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jokios pagelbos, « kuomet -jų AIRIAI Nflfil NFPRIKI I|L4 an * sis > koklus *ian<iie turi ^
šauksmas pasirodo tuščias. KmiRi II UTĮ I llLrnmLMU n a d a i r k i t o s Britanijos dom o s asiijl ta Ai
Mes pravažiavome per tokias
;
vietas, kur namuose visi šei
reti net nuosavą armiją. An
mynų nariai išmirę.
Dublinas, Airija, rugp. 16.— glija pasiliko tik jurų kontro
ŽMONĖS MlftŠTA TRAUKI
Skandina savo vaikus.
Čia paskelbta, viešai tekstas lę aplink visą Airiją ir rei
NIUOSE.
Redwood, Cal v rugp. 16.
" Bolševikų valdžia skelbia, susirašinėjimų /de Valeros su kalavo laisvos prekybos tarpe
Iš San Francisco čia atvežtas Buboninės epidemijos neskel Jog valstiečiai-apleidžia savo Anglijos premieru Lloyd Ge abiejų šalių.
Sforza tai pat
pripažįsta, William E. Hightower, kurs
SFORZA DUODA SVEIKŲ
orge.
De Valerą atsakė premierui
bia bolševikai.
vaikus. Tas netiesa.
kad sukilimai Silez., tai Var- kaltinamas kunigo Heslin nuPATARIMŲ VARSA V AI.
Sinn-fein. vadų sferose sa (premieras atsakymą gavo bu
Tiesa, kad kai-kurie tėvai
šavos darbas.
Nes toksai žudyme.
Ryga, rugp. 16. į*i Iš rnies-. paveda savo vaikus bolševikų koma, kad jei neįvyksią jo damas Paryžiuje), idant An
kuris
vadovavo
Tegu lenkai žiuri, kas yra jų. Korfanty,
Per keturias dienas be per to Saratovo, taigi iš pat ba
valdžiai, kuri apsima juos kių geresnių atmainų, galimas glija būtinai pripažintų Ai
lenkams sukilėliams Silezijo traukos jis buvo policijos tar
do apimtių Rosijos plotų šir globoti -ir auginti.
Tečiaus daiktas, paliaubos bus pert riją nepriklausomą,. Gi pas
Paryžius, rugp. 16. — Bu je, yra Varšavos valdžios ofi- domas. Bet nepavyko kol-kas
dies, Latvijon atvažiavo trau valdžia nepildo pažadėjimų rauktos ir išnaujo gali prasi kui Arija iš savo noro galė
vęs- Italijos užsienių reikalų cialis atstovas. Kaipo-tokio nieko nauja iš jo išgauti.
kinis su pilnais vagonais lat Kiti tėvai savo vaikus sume dėti smarki kova airių repu- sianti sąjungoje būti su J\.ng-.
x^
Yatšava
negali
užsiginti
ir
ji
ministeris grafas Sforza, ku
llightower čia atvežtas, nes vių pabėgėlių. Tai pirmi tik- t a u p e n Volgon. Sako, tegu blikonų su anglais.
lija.
atsako
už
sukilimus
iSilezijoris vra vvriausios tarvbos naRedwood yra Mateo apskri rieji liudininkai, savo akmis verčiau vaikai nuskęsta, negu
Šiandie čia airių republiko- Premieras iš Paryžiaus par
rys, paskelbė platų pareiški
ties vyriausioji sėdyba. I r y- mačiusieji, kas veikiasi bado jie butų auklėjami komunis nų parlamentas svarstys pas siskubino namo, sušaukė miBuvęs
ministeris
sako,
kad
mą. Tuo pareiškimu išgvil
ra spėjama, kad kun. Heslin apimtuose plotuose.
tarąjį N premiero Lloyd George nisterįus posėdin ir vėl pasiun
tų
prieškrikščioniškoje
dva
dena ginčijamus Silezijos plo lenkams butų laikas paliauti šitoj apskrity nužudytas.
Parvyko apie 200 pabėgė sioje arba turėtų badu mirti. atsakymą. Nuo parlamento nu tė laišką de Valerai.
platinus
savo
šalies
rubežius.
tus ir perspėja lenkus, kad
Tame laiške premieras pa
Ateinantį ketvirtadienį pra lių, kurie Rusijon buvo pa
tarimo prigulės taika ar to
Nes
Lenkijos
negali
padary'
'
Saratove
mes
laukėme
jie susivaldytų, kad jie laižymi, jog Anglija negali pri
sidės preliminariai jo išktau- bėgę nuo vokiečių 1918 me
lesnė kova.
kvtusi savo ribose ir dirbtu ti laiminga svetimos tentori- .sinejimai.
c
pažinti nepriklausomybės. Ši
tais. Daugiausia moterys Tr traukinio visą mėnesį. Tuo
rimtą darbų savo tėvynės jos.
tą taigi pręmiero atsakymą
vaikai.
Del maisto stokos metu duonos svarui kaina pa
naudai. Bet nėgei stų, kad y- Lenkijos stiprumas, sako jis,
Londonas,
rugp.Lloyd
16. GaQr
An-i šiandie svarstys airių repubžymi dalis vyrų kelionėje iš kilo nuo ft,000 ^rublių ligi glijos
premieras
likonų parlamentas/
8 000 n
h
D a h s lš
m u
ra svetima, kas jiems nepri priguli nuo norimų užgrob
sisklaidė po Rusiją ir l a i k u i '
* *
^ ge paskelbė viešai turinius su
Tų visų susirašinėjimų ton
u
o
c
h
o
l
e
r
o
s
guli.
ti ir' pasisavinti Katovicn, ar
neatvyko reikiamon vieton, \\™™
* Saratove sirašinėjimų jo su de Valerą įnas gana draugingas. Nei iš
ka die
Italija turi moralės teisės Vilniaus, ar Danzigo, ar pa
kuomet prisiėjo toliau kėliau* " ****** P° y 5 0 0 J 1 1 0 " Airijos klaitsime.
vienos pusės nevartojami gruperspėti Varšavų. Nes suki čios Rusijos plotų.
nių.
r
u
s
e
iš
jų
miršta.
Dau
\
ti.
Liepos 20 d. premieras bu- mojimai. Abi pusi reiškia vilSmirna,
rugp.
16.
—
Grai
limų metu lenkai Silezijoje
Visais šonais taip" Lenkija
gelis susirgusių nesiregistruo
vo indavęs de Valerai taikos ities, kad tarybos -nebus pertnužudė kelias dešimtis italių padidinta gal ir turės preten kai pradėjo naują ofensyvą
Mirimai traukinyj."
j a . Bijosi papulti į barakus.sąlygas. Tomis sąlygomis Ai- .jauktos, kad susiartinimas ga
kareiviu. I r už tai dar neda- zijų, vadinties didele* valsty- prieš turkus nacionalistus.
, Pabėgėliai
visu
kelionės Nes susirgusieji izoliuojami
Anot žinių, turkai su pas metu traukiniuose sirgo. Juos barakuose ir tenai vargiai ka ri jai pasiūlyta dominija, ty. lrmas, kad pažiūrų skirtunuĮ
vė jokio atlyginimo, išėmus Įbe. Bet po metų, kitų ji patokia laisvė ir toksai valdy-1 galima suvienodinti.
sijns, kad jos tą didumą nai- kuba atsimeta ant Sakaria u- kelionėj'e palietė visokios epi tras pasveiksta.
atsi prašymą.
Sforza tvirtina, kad lenkai kiną perai. I r tie perai Len- pės. Niekur stipriau nepasi demijos, net Ir cholera. Trau
" S u paprastais vežimais
Silązijoje neturi reikalo kovo- kijai gali pasirodyti mirtingi, priešina graikams.
kiniuose kasdien pasitaikyda po visą miestą
rankiojami
ti su vokiečiais.
Nes jiems
Taigi, lenkų pirmiausioji
vo mirimų.
numirėliai, išvežami iš mies
tenai pripažįstamos ekonomi-Į priedermė, vietoje kabinėties DU ŽUVO NUO TROŠKU
Daugybė keliaujančių šei to ir suverčiami į abelnas
LIO
TYRYNE.
nės sąlygos. Bet lenkai ko prie visų, visais savo pasie
mynų iš būrio atsiskyrė ir duobes.
s
voja, kad pagrobti didesnius niais darvti taika ir su kaiANGLŲ SPAUDA APIE
lio reliefais ir skulptūros re
paliko Rusijoje, kad tenai pa
"Mums
esant
Saratove,
te
plotus žemės ir pačią Lenkiją nvynais gražiuoju sugyventi. Tuo tarpu netoli buvo van- laidoti saviškius, kad neduoti
produkcijomis.
LIETUVĄ.
nai
daugybė
žmonių
sirgo
ir
padaryti ruiminga.
| Nenorėti kas yra svetima.
Ypatingai metasi akysna
bolševikams valkioti mirusių
:i
bubonine epidemija. Bolševi
Londomas* ",Qhserver" ra lietuvių mitologijos ir legen
lavonu, suversti kui; i duo
kų valdžia nieko neskelbia aPrescott, Ariz., rugp. 16. —
šo: Lietuva vienintelė Euro-v dų biustai: Perkūno, Pikulio,
bes, kurias bolševikai šiandie
pie
tą
epidemiją.
Tas
laiko
August Kaufman su savo žino
poje valstybė neišleidusi sa- i Patrimpo,
Aitvaro,
Kovo,
visais pakeliais kasa ir į Jas
ma slaptybėje.
na ir trimis vaikais keliavo
vo apyvartos ženklų ir viena jjlildos, Lagdonos, Laimės ir
verčia numirėlius.
į čia iš Pasadena, Cal. V,ŪBe maisto.
iš Rytų Europos kraštų, tu- kitų. Parodą dabino ir graMrs. Valley Feldbach, gi
žiuojant per Mohave apskri
rinčių pazitingą prekybos ba- j žųs Lietuvos veikėjų biustai,
musi Rygoje, kuriai pavyko
" Pagaliau sulaukėme trau
ties tyryną suvartotas visas
lansą. Gerą prekybos balan- \ kurių gana daug gyvai pada
traukiniu - parvežti savo du kino.
Niekas iš viso mūsų
vandens išteklius. Visi troš
ANGLIJA TURI INTAKĄ i Londonan, Suv. Valstijų am ko. Vanduo t/uvo reikalingas vaiku, 13 ir 11 metų, ir ser būrio neturėjo maisto ištek l ą Lietuva turi dėlto, kad ji Į rytų. Be to, yra daugybė
gantį vyrą, inžinierių, net iš liaus. Taigi kaip tik trauki išvengė klaidos kitų naujų 'Lietuvos typų — vyrų ir graTAUTŲ SĄJUNGOJE.
