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Prancūzija Mobilizuoja
Naują Armiją

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

AUSTRAI NORI SUSILIETI
SU VOKIETIJA.

CITY EDITION

NEDIRBA APIE 100,000 LIETUVOS INFORMACI
ANGLEKASIŲ.
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.
Washington. Bal. 19. — Ke

RYMAS. — Iš Vatikano užgin- j Viennoje susirinkimai ir de
ta žinia, kad buk Vatikanas turėtų
monstracijos.
patarnauti Vokietijai, pasiunčiant
Vienna, Bal. 19. — Nežiū lintas mėnuo minkštųjų aug
Suv. Valstijoms Vokiečių naują
pasiūlymą karo atlyginimo reika rint to, kad Austrijos valdžia liu nėra kur išleisti ir todėl
formaliai skelbia savo priešgi- kasyklose darbai taip susiau*
le.
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No. 92 <

ražaitis pažymėjo, kad bene
rudeni( St. Seimas baigs
n savi*
j*

darbus, o paskui busią rinkt?
mai Į parlamentą.

Klaipėda. 111—23. “Valdžios
žiniose“ Klaipėdoje išleistas įsakymas, tvarkąs mokyklų datf
Kaunas. 111—22. Kovo 17d. bą, po Velykų atostogų. Jsaky*
niavimus Austrijai jungties su rėję. kad šiandie nedirba dau
į
18
d. naktį 30 Lenkų karei me nurodyta tokia gimtosios
Graikų Armija Suskaldyta į
BERLYNAS. — Talkininkų at Vokietija, šį sekmadienį kaip giau 109,090 anglekasių, nors
vių įėjo į neutralinę zonų. Mu kalbos mokymo tvarka:
statydinimo komisija žodžiu pra čia, taip visoj šaly už susilie ties kasyklomis užtektinai tuš
sų sargybiniai nuvyko ištirti
Tris Dalis
nešė Vokietijos vyriausybei, kad ji jimą su Vokietija įvyko skait
Tikybos pamokos privalo lnū
čių vagonų.
dalyką.
ligi Gegužės 1 d. savo aukso at lingi susirinkami ir demonstra
ti dėstomos vaikams tik jų mo-:
National Coal Ass. atsiliepia Sutiko
įlenkus Širvintų tinos kalba.
jomis. Bet tas patarnavimas ir sargas padėtų paskirton vieton. cijos.
PRANCŪZIJA RUOŠIASI
Į visuomenę su pavasariu pir mieste. Lenkai paėmė j nelai
bus tik patarnavimas, o ne Tas auksas turi būt kaipo ap Talkininkai Austrams yra inPRIEŠ VOKIETIJĄ.
ktiem anglių ateinančiai žiemai. svę 3 kareivius ir ten pat žvė Gimtosios kalbos rašymo iii
tarpininkavimas tuose nepa draudė dėl karo atlyginimo.
skaitymo pamokos prasideda
davę ultimatumą, kad jie ne Tuomet kasyklose atsirastų
riškai sušaudė. Kužiųota, kad jau vidurinėse klasėse. Tas ii
Girdima apie naujus Vokieti baigtuose ginčuose atlyginimo
dėl daugiau darbu.
LONDONAS. — Premjeras Llo- drįstų daryti plebiscito
visa Lenkų kuopa buvo atvy sakymas yra pažangos žings»
klausime.
jos pasiūlymus.
vd George kalbėjo parlamente a- jungimosi su Vokietija, tečiaus
kus į, Paširvintės dvarą, iš kur uis prie Mažosios Lietuvos Lie-*
Paryžius, Bal. 19. — Iš Li Ir Anglija prieš Vokiečius.
pie Vokietiją, kuri atsisako pildyti žmonių minios nežiūri to ul GARY KALBA EKONOMI 30 Lenkų nuvyko Į Širvintų
tuvių tautiškojo atbudimo ir
JOS KLAUSIMU.
lio apturėta žinią, kad Prancū ]š Londono pranešta, kad Versailleso taikos sutarties sąlygas. timatumo ir visoj šaly veda
miesteli,
apiplėšė
keletą
namų
zijos karo ministerija tenai Anglijos vyriausybė nedžiovi Premjeras pareiškė, kad prieš ją ma smarki kampanija tuo rei New York, Bal. 19. — Žino ir pabėgo. Musų vyriausybė atsipalaidavimo iš germaniz
mo pančių. Ko pirm nei pro-,
paskelbusi mobilizaciją 1918 ir na jierdaug galvos atlyginimo bus apgalvotos naujos priemonės. kalu.
ruošia
energingą
notą
dėl
to.
mas
plieno
korporacijos
galva
testantai nei peticijomis nega
Gal talkininkų premjerai turės
1919 metu atsarginiams.
Pačioje Viennoje skaitlin Gary tos korporacijos šėrininklausime, kaip tą šiandie daro suvažiavimą pirm Gegužės 1 d.
lėjo atsiekti, tas dabar pavykogiausios minios buvo susirin kų susirinkime išreiškė palin
Tasai Prancūzijos žygis bu Prancūzija.
Kaunas. 11T—22. Kovo 20 d. Tarybai pasidarbavus dėl Lie
vo apspręstas praeitos savai Bet valdiškuose rateliuose PARYŽIUS. — Belgijos prem- j kusios Katkaus aikštėje, kur kimų, kad vyriausybės skirto pulkininko B. bare Lenkai at tuviu teisiu.
J
buvo sakomos kalbos. Po kal sios komisijos paimtų kontro
tės pabaigoje, kuomet nutar Londone tvirtinama, jog Ang jeras Wiart pranešė
Anglijos
siuntė Į sargybų laiškų, pra
ta prieš Vokietiją pavartoti lija nepasiliksianti pasyve, jei premjerui būt augščiausios talki bų minios parodavo boulvar- liuoti darbą ir kapitalų.
šydami atvykti Į Užulėją. Ke Londonas, Bal. 18. — Anoj
militarines spėkas, jei Vokie Vokietija su Gegužės 1 d. ne ninkų tarybos susirinkime, kurs Į dais, nešinos raudonai—juo Gimti, tik tuo keliu butų turi musų kareiviai su sargy gautų informacijų, Japonijff
tija tikrai atsisakytų mokėti pildys talkininkų reikalavimų. dešimtį dienų turėti} būt sušauk dai — geltonomis vėliavomis. galima patvarkyti unijas su jų bos viršininku nuvyko sužino žymiai didina savo orines spė-i
Miniose matėsi verteiviu, reikalavimais.
paskirtą atlyginimo sumą Ge Sako. galimas daiktas, kad tas Vokietijos klausime.
ti, ko Lenkai nori. Netoli nuo kas. Anglijoje, Prancūzijoje ic
profesijon.nlų, studentų ir dar
gužės 1 dieną.
ir Anglija prisidės prie okupa
Užulėjos jie susitiko su 8- Italijoje susipirkusi dalių dau
Sumobilizuoti atsarginiai pir cijos, kuomet Prancūzai pa BERLYNAS. — Postdame šian bininku.
ZAYAS — KUBOS PREZI niais Lenkų kareiviais ir vie gybei lėktuvų.
die
laidojama
Olandijoje
mirusi
miau turės būt lavinami paSr kels militarinius žygius prieš
DENTAS.
nu karininku.
Besikalbant,
kiltu laikotarpiu ir tik paskui Vokietiją. Vokietijos atkaklu buvusioji kaizerienė Augusta Vik PRAMATOMAS TRUMPAS
Lenkų
karininkas
išsitraukė
ANGLEKASIAMS STREI
siunčiami Vokietijon. Tai atli mas nebusiąs pakeničamas il torija.
Havana, Kuba, Bal. 19.
revolverį
ir “rankas augšKĄ VIMAS.
kti liko gana trumpas laikas. giau, kaip ligšio] buvo daro LONDONAS. — Anglijos vy
Suv. Valstijų pasiuntinys Ku tyn!" Musų sargybos viršinin
Todėl viskas veikiama su pas ma.
bai, Boaz Long, paskelbė pa kas, nors ir buvo poručninko Svetimų šalių pinigij vertė, mab
riausybė šiandie šaukia streikuo
Žymiai
mažėja
organizacijos
kuba.
jančių anglekasių otstovus į nau
reiškimų, kad Kubos preziden sužeistas, nenusigando ir iššo nant nemažins $25.000. Baland. 1S
fondas.
Nacijonalė Veteranų unija GRAIKŲ ARMIJA TURKŲ jas tarybas.
tu praeitą rudenį buvo išrin vė. Lenkų kareiviai tuojaus buvo tokia pagal Merehants Loą
čia turėjo susirinkimą ir nuta
SPĄSTUOSE.
Londonas, Bal. 19. — čia ktas Dr. Alfredo Zayas, kon- pabėgo, palikdami užmuštą an and Trust Co.:
DAUG SNIEGO MICHIGANE oficijalėse sferose išreiškiama servatistas.
rė pilnai paremti vyriausybės
Anglijos strorlingų svarui
poručninką.
žygius atsinešime j Vokietiją. Abi pusi ginkluoja civilius gy
Kadangi
politikinės
phrtijos
nuomonė, kad anglekasių strei
Kovo 20 d. 8:30 vai. kai- Prancūzijos šipitui franku 7.19
Detroit, Mich., Bal. 19. —
ventojus.
po
rinkinių
vedė
smarkius
ir
kas
veikiai
turėsiąs
plyšti,
4.Ž5
riąjanie baro sparne Druskiniu Italijos šimtui lirą
Pienai paruošti.
Naktį į praeitą sekmadienį di
pavojingus
ginčus,
tatai
po
at

