
fJi?Ti:uĮi KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

441PMTD A H T/O; A S" 

kasdieną išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama $8.00 
Pašei Metų ...... v...... 4.00 

8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasl Iškalno. Lai- 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai- 

nyti adresą visada reikia prisiųsti lr 

senas adresas. Pinigai geriausia sių- 

ti tšperkant krasoje ar exprese "Mo- 

ney Order" arba Įdedant pinigus J 

registruotą laišką. 

" 
Draugas 

" Pnblishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

Republikonai ir 
Moterys. 

Bar toli prieš partijoms pra- 
dedant ruoštis prezidento 
rinkinius republikonų partijos 
spaudos komisija siuntinėdavo 
laikraščius akyvu ir turtingų 

pranešimų apie moterų teises, 
jų gyvenimą ir reikalus. 

Moterys suprato tą republi- 
konu partijos mandagų ir nau- 

dingų patarnavimų. Penkta- 

tienyje 1 Spalio apie 5000 mo- 
terų susivažiavo mažų 
miestelį Clarion, Oliio valsti- 

joje, iš visų Amerikos kampų. 
Tame miestelyje gyvena sena- 
torius Harding, kur j republi- 
konai siūlo prezidentus atei 
n an tiems keturiems metams. 

Penki tūkstančiai asmeiių 

netelpa senatoriaus namuose. 

Todėl suvažiavusios moterys 
susirinko pas namus iš lauko. 

Ulinojaus valstija ypatingai 
pasižymėjo, o labjausiai Cliica 

ga. Lietuves atstovavo žinoma 

artistė — dainininkė Ona Po- 

cienė. 

\ isi gerai išauklėti vyrai 
mandagiai šneka su moterimis. 
Bet senatorius Harding'o at- 

sakymas Amerikos moterų de- 

legatėms nebuvo paprastas vy- 
riško mandagumo i s reiškimas. 

Hardmgui nerupi moterų mo- 
teriškumas, bet jų žmogišku- 
mas. Ir ne komplementus jis 
joms pliauškė, o dideliai svar- 
bius, rimtus, gali sakyti, did- 

žius dalykus. 

Pasakęs, kad l /šerys la- 

biau negu kas kitas gali pa- 
lengvinti tautai pasiekti ger- 
būvio, Harding ̂as išdėstė su- 

manymą prie esančių Suvie- 

nytose \ alstijose aukščiausių 
valdžios departamentų pridė- 
ti dar vieną, būtent gerbūvio 
departamentą. Kaip kiti, taip 
ir tas departamentas turėtų 
savo šakų, valdvieeių ir val- 

dininkų visoje Amerikoje vi- 

suose jos miestuose ir laukuo- 
se. Ne valdininkai, tik valdi- 

ninkės dirbtų tame cieparta-' 
mente. Ir augščiausias depar- 
tamento asmuo, t. y. sekreto- 

rius, taip-gi butų ne vyras, tik 
moteriška. 

Norėtume, kad Harding'a? 
taptų prezidentu, kad jo su- 

manytasis gerbūvio departa- 
mentas įvyktų ir kad pirmu- 
tinė moteriška taptų Suvieny- 
tų Valstijų kabineto nariu. Tai 

butų gražus dalykas, bet ne 

gražumas yra pirmiausiai 
svarbus, o nauda. 

Moterys šiandie turi lygias 
pilietiškas teises. Jos nori dir- 
bti ir atnešti naudos. Hardin- 

g'as labai išmintingai suvarto- 

ja tą gražų moterų pasiryžimą 

dirbti ir patarnauti savo tėvy- 
nei. • 

Kas moka regėti savo že- 

mėje žmones pasirengusius 
dirbti, kas moka parodyti 
jiems prieinamą ir visiems 

naudingą darbo rūsį, kas 

tiems darbštiems asmenims 

prirengia patogias sąlygas, tas 

gali buti naudingas savo ša- 

lies vedėjas. Harding'as, bea- 

bejonės, supranta, kuomi jis 
rengiasi buti. 

