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AINIUS IR JO APTUKKĖS.

To reikalauja prezidentas-ele- Jų' butą 57 praeitais metais.
ktas.
Nekuomet nebus atgautai at
Washingtcn,
Vas. 2. — Sunkios dienos tenka perlyginimas.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus
Washin$ton,
Vas. 2. — organizacija paskelbi'* rapor- gyventi musų sostinės gyvenLondonas.
tas, Vas. 1. — Ang- į Prezidenląfc-elektas Harding-tą. Jame išrodoma, kad 1920 tojams po Želigovskio jungu,

METAI-VOL. VL

No.

bei šūviais lydėjo musų besi
traukiančią karuomenę, dabar
skaudžiai apsivylę negavę pa
žadėto “elileba z maslem” ir’
pamatę, kad jie buvo reikalinSi ponams, kol jie Vilnių pa
pradeda blaiviau žiūrėti
i dalykų padėtį, skaito jai
Lietuvius gerais žmonėm*, o
ne pagonais ir laukia greit
n^s ^a*kos
Žinoma, liet
v’^kos ducinos. Badas ir be
^arbė, matomai, išmokys pe
(’as tamsiąsias ir daugiausia
sufanatizuotas V ilniaus mi
.
.
’ie<P broliai ir užtarėjai, o kas
apgavikai ir išnaudotoja^
Pagyvensim — pamatysim.

lų laikrn štiš Maneliester du- mušė ’teltįjramą iš Floridos metais Suv. Valstijose butą — rašoma Kauno laikr. Darurdian talkininkų reikalavi čia senattpriui Lodge is Alass. 57-hių didesniųjų
nelaimių, bininke. — Prieš išeisiant muiną atligininio is Vokietijos valstijos, republikonų lyderiui. Nuo to 425 žmonės žuvę, 2,- sų karuomenei iš Vilniaus,
pavadina niekniekiu.
Sako, Senatoriu| Lntlenvood, denio-, 700 žmonių sužeista ir savas- Lenkų endekai, kiek įmanyreikia pndėkoti sąlygoms, kad kratas, tų telegramų nunešė j tyso padaryta $11,250,000 muo- dami -teršė Lietuvius ir, norėdami patraukti prie savęs
jos negalės būt išpildomos. , Balt uosi utį Namu
preziden- stolių.
plačias
išvargintas darbo miTo laikraščio nuomone, Vo-'tui.
Raudonasis Kryžius pašelkietija galės duoti atlyginimo Pjezidentas-elektas reikalui! pai tuose atsitikimuose pa nias, kuždėjo, kad Zeligowskis vežąs vagonus “cbleb z
tik savo prekių eksportu, di ja, kad prezidentas Wilsonas vartojęs $780,000, neskaitant
maslem,” cukraus, druskos,
kuomet prekėmis užlies Ang- pusirupintį sušaukti senatų $500,000, pavartotų nukentėrūbų ir tt., žodžiu, visa tai,
liją,
Prancūziją ir Belgiją, i sesijon Kovo 4(1. Tokia spe- jusiems nuo potvinio Corpus
Pradžioje 1918 metų LeniRUSAI REIKALAUJA S.
kas pirmiausia reikalinga dar
VALSTIJŲ PRIPAŽINIMO nas išskirstė seimą, kuomet jo'tuomet tų šalių išdirbėjai pa-j<‘i,jalė naujo senato sesija bu- (.'bristi, Tex.
bininkų.
Bet skaudžiai apsivy POLICMONAS IŠGELBĖJO
/
7 atstotų pasirodė mažai. Tuo- kels tik trukšmo ir nesmagu- tinai reikalinga patvirtinti j Kovo, Balandžio ir Gegužės
PRITROSKUSIĄ ŠEIMYNĄ.
mų.
įkabinėto narius ir kitus nau-'mėnesiuose siautė tornado lė lengvatikiai. Lenkų paža
Imet
didumos
kaiktirie
atsto

Rusų seime yra ir Bachmetjev.
| (vesula) ir padarė ^didelių dai pasirodė tik muilo burbu Vakar išryto policmoi
vai apleido Rusiją, bet dauge- Vietos laikraštis. Times .)ai Puirius valdininkus.
lai, kurie buvo paleisti tik a. i lis kitų uždaryta kalėjimuos- džiaugiasi, kad talkininkuose j’ Tokia /enato sesija negali nuostolių Ypiv 100 vietose,
Miller jš Marųuette policijc
Paryžius, Vas. 2.. — Čia turi
yra vienybė. Tr jei taip, tad
’i^u, kaip tik vieną] Prie didesniųjų nelaimių, be kinis apdumti. Dabar prie Ze- nuovados aštuonioliktoje gat
na.
savo seimą įvairių Rusų par Pabėgusieji atstovui Pary Vokiečiams nebus duota pro savaitę.
Ito, priskaitoina 22 didesnieji ligowskio kur kas sunkiau gy
tijų atstovai, kurie priešinasi žiuje pergrupuoti ir iš jų su gos išsikalbėti nuo nemokėji Savo keliu, naujas preriden- ■ gaisrai, trys ekspliozijos, 6 venti, negu prie musųjdkupa- vėje, arti Ashland avė., atra
do apsvaigusį žmogų. Iš jo
bolševikizmui. Tomis dienomis
tas Harding žada sušaukti potviniai, 14 tornadų ir eik- cijos prieš bolševikams atė lupų nugirdo tik. “Mano mo
organizuota steigiamasis Ru mo priteistojo atlyginimo.
tasai seimas formaliai kreipė sijos seimas.
<ohgresą speeijalėn sesijon Jonų, pora pakilusių šiltinės jus.
teris ir vaikai. Po num. 1648
si į Angliją, Prancūziją ir į
Kovo
pabaigoje
arba
Balauepidemijų
ir
tt.
North
Dako,
Veik
visi
fabr
į
kai
ir
dirbtu-,
_
a< _ gplbėk juog„
PRANCŪZAMS DIDIS
Suv. Valstijas, kad tos pripa
džio pradžioje.
, toj dar buvo žiogų rykštė, gi
stokos žalios medžią- paHkęS žniogų poliemo:
VOKIETIJA NEGALI IŠMO
DŽIAUGSMAS.
žintų seimą, nes jis esąs stei
gos,
sustojo.
Darbininkai liko puolėsi po nurodytu numėrit
, Montanoje — sausuma.
giamasis Rusijos seimas. Sa KETI, SAKOMA REIOHS
MAŽA
VILTIS
KOMUNIS

be pragyvenimo šaltinio. Net 18.oje
Atrado neužraJ
Paryžius, Vas. 2. — Vietos
\ TAGE.
ko, šis seimas esąs vienatinė
TAMS
ANGLIJOJE.
inteligentai
ir
tie
ne
visi
gwkytflJĮ
(luris
.
In
£jo vi4uih m
TRUKSMASzGRAIKIJOS
spauda kuone
venaminčiai
teisėta gyvuojanti Rusijos val
Ii gauti daibo ir tai gauna gyvenimas pilnas troškinančii
PARLAMENTE.
reiškia didi pasitenkinimų audžia. Kaipo tokiai reikalingas Atlvginimas peraugėtas — sa- gščiausios tarybos nusprenditik
ištikimiausi Lenki) sėbrai. dujų iS anglinio Ixlf.iauSi
Londonas, Vii**. 2. — Laik
ko užsienių ministeris.
“de iure” pripažinimas.
Atėnai,
Vas.
2.
—
Kuomet
Produktų gi niekas neatveža, ,• viename kambaryje atrad<
inais. Prancūzus lab.jausib pa-'ras^*'s ’ l,nes praneša, jog bol
ševikinės
propagandos
Euroj
an
Q
dieną
parlamente
paskaines apimamai kaimai jau ’ pritpoSkusia Mrs?Ma»y K<‘
Bachmetjev. seime.
, Berlynas>
Va^ 2 _ Dr tenkina, kad ant Vokietijos,
.
. ...... , .
užkrautas nngštcs atlygini- H W>«* direktoriai pruc-ih, '>»■> knrajun i»tiknuyh«..s pn- apiplėšti, o tolimesnius jau 2fi metlJ s„ dviem va5kait<<
J -a
t
Nesrtnii iš Suv. Valstijų ' VValter Simons, Vokietijos užLygiai taip. kaip Frau.
B*""*- Vokietijoje, Į “'nitą. vemzebsta, atstovai pa-J baigia plėšti Želigovskio ‘‘ri Poliomonafc kuoveikiaus, ąį
čionai, atkeliavo Boris Baeb- rubežinių reikalų ministeris,
turėję su vrttiav imą Jie ten į kėlė baisų trukšmą atsisaky teriai.” Todėl brangumas ky siėnięs bumą, atidarinėjo
Wa- anot Boersen Zeitung, vakar euzų pagei.dauta.
metjev, kurs ir ligšiol
ukeliavę ^netikrais paspor- dami padėti parašus po tuo la kasdien. Taip dabaV pro gus Ir pašaukė policijinf j
sbingtone -skaitomas buvusios po pietų Reichstage pareiškė.
Kdi- kurie laikraščiai už tai tais.
dokumentu.
duktų kainos jau tokios: duo Žinią. Nelaimingieji
paini
Kerenskio valdžios ambasado- jog Vokietija nekuomet neįs- išaugština premjero Briynd
Per
truputį
.jau
norėta
pa