kuomet
darbininkai
negaus
paVokietijos
šimtui
mrakių
l.fit
kų ruožte Lenkai buvo atida
Konstantinopolis, Bal. 19.— desnėj daly Micbigano valsti
Militarinis ir civilinis gene
liktų tyrinėjimų Suv.. Valsti rę artilerijos ugnį. Šaudymo Lietuvos šimtui auksinų
šelpos
iš
specijalio
fondo.
l.fit
ralis štabas čia turėjo konfe-armi» Mažojoj Azijoj jos buvo daug pasnigę. Sod
jos
tarė
savo
žodi
kas
turi
būt
.1$
tikslas ir priežastis nežinoma. Lenkijos šimtui markių
renciją. Tartasi apie okupavi-ji I inkai suskaldė į tris atski nuose ir daržuose padaryta di Tasai fondas nėra naci jonu sekančiu salos prezidentu.
Šauta 2 salvos ir 3 atskiri šū
i apskričio
, .v jm Gegn-Iirias
Tos dalvs. gali šian- deli nuostoliai.
lis, kiekvienas kasyklų apskri
ma ri
Rulir
. dalis.
....
Zayas užims vietą šiandie viai iš anuotu.
tis
turi
savo
atskirus
fondus.
du*
susisiekti
tik
juromis.
žės 1 d. Militariniam veikimui
Tomis dienomis kai-kurie aps ninio prezidento Menocal, ku
PILNAI ŽYDI ŽMONIŲ
pienai jau pilimi pagaminti pa Tos trys Graikų grupės yra:
Vilnius. JTI—22. “Vilniaus“
kričiai tuos fondus jau ištuš riam tarnyba baigiasi Gegu
VERGIJA.
ties maršalo Eoelio. Tik šian Usliake, rytuose nuo Smirnos;
žės
20
d.
pranešimu, Mokslo Draugijos
die tie pienai sutaikomi su ci Brusos šone, šalimais Marmu Melilla, Morokko, Bal. 19.— tino..
viliniais, ty. ekonominiais, pie ru juros; ir Ismido apylinkė Prancūzų ir Ispanų globoja •Jei taip, tai kaipgi prisieis NORIMA PADIDINTI AL Augštieji Kursai Vilniuje pra
sidėjo Kovo 7 d. Pirmųjų sa
toliau gyventi darbininkams.
nais, kad paskui neprisieitų se.
muose
Morokkos
plotuose
žydi
GAS.
vaitę skaitė S. Untulis, Pr.
Tš Garikų ir Turkų karo
Savo keliu anglių išteklius
tvarkyties ant greitųjų.
juodų žmonių vergija.
Augustaitis,
dr. J. Basanavi
Albany, N. Y., Bal. 18. —
visoj šaly vis labjaus mažėja.
Maršalas Eocli viską veikia stovyklų paskelbtuose pranešiišvien su savo štabo viršinin i urnose sakoma, kad karo lauke 25 MILIJONAI DOL. NUOS Vyriausybė susiaurina trauki Čia įstatymdavybės butan pa čius, Vik. Biržiška, kum M.
Mirė subatoje. Balandžio
duota bilius padidinti algas Reinys, M. Biržiška, T. Vrubniams
važinėjimą.
Tuo
tarpu
ku gen. \Veygand ir armijos 'nesama didelių kovų, išėmus
16 d.. 7 vai. išryto, 37 me
TOLIŲ
liauskis
(lenkiškai),
A.
Ronmažesniuosius
susirėmimus.
miesto
New
Yorko
majorui
ir
Londoną
palietė
šaltokas
oras.
štabo viršininku gen. Buat.
tų amžiaus. Amerikoje iš
domanskis,
M.
llnreekis
(gu

Taippat
paniški,
kad
abi
pukontroleriui
nuo
$15,000
į
Bangelio
namų
nėra
kuo
ap

Kuone kasdien civilinis šta
gyveno 17 metų. Paliko
Pranešta, kad pastarųjų die
$25,000 per metus kiekvienam. diškai), M. šikšnys ir M. Stan dideliame nubudime savo
bas turi nuosavas konferenci ’sės ruošiasi atkaklion kovon. nų šalčiai ir sniegas su vėtra šildyti.
jas ir apgalvoja ir aptaria Abi pusės ginkluoja civilius valstijose Illinois, Micbigan ir Anglekasių vadai apleido Gi to paties miesto aldermn- kevičius. Klausytojų skaičius
vyrą Steponą, du sunu ir
paskaitose sviravo nuo 10 ligi
gyventojus.
nų
tarybos
prezidentui
nuo
Londonu
ir
nežinia
kada
įvyks
smulkmeningiausius daiktus,
tris dukteris. Buvo gimusi
Indiana padarė 25 milijonus
70.
Toj ir kitoj pusėj deginami
$5,000 į $10,000 per metus.
nauji
pasitarimai
susitaikymo
surištus su okupacija.
Lietuvoje, Tauragės mies
dol. nuostolių daržams ir sod
sodžiai. Esą tas daroma stra
Paštų, Telegrafų, Telefonų
klausime.
Tuo
tarpu
pati
vy

tely, Raseinų pav. Po tė
nams.
Karo ofisas užgina.
teginiais tikslais. Be to, ruoriausybė į tai šaltai atsine ADVOKATAS WILS0NAS valdyba šiuomi praneša, vi vais Kislauskaitė. Be to,
suomenei, jog nuo š. m. Birže Amerikoje paliko savo
ša. Džiaugiasi ji, kad geležin
PRIIMTAS PRAKTI
Kuomet iš Lille paskelbė Sia,na pasalingoji kova.
MOTORISTAMS VELTUI
laikraščiai žinių apie mobili- I Turkų nacjonalistų seimas
lio 1 d. pertraukiamas teleg motiną, brolį Antaną ir
KUOTI.
keliečiai
su Iransfiortmiais
PAMOKOS.
ramų priėmimas Rusų raidė keturias seseris.
darbininkais atsisakė streiko,
zaciją dviejų melų atsargos,'Anff°roie prisiuntė
snltanni
telegramų
kiek palaukus karo ofisas pra- Į pakvietimą, kad jis apsilankv- Saugiau automobilius valdy kad suskilo darbininkų galy Albany, N. Y., Bal.. 18. — mis ir įvedamas
Nabašninkės kūnas pa
priėmimas
visomis
tarptauti