basadorius Harvey jo paklau- automobiliui.
padarytos, išleid-ižių mergaičių: Vitukas, OnuSaratovo, pasakoja baiseny nis kur kokioj stoty sustoda valstybių
sė, ar jis turi keliauti LonTad Kaufman sustojo, pa
jtė, Mariutė, Katriutė ir tt.
bes apie savo kelionę ir .apie vo, tuojaus vyrai eidavo jęįe- žiant savo pinigus.
Prancija neturi stiprybės po- donan, jei premieras staiga
liko automobilių ir pats vie padėjimą Rusijoje.
Tokią pažiūrą yra pareiš Paroda darė gerą įspūdį į
.
stan ieškoti maisto.
litikoje.
išeina
^š
tarybos.
\
nas leidosi per tyryną ieškokęs Lietuvos finansų ministe lankančius.
Plėšikai
trankosi.
Pasakojama, kad į tai Llo- tį kokio nors šaltinio.
"Saratove, kuomet mes bu ris p. Galvanauskas, vienas
Paryžius, rugp. 16. — Čia
vd George atsakė: Tai tamsPer 72 valandi klaidžiojo.
" M e s gyvenome mieste Ro- vome pašaukti stotin, trauki iš žymesniųjų valstybės vei 4 ŽUVO GAISRE PHILAvis dar rašoma ir kalbama a- .tos nuosavas ir laisvas reikaNeradęs vandens krito ir mi vno, ties Volga, apie 60 mai nis išstovėjo apie 12 valandų. kėjų, viename pasikalbėjimo.
pie Prancnos nerJavykimus L
^
DELPHIOJ. .
Iš
nuėjusių
ieškoti
maisto
vy
\
_., ..
*T,
.
slas. Tas su mano
gryžimu rė.
Vl
Ministeris taip kalbėjo: Jei
lių nuo Saratovo,*• pasakojo
Augšt.
Silezijos
klausime. Londonan neturi nieko bend
i
rų
31
paliko,
kuomet
trauki
mes išleistumėm savo pini
Philadelphia, Pa., rugp. 16.*
Tuo tarpu likusioji automo- Mrs. Feldbach. "Gegužės 15
Pranci,jos buvo noras paten ra.
nis
netikėtai
apleido
stotį.
gus,
galėtumėm
turėti
gana
— Atlantic Refining Co. įs%
biliuje žmona su vaikais irgi diertą pranešta, jog birželio 2 Sekančioj stoty, kur traukinis
kinti lenkų ambiciją. Kad tuo
daug kariuomenės mūsų ne taigose—PoinBreeze Oil, pad.
iš'
Saratovo
važiuos
trauki
troško. 3 metų mergaitė mirė
tarpu neatsiektas tasai tiks
Londonas, rugp. 16— Par
nis su pabėgėliais į Latviją. išbuvo irgi apie 12 valandų, priklausomybei ginti ir atsi kįlo gaisras. 4 žmonės žuvo ir
nuo
troškulio.
las.
vykęs Londonan
premieras
Taigi tuo traukiniu galėsime keletas vyrų prisivijo ir pa spirti prieš lenkų įsiveržimą, daugybė sužeista.
Nelaimingąją moteriškę suVietos politikai kuone vien Lloyd George pirmiausia pa
Mes savo gavo traukinį. Kiti pasiliko tečiaus "mūsų. žemės ūkis ir
dviem gyvais vaikais atrado keliauti ir mes.
balsiai tvirtina, kad Silezijos žymėjo:
Rusijoje.
prekyba bei „pramonė butų
pravažiuojantis motoristas ir daiktus susikrovėme į vieno
NUSKENDO LIETUVA.
klausime Prancija gavo nepa
"Konferencijos
Paryžiuje
suirę. Tuo būdu Lietuva iš
valstiečio
vežimą
ir
pasileido
"
I
š
Saratovo
į
Režica
trau
davė pirmąją pagelbą. Paskui
keliamą smūgį, kokio nesiti
pasekmės nereiškia jokių An atrastas ir jos negyvas vyras. me ant Saratovo. Visu Pa- kiniu keliavome dvi savaites. gavo tą lygsvarą, nes stiprus
kėta.
78-tos gatvės pakraščiuose
glijos su Prancija nesusipra Jis žuvo vos už 50 yardų nuo volgiu šen ir ten valstiečių Normaliais laikais ta kelionė vokiečių markės kursas nelei
Anglija Tautų Sąjungoj tu timų. Italijos ekspertai yra
pasinaudoti
spekulian besimaudant praeitą sekma
judėjimas labai didelis. Vie užimdavo 4 dienas. Ir visos do
rezervoaro
su
vandeniu,
kujimas Silezijos klausimą pa vienodos nuomonės su mumis.
Vadinama
"juodoji dienį nuskendo August Mei
ni keliauja į Saratovą, kiti iš kelionės metu mums duota tams.
riuomi
girdomos
avys
ir
gal
lus, 1*635 Girard gat.
vesti rišti Tautų Sąjungai. Llo Japonija taipat palinkusi mū
ten, dar kiti kitur.
dukart kokios tai žuvies sriu birža'' Kaune, mažiau gali
vijai.
yd George tai padarė, kad ne sų pusėn. Tai ne jokis nukalSkęstantį pašoko
gelbėti
pakenkti Kaunui, negu ki
bos.
"
P
o
visus
plotus
trankosi
pertraukti ryšių su Prancija, tinimas prancūzų ekspertų ar NULINCIUOTAS JUODU
toms pakraščių
valstybėms Lemont, 9730 Winston Ave.
"
D
a
u
g
žmonių
mirė
vago
gaujos
plėšikų.
Plėšia
ir
de
kuri baisiai karščiuojasi del ba prancūzų valdžios, bet svar
kur valiutos spekuliacija už Bet ir tas buvo pagautas van
KAS.
nuose.
Vienas
tėvas
atsisagina
apleistus
valstiečių
na
lenkų reikalų.
nuodijo visuomenės gyveni dens sūkurio.
bu, kad anglai ekspertai irgi
mus.
Kur nežiūrėsi visuose kė išduoti iš vagono sftvo mi
Lemont išgelbėtas, bet Mei
Kingston, N. C, rugp. 16.— plotuose, visur pamatysi kį- rusios dukters lavoną bolševi mą.
Anglija Tautų Sąjungaje tu- turi nuosavas pažiūras ir jų
lus žuvo.
ri didelę intaką. Kad tuo tar- j stipriai lakosi. Kadangi nuo- Jonės apskrity minia poros lančius kamuolius durnų iš na kams reikalaujant.
Už tai
pu Prancija pastaraisias lai- įmonių skirtumai pasirodė la tūkstančių baltų žmonių pa mų griuvėsių. Valstiečiai ap jis buvo areštuotas ir varu
XAUNAS.
Vilniuje išeiO R A S . — Šiandien prakais jau buvo pradėjusi veikti bai dideli, reikėjo rasti prie- gavo juodąjį Jerome Whits- leidžia ^namus daugiausia to lavonas paimtas. Tuo tarpu nąs gudų laikraštis " K r i n i 'prieš tą Sąjungą.
[monę kitokiu būdu tą klausi- field, pakorė ir suvarstė revol dėl, nes pirmiau plėšikų ei traukinis važiavo toliau, jo ca", įdėjo pasikalbėjimą su matomas lietus; šilčiau.
•v.*
« •
verių kulipkomis. Whitsfield na būriai bolševikų ir nuo vai žmona buvo su mumis. Pa katalikų metropolitu Roppu,
111
ns
Anglijos premieras išpradžių! ^
ti.
buvo • intariamas baltos mote- stiečių renka mokesčius. Ku galiau žmona pabludo.
kuris išsireiškė už įvedimą vi
priešinosi net siuntimui dau- ! Lloyd George pareiškė, kad
riškės užpuolime.
rie neturi pinigų, nuo tų pa
"tSaratove komunistai ge sose Gudijos bažnyčiose pa
giau karuomenės
Silezijon. j visa vyriausioji taryba laikėimami visi likusieji javai ir rai apsirengę ir sotus. Bet maldų ir pamokslų gudų kal
Paskui visgi sutiko jieatlai- si vienodos nuomonės. Tik vieWashington, rugp. 16. — Čia maistas. Nepaliekama javų apimti baimes.
Svetimų šalių pinigų vertė,
Kai-kurias* boj. Metropolitas Roppas pa
džiai prašant premierui Brian- j na Prancija kitokios,
kalbama, kad kaip* veik kon nei sėklai.
apskritis jie visai apleidžia. peikė lenkų endekų darbuotę, mainant nemažiau 25,000 dol.,
dui. I r tai padarė, kad BrianTodėl Silezijos padalinimo
d o perdaug neįžeisti.
* klausimas ir pavestas Tautų gresas pertrauks sesiją, pre
"Artirtanties . mums prie Komunistai pavieniui niekur skaitydamas ją kenksminga. rug. 15 buvo tokia pagal Mer
zidentas Harding iškeliaus a- Saratovo, reginiai darėsi vis nepasirodo. Bijosi ypač val
chants Loan & Trust Co.:
Santikiai Prancijos su An- Sąjungai.
3.58
Mariampolė.
Čia valstybi Anglijos sterl. svarui
glija labai intempti. Nors aPremieras sako, kad Tautų tostogosna kur j vakarus.
baisesni. Matėme tūkstančius stiečių užpuolimų. Nes vals
pię tai' viešai neskelbiama, bet Sąjungos pareiga tą klausimą
valstiečių 'šeimynų, gryžtan- tiečiai pagieža dega prieš nėje" gimnazijoje buvo p-o Prancijos šimtui frankų 7.71
4.25
Aleksandravičiaus
kurinių Italijos šimtui lirų
ir be/ to gana gerai žinoma, i išgvildenti nuodugniai
nuo mas ilgus metus. Ir pabaigo čių į sunaikintus savo namus. juos >>
1.18
paroda. Buvo išstatyta sto- Vokiečių šimtui mark.
Kuomet Lloyd George nus-1 pat pradžios ligi galo.
je bus išrištas lenkų nenau Jie gryžo, kad savo tėviškė
1.18
Praeitą parą Chioagoje pa vylų, biustų, reliefų. Sienos^,Lietuvos šimtui auks.
prendė palikti vyriausios tary
Kai-kas dabar pastebi, kad dai, ty. nors teisingai, bet ne je nors numirti, kuomet bol.05
išdabintos buvo gipso ir mo-1 Lenkijos šimtui mark.
bos susirinkimą
ir keliauti Silezijos klausimas bus riša- taip, kaip lenkai pageidauja, ševikų valdžia negali duoti vogta 14 automobilių.