nos svaras 15 m., baltos duo- apskrities -ligoninėn ir ten I
Suvažiavime pirmininkavęs
riu. Jis dalyvauja čia abelną-.tengs atlyginti talkininkams uolų pasidarbavimą. Sako. komisaras Eliava iš Maskvos. šaukti karuomenė malšinti nhf( — 25 m., pūdas rugių —
jame Rusų seime. .Jis seimą jų nustatytos milžiniškos su- Brando veikimas didžiai/ užin- Anglijos bolševikinis direk-Į l>ro^psB>°janc'ius venizelistus. 555—600 m., sviesto — 200 jn.. pulmotoriu atgaivinta.
Tuo tarpu vyras,
Ant
pairiformavo apie Suv. Vals- mos. Nes tai negalimas daik- teresavęs visą Prancūziją. Se torius . Faelier pranešęs, kad i
premjerui pavyko juos nu- lašinių — 160-180, mėsos — Koz, kurį pediemonas atradi
nai
tijų vyriausybės atsineši mą i tas išpildyti tas sąlygas.
„ai reikėję tokio premjero.
Anglijoje
Anglijoje gyvuojančios
gyvuojančios 79-ios malšinti pasakius, kad prisie-. G0-70 m.,, s v., druskos ir de-1 gatvėje kiek palaukus atsk
Rusijos padėtį. Ir .jis pagaliau, Reichstago lyderiai
sako,
Taippat išaugštinamas . ir koinunislų srįf,n(-.s organiza-Į
turinys parlamento busiąs gtukų jau beveik inegalima ga i vėl jojo ir sngryžo namo.
patarė seimui dėl pripažint kad tokios sumos nustatymas, prezidentas Millerand už įgy-!,.^ j()S turinčios apie ūgį. aptariamas.
|pauti įr
brangias kaina
Jis neperdaug buvo pagau
,„o Kreipties į S. Valstijas.
tai tiesiog pahludęs daiktas, vendinin.ų savo nusistatymo, (MX) nari„ ir
agPn,„.gSi., Ma<Wįį7 V„7TT_ v.k.r' «»■>« produktų pirkti Len- tas dujų, nes miegojo atokes
,
,
.
. Madridas, Vas. 2. — Vakar
♦ Rusai tnirtinav kad jų šita -Nes tas sali gali nfcvesti tie- is ko 1 raneuzija daug laime- į,, , <bn)irun)a
languma anmnknmi.
opmokann.
_ I -ia
llipalljjos karn)il,
kijoj Zeligowskio “valdžia” niame kambaryje.
Išbėgęs
čia valdžia turėtų būt pripa- s>°g bankrutun. Po Vokietijos jusi.
x
žinta lygiai taip, kaip talki- banterutas turėtų paliesti visu
i’„ atlyginimo ir nusigink-' kęs apie ifolševikinę
1;ivies<tų atvažiavo Belgų ka- negali, nes ten brangumas šaukties pagelbos teeinu apal
□ .'j'.““'1 , .-T
”
:I™'i-s
iii
propa- ra,iius Albertas
Alberta su s,vo ž„,„- vietomis dar didesnis, negu po.
ninkai yra pripažinę kituo- vidurinę Europą ir pačią PrarK levinio z dokumentu' pasirašė gandą Anglijoje. Sakė kad'
na. Svečią sveikino skaitlin Vilniuj, taippat, Varšavoj —
met Serbų valdtžią Corfu salo->eliziją.
premjerai ir uždarytame voke Rusijos proletarijatas begalįs
giausios minios visomis gat svaras duonos kainuoja 25-30 IŠ EŽERO IŠTRAUKTA AU
je, kuomet Serbija buvo užim-' Vokiečiai negali atsistebėti, visa tai induota
Vokietijos’laukti ganėtinos paramos iš
TOMOBILIUS.
vėmis važiuojant iš geležinke iii., dukart tiek, kiek Vilniu
ta Vokiečių ir Austrų.
kodėl Suv. Valstijos tik iš pa- valstybės iždo pasek retorini' Anglijos.
je.
Iš
Poznaniaus
atvežė
šiek
Kaip sudarytas seimas.
|
žiuri.i
np4(*isingą tai- Bergmann, kurs čia buvo pir-į Daug geriau bolševikams lio stoties j minus. Tvarkos
Iš Michigan ežero, tarpe Va
prižiūrėti gatvėse buvo pa tiek bulvių, bet ir tų toli gra Buren gat. ir Jackson boūlv^
įkimnkjį veikimą prieš \okie- imninkavęs Vokiečių dclegaci-Į dirva atrodanti Škotijoje, Wašauktas visas vietos garnizo žu neužtektinai.
fiito čia Rusų seimo 33 na- ėius.
f
,jai.
ir Airijoje.
vakar ištrauktas didokas
Todėl mieste ir apylinkėj la
nas.
riai yra išrinkti steigiamą,jin ’
--------------------vogtas automobilius.
bai prasiplatino plėšimai, ku
seiman Rusijoje 1917 metais į Bclfast, Airija, Vas. 2. —
Toje vietoje dabar iešk<
Burlington and Quincy gcležinkc-1 valandas, tokiems turėtų būt jno- rie įvyksta ne tik naktį, bet
K DARBO LAUKO.
gyventojų balsais. Rinkimai į- Srities inspektorius kapitonas
ar kartais nebus surasta ži
’io kompanija iš darbo paliuosuo- kama puWntro karto daugiau už ir šviesią, gražią dieną. Plėši
vykę Rusiją valdant bolševi- King pavojingai prileistas, gi
nių lavonų.
Negi automi
mai paskutinių-lAiku dar pa
valandų perviršį.
litis galėjo būt paleistas
kams. Tuomet bolševikai buvo j0 žmona nužudyta. Jis buvo Pittuburffh, Pn., Vns. 2. — Si- apie 2 000 darl>ininkų.
didėjo, nes l^enkija demobili
Geležinkelio prezidentas Holden
toji* apirubėje daugybėje nepcigulnas ežeran.
laimėję vos 40 nuoš. atstovų, užpultas Cork.o/apskrity.
iningųjų plieno įstaigų su vakar šilko; “Mes negalime palaikyti ir
Dcnvfr, Colo.t Va. 2. — Vietos zavo 7 metų vyrėsimus karei
diena arba išnanjo pradėti arba ! d’inokėti žmones, jei jiems nė- apylinkių penkios darbaviečių vius ir paleido juos su gink BURR OAK NORI PRI8L
NAUJAUSIOS ŽINIOS
padanginti darbai. Nes kai-kurios1 rn kas veikti. Nes reikalai suma- kompanijos pranešė indnstrijinci lais namo. Ir tie ginkluoti bū
JUNGTI PRIE CHL
i dirbtuvės keletą mėnesių buvo už- !
Taippat negalime palaiky- valstijos komisijai, kad jos pra- riai pasipylė po visas Vilniaus
0AG08.
apylinkes pasižiūrėti ką dar
ti
darbininkų,
jei
neturime
iš
ko
dėjus
Kovo
J
d.
sumažinsiančios
EERLYNAS. — Vokietijos užrubežinių reikalų minis- d,,rytos'
kito* P«’<*ngva buvo
Bu r r Oak miestelis nori pri
juos apmokėti.”
darbininkams užmokesnj nuo JO žmonės turi ir “pasisvečiuo
tevis Simons Reichstage pareiškė, kad Vokietija nestos ta- ’ T?
.
ti” pas juos.
gulėti prie Chfrcagos. Tuo tiks
ligi 40 nuoš.
,
|, . .
.
...
.1
kaip pranešta, darbnkprarvbosna su talkininkais jųr nustatyto
atlVginnno
k
Rusime.
•.■
1
.
,
,
lu
paduota peticija apskritie
Sodžiuose dabar beveik ne
Drtroil, Vas. 2. - Su šito mėJ
*r
salėję su (Julele atsarga,-ispalengNes toksai nepaprastas atlyginimas, tai tik tuščia svajonė. V;1> k.„| ,„.perengti konservativu- nėšio pradžia čia įvvko^ nežymi
Iromrood, Mūh., Vas. 2. — O- galimas gyvenimas. Ginkluoti teisman. Miestelis skaito apie
mo. Kiilbnnin. kad už kiek laiko atmaina imlustrijiniame padėji- gleby-Norton kasyklose darbinin būriai vienas paskui kitą 500 balsuėtojų.
RYMAS. — Čionai atkeliavo New .Yorko Arkivyskupas darbai padidėsią ligi 40 nuoš. nor- me,
ką ms sumažinama užmokesnis 15 lankosi pas ūkininkus ir krau
0RA8. — (šiandie apsiniau
Highlaud Parke vakar atidai?*- nuoš. Ir bus' dirbama lik ketu- sto tą, kas liko^
llaves. Tani imta jau spekuliuoti apie galimus kardinolu*, mnlės padėties. !š 55 tirpinimo ge
kokius Amerikai paskirs Šventasis Tėvas. Bet niekas negali ležies pečių 21 operuojamas,
t i Fordo automobilių įstaigos. Su- rias dienas savaitėje
Neužsiganėdinę dienos plė kę; rytoj gražus oras; nu
žinoti, kam ištikrųjų teks kardinolų skrybėlės.
į Dirbtuvės gavusios užsakymų iš koma, ims priimta darban apie
šimais ir vogimais, jie nakti atmaina temperatūroje.
,
----------------------, užsienių. U£ viena milijoną dol. 10,000 darbininkų. Bus laimingi
Mmli.ioa, H'm., Vas. 2.
mis atsilanko pas turtinges
PINIGŲ KURSAS.
LONDONAS, y- Iš Maskvos pranešta, kad bolševi kil užsakvinns gantas iš Japonijos lie. kurie gaus darbo po ilgų pri- seonsrno valstijoslįstavmų leidimo nius ūkininkus ir “padų svilivaldžia laukia Kovo 4 d., kuomet Suv. Valstijose užims vieb.i padirbdinti plieno, reikalingo be- verstinų atostogų,
butui paduolas sumanymas, sulig nimnis” ir kitomis priemonė
f'iii bedarbinujaneių
naujas prezidentas. Bolševikai tikisi, kad naujaas preriden- vielio telegrafo stiebams.
skaitoma kurio liedarbės metu darltdavini mis, stengiasi pagrobti pini
Svetimų šalių pinigų vertė,
tas atnaujinsiąs snntikius su Rusija.
Padidėję darbai plieno dirbtn- apie 150.000 žmonių.
turėtų mokėti pašclpą
saviems gus ir brangesnius daiktus.
nant nemažinu $25,000 -Vanario
vėae ir miestuose: Youngstown.
nedirbantiems
darbininkams.
Užtat vis daugiau ir dau buvo tokia pagal Merchanta
RYMAS. — Audijeneijo.je pas Šventąjį Tėvą priimtas (’nntoti ir Warren, O.
I.niising, Mieli , Vas. 2. — ^e . Streikas nesiskaito bcdarbiavhnu. ginu gyventojų stoja
prieš nn and Tmat Co.:
pare- Zeligowskį ir l/enkiją. Net su Anglies sterlingų svarui $
Austrijos eregercogiis Juozapas Pranciškus.
/
Dnrlio si,lygos atmainomos. Kai- niesniąjin Miehjguno valstijos tei-1 Sakoma, tą sumanymą
knriose dirbtuvėse suyiažintn dar- sdavybės butan uoluotas biliiis.: mianti Amerikos Dari m Fcderaei- lenkėję Vilniaus kiemsargiai Prancūzijos šimtui frankų
WASHINOrrON. — Kąro dejairtntnontas paskelbė ar- bininknms užmokėsi is: kitose— su kmiuomi visose darbavietėm* ir ja.
ir davatkos, kurie Lenkų en- Italijos šimtui lirų
mi.jai laikyties kuoplačiausios ekonomijos, nes kongnsas nt siaurintos darbo valandos.
kasyklose* norima padaryti nštuoSumanymui visą projektą yra dėkų sufnnhtizuoti, laukė Ze- Vokietijos šimtui markių
nių valandų darbą dienojo Kut- pagaminęs ekonomijos prof. (*o- ligowskio ateinant su išskės Lietuvos šimtui auksinų •
sisako skirti visą reikakuijniną karo departamento sumą rei
Clticntjn, Vas. 2.
kalingoms išlaidoms. . .
Chiengn, rie darbininlmi dirbtų ilgesnes mmons Wiseonsino universitete.
tomis rankomis ir keiksmais Lenkijos šimtui markią.

Karo Atlyginimo Klausimas i
Reichstage

DRAUGAS

Trečiadienis, Vasaris 2, 1921
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jųjų kiautų, nusikaltimų neapU
(enčiant, ėjo, eina ir eis vien
UDETVVIV KATAUKŲ DIENRAms mok ratai neatsilieka nuo kilų
kultūros keliu, be paliovos
Jiems visiems vyriausybė pa
Galima gauti šios
siek<lama lui kruvinų kovų pudeda * ištautinti Slovukus ir
Netinkamas socijalis visuo Bažnyčia turi kitų pajėgų, muinyti nelemtą tvaikų. Už
versti jups Čekais.
rRENCMERATOS KAIMAI
MALDAKNYGES
bedieviams-Kocijalistuiu* •
OnCAGOJ IR UtSIBNYJSi
Slovakų susirinkimuose j- menės sutvarkymas, kur iš jau senai išbandytų, — tai tat
buvo
tlvigubui
su
kat.
Bažny

siskverbę Čekai kareiviui ke- vedama vienai asmenų grupei teisybę. Prieš neteisybę Baž
Paari Melų .••••.> •&»*.« <
Ramybė Jums (brangios odos puauks.) ........ $3.50
•CV. VAMT.
iu triukšmus. Slovakų laik išnaudoti kitus, gimdo du sau nyčia visuomet kėlė savo bal čia nepakeliui ir jie pakėlė
M-M
Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50
raščius skaudžiai prižiūri vy priešingus visuomeninius dės sų. Kad palengvinti lieregint rankų prieš Bažnyčių, prisi
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00
kapitalizmų ir darbininkams, initgsi organi dengdami tuomi, kad jie sie
Prenumerata mokari Ukalno. *1*1 riausybė. Jau yra įvesta cen nius, būtent:
dioa innldaknyg<'K formaUtH yru
PuMupių turi 958, bet no
kaa skaitosi nuo uialraSymo dienos
lietuviškai ta zuoti juos į įvairiausias drau kia prie vargšų laimės.
storu, nes .spausdintu ant plonos popioros. Joje yra j vairių įvairiau
Slovakų laikraščiams. pauperizmų,
•e nuo Naujų Metų. Norint permala zūra
sių maldų.
syti adresų visada reikia prisiųsti Ir Slovakų katulikų partijų vy riant,
pavienius dičpiniguo- gijas, ratelius, .kooperatyvas, Bet dar reikia daug paal»e• • •
•
senas adresas Pinlcal ■oriausia sių
čius
ir
vargšų
minias.
ųjungas,
susivienijimus;
apsi

