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Amerikos Lietuvių Tarybai ano atstovų Paryžinje štai

Paryžiui

GAL U2IMSIA. VIENNĄ

ai nors šešėli. alkoholio, tad 
gnl bus uždrausta žmonėms 
vartoti ir pasukas.

ITALAI ĮGALIOTI PABIRA 
SYTI PO SUTARTIMI

Kampanija vedam* tarp* 
kandidatų j prrcidcntns—ge
nerolo Gonzales ir generolo

New York, birželio 22 
Lietuviškų drauf.'ų ir orga 

nizacijų atstovų U New Yor 
ko. Ncw Jeraej ir Connecti 
cut'o valstijų seimas prasidėjo 
šiandien Vanderbilt'o Teatre 
koncertu, kurj išpildė pampi 
jų chorai, vedami p. Banio.

Mark Einer pirmininkas ir 
pirmasis kalbėtojas. Toliam 
kalbėjo MasUuskas ir Žilius, 
kuzių kalbos tapo priimtos su 
dideliu diiaufsmu.

Rezoliucija relKubtųjanti 
Lietuvos ir jos vaidilos pi.|L'

KAIZERIS PATARĖ PAT 
VIRTINTI SUTARTĮ Londonas, biri. 24. — Ang

lijoje ir |a> į m< U rymo taiko* 
kai kurį laikų veik* maudo 
kontrolieriui., kuriuo yra Geor
ge II. Ilolicrt-.

BnuaeUa, biri. 24. — Čionai 
viešėdamas prrcidentaa Vilno
nai pakvietė belgų karalių ir 
karalienę aplankyti Ruv. Val
stijas.

Karalius pakvietim* priėmė. 
Spėjama, kad ji* Anierik* ap
lankys ateinantį rugsėjį.

PRANCŪZIJOS KARES LAI 
VYNAS SUGRAŽINA

Paryžių, biri. 24. — Ameri
kos militariniai autoritetai ga
vo informacijų, jog Vokietijo
je rengiama revoliucija pri.-J 
dnbartinę valdžių.

Nako, m- visi gyventojai į* 
tenkinti valdžia. Norima jų 
sugriauti ir įvesti mil i tarinę 
diktatorystę.

Tik nežinia, kokie elementni 
rengia tų diktatoryatę.

NAUJOS PRANCUI 
AMBASAD'”’

Washington, birk. 24. — Čia 
lankėsi fu skaitlinga imrtijn 
Brazilijos prvzidentns-elektas, 
l»r. I'esson. Ant prezidento 
George Va.liingtono sarkofa
go jinai padėjo liaurų vainikų.

I*rezidrata*-elektaa ėia ofi- 
cijatiai priimtas. Ji. airiai su
grįžo iė taikos konferencijos 
Kumpoje.

imti savaip tvarkyti sąmonių, 
reikalus.

Graikijos premjeru trukdo.

Jnu kelinta savaitė kaip tie 
pienai dėstomi. Ir gal jau vis
kas Imtų laivę ĮMlaiigln, jei ik- 
Graikija. Pastarosios premje
ra* Vraiselos kol-kas nesutin
ka su pienai*. Sakosi, jis <hr 
(miauksiu*.

Kilos vieė|Kit i jos, sakoma, 
jau sutikusi.** «u tnis |denais.

Taa reikštų, kad mažosios 
yieš|iatijos gaminasi karėn 
prieš italus.

liet tni negalimu* daiktas.

NAUJAS ITALIJOS MINIS 
TERIŲ KABINETAS

Pirmininkas yra Fr. Nitti

Rymai, biri. 24.--Vietoje rv 
r.ignavusio praeita savaitę Or

1I tai i jo. pt 
orės kam i

l»ė*. nes 1 
-į n ptivw

Itnlijn n**
11

lnn«b» knhiinrto jau piltv«*rt<p I Londoną*, birž. 24.- Iš Vien- j kito* nauja* tolis kurio* 
intii* dvihftftim'- tai!