Italija Perspėja Insikarščiavusius Lenkus

NIEKO DAUGIAU NEPA- BAISENYBES NUPASASAKOJAINTARIAMAS KOJA APIE RUSIJA,
ŽMOGŽUDIS.

SOMYBĖS AIRIJAI.
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Antradienis, &ugp. 16*, 1921

pąAūGAft

Antradiei

ant gatvės" savo darbininkus,
gystės P. Bartkevičius g r i e b  kvotimus! LIBCUVA LAIS- kaip jie patys spaudą infor
Tai milžiniškas žygis. Jį no
si, kad nežeminus Tautos Fon- fVA -DABAR, AR NIEICA- mavo, norėjęs biznį gelbėti nuo
LIETUVIŲ KASAIiDEŲ DIENRAŠTIS
ri a t l i k t i premieras
Briand.
dą.
DOSj
galutino krizio. Gali tik pagir
"DRAUGAS" Jam
Kiek
melų.
ir
šmeižtų
varto
tame
sumanyme
sądarbiVįsų lietuvių, o ypač Vyčių ti tokį vikrų Naujienų biznio
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Tose žiniose gali but daug monė, jie lengvai apsidirbs sų Purickis pasakęs: "Galimas
jienose
darbininkų
streikui,
daiktas kad Tautos Fondas JŲ MHJJONV DOLERIŲ.
Kartu su A. L. R. K. Fede
tiesos. Nes štai kuomet pakilo generolu. Nes Lenkija, suvar
reikalų vedėjas p. Jurgelionis apsiėmė tokių "herezijų" skel
Reikalas
yra
skubus
ir
dide
surinko daug pinigų Lietuvos
racijos Kongresu, Br'ooklyn,
skardus badaujančios Rusijos žyta Suvalkų sutartimi, nega
"apsigynė" prieš visus "pa bti Naujienose.
lės
svarbos.
Atidėlioti
nėra
reikalams, bet gaila, kad Lie
. . .
N. Y., rugsėjo 1 d., 9 vai. iš
šauksmas, Pranciją viena iš lės duoti jam reikalingos pavyduolius" jo bizniui paskelb
galima,
reikia
petis,
.petin
su
tuvos valstybė tų pinigų ne
pirmutinių pasiskelbė gedbė- gelbos".
damas kad du kart du bus Jie kaip tik ir reikalauja iš ryto prasidės Liet. Raud. Kry
mato ir negauna."
rėmus stoti visiems darban!
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Dardanelus. Konstantinopoliu
1 tam tikrus žodžius. Ar tuos žodžius ir kiti girdėjo?
pamatyti sergąs tėvas. Veltui jis antru kart prie jo durų seleno.
Anglija nori įsodinti graikus.
Ji pagalvojo ir nenoromis prabilo:
Tas skubus pasišalinimas metė įtarinėjimo šešėlį kurs jį
Ta Anglijos ekspansija Pran
Gal but.
1
slėgė.
cijai daro daug baimės. Nes ji
To užteko kad tyrinėtojai vėl pradėtų naują tardymą.
Apie įtarinėjimus nieko nežinojo. Jis suvis nemanė kad
trumpoj ateity gali netekti
IŠ FRANCU KALBOS SULIETUVINO'
Pasišaukę Joną klausinėjo.
grasinimo žodžiai piktumo momentu ištarti galėtų tarnauti
prekybos rinkų.
NEMUNAS
— Ar nieko negirdėjai, kvotė tyrinėtojai, kad kas butų kaltinimo pagrindu. Nežinojo taipat apie Vingio žudynes. Įsi
Kad sulaikius Anglijos įsi-T
—ką nepalankaus išsitaręs apie Vingį.
gilinęs į politinius klausimus stengėsi užmiršti tėviškę, o net
bėgimą, Prancijai belieka tik
(Tęsinys).
ir Rožę.
— Žinoma kad girdėjau, atsakė durininkas.
Draugo
Romanas.
viena priemonė — kuoveikiaus
ŽMOGŽUDYSTE.
— Ir kodėl tyli!
susiartinti sū* Rusija. Tas su
- Laikraščiai trumpai ir nežymiai, truko smulkesnių žinių,
siartinimas su bolševikais, tai
— Ar-gi aš žinojau kad reikia sakyti?
rašė apie žmogžudystę prie Ralių sodybos Klevinėje, bet Jur
— Negaliu tamistoms nieko tikro pasakyti. Sakyčiau
desperato darbas. Bet nėra jau
— Ęeikia tiesą sakyti.
gis, nelabai 'žinias gaudydamas, nepastebėjo.
kitokio išėjimo.
nakties vagis jį priepuolamai susitiko ir norėjo apvogti,, bet
— Tiesą, tai tiesą reikia sakyti, bet žodžiai tie blogi.
Reikėjo laukti progos kada faktas paaiškėjęs plačiai ir
Tuo keliu žygiuodama Pran nemanyčįau kad norėta jįs apvogti. Jis niekuomet nesinešiojp
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— Koki žodžiai,
sensaciniai pasiskelbtų po laikraščius.
ciją mano panaikinti anglų pinigų prie savęs, Nuosekliai....
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— Toki kaip va: " T u paskutinis niekšas.... Spiaunu tau
Taip ir buvo. Dienraščių korespondentai netrukus pasiga
įtaką Konstantinopoly. Nes ši
— Taigi ponia spėji kad tai keršto žymė!
veidan.... Tu gali drebėti.... Aš tave surasiu.... Tarp tavęs ir vo keistų spėjimų ir laikraščiai, ypatingai " L a i s v ė " atsrjauzditą miestą ir Dardanelių perJi gailėjosi pertoli nukalbėjusį.
manęs Jtova ar mirtis...." ,
no ilgą korespondenciją dėlei įvykusios (žmogžudystės.
taką Pranciją išanksto " dova
— As nežinau,
— Kada tuos žodžius girdėjai?
i "Laisvė" nebuvo Jurgio mėgiamas dienraštis, bet jis so
noja " Rusijai.
Mėgstąs preciziją tyrinėtojas tęsė:
— Vakar vakare.
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cialiste bloko vadas tėmijo svarbesnius spaudos straipsnius.
Kitas svarbus Prancijai daik
— Aišku. Tamista negalį žinoti. Apie 11 vai. nakties ne
— Kur?
Vieną rytą, ant trečio puslapio, didelėmis raidėmis išskai
tas — prancuzų-bolševikų są— Pas mus. Prie seimyninko durų.
tė:
jungon įtraukti lenkus, kurie labai kas vaikščioja. Taigi mes nesiteiraujam tarsi tamista
— Kas?
senai to laukia. Tuomet Len žinotumei kas yra tikrasis kaltininkas, bet spėjamasis.
KEISTA MJSLĖ.
— Spėjimas tegali tamistąs suklaidinti. Ne, aš nenoriu
kija butų apdrausta iš Rusi
— Jo sunųs. Jurgis Ralys.
jos šono ir smarkiau galėtų įtarinėti. Aš nieko nesakysiu .daugiaus. Parašykit kad aš
Žmogžudystė, apie kurią mes esame miuėię, iškelia nau
\—Atstovas?
spirtis prieš Vokietiją. Suda jokios nuomonės apie kaltininką neturiu.
jus įtartinas prasmės spėliojimus.
— Atstovas.
rius tokį stiprų bloką prieš Vo
Vingis įą pat vakarą buvo pašauktas sergančio Ralio.
J i gerai žinojo kad panaši tyla neleistina. J i nusima
Tyrinėtojai pažvelgė viens į kitą. Tpla. Paskui atgavę
kietija, iš rytinio šono, vaka
nė kad jucdaukgiaus tylės, juo labiaus jos klausinės, žadinda-[ šaltą kraują, valdininkai sužinojo visą sceną. Pasišaukė-ki- Turėjo surašyti testamentą. Atlikęs savo darbą ir pąsiraruose Pranciją jaustųsi pasima tuo būdu tyrinėtojų smalsumą ir jų troškįmą sužinoti apie tus tarnus ir tie paliudijo tą pateką Jonas kalbėjo.
f&M seneliui, Vingis apie 11 vai. grįžo namoih. Pakeliui buliuosavusi nuo sargybos Pareineva slepiamąjį asmenį.
Jau buvo vėlu kuomet detektyvai išvažiavo iš Ralių. Ne- -O nužudytas.
niu.
r
Tyrinėjimai parodė, kad tą pat vakarą buvo atvažiavęs
Bet iššaukusi tokį įspūdi ji dabar pasirįžo nutilti. Veltui trukus visur pasklido gandas kad Jurgis Ralys buvo įta
Taigi Pranciją sugalvojusi
tėviškėn atstovas Jurgis Ralys.
vienu žygiu nušauti kelis zui jos klausinėta, teirautasi, o net ir grasinta. Tylėjo ir tylėjo. riamas žmogžudystės kaltininkas.
Ęaip tarnai liudija, Vingis su atstovu smarkiai smiba:
Vienas klausimas netyčiomis paliestas jos užsispyrimą
kius. Nori pažaboti Angliją,
rė ir atstovas jam grasinęs atsilyginti.
daug gera padaryti lenkams, parlaužė.
Jurgis Ralys grįžo Kaunan. Jis galvojo kad. nepavyks jam
(Daugiaus bus)
— Tamista pasakei nenorinti ką nors įtarti pakartojant
pati save apdrausti ir visais