joti,
.kokia-gi
ta
sooijalistų*
visaip skriaudžiu,
sti ttperkant terasoje ar sspress “Mo- riausybė
Auiolas Sargas — juodas apd.......................... $1.25
ney Order” arba {dedant pinikus 1
Europoj iki šiam pasauliniai drausta bedarbei, ar nelai peršama laimė. Socijalistai
tad
tik
jos
jiegas sumažinus.
Amolas Sargus — juodais minkšt. apd................ 1.75
meistruotų laltkų.
Aniolas Sargas — juodais apd.............................. 1.50
Čekų parlamentas išleido įs karui, jiadedunt nuo Prancū mėms; pradėta kelti jų apgai mano pasaulyje įkursiu tik
"DRAUGAS” PUBL. 00.
garsios
revoliucijos,
visuo

zų
lėtinus
dvasios
stovis
ir
štai
tuomet
laimę“
rojų
“
,
kuomet
Dangaus Žvaigidutė —/ juod. minkš. apd......... 1.75
tatus deginti numirėlių lavo
S334 S. Oakley Are., Chicago.
meninis,
tautinis
gyvenimas
beregint
pasirodo
darbininkų
panaikys
privačių
nuosavybę.
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
nus, leido moterystės poroms
TeL Rooseveh 7791
buvo
pagrįstas
išnaudojimo,
Jų
terminu-žodžiais
tariant,
paveikslėliu ant apd....................... ................. 1.75
laikraščiai,
knygos,
daromi
skirtis, prirengė sumanymą įDangaus žvaigždutė — balto kailelio i pd............ 1.50
vesti į mokyklas nekrikščioniš kapitalizmo dėsniais. Kapita susirinkimai, keliama susipra bus rojus tuomet, kuomet žmo
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. r.prt............ 1.00
kų doros mokinimų, rengiasi lizmas augo, bet drauge su jo timas. Įvairių tuntų tlarbinin- gus nieko neturės ir viską tu
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
atimti katalikų Bažnyčios tur įsigalėjimu augo ir dar vis kai-katalikai sukruto organi rės. Bendras turtų valdymuAniolėlis — juodais apdarais .............. ............ 1:50
tų. o visų katalikų dvasiškijų šiandien tebeauga vis dides zuotis ir jau buvo prieš karų — tai bendras socijuJistų tik
Aniolėlis - - juodais apdarais .......
............... 0.75
pastatyti prigulmybėje nuo nės ir didesnės vargšų-išnau- manoma sutverti Katalikiškų slas. Tiesa, tarp savęs nesu S ftloR mnldaknysės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapių.
netikinčių į Dievų pasaulinių dotų minios. Visų amžių žmo jį lntemacijonalų, bet, deja. tinka, ginčijasi, kam pavesti S Spauda aiški.
valdininkų. Visa tat yra prie- gus dirbęs nuo ankstybo ryto karas šį kulturinį darbų lai valdyti tuos turtus, ar vald 5 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
žiai, ar tautai ir t. t. ir kada tų | Pulkim ant kelių......................................................... 2.50
šinga Versailles’o taikos su- *ki v^Iani vakarui, pusiau su kinai sutrukdė.
S Pulkim ant kelių ............ L...................................
2.00 =
tarčiai, bet p. Masarvko val badu turėjo gyventi, jau ne Bet ir Bažnyčios priesai-be- tvarkų įvesti.
S
Pulkim
ant
kelių
..............
.......................
..
1.85
kulbant apie tai, kad savo šei-Llieviai nesnaudė. Matydami
Socijalistai skiriasi nuo udininkai to nežiūri.
|
Pulkim
ant
kelių
.........................
...........................
1.50 I
Slovakai nprėjo įsikurti sa mos tinkamai aprūpinti nega kaip Bažnyčiai sekasi bedaliui* narcliistų, nes bent savo įkur
ftl muldakny-Rė yra Siek t4Šk didesnė už piriuetsnes. Jos kalnų S
z
s
vo universitetų. Čekai jiems lėjo; tuoiųtarpu kita žmonių organizuoti, norėdami-gi pasi tų valdžių ir tvarkų pripažįs 5 įvairumas priguli nuo apdurų.
rųšis,
įsigijusi,
delei
blogos
naudoti žmonių vargu ir ne ta, kuomet anarchistui jokios S Maldų Knygelė .................. ............... ............. 75c. į
Lenkai kviečia Lietuvius neleido to padaryti. Gimnazi visuomeninės tvarkos, suėmu apykanta, pusivariino save dar valdžios nebepripažįsta, skiria 5 Maldų Knygelė ............................................................ 50c |
susidėti į unijų. Prancūzai ir ją direktoriai Slovakijoje be si į savo rankas pinigų-kapi- bininkų draugai-soeii, kitaip si ir nuo bedievių, nors religi- ~
VšsLsakytlaini adresuokite:
=
kiti talkininkai patarė Slova veik visi Čekai. Tose mokyk tulų, nieko beverk nedirbda socijalistui; kūrė, gaivino kur jiniu žvilgsniu jie visi lygus I
“
DRAUGO
”
KNYGYNAS
I
kams susidėti su Čekais, Slo lose vartojamos knygos tapo ma, turėjo pilnai viso ko. tik galėjo pagriežos ugnį prieš “ponai“, bet socijalistui pas
5 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III. =
vakai paklausė. Naujoje Če atspausdintos čekiškai. Slova ‘Žmogaus akvs-marios
savisa
kas
kataliko
ir
abelnai
hiiiiiNiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiffl
taruosius
buržujais
pravar

koslovakijo.įe visų valdžių pa kai, mylėdami savo kalbą te ko priežodis, jų nepripildysi. tikinčio žmogaus protui šven- džiuoja, kaip tai pa v. 1917 m.
ėmė Čekai ir įvedė įstatų nu nenori.
neužganėriinsi. Turi milijonie-* tu,- kad išrovus-išplėšus jiems per Petrapilio Seimų mūsiškę Beknibinedarnos ir griaužda-1
ginkluoti Slavokus. Ne vien Čelgii apėmė valdžių ant vi rius vienų skrynių aukso, gei tikėsimą ir pastūmėti nus “Santarą“, norėjusių įsis
mos degtukus, švinines vamz
ginklus atėmė iš Slavokų, bt sos viešos nuosavybės esančios džia dar dešimties ir t. t.
kriaustuosius i kruviną visą kverbti į socijalistų šeimynų dis, kuriomis guzas eina, ar net į Dr. M. Stupnicki
ir kirvį tevalia turėti tik vie Slovakijoje, būtent ant valstyBažnyčia, kuri visuomet sto naikinančią kdvą. Šioje kovoje ir net kartu su socijalijitais elekttikinės vielas žiurkės n‘‘
3107 So. Morgan Street
jbės dvarų, ant giriu, kasyklų, ja nuskriaustųjų ir teisybės
ną visai Slavokų šeimynai.
turėjo būti išpašaknių sunai balsavusių prieš Lietuvos ne kartą tampa priežastim dide
tUICAGO, ILLINOIS
Karo laiku Čekai labai bū žibalo šulinių,, uiineralių van- pusėje, ėmėsi sunkaus darbo, kinta senoji kapitalizmo tvar priklausomybę.
Telefonaa
Yords 5033
lių gaisrų. Kartais pergriaudavo geru su Slavokais, žadė lenų. Ant asmeninių. nuosavy- būtent panjainyti netinkamą kų, o įvesta nauja, geresnė, Socijalistų yra bendras tiks žius vandenines vamzdis žiur Valandos: ,— 8 iki U 18 ryto:
pietų iki 8 vak. Nedėliodami šitiems visokių gerybių ių Čekai Slovakijoje uždėjo tvarką ir pagrįsti visuomenini kaip socijmlistai giriasi — ro las ir bendri keliai. Nors jie kės būva priežastim namų 5-uitspo nuo
0 iki 8 vai. vakare.
neatkeliamai
didelius
mokės
ir nuolat kalbėdami apie lais
gyvenimą teisingumo ir meilės jus. Bet ir socijalistui nevisi daug laikraščiuose, mitinguo užliejimo. Nemažai atsitikimų
vę ir lygybę. Slavokai įtikėjo ius. Slovakai kalba, kari Če dėsniais, atmainyti skurdžią vienaip manė atsiekti “rojų.“ se viens ant'kito pamazgų pi taipgi randasi, kur žiurkės
tais gražiais žodžiais, todėl <o-Slovakų respublika yra rii- vargšų dalį. Užteks, manau, Pasidalino užtat į keletu šakų, la, bet vis-gi visi jie pasilieka prakasu tvenkinių krantus iv
elė karvė: ji ėda Slovakijoje paminėjus čia vien popežių
l’honu Seeley "439
dabar gauna vergauti.
kurios vėl pasidalino į keletu
,et jų melžia Čekuose. Nes Če Leoną XIII ir Vyskupų Ket- utžalų-atmninų; k. a, soc.-revo- socijalistai. Jų tvarkos idealas bent kokių mūrų ir su laiku,
DR. 1. M. FE1NBERG <
Prieš karo 'pabaigų Čekų
— tai dabartiniai Rusai — bol- neužsižiorėjus, vanduo žymiai Gydo s|H-i-IJiilial visokiai- vyrų ir
<ai atimu ir tų menkų uždarbį, tlerį, šio naujo kultūrinio dar
moterų lytiškas ligas
liucijoni-tai, demokratai, liau ševikija. Bolševikai, reikia ti< išbėgą.
beveik nebuvo Slavokų žemė
’
į3I01 MadLson Jštr., kampas Wesuri Slovakai pasigamina sau bo žvaigždes.
dininkai
ina.vimalistai
arba
je, dabar Čekai jų smarkiai ko
.
tem Avė., Cliiengo
<ą pripažinti, drąsiausi iš soBet niekame . žiurkes nėra I'ValnndoM:
slinkiai dirbdami savo žemėje.
2—4 po plct 7—9 vak.
Bet Bažnyčia neturi karuo- bolševrkai. komunistai ir d. k., cijaliziuo šeimynos nariai: jie
lonizuoja ir tikisi visus Slavotaip
pavojingos,
kaip
ligų
ge