Gėrisi Musų Apsu- 
krumu. 

Šiuo kartu Amerikos Lenkai 

pradėjo gerėties musų apsuk- 
rumu ir budrumu. Gėrisi jie, 
sako reiktų nuo Lietuvių imti 

pavyzdį, bet podraug Lietu- 

vius ir įgelia. Sako, mes, Len- 

kai, tylime, gi Lietuviai visur 

trukšanauja ir meluoja. 

Detroite, Mieli., nesenai Len- 
kai įsikūrė laikrašti vardu 

Trybuna Codzienna (Kasdie- 
ninis Pagrindas). Vienam nu- 

meryj štai kaip šviečiami Len- 
kai apie Lietuvius: 

"Musų lenkiškoji išeivijai 
Amerikoje galėtų drąsiai im 
ti' pavyzdį iš veikimo ameri- 
koniškų Lietuvių, kurie ne- 

kuomet neaplenkia nei ma- 
žiausios progos, bi tik sav^.! 

pustrečio milijono skaitlin- 

gos tautos reikalus išplisti 
kuodaugiausiai. 
"Amerikos Lenkams yra 

kur-kas lengvesnis daiktas 

ginti lenkiškus reikalus. Nes 

nereikalauja imties klastuoti 

istorijos, geografijos ir sta- 
tistikos, kaip tai iš butinu- 

nio pasielgia Lietuviai. 

"Mums, Lenkams, užten- 
ka viešajai Amerikos opini- 

tliM^rparodyti tik nuogą tei- 

I sybę, tik drąsiai ir aiškiai, 
i kad kiekvieną dorą Ameri- 

koną patraukti savo pusėn. 
"Tečiaus mes taip nepasi- 

elgiam. Tuo tarpu, kur tik 
rasis kokia sauja Lietuvių, 
jie taiso susirinkimus, pa- 

daro rezoliucijas, užlieja jo- 
I mis nepažįstančius Europos 

santikių Amerikonus, klas- 

tuoja geografiją, istoriją ir 

statistiką ir nuolat trukš- 

mau ja angį išk o j-amer i k oniš- 

koj spaudoj, nurodinėdami 
Lenkus kaipo imperijalistus, 
neva užgrobiančius Lietuvos 
žemes. 

"Taip šiandie elgiasi A- 
merikos Lietuviai visuose 

amerikoniškuose miestuose, 

•kur jų susiras gal dešimtis 
arba dvidešimts. 

"Tuo tarpu mes tylime. Ir 
todėl viešoji opinija Ameri- 

koje tiki lietuviškiems me- 

lams." 

Tiek tas su savo "nuoga tei- 

sybe" lenkiškas laikraštis.Jei- 

gu jau reiktų "brolių'' Lenkų 
melus, nors pačius stambiuo- 
sius, suskaityti, užimtų daug 
laiko. Nes nei viena pasaulyj 
tauta šiandie taip daug melais 
nes i vaduoja, kaip Lenkai, dar- 
buodamiesi "za s\viętą sprawę 
ojezyzny." Juk kadir patsai 
laikraštis Trybuna Codzienna 

bjauriai meluoja sakydamas, 
jog Lietuviai klastuoją istori- 

ją, geografiją ir tt. 

Mes suprantame tą "klasta- 

vimą". Lenkai pavadintų 
"nuoga teisybe" Lietuvių pa- 
sakymus , kad buk Lietuva y- 
ra neatskiriama Lenkijos da- 

lis, arba Lietuvių tauta yra 

pilnai gimininga Lenkų tau- 

tai. Bet juk ir tamsiausias žmo 
gelis gali pasakyti, kad taip 
nėra. 

Ar-gi Lenkai nejaučia gėdos 
ir nusidėjimo, jei jie nuolat 
svetimtaučius intikina, kad jų1 
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Ne# Britain, Corm. M. Gri- 
maila, S. L. R.-K. A. 109 kp. 

Westfield, Mass. Kun. K. 

Vasiliauskas iš Šv. Kazimiero 

parap. ir St. Daunoras. 