bė.
Valstijos
senatas,
išėmus
du
nešė, kad tos žinios apie nioAnatolijon.
ti veltui pamokos automobi
šarvotas
po num. 2320
senatorių, buvusiam preziden nėmis kalbomis tik lotynų rai West 23 Place.
bilizaciją neteisingos,
Į Šaitano valstybės
taryba listams prasidės šiandie, Bal.
Karo ministeris pareiškė, Šiandie svarsto tą klausimą ir 19, po num. 2255 So. Wabasli ANGLAI BIJOSI PRANCU tui \Vilsonui leido Imt advo dėmis.
Gedulingosios pamaldos
katu Ne\v Yorko valstijoje.
ZŲ VEIKIMO.
kad ko panašaus vyriausybė nežino, kas su juo padaryti.
avė. Pamokos bus antradie
už
jos dūšią bus seredto.Tei kartais šaitanas iškeliau niais ligi Birželio 28 d.
Pagėgiai. lU^-22. Eltos ko
nepaskelbusi.
je, Balandžio 20 d., pra
tų Anatolijon, tuomet jis pa
respondento pranešimu, pnsLondonas. Bal. 17. —- Laik
VALSTIETIS PAĖMĖ
Naujas pasiųlymas.
pultų nacijonalistų rankosna ir REIKALAUJA PRIPAŽINTI raštis Mancbester Guardian’
kutiniuoju metu visa Panemu sidės 9 vai. rytą, Aušros
KRONSTADTĄ.
Vartų parap. bažnyčioje.
Laikraštis Temps paskelbė j butų kaip patinkama šokinanė Prancūzų labai
stropiai
rašydamas atlyginimo klausi
AIRIJĄ.
žinių, kad Vokietija parengusi mas. Nepaklausius jam pakme, išreiškia baimės, kad jei Maskva, Bal. 19. — Kronš- žiūrima, kad nebūtų gabena Iš ten jos kūnas bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero
nauja karo atlyginimui pasių- vietinio, nacijonalistai kitą ką
“American Assoeiation for Vokietija paskirtu laiku nesu tadto tvirtovė jau senai atim mos prekės iš Vokietijos.
kapines.
Visame Klaipėdos krašte
lymą. Tą pasiųlvmą, las laik- gali prokliamuoti Turkijos sul t be Keeognition of tbe Trisli tiks su talkininkų reikalavi ta nuo revoliucijonicrių. Bet
Širdingai prašome gimi
arštis girdėjęs, Vokietija in tonu.
Republic“ suvažiavime padarė mais, ji gali būt pragaišinta. šiandie bolševikai nupasakoja, Prancūzų sragyba sustiprinta,
nių ir pažįstamų dalyvau
pinigų
duos Suv. Valstijoms per Vati
rezoliuciją, su kuriąja kreipia Nepildant jai reikalavimų, kam priguli garbė už paėmi į Vokietiją paštu
ti laidotuvėse.
kaną.
PREZIDENTAS MATĖSI SU si į Suv. Valstijų vyriausybę Prancūzija nusprendusi be pa mą.
Prancūzai neleidžia siųsti.
Nubudęs vyras S. LaJei tame butų kiek tiesos.|
MOTERIMIS.
pripažinti Airijos respubliką. sitarimo su talkininkais pakil Garbė priguli “draugui"
chawicz;
dukterys: Vikto
tai šičia nnomoniaujama, kad '
----------Knzanskii, šiaurinės bolševikų Tauragė. IIT—22. Eltos ko
ti ir užimti Rulir apskritį.
rija, Tekia ir Sofija; su
respondento pranešimu. Kovo
Vokietija dar kartą mėgins •. Washington. Bal. 19. —VaTame apskrity apie dvi tre armijos vadui.
Terioki, Suomija, Bal. 19. —
knip-nors išsisukti nuo mokė- kar prezidentas Hardi ilgas Patirta, kad bolševikai turi sa čias dalis Vokietija šiandie Tasai Kazanskii yra buvęs J9 d. Tauragėj St. Seimo at nu: Boleslovas ir Stepo
jimo atlyginimo.
I Paltuose Namuose priėmė būrį vo rankose Suv. Valstijų am produkuoja anglių ir geležies. valstietis iš sodžiaus Nikols- stovas Ambrazaitis darė susi nas.
P. S. Kas norite kokių
Visgi šitos žinios kol kas ne- moterų, reprezentuojančių dau- basados antspaudą.
rinkusiems žmonėms platų pra
Netekus to apskričio, butų pra kaja, Oriolo gub.
pntvirtintos iš kiti} versmių. gvbę moterų organizacijų.
gaišinta Vokietijos industrija. Bolševiką armijoje jis pra nešimą apie busimą žemės re informacijų apie nabažGalimas daiktas, kad Vati Moterys prezidentą ragino ORAS. — šiandie gražus oras Nuo to turėtų nukentėti ne dėjo tarnauti paprastuoju ar formą ir kalbėjo dėl dabarti ninkę, kreipkitės per te
pasidarbuoti už pasaulio nu- ir šilčiau; rytoj, matyt apniniaa- tiktai Vokietija, bet ir visa tileristu ir už pasižymėjimus nės Lietuvos politinės padė lefoną: Canal 1271.
kanas
Vokie- i'.
...... gali patarnauti
'.........................
ties. Savo kalboje als. Ambtijai susisiekti su Suv. Valsli 'ginklavimą.
kę su vidutine temperatūra.
pakeltas vadu.
Europa.
(Eltos žinios).

PINIGŲ KURSAS.
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VIKTORIJA
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DRAUGAS

Antradienis^ Baland. 10, 1021

lverio. Dabartinėje kariškos
umHNiiiiimHiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
technikos baisybėje nėra nei
mažiausios vilties Vokietijai
“DRAUGAS”
Viennoje Vasario mėn. buvo i šulių proletarai vienykitės”,
Galima gauti šios
Giua kasdieną išskyrus nedėldlenlus. sumušti Prancuzijų ir Lenkiją,
PRENl’MKRATOS KAINA:
kuriedvi ir turi ginklų ir turi savotiškas socijalistų kongre-1 taip greitai ir taip aiškiai pa
CMICAGOJ IR UŽSIENYJE:
teisę jų darydintis daugiau. sas, kuris pasivadino ■ antruo- tys žymiausieji socijalizmo
Metams ..................................... $8.00
Pagalios
Vokietija nei nesi ju internacijonalu. Maskvoje vadai padarė, kad susivieniji'
Pusei Melų ............... <_............ 4.00
SU V. VALST.
rengia muštis su savo kaimy jau pirmiau buvo trečias in- mus yra stačiai negalimas,
Ramybė Joms (brangios odos paauks.) .......... $3.50
Metams ..................................... $0.00
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................. 2.50
" Pusei Metų ................................ 8-00 nais. Ji butų galėjusi daugy temacijonalas. Vienniškiai, ma Kadangi tas tarptautinis pro| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................. 2.00 S
|
Prenumerata mokasi ifikalno. Lai bės ginklų pasidirbdinti Lietu tvt, nepripažįsta nei antrojo letaro susivienijimas buvo sokas skaitosi nuo užsirašyino dienos
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Šios inaldukoygės formatas yra
Puslapių turi 958, bet ne
ne nuo Naujų Metų. Norint permai voje, bet nepastatė nei vienos internacijonalo, buvusio pirmu eijalizme viso jo turinio nuS stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairlaunyti adresą visada reikta prisiųsti ir ginklų dirbtuvės.
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Vokiečiai ar Pran galingesne
Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų
stijas, jei galėdama tartis su cijalistai liaudininkai nesuta Prancūzija, Olandija, Austri prieš draugus darbininkus S
— įvairumas priguli nuo apdarų.
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Mus socijal-liaudininkai ir Vokietijos ar Rusijos.
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domiai žiuri į mane, kiti juo
Kuomet krikščionys demo mus. Norima susekti, kaip rosi dėlto, kad Lietuva esant jai ir valgio gamintojai.
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A. A. SLAK1S
voliucijų prieš socijalistų Le Ta socijalizmo priemonė nimas nešokęs, apsčiai prisi ryti galas. Girdi, greičiausiai
ADVOKATAS
rybė yra susidėti su nelaimin Komisija lėčiau suseka di
Ofisas vMumlestyJ
ninų, nes Leninas ar Trockis kenkti draugams darbinin rinko. Tik viena bėda, kad vis ir Lietuvoje darbininkams yra
ASSOCIATION BLOG.
gais, bet klauskim, ar Lietu desnių nusižengimų. Suseka
negali patarti pasaulio prole kams dėlto, kad jie yra krik vėlinamasi. Vienų, kitų šoki bloga, tik dičtiirčiams gera.
19 So. lo Šalie St.
va yra tiek turtinga ir galin baisiai prasiplatinusius papir
9 ryto iki S po plotų
tarams vienytis su Briand’u. ščionys daugiau kenkia pa jau buvo pabaigę, kaip pirmi —Jr kokia, giiuli,—toji Lietu Valandos:
Panedėltals iki 8 vakare
gu, ka-d galėtų imtis ant savęs kimus.
Nedėllomls ofisas uždarytas
Taip nesenai ir taip smar čiam soeijalizmui, nes ji paro ninkas L. Šemiota atidengė o- vos valdžia. Sakosi demokra
Vokiečių gelbėtojos darbų?
fieijaliai
susi
rink
i
mų-Balių.
Pa

Štai Cbieagoje statydinama kiai socijalizmas skelbė “Visų do, kad socijalizmas eina už
tinė, o karalių renku. Arba
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gu dabar drįskime norėti. Tat nesmagumais dirbant prie UJei taip, tai kokios-gi pa mi
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— “O gal dar kiek pašok tenkinimas. Kadangi valdyba
_l»utų visai teisinga, jei Vokie nion stoties.
sekinės Ims iš tų tardymų. Ar Didžiuj naudingus ir tikrai
čiui neimtų atidavę savo gin Kasdien prieš komisijų pa kaltininkui Ims nubausti pri-|di<le!iux daiktus atliktų ko- site, tai tuokart kų-nors papa norėjo, kad aš atsakyčiau, vėl
klų priešams, jei tie priešai kviečiami dešimtimis liudinin deriamųja jiems bausme. Dau misija, jei ji pasidarbuotų vi sakosiu, — ginčijuosi su pirmi užėmiau estradoje vietų. Jo Rusas Gydytojas rl Chirurgas
'neturėtų teisės ir galybės pri kai ir kasdien išvelkami nau gelis linkę abejoti. Pasitaiko sus tuos niekdarius sukimšti ninku.
visų kalbų suėmiau į 3 užme Hperljnllstas MotcrMkų, VyrlAkų
Vaikų Ir visų ehronlikų Ilgų
žiūrėti Vokietijų, kad ji nepa- ji papirkimai. Tie papirkitnai alkanam žmogui pasisavinti į kalėjimus. Nes žmonėms pu
Bet jis jau nuo estrados nu timus: 1) darbininkams Lietu
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-sidarydintų ginklų. Vienas vy- skaitomi ne dešimtimis, bet kiek svetimo muisto. Toksai darytas skriaudas kas čia at- lipo ir mane raginte-mgina voj bloga; 2) Lietuvos valdžia plutų, 7—3 vak. Nedėliotais to—134.
Ofisu 3X54 So. Halated St.. ūbam
rns su revolveriu išvaiko ir šimtais tuksiančių dol.
veikini sučiuopiamas ir smar- lygins. Bet nors Imtų pagerbta j užimti augštybėse vietų. Kų
----------—
Telafoau Drovu SSSS
užmuša dešimt vatu be r»io- Valstijos architektų sąjunga 1 kiai baudžiamas. Didieji suk- teisybe.
daryti! Kad reikia, tai reikia,
(I s baiga aut .» {aid )
iiiiiimiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiimiiimiiiniiHl
LIETUVIU KATALIKU DiEN KASTIS

Socijalizmo Suskilimas.