•»’ MAS TAIKOS STOVIN tinimo tapo priimta Taippat ' 
ir p n ta lenku bei bolievistu

Irti Imi taiki
a* * i į

Naujo k urmininku f it**, ii f 11 ft Vesti s* i * nrtinpttyti it“ 1 *ąlygonus Toulon. birt. 24. Karė. jubriovimą. BIPZ ' 1 auarni
ik.f tlnlm VI#i i

, i>» 11 m. , au11 i ’ k iw pi nu* tii.ii III
I to it y. kad prie* laikiniai 200 dclegutu jau pribuvo:

rio* Awdrijo« Matinę Virtiną, noru m **f‘Ym matujn ti kiti atv ’kitA- Viakaa pui I
*.!*imr*!i ii 1 kUi Dau<Uu bus rytoj j N
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“APlt APŠVIETA"
Detroil, Mich. Birželio & d.

L. Vyčių būvu »Usirinkuuaa. 1 
Hiaiuv susirinkime dalyvavo 
r rk klebonas Kun KcmėJia,

Lietuviu Dienos 
Pinigai.

•tyli ir kuriu ut skintų norėtų 
išginti pati Hierarchija.

Ik KATALIKŲ BllHAN. 
Vra aišku, knd t lene rali s Ka. 
talikiškų lleikalų Komitetas 
reikalauja centru ir dvaainėa 
pcgvllMs; atžagariai, |mstara- 
sis nesugebetų pasiekti savo 
•atvėrimu tikslo. Netrukus 
privaloma pasirūpinti, kad 
toksai biuras taptų įkurtas.

II. FINANSAI. Vėl-gi yra 
aišku, kad iiuinu pažymėtas 
pienus reikalauja duosmoa fi
nansų paramos. Musų išlaidos 
luiskutiuių melų pastangose 
išauginti fondus mus privalo 
intikriuti, ko mes pirmiau vi
siškai nesupratome, pasiseki
me. As vienok e»n priverstas 
p.sakyti, kad aš neįgijau visų 
Hierarchijos narių priimtini-



$36.00

Partoglory

O. Mankienė

Dr. G. M. GLASER

Smr. Valstija* 
užvizootai* p

įsakymo reikalauti raitu.
3. Reikalaujant nėra trati 

nai reikalinga pridėti fotogra 
fija*, kaip pirma buvo reik*

naujas reguliacija* link pas- 
portų iivažiunjant iT Suv. 
Valstijų.

L Pilkėtai ir pavaldiniai 
neutralių ir talkininkų kalių 
(L y. kalių, kurio* kariavo 
prieš Vokietijų ir jo. taikinio- 
kės) gali gauti paspurtus iš- 
valiuoti ii boa žalios.

iadmdrijo* Matikiai aitrų*.
Pietai ir Pietvakariai. Ne* 

Orleans trūksta 3JMM, Pensaco- 
la 500, ii Georgia praneia, kati 
akės darbininkų trūksta ir pa 
dėjimą* e*ų* aitru*. Trūksta 
darbininkų Pietų Karolinoje. 
Mobile trūksta 500. Arkansa* 
Šiaurė* Karolinoje, Oklahomu- 
je, Tenneeece ir Tena* praw 
*a kad ė*ų apie tiek, kiek rei 
kia. Virginija praneša kiek rei
kia Lyncliburge ir Norfolkc. 
b<-t 1.230 |mt<Iuuk Kicliiuandv. 
Houston praneša, kud 330 
trukata.

Padrika Pakrante*. Ix>* 
Angele* padėjimą* beveik nr 
persikeitęs 4JWI darbininkų 
|M-r<htug. industrijos .antikini 
aštrų*, ttakland reikalaujama 
laivų darbininkų, o San Fran- 
eiseo, pervirš sumažėjo 000. 
Industrijos santikiai geri. 
Portlund praneša X>0 pervirai 
ir Oregon visur reikalaujama 
durbiuinkų dirbti *odno*c ir 
vaieių ukėse. (raitų darbiniu 
kų trūksta Portlaiah*, taip |niI 
ten nemaža reikalaujama ir j 
miškų durim*.

