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Gen. Semionov Vladivostoke

E;'
Mexico City, Birž. G. — Mi- SEMIONOV INĖJO VLADI- vartoti spėkas.
Atėnai, Birž. 7. — Čia pa- litariniame kalėjime vakar suTa pati valdžia pažadėjo a
VOSTOKAN PRIEŠ
šaukti savo parėdymų, kuriu<
KONSULIŲ NORĄ.
sakojama, jog trumpoj ateity j šaudytas generolas Viscaino,
mi paleistas steigiamasis se
NEW YORK, Birž. 4 (suvė-1 karalius Konstantinas
iske- buvusio provizionalio Meksilinta). — Garlaiviu La Fran-[liaus karo frontan Turkijoje. Uos prezidento Pablo Gonza- Gal bus steigiama nauja val mas. Nusprendė leisti išnauj
(Musų Specialio Korespondento Pranešimas).
susirinkti visiems seimo atsti
ce čia atvyko naujas Lietuvos Su juo kėliausių
jo broliu, les štabo viršininkas.
džia.
Į Jis suokalbiavo prieš dabarvanis, reprezentuojantiems į
ĮTEIKIMAS PETICIJOS
tuvis stovėjo kitoje karido- respublikos atstovas Suv.Val- princu < morge ir Andrevv.
Vladivostokas. Sibelijų, Birž.
Princas And re w šiandie y-, tinę Obregono valdžią. Mėgi- i. — Kazokų atamanas Semi vairias partijas, išėmus bolši
riaus vietoje. Ir pas jį taip-gi stijose - V. ČARNECKIS.
Vietos Lietuviai, skaitlingai ra saloje Corfu. Sakoma, jis no sukelti naują revoliuciją, onov čia atkeliavo ir išlipo vikus.
Antradienije,
31 Gegužės, .buvo sukrauta peticijų dalis
negalima buvo skųstis ant per-[Nei vienas oficialis Suvienytų] susirinkę, pasitiko ir pasveiki busiąs pastatytas vienos divi- Šeštadienio vakare čia suareš- iš japoniško laivo, nežiūrint
Kazokai perka ginklus.
zijos priešaky karo lauke.
duotas. Kuoveikiaus sušauktas prieš jį pakeltų įvairių vieš
vėlaus pradėjimo laikyti posė- Valstijų asmuo nebuvo prie tų no gerbiamąjį atstovų.
Čia pranešta, jog šį šešti
1 t.HH-ia, jog Graikų puoli- ikaro teismas ir pasmerktas patijų konsulių protestų.
d j. Jis prasidėjo pirma pas peticijų priėmimo. Įėję su pe Pirmadienio vakare pagerb
dienį vienoje Japonų firmoj
kirto laiko. Nežinau kas buvo ticijų knygomis j karidorių, ti atstovą, buvo surengtas po mas prieš Turkus nacionalis-) uunop.
Vietos konsuliaris korpusas kazokai nusipirkę 700 šauti
Su juo suareštuota ir dau su Japonijos generaliu konsu
pradžioje, bet atėjęs lygiai 10 žmonės grižo į daržą be kny kylis. Jame dalyvavo vietos tus busiąs pakeltas tik apsi
lankius
kajo
fronte
karaliui.
gybė kitų suokalbininkų. Tie lu priešaky vienbalsiai pada vų. Tuo tarpu naujoji kappi
vai. jau radau posėdi beeinant, gų.
Lietuviai veikėjai ir visa eilė
listų valdžia su kita firma ts
atskiriai bus teisiami.
kalbėtojus bekalbant.
Bet fotografai sumanė dar musų gerbiamų patriotų.
rė rezoliucijų, kad generolo Se riasi įsigyti kelis tūkstančiu
IŠ C »R0, ILL.
Kai]) tik posėdžio pradžiai kartą nuimti paveikslą. Tada
mionovo neįsileisti
miestan. šautuvų.
KAREIVIS NUŠOVĖ CIVILĮ Rezoliucijoje pasakyta, kad jo
skirtoji valanda išmušė, tuoj žmonės vėl grįžo j karidorių. GAL BUS PALEISTAS VO
Anų dienų iš Harbino atvy
Birž. 4 (L J&v. Antano drpasirodė ir p. Mastauskas. Ji/ ėmė iš ten peticijų knygas ir KIEČIŲ REICHSTAGAS.
išlipimas
surištas
su
pavojuko
keletas gen. Semionovo ša
ja laikė p&gpietinj susirinki
perskaitė projektą rašto, ku su jomis gryžo j daržų sto
Tulsa. Okla.. Birž. ę. - Ana n,i pilkiams i, svetimšaliams. ,. . .
k .
flskirti
mų. Pirmiųusia išduota į vai
l-n-.,
.
-------- i: •
. m •___ 4..... :i.u~ i__ j ™
r
rį šeaiesa turėjo įteikti Pre ti ties fotografų
aparatais. Berlynas, Birž. 7.
vakarą
nacioualės
gvardijom
Taippat pareikšta, kad su jo teriais Semionovo valdžion.Nors rus raportai. Šv. Antano pa-,'.
zidentui. Vienas tų šešių pa Vienas, kitas priminė p. Biels
Kareivis, saugojus Sand Sp- neįsi'leidimu turi būt nugink
Reichstagas dauguma balsų ,-apijos piklikui iš iždo paau
Kappelistų valdžia juos vi
garsino. kad Lietuvių adresą kiui, kad pasirūpintų, idant
išreiškė pasitikėjimų dabarti- jkavo $20.00. Vienam nariui rintę vieškelį mėgino sustab luota • 10,000 kazokų, stovin sus areštavo. Joponų militarė
skaitys daktaras Enocli Kli knygos vįs-gi liktų Baltuose
niu Dr. Wirtlio kabinetu, tai:paskolino $800. Reikia primin- dyti pravažiuojantį automobi čių šalimais Vladivostoko.
valdžios įsakymu, tečiau jie pi
mas.
Namuose. Jis žadėjo tų pada vienok kabinetui jis pavojin- ti, jog ši draugija yra turtin- lių, kuriuomi važiavo Osbor Rezoliucijų pasirašė konsu liuosuoti.
Susirinkusieji rankų ploji ryti ir pildė pažadėjimų.
lini: Amerikos, Anglijos, Pran
&asjga. Ji duokniai aukoja viso- ne su savo seserimi.
Gal bus aštuntoji valdžia.
mu pagyrė p. Mastausko sus Po kiek laiko jis vėl pasi
Osborne nepaklausė kareivio ei jos, Kinijos, Švedijos, Norve
rad kanclieris Wirtli apgal- kiems prakilniems reikalams,
tatytąjį raštą, tik kun. Jakai rodė ir tarė, kad turįs leidi voja paleisti Reichstagų ir pa- [ Bet tas neitjaučiama. Rodos, šūktelėjimo sustoti ir važia gijos, Danijos, Belgijos, Suo
Per pastaruoju du metu čii
tis pastebėjo, kad jame nemi mų visiems apžiūrėti Baltuo skelbti naujus rinkinius.
mijos
Čekoslavakijos,
Estijos,
buvo
visa eilė visokios rusi e
vo.
KareiviePšovė.
Osborne
su