—

'

l'l

miiiiiiiimiiiiiiiiiiuuMiuiiuuuiiuiiiiiM šonais suvaržyti Vokietiją.
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^Antradienis, Rugp. 16, 1921

C

AB

=

Nematyt civiliu, gyventojų
su naujais drabužiais. I r nega
li su senais, bent kiek geres
444* 80. Weste*n Ave.
U l U A l A l JlU I M |
m* • -m. i Į I Į J I , , , . ą j . • , • » , • , , ą^ ^ . jį,,,, j , ąm ą i *Ą • p «H I JI
U t į niais drabužiais gatvėje pa
Telefonas Lafayette 4146 f **—• <***>*•• * e t o s a s
Šias pamokas lankė apie du sirodyti, nes valdininkų gau
NAUJAS FEDERACIJOS
_ ,
\
fcpeoijalistaa
Moteriškų, Vyrišku
Valandos: » - l i rytate 1-1 po i
<*rooiS*u MfH
šimtu jaunuolių. Rugp. 7 d. jos užpuola ir nudrasko iki
SKYRIUS/
piety ir 7-8 vakarais. N«dėldia-f
_MW „ ^ T V„ ^ T — T ^ V ^ Jalais tiktai po pietų S Iki S.
į
***AMDOBi 10—11 ryto S—« *
gražus būrelis vaikučių pir baltinių. Ųž nusiskundimą del
F* g pietų, T—8 vak. Nedėliomls ls—1« A
apiplėšimo gauna kalėjimą ar
mu
syk
priėmė
šv.
Komuniją.
gpringfield,
UI.
Rugp.
11
d.
Ofisas 3854 8o. Halsted St., Chl—gt
ba sušaudo. Taįpąt pasielgia
Telefonas Drorer • • # •
Šv. Vincento parap. salėje į- Lietuviškai skaityti, rašyti,
su žmogumi už pavadinimą žy
«IIMIMUIIlllllUIIUilllimiJIMIIfllMlltllM«
vyko
vietinių
lietuvių
kataliLietuvos
istorijos,dainuoti,
de
*5»OCWW
dą žydu, už šunį šųniu^ o ne
VAluKNTlNE DKESMAJKIBfG
kiškų
draugijų
atstovų
pirmas
klamuotį
ix
scenos
veikalėlius
COJULEGES
tovarišč.
[4205 8. Halsted, 2407 W. Madlsoi
susirinkimas ir tapo oficijaliai vaidinti, vaikučiai bus moki
ta&O H. WeU» St.
nami per ištisus metus šešta Kur tik kreipėsi į valdišką
užmegstas
A.
L.
R.
K.
Federa
1S7 Mokyklos Jun^rt. Valstijose.
Fabionas ir Mickievicz ved.
vietą, tai kitokio viršininku
Moko Siuvimo, Pa t t e m ų Klrpldieniais
nuo
9
vai.
ryto
iki
12
cijos
skyrius.
Dalyvavo
sekan
buvę
A.
Petraitis
ir
S.
L.
Fabionas
įmo, Deaigning bizniui te narnama*
nematysi kaip tik žydelį. I
[Vietos duodamos dykai. Diplomai.]
vai. pusiaudienio.^
tieji
vietiniai
veikėjai:
P.
StirSiuntimas
pinigų,
laivakor
[Mokslas
lengvais
atmokėjimaiaj
užklausimą kodėl civiliai žmo
liesos dienomis ir vakaraia. Patės, pašportai ir tt.
bis ir J. Jakučionis nuo A. L. Muzikui A. Aleksiui čia ap
Lietuvė Motina iš Philadelphia rašo:
nės taip kantriai nutyli tokį
reikalaukit knygelė*.
NOTARIJCšAS
sigyvenus
Springfieldo
jauni
R.
K.
Susiv.
121
kp.,
J.
Vyš
Tai. Seeley 1«4»
"Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir
Real Esftate, Paskolos, Insurkaal
žiaurų elgimosi, atsako, kad
SARA PATEK, pirmininkė.
Ir tt.
niauskas, Ji Gedminaitė ir J. mas nejuokais subruzdo studi už išsitarimą vieno žodžio,
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaitės. Po
809 W. Sotb St., Kamp. Halstod Sk
juoti
muziką
ir
girejėjau
kad
(Jruštas nuo Tautos Fondo
išbandymo daugelio visokių maistų, jai gydy
Tel. Boulevard 611
kad blogai, sušaudo be jokio
Vai.: 8 Iki 8 kasdieną
mokinių
skaičius
sparčiai
au
skyriaus, A. Kuperis, L. Naųtojas užrašė
Vak.: Utar. Ket. ir Sun, iki t r a k
teismo.
'TeL Yards 6666 Blvd. 8448]
Ned.: iki S po pietų.
mavičius ir A. Aleksis nuo L. ga.
Pragyvenimas yra neapsokoAlrktirtng
Dr. V. A. ŠIMKUS
Vyčių 48 kp. Susirinkimo veniai brangus. Darbininkas už
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
dėjumi išrinko A. Aleksį o
dirbantis iki 25,000 rublių ne
SMS B. Halsted St. Chlcago.
rast. — J. J . Gedminaitę. Po VIEŠA PADĖKA PARAPI
Tel. Canal 357 Vak. Canal 8118
gali pragyventi, kad ir vienas.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—I Ir
.
JONAMS.
išaiškinimo
Federacijos
tikslo
f—8 vakare Nsd. l t — I I Ii ryto.
Smulkojo cukraus svaras; kai
ir perskaitymo svarbesnių da
^CONDENSED
M1LK)
nuoja 10^000 rublių, plytelėse
gioux
City,
Iow*.
Viešai
dė
lių
konstitucijos
visi
atstovai
Lietuvis Gydytojas I r
ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro sva
koju visiems parapijonams ir —17,000 rublių, juodos duonos
pripažino
Federacijos
skyriaus
ro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu syChirurgas
parapijonėms
prisidėjusiems svaras nuo dviejų iki trijų tuks
reikalingumą.
18J1 So. Halsted Street
tott, iš viso suvirs mėnesio laiko gyveiūrno".
Valandos: l t Iki 18 ryto: 1 iki i
prie Šv. Kazimiero par. pikni tančių rublių; lašinių svaras
Po
apkalbėjimo
smulkesnių
•
Tl\ę Borden Company
po plot 8 Iki t vakare.
9,Q00. A p r ė d a i kainos taipat
ko,
kaip
su
darbu
taip
ir
au
reikalų
tapo
išrinkta
valdyba:
Borden Building
New York
S j v .
m
m mm
mm
l m ma
LIETUVIS
— —
neprieinamos.
*wm rnmmp mmm m 9m* 9'ri^ *^ *
dvasios vad. — kun. I. Keršisx komis, 7 d. rugpjūčio, kuris la
GYDYTOJAS IR CHJHL'RGao
Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
Ofisą* tr Oyyenlmo viet»
P. Stirbis — pirm., J . Gedmi bai gražiai pavyko ir davė gra Labai daug tę važiuoja iš ASS6S Sonth Halsted Street
DIEK 10 ir gausi DYKAI mūsų
a n t v i r t a u rolTerssl 8 U U BMfc
naitė — rast. ir A. Kuperis ižd. žaus pelno. Pikniko nusiseki- merikos. Važiuoja daugiausia
Valandos nuo l t iki 18 ryte; nuo
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
Atstovu į Fed. Taryba išrink mas priklauso nuo visų Tamis- rusų, žydų, lenkų ir maža da
8 lai 4 po pietų; nno 7 iki t rak
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
Ifedėllomls nno l t iki S.
ta muzikas A. Aleksis. Į Fe tų kurie neatsisakėte ir dirbo lis lietuvių. Jie kaip pamato
1990 S. Habted Str.
Taipgi gausi maitinimo instrukci
deracijos kongresą važiuojan te išvieno del parapijos labo. tokią vargingą krašto padėtį,
TeL Oanal S U S
jas jūsų kalboje. 0104
čio atstovo kelionės lėšų pa Taigi, visiems kas kaip prisi tai plaukus rauja iš galvos. Jie
Valandos: l t ryto l k l 8 vakare
Gyvenimas:
dengimui nutarta surengti mil dėjote prie pikniko tarm šir valdininkams rodo Amerikos
Vardas
rusų
laikraščius
giriančius
3811 W . tSrd Str.
žinišką
pikniką
rugpjūčio dingą ačių, o ypatingai lietu
»
• . . . • • • • • • • •
Tel. Prospect S4ft.
gyvenimą
Rusijoje.
Valdinin
21 A Lincolno darže. Prie su viams biznieriams kurie gau
Praktikuoja 30 metai.
organizavimo viršminėto Fed. siai aukavo del parapijos: p. kai . atsako, kąd laikui bėgant
Ofisas S149 So. Morgan g*.
55
38-ro St.,
Chtcago. UL
skyriaus daugiausia, pasyjar- Pi Ln^kaus^ųi; V*.Tilaf,jt G ra gyvenimas bus: geresnis, negu
5C
SPECIJALISTA8
}?adiiaaflie yra apie jį rašoma.
«tf
Tel.
Blvd.
7042
bav
Moteriškų, Vyriškų, taipgi akre•avo J. «Vysmausitas, 'J"I įlruš- žiui, J/KaMpadm, & ifaseliui, K!au sinėjaįt %dų*,' mažai bu į u ^ o ^ ^ l į m ^ P ^ B t ^ ą sistengjvįme kūoskaitlirigiąusia
ntskų ligų.
tas ir kiti. iNaųjam IFedtsky- A. JuKniui, J. Mikėnui. Taipgi vo galima k§ iž jų išgauti. Jie vakarįea*; Nėw. ¥W& salė^; šfame Kongrese dalyvauti, nes
OFISO TALANDOS: Nuo l t Vf\o
iki 8 po pietų, nno • Iki 8 valan
riui linkima gero pasisekimo. ir moterims kurios del pikniko užsilaikė nuo gyrimo ar peiki Grand ir Havemeyer gatvių. yra labai daug svarbių daly
LIKT U VIS DKJfTTSTAS
dą rakars.
4718 SO. ASHLAMD AVKsTUsI
prikepė visokių keksų ir bap- mo. Jie sako, kad Leninas ir 4) Ketvirtadieny, rugsėjo 1 kų apsvarstyti.
arti 47-tos Gatves
Ifedėllomls nno t Iki 8 po pist.
Vasarinė mokykla.
Valandos: nuo t ryto iki t va
Telefonas Yards MT
Kun. J. švagždys,
d.:
Beredomis nno 4 lig t vakare
81—
Nesant parap. mokyklos, Dabar yra rengiamas kitas Trockis esą protingi vyrai.
A. L. R. K. Fed. Pirm.
a) 9 vai. ryto, bažnytinėj sa
priaugamajam jaunimui buvo piknikas Fąirmont Parke. Pa Bet iš jų išžiuros matyt, kąd
