tos baudžiavos įstaty
mas bolševikams pavyks ir 
duos pageidaujamų rezultatų, 
—- jiems nerupi. Tik svarbiau
sia tas, kad bolševikai vieton 
žadėto rojaus Rusijon įvedė 
vergijų.

Ta socialistų vergija senai 
buvo pramatoma. Visuomet 
buvo sakoma, kad kur socia
listai gaus viršų, tenai žmo
nės susilauks baisios vergijos.

Gal kai-kam iš tokio tvirti
nimo pieniau buvo ir juoko. 
Tad tie visi lai šiandie pasi
džiaugia socialistų bolševikų 
laimėjimu Rusijoje.

Amerikos karininkas Raš
kei, kurs aplankė Rusijos plo
tus badu paliestus, praneša 
kad reikėsių $50,000,000 norint 
išgelbėti nuo bado 5000,000 
rusų. Kaip gražus filantropijos 
laukas prasiskleidžia! Kun, 
kuomet tiek daug kalbama a- 
pie nusiginklavimų ir taikų, 
butų skaudu nesuradus civili- 
znotų tautų tarpe tokios pini
gų sumos, kuri didžiojo karo 
nietu viena diena buv<^ išeik
vota.

dŽios dvarininkams ir L L 
Trumpai pasakius, kiekviena

lietuvių partija tvarkys šalį 
fculyg savo pru£uuuv> dėsuiŲ. 
Delio mums no visrien kaip 
susikurs Lietuva savo viduje.

Žai ir sau javų ir maisto turė
jo. Kiti bolševikus ignoravo.

Tuomet bolševikų valdžia i 
sodžius pasiuulė kareivių bū
rius. Prasidėjo javų ir maisto 
rekvizicijos. Daugel vietose į-

Deryboms Irlandijos deki 
prasidėjus Londone, tikimasi 
susitarimo. Ulsteris kun ligi 
šiol buvo nenuolaidus, gal bus 
sukalbamesnis. TeČiaus kaip 
Ulsteris, taip ir Sinn Fein 
organizuoja laisvanorius J* ka
riuomenę. Reikia manyti, kad 
labai opus klausimui bus svar
stomi ir visaip gali atsitikti.

Laisvė įsigijaroa tiktai di
delėmis Tautos aukomis.

LIETUVIO
Keršys.

POUTIKOS PARTIJOS.

1. Trumpa musu partijų atsiradimo isto
rija ir jų svarbumas.

Tęsinys
Žmogus turi dvejopos rųšics reikalų: 

kūno ir dunoh. Tie reikalui labui ankštai, 
stačiai neutekiriumui tarp t<uvęs rišari: 
vieni kitu* remia, vieni kitiems būna pu- 
mutu. Dvasios rcikalais-tikybu ir dora — 
pamutiiojuini kiekvienas kuuo reikalus, 
kiekvienas jo žingsnis. Žmogaus sęmonin- 
gas dprbas hunu ar doros ar nedoros, nr 
sutinka su tikyba, nr nesutinku, vidurio 
kelio čįu nėra. Iš čia tad aišku tos dve
jopos nešies unkštas neatsk iri urnas ryšys.

Viešas gyv'enimas apima visę žmogų: 
jo kunę ir dūšia, jo dvasios ir kūno rei- 
kalus. Valstybės tikslas rūpintis tik kūno 
Žmogaus reikalui*. Dūšios reikalų uprupi- 

>jnjnut* į jos tikslus neįeinu. Tuos reikalus 

apima Bažnyčia. Kadangi kimo žmogaus 
reikalų.atskirti negulima nuo jo dūšios 
felIndų, tad viešam gyvenime, kad paten
kinti visus žmogaus reikalus, turi dirbti 
abi organizacijos — valstybė ir Bažnyčia

išvien, ir lygiomis teisėmis, kadangi abi 
tarnauja žmogui, tik abi įstengia jo visus 
reikalus aprūpinti ir viena kitę tame dar
be remia, viena kitai padeda. Bet viepu 
kitai į kelię įeiti neprivalo. Į grynai me
džiaginius reikalus neprivalo kištis Baž
nyčia, o į grynai dvasinius — valstybė. 
Ten gi, kur susiduria abiejų rųšių reika
lai, kaip pav. mokykloje, ten valstybė su 
Bažnyčia turi dirbti sutartinai. Bažny
čios su vulstybe sugyvenimas nustatomas 
tam tikromis sutartinus Valstybės su 
Bažnyčios aukščiausių atstovų. Bažnyčia 
yra tobula draugija. Demokratinėj vals
tybėj kiekviena draugija naudojasi atski
ro piliečio visomis teisėmis. Tos drau
gijos teisės vadinasi — juridinio asmens 
teisėmis. Tu teise draugija gali steigti 
mokyklos, platinti savo mokslę turėti 
kilnojamo ir nekilnojamo torto ir t <. Baž
nyčia tad taip pat, kaipo tobula draugi
ja, jomis turi naudotis. Taip turėtų būti 
Lietuvoje, kaipo katalikiškoj ir demokra
tinėj šaly.

Visi socialistai ir liberalai (santariečiai) 
suko, kad Bažnyčia turi būti nuo valstybės 
utskirta. Kaip jie tų atskiriinų supranta! 
Pirmiausia jie atima nuo Bažnyčios juri

DRAUGAS

DEL LIETUVIU - LENKĮĮ SANTYKIŲ.

DRAUGO 8KAITYTOJAUS LAUKAS.
Kunigai nori parsiduoti leu- kija— tai taip pat prasimany
tomis. — Grafas Tiškevičius mas, neparemtas jokiu faktu. 
Lietuvos pasiuntinys —Dvarai Atbulai. Paktai kų kitę rodo. 

tepalieka dvarininkams. — . Nejaugi už “palankumų” len-

Tomistą savo laiške iškeli 
kų tik aukštinus paminėtos 
klausimus. Lėliai mums malo
nu, kad tomistą neįsitikėjęs 
tokioms pasukpms ir šmeiž
tams kurie platinami katalikų 
priešų Lietuvoje ir dar plo
čiau skleidžiami panašus melai 
laisvamanių ir socialistų spau
doje Amerikoje, ieškai tiesos.

Kiek nepamatuoti visi tie 
kaltinimai lietuvių (ne lenkų) 
kunigų už bičiuliavimųri, pa
taikavimų dvarininkams ir t. 
t skaityk atsakymų.

Atsakymas.

kai persekioja Vilniaus vysku
pų, lietuvius kunigus, žiau
riausiu budu gnudami juos į 
kalėjimus o net ir šaudydami, 
kaip štai a. a. kun. Lojauskų?

Ke už kų kitų, tik už lie
tuvybę, už priešinimusi lenkų 
— lietuvių unijai juos baudžia 
ir persekiojo...

Tiesa, ne tik tarpo kunigų 
Jtot ir tarp advokatų, o 'net ir 
darbininkų esama Leųkįjos ša
lininkų — bet jie nėra lietu
viai — jie lenkai. Štai, kad ir 
St Seime iš lenkų frakcijos 
atstovų darbų matyti.

Bet už lenkus — kun. Liau-
Labai gaila, kad pajudinti sų ir panašins, advokatų Orą-

Tamstos laiške klausimai ne
paremti jokiais faktais. Vis- 
tik į tai štai kas tenka atsa
kyti. %

Be abejonės, lietuvių — len
kų santykiu klausimas yra 
labai opus ir skaudus. Juo 
labiau mums Lietuviams, nas 
delx lenkų malonės Lietuvai 
teko tiek gyvybių nustoti, tiek 
vargų pakelti. Jie yra musų 
nelaimių piktosios dvasios. 13 
to aišku, kodėl ir Lietuvos 
liaudis ir .valdžia ir Seimas
griežčiausiai prieš juos nusista' 
tę. Šiandien nerasime nė vieno 
tikro lietuvio, kursai butų už

broliškų lenkų unijų.”
Musų valstybės priešai,

kaip bolševikai, socialistai ir 
lenkų provokatoriai, tai gerai 
numano, ir norėdami sukir
šinti tarpusavy įvairių sro
vių lietuvius, vieni sako — 
Lietuvos valdžia esanti ponų 
— kunigų valdžia, antri, — 
bolševikų valdžių ar panašiai.

Ko siekiama tomis kalbo-

jevskį ir darbininkų Snelicvs- 
kį — nejaugi tari būti ir lie
tuviai kunigai, advokatai ir 
darbininkai —- Lenkijos* patai
kūnai!

Bet dabar jau ir lenkiškai 
kalbančių Lietuvos piliečių 
tarpe atsiranda tolau, kurie 
priešinasi .Lenkijos norams 
pavergti Lietuvę. Štai kad 
nore: Mykolas Remeris, Vru- 
Miauskas ir kiti.

Kur gi nuoseklumas! Bet 
ar provokatoriams teisybė ru
pi, Juodyk, terSk, Šmeižt — 
ris nore kiek šnarinąs paliks. 
O kas gi čia visa tai supai
sys. Nenuostabu, kad ir vie
nas kitas tikras lietuvis* kai 
kada šmeižtams įtiki.

Del grafo Ttikuz (Tiškevi
čiaus) buv. Lietuvos pasiunti
nio Anglijoje tenka pasakyti, 
jog kilus Lietuvos visuomenė
je nepasitenkinimų dėl jo as- 
mens — Lietuvos valdžia jį 
atšaukusi. Betyrinėjant jo 
darbuotę ris tik nebuvo rasta 
ganėtino* pamato, kad jį gali
ma butų įtarti kuo nusikaltus 
prieš Lietuvos valstybę.