1 “DRAUGO” KNYGYNE

MALDAKNYGES

Cigareite
It’sToasted

3

!

i

ra. S, NIKIUS

»

DR, A. A. ROTH,

ŪMUSIS

Antradienių, Bąlanti. 19, 1921

EXTRA

— Apsaugojant l»et-gi ir nes visa buvo iškabinėta musų % už Bonus ................ 52.99
niažunios teises, — sakau aš priešų baltais paukščiais.
Brooklyn, N. Y............. 11.00
AMERIKONIŠKA LINIJA
jam. Lietuva-gi didžiumoje ko
(Pradžia ant 2 puls.)
J. T.
Chicago, UI. 32 sk.........35.00
Tiesogiiiis Put ar įmylint*
Valparaiso, ind..................... 8.00
negera a) renka karalių, b) kia yra: katalikiška ar ne!
NEW YORK IR HAMBURG
CLEVELAND, OHIO.
— Katalikiška..—
Brooklyn, N. Y. 13 sk. . . 52.47 Lietuvių Filmų Bendrovę rodys kru
Gerinusia* kvllrs Lietu’P ins ir Kumpius.
areštai, 3) Lietuva negali būti
tumus paveikslus.
—
Tai-gi
jau
mudu
priėjova
savystovė. Pradžioje paklau
MONGOLIA
MINNEKAIIDA (Naujau)
MANCHCK1A
Balaiulžio 11) d., š. m., Lietu- Viso .................. $2,094.19
Balandžio 28
Gegužio 21
Birželio 2
BRIUGKPOKTK
siau “oponento” kokios beesąs prie išvados, kad Lietuva pri(
2rd
kltnsus
Tiktai)
Balandžio
ltt.
20.
1021-7:30
vai.
vuk.
Kovo
mėn.
išmokėta:
J “partijos,“ k.t.r gaiin,r
IvaWri k“’“1*“*; ris" yių Darbininkų Sųjungoa 51
šv. .lurgio Parap. Svet.
Trečia Kilom* iš New Yorko į KitkuniiK $130.00
32 PI. Ir Anburn Avė.
„osnk.lv.ln,
išsi
)
nšk'n,
t
'
,
_"ll,..;
l
R
|u
™
■»«
bu
“
kp.
buvo
įrengusi
vakaru
L,eAl.
Stulginskas,
Liet.
Prezi

Trečiu IvliKKM 1S New Yorko i ^l.iepojų $132.00
nesuklydus išsiaiškinti.—‘‘Bt
tuvių salėje, 6835 Superior A v. dentas, Lietuvos Laisvės Į llnliuidžio 21ROSELANDE
valstybė.
Trečio* I.IluKon |iu>,.*$irrini video (iiiliiuiii tliuiir; kambary j, kur tarnui jiem*
d. 1021—7:30 vai. vak. |
partyvis,” — atsakė trumpai.
patarnauju. I Įdaryti kambariai rrnerviiuiuiiii mot< rims ir vuikiini*. Atsi&uukito
I IvomiHUiljtMi Ofisu. II No. Drarltorn SI. Cliir:u(o, arba i lokali Agentą.
Vaidinta vieno veikimo drama reikalams, likusieji vajaus Cha*. Slrimilo Svet. 158 E. 107 St.
Dabar
truputį
kas
link
auk

—Ačiū. Tamsta sakai, kad
WKST
PULLMAN.
“Užsipelnė Diplomų.” Šis vei
pinigui ................ $7,492.78 Balandžio 22, 1021—7:30 vai. vak.!
Lietuvos darbininkams grei lėjimo. Kaip Tamsta manai, ar
kalelis imtus iš Lietuvos dvar- ‘Garsas” renda keturių mėn. Kvaikai
gali
sau
pasirinkti,
kų
Sv<„Haltsed
uC<?MStreet.
S,,bl,\ HaU)
čiausiai, gal yra bloga ir pas
f
12003 Šio.
jiems mokytis, ar tai tėvų ir ponių gyvenimo. Vaidintojai:
NORTH
’
SIDEJ
...............................
$60.00
kui darai didžiausius užmeti
Suleekio rolėje buvo p. P. Jac Kalbėtojams kelionės išlaidos Balandžio 24, 1021—7:30 vai. vuk.
mus. Priparodyk, Tamsta, kad auklėtojų teisė jiems nurodyti,
šv. Mykolo Parap. Svet.
kus, Viktorijos •— M. Nuvickų
privalo
mokytis?
1044 Wabansla Avė.
Parsiduoda naujas .mūrinis mimas, 2 flatai po 5 kambųrius,
Lietuvos darbininkams yra blo
vajaus reikalais važinėjant
CICERO.
kiutė. Abu dūrė gerus matavi
elektriką, vaitas, kieto medžio baigtas, eementavotas basemen—
Parinkti
vaikams
moks

............................... $82.99 Balandžio 25, 20, 1021-7:30 vai. vuk.
giau negu kitų valstijų, tuo
tas ;mt 30 pėdų lotas. Kaina tik $7,500.00. Reikia įmokėti $2,mus, atrodė tikru dvarponiu.
šv. Antano Parap. Svet.
kart aš atsakysiu. Toliau, Tam lų tai tėvų teisė.—
Sekretoriaus
alga
už
Kovo
mė