K. J. Krušinskas.
lėj, Įįęt. Raudonojo Kryžiaus
įsteigta vasariniai kursai nuo sitikiu iš anksto,; kad visi pri jie nesiskiria nuo lietuvhį: nu
A. L. R. K. Fed. Sek.
ir žv. Vincento a Paulo Rėmė rrl
liepos 11 d. iki rugp. 7 d. Ka sidėsite ir paremkite, pikniką. driskę, avalai šaly kojų. Nors
l Dr. M. T. STRIKOL'IS tekizmą aėstė kun. Keršis. Lie
ir parsiveža po kelis ir kelio jų Draugijos seimas.
Nes
kaip
priežodis
sako,
"kur
• Lietuvis Gydytojas tr Ohirurgas
lika tūkstančių rublių, bet jie b) 2 vai. po piet, bažnytinėj (Ž. R. M JOS SPAUD. SKYR.)
tuviškai
skaitytį
ir
rašyti
mo
Peoples Teatro Manse
vienybė ten ir galybė". Taip niekur nepriimami kaip ti£
—
Perkėlė seavo ofisą po nmn
salėj,
Tautos
Fondo
seimas.
11616 W. 47th Str. TeL BouL 160j kino moksleivis S. Junkeris, c^
Prezidento Hardingo atsišau
panašiai yra ir su mumis, kaip Rusijoj.
{4729 So. Ashland AvenueJ |Valandos: t lkl 8 vak. Nedėl l t | dainavimo A. Aleksis.
8 vai. vakare, Koncertas kimas į imigrantus-žydus
visi išvieno dirbame tai ir savo
•iki 13 ryte.
Specialistas
Taigi Amerikos lietuviai, McOaddin salėj.
Res. 2014 W. 4Srd Street
Amerikoj.
_
•DŽIOVŲ. MOTERŲ Ir VYRŲ U G T J |
darbais
galime
pasidžiaugti.
3
=
Nuo ryto iki piet.
matote
kaip
blogas
yra
bolše
5) Penktadieny, rugsėjo 2 New Yorko Žydų Korespon
|Valandoanno 10 lkl 13 išryto; n a o f • r e l . McKJnley SOS
Dar karta visiems vardu para
£s»
• 8 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8 : S t |
vikų rojus. Nesiduokit suve- d,: 9 vai. ryto, bažnytinėj sa dencijos Biuro pranešimu, pre
pijos tariu aČių. .
"vakaie Nedėliomls l t kll 1
dižįoti ir nekeliaukit į tą rojų. lėj, A. L. R. K. Fed. Kongreso zidentas Hardingąs išleido per
•
Telefonas Dreiel IMS*
=
Par. Pirm.
F. F. Montremas. antroji sesija.
žydų Imigracijos Praugiją
—
3.
Zabulionis.
3107
So.
Morgan
Street
Red. pastaba. Draugo skai Visos Draugijos priklausan " H i a s " atsišaukimą į imi
1
CHICAGO, ILLIHOD3
tytojai, o ypač detroitiečiai
Mlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll =
I
Telefonas Yards BOSI
KĄ PABĖGĖLIAI I š RUSI bus Taniistai dėkingi už žine čios prie A. L. R. K. Federa grantus-žydus Amerikoj, kad
1 Dr. L L MAKARAS | J
Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto:
!
cijos, siunčia po vieną atsto jie taptų Amerikos piliečiais.
ADVOKATAS
JOS
SAKO
APIE
BOLŠE
S
po
pietų
lkl
8
vak.
Nedėlio
les
iš
tėvynės.
Prašome
neuž
E Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas s
Ofisas DldmlestyJ:
vą, prie Fed\ priklausančios Atsišaukime prezidentas Har
mls nuo 6 iki 8 vai. vakarą
5 o f i s a s 10000 So. Mlchlgan Ave. =
VIKŲ ROJŲ.
miršti.
= val, l t iki 13 ryte; 3 lkl 4 p< = j 29 South La Šalie Street !
parapijos siunčia po 3 atsto dingąs labai pagyrė " H i a s "
m
f
piet, t : 8 t Iki 8:88 vakare
BLam harls 884
- •
w
—nr vus. Mandatai, kur galima, tu Draugijos pastangas paveikti į
Etlealdenclja: 10583 Perry Ave. į
Telefonas Central 6800
Suv. Amerikos Valstijose iš AMĘRJĘGĮS IJETŲVIŲ R. K.
E
Tel. Pullman 843
»
ri 'but paliudyti Dvasiško Va imigrantus, kad jie kuogreiį < § > . — . • m m fmWmą^m^mWWmM • • • • m
=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
gyvenau vienuolika metų. Gy FEDERACIJOS KONGRESO,
S. D. LACHAWICZ
čiausiai taptų Amerikos pilie
dovo.
j Vakarais, 812 W. 33rd S t
LIETU VYS GRABORITJ8
venau daugiausia Detroit, ĮVYKStAN^IO RUGNU0IO
čiais, ir linkėjo Draugijai sėk
Patarnauju laidotavSs. koplsiaiula. R . l
Telefonas: Yards 4681
Taigi,
gerb.
Kun.
Klebonai
k a i . maldšlu a t l e n k t i , s
Mich. Ir te daugiausia turiu 30 — 31 | R RUGSĖJO 1 IR
ou.it. sAgaaSdiaiU
ir svietiškieji darbuotojai, pa- mių jos darbuotėj.
J. P. WA1TCHES 1
nt4 W. SSrd PL
Okisago, m
pažįstamų lietuvių. Apleisda
' 2 DDV TVARKA.
Lavvyer
TeL Canal SIS*
mas
Suv.
Vals.
kovo
11
d.,
LIETUVIS ADVOKATAS
—
—~ •
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
'
1921 m. prižadėjau jiem su 1) Pirmadieny, 29 rugpjūčiu
^Telefonas Boulevard 9199
f
Tel. Dearborn 6096
Reikalinga mergina ar moteriškė teikti žinučių iš Lietuvos ir
rais: 4500 So. Ashland Ave.
prieš Fed. Kongresą, L. R. K».
prie naminio darbo. Atsišaukite.
Tel. Yards 1053
aplinkinių valstybių. Prižadė Kunigų Vienybės seimas.
AAFFEY
BEST AND BIGG6ST CIGAR
jau duoti tokių žinių kuriomis 2) Antradieny, Rugpjūčio 30
DENTISTAS
J
3634 W. Roosevelt Rd.
j u o daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
SSS1 South Halsted Stt.
Amerikos lietuviai labiausia d.:
Telefonas Van Buren 216*
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
.
į Valandos: 9—18 A. M.
&
I.
L
Lęwis Cigar Mfg. Co. Newark. N. J.
Telefonas Armitage 8771
indomauja. Kurie mane pažįs a) 10 valanda, iškilmingos
1—B; 7—8 P. M.
t
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PasauliJ.
MARYAN S. R0ZYCK1
NAMAS 2 flatu po 4 kambarius, ga- ta žino, kad aš laikiausi be- mišios
Karalienės
Aniuolų
MUZYKOS DIREKTORIUS
partyvumo.
Aš
dar
ir
šiandie
zas
.elektra,
1
karvė,
didelė
barnė,
Mokytojas Plano, Teorijos Bff
DIDELIS BARGENAS. Ant parda
bažnyčioje prie SoutI\ 4-th ir
Kompozleljos
to laikausi.
vimo 3 augščių namas au kitų na pigiai parsiduoda.
Roeblįng gatvių, prie WilliamMSI H. Western A v *
melių ir barne užpakalij.
Kaina
Savininkas važiuoja į Lietuvą
Chlcago, U i
mmZZ
$2,800.
Šiomis ' dienomis iš Sovietų sburgh Bridge Plaza.
=
R B
4543 So. California Ave.
1627 So. Morgan Str
Cnicago.
Rusijos *Lietuvpn grįžo daug b) 11:30 vai. bažnytinėje
Parsiduoda, Bučernė ir Grolernė. žydų ir lietuvių gyvenusių į- salėje, A. L. R. £ . Federacijos
Tfllcfeaas PnUmaa
ANT PARDAVIMO
labai pigiai Nauji dideli "fixtures" ir ant labai vairiose Rusijos vietose per
Kongreso pirmoji sesija.
kampinis, 4 augščių namas 3 krau biznitškos vietos. Biznis daromas di^
Dr. P. P. ZALLYS
iHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiJ
tuvės, 12 pagyvenimu, lotas 50. pė delis ir už "Cash."
šešis, septynis ir daugiau me c) % vai. pp piet, bažnytinėj
iiiuiiiiiuiiiiiuujimuimiuiiiiiiiuiiiiii
Lietuvis Dentistaa
du randos neša 3325.00 i mėnesi.
10S01 So. Miehlgan A
Kaina $26,500.00. Atsišaukite tuo- Labai tirštai žmonių apgyventa viso tų. K a i k u m buvo caro val salėj, &. I). S. pirmoji sesija.
"LAIVAS'' eina kartą į savaitę.
kių tautų. Arti kitos v bučernės nėra.
gesslęad. IIL
jaus pas savininką.
džios mobilizuoti kariuomenėn, d), 3 vai. po piet, mokyklos
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
VALANDOS: • ryte lkl t
Verta $o.0u0; parsiduoda už $2,800,
Albert
Hlavacek.
Tel. Pullman S4S te SIS*.
kinimas.
2113 W. 21 st. St.
Chlcago. I i i nes Savininkas išvažiuoja i Lietuva. kiti buvo kitų šalių deportuo kambary, "Motinėlės" seimas.
Kreipkitės į
Pbone Canal 2262
ti Cusijo/n.
B vai. vakare %,. D. S. prakal
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
c
DRAUGAS
Al
bos,
New
Plaza
salėj,
Qrąnd
ir
Klausinėjau
jų
apie
dabarti
,
2234 S. Oakley Ave. %
LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIb PARSIDUODA: Gramafonas ir an
nę Rusijos padėtį ir įvairių Havemeyer gatvių.
—Pbone Seeley 7438
S glimis verdamas pečius. Parsiduos už
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
PAJIEŠKOMI
teisingą
pasiulijimą.
DR. L M. FE1NBERG
užsiėmimų žmonių gyveninių 3) Tr^įaiflįeny, njgpjųčio 31
dėjo ir toliam tą "Laivo" skyrių užpildyti.
Mykolas, Jguaeas, Povilas Krivickai,
1626 N. Oakley Ave. 2 FL
s G y d o specljalial visokias vyrų 1*—
gyvenantieji Amerike. Su jais nori Lietuviai
daugiausia atsakė, d.:
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
m o t e r ų lytiškas Ilgas