Dabartiniu laiku Anglijoje 
Lietuvos atstovas eaųs Tomas 
Noras—karuševičtas —iŠ kau

lius — aišku. Norima suskal
dyti lietuvių vienybė, sugriau
ti pradėtasai valstybės dar
bas ir sukelti suiritę, kuria 
pasinaudodamas Želigovskis 
turėtų gražios progos užimti 
Lietuvę sustabdyti dvarų da- Jų ir kraujo lietuvis, 
tinimų ir galutinai suardyti 
vargais iškovotų Nepriklauso
mybę. Tada, ištiktųjų, butų 
“įvykęs faktas** ir gal Lietu
va pataptų Lenkijos dalis.- ‘

Kas dėl lietuvių kunigų, 
busiu jie kaipo katalikai norį 
sęjungos su kataltidBcųja Len-

Dvaral tepalieka dvarieta-

De| neeęžiningo kaltinimo
katalikų (tmbut “norėta pasa
kyti krikl-dem.) kad jie norį 
palikti dvarus ir ponų valdžią 
keliais atvejais rašyta Drau-

dinio asmens teisę: vadinasi, draudžia jai 
turėti kilnojamo ir nekilnojamo turto, jos 
turtas, kaip pačios bažnyčios (namus) pa
ima valstybė sau, kišasi j*jos vidaus rei
kalus, kliudo jai laisvai, skelbti savo moks
lų, neduoda laisrai atlikti savo apeigas, ne
leidžia mokykloj mokyti tikybos, tai jio va 
dina Bažnyčios atskilimu nuo mokyklos, nę 
leidžia steigtis savo mokyklų, Bažnyčios 
tarnams kunigams neduoda tų teisię ko
kias turi kiekvienos kitas pilietis, žodžiu, 
Bažnyčių stato žemiau už pavj kurpių ar 
siuvėjų draugijas, žiuri į jų kaipo į krimi- 
nalistų-prosikaltėlių įstaigų ir tais savo 
varžymais nori jų išstumi iš riešojo gy
venimo, visai jų pnnailriat. Tpi parodo 
socialistų elgimos su Bažnyčia praktikoj.

. -
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IŠ MUSŲ CENTRO

Sunkiausias momento*.
Lietuvos valdžiai atėjo sun

kiausias momentas. Atgauti 
Vilnių, neprisiimti nė šešėlio 
lenkų globos, ir išstumti len
kus iš savo žemių — be krau
jo praliejimo — štai jos didie
ji uždariniai. Bet kaip jie sun
kus! Alijontų imperijalistai 
užsispyrė brukte, inbrukti mus 
lenkų giobon. Patys lenkai nė 
manyti nemano iš Vil
niaus kraustytis. Vara 
juos vyti, kada fran- 
euzai stovi už jų pečių— 
butų pendidclė rizika. Gi Vil
nius Lietuvai reikalingas, kaip

džios neparemta. Tauta, be
rods, ir remia. Paremkime Lie
tuvos valdžių ir mes, Amerikie
čiai. Paremkime moraliai Ir 
luaterijaliai. Moraliai —r pasa
kykime jai su tvirčiausia pa
siryžimu, kad Amerikos lietu
viai visomis savo pajėgomis 
rems valdžia jos kovoje už vi
štikę ir pilnų Lietuvos Uliuo- 
s&vimų, kovoje ui Vilnių, už 
Lietuvos žemių didybę. Lai 
pasaulis per prievartų ir O- 
tirna mums laikinai tų ar ki
tę Lietuvos dalį. Toji dalis 
bus kilpa ant kaklo tai tau
tai, kuri panorės jų užsinertL

gyvybė. Bot laukti vėl ilgus t VHnim. ir Gardinas, ir Sci-
metus lenkų suklupimo ir pa
vargimo, kadarekvizicijos taip 
vargina Lietuvę kada taip 
jau laikas eiti prie šalies at
statymo, švietimo darbo, nau
jų rinkimų — laukti vėl neži
nia kę irgi, rodos, nebegali
ma. Ir štai tuo surikiuoju mo
mento šnibždama ausin — ne
va prietelių — pagunda — eiti 
«nt nuolaidų, dvyli kompro- 
misos ir mėgsti šiokius tokius 
prigulmybės ryšius su lenkais. 
Ligšiol Lietuvos valdžia anaip
tol lai pagundai nepasidavė, 
•nkėkime, kad ir niekuomet 
nepasiduos.

nai, anksčiau ar vėliau grįš 
prie musu. Bet jei kitaip da
bar nebotų gėlimą, vąttttn 
Lietuvai Imti be VBrian^^sgu 
su tetikę hegemonija.

Paremkime raaterijadiai, iŠ- 
pildykime savo kvotas paritą- 
los vajuje. Kolonijas, savo 
kvotas dar neišpSdfinrios, tef 
sukruta, kad Rd vpalių pabai
gos nutiktu nė’ vienos kolonijos 
kurios "kvota dar butų neuž
baigta. *

Tik niekšas, arba labai siau
rai partijinis žmogus galėtų 
smelkti Lietuvos valdžių, kad 
prieš jų stoja toji pagunda. Ir 
ne valdžios bužų didžioji kaltė, 
jeigu ji tai pagundai parduo
tų, bet tautos, jeigu jį šiuo 
tnmlauoju momento savo vai-,

ge, o galutinai atspausdinta

-

Juo labjaus lietuviai kata
likai remia Lietuva, juo lab
jaus jie knita, veikia, orga- 
uisuojain — juo labjaus kįla 
aplink mus ir priefc irnū^m* 
lt amai mU8U idėjinių priįffi.* 
pinkų. ■ Saukia ' iiševnkMUial 
tautirunkai, rėlda viankin 
plauko socialistai; primeta 
nmma, kad mes parduodu Ue- 
tbvų lenkams, kad darinam- 
kams-jungų užkraunę Aad 
Tautos Fondas jiems apyakai-' 
tų neduodųa. Kas fia pasida
rė! Ar jiems gal Lietuva ke 
juokais parupo! Jriįgu taip 
butų, jie pirmiausia lobių į 
bonų pirkimų, mums gi duotų 
ramybės bent ui tų, kad mes 
Lietuvę remiam. Birt prie bo
nų jų nėn.*Jų Šauksmus gi 
iššaukia tik musų gera vieny
bė ir gražus* dariai.' Nearisi- 
unidtime dėl to. Galėtaiho net

turėjome tautos kėlimo darbų už DidŽkuuM 
Lietuvos sienų, būtent—Mažojoj Lietuvoj 
ir kada iŠ to <larboy buvo pradėto vyti 
krikščionystės dėsniai. Vadinasi, L, Krikš
čionių Demokratų partijos užuomazga sie
kia apie 1887 nu Tokiu bildu ji priguli 
prie seniausių lietuvių partijų. Mažojoj 
Lietovoj ji tarėjo ištisų savo laikraščių 
eilę, kaip pav. “Tėvynės Sargas’* ir kiti.

442amės reforma Lietuvoje 
kuri jau dviem skaitymais pri
imto St Seimo ir belieka tra
čių kart priimti.

Ar yra bent per nago juo
dymų tiesos laisvamanių ir so
cialistų laikraščiuose detei to* 
kaltinimo, tomistą, laupo uo
lus Draugo rėmėjus ir skaity
tojas, galėjai užtektinai įsiti
kinti. Pastaroji krikSR-dem.
Konferencija ir jos rezoliucijos 
buvo taipat atspausdintos, ii 
ko paaiškėjo, kad žemčs re
formos klausimu ir pati frok- jmjgn gg n^motyta. 
cijadr tos partijos, nariai jni-
pilni ko St. Seime krik?, deni. • giaklai, kad gulėtu katali- 
patiektų žemės reformai įsta- įį °tdrtoį __ y
tų. Kartoti nėra prasmės. Tautos Vendų -i—-r-rj___

įpus osugnaj
ik i

ir džiaugties; Jie rėkta dritę 
kad mes jau stiprųę ir kad 
juo tolyn, juo etųnyn rtrtme. 
Jeigu mes būtame silpni

nės mokyklos visai panaikudlųdų 
įstrigtas lietuvių univenutas Vilniuje ir 
L t Ynilmir'* HrikšrtrilūhtJŪftihiūiluittilI Inn 
1905 nt apsireiškė, kaipo darbo žmonių 
reikalų gynėjai. Ret
akcija sustabdė tolimesi^ nmsd^gtttikns 
partijų veikimų, Privertė jas vėl dirbti 
slaptai ir trukdė joms gdrtjo^t sdblųsti 
į griežtas galutinai nuristovėjusiss politi-

visa politikos ir visuomenės reikalavimų 
Ir tik taip reikia suprasti jų statomų at- 4c3e. Jie jau tuomet atsižiūrėdami į laiko

Tie laikraščiai plačiai praplitę visoj Lie- J kos partijas su uSbaigtonds pragnunotais. 
tavoj no tik kėlė tautinę sųmonę, bet ir Nepaisant, vienok, to rusų tramdymo ir 
dėjo pagrindų krikščioni&kai-dcmokrati-
nei politikos srovei Ta srovė brendo di
džiais šuoliais. 1905 m. Didžiųjain Vil
niaus Seime Krikščionys Demokratai su
darė jau gana žymių kuopų ir išstojo su

kliudymo Krikštionys 
gė savo darbui palaikyti Įrišti šabo 
raištį, “ftaltinį”, - kuris, tiesa, *5 
gryno fodtio prasmėj put# 
bet tik atskirų KrikšGonių

skirimų Bažnyčios nuo valstybės. Lygiu 
taip reikia suprasti jų dažnai vartojamų 
sakymų “tikyba — privatinis nikolis.” 