Dėlto
Slovakijoje
jriinta
limenės. neturi savo valstybės, bet kamienas iv-Hiko tas pats šiandien pradėjo vykinti gy' ku's paversti Čekais.
<os. Iš bado atsiranda šiltinė. kur galėtų ztuč tuojaus įvesti — soči ja lizinas.
malų nešiojime. Vientik žiur
f
Slavokai yra tikintieji kata
veniinan tai, ką kiti jų sėbrai
Ypač daug to yra Treneine ir teisingą tvarką ir būti pavyzBažnyčia-gi, turėdama savo mano vien už 29, 59 ar 199 me kės užkrečia žmones juoduo rvTRUTKAbSMŠį
likai. Čekų valdžia pasistatė
t) ra voje. N11 vargę SI o va ka i dis kitiems. ,Neturi ginkluo Dieviškojo Mokytojo aišku jtų įvesti. Rusijoj socijalizmas ju maru, arba džiima.
“tikslų silpnyti/ krikščionija,
palieka savo žemes ir l|ėga į tos pajėgos, kad kitus pri s.akymą net savo priešus nu
išsivystė visoj savo galybėj, Juodas maras paeina iš va- J■
- griauti katalikystę. Nuo nau
ADVOKATAS
Ameriką labiau negu bėgdavo vertus teisybės žiūrėti. Užtat į lėti ir jiems gerą daryti, vien
parūdydamas savo šiokias-to- karų šalies, ženklai ligos pu-įiS
Ofisas Didmlestyli
I
jos respublikos įsikūrimo SloiŠ po Vengrų valdžios. Čekai
kias geras puses, o kartu ii prastai votys ar rauplės. Ke- | 29 South La Saite Street
, vak i joje tapo subjaurota 360
užima jų žemes. Slovakai švie- nuvažiavusiais Į Varšuvą tar
Rnmbarts 334
gokos. Bet tai buvę padarę socijalizmo “rojaus” bankro turioliktani amžiuje beveik 'j
bažnyčių. 1531 kryžių išmesią
moliai mato kas riftrosi ir Imi tis dėl taikos, parodo, kad mes
Telefonaa: Central •33*>
anglekasių streikai, netvarka tą. Gera pusė — tai vargšų po visą pasaulį siautė šis ma-ii
liS mokyklų ir teismų, daugynės pilni mintija kas* bus su Imtume turėję nelaimių nema
stovylų sudaužyta. Čekai
ant geležinkelių ir pokariniai poliuosavimas iš kapitalizmo ras. Vien Europoje 25,099,(X)9
Vakarais, 812 W. 33rd Si
jų tėvyne. Visoje šalyje didis žiau už Slovakus, jei Imtume
trukdymai. Bet šiandie to ne vergijos, bloga — tai pavergi žinomų žuvo nuo to maro.
f kareiviui atsiųsti į Slavokijų.
Telefonaa: Tards
nepasitenkinimas Čekais. Tie susidėję su Lenkais.
sama.
mas to paties darbininko bol Norvegijoj gyventojų prieš
kuri butų paramos Čekann
prijaučiu revoliucijų Slovaki VersaiJIe.s’o taika padarė
Valdininkams, užpuola Slovakų
Anot jo, Peabody kompani ševizmo vergijai. Kas vien iš marą buvo 2,009,000, marui
joje ir dar labiau varžo jos vergiją vargšams Slovakams.
BŽjerginas ir jaunas moteris, y
jos angiekasyklos yru apkai- laikraščių žino apie bolševikus pasibaigus liko tik 390,000.
nelaimingus žmones.
Ji
padarė
kankynę
mums.
Ji
— mažą žino. Aš-gi, nepasigir- Juodo maro vĮmtybės paj>- Tel. Itiindnlph 2898
; puč tas. kurių vyrai AmerikbČekai labiausiai persekioja vieno riaigto nesigėdėjo — mmtos keturis milijonus dol. danias sakau, — Rusijoj per
A. A. SLAKIS
-je, nes tokių nėra kam apgin
ADVOKATAS
“Liaudies Partiją.“ Ji tapo skriausti ką gali. Tai baisi' Per praeitus penkeris metus tris metus buvau, jwts mačiau rastai didelis karštis, klejojiO l'l-a - vldumicstyj
; ti. Čekų “Sokolai” apnikę
mas, votys ir kartais žaizdos
kompanija
už
iškastas
anglis
ASSOCIATION BLDU.
morganizuota Amerikoje. Če pasaulio sloga, nelengvesnė už
ir |M*r ištisus metus bolševikų ligonio pažastėse. Yra tai gan ;
; Slovakiją'platina joje llu.-s’o
l» So. la Salin KL
padariusi
po
$280,000
pelno
kijos atstovai 3d Gegužio 191S karą.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
tvarkoj
gyvenau,
ragaudamas
kreivatikvstę. Masonų Sųjun
pavojinga ir užkivčiama liga. į
kas metai. Iš tos sumos moka
I’anedėliala iki 8 vakaro
m. tos partijos atstovams PitNedėliotais ofisus uždaryta*
jų “rojaus.“ Jie man tiek jmiga, vadinama “Volna M.vslenmos
federalės
mokestys.
Atė

Ne tik baisų nuostolį žiur
tslmrglie, Pa. žadėjo pilną
tiko,. kari prie pirmutinės pro kės daro nešiojamos ligų ge
ka”, t. y. laisvoji mintis, visur
mus
visas
kitas
išlaidus,
kom

laisvę ir autonomijų, jei tik
gos smilkau Lietuvon, nenorė
platina katalikystei priešinSlovakai susivienys. Tie susi Visi žinome, kaip Įieiniai panijai už rnriėtą kapitalą |w- damas npie pragyventns die malus, bet kiek ligų ar maro Pol. kanai 2223
.gas knygas ir siūlo 50 kronu
laike nustoja visuomenė! Stn-1
vienijo, o dabar nei pasirody metų pabaigoje brangiai bu likę nedaugiau (J nuoš.
nas nei prisiminti.
kiekvienam, kuris atitraukia
Dr. E.Z. ZIPPERMAN
Tolinus
vice-prezirientas
įtv

tistika rodo, jog Suvienytoti nagai savo tėvynėje.
vo parduodamos anglys. Kie
ŪKTI VISKAS DENTIRTAK
■
Slovakų nuo bažnyčios.
-e Ynlstijose ka-inet žiurkė-1S
1401 So. Halsu d Street
(Pabaiga Ims)
Yra Slovakų norinčių būti tųjų anglių tonai, kadir (’lii- eri pareiškė, kad jo kompani \
Vai. l'auedėlij, I-tarn. Ir Ketvergei
Beveik visas Slovakų moky u Čekais. Tokių yra apie 15r» vagoje, prisieidavo mokėti ligi jai už parduodamu anglių to
neša nuostolį ant $200,900.900. ] |_9:3O
Iki 8:30 vak.
2
klas apėmė Čekų Progresyvių nuošimčių. Jie Slovakijoje ap IS dolierių, o minkštųjų ligi ną, imant abclmti, išeina 25 ŽIURKĖS — LABAI BRAN O koks nuostolis yra abelnai ■s. ie.loj Ir Sahatoj 9:30 ,kt 8 vak.5
geriausia
imant visam pasaulyje? s\rĮį,,,Mes
t ,rNftJ
.|toJnuotaisome
9;30 lk,dantis
,.^1■
Profesorių ir Mokintojų Sų- seina taip kaip, kari ulsterie- 12 dol. Ištirti anglių brangu emitai pelno. Kontruktuatų
GI NELAIMI:.
neimtų nuveikta visuomenės i |MZ 'Tifinau-ipuai.i kaina.
|
junga. Ji dirba, kad Slovakų čiai Airijoje, t.y. galingesniam mą senatas buvo delegavęs anglių tonai imanti nuo $3,89
iPrlsIijflta 18'Am. Tlaud. Kryžiaus)
jaunuomenė arba liautųsi ti kaimynui pariedu kankinti sa specijalę komisiją. Pastaroji ligi $4.95.
gan didelis darbas, jeigu ko
.'Akėjus į Dievų, arba nors j>e- vo tėvynę.
išnaikintų
Už tiek anglis parduodiima
Žiurkės, kaipo juodojo maro kiti nors būdu
susekė tokių daiktų, kad sena
reitų iš katalikystės j llusso Visus čia paduotąsias žiuia- torius (’abler parūpino projek prie kasyklų įtaigoms ir snn nešiotojo- yra gan pavojin žiurkes. Biriko negali butij^
Tel. Drover 7043
klaidų. Visose Sąjungos ap mes ėmėme iŠ D-ro Pranciš tų Įstatymui, sulig kario pa (lėliams. Kad tuo tarpu Įirr- gos, bet tai tik viena iš įvai Užvesta V’sntina kova. kurioj įjj
Dr. C. Z. Vežei Ss
imtose mokyklose mokina vai kaus Jeliličko. Tas kitados Ii vyriaiisybė t ardų kontro kantieji žmonė- iš sandeliu ii rių blėlžių, kurias žiurkės pa.-kirtu 'aiku visokiais budai
LIFrrCVlM DENTIHTA8
kus nekęsti [Hipežiau.-. Viena* atstovaudavo savo tautiečius liuoti auglių industriją.
Šiandie dar tini mokėti nema žmonijai atneša. Kadangi žiur žiurkės mt,ų naikinamo-. Ta Va landos: nuo • ryto Iki 9 vak.
Si r< domia nuo 4 lig 9 vakare
tų mokintojų aiškiai prisisuk* V’engrijos parlamente. Jie ji
Šiandie tasai projektas yra žinu 9 riolięiių tonai. Reiškia kė- ėda \ iską, todėl .-imki, iš tie tik : įneštų žmonijai šimt ■
4713 M). AM H LAKI) AVfcNCB
arti ti-tnn Gatvės
Slovakui Juozui Buriay gavę* išrinko juos atstovauti ir če rankose senato komiteto išdir- už. kiekvieną toną 5 tlolierius vardinti blėriis, kurias jos pa riopą m ūdą, bet prisidėtų pri
padidinimo šalies finansų, ne
iš vyriausybės įsakymų pla ko Slovakijos parlamente. Jis bysėių reikalais. Tns komite susižeria geležinkelių kompa daro.
tinti Imssizmą.
Žiurkės suėda net gludus, išnnikinus žiurkes visomis pu
yry Slovakų tautos tarybos tas aptaria projektų, iškiliu: i nijos už Įiervežinią ir sandeliu
<.Hn4l) t222
Čekijoje pasidarė atskala pirmininkas. Apie savo tėvy uėdaiims liudininkus.
kompnnijos už, piislirtyniŲ į kuriuos ūkininkai pasėja že šėmi.- pa-igerintų šalie- stovis, i2^.,'
oe
■
Jų -veda atsimetėliai buvusie nės padėtį jis rašė į N, C. \V.
Anų dieną tam MUiato komi namu-. Bet. šitos koinpanijo- mėn, arba net ir augančius
12 DR. C. K. CHERRYS
I*
1.1 im VIS UKMIsTAS
•
ji kunigai, o daliai* aĮHistalai č. NYashingtone, I). ('. Ameri tetai liudijo Peabody Coa! tvirlina. kad nei pn-ės tiek ne UlVIls naikina, o kada jau iŠ
WESTPULLMANIECIAl! )•; 220,
lt3*n<l k. Su. Lcavitt St.i
W
( IiIi Uko
i
auga. tnį nuo žiurkių jokiu
Farsky ir Zalirarinik. Tie per koje,
kompanijos
^ee prezidentą painia.
A įlandos: 9:S(, A. M. to 12 N.Į
nepaslėpsi,
jos
suranda
buriu
krikštai įsitaisė laikraštį Če1:00 P. M. to 8:00 I>. M. į
Tų jo pranešimą p*)skaitę L’eed, karo im lu buvęs čbira
j\tkreipiaine Jūsų ntvdą,
Tad kain-gi tenka ta- visnt ; m 9.t.i aga>::<a*as:=
ky Zapas, t. y. Čekų kova ims džiaugiamės, kad nesidė- goję kuro direktorius, l’eed nuo žmonių plėšiamas pelnas.’ Vl.-I ir kur ku< daugiau su kad pa« Jos dienraštį “Drau
Laikraštis praneš:,, kad Č, joine krūvon su Lenkais. Ix»ti '•liiižtais žodžiųis pasmerkė
gų” atstovauja p. M. Kaupe
Tas klausima- -aai pakel naikina
Kkai nlsinflriėliai pasiuntė savi kai nei kiek nėra gere.-ni už sumanymą kontroliuoti auglių tas. Ik t ligšiol į ji nėra kum
Xe tik javus ir daržoves, lis II949 So. Ilnlstcd St.
Tol, Vard.t (888
Drover 3443
agentų į Slovakiją, kad joji Čekus. Želigovskis ir kiti ge industriją. Ir pareiškė, kad a- nt.-akyti. Matyt, jis taip K bet ir įtAirių paukščių kinu
Pas jį galite gnuti kasdien
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ
radus naujų narių savo atska riau už nlsteriečiu- moku dirb pie brangias anglis šiandie ne- nieko ir pasiliks ir .žin»mė< -inius ir pačius paukšėiu- nusipirkti “Draugų”, taip- Llctnvia Gydytojas, ntlrargaa Iv
lai.
kaip mokėję mokė- augins žiurkės naikina. Xi»praleidžia pogi gulite užsiprenumeruoti
ti judošiaus darbų. Lenkų ap- galį Imt nei kalbos.
8303 8. Hatousl 84. Cbkago.
Nusakė ji>, kad [>ei nini uug- kainas už tuos ji.odu-- “ilri nei mezginių, skrandų, riivo ir apgarsinimų paduoti į Valandom 10—1J ,8 ryto 1—3 Iv
Čekų socijalistai taip pa sėjimas su mus lariaisviais \Va
A— 8 vakar* Ned. 10—13 13 ryto.
dienraštį.
nų, arba -kurinių daigių.
rupina'i užvaldyti Slovakiją. dovienose -u mų- atstovais |\ - gal buvusios kiek ir brau- mnuteliu*.“

čekų laukininkui ir Čokų de-

“DRAUGAS”

Bitikas

VARGŠŲ PRIETELIAI.

DRAUGO” KNYGYNE

Slovaky Vargai.

g
j

I

Kas ima Pelną.

!I
g

J

:: 9.