500.00. Namas randasi ant Brighton Park.
4043
W.
15
Street
Bonifacio — p. M. Kundza,
sta sakai, kad Lietuvos val — Puiku, nes kitaip vaikai
18-TOS IK UNION AVĖ.
nesį
........................
$L50.00
Parsiduodu mūrinis namas 2 augšeiu, 2 flatai po 6 kamba
Išsirinkdami ko mokytis gali Leokadijos — Br. Šerkšniutė,
Balandžio 27. 28, 1021-7:30 vai. vak.
džia renka karalių...—
rius ir 2 po 4 karštu vandeniu šildomas, tai yra geriau negu
Viso
................
$7,785.77
Dievo
Apveizdos
Parap.
Svet.
visiškai nepanorėti mokytis nei Jinai atsižymėjo, parodė drąsų
717 \V. 18 Street
štiinu, elektriką, vanos, randasi tarp 31 ir 35-tos ant Bridge— Atsiprašau, aš taip nesa
aritmetikos, nei istorijos, nei ir bandė įkalbėti savo broliui, Nuo įsteigimo Tautos Fondo
porto. Kaina $10,500.00.
kiau,—sako jis man.
pajamų
bpvo
....
$501,474.39
kad
jis
atsižadėtų
puikybės,
geografijos ir t. t. Kaip-gi tė
Del platesniu žinių malonėkite kreipties pas
Reikalingas vyras kuris yra tinka
— Kaip-gi T—
mas dėl didelio darbo turintis gera
vai privalo auklėti savo vaikus o pamylėtų vargšų gyvenimų, Nuo įsteigimo Tautos Fon yputiška
išžiūra ir pasitikėjimą sa
FABIONAS & MICKIEWICZ,
— Pilietis, manau, gramati sulyg savo įsitikrinimų, ar nes jinai tų buvo pamylėjusi. do išmokėta ......... 473.015.43 vimi, jeigu
esi tokio typo žmogus
809 W. 35 th St. (Kampas 35-th & Halšted St.)
koj mokytas,—sako jis man.— priešingai!—
galime tau užtikrinti gera pelRočevskio — J. Ruzas, Henri Balandžio 1 d. ižde lieka II mes
na. Atsišaukite
Chicago, III.
Tel. Bottlevard 611
......................... $28,458.96
Aš sakau, kad rinko, o ne ren
Sales Manuger
— Nu, žinoma, sulyg savo ko — M. Paliulionis, Breibio—
M220 S. State Str.
ka.—
Atsargos kapitalo .. $8,439,15
F. Gaižutis.
įsitikrinimų. —
Room
926
tarpe
9
išryto
iki
3
po
—Ačiū už pamokinimų. Tai
Solo dainavo St. Stepulionis, Lietuvos pakraščiams šviesti pietų.
— t) jeigu kas verstų tėvus
gi užmetimas toks: Lietuvos
............................. $10,154.41
auklėti jų vaikus prieš savo o pianu pritarė M. Kemėžiutė.
valdžia rinko Lietuvai karu
Polis h American Navigation Corp.
Deklemavo A. Slavinskas ir Universiteto Fondas 1,033.73 Parsiduoda geras saliunas taip-pat
tikybinius įsitikrinimus ar tai
ir
susirinkimams
svetainė,
gera
violių.
Kultūros reikalams ..3,592.62 ta. Atsišaukite
M. Paliulionis.
butų demokratinga? —
Tiesiai be jokių laivo permainų į
Taip!—Aš jo klausiu.
Kūdikėlio
Jėzaus
Našlaičių
1734 W. 51 Street
Programos
vedėju
buvo
p.
— Ne.—
DANZIG IR LIEPOJŲ
— Taip! — atsako.
Fondas ................ 2,677.25
Greitas šriubinis pasažierių garlaivis.
M.
Ardzis.
— Tai-gi išvada, katalikiš
Vajaus L. L. P. Bonų ir Žemės
— Ar dabartinė valdžia rin
“GDANSK”
koje Lietuvoje, kur privalo Nors oras buvo negražus, bet
Išplaukia
iš
Ncw Yorko Gegužio 4
ko Lietuvai karalių? — klau
atsilankė
nema B-vės šėrų ......... 2,400.00
GERI KABINETAI l’IRMOS KLIASOS VIRTUVĖ
būti katalikiška valdžia, kata žmonių
Lietuvos Pašto ženklų 45.57
siu. —Ne, jau apie 10-tį kar
Kainos
likų tėvų vaikai privalo Im žai. Prainatoma, kad kuopa
Cabbi
3 Kliasa
Lėšų
Fondo
................
115.23
tų nuo to laiko persikeitė val
I DANZIti
PARSIDUODA DIRBTUVĖ
9t5O
$135
ti auklėjami katalikų dvasio tui•ės pelno.
$165
Į LIEl’OJV
$145
džia, o Tamsta dabartinei šių
Labu ............. $28,458.96 Kamerčijinių automobilių dirbimo
Ir 85.00 Karės Taxų
je, o ne jai priešingoje. — Ma
ir
taisymo.
Biznis
išdirbtas
per
40
Bažnyčios šventinimas.
kaltę primeti. —
metų. Partneris turi išvažiuoti j Lie
K. J. Krušinskas. Sekr.,
Gen. Paša. Agentai
tau, kad mano “oponentas”,
C. B. RICHARD & C0.
tuva. Gulį nupirkti visa arba part
20 Bi-oadvvay, New York.
— Toliau, Tamsta sakai, soeijalistiškų įsitikrinimų pi Balandžio 24 d., š. m., Lie
nerio dalį, pageidaujama kad nusi
222 So. 9-th Street,
manytu nors viena iš šių darbu.
valdžia negera, nes darbinin lietis sumišo. Pasinaudojęs tuvių K. Katalikų Šv. Jurgio
Brooklyn, N. Y.
Woodworkerio, Kalvio, Oxy-Acetylikų Profes. Sąjungų suarešta proga, kati mane kvietė kaipo parapijos bus šventinimas
ne, Velderio arba salesmano. Kreip
kitės kogreiėiausia nes tik pirmam
vo. Atsakau T. klausimu. Ar svečių stiklų arbatos išgerti, kampinio akmens. Ims dalyvupateks šį puiki proga.
Tamsta nieko nedarytumei palikau jį užsimųsčiusį, besė mų daug gerb. kunigų. Visos PRANEŠIMAS W0RCESTclpon Austin 1740
TERIEČIAMS!
Valandos nuo 8 iki 4:30
žmogui, kuris ateitų Tamstų dint savo vietoje. Naktis bu katalikiškos draugijos yra už
Worccsteriečiai
norėdami
pirkti 720 So. Cicero Avė.
Chicago, III.
BEST AND
BIGGEST CIGAR
nužudyti ir jj sugautam. Nei vo bjauri. Lijo. Nors netoliau kviestos dalyvauti iškilmėse. Lietuvių
Prekybos Bendrovės šėrų
arba
siųsti
pinigų
saviškiams
Lietu

Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos y
j teismų nepatrauk tumei ? — sia buvo sugrįžti, bet vis-gi Procesija prasidės antrų vai. von, gali atlikti savo reikalus per L.
Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.
Prasidėjo salėje juokai. Kiti gerai apmirkęs, parkiutinau- po pietų, nuo E. 21 gatvės (Se Prekybos B-vės įgaliotini agentų.—
I. I. Lewis Cigar Mtg. Co. Newark, N. J.
moksleivį
Ignų Barkų. Taip-gi su
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.
pradėjo karščiuotis, kalbėti iiamon.
L®)JI
nos bažnyčios) ir eis ligi E. 67 teikia
♦
visas reikalingas informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
garsiai. Nusiramino bet-gi.
gatvės
Superior
Avė.
—
(nau

Bitikas.
rašu :
ANT PARDAVIMO.
— Galutinai Pilietis mums
josios bažnyčios.) Šventinimas
Ignas J. Barkus
Wisconsino žemė.
dėstė, kreipiuosi į publikų, —
bus trečių vai. po pietų. Baž
16 Columbia St.
Kolonijoj kur randasi jusu
kad Lietuva negali būti savynyčia jau iš oro kone pabaig
Worcester, Mass.
tautos žmonės kurie jums pa
stovė. Tegul Pilietis pasisako,
ta. Manoma už dviejų mėnesių
gelbės kiekviename reikale.
kur jis norėtų prijungti Lietu
laikyti pamaldas joje.
KEN0SHA, WIS.
Lietuviai, apsaugokit
Puikios girios iš kurių galima
vą, o aš tuokart tolinus kalbė
Tų pačių dienų vakare, Lie LABDARINGOS SĄ GOS
savo namus ir turtų
gerai pasipelnyti, parsiduoda
siu, — ir nulipau nuo estra Balandžio 2 d., šių m., Sv. tuvos Vyčių 25 kp. įrengs įdo
VALDYBA.
Ar jos raudo
Lietuviu kompanijoj
ant išmokėjimo po $25 už akdos.
Benedikto draugija surengė mų vakarų ant E. 55 gatvės
nos,
vandenėtos
ar užsidegę? Ar
— Prie Kusų, prie Rusų jis prakalbas ir balių. Prakalbų I Gerniania Turner salėje. Bus Dvasios Vadovas — Kun. P. ra. Bažnyčia ir mokykla arti.
kenčiate nuo vai
nori! —
kio, užaugu, nusil
sakė iš Rusijos bolševikų “ro vaidinta istoriškas veikalas Bueys, 2334 S. Oakley Avė. Wisconsino žemės abelnai par
pnintų aktų vo
siduoda po $135 už akra.
— Komunistas!—Lauk jį!!— jaus” pasprudęs kap. A. And- “Kova ties Žalgiriais.” Kiek Chicago.
kų, Žvairumo, ar
OF AMERICA
kitų kokių akies
Įtempus valdybai savo ger rikis. Jis papasakojo daug vienas dalyvavęs bažnyčios Pirmininkas — Antanas Nau
JONAS P. EVALDAS.
ligų? Jus nega
CHICAGO. ILL.
klės pajėgas, pasisekė publi baisenybių iš to musų komu pašventinimo iškilmėse, namon sėda, 1928 Leavitt St. Clii840 West 33rd St.
lite atidėti gydyS mų. nes la,ikajs yra brangus. NeŠią didelę kompaniją
kų numalšinti..Atsiprašė, kad nistų gyriamo “žemės rojaus”. eidamas gali užeiti į minėtų cago.
Tel. Yards 2790
= tolš visos aklų ligos galima iš5 gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
valdo Lietuviai
valdyba per neapsižiūrėjimų Sakė, kad tie, kurie giria da vakarų, nes tokis vakaras pir Plot. raštininkas — Anastazas
= ilgiau Jus attdedate prideramą
leido ne šios dienos reikalais bartinę apverktinų Rusijos pa mų sykį Clevehinde.
S priežiūrą, tuo liga darosi aršesANT PARDAVIMO.
Valančius, 1511 S. 49 Ct. Ci Kampinis
E nė ir tuo labiau jus esate pavonamas
2
flatų
po
4
kam