3. Lietuvių Krikščionių demokratų partija.
Lietuvi!) Krikščionių Demokratų partija 

pradėjo dėti savo pamotos jau tuomet, ka
da pradėjo bręsti tautinė ir visuomeninė 
lietuvių sųmonė. Jos pradžia riekia tų lai
kų, kada mes rusų valdžios paredriojami

aplinkybių sulygęs reikalavo, kaipo perei
namos prie pilno* Lietuvos nepriklauso
mybės laipsnio, Lietuvai pilnos autonouii- ■ 
jbs etnografijos sienose; reikalavo jau 
taoioek kad dvarų Seiuėn butų iS4a&nips 
lietuviams bežemiams ir mažažemiams.
žodžiu tiems, kftrie norės Ir galės žemę 
dirbti, kad virtoj policijos butų Įvesto 
žmonių renkamoji milicija, kad butų sa- 
lieturintos visos mokyklos, o rasų eerkvi-

eavo derbį padarė. ^ 
partijai ir
veikti srovėms vietai, 
mokratų partija pastaodi- 
suoiganizuota ir 
urganizaeiAa. ŠSkaute' 
nai partinis darbas dirbti < 
bėse: Rusijoj po 
vokiefių okupacijos meta*

(Busi
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4442 South WaMem Are. 
Telefonu Imfnyrtie 4144

Valandos: 9-11 rytai*, i-j p o Į 
Aploti) ir 7-1 vakarai*. Nedėldle' 
Antai* Ūktai po pletq 3 Iki 6 v.’ 
■^SMfiCSMOOOCD<e<llMfX)C<lCif}(4

5 Dr. M. T. STRKOL’lT i
■Lietuvis Gydytoj** Ir Cldnu-garJ
■ PEOVLES TEATltO NAME I 
■ltl« W. 47th OT. Tol. lloul. Kol 
SVAI-ANDOft: nuo C Iki S vakare.! 
{Nedrlloinli nuo 10 Iki 17 ryto.B
■ Re*. 2® 14 Wm« 43rd Street a■*,..« Ik. K

Prakukuoja 30 metai 
oriau 3140 Ko. Morgan Et.

Kert* 32nd SL. Chicago, IK 
SPECl J AUSTAS

Moteriškų, VyrUktl Ir chronišku 
ugu

[OFISO VALANDOS; Nuo 10 ryto' 
Iki 3 po piety, nuo & Iki I vak.

1 Nedaliomis nuo 1 Iki S po platu
Telefonu Yarda 07

pUROPBAK AMERICAN RŪREAU

ryte iki rietu-
tolONAŠ lf MICK1EVICZ. Ved.

Telefonas McKInli-y 203’

a£feiasšffėįgi&fc‘-_
TeL BliiL 7042

Dr. C. Z. VezeHs
LIETUVIS DEMViTAS 

4713 80. ASHLAND A VENŲ E ] 
ARTI 47-tos Gatvės. 

|Valandoa: nuo * ryto iki 9 vak. I
lomia nuo 4 Iki 3 vakare. |

(at l illll-bl MUIlOl.ui> Jblld.ų. 
l:nvuU>ni*i. |w.r;».r u :. 

Mif tlft.U M'
Itolti l',*ll<t. . i*,««!,»,UI*.

liiMiriluii .1 l l
805 W 35111 si arti i EkLtH St. 

Tel IsulsvaK Irti 
VainU. • At a l.siirasMm *•» *

«•<» ** • l

LIETUVIAI AMERIKOJE
GRAŽUS DRAUGIJŲ PASI

DARBAVIMAS.

Vyskupas pagiria lietuviu 
draugijas.

Worcestcr, Mass. — Simlio 
9, 1921 m. ši miestų pir
mų karti} aplankė naujasis 
musų Vyskupas, Jo Malouyliė 
Tomas M. O’Leary. Tiek ofi- 
cialė miesto valdžia, o ypač 
katalikai, pagerbimui taip

.prakilnaus svečio surengė di
deles iškilmes, {vairių pirapi-

Aukas rinko p-lė švuzaitė
________ su Jonu Bnrusn, o ne su Ja-

SjKilio 19 d. Draugo -4G1 suluite. Taipgi Liud. Neinu- 
nuui. tiljH> guuu platus aprn- uis su Ant. Jasaičiu, ne su 

rodai, kalbėdamas į lietuvių Šymiu apie Clūcugos Viekšnia Klimu, kaip kad Uolus ]>nn>-

PATAISYMAS. »"-3KoaBoae< ok;•» »
SIUVIMO MOKYKLA

■a

klebonų apie gražų lietuviškų k‘‘l paridarbaviinų dvi greitos- l»ijona> mini savo žinutėje i 
draugijų parodnvinuj jiasakė:,n’° atstatymo \iekšnių juuu- Viekšnių.
“You sbtnild be prtmd oHt! P’jw* bažnyčia-. Ir p> žiniai

Šitas lietuvių draugijų kul- P«J'«n,;»» “Volus pimpi jonas”, nyno gyvenantieji draugai ir 
turinis darban pagerbė lietu- a'^' nmn •sl“v>,|t arti to ju- giminaičiai išlikrųjų apturi* jo 
vių ir katalikų vardų, gi pa-H‘ j*,1,o« “ūkų rinkimo, turėjau gana gerų paramų iš Amcri-

EVELVN AVADLin 
of

gown D1>IGMNC 
P-lė Kn/lniL-klulė. V odrjn 

59 E. .\<Um- SI. Clili-a*n, III.
Il»oni 402 Tol. llarrl«,n IKI

Mokinamu anivliiio molėtų Ir vul- 
YiekšniŠkiui, amipus vimdė- k" •’r“,,"’ii» v»i;in.ii.* ■hmomia o

iki S |>u |>talŲ: Vuk. I tu r Kntv. 
I'i ln 6 iki :i vnl. Sporinio* Instrukrl- 
Ji.« Rulytr Miitnrtlo*.

.« ■» «• -Ne- >» -X- «> <»
ėias draugijas iškėlė savųjų geni progų iKisimimloti vi.-o- kos viekšniškių lietuvių. Ma-

MMwa*aMna*a»a«jj<« 
1 Telefono* Boalevnrd 9139

Basas Gydytcdee 
■peoUaUrt**

Valku <r Tiaj etmonl&U Mru 
VALANDOS: 10—11 ryto *—8 p» 
totu. « «k. Nedfffctoda H-Ut 

'Mltoe 3384 60. nnlitli SL,
TeMon

Telefoną* Von Bnaen *84 
Re*. 11*8 ladependaoe D8vd,

DR. A. A. RflTH

DR. C. KASPUTIS
DESTIKTAS 

SUl 60. Halsted 64. 
8—13 AM.

5: 7—4 T. M.
aia*a<ftnfijiA«a*S8ajtAMaA*

?

1G I 
rcUa.f
t '

DR. S. NAIKEUS
UETCVI6

GYDYTOJAS te CHtRPRGAS 
Ofisas Ir vyvenlmo vieta: 
3333 South Halsted Street 

AM viršaus Valver. State Bank 
Valandom nuo 30—U ryto: uuo 

po plotu: nuo 7—9 vak. 
Nedaliomis nuo 10—7 
Telefonu Yaad* •SMt

DR. CHARLES SEDAI S
J Perkėlė savo <*«•♦ P° mnnertttl 
f <759 60. ASHLAND AVEMCEf 

B SPECUALISTAS J 
J DBora. Motenj ir Vyru Ugu |
■VaL: ryto nuo 10—lt; nuo 3— 
Spo piety: nuo 7—1:31 vakare.^ 
CNodHlomto: 10 Iki 1. Sj Metanas prrart 5380g

DR. M. STAPUU0N1S
. NAPRATATH

I gydau be gyduolių m beOrBBAOJV
Ofisu. Valandos!

8*47 8WM Arame
18 Iki 11 ryte Ir » Iki 14 vakare 

Telefonu Boulevard >137TO W. 48rth Gatvė 
Nuo » OI 1 vasara.

X K VAITCUES Uvrcr
X R 4U-187 », 
TsL 8484

TaL T«44 *4*3

Tdrfesias Rullman 880

Dr. F. P. ZAtLTS
UETV1TS DENTIOTAS 

10681 6oulh Mlrlilssn Armuo
BO6ELAND. ILL. 

(VALANDOS: 8 ryto ft( 6 vnltarr 
T^t-- Pl^LLMĄf«^Į47_ Ir 3114

TsL Bandolph 3«»»
A. A.SLAHS

advokatas

VALENTINE DREKMAK1NG 
COLLEOES

3407 W. Madlsnn. 1860 X. W< 
4301 K. Ilalflod Street*

137 Mokykla* flav. . Vetetųaee. , 
Moko Siuvimo. Pattcrnu kir

pimo. Deelgnlag bUniui tr 
—*"« Visto* duodama dykai. 
OtplcmaL Mokslas lengvais at- 
mokėjimai*. Kleao* dienomis Ir 

ftraknml*. Reikalaukit knyrslėa
ATrt. Seeley 1<4» ____I SARA PATEK. pirm.
^aiooaoonuo

jų draugijos tanams griežiant, 
demonstravo po miestų.

Reikšmingu yra dalyku lie
tuvių dalyvavimas minėtoje 
parodoje. Lietuvių draugijos 
visus praeities rekordus pra- 
leukė jau tuouii, kad i vienos 
savaitės laikų prisirengė į pa
rodų kuomet seiliaus tokiems 
tikslams bent porų mėnesių 
reikėdavo. Pirmoji šiam daly
kui pritarė didžiausia šv. Jur
gio pašelpinė draugijų. Bet 
seniausioji, paselpinė draugi
ja šv. Kazimiero ir naujausio
ji Šv. Vardo, kurių mėnesiniai 
susirinkimai jau buvo praėję, 
nepanorėjo ir juodvi atsilikti, 
todėl ant rytojaus sušaukė ne
paprastus susirinkimus ir rie

ir svctimtančiii akyse. Pelei 
šio uuo|H-lno n)k.-t.\ ir keletos 
tų draugijų narių įsišokimai, 
kuomet jie paaiduiHlamt "San- 
dnriečių*’ agitacijai veikė prieš 
katalikiškų draugijų Federa 
cijų.