Vrolbdinui,vakaris 5, IMI

BUKOMS

3

Kcųo porminkštos ar permitrios kojos, tiems patartina
Koks gyvenimas, tokia ir
niazgojant ar mirkant koja.*
mirtis.
undenyjo vaitoti truputį
Lietuvių Pinigų kainos ki
KI
Iruskos
ir
alkoholio.
Į
aulus
pralenkiu.
I
Visf
Milv.
aukės
Lietuviai
DU BOIS, PA.
_____ '
Į.
ls; * siųsk pinigus tuojaus
Valio! Daugiau dar tokių Jbolšeukai labai susidomėję
LATVIŲ EX KAREIVIŲ
Kada kankinies
dal
galvos
per šią didžiausią ir seniau
vakarų. Nors jus musų tarpe savo draugo 49 melų Joni
.kauti* jinio, kada regėjimas sllPažangumo žvilgsnis.
BEDARBĖ.
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
dar nesate pilnai apkainuoja-| . rke'*° ‘“jK'iimi.^Jis paėjo is
— tai reiškia. Jos pri
sią valstijinę banką šioje
Tikrai malonu apie 'musų mi ir užjaučiami, bet nepaisy-ĮHumpiskių kaimo, 100,000 kareivių, kurie tapo I žiūrint
valote kreipties t manę klausti
kolonijos Lietuvius yra dabai
patarimo dėl jusi, aktų: mano
Žigaičių parapijos
apylinkėje:
mliuosuoti
linų tarnavimo
kit “dvasioje numirusiųjų
20 metų patyrimai* sutelks
pakuli,ėti, kad jie kasdienę kįguriuusi patarnavimų dėl
Savo nenuilstančiu veikimu apskr. (lyvemiui. as Mihvau- įtvijoj. labai žymiai pailidi-i jum?
Akiu. Ausų Nmdtss ir Gerklės
lų ir eina suprutinian.
kėje
visu
laiku
plūdo
Bažny

Pinigai siunčiami i Lietuvą
110 eiles badaujančių, kuriuos' Ligi.s gvdomn i pecljallsto,
Pradžioj siu metų, per para pabudinsite ir juos.
W.
F.
J1ONCRVFF,
M.
D.
čių ir kptalikiškas draugijas. Amerikos Raudonasis Kry '
ir visas i..... š aulio.
Pasiklausęs.
pijos susirinkimų, tikrai išsi
Savo draugams pasakojo, kad iu> kasdb 11 maitina. Kadangi
JOHN J. SMETANA,
Laivakortės ant
reiškė noras visų, kad visomis
žmogus yra lygus beždžionei. lidžiuma šių kareivių užsiimAKIŲ 8PECIJAU8TAP
WORCESTEfc, MASS.
visų linijų.
1001 S. Aililaml Avė., Ohlcogo.
jiegomis rengtis prie statymo
Vesdamas gyvulio gyvenimų ir lavo ukininkyste, žiemos lai
kertė 18tos gatvės; 1-člos lubos
naujos bažnytėlės ir auštant Sausio 1!) <1., S. m., L. Vy- P'"“i savo
KambaMs 14-18-11-17
mi užstojus nėr kų pradėti,
k"'P
Vlrftui pLATTS aptiekos
pavasariui manoma prie to fių name Moterų Sujungus 5pniogus. Atsidavęs kūno gei r kadangi dauguma ūkininkų
Tėmyklte mano paraią.
prieiti, jei tik nebus trukdo kuopa laikė nepaprastų susi- JuIlal"I‘ taip ap»i« lytiško, stojo karuoiiienės eilėse, mais
Valandos: Kuo 10 ryto iki 0
vak. Nedėliotais nuo 0 ryto Iki
mų ydų.
linkima kurio tikslus buvo iš ™8 h»ol"is- k“‘l
gydytojui to Latvijoj trūksta. Pavasarį,
11 d.
Parapijos susirinkimas pa rinkti atstoves į metinį Mote- ncKnli'JO
duusda. aula galės pradėti žemę dirbkėlė prašymų j visas vietines ru Sujungus Naujosios Angk'"'
k“s,li,,n i. gelžkelius atstatyti, tada ir
1112 West 35-th Street
Lietuvių
draugijas,
kad
šiai?
,
.
.. .lijoa apskričio suvažiavimų.
l»>»"ka « mvis Latvijoj kur kas page
AMERIKOS LIETUVIŲ
Turtas Virš f8.OOU.OUO.Oti
metais kiekviena «raugija NorwootiaB |Įass
vo draugus ir prašė, kad jį nu- rins.
bent kiek prie to pridėtų (ne-1
#
.
Išautų.
A STATE BANK
mažiau šimto dolierių) aukų, J Pirmiausia išrinkta atsto-l »pĮe nepakiause lr nešove jo. AUKOS LIETUVOS NAŠLAI
Atdaru PunMcliuis, Scrt-dos Ir Subalos vakarais
Mokinama: angUtaoa it lintuvtfkot
ČIAMS.
kad padidinti parapijos iždų. I
i kurias, pateko P-nios J. h)et pašaukė policiją Kuri nukalbų, arltmotlkoa, knysvodyatėa, atonografljoa. typovrrltiDg, plrklybos tolTum tikslui vietinis Lietu- Ptot‘klen<‘v
^I,lu"alt,env- gabeno ligonbutin, kur 15 die
8uv. Valst Istorijos, abolnoa lote
Nuo 1 Grud. iki Naujų Metų) alų.
rijos, geografijos, polltlkln^s ekono
vų, šv. Juozapo parapijos P^ikm pazynnetų
rytmetį ru.(1o
mijos, pilletystėa. dslllaraėystėa.
VllllliliCIlUIIIIIIIIIIIIIICUIIIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlftIlllllllllllllllllllllllllllll
Mokinimo valandos: nno • ryto iki
S. L. A. 208 kp. prakalbose, su
choras Sausio 23 d., & m., pa- ,l‘ng,e,'1Ų ^sninkimah bu\ oĮpasikorusį gej,nįninkė tokį u,
4 valandos po plotų: vakarais nno •
■rengė didelį koncertų, kurį iš PtJ" Įspūdingas Kad ^orces VQną ,|,ijojo įr j nanius piįj„i. linktos aukos per Petraitienę ir iki 14 vai.
pildė su didžiausiu pasiseki1™ «««?««** darbuojas, tL Palaidotas tapo miesto ka Gatkauskienę. Cliie. 111. $111.2^ 3106 So. Hslated Bt., Ohic&go.
S ^==2335S2525S25S5SS5=SSZZZSSZS=ZZS=2SSS=SSSIIS=SSS:SIISSZS
,nu
|savo organizacijos gerovei ro- pinėse Rankojo pinigų turėjo Surinkta per prakalbas aukos,
prisiuntė
A.
J.
Bretlivkas,
Chica

do tas, jog renkant atstoves J ^2,35. Nei vienas iš buvusių
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIllllllllIUIIIIIIIIIHIilllllil |
ŠĮ Pavasarį
5
... .....
. .
įkylo mintis, kad narių tarpe 1 draugų neatėjo jo apgailėi go, III............................. $313.75 S’l'el. Canal 257
pirmas tokis didelis, įvairu*
.
Surinktos aukos per J. Adoma I DR. C. K. KLIAUGA | S
KOVO 1 I>. 192, išplauks ant Ioiivo SA.VONI.V per Hamburgu
'padaryti kolektų padengimui į nei patarnauti.
5 pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu tu Jonu ltoina*
vičių ir A. Kurgelį, 638 Hade Av., ~
IiIETLVIB DENTIST.VS
_ — nu. Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
. kelionės lėšų. Ir surinkta tiek
Teisingai žinąs.
Shclton, Conn..................... $76.85 S1821 So. lUlsted 84., Cliicago, Ill.s Z
Sudainuoto daug gražių dai-|ka(| ma-ai ko truko pilnai
Jei nori su tų partija važiuoti tai tuojaus mums. pranešk. Mes
Kampas 18th 8t.
= 3 išgaushn pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija
Gridgeport,
Conn.
perDulbį
$60.00
nelių. Nors choras dar jaunu apmokėti atstovių kelionių lėSvaland.: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak S S bus Lietuvoje i laika pradėti pavasario darbu. Galėsite parvažiuoti
CICERO.
ILL.
Nuteriotų
Dr.
L.
Komitetas.
Ko.
uitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiin ■ be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
h. vM |luhj tokiie sųti■», M dainos pavyko andai- ;as
5
Trečios kiesos kairiu iš New York iki Eytkunų $130.70 l'irmos
Boston,
Mass
.......................
$20.00
nuoti
moti gerai, k. t. “Harka . I Įungiečių
jnn^,.w,, susirinkimai.
^rinkiniai.
— kiesos $185.70.
Į
Antano parapijos berne
Surinktos aukos per J. BaltuRašyk tuojaus dėl platesniu informacijų.
“Pasėjau kanapę”, “Eisim
Po to sekė kalbos, apie vaka- ir o^estra rengia puikų va iiinska, 104 Denver Avė., BridgeĮ
L1THUANIAN SALES CORPORATION,
Lenkų mušti”, “Birutė
rinius kursus. Reikia pastebėJkar^ su P^^rania ir šokiai.? port, Conn...................... $16.00
kantata” ir kitas su didžiau ti, kad tie vakariniai kursai Pis bus t,včiadieni«, vakare
' Boston 2/, Mass.
Am. Jaunu Lietuvaičiu Kliubas. Fabionas ir Mickievicz ved. 2 414Broadway,
TiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimitiiiiiiiiiiitimmiiiiiiiHiiitiiiiiimiiiii
siu pasisekimu
daug gali atnešti naudos taip Į ^a'*'ar’° “ <k’ # vai., Šv. Auta per sekr. K. Kii'biką, 22 l.oeust buvę A. I’etratis lr S. L. Fabionas
Koncertas" dalinosi į ketu noterims, kaip ir merginoms. Jn® ParaP‘ syetainej. Įžanga St., Kast Lynu. Mušk........ $25.28
Siuntimas pinigų, laivakor
rias dalis ir dėl to visokių gru
Baltiniore, Md. per Pečkį $73.02
visiems
veltui
tės, pašportai ir tt.
Susirinkimui pasibaigus vipių būreliai dainavo: duetai,
Visi kviečiami atsilankyti Stamford. Conn. perLondarų $1.00
«
NOTAIlIJVftAS
EXTRA!
Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
kvartetai, dvilypiniai k va r- s0s ",oter>'s ^si Tankų dar* kaip jauni, taip ir seni, ne Tš Centi dio Komiteto Ženkle Kcal Estate, Paskolos, Insurbml
Ir U.
tetai ir t. t. Kelias dainele,* bo- Kiekviena iš susirinkusių bus vienas iš Cliicagos ge lių, per A. S. Kuizin, 5410 Ko.
štai kur stebėtina proga nusipirkti augf.tos rųH09 W. 35th St.. Knnip. llulstcd St.
šies GVARANTVOTA V1CTRO1.Ą vertės iki $250.00
sudainavo keturiais lygiais P^mešė k* nors slutl’ niegzt' nausias kalbėtojas, kuris kai Richniond St., Ciikago, III. $32.50
Tol.: Uoulcvard fili
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir
Vai.: 9 iki 6 kaadicnų
ir
tt.
Pageidaujama,
kad
į
to

DEIMANTO ADATĄ. šios NAI J' S I’l’IKIOH
Viso
aukų
priimta
nuo
1
Gruobalsais vienos merginos ir vie
Vak.: V ta r. K et. ir Su b. Iki 9 vak.
bės apie Lietuvių kataliku
VICTROLOS palikta musų SANf^rtOVOJE didžiu
linus
susirinkimus
kodaugiauIžio iki Nauji, Melų .... $856.25
Nod.: iki 3 po pietų.
lių muzikalių pardavėjų, kurie nub.mkrutijo. Kiek
„i vyrai.
reikalus
ir
augštc
’
snes
moky

viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIPBTUVĖS
Dvi daineli solo gana gra- •ia atsilankytų ne tik sąjun- klas. Prie to bus ir kitokių Viso labo pasiųsta Lietuvon
GVAltANCij()8. Kam ta? pi-ktl tė antrų rankų
mašina, kuomet gili pirkti Pi'tt.'lĄ. NAt.'JA OVAžiai padainavo p-lė Juz*'* Ra [giečių, bet ir nepriklausančių lošimų. Ant galo prie geros 59,076 auksinu.
ltANTUOTĄ ViCTKoLĄ vertės iki' $250.00. tik ui
■Jonus Mins.
prie
Sujungus.
Naudokitės
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
kauskaitė. Ji turi jau gana
muzikos
bus
šokiai,
kad
ii
Pranešimas
g
Lietuvos Misijos Iždininkus.
SANKROVOS.
proga.
gražiai pralavintų balsų. Ap
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
jaunimas
galėtų
pasilinksmin