tas lyg padidina iždų.
nėta Lietuvos nepriklausomy sius Namus. Paskui p. Biels
Latvijos
ir
kt.
valdžių. Šiandienė kappelis
Rinko darbininkus savo pik žeistas. Paimtas ligoninėn mi
bė praeityje, tik minėtas bu ki vėl susidarė procesija. Pla PARVEŽTA 1,527 KAREI
Nežiūrint
tos
rezoliuciojs
tų valdžia iš eilės yra septin
nikui, kuris bus Birž. 12 d. rė. Jo sesuo sužeista automo
vimas po Rusijos valdžia. Visi čiu taku ji nuėjo į Ryti; šonų
gen.
Semionov
apleido
laivų
VIŲ LAVONAI.
toji. Ji pasivadino Amūro re
Bergmano darže, Ri versi de, 111. biliais stiklais.
pripažino, kad pastaba teisin nulipo laiptais žemyn ir įėjo j
ir apsistojo vienuose namuose spublikos valdžia. Ir jei Semi
ga, tik nėra kada perrašinėti pačių ženniausių Baltųjų Na New York, Birž. 7. — Suv.
arti uosto.
onovui pavyks įsigalėti, jo vai
38 BUS TEISIAMI.
Geg. 30
(Vainikų dienoj)
adreso.
Valstijų
transportu
čia
parvež

mų dalį. Apžiūrėję jos kari
džia bus aštuntoji.
Labdaringo! Sųgos 3-čia kuo
Japonai nesimaišo.
P-nus Bagocius tarė, kad ir dorių ir kelis kambarius j pie ta iš Pranei jos 1,527 ameri pa ties 6\i Kizimiero kapi Toled.o O.. Birž. 7. — Čia
Kappelistų valdžios prezi
Neduoti naujų trukšmų kelti
jis norėjęs pridėti reikalavimų, tus nuo karidoriaus žmonės, koniškų kareivių lavonai.
nėmis prieMmro pelui,įo apie prasideda byla 38 žmonių į- atvykus gen. Sernionovui čia rientns Mer k n lo v paskyrė Ą
idant Klaipėdos kraštas butų užlipo laiptais į pirmąjį angšmuro respublikos armijai vy
$300; moterys ir mergaitės su painiotų pavogime Suv. Vals
prijungtas prie Lietuvos, tik tą (rez de cliaussee). Tame SUIMTA UŽ NUŽUDYMĄ rinko apie $200; taigi viso a- tijų paštos vieno miliono do- galėtų Japonai. Bet šitie už iriausiąjį vadų. Juo yra gen
silaiko gana pasyviai. Japonai i
to reikalavimo nekėlęs, nes nė pasuko į vieną gražų didelį
VYRO.
lierių vertės laisvės bondsų.
Viežbickii. Ton armijon Mer
pie $500.
sakosi pasirengę veikti, jei pa
ra kada perrašyti peticijų. Jei kambarį rytų pusėje. Apėję
kulov įskaitė ir kazokus.
Renkami prisiekusieji teisėjai.
kiltuc mieste kokie-nors
sumiperrašinėjimas įvyktų, p. Ba- apie tą kambarį viduje aplin New York, Birž. 7. — čia
*
Dublinas, Birž. 7. — Naktį
Toje vagystėje yra įpainioBet kazokai atsisakė
nu<
gočius malonėtų įtraukti savo kui visi vėl sugryžo į žemuti areštuota Mrs. E. C. Kober, prieš pirmadienį čia ir kitose]tas ir Lenkų kunigas Gorėk iš Šimai.
Didelis poušnus automobi- įtos
. malonės ii- nesutiko su nau
pataisa. Visi pripažįsta, kad nį karidorių, iš jo į daržą ir našle. Ji kaltinama už nuzu- vietose Airijoje sinn-feineriųĮ New Cliicago, Ind. Pas jį ntliu su geltona vėliava paruoš-.Juo-iu 'ašu
pataisa gera, tik abejonių ki namo.
dymų savo vyro pirm dviejų su Anglais susirėmimuose
rastu daugybė pavogtų bond- tas paiimti gen. Semionovų ir, Kuomet Vladivostoke Rui
lo, ar bus galima perrašyti.
žmonės nukauta ir 8 sužeista. su.
Kuopelės Lietuvių dar sto metų Clevelande, Ohio.
jį tiiumfaiiai apvežoti miesto srovės nepasidalina
vald
Galų-gale lieka adreso teks vėjo ant kerčių ties Pinigvno
gatvėmis, paskui prokliamuoti Čitoje posenovei gyvuoja bo
tas kaip buvęs be pataisų.
dirba. Nelaimingiems nukentėPotvinis Colorado Valstijoje
ir ties Karo Departamentais
jį diktatoriumi.
ševistinė Rytų Siberijos v '
jusiems
jis pristato maistą.
♦Susirinkusieji eina žemyn, kai-kurie buvo ties viešbučiais
Nauja kappelistų
valdžia džia.
Parūpina laikinąją
pastogę.
ten ties viešbučiu sustoja po kalbėdami apie peticijos įtei NAUJAS POTVINIS PALIE
Paliuosuoti kaliniai
Vladivostoke laukiami svaiS
Slaugoja jis ligonius. Duoda priešinasi Semionovo diktatoros am šalygatvio, bet niekas kimo pasisekimą. Į kuopeles
TĖ PUEBLO.
Iš miesto kalėjimo paliuo nelaimingiems reikalingų dra rystei ir grūmoja prieš jį pa-'bus nuotikiai.
jų neveda. Vieniems pritruko pataikydavo ir buvusieji pas
kantrybės, kitiems rodėsi, kad Prezidentų, kurie ypatingai Vanduo suplėšė dvi užtvan suoti ir pristatyti prie darbo bužių.
Klaipėda. V—6. (Elta). Lie
kaliniai. Paliuosuoti jie, kuo Tai tiek apie Pueblo. Bet
jų vertybė neleidžia taip keis džiaugėsi p. ('liandler’io kal
kas.
tuvos
karo atstovybės Klaipė
met vanduo užliejo rotušę ir tai tik menka dalis tų baise
tai stovėti ant šalygatvio. A- ba ir tuomi, kad delegacijai
doj pranešimu, Geg. 4 d. pre
beji išėję iš porų •susitelkė į kalbant su Prezidentu, pribu Pueblo, Colo., Birž. 7.— ši nebuvo kaip ilgiau kaliniais nybių.
tų miestų ir apylinkes palietė rupinties.
Arknnsas paupiu
tas pat DEL SUTARTIES SU KLAI fektas Petisne, iškilmingai pifl
būrelį pas viešbučio kampų. vo taip-gi ir Valstybės Sekre
naujas potvinis. Sekmadienį
PĖDA.
ėmė valdžių Klaipėdos krašitej
Tūkstančiai žmonių neturi 'veikiasi.
Tik kitur mažesni
Tnomtarpu “vyriausybės” vis torius p. Tfuglies. Kaip ta de
kitas
smarkus
lietus
prapliu