DR. A. K. RUTKAUSKAS! ^ ' a r r ^ ^ t
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EAGLE, BRAND

DR. P. Z. ZALATORIS

II

DR, S. N AKELIS

DR. A. L YUŠKA

DR. 6. M. GLASER '

Dr. C. Z. Vezelis
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Dr. Me Stupnicki

j Y. W. RUTKAUSKAS

I

John Ruskin

1

DR. C. KASPUTIS 1

si

"Laivą

= 2401

SfJuUson

Str., t i m Į M l

s u s i ž i n o t i j ų d ė d ė Juox»p>ib V n o k i n a *

W«M-5

iš Rygos. Kas žinote apie juos ar
tem Ave., Chlcago
Reikalingas vargoninkas prie Šv. jie patys, atsišaukite pas
S Valandos: 8—4 po plet 7—9 rak f
P. BALTUTIS
?imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiimiiiini Juoząp#o parap. Atsišaukite:
« • • • » • ?

Rev. Jonas Kuras
116 Theodore Str.
Scranton, Peikia.

TeL Randolpb 3898

A ASLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumlestyj
ASSOCIATION BLDG.
l t So. La SaUe St.
' Valandos: 9 ryto iki I po plotų
I Panedėliate iki 8 vakare
Nedėliomls ofisas
N*riAiiATnis
c,t\nAM uždarytas

PAJIEŠKAU
Hermano Laušio seniau gyveno
Portland, Oregon. Yra labai svarbus
reikalas. Kas žinote apie jį arba jis
pats, prašau atsišaukti pas
P. PALTCTIS
901 W. 33rd St., Chlcago, 111.