Athol, Mass. Kun. A. Petrai- 
tis ir J. Jasinskas, Federacijos 
21 sk. 

Detroit, Mich. Kun. F. Ke- 
mėšis ir K. Abyšala, Federaci- 
jos 4 sk. . 

Harrison, N. J. M. Guberiu- 

tė, Sop. Šv. Mot dr-jos. 
Baltimore, Md. A. Ramoška, 

Feder. 25 sk. 

Roseland, IH J. Ramanau- 

skas ir P. Juonienė iš Fed. 

skyrio. 
Norwood, Mass. A. F. Kava- 

liauskas, Y. Kudirka iš Fed. 

skyrio. 
Iš Lietuvos. Kun. prof. J. 

Meškauskas iš L. K. Veikimo 

Centro. 

Seimo vedėju išrinktas I>r. 

J. Bielskis, raštininku kun. 

Pankus, kurs sau pagelbinin- 
kus pakvietė P. Daugžvardį ir 
J. Leonaitę. Įnešimus sutvar- 
kyti ir rezoliucijas pagaminti 
komisijon išrinkta: kunigai 
Bučys, Meškauskas, Petraitis, 
pp. K. Krušinskas, O. Šaliu- 

nienė. 
Kun. J. Jankauskas, A. Pet- 

rauskaitė sudaro presos komi- 

siją. P. Totoraitis—maršalka. 
Antram posėdžiui paskiria 

2 vai. po pietų. 

Antras posėdis. 

Atidarytas visiems delega- 
tams giedant Lietuvos himną. 
Perskaitytos telegramos ir 

laiškai su pasveikinimais, ku- 
rių surašas žemiaus. Be to, žo- 
džiu sveikina prof. Meškaus- 

kas nuo visų katalikiškų orga- 
nizacijų Lietuvoje ir nuo K. 

D. partijos Centro; nuo Liet. 

Vyčių J. Karosas išreiškia pa- 
geidavimą, kad Federacija 
globotų katalikišką jaunimą: 
L. Šimutis nuo S. L. R.-K. A. 

valdybos ir "Garso" redakci- 

jos )ir administracijos; P. 

Daugžvardis nuo S. L. R.-K. 

Moksleiviu, kun. Vasiliauskas *•) 

•vardan Kunigų Vienybės, 
Kun. Kaulakis vardan 

4 4 Moti- 

nėlės," vardan L. D. S. Knei- 
žis ir kun. Valantiejus vardan 
visų "VVaterburiecių katalikų 
linki Federacijos Kongresui 
puikiausio pasisekimo. 
Kilus abejojimams sulig ne- 

kuriu mandatų formališkumo, 
nutarta, kad klebonas gali at- 
stovauti Federacijos kongrese 
be jokio mandato. Visų kitų 
mandatai su kuopos ar draugi- 
jos valdybos parašais, kad ir 
be antspaudas, by tiktai su 

tautos skaitlingumas siekiąs 
35 milijonus žmonių! Vargiai 
toks skaitlius išeitų prie Lenkų 
priskaičius kadir Lietuvius, 

Latvius ir dar dalį Gudų. Ir jei 
Lenkai savo tautos .skaitlių 

taip daugina, aišku yra, jie 
savinasi tas augščiau paminė- 
tas tautas. 

Daugįausią Lenkai nepasi- 
tenkina, kadx jie pavadinami 
imperijalistais. Tuo tarpu jie 
yra imperijalist'ai. Nes tikrai 

mėgina pavergti mažesniąsias 
kaiminingas tautas. Ir šiandie 
Lenkai yra užėmę plačiąsias 
sau kaiiiiiningų šalių teritori- 

jas. Ir tose teritorijose nori 

pravesti savo didelei Lenkijai 
rubežius. 