•avių Bendrovė, kurion ma
noma sukelt tUOjOOO ir ui 
tuo* pinigu įtaisyti Lietuvo
je dirbtuvę.

4) Lietuvon Atstatymo Ben
drovė jau įdeda i Lietuvo* 
Valstijos trankų 1,000,000 auk- 
sinų.

5) Lietuvos Atstatymo Ben
drovė yra prisidėjus prie lai
vų nupirkimo ir kitų pramo
nė* įstaigų finansavimo. Yra 
jan sutartys, kuria* padarė 
Rotuana* Karuža Lietuvoje.

6) Lietuvo* Atstatymo Ben
drovė jau turi įkyrių Liatava 
ja, kuria reikia tenai prie at
statymo lietuvo* iš po karė* 
griūvėki ų.

7) lietuvo* Atstatymo 
Bendrovė yra susitarus kelt 
Spaudo* Draugijai kapitalų 
ligi $25.000, kuri veiki Lietu
voje ir Amerikoje.

H) Lietuvo* Atstatymo Ben
drovė jau turi sukėlu* kapita
lo arti $273,000 Lietuvoj pra
monės ir komercijom užvedi
mui.

!•) Lietuvo* Atstatymo Bcn 
drovė jau išmokėjo 1917 ir 
1919 metai* pilnai ap-imokė. 
ju*iem* šėrininknm* 4".

Im. išmokeju.* dividendu 
apmokėjai visas išlaidą, i 
R vA tiirAln tvrvnn v»iįvirs ’*

Birželio 13 d. nauja Jauni
mo draugija Iravo surengus 
išvažiavimų ant Beit salo*. 
Dieua buvo graži, todėl ir jau
nimo nemažai suvažiavo. Žai
sta ir linksmintasi. Buvo ir 
"geimių" su dovanomis. P-lė 
O. Rainutė gavo gražų pa
veikslėlį. Už greitumų J. Medi
nis gavo pypkutę su laboko* 
dėžute. Pažaidų* susėsta už
kandžiauti. Laike užkaiidžiavi- 
mo pasakyta kelios prakalbę - 
lės apie jaunimų, muzikų ir tt.

Ant galo atsilankė ir geib.

KM. Petro ir l’ovylo mokyk
la birželiu 13 d. jau paleido 
vaikučius atostogoms, kad at
silsėję per porų mėnesių vėl su 
naujomis spėkomis grįžtų prie 
mokslu. Atsisveikinimui su 
mokykla, mokytojos, seserys 
Dominikonkos, surengė vaka
rų su programų, kuris atsibu
vo birželio 15 d. Programas 
bu\o įvairus ir išpildyta* 
gražiai. Vaikučiai atliko lūki
mų. deklemacijas, dainas ir 
taipgi orkestrą buvo vaikučiu.

Telegrafų pranešimai. ku
riuos gavo Suvienytų Valsti
jų Samdymo Biuras per savai
tę iki 31 d. gegužio iš 10 mie
stų parodo, jog bedarbių toje 
savaitėje laivo 221,530 buvusių 
227,425 vienų savaitę pirmiau.

Iš pranešančių 101 miestų 
41 praneša perviršį darbinin
kų; 13 miestų praneša, jog 
trūksta 9,720 darbininkų, o iš 
49 miestų, jog yra tiek, kiek 
reikia. Iš 39 valstijų, iš kurių 
gautu* telegialau*, 17 pralie
ta, kad darbininkų jicrdaug; 
6, kad trūksta ir 15 tiek, kiek 
reikia. Svarbiausieji miestai, 
kuriuo**- liedarbių sumažėja, 
yra Knn-n- City, 1,500; Nėr 
linven. 1,500; Cleveland, 30į- 
000; Young-torn. l.Ottb; Balt 
Lake City, 2,000; tVIioeling. 
1,000; Milraukee, 2/M10.