kaip augščiausios tarybos kopastogės. Laikinų prieglaudų'miesteliai, sodybos ir ūkiai.
nebuvo matyt. Atėjo ir praėjo legacija tapo priimta, paaiškės
Kaunas. V—Ą.-fElta). Gegu
po
ir
vanduo
ir vėl iš upės ūž jie gavo bažnyčiose, viešbu
4reti. Odry, prieš iktas laikas, kada visiems rei iš jos raportų susivažiavimui.
Tad mažinu ašarųC ir nuosto- žės 3 d. ministerių kabinele'į-4n.llišarus
jj,
1
'
.
ir prefektas Pet
, r.,.
i i
• r»
Kitur vyko
kėjo būti Baltuose Namuose. Tuotarpu vieni suvažiavimo telėjo. Arti Cilton sutraškin čiuose ir privatinėse reziden lių turte ir mantoje.
Finansų Prekybos
ir
Pra važiuosiant,
tos
dvi užtvankos. Naujas po cijose.
žmonėms buvo daugiau progos monės tarybos posėdis, kur isne, (abudu Prancūzai), buvo
Pasigirdo nekantresnių balsų. nariai ėjo pietauti, kiti nuvy
tvynis
palietė
kuone visas tas
musų Lietuvių karo atstovy
Porų eilė stovėjusi ant šaly ko į kongresų pasimatyti su
Mieste nėra jokios šviesos. išsigelbėti.
buvo svarstomas generolo Ovietas,
kurios
buvo
užlietos
bėj su oficialiais vizitais.
j"
gatvio ėmė judėti ir eiti. Į saco valstijų atstovais ar seNeturima gazo ir vandens.
dry siųlymas tartis su Klai
praeito penktadienio pakilusio
jų tarpų įstojo ir kuopelė bu savo valstijų atstovais
Žmonės nepasidblina žvakė POTVINIS PALIETĖ IR pėdos kraštu
ar
Klaipėda. Iš ten pranešama,
ekonominiais
potvinio.
vusi prie kampo. Visa proce
mis ir kerosino lempomis.
KANSASA.
klausimais. Tarvba finansiniai kad Klaipėdos krašte išviso
Daugiau 100 lavonų.
sija labai įskipai perėjo per NEPAVYKO MEKSIKOS
pasisakė, kad reikia tartis ir,; gyventojų yra apie 150,000,
Suimami plėšikai.
Penkioliktųjų gatvę. Automo
Topeka,
Brež.
7.
—
Tcliison.
jei
tik klaipėdiškiai pasiųlys kurių tarpe yra Lietuvių 70%.
RADIKALAMS.
Pirm antrojo potvinio griu
Policija ir kareivini suėmė Tope! a & f ta Fe geležinke tinkamas sąlygas, daryti su — IV.—29. (Elta). Musiį
bilius su peticijomis pralenkė
vėsiuose ir dumbluose atrasta
kelias dešimtis žmonių, inta- lio k; >nr, ja pranešė aplink tartį.
einančius ir įvažiavo į Baltų Mexico City, Birž. 7. — Me čia daugiau šimto lavonų.
karo
atstovybės
Klaipėdoj
riamų plėšiniuose. Vienas Me- geležinkel' gyvenantiems žmo Praeitame tarybos posėdy, pranešimu, Gegužės 1 d. Pran
jų Namų vartus.
ksikos radikalai piktadariai
Visame mieste karo padėtis
nėms visi ve Arkansas klony, Bal. 2G d. buvo rišamas linų cūzų komisaras generolas Od
Procesija įėjo j Baltųjų Na Guadalajara padėjo bombų ties 150 apsiginklavusių kareivių ksikonas nušautas.
mų daržų iš žiemių šono, tv. Arkivyskupo namais.
ir eksportavimo ry. atiduos savo įgaliojimų
pntroliuoja gatvėmis. Nei vie Šimtai jaunuolių prisiek Kansas v stijoje, jog Colora- supirkimo
doje
pati
ęę
vanduo
perėjęs
eis
iš užpakalio.
klausimas.
Prieita prie prefektui Pelisne, kuris
Plyšdama bomba apgriovė nas žmogus neleidžiamas inei- dinta gelbėti policijai ir karuo
valstijos
;
nų
ir
todėl
gyvensantarvės
atstovo
Klaipėdos
bendro
nusitatymo, kad
Pas pačius Baltuosius Na vienų dalį namų. Laimė, kad ti į nukentėjusias miesto da menei. aKdangi naktimis nėra
rislrengti
prie
ga
leis- krašto pareigas.
dabar
negalima
mus trys fotografai
visaip Arkivyskupas tų naktį kaipir lis. Kareiviai turi įsakymų pa jokių šviesų gatvėse, tad pri-t^°Jni ^uri
I
ti linų laisvos prekybos, nes
tvarkė suėjusius žmones, tik nujauzdamas tų piktą darbą vartoti ginklus prieš nepak sieina tankiai turėti sargybą,'limo pnvi us.
turi
žinių,
jog
DoSanta
F
ypač
buvusių
krautuvių
apy
tas blogai
atsilieptų į linų
tas menkai tesisekė. Galų-gnle savo rezidencijojt1 nenakvojo. lausė! i u s.
dge Gi1y i 6 pakilusi. Smar produkavimų ir kainas, taip
linkėse.
trys aparatai vienas po kitam
Epidemijos.
nuėmė Lietuvių fotografijas. ŽUVO MERGINA LAKŪNĖ.
Anų naktį sargybos karei kus lietus bai padaugino u- pat neparanku butų ir pačiai
valdžiai imtis linų supirkinė Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Mieste ima apsireikšti viso vis šovęs į pravažiuojantį nu ])ėjc vandei .
Tildą delegatai išgirdo vienų1
Pačioj C< >rndo valstijoje jimo ir išvežimo. Vienu balsu nnnt nemažiau $25,000, Birželio (1
tvarkdarį liepiant imti tiktai . Mineola, L. I, Birž. 7. — kios rųšics epidemijos. Pakilo tomobilių su laikraštininkais.
po vienų knygų iš vežimo. Ki Čia iš l.(MK) pėdų augštumos su šiltinė, difterija, plaučių liga Smarkiai lijo kareivio balso be žmonių jy viny žuvo šimtai nutarta, kad valdžia pasiliktų buvo tokia pagal Merehanfa Loarklių ir gab jų.
sau linų supirkinėjimo ir eks an and Trust Co.:
tas balsas liepė imti po dvi. lėktuvu krito ir momentaliai ir kt. Susekta pabludiinų. A- nesigirdėjo.
Pjišalinis u “S Arkansas vi- portavimo monojKdijų, bet to Anglijos sterlingi, svarui
Pasiėmę kiek kas suprato Lie žuvo Miss įmūra Bromwell, pie 500 sergančių paimta į lai
Raudonasis Kryžius.
pačiai Prancūzijos fiiiffiui frankų
tuviai nešė peticijos knygas pasižymėjusi ir drąsi lakūnė. kinai pastatytas ligonines.
šokios rųšics irbtuvės sunai- viso darbo atlikimų
Mieste
dažnai
vienur-kitur
Atvyko vakar
gubernato
kiūtos.
valdžiai kontorliuojant, kainas Italijos šimtui lirų
į Baltuosius Namus. Į kamba Ji buvo pagarsėjusi manksrius Sboup ir valstijos poli pakyla gaisrai. Tečiau veikiai
ir jm'Iiiu pavestų tam tikrai Vokietijos šimtui markių
rį neteko žmonėms įeiti. Jie tymais ore su lėktuvui.
Praeitų parų Cliicagoje pa bendrovei, koncesijos, pagrin Lietuvos šimtui auksinų
dėjo peticijas pas p. Bielskio Žinovai tvirtina, jog lėktų cijos viršininkas, pulk. Hani- užgesinami.
Lenkijos šimtui markių
Raudonasis Kryžius smarkiai vogta 21 automobilius.
kojas karidoriuje. Kitas Lie- vo motoras.staiga sustojo.
dais.
rock.
Jam draugaus du jo broliu

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

PINIGU KURSAS.