musų
nauja
tvirtovė
kalbėti, kad sukilo susirinku dėtį, nieko nežino, bet yra su
Darbininkas.
E jui liekant neregiu.
cero.
barius. Kaina $3,500. Atsišaukite pas
savininkų
siuose nepasitenkinimo.
mulkinti bolševiku agentų už
Finansų rast. — Bernardas
2134 W. 60 Street
Pilietis “oponentas” prieina Rusijos liuks.,. Ten nėra to vi- JįĮJjgj
p^J^H Neįiartonis, 4442 S. Ricliurba pas
Telefonas Armitage 9770
prie manęs, sakydamas, kad sa kuom jie džiaugiasi; ten
i iwnmy
Evaltla ir Piipatiska
inond St. Chicago.
8 10 W. 33 Street
MARYAN S. ROZYCKI
norį privačiai šiais klausimais vietoj skelbiamo rojaus, yra
MU7.YKOS DIREKTORIUS
Iždininkas — Kun. F. Kudirka
j įas i šnekėti.
Moky
Ui.k > . >*u.
ir
pragaras visiems darbinin
2334 S. (laklcy Avė. Chicago.
Koui|>o/.ieijos
S Daloisktt man išegzaminuo— Tamsta viešai kalbėjai, tai kams. .Gera tik komisarams
2021 N. Wosteni Avė.
E ti Jūsų akis be užmokesčio. JeiKasos Glob. — Stefanija ScUž Kovo mėnesį.
Chicago, III.
= gu aš galiu jums apgelbėtl, aš
aš Tamstai viešai ir atsakiau.- i r pasanidytienisžinogžudžiains
S taip ir sakysiu. Jeigu negalėsiu
kauskaitė, 1902 So. Union
S aš lygiai atvirai ir tai pasakyMudu apspito londonietės ir kyliams, bet darbiu inkams ru Pajamos.
1900
S.
Halsted
Str.
Avė. Chicago.
E siu. Aš daleisiu jum pašinaudojau rengėsi jam nemalonumų sams didžiausias vargas, kurio ‘Sliainokin, Pa. 72 sk. .. $17.66 ir Jonas Mikolainis, 1529 S.
Tel. Ganai 2118
=0 E ti mano 23-jų metų patyrimu
Bhone Seeley 7 439
E kaipo aktų specialistu ir mano
padaryti. Pasikviečiau jį to- negalima nei apsakyti, nei aprn Port Carbon, Pa.......... J 6.60 50 Avė. Cicero,
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare
DR. I. M. FEINBERG
S gabumu išgydyme tūkstančių at
Gyvenimas:
E sltikiinų, kuriuose kiti buvo at16.66
Gydo speeljallal visoltlaa vyrų Ir
» liau į salę. Atsisėdova: pasi- syti. Patarė ir ragino įlėkiau- -Jolmston City, III.
KoresjMmdentas — Julijonas
* E "įsakę gydyti. Jus neprivalote
moterų lytiška* ligos
2811
W.
63rd
Str.
kalbėjova. Pasirodo, žmogelis syti tokių gyrimų, dirbti iš- Coaklale, I’a. 107 sk. . 26.00
S dulelsti dalytėti jūsų akis kitam
2101 Madison Str., kampas Wes
Tel. Prospect 8466.
~ kaip tik okulistui augščiausio
tėm Avė., Chicago
nuduoda didelį galvočių, bet vieno dėl savo brangios Tėvy Scranton, Pa. 36 sk. . . 109.30 Šliogeris, 1508 S. 48 Ct.
— laipsnio, o tai aš jums galiu suValandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
Cicero.
E teikti. Nedaleiskite trukumui
galutinai nedaug kų apie Lie nės, Lietuvos, ir remti jos iš So. Boston, Mass. 11 sk 129.00
S pinigų jums kenkti. Mano kalPagelbininkus
—
Antanas
Bistuvą žino. Nuo politikos perė rinktų valdžių. Ragino dirbti Pliiladelphia, Pa. 21 sk 220.00
__ nos yra prieinamos Ir mes galėlis,
1434
S.
49
Ct.
Cicero.
S
sime susitaikyti ant Išmokėjimų
Detroit,
Mieli.
168
sk.
.
jome ant tikybinio ir auklėji kiek galima, kad nepapuolus
Phone Clcoho 5963
. 13.87
DR. A. P. GURSKIS
mo klausimo.
į tokių padėtį, kokiame dabar Bultiniore, Md. 6 sk. .. 100.06 Agitatorius — Stanislovas Ju
LIETUVIS
DENTISTAS
cevičius,
726
W.
18
St.
Chicago
— Muši) valdžia yra nede yra nelaiminga Rusija.
Springfield, III. (i!) sk. . . 31.06
Praktiknoja M metai
4817 W. 14th Str. Cor. 4»th Avc.
Ofisas S14» 8o. Morgaa St.
mokratinė, sako jis man, —
Kadangi kap. Andrikis yra Cicero, III. 5.9 sk......... 342.96
Cicero, III.
Kertė 82-ro Bt.,
Uhloago, BĮ.
Vai. 9 Išryto iki 9 vek. Išimant
nes verčia tikybos mokytis, ne labai nuvargęs ir turi suiru VVashington, D. U........ . . 1.06 CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
8PECIJALIHTA8
Nedalias Ir Seredas
E Tą dalyką neatj/lėllnkite. Juo
Vyriškų, taipgi chro
E greičiau pradėsite gydymą, tuo
skiria mokslo nuo tikėjimo... - sius nervus, todėl matyt labai Sbenandoali, Pa. 132 sk. 24.06 Kas tiktai iš Cicero norite Moteriškų, niškų
ligų.
E greičiau pasveiksite. Jūsų akįs
— Kas tai yra religija Tam sunku jam kalbėti, bet vis-gi Selieneetady. N. Y. 142 sk. 5.06 gauti “Draugų” arba paduoti OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto
S pačios nepnsvelks, bet Jos dn.ro1 po platų, nuo • Iki « valan 10
C si vis blogesnės. Tam tikras gy
stos supratimu? — klausiu.
papasakojo daug įdomių žinių, Brockton, Mass............. 13.61 į jį apgarsinimų, ar kokį spau Iki
dų vakare.
dymas, ir tam tikri akiniai Išgy
■
DR.
S.
BIEŽIS
Nadėltotnla nno 9 Iki 1 po ptat.
dys tusų akis jeigu tiktai pada
— .Žmogaus įsitikrinimai į kurių baisu buvo ir klausyti. Cleveland, Dilio 22 sk. 245.85 dos darbų kreipkitės prie p.
■
LIETUVIS GYDYTOJAS
rysite) laiką. Ateikite Šiandien
Telefonas Yarda 987
IR CUfRl RGA8
■
kų-nors...—
Žmonės per prakalbų labui rim Ručine, Wis. 7!) sk......... 52.78 A. Valančiaus.
S pasimatyti su manim. Išegsa—S ■
2201 Weat 22nd Stroet
E minuosiu dykai.
— J Dievų, į pomirtinį gy tai užsilaikė. Gaila tik kad ma Newark, N. J. 1 sk. . . 130.41
ei. Canal 6222
1511 S. 49 Court
Hiust.
lies. o.i*
8114 W.
w. a^nu
42nd Klreet
n.reei
_
Ha
venimų? Taip?—
žai atsilankė. Priežasčių to lai West Seranton, Pa. S. L.
Pas
jį
galima
gauti
malda

— Taip. —
vo daug. Komunistui, išgirdę,
RKA 155 k p............ 142.30
knygių ir kitokių knygų.
— Daleiskime. Tai proto ir kad kalbės Andrikis, ir-gi pa Middleboro, Mass.. 66 sk. 5.25
PasiuaudokitA.
valios veiksnias yra tikyba, rengė prakalbas, kad savo pu Woreester, Mass. 30 sk. 75.00
Specialistas Akių, Nosies
ADVOKATAS
šis žmonių įsitikrinimas?—
sėn patraukti žmones ir kad Chicago, Tll. 31 sk......... 90.00
Ofisas Dldmlsatyl:
Dr.
M.
Stupnicki
ir Gerklės Ligų,
— Taip.—
mažiau išgirstų tiesos apie jų New York, N. Y............. 3.00 5* Telefono* Boulovard 9199
3107 So. Morgan Street
E 120 S. State St., 2 augštas
Bambarta B4
Aš žmonių nuomones ger gyriamų “rojų”. Kita priežas Girardville, Pa. 3 sk. .. 42.50
Telefonas i Central ggga
CHICAGO,
ILL1NOIH
Chicago, III.
biu. Kaip manai Tamsta, de- tis, kad vakanMis buvo pareng Sliainokin, Pa. 72 sk. .. 16.00
Telefonas Yards 5082
;
DENTISTAS
inok ratingoj valstijoj didžiumų tas Laisvės Lenkų svetainėj, Roekford, III. SI.RKA
S Vai.: 9 Iki 6; Neriėl 10 Ik 12
Valandos: — K Iki 11 Iš ryto:
3381 South Halated Str.
W.
S Vienos duris J šiaurę nuo
H
ar mažuma turi valdyti?—
bet kito išėjimo nebuvo. Sve 137 k p. ..................... 68.00 Jvolandoa: 9—12 A. M.
S po plotų Iki g vak. Nerišlio
£
Falr Kruutuvės
|
Telefonas! Tart
TaMs 4U)
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
1_6: 7—8 P. M
8
Žinoma, didžiuma... tainė darė nemalonų įspūdį, Springfield, III. 69 -k. 11.50 i
■■■■■■■■■■I
ifiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiit
LAUKAS Id LONDONO.

Krutoml Paveikslai iš Lietuvos

Didžiausi

Moderniški

Laimi

Geras Pirkimas

John Ruski n

nuo ugnies

39

| Jūsų Akis!