A’hm. Jorutf! ./. Jakaiti?.

PRAKALBOS LABAI PATI
KO.

Gary, Ind.—Sielio 10, čion 
atsilankė visuomenės veikėjas 
Šv. Knzinųero* Dr-jos įgalioti
nis, kun. P. Kančiukas. Baž
nyčioje pasakė gražų ir pa
mokinanti pamokslų.

3 vai. Jm> piet, bažnytinėje 
svetainėje pasakė prakalbų u- 
pie katuli kiškų sjtaudų ir Lie
tuvos padėt] ir kaip Lietuva 
susitvarkė. Sakė, kaip lietu
viai apsidirbo su vokiečiais, 

olševikais ir lenkais. Prakal
tas užsitęsė gana ilgui, vienok
žmonės domiai klausė. Kul- 

luinai nutatė dalyvauti uau-lbi,tojo turtinga, ]KX*tinė kalba

Dr. M. ShipnidaJ
3107 So.' Morgan Street

GBKOAoo, iunon 
Telefonas Yarda 8033

Valandos: — 8 Iki XI U iyto:| 
t po pietų Od 3 vak. . 
aUs nuo 8 Iki 8 VaL

.1 ~ Į Z 1 . 4 » ge- g

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Hikiet Str.

TcL Ganai *114
Valandos: 10 ryto iki S vakare. 
Gyvenimas: — 5411 W. 8Srfl Str. 

Tel. rrospoct 14(8

TeL Cknal 3S7, Vak/O*»*l 5114

DR. P. L ZA1AT0RIS
Lietuvi* Gydytojai Jr 

Chirurgu
1*^1 KuuUi 1L»1»U\1 btra i 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 ik!4 
po pietų:* < Iki t vakaro

RUHAUSUS
ADVOKATAS
Ofisas DldtoloMrfiSB fiOTrth Ja Balto ftrtM

Kamharis S34 •
Telefonas Central 4398 

GGOGOGOGGGGGOaGGGaaOM
Vakands, 812 W. SSrd flt

Telefonu: Yards 4431

J08EPH O. SOBOL
L1ETUVY6 ADVOKATAS

3-Zilj loto?144S MALansl* Avr. 
TeL

tM W. Rudolpk SL
TMLzĮlC 3833

| Telefonas Ganai 6395

• *
•

Valasdoe: * ryto UU I po ptetu 
PanodMiels 461 • vakare-.. 
NedMlomls ofisu uldaryt**.,

478

MEZlABflS
; Oeneralis Kontrrirtofiui, fĮtaty-* 
< tgjas ir senų nmnj taisytoji*. 
2338 S. Oakley Jto.,<JUago 

Arti 2341o Plaoo.
is-
HAUNOTE "DRAUGA»»

mi> žiniomis įievu n iš Yickš- tyt, jie yrn dėkingi jiem. Tiesa 
niškių Kliubo veikimo, bet ir yni už kų. Manau, kad Yiek- 
tuip>ii u iš jMičiu.- Lietuku.-, ŠniŠkiai ir tolinus nenustos r<- 
Yickšnių bažnyčios atstatymo mę savo brolių nnnpus jurų. 
iviknlms. E> § Viekšniškė.J

M ji l m lik.-l:L' vi (ik u t i tai-1 ____________________
syti **l nlau- pn'.-.]>ijoiio'' |>ei 
nežinojimų į.-i-k\eiloisins kini-
das iilniit aukų rinkėjai nelik
tų skaudžiai įžeisti.

KIEKVIENAS BONAS IS
GELBSTI GYVYBĘ KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ.

United.
States 
Ūaes

Ucurvullnl Arratul O«tnW* tr Itrtlun Ku»p*i 
NOimi GERMAN ULOYD. JUKE9TKN

KURSAS MARKIU 

(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai

1.000 Markių $7.95 

5,000 Markių $38.50 

10.000 Markių $75.00
VteS nurodyto.* kursas inJma ir 

persiuntimo koštus Lietui on todėl 
nieko nereikia dadtti prie šių au- 
UIŲ.
Ant didesniu NimU duodame spe- 

elalGkal žema* kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietui uu | trumpiausi 
Ialk<. 1‘arduodame lalvakortėa f Ir 
i* IJetuvrm. Atsišaukite ypallškai 
arba laišku J

jo vyskupo priėmimo parodoje 
Šv. Liudviko draugijos mėne
sinis susirinkimas išpuolė j 
antrų dienų ir ši draugija kaip 
visuomet, taip ir ši kartų karš 
tai pritarė gražiam sumany
mui

Lietuvių draugijos susitvar
kė į parodų sulyg jų seuumo, 
šioje eilėje: šv. Kazimiero, 
šv. Liudviko, šv. Jurgio, šv. 
J. Vardo. Viso paroduojanėių 
liHuvių buvo arti 1000. Trys 
senesnės draugijos uusisaui-
dė dar tanų, kurs, žinomo, la
bai papuošė parodų. Visos 
draugijos nešėsi savo puikias 
vėliax*as ir prie to dar-gi šios 
šalies ir lAetuvos vėliavos. 
Lietuvių sekcijų parodoje ve
dė patsai klidmuas ir diliau
siosios, būtent, šv. Kazimiero 
drauguos pirmininkas.

Pažymėjimo vertas dalykas 
tJls, kad toje milžiniškoje de
monstracijoje 6000 paroduo-

žmonėms labai ]«itiko.
Z

Kalbos pertraukoj buvo už
rašinėjami nariui į šv. Kndi- 
iniero Pr-jų. Du u g narių įstojo. 
Tuįio suorganizuota tos drau
gijos kuopu. -

Tik gailu, k#d tų dienų dvie
jose vielose pasitaikė prakal
tas, dargi prie to ir sutuoktu
vės. Vyčių kuopos nariai su
situokė, tai jaunimus tose su
tuoktuvėse dulp'iįvo.

Gerb. kun. P. Raščiukas 
jau Lietuvoje pagarsėjo savo 
veiklumu. Rašydavo į “Dar
bininkų”. šitos prakaliios žmo
nėms labai patiko. Jie nega
lėjo jomis atsigerėti. Patarti
na risieins, kur tik jis atsi
lankys, eiti ir paklausyti jo 
kalbos.

Garietis.

GRAŽUS VAKARAS.

jaučių .vyrų, lietuvių draugi
joms pasiseko iškovoti garbin
ga rietą, nes pirmieji ėjo K- 
uights of ColniubuK, gi po jų 
lietuvių draugijos. Gi lenkams 
teko paskučiaurioji vietų, beto 
jų buvo per pusę mažiau im£u 
lietuvių ir labai silpnai pasiro
dė.

Gražus buvo reginys, kuinet 
lietuvių draugijos'išsitiesė nnt 
“Main gntvės”! Lietuvių ple
vėsuojančios skaitlingos vėlia
vos, graži muzika, dailus na
rių ženklai ir kepurės, o ypač 
petingi, tiesus lietuviai vyrai. 
IMtsigerėjimų iššaldo iš tūks
tantinių gntves apgulusių 
minių. Jo Malonybė vyskupas, 
kurie tykiu ra miesto majoru 
ties City Hali prisižiūrėjo pa-

RAUROAD Y1OKET BRGKER. 
KakursUinUl tlklatal perkami Ir

ouloojBl. Nunoktos kalaosk
Ljuns LlaauHtf *k*o4 Otftoe

31 Be. Clark SL M. Banlaoa 8876

MAaniMTAL
Kuris yra prityręs ir suprsuU sa

vo atnsia carai gali gauti aitoJtn.ti 
aOl 82.104.03 parokmiocoj kotu įg
alioj tMlrban&oJ visiems rvlkallacu

iolM. AMiBvkMe 
DRAUGAS publ. co.

5834 Ka OeUrp Avė. Cltlnuo.
(E. O.) •

Montreal, Canada. — Spalio 
9 d. Š\. (Ino* draugija >u 
rengė ppikų vakarų, kuriame 
vaidino $ aktų dramų *‘Do- 
šinits metų smuklėje”. Vaidi
nimas puikiai pasisekė. Tai 
dėlto, kud 6v. Onos draugija 
turi nuolatinius vaidintojui 

’Dar vietinis klebonus jiasuk*'* 
įspūdingų prakaltu^(

Malonu Imtų matyti dauginu 
paiuišių \ atarų.

Korcsp.

Bonas — tai savo tuulos pa
jėgomis pasitikėjimas.

Bonas — tai Vergijos gulu*

AMATNINKAI.
Geroj. Gliicajroo kompanijoj kuri. 

ifidirba nauja wrraeh kurt «*rtnja 
visi ruckanlksl. automobiliu navinln 
kol Ir motin Irtai. Gali perdai Inai! IIj tuUU Ir nnrlat gan likti bendrovė* 
Mnolnkaiv Meilute leiiros nnt ln- 
vertmento nuo 2C nuol Iki l>0 nuo*, 
flapykltn o mes paalysimn savo atsto
vą kurta Joms vtakk ilbUlklns.

DRAI C VS 3’UBI.. CO.
5381 So. Oallry Avė. Clrtcue«-
U*. 6.)