2

DRAUGAS
ja turinti daugiau 30 milionų

MUSŲ POLITIKA.

LIETUVIU KATALIKV DIENKASTIS gyventojų.

Lenkams tie “faktai” apie

“DRAUGAS”

Ciną kasdieną Išskyrus nedėldienlua. Lenkijų aprašomi lenkiškai,
PRENVMElt\TOS KAINA:
svetimtaučiams — angliškai.
CH1CAOOJ llt U2BIENYJE:
. Metane* ..................
*8.00
I*usci Metų • •• •... «l. ... • • 4.00
SUV. VALUI.

Ko-gi daugiau reikia{

Bus dar daug-daug vargo
Metanu ........................................ fb.OO Lietuvai su tais uzurpatoriais.
Pusei Metų
........................ . 8.00 Greičiausiai ginklas bus vyriau

Prenumerata mokaal likai no. Lai
kas skaitosi nuo užsiraiymo dienos
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperka nt kranoj e ar exprese "Money Order” arba Įdedant pinigus i
registruotą laišką.

sias Vilniaus srities teisėjus.
Laukime ir ruoškimės.

VILEIŠIO KORON AGIJA.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago.

Amerikos Lietuvių susirin
kimas Wasbingtone Geg. 31 d.

Tel. Roosevelt 7791

yra ryškiausia pamoka atsto

vo Vileišio politikos ir galuti

nas smūgis jo partijinei dar
buotei Amerikoje.
Neveltui katalikų visuomenė
boikotavo jo žygius. P-no Vi
leišio misija niekuomet neišėjo
iš partijinių ribų, todėl ji ne

buvo pakenčiama ir palaiko
ma. Šiandien visi galutinai įsi

tikino į vykusį musų nusista

TO IR LAUKTA,

tymų.
Kad padengus savo bankru-

Lietuvių-Lenkų konferencija
Briuksely pasibaigė be pasek

tų p. Vileišis sugalvojo pasku
tinį manevrų. Prisidengęs kil
niu sumanymu, įteikti prezi

mių, anot paskelbtos Drauge
dentui Hardingui milijono pa
kablegramos.
rašų prašant pripažinti Lietu
Draugas jau pranašavo jos vos respublikos
nepriklauso
katastrofų (žiur. Draugo No. mybę, jis šaukia susirinkiman
120). Tušti buvo raminimai iš Amerikos Lietuvių organizaci
Paryžiaus. Prancūzai
guldo jų atstovus. Tuotarpu jo siau
galvas už Lenkus. Galima pa ras partijinis asmuo gudriai
tirti kadir iš tų pačių nuo planuoja savo
vainikavimo

Antradienis, Birželis 7, 19-1
visuomenės dvasiu, beveik nie- jililliilliiuumtiilllllllllillllllillimiiimiliiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiimmiiiiuiiuuiiiil

ko nėra apie tautos reikalavi

mus iš Briuselio konferenci
vėlinantis diplomatas norėtų, jos. Skaitant tuos laikraščius
kad ir Lietuva pasivėlintų gulima mintyti, kad juos apė
Girdėt, kad vienas diploma
pribūti tenai, kur susitinka mė nusiminimas, tad jau ir
tinis Lietuvos atstovas užruEuropos ir viso pasaulio dip rankos nuleistos, kad juu neru
bežije, nors nieko bendra netu
lomatai. Prancūzijos kelionė pi kas darosi ir kas bus. Lie
ri su • ltymu, patarė Lietuvos
į Cannossų turėtų gerai pamo tuvos visuomenė visai kituip1
užrubežinių dalykų ministeri
kinti ir musų politikus, kurie mintija ir jaučia. Jai Vilniaus ’
jai atšaukti savo atstovų nuo
pienberniškai
varosi
prieš klausimas begalo rupi. Bet ko
popežiaus.
Prancūzija pirm
kiekvienų dalykų naudingų tė dėl tyli spauda? Tų jos tylė
17 metų padarė taip, kaip mus
vynei, jei jis nėra bedieviškas. jimų sunaudoja priešų agentai
diplomatas pataria dabar. Ta
Apie Briuselio konferencijų zirzėdami Briand’ui,
Llovd
da Prncuzija atšaukė p. Nižinių beveik nėra. Tenai, bene George’ui ir kitiems buk Lie
sard iš Vatikano mintydama
p. Hymans’o sumanymu, su tuvos visuomenei vis vien ar
apseisiant be santikių su Ka
tarta, kad visos žinios visuo Vilnius bus Lietuvos ar ne.
talikuos Augščiausiu Vadu.
menei apie
konferencijų eis
Prancūzų laikraštis “Infor
(Bus pabaiga).
per p. Hyinans’ų, t. y. tiek
mation” vedė ir veda organi
kiek jis norės, ir tos kų jis
zacijas priešingas katalikystei,
norės. Sakoma, kad taip pada
bet mylinčias Prancuzijų ir jos
ryta vengiant ginčų ir erzini
ateitį. Tas dienraštis 19 Gegu
mo spaudoje. Bet kunigaikš
žio šių metų rašo:
Sųjungininkai per visų pa
tis Sapieha, Lenkų politikos
Vatikanas yra ne vien mo
saulinio
karo laikų skelbė gra
vedėjas, 14 Gegužio turėjo auralė jiega. Jis yra taip-gi
žius obalsius. Sakėsi, kariauja
dijencijų pas Belgijos karalių.
grįžkelis daugeliui tarptau
prieš autokratijų, norį grųžinBelgija aklai duodasi vesti
tinių įtekmių suseiti. Euro
Prancūzijos politikai, kurios ti visoms pavergtoms tau
pos ir viso pasaulio diplo
pakraipa priklauso nuo žiau toms laisvę.
matai niekad nebuvo užmir
Po karo tais obalsiais ne
rų nacijonalistų vieno garsaus
šę tako Valstybės Sekreto
generolo vedamų. Tas genero visos tautos gali naudotis. Pa
riaus Kardinolo namus. Tos
las laisvę supranta ir giria to tys Sųjungininkai tuos obal
vienos priežasties užtenka,
kių, kokia patiko Napoleonui sius sumindžiojo ir paniekino.
kad ir Prancūzija ten turėtų
Suskaldžius į daugelį dalių
I, o Napoleonas į žmonės žiu
5
savo atstovų ir kad ji ten ga
Austrijos-Vengrijos
rėjo kaip į mėsų anuotoms buvusių
lėtų kalbėti taip rimtai, kaip
šerti. Sutartis neleisti žinių a- imperijų, ant jos griuvėsių, be
tinka jos garbei, kurios už
pie Briuselio konferencijų yra kitų, pakilo ir Austrijos res
pelnė respublikos armija.
labai paranki tiems, kurie nori publika. Ton respublikon įeina
Vatikano atstovybės klausi
ir tikisi pasmaugti Lietuvų, kelios provincijos. Negaudama
mas buvo Prancūzijos parla
nes ji tokiu budu negali šauk iš niekur finansinės pagelbos, =
mente Lapkritije 1920 metų. tis nei pagelbos. Lenkai pirm ta valstybė baigia griūti.

Laiškas iš Paryžiaus.

j Laivakort. tiesiog j Klaipėdą I

NELEIDŽIA APSISPRĘSTI.