SOUTH LA ŠALIE STREET

Į Pasiteiraukite pas
! manę uždyką

BEI IŠLAIDĮ! ATSKAITA.

DR. A. L YUŠKA

k;

DR. G. M. GLASER

| Nelaukite—-atsiSau1
kitę šiandieni

1

■■■■■■■■■■■■■■■i E-<
V. W. RUTKAUSKAS )

■—i Dr.F.O.Carter

S

29

South

La

Salio

Street

DR. C. KASPUTIS |

Vakarais, 812

S3rd

St.

31
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

4

DRAUGAS

Antradienis, Bahuid. 19, 1^)21
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prakalbos (jei sykiu buvusių
IŠ T0WN OF LAKE.
trijų prakalbą nepasisekė. An
tros prakalbos buvo pasekmin Musų parapijoj prie pat šv.
gos. Susirinkimus dr-jų atsto Kryžiaus bažnyčios gyvena
vai lanko skaitlingai. Sky viena Lietuvių šeimyna. Tė
Jau Išmokami į 26 dienas
GALI GRYŽTI PIGUS GAT IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
rius
įsibėgėjęs
žada
pralenk

vai
lanko
Lietuvių
bažnyčių,
~
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
į.
RAFUOS.
VEKARIAIS VAŽINĖ
ti visus kitus skyrius, nes dva Kelius Kryžiaus eidami Lietu
JIMAS.
Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
7
viškai gieda, o vaikus siunčia į
Ketvirtadienyje, Bal. 21 d., sios vadovas pritariu.
"Gavome tuoH pinigini 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiui už mėnesio po iSsiunttmo.
_
Skyrius 7-as Šv. Kryžiaus į lenkiška mokyklų.
ZZ
Mikalojau Baltutis visas mums pinigus išmokėjo Iki ukutikat. Ir turime prunešti Štai kų. Nueikite pus
par. svet.
Nepaliečiami miestu su kom Dievo Apveizėjus
—
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo liaukų greičiausiai ir uųžiniškiausiai pareina piniį
Pasakoja, kada motina nu ~ gal. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas liaukas laukia
-~
Liet. Vyčiu 4 ta kuopa rengia parap. Cbicagoje jau nebepanijomis kontraktai.
X
pu 3—4 mėnesius. Vienu žmogaus suvaikščiojo net tris kurtus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po
2
paiso
laisvamaniu
ir
soeijalisvedė
savo
8
metų
dukterį
į
paminėti
S Baltuti Siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
S
Cbieagos advokatai šiandie iškilmingą vakarą
vadų.
Lig
šiol
veikęs
tyliai
tų
5
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
S
lenkišką
mokyklą.
Lenku
kle

didžiai užimti nepaprastuoju “Vyčių Dienos” ir spaudos at šiandien drįsta rodyties drą
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega=
nuotikiu, kurs, rasi, truinjioj gavimą Lietuvoje. Programoj siai. Turi veikiančią komisiją bonas, buk bijodamas užsi 7
traukti
Lietuvių
klebono
rūs

=
liškus
dokumentus,
davernystės,
įgaliojimo
aktus.
Esame
registruoti
Lietuvos
Atsto=
ateity papigins miesto gyven dalyvaus L. Vyčių choras ir
ir jai pradeda sektis. Žengia
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
f
tojams važinėti čia gatveka- solistai. Kalbės kun. Pr. Vai pirmyn ir žada užimti gražią tybę, nenorėjo priimti. Tada | vybės Washingtone.
motina parpuolus ant. kelių 5 rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
=
tukaitis ir p. Tg Sakalauskas,
riais.
vietą.
(sako,
kad
keliais)
prašė
Len

Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
f
Iowa valstijoje gatvekariu redaktorius. Įžanga dykai.
Skyrius N. Pras. Šv. M. Pa kų klebono, kad priimtų jos
kompanijos, kaipir Cbicagoje,
S
nos parap. Cbicagoje darbuo vaikų. Kunigas priėmė.
visas laikas trukšmavo, su vie Bal. 14 d. Dievo Apv. par.
jasi nepaisydamas klinčių. Viena duktė 14 metų ir su
šosios naudos komisijos pagel- svet. L. Vyčių 4-ta kuopa lai
Tel. Yards 4669
Chieago, III. 1
Bet ir nusiskundžia, kati visos nūs 11 metų jau seniai lanko ! 901 W. 33rd Street
ba traškino padarytus su mies kė gan svarbų susirinkimą.
pastangos neatneša pageidau Lenkų mokyklą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiifr
Svarbiausias darbas, tai valdy
tais kontraktus.
jamų vaisių. Tik viena Sal. Šir Gaila, kad randasi t'okių tam
Pagaliau tas klausimas atsi bos reorganizavimas. Dabar dies Jėzaus dr-ja nepriklauso siu žmonių. Jie pamiršo savo ĮĮiiiiiiimmiiiimiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimmiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifntiiiifmiiiittiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiu
dūrė augščiausian šalies teis valdybos sąstatas šiokis: kun. prie skyriaus. Rengia pikniką. tėvynę ir svetimiems tarnauja.
man. Šis pripažino tokiems, Tg. Albavičius — dvas. vad., Skyrius Šv. Petro ir Povilo
Par.
St. Šimulis — pirm., I). Šulckontraktams legalybę.
parap. Roseland, Tik, laukia iŠ
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas E
IŠ BRIDGEPORTO.
Ir Cbieagos gatvekariu klau kaitė — pag-, A. Alaburdaitė Apskričio platesnių paaiškini
jums nieko nekaštuos.
E
simas paduotas rišti augščiau — nut. rašt., L. Lukošius — mų ir nusiskundžia dėlei neku
Jau tuksiančiai išvažiavo per musų Biurą į Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesiu. Vi- =
Bal. 14 d. Chieagon atvyko
sian šalies teisman. Tad jei fin. rašt., Flz. Benaitė — ižui., riu priežasčių skyrius neina
šiem parūpinant pašportus,sutvarkoin taksus ir pagelbstani išsiunsti bagažus. Pašportu padarime už E
dailininkas p. Mikas Petraus
Iowa municipalitetai laimėjo, V. Stankus ir O. Satulaitė — pirmyn. Gavęs paramos iš Ap
savo darba kainuojant tik $1.00. Cž bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojant. KIEK- =
kas. Apsistojo pas gimines, pp.
iždo glob., J. Balsis — rež.
‘ turės laimėti ir Chieago.
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDI- =
skričio, žada surinkti visas Nausėdus. Jaučias sveikas ge
MO J TRAUKINI CBICAGOJE IKI JIS PASIEKĖ KAUNA.
|
Gal trumpoj atoitv Cl.ieagos
S"»irinkimn« notaro ru.lony- veikimui pajiegas.
rame upe, pilnas gyvumo, link
lre"K‘> <>» vakaru, susinu- Skyrius Šv. Kazimiero pa smas.
žmonės ir vėl galės' namlotica
kimus
punktuališkai atidaryti rap. Chieago Heigbts, III. ma
pigiuoju gatvekariu važinėji
Bal. 20 d. Bolįeinian-Ameri
ir tvarkiai vesti, turėti prog ža kolonija. Katalikiškos drmu, kai kad seniau.
can svet. (1440 W. 18-tli St.)
Čia gatvekariu kompanijos ramą laike susirinkimų ir kuo jos tik 2, kitos dr-jos ant tau “Birutės” rengiamame koncer
su miestu kontraktas yra ge pos narių skaitlių išauginti iki tinių pamatų, bet visos prie te tarp kitų žymesniųjų daini
100, kad kuopa galėtų nors lankios vietos dvas. vadovui ir
ras ligi 1927 metų.
ninkų dalyvaus ir p. M. Pet
dešimtį delegatų pasiųsti į bu prašė Federacijos konstitucijų. rauskas.
siantį L. Vyčių seimą. Dabar Kun. N. Pakalniui įteikus
Geg. 8 d. Aryan Grotto Tem
PRANEŠIMAS.
narių dvasia yra pakili ir li konstitucijas, minėtos dr-jos ple teatre (Wabasb ir 8-ta
pas geras.
Rep. nusigando, bet pramatoma, kad gatvė) pats p. M. Petrauskas
Amerikos Lietuvių ex-Kafeitrumpu laiku visos jos su vadovaus “Birutei” persta
vių Susivienijimo centro susi
CICERO, ILL.
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai
|
pras, jog nėra ko nusigąsti, bet tant jo operetę “Lietuviškos š
rinkimas įvyks šiandie, Balan
reikia
pamylėti
konstituciją
ir
809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chieago, III.
1
vestuvės”.
Rep. |
džio 19, kaip 8:00 vakare, 4GOO
Bal.
17
d.
Šv.
Antano
par.
pačią
Federaciją.
Žmonės
čia
So. Paulina gat. Valdyba kvie
=
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
I
čia atsibuikyti kuoskaitlln- svet. Šv. Dievo Motinos So- geri ir greitu laiku žada sky CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI- E
Kainos
laivakorčių
iš
N.
Y.
iki
Eydtkuhnen
$104.60
|
TE LAIŠKUS.
pūlingos dr-ja į rengė bal iii. rių sutverti.
giausiai.
Žmonių buvo vidutiniškai. Pel Dauginus naujų skyrių ne
Z
Idant žmonės važuodami per kelius rubežus nebūtu nutaksojami už vožiamus pinigus, yra patar- ~
Cbieagos
pašte (vidumiesty)
E
tina
kad jie kiekvienas nusipirktu ilraftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios.MEŠ E
nas
paskirtas
labdarybei.
pasirodė. Pageidaujama, kad prie Adams ir Dearborn gatvių
SUIMTA DU INTARIAMU.
E PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PA'GAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠ- |
visose kolonijose Illinois vals randasi atėję iš Lietuvos laiškai
= MOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA RANKOSE.
|
Bal.
17
d.
Šalčio
svet.
Liet.
tijoje susitvertų skyriai.
I"
žemiau įvardytiems asmeninis, ku
Pu automobiliniu plėšiku už
=
VALANDOS; Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais; Utar. Ketv. ir Suimtomis iki 9 vai. =
vakar naktį vidanfiesty užpuo Raudonos Rožės kliubas suren Tai tokios pasekmės jau ma rių delei adresatų persikėlimo E Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų.
~
lė Hotel La Šalie Taxicab Co. gė balių. Daug žmonių buvo. tosi kolonijose, kur skyriai' kiton vieton arba kitokių priežas
gyvuoja ir kur nesenai užsi čių išnešiotojai negalėjo surasti. viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiimiiiii'.^imiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiminT
naktinį kasierių TTerman T?aBal. 1G <1. Šalčio svet. Lab mezgę. Katalikai bedieviij jau Laiškus galima atsiimti prie Ge
bev, kurs su $2,100 ėjo į T.a
daringos
Są-gos 3-čia kuopa daug sykių nuskriausti pra neral Delivery (iš Adams gatvės
Telefonas PuIIman 8M
Šalie viešbutį.
A |k> AH STEAMSHIP
-r... , , . , . .
„. įrengė balių. Žmonių visai ma- deda suprasti, kad tik susivie įėjus po dešinėj pusėj), prie
Dr.
P.
P.
ZALLYS
•
IVIA%I ^COMPANY,I»
Piktadariu kasierių apmuš;-, i . 7 ,
,. . ,.v
Lietuvis Dentistas
y_„. .__ . .
zai tebuvo. Vargiai- lesąs pa nijus į Federaciją tegalima at pirmo langelio, ant kurio viršaus
Generalini .Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos
pašovė ir pinigus atėmė
10801 So. Michlgan Avcnne
parašyta ADVERTISED. Prašy
dengs.
remti priešą.
llOA.ItUld, III.
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Suareštuotu du intariamu
damas laiško adresatas apart savo
VAUANOOat B ryto Iki B vakare
Delei
J.
Vileišio
užsigulimo
įTel.
Pu
11
man
342
Ir
3180.
Iš New Yorko Tiesiai i
galvažudžiu.
pavardės turi pasakyti ir padėtą
L. Vyčių 14-ta kuopa turės aut Federacijos, nutarta tin prieš pavardę numerį. Tuomet
BREMENĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJŲ
svarbų mėnesinį susirinkimą ka.imi atsiliepti. Atsiliepimas valdininkui lengviau bus surasti.
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15.
TRAUKIAMI TEISMAN UŽ
S. S. SUBQUEHANNA Geguždo 21 ir Liepos 5
trečiadienyje, Bal. 20 d., Šv. neu.iilgio tilps spaudoje.
Blvd. 8448
Tas langas pašte yra adaras nuo Tel. Yards 6666
Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant 15 laivo j laiva.
NUŠOVIMĄ DETEK
Antano par. svet.
Rep. Raud. Kryž. Rėmėjų ir Šv. 7 vai. ryte ligi 9 vakare.
AtsiSaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažicrlniai Agentai j
Dr. V. A. ŠIMKUS
TIVO.
100 N. La Šalie St., Chieago, III.
Tel. Franklin 4130
Lietnvii Gydytojas, Gfalrnrgaa Ir
Vincento a Paulio dr-jos rei 901—Adasiunui Juozapui,
AkuSeraa.
3203 8. Halsted St. Oblcago.
Policija negali surasti žmog IŠ AM. L. RYMO KAT. FE kale apgailėta, kad centras 904—Andrijauskui B.,
Valandos: 10—12 15 ryto 1—3 ir
DER.
SUSIRINKIMO.
laiku
nepaskelbė
maršruto,
to