Naujoji Anglija Iš dvide
šimt Naujoj Anglijoj miestų, 
devyni prantda, kad <larhinin 

19'^lkų yra perdaug. S, tiek, kiek 
reikia, ir 3 p» rnuižn. Indu*t ri
jo* santikiai abelniu imant 
geri. Bridgeport ėsų 6,000 be
darbių, Ne* Havru-'. 2,Vai; 
llnrtfor-!. MO; Middlctorni.

IMI
14.7b

sueinu v.W.NIUMr
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PAVEIKSLAI

I* BRIGHTOM PAIKO.

AUTAS

Ka« myli gražina. krikščionišku* veikalus Matyti 
ant M*no<, telmndo imti *‘Des«-nzano Mergelę." Ka* ma
tys tų veikalų suloštų. norės ir antrų kart* matyti. Nau- 
dokitės, ne* gali greitai pritrukti

Užsisakydami kreipkite* lino adreso:

Juoduką* aldermatm* A n 
mum it antrosios vanlo* kai- 
■a policijų už rasine* rian

MILICIJA UŽPUOLĖ BOL 
ŽEVIKŲ OFISUS.

Wilinette*j suareštuota* ii 
pašaukta* prieš taiko* teisėj* 
buvęs marininka* Itoliert J. 
Meyer. k ui- apmušė savo IA-

Hunus teisinosi, jog tėra* 
|MTilatig «•*** provokiškn*.

Teisėja* atidėjo bylų.

Balti*ji kovoja iu juodaiaiaia.

Masliington parko di*t rikte

Distrikto prokuroras Clync 
išnaujo pranešė, jog ji* pradė
si** plačius tardymu* prieš 
tuos visus krautuvininkus, 
katrie žmonos piešia parduo
dami maistų ir kitokiu* daik
tu*, remdamiesi augštomi*

Praeitam ketverge L. Vy
čių 36 kuopa laikė savaitini 
susirinkimų. Ku*irinkiman at
silankė pagrįžę* i* Dėdės Ka
ino kariuomenė*, i* Prancūzi
jos. buvęs kuo|s>* nary* ir gir- 
dorius Kulikauskas. Kiuiįui su
grįžusį narį širdingai pasvei
kino ir priėmė. P. Kulikauskas 
knip pirmiau, taip ir daluir ža
dėjo darbuotus sykiu su vy
čiai*.

Iš priežasties Dievo Kūno 
šventės, kuo|ui šeimininj išvn 
žiavimų, kuri* turėjo įvykti 
nedėlioj. birželio 22 d., atidė
jo nenpribotnm laikui.

rnAnnt M*kan<*ii

Bridgeporte policija pavog
imu automobiliu je nušovė plė
šikų. Itiidulpli Boruila. ‘jttib 

Ki-eley gal. Buvo jauna*. ėjo 
IK metus.

Motina nuėjusi policijos 
nuovadon apverkė sūnų ir iš
metinėjo policijai, kam šita nu 
žudžiusi jos vaikų, kurs bū
vi-* gera*, kasdien dirbdavęs.

Miltinoms ir didžiausi pik- 
taikinai vaikni yni gerinusi 
ir mylimiausi.

"DRAUGAS" PUB. CO.
1800 WEST 46th STREET, CHICAGO, ILLIR0I3

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai 'graži, ir nesunki sulošt

Trijų Tribūnų drama
KAIMA 30c.

sulig kongn-i 
ymo. knd susek

J. V KOVAS, 
Congreu A ve.,

W atet būt y, Co

Musų scenos nauji, gra
žų* ir lengvi perstatymai.

Komedijos, Farso*, Gy
venimo vaizdai. Dialogai, 
Monologai ir tt.

Reikalaukite kataliogn

ma tik iMj*
žMnuMua X, i’i
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