Mums didelio džiaugsmo 
butų, jei Lenkai sektų Lietu- 
vių pavyzdžiu. Nes tuomet jie 
atsipratintų nuo savo įprastų 
melų. 
Aiškų Detroito Lietuviai 

daug darbuojasi tautos reika-" 
lais. 

dvasiško vadovo paliudijimu- 
yra teisėti ir priimtini. 
Sek& Federacijos valdybos 

raportai. 
Nors pirmininkas prof. Bu- 

čys pažymi, kad pareigų ne- 

turėjo vien tik garbę, vis-gi 
nemažai pa^darbavo suben- 

drindamas kįlus nesuprati- 
mams Pittsburgho ir Cliicagos 
apskričiuose. Kunigų suvažia- 
vimai ir- nutarimai, paliečian-. 
tieji Federaciją ir-gi jo rupes- 
čiu buvo įvykdinti; pačioje Fe- 

deracijoje gyvumas įvesti jam 
rūpėjo ir tai atsiekė ypatingai 
Chicagos apskrityje. Federa- 

cijos konstitucijos projekto nu- 

statymas, apie 30 korespon- 
dencijų su sekretorijatu ir 

Lietuva vedimas, kitų priklau- 
sančių prie Federacijos organi- 
zacijų, kaip tai L. Raud. Kry- 
žiaus Rėmėjų draugijos ir 

Tautos Fondo gynimas—tai 
visa jo trumpo laiko pirminin- 
kavimo darbuotė, pasekmė ku- 
rios Federacija gana žymiai 
sustiprėjo. 

Raportas vienbalsiai su pa- 
dėka priimtas. 

Raštininko raportas gana il- 

gokas, kitoje vietoje ištisai pa-1 
duodamas priimtas su pastaba. 
Juliaus Kaupo finansinis - rei- 
kalas pavesta galutinai užbaig 
ti prof. kun. Meškauskui grį- 
žus Lietuvon. 

Iždininko raportas, užgyrus 
iždo globėjams, ir-gi priimtas. 
Raportams užsibaigus pada- 

ryta pertrauka fotografijos at- 
mušimui. 

Po pertraukai rezoliucijų 
komisija paduoda sekančias 

pasveikinimo ir. protesto tele- 

gramas užgirti. 

'! Prancūzų kalboje &v. Tėvui: 

Jo Šv. Benediktas XV, Ry- 
mas, Italija. Amerikos R.-K. 

Federacijos Lietuviai, susirin- 

kę Waterbury, Conn., suklau- 

pę pas kojas Jo Šventenybės 
išnaujo išreiškia savo prisiri- 
šimą prie Šv. Sosto ištaria sa- 
vo dėkingumą ir paklusnybę. 
Musų kovoje del tautinės bui- 
ties prieš norą kai-kurių kai- 

myniškų tautų Augščiausiojo 
Kunigo tėviška užtartis yra 

mums kobrangiausia; mes jos 
meldžiame ir Apaštališko pa- 
laiminimo prašome. 

Anglų kalboje Prezidentui: 
Mes, Amerikos R.-K. Lietu- 

viai, susirinkę visų katalikiškų 
organizacijų seime, "VVaterbu- 

ry, Conn., išreiškiame Jums 

savo tvirtą ištikimybę ir Suv. 
Valstijoms "ir jų įstatymams 
prisirišimą, bet mes giliai jau- 
čiamės įžeisti jusų ministro 

Colby nota nepripažįstančia' 
Lietuvos neprigulmybės ir pa- 
vedančia tą šalį lygiai .kaip ir 
kitas Baltiko provincijas ma- 

skolių imperijai i s tiniam godu- 
mui. Lietuviai nekados nepri- 
pažįs Rusijos nei jokios kitos 
šalies viešpatavimo ant nepri- 
gulmingos Lietuvos. Tikimės, 

jog Jųs pažvelgsite musų'nu- 
sistatymą. Mes įpratę esame 
žiūrėti šią šalį kaipo liuosy- 
bės ginėją, bet-gi apgailestau- 
jame neteisingumui,v kokį ši 

valdžia nustato sulig Lietuvos. 