D,-.
M.
T.
STR'KOL
’
IS
■
Korespondentė.
tuvės
nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
lamai imant, programa išpil
AUKOS LIETUVOS KA■ tlPtuvis Gydytojas lr Chirurgas ■
ti.
Kviečia rengėjai.
nant nupigintum.
Sankrovos
lies žinofe, kad apsimokės tamtstal atvažiuo
dyta gerui.
2 Perkeliu ori n , l’eople Teatro ■
RUOMENEI.
ti. nopaifant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
WA ŪKEGAN, ILL.
IlOIlI W. 47lh S,r. TU. Uoul. ĮSOM
Kaina tik tą uugštoa rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
Buvo dar ir šiai], įvairumų
J Iki 3 po pietų, 6 iki sfi
KOJŲ PRIEŽIŪRA.
(Nuo Liepos pradžios iki Spa ^Valandos:
šEK 1 ,V<'1OMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
■
vak. Nedėk 10 iki 12 ryte.
g
Tarpais dainų skambino piaiu
mų pasiulyru:'. Mums reikia vietos.
S
lies.
2911
W.
43rd
Street
j
Sekmadieny, Sausio 9 d. (Prisiųsta IS Am. Kaud. Kryžiaus)
lio 2(1 dienos, 1920 m,).
Mes pristatysimo VISIŠKAI VELTUI mieste ir
jaunutė artistė Avalina Vai
$35:
“
Nuo ryto iki plot.
2
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiame C. O. D. LIBER
Ncwark, N. J. per Akelį, $181.08 ■Tel. Mi KInley 283
lioniutė. Ji buvo pakviesta ko- ' vak P"
Nekalto Praši
TY BONI58A1 PRIIMAMI.
Svarbiausias punktas kojų
Pilis,oii, Pii. iš L. L. A. Keinio,
lta kurtus paskamhintį. Reikta
''"vi
Atdara kas diena Iki 9 vai. vak. Nedėhllenials nuo 10 ryto Iki 1 p. p.
priežiūroje yra tinkami ir per Paukštį.................. $42.35
pastebėti, kai! ta jauna mer«usirinkin,ita, kuriame
NATIONAL STORAGE C0.
smagus čeverykai. Čevcryka; Patcrson, N. J. per Kpraiuaitį,
Canal 257
Pfe«
gaitė turi įgimtu muzikoje ta
I«’»‘ >1<W svarl.ii,
Viršiausiu sankrova ir pardavimo kambans
privalo visada būti vidutinio
................................. $205.00
2023 No. Aslilnud Avė., Kampas 21-os Gatvės.
lentą ir ateityje iš jos galimu r a
padarymo, ne perliuosi ir ne
sulaukt didelio pasisekimo.
Susirinkimą atidarė maldai perankštųs, ne peržerui ir ne, Chicago, UI., Šveikauskas $6:00
So. Boston, Mass. Jankauskas
Lietuvis Gydytojas Ir
Brolis ir sesutė Rakausku-P,ir,n- S’
Rašt. jiers įeraugšti.
.................................. • $10.00
Chirurgas
eiai piano ir smuikus duete kultp Prav,to ^•^'•nkjmo proĮjlllll!llllltllllNinilHilllllllli|ilIIIIII!IIIIIIIHIIl,IIIHrUIIIIUIIIIItlllHlil!llilMIIHIIIIIIN
1891 So. Halstctl Street
Kojinės turi būti įvalias di Kontezano, Wash., A. Kampas.
puikiai atsižvmėjo. Jaunas tokolsb kuri susirinkimus v.en- dumo, kad nesuveržtų kojų
10 lkl 12 ryto; 1 Iki
................................... $5.00 Valandos:
po p,et 8 lkl 9 vakare.
| VISUOMET TURĖK OMĖNfJE
vaikanrbet smuiką veda ne- 1>als,ai
K”l»'t<*tas (O. Jeigu vartojama sulopytos ko (’hieago, UI.. Šveikauskas $4.00
paprastu gabumu, o M. Ra-1
išdavė raportų, kad jines. reikia taikyti, kad Iv Providenec, K. L, per Karpavi
B
puikiausių
kauskutė turpp Dubojaus Lie-Iro”glu,,^am vakan'’- svetn|n*; giaj į,- švelniai Imtų sulopy
čių........... .................. $100.00 II
S auksiniu ir deimantiniį žiedų, auksinių ir paauksuotų
New Ilavcn, Conn., per Cibuls * Tel. Hurriaon 6C88
tuvių, gal, gabiausiai pianą paimta. Vakaras bus Vasario G tos.
5 laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
Nėra reikalo daug aiškinti
DR. C C. BORLAND
$10.00
skambina
. .
,
,
-i Prieš gulsiant reikia nu- ką, .................
209 S. State Str. Knmp. Adams
apie tą vakarą. \\ aukeganu-1 . .. .
.
■
Cbieago. III., Feliksjis
Geniu, Sercd.—6 Iki S vak. Ncd. 10 iki 12 5 kų tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
&iuom kartu koncertas buvo <?...
i.
..
[pinuti
ir
gerai
nušluostyti
ko

Turime gramafonų rekordų, rožančių,
į ................................. $126.00
lės mergaitės savo vakaruose
12 dieni
labai įvairus ir pavykusiai iš
jas. Kojinės jr
čeverykai Thom puoli vii le, Conn.. Lith. Wur vai. Ik,Lietuvis
pcrkalbėtojas
kryželių
ir kitų religijinių dalykų, tavisuomet svečius patenkina.
pildytas, kuris dar ir dabar
privalo būti prižiūrami, kad Relief Connnittee........ $233.00
M
vorų užtikriname* prekę prieinama.
linksmai tarp atsilankiusių Jaunimas jau senai laukia to visada pirm vartojant butų Bristol, Conn. per I’rnevičiij.
vakaro. Senesni ir gi kviečia- sausi, nusiėmus kojines ar
yra .minimas.
................................. $66.60
J. WENCKUS
Teįdarau* Hulluinn HM, I
Vakaras bu
Rengiant tą koncertą vieti ,.ui . atsilankyti.
.
....
...
.čevervkus sltngkis padėti taip, VVoreester. Mass.. Vincas Lodo.
Dr. P. P. ZALLYS
Laikrodininkas
nis vargoninkas J. V. Kova? . . • .
.
. [kad oro gautų ir išdžiūtų.
................................. . . $15.25
Lietuvis Dentistas
ir
Lincoln
gat.
Prade?
•s
i
vai
dėjo dilios pastangas, kad ge
Jeigu kurtais kojos greit Patcrson, N. J., per Kpranniti,
10901 Bo. Mlehlgan Sveao*
3
3327 So. Halsted St.
Chicago, III,
vakare.
IteMfaMM,. UI.
s
....... .......................... $33.00
rai pavyktų.
I pavargsta, tįsta ar prakaituo
VAIANDOSl » ryte Iki • vakar*.
iiiiiiiiifiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiimtmiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiit
!el. Pullnun 349 tr 9180.
Apsvarsčius draugijos reiku ja, tai patartina Šiltame sum Iš viso $1.027.88.
Malonu ant tokių įvairių ir
gražiai prirengtų koncertų lis ir išklausius raĮiortų, iš ine vandenyje, kartais net ir Viso labo pasiųsta Lietuvon
kurion garstyčių vartojant, tankiai $435.03 ii- 35.450 auksiną.
la n Lyties nes randi daug įs-|H?ktw nnu-iu
kaip
T
rq ! hbandi'au tigokhm
VALENTINE DltESMAKING
JA/./.
V.
fatdtiki*,
trinkimu*,
muilą
imi'*
— ir į , ka* tas
pudžių.
Į mazgoti ar taip pamirkyti.
ir ilgam
laikui I'’’10*
COr.LEOKK
< t* ko arj au' Ibi ta n'm t. k,-,iftr’U pini*
i
Už. Liet. M. ižd. 0205 H. lliil-h-d. 2407 W. Madlson,
Pirm,
kanu... Man
n * curosi
mintyje pasilieka linksmas ii
era ym net ir nlkolio.V ttai /.an ton kęst bę1850 N. Kelis St.
Trikalinnat
!
žiurik,
knkir mono pfciramus atsiminimas,
iiin ištrinti l.o.pis ir drūčiai
137 Mokyklon 4augt. Vaisi,Jose
kn pražus, Irrlnus ir čyste. tt tai
Moko Siuvimo, i’attcrnų Kirpi
iruti11 kad as nu toju lt L'k Į'LkiS f"
iiSluosčiiis lalciim miltukais
Tokius koncertus surengti.
mo. Destgning bizniui ir namams. A
Kas lai yra RVFFI.ES? Ar
Vietos duodamos dykai, Diplomai.®
tai ne vienos dienos darbas iil'U^^
Neverdiuiskiiite. Lipi barsto, t i.
tai gyduolė? Xe!! Ar kve\!« ki lu'
tengvala attnokėJlinals.S
.ft-IEė
J i'9 '! ,''-ln,is vanduo? Ne!! RL'Fvniga*. Vurgstn besimokyda
asiliule.^iždo gloii.
Kojine* reikia prižiureli
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-C
*- ’
U f;A 'į l'l.l-S yra tai paprasčiausis
elkntauktt knygelės.
\
“ plaukų ir odos sustiprintoji*,
mi cliori*'tai, bet daugiausiai I '*• Bukaneiute ir M. Kvito I kad hutų -vario ., n, s nuo to
Tel. Htitlcy I»43
kuri pr gel,»i gamtai sru-ikt ‘mogui pi įklius, uiti grožį. O kas gat
SARA PATEK, pirmininkė.V
vargo ir tiin-o padeda elior\<H»M'!*’dkos - O. liurbiu daug priklauso kojų sveikata,
Isut m ažesnio i.ž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
smagesnio už ėystų ncniežinčių galvos odą?
(lys. arba mokytojai.
Į"'
Kiitiniide. \ aldybon Kam prisieina daug ir nuolat l*^r«lsk>rė -u -Ino pa-uull Snn-u»
K? *T I,' ir jr„l$ «
ui. 1921. i:t ui' (u uinžiuii*. pallku nu
panaikina pleiskanas! Su jt.jnis nereikia keliu mėnesių galvos
Dubojaus Lietuviai dabardarbščios ir gabios vei- vaikštinėti, tiems ypatingai lindimu nuiU-r, lli-lgits, Ir iliikiėii
trynimo: dviejų ar tiijų dienų bėgyje RUb’l-l.kS pradt- mažinti
l.l'-iui. oim, I,niiii-.luiii Utenu tiroi)
daug paže'igė pirmyn viso - kejos, todėl daug is jos ir Ii Lvarbinųsia kojų piiežiura.
pleiskana'.osavaiiė? laike jų ja? nei žyn i , netiks! Paskui tikrctkarI blmot .tona. lel- lirullta Aini-iikoj
č'ai. suvilgant gabų btis tižokti:iu, kad plc skalios n atsinaujintų.
. -rf-i-Į.
kiame ii*i‘pia1 iine. Turi * rn-D'l,,l','‘Retas mes jaučiame koji e e-:'
Nusipirktc šiąnakt RCt l l.l'.S bonkuię aptiekoje. Kaštuos lik
||| Ii Ivu.lllfi <ill,HTIliJll«. Telšill
65c , bet jus saky-tle, kad jog vertos daug daugiau. Paaiškinimai
žu. didelį parapijinį chorą: Susirinkinini bnva kiekvieno priežiūros .*varbiimą, nes ne tp'Ur. Išnikti m- inii'iui tmi-ril.c 15IiIKTTVIR
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei ncgs.usite jūsų zpti.ekoįc, lai
ivii-iin 2S oi'-,u -. V i Ikiuki kimu- mu
GYDYT*>4AM llt <7miW1lGA«
mirs dai jaunuti*'; bet .jau pu I mėnesio paskui inį sekmadienį, pamąstomo, kiek reiškia mums ilu.
atsiųskite mums z'?c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:
Oflw>n Ii Qr»inlino »IH»
■ Mni'iiu tuil'-i. lll. l.iihlotim»(8959 South Malsimi Strert
t Itvliergi V u-ariu 8. 1921. m. iš
AD. RICHTCR & CO.a 328-330 Broadvray. New York** »' ■»
sėtinai prasilavinęs. Prie to ti 1-nią vai. po pietų.
kojos, niekad nei nciiiintijuiiK iiilm
Mat »Irias. I nirrrsnl Mtate Daak
.'Iiiių I s»io1i-> Onos ItuiiiM lo» B-lu
Valandos
nuo
10
Iki
12
ryta;
nuo
ii nenuilstanti chorvedį. 'TaLiudvika.
kad tai svarbiausi ir daugiau tM'"li<ln rite.
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vak
Kvii-ė-lii giiiiioi-s Ir |iną»(Minn- «lnžmogus savo triasu ir darbai*
----- ----------------šiai vartojami nariai mus ku l«iiO|ll
Noiiėlipmla nuo 18 Iki
lalikoiiii'M
r<-l«foou« Tard. MM
didžiausiu* tinginius-profesijo*lPLATINKITE “DRAUGĄ.’’ no.
MILWAUKK, WIS.