I

kad nevien lietuviams/ t>£t ir

a) 9 vąl. ryto, &. j ^ a seimq

tikriems Rusijos
piliečiams tąsą.
yra neapsakomas skurdas, ne- b) 9 vąl. ryto, mokyklas
901 W. 33rd S t , Cnicago, 111.
panešamas vargas. Rusija yra kambary, Blaivininkų seimas.
ŠITAS BARGENAS LIKO IKI 19
RUGP^. Parduodu farmaš Lietuvių valdomą ne pačių rusų, bet
c) 10 vai. ryto, FęcĮ. rąštinęj,
kolonijoj ir prie Katalikų Bažnyčios.
plėšikų žydų'gaujų, kurios su Ą. į. R, | t F e 4 narių ppsjk&s,
1 40'akrų su budinkąis 31600
2. 40 akrų su budinkąis 31800
^ękuriais tamsumais rusais, l d) A. I*. R. K. VarjpoąiBinkų
8. 120 akrų su budinkąis $3000
4. 120 akrų su budinkąis (1200
kuriems duota vardas komisa Sąjungos seimo sesijos įvyks
5. 40 akrų su budinkąis 82200
ras apiplėšinėja civilius gy " G a r s o " name.
I
3933 So* A r u s i a s Are,
Chieligo, Rl., ventojus.
8 vai. vakare Moterų Są-

n

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
kodaugiausia.
"LAIVO" kaina nietmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5e
Adresas