Tuomet 212 balsų buvo dau
takių Augštojoj Silezijoj. Pran dienų.
giau už tai, kad Prancūzija
cūzai mėgino pasirodyti Lietu
Galingiausia Amerikos Lie vėl atnaujintų savo santikius
viams prieteliaisLietuvos nuos tuvių Federacijos organizacija
su popežium. Prancūzijos senė
toliais. Jie manė, kad Briuk tarsi numanydama jo planus
tas bijosi to klausimo svars
sely Lietuviai pilnai pasiduos išlaiko savo pozicijų ligi galo.
tyti, bet valdžia jau paskyrė
Lenkų norams, taigi atsižadės
Ji doriniai ir medžiaginiai p. Jonnart, kad atstovautų
paties Vilniaus arba Lenkus daugiausiai prisidėjusi prie
Prancuzijų Ryme pas Apašta
padarys Lietuvos valdovais.
Lietuvos nepriklausomybės A- lų Sostų. Tėvynę mylintieji,
Ve kodėl Prancūzai net ža merikoje, užsieniuose, pritaria
nors “neklerikališki” laikraš
dėjo Lietuvų pripažinti de iu- p. Vileišiui, siųzdaina savo tris
čiai, kaip minėtasis, džiaugiasi
re.
atstovus.
tuomi, nes per 17 metų Prancū
Briukselio
konferencijoje
Gal kam išrodė, kad trijų zija daug ko prakišo neturė
Lenkai pasisakė ko jie nori.Jie atstovų neužtenka! Ir labai. Fe dama savo atstovo pas popie
A
norėjo
padaryti naujų unijų deracija nemano mitinguoti su žių. Tik Lietuvių visur pasisu Lietuva. Kuomet tas nepa p. Vileišiu, naujų griuvėsių,

atstovybės. Gi tų atstovybę tu musų atstovų, tik vienas buvo
rįs paskirti Želigovski.
audiencijoje pas prezidentų.
Kad Lenkai jau beveik pa
Kadangi sulyg p. Vileišio be
sisavinę Vilnių ir nemano jo atstovų pasimatymo su prezi

Dėlto Austrijos respublikos
selį labai gerai parinktų as gyventojai sumanė prisijungti
menį, kad jis savo praeities at prie Vokietijos. Vokietija mie
minimu

ir

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon !_• A Leituvos ant
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus
veltui.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipilkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite iv Lietuvon parvažiavę pinigus gausite puotose arba bankose

/

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da-«
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo
Liepos l-mos dienos.
•

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės vpatiškai arba per laiškus
šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.

pa lu noru sutiko. Teeinu tam su
kreiptų visuomenės mintis į manymui aštriai pasipriešino
Lenkų pusę. Tas asmuo yra Prancija. Prancūzai iš didelio
paskaitomis

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

karštas Ukrainų
pabijotas savo demokratinguino uždrau
daug iškentėjęs karės laiku dė Austrams ir svajoti apie su
nuo Rusų ir dabar savo tau siliejimų su Vokietija.
tiečių politikų kreipęs prie
Nesmagumams išvengti Aus 5

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- 5
re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Suimtomis iki 9:00 vai. S
vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Lenkų, kad ji netektų bolševi trijos provincijos tų klausimų s
kams. Tai-gi Briuselio spauda pradėjo atskirai svarstyti. Vie TiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiisiiiiiuiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiVi
Liet. atstovus sutiko melais na provincija jau nubalsavo
ir šmeižtais, llymans’ųs tų prisidėti prie Vokietijos. Ki

spaudų truputį pabarė, bet tos provincijos paskyrė dienas tiiiiHiiiiiiimmiiiiiiiiimimiimiiiiiiifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiu
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS.
=
Lietuvių dalykų nepataisė už tokiam balsavimui.
dedamas jiems priedermę ty
stų laurų vainikų!
Dabar gauname žinių, jog
=
P-no Vileišio pakalikai no lėti.
Jugoslavija grūmoja Austri 5 Šaltinis 994 puslapiu.
Lietuvos atstovai nepapras jos provincijoms Styri jai ir Ga
Skuriniais apdarais ............................................. $3.00
rėdami apmalšinti urzgenčius
tai
sųžiningai
pikio,
žodį
nie

Su misinginiais apkaustimais ............................ $2.25
priešus, neduoda jiems balso,
rinti! i jai, jei jų gyventojai nu
liepia tylėti, juos šmeižia ir kam nieko nesakyti apie Briu balsuotų su Vokietija. Alano
Kantičkos po ....................................................... ... 75c.
•Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug
paskui save liepia sušukti: Lai selio konferencijos eigų. Iš to tas provincijas okupuoti-užim= jų teturime.
gyvuoja musų didvyris, kan lo žiūrint ir jaučiant išrodo, ti.

| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų |
II II II II II II II II II II II IH II II II II II

vyko, jie Lietuvos atstovams kompromisų statyti, gi 3 at
konferencijoje
pasakė,
jog stovų pakanka nuo katalikų
Vilniaus klausime negalį tar visuomenės pasimatymui su
ties be “Vidurinės Lietuvos” Ifardingu. Taip ir buvo.Iš trijų

keleto mėnesių atsiuntė į Briu

Iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.10,
|
iki Karaliaučiaus $107.10.
|
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. |

Užsakinius rašykite
Didesnės neteisybės nereiLietuvai geruoju a- dentu turėjo įvykti
svarbus kinys, karalius! Na, žinoma, kad tirpsta Lietuvių nusista
“DRAUGAS” PUBL. CO..
(Gerbiamas kia. Varu grasinama gyvento |
pie tai skelbia jie patys Euro susirinkimas aptariųs musų ir apvainikavo savo partijos tymo principai.
Chicago, Illinois
musų
jo respondentas rašė, i jų milijonams dėtis su tais, su S 2334 So. Oakley Avenue
poje ir Amerikoje. Jie pas-'tėvynės reikalus, Federacijos vadų.
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIItlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllilIlI
Musų atstovai pasijuto par kuomet dar nebuvo žinios, kuriais jie nori. Austrijos gy
kleidę Amerikoje anglų kalba atstovai mielai
sutiko jame
konferencija nutruko. ventojai šaukiasi duonos. Jos
tijos mitinge besu, nuplovė jog
brošiūras užvardintas: “Kų dalyvauti.

atiduoti

prisijungę prie
Deja, kaip visuomet, taip ir savo rankas įteikę prezidijc’.- Gerai darė Lietuvos atstovai, galėtų gauti
kad
buvo
nuolaidus,
bet
nesi-J
Vokietijos.
Bet
Sųjungininkai
Lenkijų”. Ten Vilnius pade šiuo paskutiniu kartu p-nui nuii pareiškimų kad nieko ben
damas greta Lenkijos miestų Vileišiui savi
reikalai bran drų su p. Vileišio koronaeija davė suvaržyti Lietuvų. Red. j neduoda jiems duonos ir neleiprier.).
džia kitur jos ieškoti.
Varšuvos, Krakovo
ir kitų. gesni už tautos reikalus. Jis neturi.
Pasakoma, kad “lenkiškame”!pastato, iš kalno išlavintų, sa Atlikę tėvynės gelbėtojų ir ge
Tai naujos rųšies utilitari
Nuostabu, kad Kauno laik
Vilniuje esama 190,000 gyven vo pataikūnų
gaujų, kuri rų piliečių pareigas išlaikė su raščiuose, kurie veda visuo nis autokratizmas, iškilęs iš
tojų. Pareiškiama, jog Lenki- deda ant jo “nekaltų” skruo- vo nusistatymų ligi pat galui. menę ir kuriuose išsirciškia prakilnių karo metu obalsių.
kiekvienas

turėtų

žinoti apie

Monologas.

ir svarais nių jau nepaneša, o Jonukas iš knygutės savo skolų nerašau.
nieko neperku. Ar jus vienų “fandrės” parėjęs, kaip mažas Darau visiems taip, kaip no
kiaulę sudorojot? Bet kiek jus penimėlis, tik kriuksi, dribsi. riu, kad ir kiti man darytų.