Saugok akių regėjimą

LIETUVIAI AMERIKOJE

Central
Manufacturing'
District Bank

MOKYKLA

1 KęĮiaoiąntiems Lietuvon

Eąrapean &it;iilcan yuraau

5

DR. P. Z. ZALAT0R1S

JUOZAPAS TAUROZA

DR, S. NAIKELIS

_r _ F,

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI"

Trečiadienis, y^saris

UZSftVEKEB MSBfiUMYHflir
Tik 3 Vakarai!!
*

'

2, 1921

“
Jaunimo Motor, ir Morg. Dr-jos, Parai). Naudai

X
Bazaras ne bazaras, Karnivalas ne kamivalas; Balius-ne Balius, bet
masl l Prie visu kitų retenybių bus puikiausių mažylei, garsus Vytauto
nuo saulėleidžio ir griež iki vidurnakčio per visus trys vakarus.

Ned., Pan. ir Utarn., Vas. 6, 7 ir 8,1921
DIEVO VAP. PAR. ŠVET., 18 ir Union Avė.

Visus nuoširdžiai kviečia
"
‘

užgaveniu tru'lcškuris pradės

KVIESLIAI.

t

uiiiiiimiiHtmimiiimiiiiiiiiitNiiiHMmtiiiiti!HNitifcmii!Miui>rHiii!imiii:iin!iHiiit!m!i(ii?;i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinisiiimiiimimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitimiESiisiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiisiiiiiiiiiiiiiiniHUHiiiii^ziiniiiiiiininiiiiiiiiiiHiEriiiKiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiT

Tai geras btimykis, tik reia pasidarbuoti 'visai kuopai
įritu vienam asmeniui. Ir tas
įgalima. įteikia tik tinginį j
Brautos Kursų Direkcija Šalį padėti, o imties «larb<> ir
kviečia visus kursislus ir kur- litis laimėtu. Tuo pudarysktri
sistes susiriųkti Jrečiadienije, gubų naudų: vienų sau, nes
2 Yii'iiiio, Mark \Viiite
įm gausi dovaną, antrą tafta, kurį
urę svetainėje, (29-th str. ir prikalbinsi prie skaityme) ge
Hulsted str.), 7:30 vai. vaba ro katalikiško laikraščio, o
trečių — padauginsi skaitlių
le. 'ten bus priimami taip-gi
nauji mokiniai ir mokinės. No narių geros katalikiškos dar
rintieji užsirašyti, malonėkite* bininkų organizacijos.
Ba buvo daug kitokių nuta
ateiti jKiskirtu laiku.
rimų, paliečiančių apskritį ir
IŠ L. D. S. CH. APSKR. ME organizacijos reikalus, bet ši
tie* nvtaip svarbus.
TINIO SUSIRINKIMO.
Sekantis susirinkimas bus
27 d. Nekalto Prasitl.
Vasario
L. J). S. Cit. Ap. metinis su'•irinkimas laivo Sausįo 23 <1., Panelės Švenčiausios parųp.
1921 m., Nekalto P ' Įėjime* -vet. Brighton Parke. Tau suPanelės ftvejičiausi* s pnr;v(>. ririnkiiuan apskritis tikisi su
svet., Brighton Parke*. Posėdį laukt elaug'ntstovų iš visų Cliiatidarė* pirmininkas A. Kren- •agos kuopų.
A. Z. Bislis.
eius malda.

rČHICAGOJE.
6 PLĖŠIKAI ĮSIVERŽĖ
BANKON.

t •

Muzika Ims vora. Vi i 3(i-to«
kuopė)' nniųai neužmirškite* nt
rihinkyti. Pradžia 7:00 vak.
Motinyte.
Iš T0WN OF LAKE
___

tlltililllll!IIIIIIKi:miltl!i!lllll!>(lll!Hiiiail!l9];iJ!!lllllil]|ini:iimillllllll3ll!!ll!!ll!tllt
rofYOŪS

stokSjčn’s

«! DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS

sAkt

Po valgiui neuiinlrik, kad gerinu'lag^valsto* Uevet blaivini yra BATO*
NIC.
Prašalina visus ucsnMigaiuus
tos reiSbia,
rcl-(
I **iieirškliiini(>,
.
-o------------- —kati
----------į kia panu-slnu vien*.
Pardu«x1ama

RENGIAMAS

NORKAUS DRAUGIŠKO KLIUBO
Subatos vak., 5 Vasario, 1921

Sausio 23 < L. Raudonojo H
MILDOS SVET., 3138 South Ha-sted Street
Kryžiaus rėmėju dr-jos sky
Šiame vakarelij dagiuos pn. M. Janušauskienė, 'p-lė
rius laikė priešmetini susirin
Norkaitė ir kiti musų žymiausi artistei.
Vakar ryte tuojaus pirm
kimų, kuris buvo gana skait
....................
RENGEJIAI.
Kviečia visus
G autom'Jiilinini plėšiVingus. Apsvarstyta daug rei-'
iiiiiiii!!iiiimiKiiiu!i!is3!iiiiiimiii!iiKiii;!!!iiu:i:!tiiit!iiiiiiiiii:mimiiiiiniiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
Perkėlė si-avu oris^ po num
g į JL -LLiaR
kai užpuolė Kenwood T
Trus
rusi
kalų. Pranešta, ka-J To\vn ot
and Savings banką, ant kam
Lake moterys ir mergaitės su |4729 So. Ashland AveimeJ t?
9
Speeljnli.'tas
—
M
po 47 gat. ir Grand boul. Pa
didižinusia „paskuba neria šve- Vnžiovv,
MOTEIti: Ir VVUV I.IGI Z , *
ėmę kelias dešimtis tūkstan
derius, kojines Liet u vosygynė Vulandosnuo 10 iki 12 ISryto; n«og i m
■
Š2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki U:30
čių ■dolierių pasprūdo. Polici
jams. Pagirtinas darbas.
GARY, IND.
, ■
(vakare. Ncdėllomls 10 kil 1
ja veikiai pakilo ieškoti plė
Telefonas Drevei 28!.O
V\ Stancikas nuodugnų ra (
šikų. Bet pasekmės dar neži
NEDĖLIOJ VASARIO (FEBRUARY) 6, 1921 M.
portą išdavė iš A. L. R. Fe ffll
nomos.
Washington Svetainėj Karnp. 16-tos ir Washington
deracijos Cli. Aps. susirinki-i
Pirm 9:0(1-bankos priešaki
Pradžia 4 vai. po pietų.
■
nio, kuris vienbalsiai liko pri
nės išlaukinės su stiklu durys
imtas.
Ateikite, gal rasite savo laimė*.
buvo dar uždarytos. Plėšikai
Ant galo, eita prie rinkimo
)tr ir. g .t r s. t_ r.m i
PrakOkrfn)* 2* metui
fus tiesiog išlaužė.
naujos valdybos: Dvasios va
Ofisas 3146 So. Mortcno St.
Tuo metu viduje buvo 17
Chh-ago, m.
i!l!tli!!!Uili>!l!l!!!!l!!!!!',!ti!:t;!ill!m![(tl!!i::t!tti!lti!>t(IS!llllllli!l!lll!llllllllllllIIIIIIII
dovas liko gerb. kun. N. Pa Kertė 32-ru St.,
bankos darbininkų, iš^kurių
SPECIJALISTAS
kalnis. Nors jis susirinkime ne Moteriškų, Vyriškų, taipgi cazo
9 moterys. Vieni darbininkai Pirmiausia išrinkta šiems me
Iš BRIGHTON PARKO.
niSki) ligų
buvo, bet tikimgs. kad neatsi OFISO VAEANDOK:
Nuo 1# ryto
išdėstinėjo j paskirtus kam tams valdyba, kurion įėjo:
sakys ir šiais metais vadovau Iki 3 po pietų, nuo t iki 8 valan
barėlius (vielinius narvus) pi dvasios vadovu kun. A. Bris
Gal kas manyti, kad Šioje? ti.* Pirm. paliko' Antanas Da dą VHkato
Nedėllomls nuo' S >kt t po plot
nigus, kiti tvarkė knygas ir ka, pirm. — B. Andriėliunas. kolonijoj nėra jauninto, nes
inuškas, vice-pirtn.
K. NorTelefoną* Vnnls 6H1
kitokius daiktus. Be to. liau
labai mažai rašoma kiikraš- vibiitė, imt. rašt. — Z. Jurpirm.
pagelb.
—
P.
Benis,
koj buvo dar vienas ir paša
A. Bislis, iželiu. — P. čiuose apie jo veikimų. z iraičiufė, fįn. rašt. - - V. (lai
linis žmogus, anksčiau Įleistas rašt.
arti
i
PUpsa, iželei gle.b. *— \ . Jode- Šioj kolonijoj raudasi pul mutė, ižd. M. Mik.šaitė. iždo ■
išmainyti čeki.
DR. S. BIEŽI3
kas darbštaus jauninto, kuris glob. —'pp. Rodnvičia ir Būt r
1.IETCV1S GVI)VTOJ.\8
Įjf
Įpuolę bankon -plėšikui su its ir Numirtoms.
IK CHIKIJIOAS
gražiai darbuojasi.
Levickį.
\
revolveriais puolėsi prie visu
Si
2201 West 22nd Street
*
Po to sekė* Isbiuisi jų raporApart
Vyčių
kuopos,
randa

Susirinkimus
nutarta
biikv
Ęjrr<
T.
Can.-il
6222
\
banko.- darbininku, Visi buvo ai. Įste igimui biuro darbiniu
’.i-s. 3114 \V. 12ml Street"
ti kits antrų- •ncilė-Idieiij kiek nl
K
Tol. M.-Kinley 4!>JsS
priversti pakelti rankas. Bu i<!ims palengvinti gauti darbo si ir kitos jaunimo dr-jos.
vieno
mėnesio,
4:00
vai.
po
Musų
parapijoje
yra
ela
vo užpulti taip staiga,
kad pina plačiai aiškinu kont. n t
nebuvo laiko pagalvoti api»* ys R. Aneireliunas. B jo ra daug jauninto, kuris nėra ge- pietų.
t ai suoi’^nizuota.'.
Atstovais j Federacijos susi
apsigini mą.
j
Dr. Į. E. MAKARAS
«
teei to j asir , !ė, I n I plonu į
Seniau čia buvo stipri B. V. rinkimus išrinkta: p. Ra’avi- I l.k-lirvy- <:.v*!,vl<;Ji*s Ir Chirurgas *
Vienas plėšikas, nešinas ne teigimui tokie/ biure) elar neiš10l)ų»l So. Alielilg-m Avė.. J
mažu skujiniu krepšiu, j pen- elirbte -. P; i.kalingu • -ą gaut 36 kp. Ji daug turėjo gabau čia ir p-lė A. Laurin-kaitėį su ij Ofisus
Vai. K) iki 12 ryte; 2 iki 4 po
laimimo,
kuris
savo
veikimu
V.
Galnnite.
Į
pivt. t':::) U.i S 39 vakare
kas minutus perėjo per kelis vablžie).' leidimas, t.-.ip-g-i eiį Ueslilt n< ■ ja: 1<i."»8 l’en-.v Avė.
pavyzdžiu
buvo
kitoms
kuo