Ant parrfasimo mūrinis kempinis 
naras*. 1231 W. Wartiir*n-1« Avr^ 
3 po 0 Ir 2 pa 7 kambariu* Ir 
didutė krautuvė 88AU28, didaia- bar- 
nr, aivtnlnkaa pardbMto piclak se
rą vieta srorernek
Trtrfouas flnrfcupll 343b. •_

BREMENA—'dANZIGA1— UEPOJU
Ttr*WcloW MiUatrldaiiM | UKI-OJC OuMlr*. Tbaua jtrr»l>*lurgu* B»*____ !•»»•« ant lulvo

HDD4ON.........................Spalio 18, Gruodilo 3
RRIKCKSK MATOIKA Spalio SS Ir Gruodi. 10

POTOMAC ........................ latpkr. 1S. Gruodilo 31
IS NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN 
■u dideliai* Ir rrcltata carlulvuil* tarp Atnrrlko* ir Voklotljo* prieplaukų 

AMERICA laųtkrMto I, latpkr. SO Ir Saudo 3 
G131RGE U'AKHINGTON .... Latpiir. K (5tu<mUUo 3. SauM* 17
Ant visti Knrtulviu trrf-io* klr««* keliauninkai yra Mutalplmunl

| Atskiras kojutu* i>o 2. 4 ariat ( ypttlaa. I’itektinai ir suras rualsla* 
yra aultiiktninn* |>crnutlnant Ulrkrlmij dieni}.

Kreipkite* pa* Asuntu* dėl
H. Ciauuenius & Co., General Westem Pais. Agenk
100 N. LA KAU a; KTU. CHICAGO. Trlrpboor Krankliu 4130 

MOORE & McCORMACK COMPANY INC.
KOOSEVELT 8TKAMSIIIP COMPANY INC. 

VNITEP AMERICAN LINES INC.
Moiuifilni; 0|K-r*lor» for <l»c V. K. KHIl’MNG UOARD

Dr. L L MAKARAS
14<-tmi» G>tl)luja« ir (liirarea* 
Ofisą* 10300 N. Mk-tilcan Avė. 
Vul. 10—IS ryte: 2—4 po pietų. 

«:30—»:30 vai. vakare.
ItoNldenrlJa: 10533 Perry Ate. 
Tel. P ui m u n 342 Ir I'ull. 249
u.— ---------r..................... I

FusEtUkito kouji

Tto#/
Ba ulssfUtrarta TaUMmUlaSvr. V*l*V 1'U.aH Ulara.

XanJtuno mflywswo palcljje.
Viso, Iširto*, pesialm oimalaB- 

člos
s«
Lvfj'iUo.

Ral&es yra f soti pavoiklsstls 
plriskaan paksUatoJas — begaliniai 
puUraa p’Auka »oUisyU>jaa, koris 

paUks kad

I J-patybė, tiara, vaisto Įdėtos, 
prieraaifta prilaolsl trslosus

HBMZKY-SęAIP

ir pirn’.u.
aiaiypatal.

ApUekoM 
paraki uodą 
po03«. arba 
ataloikito 
75«.,ta4 
alsi ūkimo 
perpinta 
tisslof ii 
labara- 
torUoi.

‘•yr,
kl'av.vou Š r

Balinai
rvlkalsa-
klle
Mtaklo
pakelia.
ŽJarrkKe,
kad butų
IKCUiO
Taia-
batcuki:*.

Pardavimui arba mainymui buvrr-

Arčiausia, paalcklmul Liatuvoa vis
ta. Gera* maisto*, ir ultoktlnal. Dl 
dėlė padvaiueiojlmul vlota. Visi pa
raškomai. modsralAko lolvo

L1THUANIA

V^RsdSim&Iimc
lĮrvlatilHR ic*4 oairaltA 

Pler 84-47 North IUver. Nsw Tora
Kamland) Ne* Yorko J Lapkr. 30
Gotliland) Ha m burk (Ruja- 32

Tik »-Cla kleaa
Finland) Kew York (La|»kr.
Zertand) J

J Anlwcrp
Lnpkr. 13 
La p kr. 24

Lapland) ..................................Spalio 29

V>AMBSNAMbNS
Maoriiurta} Ne* York (Lapkr. 21 
Manjolla) | (Spalio 24
Mlnnrkabdn) llambnrir (Rup. 29 

Tikau Uosiai J i*iii*u 
INTERNATIONAL MERCHANT1LE 

MARINE CO,
114 Ulvy — 1.380,000 tootj.

Cbicaco: F. G. Broun. W<wt 
Ajccnl, 14 North Dcarbona SL,

ANCHOR - DONALDSON
' DlDKlAlbL GIlMCLAVnl VAnAVLk 

LAIVAI, tAI KCH AI*S1EJULA4 
6L KELEIVIAIS.

Teo yra vietinis acantoa Jus(j djlošta 
ar nstoll Jo.

Į Lietuvą, Lenki jų, Ukrainų ir 
visas BaJtiko Valstijas tiesia 

j Hamburgu

ne Ir trroarmo su mum) arba alsklrLI , Cobin 4145.00

KASOMA ............................ Spalio 53

prroj uplrllnkej titrnti <-n»h. Norin- 
Uijv krcipkiU* |* l*

A. CIUGAS
Siti b«(. Ilalrtod St UiU-agi*

l'ursiduodo Lunio rutinus. ri£ai. 
notluu*. ir t. t. uertsldėj netoli na* 
baOnyfloa gera proga dėl lietuvio

JMr. Grrry
230(1 S. tlaklrj Are. Alik-aco.

ANT PARDAVIMO.
E*u ptivrrsiaa parduoil » .'•■ii..

InduoirUil Korapunlin* verėio* p* 
lino ui 4* ra. P«rduurt<| ui 14*0 C.uli 
A tai kiukltn

DUAI GAS PIRU CO.
2331 So. Oakley Ale. Cbkaga. 1
<A. B.)

UŽTINKITE "DRAUGĄ.”

III Kl. 4100AM
Taksu 83.00 

PER CHERUOI RG SOI TU AlIPTOJt 
UVE1UPOOL and GLAMGOW

AQirrO'lA .................... Spalio 23
PAXNOXIA ........................ Spalio 34
A&SYKfA ............................ Spalio 20
Al.HAKIA ............................ .... Lapkr. 3
Per Anglija ar Uambarfa J Daužia

8110.00
Per Liepoj u............................. 8120X10
Per Hamburgą ........................ 8100.00

DR. MAURICE KAHN
GVIiVrOJAS IR (-JURUKG.1S 

M3I bo. AU.lsort Air.
Tel. Vard* 031
OPISO VAL-

t iki lo v. ijio, l iki a .r 7 ik.

IrL Naktimi* ir ncdėltoj |« pietų 
Oakland 1201

RUSSIAN-AMERICAN
8UREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

M*

Valanda* lliuro: Kasdiena Iki 7-la( 
vok inkaro. NcdėUomla iki 
9-m*l vok po plėk

KAIP JŪSŲ AK{S
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

akaudėjltno. ar LainLsta* akjs 
uboroja. raidės suaibi-ga kuo
met skaitai, pailsta nkjs be
siuvant. jei taip, tuojau* tu
ri plrmlnužia pasiteirauti mo
no 18 metu patyrimo, kurta 
suteiks ta mirtai gėris uita pa
tarnavimo.

JOHN J. SMETANA
IH01 So. Ashland Avcų Chicago 
kdrtė U-tos gatvė*; 3 lubos 

Kambarys 14-15-10-17
Viršui FLATTS ApUekos 
Tėmykltc mano parako.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliotais nuo 9 ryto Iki 
12 dien

8KILVINIAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAL

Daugumu moto
rų tyrų ir vaikų y- 
ra gj dami nuo vi* 
sai kitokiu ligų 
roonict ištikrųjų 
visa pricžastia yra 
jų nkilvig. Kuomet 
neturi apetito, fir- 
di griaužia, jauti 
-kausnia viduruo* 
se, skausmą stro* 
iiuosc silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilvinisi kirminai tenai*, 
ponaroja. Tas vaikus tuojaus ga
limu patemyti, jie nenori valgy 
Ii, miegoti jiems lankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti sų 
kitais vaiknis. I*ax1an yru sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles i* jusij systemo* ir yra dau
gumos žmonių vnrlojunas su ga
rais rezultatais. Pilnus būdas gy* 
'lymo Laatan kainuoja $10.48, pu
sė $C.75. Jeigu jautiesi nesveikų 
tai tuojaus pradėk gydytis lies 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko* 
klos kitos lipini Lnxton yn par
duodamas Dro. Lameeo Lab., For* 
bes at Moultric, Pitlsburgh, Pczma.

(Apgr.)

ANT l'Ai:l>AVlklii iniokaUi
n,ų sali.,nan. ceri,J i i c U,J, nrtl 

iriidr'lra UirlituiSa Ka* norit* 
naudoti ai* proga. al*išsuklt*.< 
adresu:

Relkshagt — Prityrė mašinistai 
ris gali niaaa mvratmenta 
darios pastoviu, grra alga. gt 
go» ont Invrstincnto. Aisainuklta.

DRAVGAK VI BU CO. 
2331 M.. O*klry Al c.
(C. D.)
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DRSC’GiS

Kpafsi; vdgi.nnf j lai. Išliko rūmą* vietoj ••iti j 'Vėtiintan-
nei poro? šimtą iki kvota* ga
lo. \’cnno?tftVu botu, kad 
netrukus ’iirUą kitą virė levo- 

imlu* t rijo* ‘tos |»nskolint urtiėni. Xortli-

ėią svetaines laikysis savąją, 
ton kur ją tėvai dalyvauja.

tttp.

Dabar ehoęns rengiasi prie 
inilžinilko koncerto. Įvykimo 
diena bus vėlinu paskelbta.

, Reporteris.

prie Adams jriDearbom gatvių

FinniiissJj, Spslic 24, 1921

I ,
!