’sa kiaulę

Visi Sako Kad Aš Turtingas.

pirkau

Kad aš negirtuoklis ir ne
Kitiems tečiaus skriausti sa
visų
kiaulę
po
18
centų
už
kaži
minkąs tai savo žmonęlei
Turiu už garbę prisipažinti turtingas pastojau, ftiu, visi
vęs neleidžiu.
kad aš tikrai turtingas. Ir ko klausot? Dur neaprimot? Va, svarų mokėjau, gi jus už 18 aciu.
Aš pureinu namon iš dirbo, Jau beveik visus savo turtu
man trūksta? Nieko, nie nieko. tas bolŠevikėlis nerimsta, ig centų nė spirgučių negaunat.
dolierių į jų suklojot. Aš. už

Nei senas nei jaunas, sveikas kailio nerias buržujų išgirdęs,
ir sotus, linksmas ir turtingus. Visiems pinigėlių užteks, tik

Cha, cha, cha...

bukit ramus.

Žmonės man pavydi. Buržu

Pirma paslaptis: kas manęs

jus, girdi, kaip gaidys skeutu- nepažįstu ir ko aš pats nepa
rę atstatęs, kišenių* dolierių žįstu.
prisikimšęs. Bepig jam. Groži

Šeimynėlė,

savi

nameliai

Manęs nepažįsta saliunčikai

ir — viena; o aš nepažįstu devy-

giakšti žmonelė.

nakių nė tūzų — antra.

o jy« suskiai, pavyduoliai!

Policija nežino ar aš užgi

baltų męs, gi aš juu vyrs kaip pipasaulį nuo žvaigždės nudri- pirs, gero tėvo vuiks. Ar ne
bot? Ar jums ne gėda. M i ti liesa?!
Ar

tik

šiandien

jus

j

ltai ojat žemelę ir jos turtelį, o

Ar aš driskius. Ne, niekados.
vis pliki, kaip naginė susirau Apsitaisęs sulyg naujausios
kę. Jus man pavydit ir mane mados, bet mano mada nie
coliojat, aš jums savo Imlų kad iš mados neišeinu. Tuomet
linkui

ir visų

paslaptį,

kaip mano švarkas nustoja mados,

iš rankovės iškrečia.

Klausykit

manęs kaip aš

kuonjet susinešioja.

Ar aš nesotus? Netiesa. Vi-

Jeigu Nusidegi
Luti* Nurt»
SorLiUi, IIU"

Tai aprišk iatoda Ir uždėk

Tflenthoiaiūm

Nušaldo

Ir

grt iUil

užgydo.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
..
O

l)HOADWAY

NEW YOHK N\

TIESI Kcllouė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per MBAV4 Arba
HAMIilHGA — EITKŪNUS

Į LIETUVA
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba paėto laivai išplaukia:
“KSTONIA” Birželio 22
#
“LITIANIA” Liepos 20
“POLONIA” Liepos, «.
♦••ESTONI.V’ KiiKPjuėio S

Visi laivai turi pulkus kambarius trečios kliasoa keleli tams
Maisto aš visuomet užtektinai kaip į tikrų rojų. Moterie link-j paslaptis atvėriau. Jus mane
KreipkltAs prio musų agentų jūsų miesto arba pas
turiu, bet niekad (langiaus jo sma meiliu žodeliu pradieki n, ■ pažinsit, o aš jumis. Bet to
K. KEMPE, General Wc««tem Pasacngcr Agent
120 North I>a Šalie Si., Chleono, Illinois.
negaminu kuip tik vienai die vaikučiai švarus, guvus, čiauk- jums negana. Jus norit mano
nai. Už tai uš valgau skaniai, ši kaip strazdeliai. Kambariui Mariutę išvysti, jos dorybes
nes vis šviežienų valgau, o ,jųu,padabinti, dulkelės nebmatos; įkainuoti. Nėra čia jos, ji vai-!.. ..
patręšusį maistų rįjat.
skaniai parengti pietų* garuo kelius ir namus saugo. Bet jus
.jų tiek kartų pažinsit, kiek
“Vaikai nustokite
Aš ir žemės turiti, jų pats ja ant stalo.
bereikalingai pcšti« —
susikasu, daržovių pasisodinu.
Kada aš gaunu užmokestį, kurtų matysit švariai, kukliai
yra užtektinai BAMBINO
Bet kame dalykas? Bagočius as dūlinti tiesiog ųamoii, nei pasirėdžiusių moterį. Jos “kuli
jum abiem t’’
pats jų kasu, o biednas sėdi kiek ncpuklysdami/s, girto sa tas” pilnai uždengia krutinę,
ant “porcių” kojas sukeitę* ldino nematydamas. Aš turiu sijonas ligi kaulelių ur kulnų.
Kūdikiai mėgsta jį t
ir cigarų ruko. Ir kur jis tau trigubų naudų: galvelė sveiku, Mat ir ji turtingu, pusplikė
Jie prašo daugiausl
eis į (laužų. Jo “delikatni” kišenių* pilnas, gyvenimus ra ne(>sti. Jos kitas dorybes pa
Net ir mažyčiai žino, kad
matysit pas mane svečinosim
bačiukui, augštos kurkutės, su mus.
sipurvins, susiteps. Ar nege
Mun su Marii te Amerikon atėję.
riau# į “bučernę” nueit, ten bevažiuojant rjŽ< vos dirbti ne
Pirmutinę paslaptį garsiai
vrn goriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri dnoda galimybės boti
viskas jau
iškepta tik dėk tinginiauti, taupiti ne švilpau paskelbęs,
paskutinę tyliai į
liuesu nno viilnrių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
burnon ir laižykis. Kai-kus ir ti. Aš turtingas l»e kito skriau ausį tarsiu: Bukite vyrai ne
lengvai, tači&ua tikrai) Aptiekoae parsiduoda po 60c. arba už 60o.
apmokėtu puAto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.
žemės turi, bet tingi prie jos dos. .Skriauda neimi savinin midi iai,
bukite
motors-ne
F. AD. RICHTER & CO.
prisiriest, verčiaus šiukšlėmis kui į sveikatų. Neimu nuo į- pliuškės,
i
3rd
AvrntM
it
35lh
Street,
Boeough o( Brnoktya, New York Cttv
ji tedirvonuoja. Mariutė laši- namių brangi.e i.uomos, ant jų į
Turtuolis.

BAMBINO

Antradienis, ltiržeKs 7. 192t

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

ORKŪGIS’

LIETUVIAI AMEMOJE,
KENOSHA, WIS.