900—Babilienei Onai,
žndžio O’C’onnor, kuriam pri
#—-8 vakar'1 Ned. 1*—18 U ryto
dėl
ir
pasekmės
mažos.
Pirm.
907—Boeauskiui J.,
metama nužudymas detektivo
Malonu pasidžiaugti Federa kun. .T. Petraitis rodo reikalą 924— Budeliai St.,
O’Neill.
“ Nereikia daugiau kankintis be miego
didžios paramos Lietuvoje T.. 925—Butkui V.,
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
Del to teisman patraukia cijos susirinkimu Bal. 12 d.
Tel. Canal 6222
«
R,
Kr.
ir
Šv.
Vinc,
a
Paulio
930
—
Chepaeiui
Joe
ji
pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
mas jo svainis ,Foley su savo
Raportai iš skyrių:
1 DR. C. K. CHERRYS B
939
—
Cibulskiui
Ant.
įstaigoms
ir
11.
Delei
kolonijų
ir
paguldau į lovą.”
moterimi.
*
LIETUVIS DENTISTAS
«
940
—
Cepuliui
S.,
Raportas 12 skyriaus Šv. An iki šiol netvarkingai siųstų pi
#2201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt SUjį
Mėšlungis, dieglys,
Chieago
943—Dauksenienei Barb.,
tano
parap.
Cicero,
111.
Sky

nigų
Lietuvon,
Centras
sun

^Valandos:
9:30
A.
M.
to
12
N.°Į
suiręs
pilvas, perpilni
Praeitą parą Cbicagoje pa
946— Dervinskiui Jonui,
g
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 5
rius
puikiai
gyvuoja
ir
veikia
kiai
atjaučia
ir
nusiskundžia
vu duriai suteikia mažy
vogta 13 automobilių.
bažnyčios ir tautos reikalais. suvedime atskaitų. Centras 947— Dobilui Juozui,
čiui bereikalingą nes
<
magumą.
Rengia ir šįmet pikniką, ku prašo paremti šiandieninius 949—Dudui Jonui,
963— Gadeikai Agotai,
VALENTINE
DHESMAKING
rio pusė pelno eis parapijai, Labdarybės reikalus. Apskri
COLLEGES
964— Gedžiui Jonui,
o kita pusė Federacijos r<‘ika tys prielankiai žada remti vi 968—Glabiui Jonui
«205 S. HalNtrd, 2407 W. Madlson,!
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta jiii Jie prašo
1850 N. Wella St.
lams. Žmonės ii- dr-jos dirba somis išgalėmis. Kun. J. Pe 987— Katauskiui Juoz.,
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
dauginus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad priMoko Siuvimo, I’atternų Kirpi
išvien. Sutartis geriausia. Ro traitis yra nuomonės, kad Lie 988— Kazlauskui Izid.,
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
mo, Deslgning bltnlul ir namams.
dos, kad eiceriečiai per daug tuvos Raud. Kryž. vald. ne 989— Kerulis Rozalija,
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
F. AD. RTCHTER & CO.
Mokslas lengvais atraokėjlmata
metų butų lavinti suprasti Fe laisvamaniška, bet kol Lietuva 997—Krisiunui Tonui,
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa3rd Avenue & 35th Shvef,
Dųraugh of Brooklyn,
York City.
eikalauklt knygėlės.
deracijos tikslus. Dr-jos, ro neturi prezidento, tol ir tinka
Tel. Seelcy 1648
dos, visos priklauso prie Fe miausiai siųsti pagalba Šv.
Persiskyrė su šiuo pašau
SARA PATEK, pirmininkė.
Japonijoje via apie 10,000
Vinc. a Paulio dr-jai. Išreiški' automobilių.
deracijos skyriaus.
liu Balandžio 17 d., 5:45
Jeigu Nuzidegi
Skyrius Šv. Mykolo parap. pasitikėjimą ateityje geresnių
vai. po pietų.
Paėjo iš
-n,
Tai aprišk žaizda, ir uždek
Liltlt Nunt
Cbicagoje veikia panašiai Ci pasekmių su pagelba F^leraciKauno rėd.. Telšių apskr.,
far LiUU W
cerus skyriui. Rengia viešą jos. I’agyrė Federacijos rim
Ttlenuiolaiūm
J. P. WAITCHEES
Tvarų miestelio.
Nešaldo
Ir greitai užgydo.
knygynų. Visos dr-jos priklau tą darbą. Rytuose, sakė, to dar
Lawyer
Užprašom gimines ir
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