S

BALTIMORIETIS DRAUGO nu,. batartini
REDAKCIJOJE. (krizis vargina musą žjikuh-s, įbtdieėiu obalsis “nors išpa-

________ ("tat sjM’’jaut i-> Imznro pašok- IvnjTvn, tat pasieksimo.
redakciją mių pnsirmlo, kn<l šio noaiš- Ifsrnot.

kils lx'»ki!Im's lietai daug go- ---------------------------
Vakar Draugo 

apianki- p. A. Knn-laitis Bal 
tintorė? Ibibsinviu Bendrovė 
skytian-' “Kubas’’ diroklu 
riu?. Ji- atvyko j minėtos Imu 
drovė- lie tini iiifiiinkim.’i. Zi 
da pavi«-*ė)i (’liieagoje ligi nn 
Irndiotiin.

M£GINO PASIDARYTI 
GALĄ.

te-ni negu daug jereitu vni- Porą savaičių atgal, via 
kalbėjo p. M. Yčas ir kun. 
Dr. fv-snitis. .lu abieju kal-

IS BRIGHTON PARKO.

Xu<iži,dž.iu<io ar nužudyto 
andai ligoninėje SIiojm- nlin- 
Rcisiivr moteris. Mis Madc- 
lino Sliopo, kuri kaltinama vy- 'gijo*- hnznrn M-kmingą eigą

pmtni metu.
> b-iyu butą Alino-,
kėjii- Bljiida* gryno pinotas buvo atkreiptos į l.iotu- 
rn-t!i Ą.’UtMt.'Mt 'lai pa ra pi- vo? atgimimą. Vienas ir an- 
ios i'torijoj pirmą kartą tiek Iras ragino pirkti L. L. Bonu. 
pelui ln. .šjiiietinis bažmas Kaip girdėjau jau northsidio- 
\ii* H.Bsi vairii.gėstds nz ėjai baigia nava kvotą pildy- 
r.-itą bazarą. Danginusiai p«- tik tetrūksta $150
pasidmlrnvo Moterų Są jun-; prie $3.000. Uolus užrašinė
ms 4 ta kuopa, Lietuvos Vy-jtnjai pasistengs tą dabnigti 
ėin 5-ta kuopa ir Kv. (’eeili-
jos draugija. Minėtos drau-

Choras.

Spalio 2 d. Sv. Agnietės 
choras išpildė programą su
rengtame vakarėly pagerbimui 
p. M. Yėtt5 iš Lietuvos. Padai
navo keletą dainelių, kurios 
publikai labai patiko.

P-lė ftirvaiėititė puikini pa- 
dninnvo visą miliutą dainelę 
“Kur bakūžė ramanota”. Pia
nu akompanavo p-lė Juškevi
čiūtė. Mažytė p-lė Lindžintė 
grožiai padainavo “Ko liūdit 
sveteliai**. Pelnė daug aplo
dismentų nno publikos.

šis choras žymiai prisidėjo
Parapijos jaunimas pirmu 

kartu rengiasi prie “Hnllo- 
wecn party,” kuri bus 29 d.'prie Nekalto Pras. Pan. Sv.ro nužudyme, užvakar mėgi- prilaikė. Tinime pnsidžinng- 

no iKiMiluryti galą. Sumiž*'*,ti vietinio klebono rupesniu, spolio, parapijinėj svetainėj, parapijos baznro. Taipat visus
sau gerklę ir rankos riešą. kurį jutrodė laike šio liaznro.

Jinai buvo pnliuosnota imi Dabar veikėjai gali lengvai 
paranka. Sakoma, pavysianti. atsikvėpti užjmigę vieną gra-

----------------------------------- ižu durim.

GEARY PABĖGO Iš ISTAI 
GOS.

Žinomas ohieaginis žmogžu
dys ficary, kurs buvo teismo 
nubaustas tniriop, paskui k i 
loję byloje padarytas bepro
čiu ir )>asiąstas bepročiu kri
minalistą įstaigon, anot žinią, 
jau jmtego iŠ įstaigos.

IŠ NORTH SIDĖS. 
Bazaras.

Po ilgo mėnesio, pagaliau 
parapijos bozaras priėjo prie 
galo su neįtikėtinu pasiseki-

BIZNIERIAI GARSINK1TES 

"DRAUGE”

šis vakarėlis žada bnti įvai- ragino prisidėti prię vargonų
rus. Tikimąsi, parapijos jau- fondo. X

Xors faktiškai užsibaigė bn-Jj 
žaras. tet kad užpeeėtijus vi
są bazarą. tam rengiama va
karienė. Kaip girdėjau ji-j- 
vyksianti lapkričio 20 dieną.

Tautos reikalai

šioji kolonija taip-gi tėvy
nės lialsą išgirdo L. L. Pasko
los reikale. Padaryta dvie- 
jos prakaltas kurios davė ge
ras pasekmes. Vietos kata
likai. kurie išimtinai yra per
siėmę tautos meile, buvo nu
alinti įvairiais tanios reika
lais rinkliavomis, antra, tai 
pirmoji paskola, kurią išpildė 
netoli savo kvotos, trečia tai 
liedariiė, kuri taip-gi dnug už
kenkė. dabnrtininm paskolos 
vajui.

Tl *T»—TT-r-mt

PIRK PAS SAVUOSIUS.:
Cicero Dairy Kompanija yra juaų kaimynai. Pasisekimas 

. viso miestelio remiasi ant pačią piliečią. Kiekvienas krentuv- 
> ninku laukia iš jutą paramos. Taipgi ir Cicerą Daily užtikrina 
■ jums gera tavora greita patarnavima už prieinama kaina.

CICERO DAIRY C0MPANY 
j 2410 So. 56 Avenue —* Oioero, Uliaoią.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda butono Ir sroeomo voroj vieloj, btsnla išdirbtai per 

1C metų. yra Saldomoji ma4|pa. taip tad nereikia ledų ' pirktų, 
elektra, malama masina. mwal pJlauU masina 4r kttl JtalaymaL Na
rna* Ir birai* prlvuU pačiam aavtalokuL Prteiaatls pardavimo m- 
vlnlakaa eina J kilų blraj. Norintieji prkU krelpkltiea paa savininku

TIŠKEVIČIUS
314 Kensington Avė. Chicago, HL

CICERO, ILL.
Katalikų Spaudos draugijos 

vielinė* kuopos svarbus susirin
kimas bu* pirmadieny, spalio 24 
d.. 8 vai. vakare, šv. Antano-, 8 vai. vakare, šv 
par. svel.

Visi nariai ir noriutieji įstoti 
į draugijų malonėkite atsilankyti. 
Apart kitą svarbią reikalą bos 
paaiškinta, kokią mum naudą ne
ša katalikiškoji spauda.

Valdyba.

OHICAGIEČIAI, ATSUMKI- 
TE LAIŠKUS. -

Chieago* palte (vidumiesty)

pi De
randasi atėję « Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ka
rią delei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių prieito- 
Rą išnešiotojai negalėjo surasti, 
tmiftns galima atsiimti prie Ge
neral Dclivcry (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 

• parašyta ADVERTISED.
Prašydami laiško pėduokite laiš

ko numerį, nes ąu juo greičiau 
laišką* suras negu su pavarde.

901—Abšramagitis Stnnucalouat
903— Anlonavičei Franeiskus
904— Pnrlokovia Joscf
905— Bartkus Juzcap
910—Mindžius Juzrnf
91f>—Burauekas A.
3S7—l>ui*»wakis Luuwtku
923—Daraakeuriea Ka*.
927—Durienc Mm. Ona
932—Geležinis John

9-40—Jatulis Johanas 
942—Gapas B. 
94fr-KUewek»s Jonas 
947—Kaeakvieus O.
952—Konehns John 
9.M—Kvetkauskb Jutapaa 
9C1—Marutes Jonas
963— Martisauskis A.
964— Mažeika Prank 
9C5—Mndtauskas Paul 
9G7—Mikšys S.
971—Nemeanskia Steponas 
994—Ramonas Klemanaas 
1005-Sliantsris Vincentas 
1011—-Stulpinai!ei T.
1013— Stri ugos Toinm
1014— Sargis John
1015— Stakenas P.

-1022—Tauuusa«kieni M. 
1023—Tonaitis Turgis 
1025—llrbou Vietar 
1031—Werani<u Matyia 
1030—vriliuiue Jūaopaa 
1041-rZeube.iis Petras
1043— Ziratkanskis Rosi
1044— Makuimi • Katimeru

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešamo visiems musą pažįstamiems, kostumeriams, ir draugams jog uždarė

me antrą ofisą, kuris randasi vokalinėje dalyje Tovn of Loke, visiems žinomoj, 
Amerikos Lietuviu veikėjo, Josepli J. Elijosiaus vietoje.

, Daug musą kostumerią, gyvenančią vakarinėje dalyje, toliaus nno nutsą Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd St Bridgeporte, dabar g&lėą/ visus reikalas atlikti taip 
pat ofise prie 4600 S. Wood St, buvusioje J. J. Elias Town of Lake Bank vietojo,

Visi reikalai kaip ant Bridgeporte taip b ant Town of Loke bos atliekami tei
singai ir greitat Ypatingą domą norime atkreipti siuntime pinigą per p&fitą ir-te
legrafą. Pinigus iSmokame per paStą į 24 dienas; telegrafu į 4% dieną, kiekvieno
je paStoje Lietuvoje. Daug padėkavonią yra gaunama nuo rousązTautieSą ii Lietu
vos, kuriuos jokiu būdą sutalpinti nėra galima Čionai

_ Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems '{ Lietuvą ir ii Lietuvos. »

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki PiUaą-Koenigsberg-KaralianČio - 410&50
Parduodame draftus ir Traveliers’ęekius su CrsditofLetten. ”
dorintieji* važiuoti j Lietuvą ar u Lietuvos, kreipkitės dėl infonnadją prie

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJĄ
v .-> * V-

BRIDOEPOBTE 
901 West 33-rd Street, 

TeL Yards 4669m

DU OFISAI:
J0WW OF LAKE 

4600 South Wpod Street, 
Td. Lafayette 6256

. ... -
■T—■■

• V’
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S“Draugo” Knygyne Galima Gauti Šių Knygų:
L

0000900000000000000090000
•3a3SS3TS333ZTlT4rj

TEATRAS. Dnmblyae.. Pcnkiavrikmė drama. Patai? Dvi
Dramai, Tragedijoj Komodijoa, DeUiamadjoi, etc. Lietnvailfa ii OrzoikienrajipyMikoa “Nižyny”.