Gegužio 22 d. buvo vakaras
parapijos naudai. Vaidinta še
šių veiksnių komedija “Gra
fas kaimiečio bernu”. Vaka
ras gerai pavyko ir parapijai
davė gražaus pelno.
Gegužio 29 d. L. R. K. M.
S. A. 24 kp. įrengė gražų va
karų. Vaidino veikalukų iš Lie
tuvos dvarponių gyvenimo
“Užsipelnė diplomų”. Apart
to, buvo ir kitokių pamarginimų, kaip deklemacijų ir dai
nų. Girdėjau, kad moksleiviai
ir daugiau žada surengti pana
šų vakarų.
Kitų sykį parašysiu daugiau

Reikalingas Mallorla Darbas užtik
rintas
visai vasarai. Lietuvi*
turi
plruienibe. tiktai patyręs savo ama
te. Atsišaukia.

NAUJA
IMIGRACIJOS
TIESA
gyvenant
važuoti į Europa be baimės nes

Ateiviai

Petras Cibulskis
<2343 Wcat 23 Piure
Tel. Ganai 7233

Suvienytose Valstijose gal
įstatymai pavelija jiem sugrįžti į Amerika. Ąjffi

nauji
!

Vienybės draugijų atstovai
Jeigu nori laimingai perkeliauti | Tėvynė, tai važuok per musų Biuru, nes basi aprūpintas visuose
reikaluose per mus ir musų agentus iki pasieksi Lietuva. Mes turėm visas laivu linijos ir vainojau*
nutarė duoti atskuitų iš savo
tls per musų Biurą nekludis Lenkijos.
Paloškuu senivos moteries prižlu*
Vokiečių Spauda Delei Briuse dviejų metų darbuotės. Tuo
rėjimui du kūdikius.
6622 Maudei* Avė.
ikslu paskyrė Geg. 29 d. Ren
lio Derybų.
Pilone Kn*lcwoud 1121
gėsi su koncertu ir prakalbo
LAIVAKORTES
Danzigo laikraščio “ Danai- mis. J prukaJbus pakvietė gerb.
LAIVAKORTES
Parduodu 2 namus už pigia kaina.
per
vand.
$100.00
ger Neliesto Nacbricten”Brukiki Tilžės $106.95
nes važiuoju Lietuvon. Abudu namai
tuii. lg. Česaitį, Draugo redak
vra ant “eonreto” ir ant 2 lotų, nu
selio korespondentas Vilniaus
LAIVAKORTES
torių, nesenai atvažiaviusį iš
liai po 2 flatus ir 5 kambarius kiek
LAIVAKORTES
klausimu rašo:
vienam. guzas vanos. Kaina 86.400.00
ik;
Eitkunu
104.60
ietuvos, o koncerto programų
iki Kauno 117.00
Jobu I.italu
“Tautų Sąjungos Tarybai iuvo apsiėmus atlikti L. V. 38
LAIVAKORTES
2715 — 2717 W. 38Ui PIaee
LAIVAKORTES
globojant, dabar tik Brukselv cp.
iki Klaipėd. 107.10
iki Liepoju 145.00
. . ii
susirinko Lenkų-Lietuvių kon
Parsiduoda bučerne ir groeerne.
ri i i r
Ėdamas į svetainę susi
iu namų gražioj vietoj, puse bloko
ferencija nuspręsti, kam tai
Vietinis.
tikau Baltrų su Jurgiu, kurie
nuo Halsted
gatv Biznis
‘‘Casb"
priklausyti VilAiaus kraštas.
Pardavimo priežastis
važiuoju ant
jaklausė, manęs, kur einu. At
formos ir norių greit parduoti.
Brukselis laikomas atatinkama sakau, kad į prakalbas. Jurgis
J. Morkas
vieta, kadangi Belgai mažiau
828
VV.
31
Str.
Cbieago, BĮ.
sako:
siai suinteresuoti to ginčijamo
— Tai da nesi prisiklausęs
Paieškau Ignaco Ivanausko šliužu
klausimo išrišimu. Taip yra
S. L FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai
Gydytojas ir Cblruigaa
kaimo Kaltinėnų Parapijos Raseinių
diurpalų.
Pavieto
turime
svarbu
reikalų,
nuo
žinoma, tik ekonominiu at
44-12 So. Western Avė.
| 809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, III. !
Aš atsakiau, kad ne vien
tėvu iš Lietuvos jeigu miręs kas
žvilgiu, o polit iniai Belgai, kiek
Telefonas Lafayette 4146
žinotų meldžiame pranešti busime dė
prakalbos, bus ir programa, ir
Pasekmingai išsiuiieiani pinigus Cablegramu, Paštu. Ir Dra rtai.s, f Liutuva Ir visas fru, pagal Ule=
kingi.
tai galima išvest iš Vyriausy
=
nos kursą o aut sumos virš $1,000.(10 dar pigiau. Pinigas Išmoka greitu!.
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
Vienybė Draugijų išduos atš pietų ir 7-S vakarais. NedėldieA. Sugis
bės spaudos taktikos, pataiko
728 W. 18 St.
Cliieago, 10.
vaitų iš dviejų metų darbuotės. nlain tiktai po pietų 2 Iki 6.
PASTABA
,
Lenkų pusę. Atvirai pareiš
2
Idant važiuojančius Lietuvon einant pei; rubežius nenutuksuotu už cash vofcunus pinigus, tai mes
S
Jurgis sako:—Kų nuveikė, tai
2
pervcdain jų pinigus Draftais pagal dienos Paštuose pilna suma be mažiausio atskaitliavimo. ’
kiama, kad Lenkai esu ankštai
Pardavimui Salunas. Pulkus kam
nuveikė, o kų nuveiks, tai ir
Mes nekalbame tik ant poperios bet parodom faktus, štai žemiau paduodame vardus, nors ne
—
Vakarų valstybėms draugingas
oas ir geras biznis.
s
visu bet tu kurio yra daugiau žinomi visuomenei Išvažiavusi u vakar per musų Biurą Lietuvon- Ad—
lai p sužinosim.
S
vokatas Kazimeris Gugis, T. Mazenis, V. Mačikunuitė. P. Svercckua, Antroj Kkisoj ir Simonas GuraS
3200
So.
Halsted
St.
kraštas, ir kuodidžiausis poli
3
baragis, J. Rudavtčlus, J. Danilevičius, J. Rapps, A. Mirskis, A. Skurdumą, J. Tarutis, P Gyrtautas
=
— Tai nors dainų pasiklau ■
E iš Cnlcagos. Mikolus Slibeiva, G. Alutis, K Saplis, E. Celna, E. StnoBurauėiškus, iš kensingtona ir S
tinis interesas esųs tų kraštų
2
Roselanda. S. Vaitkus, iš Cbicago Hoights, J. Sereika iš Auroro Illinoia. J. Dragūnas J GentH S RiS
I
PARS1DCODA.
E
belis iš VVaukegan, Illinois. J. Patomsis, Ve Kalb, Illinois. Trečioj klasoj. Iš viso ant’šio plaukimo laiS
sustiprinti. Tai-gi, jei iškelia sysim, — sakau aš.
S
Greitų laikų burbėme, yra 3 krės
ADVOKATAS
S
vu Olympic per. mus iškeliavo 75 ypatos. Kiekvienas važuojantis per mus yra užganėdintas Ir gauna
S
lui ir "poolrooin” ir 3 bilijurdiniui S
musų ypatiška patarnavimu. Kreipiatės i musų Biurą sekančiomis valandomis:
mas Brukselio neitralitetas, — Brol, — sako J urgis,—aš B
------------Ofisas
Didmiesty
... j:
stulai. Atsišaukite:
Kasdiena nuo 9 ryto Iki 6 po pietų, Vakarais, LUirfiinkc. Ketverge, Subatoj iki 9 valandai. JTeS
kaip vietos, Lenkų-Lietuvių mačiau skelbimus, nors aš pats
29 South La Šalie Street
Draugas Publ. Co.
5
deltomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
=
nemoku
skaityti,
bet
man
pers