44
2334 So. Oakley Avenue
m

w

ww
Cnicago, Illinois.
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Antradienis, Rugp. 16, 1921
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"teamų" ir nori lošti su 36 kp.!
y
tai visi žaidėjai turi būti Lie-j|
tuviai. ~-.
=
. i n m i u i
T:r;x";
' "'
••-•--••-•--.
• •••...•••^
Korespondentas. =
Paaiškėjo, išvažiavimas labai
ŽMOGŽUDYSTĖS.
'
i
puikiai nusisekė.
IŠ NORTH SIDES.
Buvo prisimintas ir parapi
Chicagos 19-oje vardoje
pernai į miesto aldermanus jos bazaro klausimas. Visos Vtfšo knygyno atidarymas. =
E
stojo du kandidatu.
Vienas kuopos narės pasižadėjo uo
Šį vakarą (rugpj. 16 /L), 7 |
iš jų buvo italas d'Andrea. liai darbuotis. Budos pagra
vai. vai. Šv. Mykolo svet. pra-s
Kreipkitės tuojaus del informacijų. Jau turime daugybę prirengtų pasažierių, su kuriais bus pasiųstas
p-lės: J.
AVardoje gyvena dauguma it žinimui išrinktos
sidės programa prie atidary-^
alų.
Rinkimais fto*a buvo Rutkauskaitė, M. AmbrozaiSPECIALIS MŪSŲ. PASIUNTINYS į Montreal'a ir St. Jolm. Kas norėtu turėti patogią kelionę nepraleiskite
mo A. L. R. K. FederacijosI
smarki. Italų kandidatas pra čiutė, K. Jusevičiutė, P. Vavietinio skyriaus viešojo kny-g
progos. Atsišaukite tuojaus. Visi pasažieriai apleis Chicagą 25 dieną Rugpjūčio, 5-tą vai. vak. nuo Dearborn
laičiutė, O. Ančiuįaičiutė ir
laimėjo.
gyno. Šv. Cecilijos dr-ja visass
Neilgai laukus dienos metu O. R. Paliuliutė.
stoties. Siunčiame pinigus į Lietuvą su geriausiu pasisekimu. Išmokame visose Lietuvos pastose "CASH". laike
savo knygas pavedė tam k n y - |
Labai linksma
paminėti,
užpulta gatvėje ir nužudyta
gynui.,Paskui daug dapirkta.s
du \vardos politikierių, d'An kad mūsų kuopa didinasi Per
24-28 dienų be jokio atitraukimo. Turime daugybę padėkavonių iš Amerikos Lietuvių, taipgi ir iš Europos,
Kalbės
pagarsėjęs
kalbėtoji
drea priešininku.
eitame susirinkime įstojo dvi
kurių jokiu būdu negalima čia sutalpinti. Meldžiame- ateikite pamatyti. Pinigus per telegrafą, už LABAI MAŽA
Po to tuojaus prasidėjo naujos narės, būtent, ponia jas, kun. H. J. Vaičiūnas i r |
\vardoje galvažudystės kitos RamoŠkienė ir p-lė J. Rutkau gerb. klebonas, kun. A. P. B a l |
KAINĄ dastatome į porą dienų. Turime pašto įkyrių Chicagos Post Office Station 60' iš kur galima gauti
tutis.
Dar
bus
deklamacijų,
d
a
i
|
paskui kitas. Pirmiausia nu skaitė. Daug ko laukiama iŠ
«
nų ir kitokių įvairumų. Paskui |
Tarptautinių Money Orderių į visas dalis pasaulio,, taipgi Letters of Credit su-Trajellers' Checks, kuriuos varžudytas patsai buv^s kandi
naujų narių.
galės visi apžiūrėti knygyną. E
datas d'Andrea. Paskui im
to ja visi biznieriai Europoje.
M. Sąjungos
4 kp. įgijo Įžanga dykai.
=
\
ta žudyti jo šalininkai.
kambarį vakariniais
kur
Mandagus ir teisingas patarnavimas.
Nepraėjo nei vieni metai,
/
•
"—~
sams, kurie prasidės ateinan
toje wardoje jau krito 13 žmo
Ateikite persitikrinti.
tį rudenį. Tikimasi daug ka
Rugpj.
6
-d.
Viena
moteris|
T\\\} nuo nežinomų piktadarių
nuveikti.
O. R. P. pabėgo nuo vyro pasiimdama|
rankų.
vaiką penkių mėnesių ir pa-§
DOMĖS.
Pastaroji auka krito parei
likdama dvi mergaiti: viena S
tų sekmadienį. Tai Joseph
Visi A. L. R. K. Federacijos vienuolikos metų, kita aštuo-I
Sinacola, nužudyto d'Andrea
%
—
\
nių.
Tai
iš
priežasties
p
e
r
|
Projektų
Komisijos
nariai
pra
šalininkas.
Liepos 6 dienų Sinacola bu šomi susirinkti rugp. 16 d., 8 daug didelio susidraugavimo|
vo užpultas ir pašautas. Bet vai. vak., Aušros Vartų svet. su burdingieriais. Argi ne sto-£
ka apšvietos mūsų kai-kuriomsE
pagijo. Dvi savaitės praėjo
Telefonas Yards 4669
Priešais Šv. Jurgio Bažnyčios a ntBridgeporto.
s
/
S
Išrinktieji nuo Federacijos moterims?
kaip jis gryžo iš ligoninės. Šį
sekmadieniais parėjo iš baž- Apskričio atstovai į Seimą
Sargas. = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I i m | , m i m m ^^^
nveios ir atsisėdo ant kresės prašo Federacijos Skyrių Val
>«.
imiiiiimiiiiM •viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiifiiinuiiiii
palei savo namus, 725 So. dybos pranešti raštu savo vei UfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Loomis gat. Be niekur nieko kimo apyskaitą, įnešimus, su
•^
atėjo du jaunu vyru, jį nužu manymus ir pageidavimus.
Laiko maža beilko ligi Sei
dė ir pabėgo.
įsi Lietuviai gerai žino jog mes šimtais siunčiam žmonės j Lie
mo,
tad
prašome
nesivėluoti.
Po kiekvienos žmogžudys
tuva ir būdami laivokorčiu biznije, mes gaunam daug geru namų ir
į
Raportai
adresuojami
Drau
tės policija energingai ieško
farmu ant pardavimą už pigia kaina, nes tie žmonės kurie nori išva
žmogžudžių. Ir vis nesuran go redakcijon.
žuoti į Lietuva parduoda už tohias kainas net stebėtina. Malonėkite
da. Vargas "tame, kad italai
atsilankyti į mūsų Biurą ir išsirinkti iš mūsų Bargenu sau narna ar
farma iš kur tikrai busit užganėdinti.
neišduoda žmogžudžių, atsisa ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖ
MĖJV PIKNIKAS.
ko liudyti, nes bijosi keršto.
Taipgi^jus galete gauti pas mus pirkti pirmus mortgečius nuo 6
Policija nieko negali patirti.
iki 8 procentu. Nuošimčius išmoka kas puse metu po suma kas nieta.
~
r
Tryliktoji auka!' Nežinia,
Jau ir Įvyko Šv. Kazimiero
Geriausis investmentas be jokios, rizikos, nes pinigai bus visiškai sau
.
giai ir atneš dideli nuošimti.
kiek jų dar bus. 19-oji tvar Akademijos Rčmėjų
Dr-jos
Pas mus gausite teisinga ir sąžiniška patarnavimą.
dą purvina Chicagos. vardą. piknikas. Tai buvo rugpj. 14
Žmogžudžiai palaidi ir kų no d., Bergmano darže. Diena bu
ri, ta daro.
vo vėsi. Žmonės ne pavėsio
O PAŽANGOS PARODAI. ieškojo, bet saulėtose vietose
susėdo. Tik vidutinis skaičius
Pereitą ^sekmadienį pasibai žmonių tesuvažiavo. Atsilankė
gė garsi Chicagos prieplau daugiausia veikėjai, a t jausda
koje pažangos paroda.
Su mi reikalų. Didelio gyvumo
~
rengusiems tą parodą pavyko nebuvo. Nuostolio nebus, bet ir
atsiekti tikslas taip, kaip bu didelio pelno neturės.*
vo pageidauta.
X.
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
Paroda tęsėsi 16 dienų.
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui.
K « l p k l t * s šiose valandose kasdiena „„o 0 ryto Iki 6 po pietų, vakarais:
Nors paskutinė diena buvo
IŠ BRIGHTON PARK.
|
U U » . Ketv. ir SnbatoJ, Iki » „ k a d * , Nedeliomls: „ „ „ o r y t o iki s p„ p , * , .
S
vėsoka, tečiaus žmonių su\
LIETUVIŲ
PREKYBOS
BENDROVE
siunčia
pinigus
i
iiimiiiimiii^
Vyčiai
baseballininkai
suplie
plaukimas buvo neišpasaky
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
kė
svetimtaučius.
Kvie
tai didelis.
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
čia
kitus
žaisti.
Parodos 'perdėtinis Krasia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no S
10 M E T Ų Š I T A M BIZNY
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose
mer' tvirtina, kad visos paro
Lietuvos Vyčių 36-ta kuo
dos metu parduota apie 2 mi- pos svaidininkai liepos 31 d.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
lionų tikietų, kiekvienas po supliekė svaidininkus "Ava\
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
50 centų.
T
A
3331
SOUTH
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau
lons A. C".
^
w
.
HALSTEDST.
Parodos komitetas vakar
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
v
Šitie "Avalons A. C." yra
OFISŲ VALANDOS;
Phone Yards 6894
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
turėjo pokylį Congress vieš labai atsižymėję kaipo geri
PINIGŲ SIUNTIMAS,
SS47 Emcrald A v e . "
7S1
W.
18-ta
Gatvė
bar parsiduoda po $7.00 vienas.
i
butv.
9 iki 11 ryte ii*^9 iki 10 vakare
'baseballininkai"
šioj kolo PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Nuo 2. iki 8 vakare.
s
Telefonas Boulevard 9397
Lankytojai ilgai nepamirš nijoje, bet visgi 36 kuopos Vy Perkame ir parduodame namus ir
Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau
farmas. Perkame ir parduodame
tos parodos. Bet ilgiausia čiams svaidininkams buvo la pirmus ir antrus mogečius. Duo
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
dame paskolas ant namų. Padaro
paroda pasiliks atminty tų, bai lengva juos supliekti.
žino a d r e s u :
\
me visokius dokumentus. Teisin
kurie iš to padarė gražaus pi
Kokias dvi savaiti pirm žai gas, greitas ir geras patarnavimas
nigo.
valandos: Nuo 8 ryto iki
dimo jau buvo išgarsinta ir už 9Ofiso
„vakaro. Panedėliais, Seredomis
tat labai daug žmonių, apie 300 ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne414 Broadway, Boston 27, Mass.
dėliomis iki 2 valandai po pietų.
IŠ NORTH SIDE.
atėjo pažiūrėti žaidimo.
b e gryduolių, k u r i a s m e s s u t a i s o m k e l e i v i a m s d e l v t e o k i ų I l s u k e l i o 
.
J e i g u p a t o g i a u tai kreipkitės į s k y r i u s :
n
ė
j
i
r
L
i
e
t
u
v
o
j
,
k
u
r
d
a
k
t
a
r
u
s
ir
gryduolės
sunrfu
g
a
u
t
.
S
y
k
i
u
s
u
s
k
r
i
Beveik
visi
Avalons
A.
C.
Am. L. R. K. Moterų Są
rielė gyduolių įdedame knygeli su jų vacdais ir kaip nuo kokių ligų.
Lithuanian Sales Gorp. Lithuanian Sales Corp.
jungos 4 kuopa turėjo mėne yra vokiečiai/ta jie metikų ar
vartot.
3313 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Buldg.
|
MOTERIMS ir VYRAMS
sinį susirinkimų rugpiučio 9, ba "pitcriei-į" turėjo iš kokio
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre§ Pa, |
i. m., Šv. Mykolo parapijos taį "Semi pro team". O mes
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6:00 vaka- į
L J. SHANKS
visi lietuviai Vyčiai supliekėm
mokyklos -kambaryje.^
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9KK) vai =
1824 Wabansia Avenue
Chicago, Iii.
9Y0YTOJAS Ir CHIRUR8AS
Of laal:
Susirinkimų pradėjo su mal juos taip kad jie antroj dienoj
vak. Nedėliomis: 10 K)0 ryte iki 3:00 po pietų.
1667W. M a d i s o n ^ v ° y d o J"®**"? , »
Zš
gėdijos
ir
savo
veidus
parody
da pirmininkė p-lė B. TumaiSt. Kmp. P a u l i n a ^ ^ j y ™ vt«>ki»«
«Vai. 10 iki 12 p. ^ ^ j **• i * T O o f i "
iHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim?
1 iki 8 vak.
^ ^ a o o a e ar 11tė, 8:30 vak. Dalyvavo .žymu* ti.
f
Res. ofisas 3041 Foll«ftea^^v*«nbaCloo«
Albany A V A
Vyčių svaidininkai turėjo Ave.Vai.Kamp,
skaitlius kuopos narių.
8 iki 9:30 ryte
8:30 Iki 8:30 vak.
Raportų išdavė p-lė O. R. 14 punktų, o Avafons A. C. tu
Chiea**, 111.
MANTREAL Į
Paliuliutė iš buvusio apskri rėjo tik 7.
l
* OHO/VD\**Vy
NEVV Y O R K N \
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU
Mūsų
metikas
arba
"pitchečio susirinkimo. Gi sekantin
VIA
Tiesi Kelionė i LIETUVA P E R PILIAVĄ
,,
ris.
buvo
K.
Ivinškaą
o
gaudy
apskričio susirinkiman išrin
*
(Karali^įučio \ P r i e p l a u k a )
Trečia
Trečia
AR TAVO KŪDIKIS SVEI
ARBA
P
E
R
ĮJBAVA,
HAMBURGĄ—EITKŪNUS
Kliasa
Kliasa
ktos šios delegatės: p-lės: J. tojas ("catcher") buvo Tbeo.
Šiuomi linksma m u m s pranešti, kad mes pasidarbavom idant
KAS.
Susijungė,
Red
Star
ir
Holland-America
Linijos
mūsų pasažieriai, O! YPATINGAI LIETUVIAI, ffa>ėtų keliauti STA
Rutkauskaitė, M. M. Ambro- Volkas.
Tiktai vienas tiesus kelias \' Baltlc Portus
ČIAI Į PILIAVĄ.
Jeigu ne, tai atkreipk doma į
Visi L. Vyčiu 36 kuopos
Lietuviai, važiuojanti į Piliav'ą, aplenkia Lenkų juostą. (Koridozaičiutė ir O. R. Paliuliutė.
LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
jo maistą, nesveikas maistas taį.
ra ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia
Valgiai geri. Graži vfeta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
Kuopa nutarė sušaukti ex- svaidininkai yra lietuviai ir y- didžiausia priežastis visų ligų.
Susinėsimas su Piliavą, t a i ' y r a nauja šaka mūsų reg^iliariško su_
sinešimo
su
Hamburgu,
Dauzigu
ir
Liepojum,
o
del
Lietuvių,
tat
Kambariai po dvi lovas.
tra susirinkimų pirmiau aps ra kuopos nariais.
t
r
u
m
p
a
s
ir
p
a
r
a
n
k
u
s
kelias
namo
dasigauti.
N
Ant 4-to puslapio šio laikraščio
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite
Dideli dviejų sriubų pacto laivai Išplaukia:
Jei kas nori žaisti "svaidi- rasite pagarsinimą Bordens Brand
kričio susirinkimo. Tečiau su
INTERNATIONAL
MERCANTILE MARINE OOMPANY
SC S. POLONIA Rugp. 24
a S. LATVIA Rūgs. 21
Chicago: F. C. Brown,West Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street A
S. S. LITUANIA Rūgs. 7
S. S. ESTONIA Spalio 5.
sirinkimo diena atidėta pa niu" su 36 kuopos svaidinin- Condensed Pieno. Iškirpk sj kupo
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifai, Con.
kaįs, prašome atsišaukti šio ną ir pasiųsk į Borden Company,
skelbti vėliau.
Visi laivai turi puikus* kambarius trečios kllasos keleiviams
antrašu:
Theo.
Volkas,
4436
Kreipkitės pVie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
o jie prisius jums dykai JniinguRaportą iš kuopos -išvažiaK. W. KEMPF, Gen. Węptern
rgstern Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago
tinima.
. (Apgr.)
_ vimo išdavė p-lė B. Tumaitė. So. Fairfield A ve., Chicago.
i v:
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LAIVAKOTESI LIETUVA BE PERSĖDIMO...
TIESIOG I PILLOW-KARALIAUČIU

I

x i

Paul P. Baltutis And Company

Chicago,. Illinois.

901 West 33-rd Street

m

P A S T A B A . /

i

i Laivakortes į L i e t u v ą
f
per Klaipėdą

FABI0NAS
ir

809 W. 35th St. 1|
i

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
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MICKIAVIČE

Dr. M. S t a p u l i o n i s

M. J. KIRAS
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Negrįžkite į Lietuvą
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LITHUANIAN SALES CORPORATION

1

Ch. Montvido Vaistinyčia
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BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
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CANADA LINE

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį"
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