Akis už Akj, dantis oi dantį. Juokai viename , Vilnioje, 1912, pusi. 44 Lx>iinir veikia 0 vyrai 
akte. Perdirbta ii vokiiko. Chicago, IIL 1907 m. • paveikalnosc. Parašė A. J. Braaaitia, Chi-
i*a«L29. Loaitnc dalyvauja 3 vyrai ir 2 motcns~~15 cnK°> M- 1910 poaL 19 Ix>iinte veikia 11 vyrų z

Amerikos dovanos Lietuvoje. Komedija 5 
aktų, ii nanjų Įniki,. Parašė V. K. Chicago, IIL 
1920 pusi. 27

Amerikoniškos vestuvės. Dviejų nktų ko
medija. Paraič AL Atarėju.*, vulilrtnvino P. X. 
Brooklyn, X. V. 1910 posl. 34. Ix>iinie veikia
4 vyrai ir 1 moteris. ......................................................2l>

AndijaL Penkių veiksmų dramatiškas vei
kalas Gcrhard llauptman'o. Vertė Juozas Lau
ki*. Chfeago, III. 1913, pust 113. Iždinio veikia
11 vyrų ir 1 moterjs....................................................

Aukso Vertis. Vieno nil.-iuo kui.i.-.liju. 1\, 
rašė Rt. Dobrzatiski, vertė Scenos Alylėtoja*. 
Lošime veikia 4 vyrai ir 1 moteris. Chicago, III 
J918 m. pusL 35...........................................................

Aušrelė. Dramatiška Opcrotkėvirnojo veik
mėje. Lošime veikia Močiutė, Vokietija, Ku- 
Biją, lx*nkija, Amerika, 3 Lenkai, 2 Hunai. 1 
Vokietya, 4 Runai, 3 Dukros, Koristni ir Koris- 
tėa. Parašė Praną*, Chicago, IIL 1917 pnal 14....20

Baltras Turazeris. Drama trijų veikimų, iŠ 
darbininko gyvenimo paimta. Parašė P. Long- 
man. Vertė A. M-ėys Brooklyn, X. V. 1909, 
pusi. 81. Lošime veikia 9 vyrai ir 5 moteris...........25

Co&sUium Facultatii. Vieno vcikxiuo komedi
ja. J. Alesander hr. Fredrn. Vertė A. Matuti*. 
Chicago, IIL 1913 u. Pu*!. 47. Lo-ime dalyvaoja
5 yvrni ir 3 moteris.......................................................

Dėdė Atvažiavo. Komedija v imame akte. Pa
lenk i Iki) RUtaisė K. B-n ir M. P-ia. Chirago, IIL 
1902 m. Pu«L 82. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 
3 moterj*. ••

Deseozano Mergelė. Trijų veiksmųDrnmo. 
Parašė kun. P. Kaendus, vertė knn. V. Kulikau
skas, Chirago, III 1919 pusi. 23 Lo-inte veikin 
19 ypatų, 'i-O' moterį*. .........................................

Daiimts metų smuklėje. Penkių nktų Dra
ma. Parai/5 T. R. Arlliur, vertė Jonas XI. Šir
vinta*. Lo»itne veikin 10 vyrų ir 5 motery*. Ir 
oatga drama 2-»e aktuose, vardu: ’• Mokykloje“ 
pritaikinto vaikų lošimui. Losime veikia 7 val
kai ir 5 mergaitės. Parašė J. M. Širvintas, 
Chieago, III. 1919, pusi. 100.....................................

Daklematortas. Deklemavimui ribų ir mono- 
rinkiny-* Sa paaiškinimu kaip reikia de- 

Uamooti ir žaisti. Surengė K. J. Chieago, 1!1. 
m. Pusi. KM..........................................................

Draugai. Vieno veiksmo drama, Mnrro Pra- 
U Vertė A. Matutis. Chieago, 111. 1912 ra. 

PoaL 22. Lošime dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteįs.
B® Brolis. Keturių aktų drama, 5-sc nti-

• ir dvi moterį*..................................................................... 20
* dengimuose, sutaisė J. J. Zolp, So Boston, Mass.

191G metuose.
Gairė*. Trijų veiksmų drama. Veikalas, pa

girta* Kauno ••Blaivybės’’ konkurso 1913 Jtt. 
Pnrašė Knry* Puida. Villniuje, 1913 m. Pu*.
99. Ix>*imc dalyvauja 4 vynu ir 3 moterį*........... 50

Geriam Vėliaus,. Negu Nltkad.. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. B-a ir 
M. P-ia. Chieago, IIL 1902 m. PusL 48. Lošime

.20

■50, daly vnun 4j vvrni ir 3 moterj'1
Guus Tautos Genijus. Drumn dvuju*? daly

tu*. Parašė kun. L. Vairickauskas, Orrhard Lake,

20

15

20

50

1911

KažrisU* OiataraL Triveikamla vaiadelia su 
dainoniia ir šokiai*. Parašė Halina. VA-tė M. 
Grigonio. Chieogo, IIL 1913 m. Pn*L27 Lošimo 
dalyvauja 4 vyrai ir 7 moJerįs. ......................

Kova ties žalgiriaįs. kūniška drama lutn- 
riooae aktuose. Parašė Savasis (Dr. V. Pieta
ris). Shenandoah, Pa. PusL 32.....'../.r.....

Karia Matu. Vaūdslis U lietuvių gyvenimo 
3 aktuose. (7 veikiančios ypatoa). Porais Pr. 
A-tia. Chicago, 11L 1915 m. PČsL 28 T^dUma da
lyvauja 4 vyrai ir 3 moteeja. . . ..............................

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose,
(3 veikiančios ypates). II anglų kalbos verti 
Juosės Miliauskas, Chirago^ IIL 1915 m. PusL 
28. Uriime dalyvauja 1 vyra* ir 1 aMteriiki... .15

Katra Netimainė? Vienas reikšmė* vnir.de-

15

28

15

Kliedi. 1917 pusL 50. liošime veikia 6 vyrai ir 4 
moteris. .. .30

Grafa* Kaimiečio bernu. Sėlių aktų komedi
ja su dninomi • ir šokiais. Parašė F. Krasreo- 
viejų vertė Z. Bagdžiuniutė, Cleveland, O. 1917, 
pusi. 50. Ijošimc veikin 9vyrai ir 3moterįa...25 

Graži Mageliona. Melodrama, 4-ių aktų,
C-šių atidengimų. Parašė Kalnų Duktė, Chiea
go, III. 1920, pusi. 63. Lošime veikia 10 vyrų ir
3 moterį* ......................................................................

Gumįąiai BataL Farse viename akte. Para
šytu Manlej-'o 1L Pike. ZL Nuo Ausealig Au-. 
sius. Vieno veiksmo komedija Chorissevski’o. 
Vertė Vaidevutis. Chicago, III. 1913 m. PusL 
22. Ix>šitnc dalyvauja Iv, 3 moterį* ir Svyrai...

Išganymo Apsireiškimai, arba atėjimas ir 
jyvenimas ant žemės J. Kristaus. Teatrinis 
y aidiniinas dešimt* skyrių su 32 atidengimais, 
t.y. pradedant nuo vakari jo, 6v. Jono tėvo, lig 
Jėzau* Kristaus į dangų užžengimo (su gaido
mis). Sudėstė V. .luošo* K__s. Chicago, III.
1911 in. I’u-11. lOS.Pidclo formato............................. 75
Tn pati, audimo apdrauduose............................... 51,00

Ižgriovimaa. Kauno., jiilies J3Č2 metuose. 
Drama 4-*e aktuose ii Lietuvos dejų. Parašė 
Alekrandra* Fromas (Gužutis). Plymouth, Pa.
1906 m. PusL 85. Lošime dalyvauja 16 vyrų ir
2 moterį* .......................................................................20

Jonas Krikštytojas. .Penkių Teismų trage
dija su prologu. Parašė H. Kudermann. Vertė 
A. Musteikis. Brooklyn N. Y. 1910 m. Pusl.110..