Valdyba
išrinkta
iš
darb.ci
’
i
atidarytus narvus, su įkrovė •uosti ir i.’-’uiitinėti visoj
Į
Tek Piillmnn 342
•j.*.daugybę banknotų (popeli lirbtuvėms tam tiktus ske: pom.-. Kuopa daugiausia dar- narių, tat tikimės, J-:ad ji dang
bavosi
pirmuose
parapijos
su
nuveik L. R. K. naudai.
ui n pinigų) ir po to visi išbė •imtis. Visko galutinai apdirb
itvėriute)
me
tuose.
Rengdajnn
»
Alumnė.
go laukan. Tenai jų lankė- au- ti pnliKn tai pačiai komisijai.
’yi’elėfonaa Uouhvanl 91'. 'J
■karalius,
ji
atnešė*
daug
fompbilius. Jin šė lo ir nudū
Iš rengiamo vakare). Vasa naudos parapijai, ruošdama
mė (Jrand boul variu šiaurių
1
ri.- 20 H., kom. nario p. A.Kn*n praknjbas, iį-rėmė tautos rei
DEVriSTAS
Lietuviams gera proga! ’pasinaudoti grąžąs Tautos didlinkon.
oe
:?;:3l s»»ūtli ll.-U'h-ii str.
Akimirkoj išbėgta laukan ir •mus raporto paaiškėjo, Kit'l kalus. Ji buvo įsteigus knygy KKJKALING VS tuęjaus nt ?-. Valandos:
c
vyriu
paveikslais, stovylose. (vieloj Amerikonišku be są
9- 12 A. Al.
y:;t vrinkių kliūčių, vie ną visuomenės naudai.
tane
r 1—.-,; 7—K P. M.
# monės kalendorių ir Kelių) biustai iŠ gipso Dr. Basanavi
pašaukta policija. Bet plėši
-akuntis Vargoninkas. Alga ‘
nok Inrbnojasi, kad vakarsis
*
\
f.:
•
cifis
s, .♦.£«< sttiss
Ugniniu
kuopoje*
iU,Jrado
čiaus, Kun. Meironis, Dr. V. Kudirkos. Vytauto, brandzuokai nežinia kur jau buvo alsi
$7*5>OO Ir intrigos. Atriša ui; l;
eitu po : imagas.
puikuoliu, kuriuose ėmė* pavy pus ti šviesei ir tamsus 9 coliu rūgščio $2.00 vienas Keistučio ir
durų.
Jas
viešpatauti.
Pavydėdami
Dirutes $3.00 pora spalvuoti ir brandzuoti, Žirgvaikis 2 pie;
Liudininkai pasakoja. kad Nauji Įnešimai
sumany
J. P. I’/AITCHEES
Kun. E. V. Grikiu
kp. garbes, jie rengė* jai prn
dos augščio, baltas $4.00 brandzuotas $5.00 spalvotas
paskui automobilių, kuriuomi
Lawyer
396 Church Street
mai.
žūtį.
$6.00. Agentams duoda gera nuošimti bedarbiams gera
I IITTI VIS ADVOKATAS
važiavę plėšikai, važiavę ėlar
New Britain. Conn,
Vakarais: l.’a !) H, A-Hluud Avė,
Įnešta
ateinančių
vakarą
su

proga pasipelnyti.
Šiamfie*
Brighton
Parko
Vvlu kitu automobiliu su vyrais.
Tol. Tnrds 1063
rengti
piknikų?
Bet
stokos
čiai, pergyvenę praeitų metų
Dlen. Iloom Mfi—iftfl N. Calrk St.
Kuomoniaujama, kad tai bu
SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Cbicago.
I’ateSkau snvo drnugo Petro Tu
Tol. Raodolph 3607
laiko
dėlei
galutinai
aptart
’
1
audras,
moraliai
ir
nantfri.jnlini
vus plėšiku atsarga. Šitie prie
rausko, Jis pirma gyveno Roekford,
■iiiniii'ĮH5:)i:imiinnii)iĮimnniiin!iiiii)iii[i;ihniiiiiuiH!tii;ininniii?niiiiHiiin(n
o dabar nclinau kur jis yra nS
aktivio darbo nebuvo prisidė palikta sekančiam susirinki nuskriausti, jau ima stiprėti. III.,
a \ iuoda-aas j l.lctuva juu-ei'-au su
6 •Titui sliprėjirnui daug žada jūron hiisItlnoU. .Ils pssts arias lūs
ję. Bet d<4 visako buvę šali nitti.
ipt> J| žinoto mcMzii) tn.-in pranešti
S. D. LACHAWICZ
mais banke,s.
Kad išjudinti veikiinan vi p-lė Z. Mastauskaitė, kp, pirmi snt sekaifflo adreso:
LIETI;VYS GUAIHFIUI s
Greitu laku nesužinota, kiek sas Cbicagos kuopas, prikliui- ninkė, uoli jaunimo organizaci
JVtrZAS PLPI.ESIS
I Patarnauju tatdntuvė*«a kopt gia turtą
[kate meldžiu otolAauktl, o mano darbo]
TIESIAI HE PEKKF.MMV Iš WEW VORKA J
27M W. 43 Ht.
C’-h-ngo, III. įbufita utffanėdUrtt.
pinigų tekę plėšikams.
-•uičin- prie Apskričio, ir kai joj veikėja.
12314
93rd PI.
CbtOMto, UI I
HAMBURGĄ
Kaina
3
klesos
$125; Karės toks
Tai pumokinįmns. f'ia vi sukėlus didesnį kuopų tartie Šiuosinet kuopa turėjo pe*nTi4. (Janai 3IM
LIEP04Ų
.....................................
»145J
$5.00
GERA PROGA.
soms bankams kas n<j,*l.-i mi judėjime, Apskritis stinum\ kis pakvietimus atkartoti prn
Pasinaudokite.
tinta reikalingas stiprus at- fMi.-kirli tris dovanas, nebent i'itais metais vaidintų dramų
“P0I0N1A” iJpleulcs Vasario 15 d.
sarguiims. Ir jei jau plėšikai <okuo dovanas. Ir kam-gi tos ‘Sibiro Žvaigždė”. Išvažia F*:>ralduosin tavo vi.ių biznį, krnutlivv
• L1TUANIA” išplauks Kovo 4 d.
Ir Fpnmtuvę, kilppegl »tubos daiktu*
dienos metu išlaužia duris, tai dovanos’ štai kam. Apskritis vus kitur vienam, kitam ar (b r;<» biznis, geroj vietoj, apgyvento]
K. KEMPE. Gem rnl i,Vt"1ern Passeugęr Agent
Lietuviu. Ix*nki) Ir Anglų, su kuriai*
12(1 Nortli l.a Kalk* St.. Chleugo. Illhioj*.
čia tini būt kas tol io ypntin- paskelbia 'Cbicagos kuopų len tistui, f>akvietini!'i atsakyta. yru
daroma* bizni* Ir išdirbtas per 20
Arba kreipkitės prioy'mueų agentu juaų mieste.
1990
S.
Halsted
Str.
■
Be to, kuopa dūri du pnkvie • iety. Priežastis mano pardavjmo, pa
ktyniavimą. Kuri kuopa dali
ti mirė Ir ai turiu |j.wi)luotl i Lietu. TelaCanM 21IH
£
'..otų pti'itšys-ujinu pro* B. B. tintu atkartoti ”Amerikiečių vtĮvų užimti ūkę. Kas nori, turi'tl ge 7s
B
rų biznį Ir dar prie to tkn’oklnclu ■ Valandoa; 10 ryto iki S vakare"
ta gitus pirui!) dovanų, dovanos Lietuvoje”, tai yru drnkorlfiko
»
PRANEŠIMAS.
darbo, knita) IfivtiMung'.u.
EG)'v<>nliiins;
B
Kuri kuopa prirašy e mažiau N. P. š. p. M. dr-jai (Briglibut,- Kaa nori Ir žino. kas tai yra bizni*, "g
j1Z
Mfci GALIME CAUTI PILNA SUMA Už JUSU
2K1I W. O.'lnl Kir.
ateikite arini otrūSu uklto
rekanėlu
Cicero Lietuvių namų savi kaip pinkis nartus, ta gytis l’ai kc) ir L. D. Sąi-gns (bic. antruAu:
|Tel. Prnpert 3460.
g
rašomąją plunl
Apskr. Tuodu pakvietimu
ninkų sąjungos (Improvement hivainą
1
T. T. KIIIZA’JAI HKAS
ž. , —. 137
Ko.
Malu SI.
Sbenamlonh. Pu.
ną
$5(10
vcrlėr.
K
hs
pri
ra
-kuopa
priėmė
ir
išpildys.
Gu
Club) susirinkimą'' bus Vašu
lutiiuimuiciiihiiiihiiiiiimmiiimimti
-J------------------------- -----------------------------------------------------------rio 2, 1921 m., J. Mirazio sve šys m i lakinu kaip d«*šimts na binusiiis artistu'* tuip-gi ir re
Rs*s. 1139 liidepeudeofi* nivd.
iiiinmiitiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiimimiii
j
tainėje Ibou Ke>. 49 ,rve. (kam rių, tas gaus dovaną tint rnu- zisicrių turi 3(1 kp.
Telefoną* Von llurrn 2W
Jeigu Jus turite Liberty Tionlsns ir norite,
Pamėgink
Mo*tt "Alliertn” JI1
'mis 15 gat.), ITasidės 7:30 va Uos nešiojamą, biikrodėlį ve r-j Trečiadieny^ Sausio 2(>, su,ri paofelbstl
nao idnAų, jlantų skaudi-j
j
juos išmninvti ant pinigų, tni~’parnšvkit«
rnmallzmo ir U. Kaina $1.00.
kare*. Yi-i namų aviniukai tės $to.0o. Didžiausia dovaną linkimas nutarė įrengti scinii- Jlmo.
DR. A. A. ROTH,
4
mums kiek turite, kokie bomBni. Mes gnnsime
I’urstduodn krautiiv.'ae, pa* an* nta *.
$20.00 vertės kišeninį įnik- mni vakarėlį pagerliimui se- urbs slunėlunui p k'Iii
prisunk ■
kviečiami ateiti sUsirinkiman.
llusąM (lydytoja' rl Chirurgu*
®
tiek kiek .jus užmokėjote. Rnšvkite šuio antrašų
Spe.ljaU la- Moteriški), V)r -U«|
emu* ta kuopa, kuri nys ir nyujos valdybų. Valei
;
gi nauji kviečiami įstebi >:),- ••')J ' ii
Vtid.ii Ir «■ i) eliruDišIti) Ilgų
narių nemažiau kaip ralis bu- rytoj. Vasario 2 d..
ai.rekta co. \<»t lo '
jungom
A. P v. vv.nas »•’
\ (LAMOS: |:>—II ryto 2—3 |»o
Gomtratian
* -nkii Ii! a. Lenktynui' iį.bi lai- .Mc-Kinky
Bark svetainėje, .".«r,i s. A-lilnnd »\e. clI.uro, II. p*, ui. 7—» ink. Xė»lėlion»l>. 19—12d. Ig
(Afrntal Ir KrautuvinllHuil rašykit*
3-b.l ).<>, H.iHleil SI., (litcogo d 35 Souib Dcarkorn Str.,
Chaciso. Illinois.
BIZNIERIAI GARSINKITE? kas pnsibtdgs su Gegužio 1 d., Bus muzikalė programa, va reikalaujant Informacijų).
Telefonas Ilrover M93
šiu metu.
l-arienė ir žaidimai bei šokini. iimiiiiHiiiiiiiiiiiiii’iitimiiitimiiimmit iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiN
••vRAUGE.”
Išnešė kelias dešimtis tukst.
dol.

9:00

j DR. CHARLES SEGAL j

i

Šv. Kaziui iei u Pa ra p. Salius Į
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Lietuviams Gera Proga!
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