Steigiamąjaiff Seimui, Kau- 
nas, Lietuva: 

Lietuvių Katalikų Federaci- 
ja Amerikoje, laikydama visa- 
tinį susivažiavimą, Waterbury, 
Conn.,. nuoširdžiai sveikina 

Lietuvos respubliką per Stei- 

giamąjį Seimą, kuriam išreiš- 
kia savo didžią pagarbą ir pri- 
taria naudingam jo darbui, 
ypač tėvynės kurimui, žadėda- 
ma padėti visomis jiegomis. 
Tikimės, kad Seimas apsaugos 
Tėvynę nuo patekimo po keno 

nors valdžia ypač- Ifrisų ir 

Lenkų. Garbindami Lietuvos 

valdžią garbiname ir narsią 

jos karuomenę, mųs laisvės gi- 
nėją ir atramą buvusiuose ir 

busiančiuose tėvynės reikar 

luose. 

Visos tos trys telegramos 
vienbalsiai užgirtos ir posėdis 
uždarytas iki penktadienio iry- 
tui, 9 vai. ^ 

Trečias posėdis. 

Iššaukus delegatų vardus, 

perskaityta liūdna kablegra- 

ma, mušta Lietuvos Misijai 
nuo užsienių dalykų ministro 

Purickio, pranešanti apie Len- 

kų apgaulingą užpuolimą ant 
Lietuvos karuomenės parube- 
žinės kuopos- 

Tuoj vienbalsiai išnešta se- 
kanti rezoliucija: 
A. L. R.-K. Federacijos Kon- 

gresas, išklausęs oficijalės te- 

legramos apie Lenkų užpuoli- 
mą ant Lietuvos žemės, apie 
nužudymą brangios Lietuvos 

kareivių primena toje baisioje 
valandoje Lietuvių šias prie- 
dermes: • - 

a) sudėti trumpiausiu laiku 

didelę sumą pinigų Lietuvos 
laisvei gelbėti, o tuom tarpu 
sustabdyti kitus visatinus va- 

jus; 
b) apsidėti nuolatiniu Tau- 

tos Fondui mokesčiu nemažes- 

niu 2% nuo uždarbio; 
c) padvigubinti Laisvės pa- 

skolą; pavartoti visuomeninį 
neatlaidų raginimą ant nepir- 
kusiųjų jos ir neužtektinai 

pirkusių tos paskolos; 
d) nešioti visiems gedulius 

iki kol nors vienas gyvas Leą- 
kų kareivis bus laisvas Lietu- 

voje; 

(Pabaiga bus). 

PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

/ 

Musų Pinigai 
yra padėti 
LIETUVOS 

Prekybos ir Pramonės 

BANKOJE 

specialiai del išmokėjimų 
Lietuvoje. 

Tas užtikrina siuntėją pini- 
gų per mus gTeitu išmokėjinšu 
ir pristatymu pilnos sumos 

priėmėjui. 

Atsiųskite mums Pašto Mo- 

ney Orderį, o mes, išmainę ant 

auksinų pagal dienos kursą, iš- 
duosime musų Money Orderį 
ant Lietuvos Banko, kurį pa- 
tys pasiųskite Lietuvon. 
Parduodame laivakortės 

Lietuvą per Hamburgą, Liba- 

vą ir kitur. Atitraukiame gi- 
mines iš Lietuvos. 

Darome daviernastis ir ki- 

tus dokumentus. 

Musų Centralis Ofisas yra 

Chicagos vidurmiestyje. 
Apielinkės' gyventojų pato- 

gumui ofisas atdaras ir nedė- 
lioms. 

Visais reikalais kreipkitės 
prie 

Baltic Consultation Bureau, 
Inc. 

35 So. Dearborn St., 
Chicago, UI. 

U. S, MAIL STEAMSHIP COMPANf, ta. 

S. S. "SUSQUEHANNA" 
Iš New Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėliai Brcmcn nuo $185 iki $210 Danzig $220 iki $225 

Trečia kliasą j Bremcn $120 Danzig $180 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUSSINIlTS & Co. Gcnerale Vakarine Agentūra 
100 North La Salle Street, Cliicago, UL 

KBiaBUnHBIUBlRII £ 

CUNARD LINE 
S. S. "Aąuitania" 

Išplaukia Spalio 12, 1920 M. 