Joninės. Keturių veiksmų drama. Parašė G. 
Rudermann. Iš vokiečių kalbos vertė Kazys 
Puida. Brooklyn, X. Y. 1912 pusi. 143. Loši
me veikia 6 vyrai ir 5 moterįs............................... ...  .45

Jonukas irMarytė. Keturių veiksmų drama 
rituota pasako. IŠ rusų kalbos parašė M. Gri

.56

.10

.35

lis teatrai. Parašė K. P. B. Kaina....................15
Karštos. Trijų veiksmių, Itetarių paveikslų v 

tragedija iš senove* laikų. Porais Uodas Gira. 
Vikrioje, 1910 m. PusL 64. ZmUnto dalyvauja 
8 vyrai ir 4 moterįs ............................... ....80

Knarki* Paliepus. Komedija viename akte. 
fiolyg lenkiško sutaisė Gineiti*. Chieago. III •» 
Puri. 26 Lošime dalyvauja 3 vyra^ir 1 moterie*.. .10

Unkaaof dieno*. Pagal K. Lukassevise, pa
rašė M. Grigonis. Dviejų yetsmų iš liaudlas gy
venimo vaizdelis su dainomis ir lakiais. Chiea
go, IIL 1912 m. PusL 23 Lošime dalyvauja 5 vy
rai ir 7 moteris. .10

Macbeth. W.8hakespearjo penkių aktų tra
gedija. Eilėmis. Vertė ir prakalbų, bei Shakes- 
peare’o triografijų pridėjo Kalėdų Kaukė 
(KL J-is). Chieago, UI. 1913, pusL 136. Lošime 
veikia 21 vyrai ir 5 moterį* ir kiti. Popicros rir.. .75

Medicinos Daktaras. .Komedija vienoje vei- 
ksroėje. J. KoržeaiorvrikL Sulietuvino Vaide
vutis. Chieago, III 1911 m. PusL 41 Lošime da
lyvaoja 6 vyrai ir 3 moterjs. . .............................. .20

Migla. Vieno veiksmo komedija K Praybyl- 
*ki'o. vertė A. Matutis. Chicago, UL 1913 m. 
PusL 20. Lošime dalyvauja 2 vyrai ir 2 moterįs^. .10

Mindantis, Lietuvos Karabus, Istoriška tra-
gėdija 5-sc aktuose. Lenkiško)-parašė JaVa*
Rlov seki. Lietuviškai verti V. Kapsas (Dr. V. 
Kudirka). Chicago, UI. 1900 ra. PusL 86. favb-
•ne dalyvauja 0 vyrai ir 2 motelis...........................25

MUBonri V-JiKnyj*.. Drama 3-oae vetkraė- 
«» liralė Br. Vr-rglas. Chieago, UL 1909 tu.
ir 6 moterįs............................... '............................ .. .S

Eglė žalčių Karalienė. Dramatas 6-ae apsi
reiškimuose parašytas ii myteUociflco senovės 
lietuvių padavimo Alektadro Fromo (Gulafio). 
Plymouth, Pa. 1906 pust 56 Lošime veikia 8 vy
rai ir 6 moter|s w.,*••• •*.,•• .25

Ezproprijaoij*: Drama 3-ae

lyn, N. Y. 1911 m. Puri. 49........ ............... ...........
. .Pmkyrų Teisėju. . (Del jucz dra los divor- 
doa) Migučio Bervanteao. Vieno aklo komedija. 
Vertė M. Baatenia. Chieago, ĮD. 3911 m 36 
PusL Lolime dalyvauja 6 vynai ir 4 moterį*. •..

1 Pinigų KM. Sceniška* vriadelie J. 8. Torųa- 
nevo. D gyvėsiam jauno dvarininko. Vertė M. 
Grigoma. Chirago, UL1913 m. 23 PusL Loši
me dalyvauja 10 vyrų ir 1 moterj*............f..10

Pbfiyboa. Komedija dviejraae
Pagal X. Gagoljf auhieriaojo 
eago, UL 1912 ’m. P&L.fiS. Lošimo da)rt4bja 
5 vyrai ir 4 moterjs ..*.^.4.•••..*••20 

Pono Friikeo Ataflaakyfeaa. Komedija vie
nojo veikmėje A. Bdeikovririo. lietuvių kalhoo 
Įtveri? Yniilcvutis. Clricsgo, 1,1. -10 Pn», Tx>Ji-
me dalyvauja 3 vyrai ir 2 moterjs. ....’................. 16

Prikaltu Praomfcljua. Drama. Parašė Debilia 
Vertė J. ft. Vilniuje, 1905, pusL 33. -Lošime
veUrią/6 vyrai ir l.uoterja. .X............................... .20

Prabočių £eMi*L 8verbų orginaliiku dra- 
matiikaa veikalu Vydūno. Susideda ii AągO*-....
midija ir iš trijų veikalo dalių: iš tragedijos- • " 

UOk, iš dramos- Ne-aaa iad&le, ir iš mysteri- 
jra: Šventa Ugnis. 6itu veikalu yra parašy
tu eilėmis'ir galima visų ar dalimi* aat sce
nos loštL Tilėžje, 1908, puri. 182........... . . .81

Pampurtba. Operai*. Žodžiai kun. F. B. Se
rafino. Muzika A. B. Pociau*. (8u notomis). 
Lolime veikia Strumfilia, 8tnnnbilienė, Kapi
tonas, Tripritorius, Bugnius, ftvflputis, Karei
viai, Raudonojo Kryfiaus auklStojoo, Oelių mer- 

Bytų pylia. Drama Saitų, 14 atidengimų. 
Parašė Hrary Wood, vari* Š. Skripkarakiutė, 
aevelood, O. 1917, pusL 67. Lošime veikia 8 
vjmi ir 5 moteris. . »35
gaitėa ir KavuKasia. Chirago, 11L puri. 15........... 45

fiiaarb KardygiaL -Keturių veiksmų trage
dija. Parašė H. Iaben. n rusų. ehkų ir vokie
čių vertimų vertė K. Puida. Veikimu atsibu
vo Norvegijos Siaurinėje karaliau • Enriko 
Kruvinojo Kirvio laikuose. Chirago, IIL 1907 
m. PusL 77,

Aanna*. .Dainavo* Kunigaikšti*. Drama-* 
goois. Chieago, IU, 1913 m. Puri. 16.......................10

Knisu. Misterija trijų aktų. Parai* Byran, 
vert* Dr. V. Kudirka, Pljunouth, Pa. 1903, 
puaL 120. Lolime veikla 4 vyrai ir 4 moterjs. ..

KomadlMMa. Prirašė Uifal* OurkliotA 36 
pusL Knygel*je yra Signalą ataflaakymaa. Dvi 
Knrnntu. Dvi flrantlf Žr OtatnoUI sa Blaivi- 
ntakri. Viri* iie veikaHBai pilpi, gardaus juo- 
koJOekvimiu nor»a.l*ngvaus smagaus pasiskai
tymo, turi įgyti Mų knygelf. Veikalėliai labai

.15 įsucoma poema, keturių vrilcamų u * 
'o vie juoke tonose. Parai* Vincu Krik*. 

30U m. Puri. 287. ~ * * *

10

kvtarių
VU-

niuje, 1911 m. PusL 287, Enkime dalyvauja 9 
vyrai ir 1 motvir|s. ••••.••.^..•^••••...•>*..•81^00'

Uikaikta mergai*. Berniška paauk*, 4 aktų,
6 atid*i«imjj. Para** V. J. netaria, Clevejrimd,
O. 1920, uuaL 35. Lošime veikia 5 vyrui & 3 
motei Je ••••.••••.••..•........ ...*•.. 7. ••.. .251

Valynša. .Parai* Adomu Mickevifiua. Ver- 
t* Varpu (Dr. V. Kudirka). PkavriUaitmd 
gruodžio 24 d. 1898 m. IšMido kuopelė Vinco 
Kodirku atmiučiaL Drama raikyta
fillėje, 1900 m. PusL 68 .....".................. .

Ąee dalyse. Parašė Dr. BmoeayaakL Veri* Vy-
fnut ” ' --- *autas TT. Tilžėle, 1993. pusi. 80 
40 vyrų ir 7 moterį*.

VfliuaTrib 
1 garai* ftidrich vau

t* Vincu Kapsu (Dr. V. Kudirka), Pjymeutk,
Pri. 1899.m. PuaL. IMT LoBma dalyvauja 49 fe,
7 moterį*.

▼yru Jiaškajitjgaa. Dviveikni* kame^ja. 1E —
BaluU’o. Veri* Jaunutis. Vilniui*, 1912. puL - D Lošimo veikia 5 vyrai Ir 3^2terj»_.7T..^ 

ŽM1*, dukt* Karijoto, btertfka tragedija v 
& okturae. Parai* V. NagoraeukL Plymouth, Pri. 
pusL 118. Lošime veikia 10 vyrų iš 2 motė^S..«40 

Žydą Karuliu . Drama * * “

• • 4
Teorime veiklu

• a «•oe««ari••••••

beUprakiaote paveiksi 
AL fiirriataa. 62 pqaL Drama 
Ir Šiaip skaitimuL Iidšatomu . 
durnai fa* graliai Kristau gyranliau, Klakria- 
nam krikščioniai malann ir naudinga tą deę. 
mų turėti ir įkaityti. Oteu kokmijoea, kur yra

..80

85

viename akte. Pagal lenke&ų autais* M. P-ia. 
CMeaga, UL 1902 m. 81 puri. LaBute dalyvau
ja 3 vyrui ir 2 moteris. ........................... ..-.’..*i..l9
Put S?. I-o’Uoms d. U vanja 7 vyrui irt motuįa.. .10 
Graibia audimo apdarais. ..i....’.. * • "

Muą^mčjUbĄ Myrierijotri*
Parai* Viduos*. Tili^u, 1913, puri. 48. I
veikla 2 vyrai tr 6 metorja..................................40

N*»tut*. .Drt4>.*ų vėtomų drama, Kutlmev*. 
akio, aulaiaė M. Grigonis. Chieago, BĮ 1913 m. . 
“) PoaL Lošime dalyvauja 4 vynd b 2 ubterb... .16 

Pakiydšlio .keliu .Keturių aktų riuniiku' 
vųiadelia. Parašė VystonU gakell, CUeaga, UL 
įMOrPvh 90. tolime retos 7 vyzd ir3 attab. 42 

Puladu Bšero Dagu. Triįją velkamų dra

tinka iofimu

ma. Parašyta ii aakmie gyvautojų 
ežero (Ssoku), eaanBo Kauno ga pav- Porai* Aleka. Fromka (Go£

• -*1*
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