Hamburgą ir Liepoj per Angliją j 
Hamburga $125.00 

S 

Liepojy $145.00 j 

Pridedant Karės Taxę 
Atsišaukite } arčiausių Cauard Agentą 

SIUNTIMAS 
PINIGŲ 

LIETUVON 

Jau gauname tikrai 

Lietuviškus pasportus f 

keletą dienų. Jei dar 

pasportęr neturit tai ra- 

šykit tuojaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA 

DEPT. D-3. 

136 East 42-nd Street, 

Travet 
Bureau 

W. L. KAIRYS, Vedėjas. 

New Yerk, N.:TFJ 

Jei norit gauti pasportą, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di- 

džiausių ekspresinių. laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvon 

ir kad jie butų aplaikyti j 4. savaites, tai tuojaus 

kreipkitės pas mus! šimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per 

Išmok Gert Amatą. Už- 

dirbk $35 iki $75 Savaitėj 
Buk kirpėju. Kir- 
pėjai visur reika- 
laujami. Geriau- 

sia# ačuatas, mes 
i Smoki name ke- 

letą savaičių. 8Xi- 
tyrimas duoda- 

mas mokinantiee. 

Vietos "atdaros. Specijalis Kriaučy- 
stės Skyrius, mokslas užganėdina 
visus. 

MASTER 8CHOOL 
190 N. State St. 

Kampas Lake St. ant 4-tą lub*. 

a 

DU CHARUES SEGAL 
Perkėlė savo ofis* po nam, 

14729 So. Ashland Avenne 
SpecijalisUs 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 ižryto; nuo 

2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki &80 

vakare. Nedėliomis 10,iki į. 
Telefonas Drexel 2880' 

vfe=ggsg=sgr-: 

Dfi. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. , 

Kertė 32-ro St., Chicago, HL 
SPECI JAL.ISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

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

dą vakare. 
Nedėllomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

'55 

OR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CfdRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viota 

3252 Soutb Halsted Street 
Ant virfons Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte;'nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yards 2544 

'" Tel. Drover 7042" 

f)r. C. Z, Ve?el5s 
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
— -w- ^ 
» 1 1^^ 

Dr. A. L. Ynška 
1900 S. Balsted Str. 

Tel Canst 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
•V Gyvenimas 

2811 W. «3M Str. 

Tel Prospect 8466. 

ir 

TelefoiuM Fnllnmn 

Dr. P* P* ZALLYS 
Lietuvis Dentištas 

10881 So. MiehJgan Avenue 
Koselftnd, fll- 

VALANUOS; 9 ryto lld 9 vakare. 
Puilmąn 842 Ir S180. 

« ; g 
Telefonas Boutfevard 91M 

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 Soatft. HaMtea Stm** 
Valandos: 9'—12 A. M. 

1—5; 7—& F. M. 
55 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas i* Chirurgas j 
Ofisas 10000 60. Micbigaa Ąvo., 
Vai. 10 iki 12 rytej 2 iki 4 po 

yiet, f: 30; iki 8:30 vakare. 
* 

Reejdenčija: 10538 Perry Av#., 
Tel. Pulhnan 342 

* 

^uHaSavicz 
LIETUVYS GRABOBItS 

|Pii.taiųąuJa lai^pftuyfee koplpiH tutp, 84- 
Mfcalo meldžiu atsišaukti, o mano dart 
bųgjtt užgardinti. 

12314 W. 28rd PI. Chioųp, m.| 
VaL Canal 2tt» 

I 

A. PETBATIS S. FABUOKAS 

A. PETRATIS & Ca 
Mortgag# Bank 

REAL E8TATE—HTStJRANCB 

European Americaa 
ttoa&ą. ftątm* Fttslood* 

Laivakortes 

KOTABVUIA0 
M* W» K» 8*. V fltfcKf* 

Telfufcoo® Boal««*d f U 