2334 So, Oakley Avė.
Kambarin
1B
atstovams susirinkti, tai tega
7lBlllflllllllllllllll(IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||l|||||||||||l||||j|||||j;|||||||||j|hKt1UIHilllllHIHUIIHHIHNIIinmir
Z.
Telefonas Central 6390
g
lima tai pasakyti, atsižvel kaitė kitas ir sakė, kari įžangos
giant vien į paminėtų jau pras bus 25c. Tai pamųstyk: Jude
uiiiimiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Vakarais, 812 W. 33rd St !
siu
penktukų
ir
bus
stikliukas
Telefonas Armitage 9770
mės apribojimų. Lenkų vy
|
Telefonas: Y artis 4681*
“
munšainės.
”
O
jei
prie
to
MARYAN S. ROZYCKJ
riausybė,
tarpininkaujant
MCZYKO8 DIREKTORIV«
Prancūzų Užsienių Reikalų mi pridėsiu da dolierį, tai ir rytoj
Mokytojas Piano. Teorijas tr
Kompozicijos
nisterijai, sugebėjo padaryt dainas dainuosiu.
EXTRA!!
2021 N. VVcstern Ava.
Chlcugo, III.
kuo patogiausių sau įtakų į o- Tų pasakęs J urgis nuėjo, o
Ar jos raudo- S
aš
patraukiau
Šv.
Petro
parap.
nos,
vandenėtos s
pinijų. Jau kelias savaites oar užsidegę? Ar E
svet.
Kurie norite pirkti farmas tai
ficialiniai Lenkų atstovai skai
kenčiatb nuo vai- 3
kio, užaugu, nusil 2
tė paskaitas Vilniaus klausi Įėjęs svetainėn radau susi
nepraleiskit šios progos.
U. Canal 6222
J
pnintų akių vo- 2
kų, Žvairumo, ar E
mu. Aiškų Prancūzų nusista rinkusį jaunimų. Laukėm, lau 100 akerių farma gera žemė visų
DR. C. X. CHERRYS S
kitų kokių akies E
I.IETIVIB
DF.NUSTA.S
«
kėm
kalbėtojo
ir
manėm
jau,
tymų Lenkų naudai gali paro
dirbama 40 akerių užsėta kviečių *'4201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt
ligų? Jus nega- 2
lito atidėti gydy- 2
Chicago
a
dyti tai, kad iš Paryžiaus tai kad nebeatvažiuos. Apie 4 vai. 30 akerių dobilų likęs vasarojus. it
^Valandos: *»:30 A. M. to 12 M." 2 mg nes laikas yra brangus. Ne- 2
toli visos aklų ligos galima iš- E
kos konferencijos žinomas ka įeina svet. kalbėtojas. Visi nu Triobos geros stuba, barne vištini- “
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 4
2
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 2
kai, kiaulininkai, kietis, garage is
pitonas Mantoux Bruksely džiugo.
3 ilgiau jus atidedate priderama 2
2 priežiūrų, tuo liga darosi aršes- S
skaito paskaitas kuriose Vil Kadangi, apart jaunimo, pu tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
S nė ir tuo labiau jus esate pavo- s
E jui liekant neregiu.
niaus kraštų priskiria Len blikos buvo maža, tai pranešė, sos kokiu tik reikia prie ukes 2 Te!. Randolph 2898
mylias
nuo
miesto
kaina
$1,100.
kams. Lenkų delegatas prof kad nebus prakalbų, o tik sa
A. A. SLAKIS
80 akerių 50 dirbamos 30 miško
Lietuvė Motina iš Philadelphia rašo:
ADVOKAT.AS
Askenazy labai Prancūzų ir vitas pasikalbėjimas.
Ofisas vidumlestyj
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
“
Kad
jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir
Belgų simpatizuojamas. Jo Pirmpradėsiant pasikalbėt,
ASSOCIATION BLDG.
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaitės. Po
19 So. La Šalie St.
veikalas apie Napoleonų ir Len Vyčiai padainavo dvi daineli. bariu stuba gera barne 3 arkliai Valandos:
9 ryto Iki S po pietų j
išbandymo
daugelio visokių maistų, jai gydy
5
Daleiskit
man
išegzaminuos
Panedėllais iki 8 vakare
Paskui kalb. paklausė, apie kų 8 melžiamos karves 7 priauganti
kus nuolat giriamas.
Nedėliotais oflaaa uždarytas
tojas užrašė
“Lietuvos Belgų Vyriausy susirinkusieji daugiausia įdo veršiai 3 dideles veislines kiaulės
bė dar nėra pripažinusi. At mauja. Jaunimas žinoma, dau 50 vištų 1 šuva 3 kates visos •ma
menama, Kad to krašto nepri giausia apie jaunimų, tai-gi šinerijos kaina $5,700.
klausomybė buvo pripažinta pirmiausia ir kalbėjo apie Lie 40 akerių 4 mylios nuo miesto
J. P. WAITCHES
tik Latvių, Estų, Argentinos tuvos jaunimų.
gera žemė geros triobos 5 kamba
Lawyer
Paskui vyčiai vėl padaina rių stuba pusėtina barne puikus
ir Sovietų Rusų. Dar prieš su
LIETUVIS ADVOKATAS
( CONDENSED M1LK )
si rinksiant konferencijai Lietu vo keletu dainelių, po kurių sodas 100 medžių obeliu 50 pičių į 4601 South Herraitage Avė.
laipsnio, o tai aš jums galiu su
ir
jos
kūdikis
paaugo vogoj suvirs pusantro sva
Tel. Boolcvard 8080
si teikti. Nedaleiskite trukumui E
vių delegacijai buvo paskaity kalbėtojas papasakojo apie 21/2 akerių žemvuogių kaina $3,000
r o pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sy
E pinigų jurna kenkti. Muno kai- 2
ti pamokslai. Tiesiog piktina Lietuvos ekonominę šalies pa 80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
2 nos yra prieinamos ir mes galė- =
kiu, iš viso suvirš mėnesio laiko gyvenimo”.
2 Sime susitaikyti ant išmokėjimų E
uiasi (ar bent nuduodama tai) dėtį. Kalbėjo ir apie skaity los 2 mylios nuo miesto, puikus so
The Borden Conmany
kad Lietuva apskritai preten mų, platinimų katalikiškų lai das užsėta kviečių ir dobilu po visa
stuba skiepas gera barne su gyvu
Borden Building___________ New York
.DR. S. BIEŽIS
duoja j Vilniaus kraštų. Lietu kraščių. Prakalbos baigta Lie liais ir su mašinoms kaina $6,600
LIETUVIS GYDYTOJAS
vių nurodytas istorinis Vii tuvos himnu.
IR CHIRURGAS
Iškirpk šį kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
120 akerių tik
mylių nuo
Tai-gi Vienybės Draugijų
2201 Wcst 22ad Street
niaus priklausomumo argu
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDI
3
Tų dalykų neatidėliokite. Juo E
miesto 60 dirbamos kita gero miško h'el. Canal 6222
2
greičiau
pradėsite
gydymų,
tuo
E
rengtame
susirinkime
iš
8
drau
mentus visai atmetamas. Tai
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip
42nd Street
ir gera ganikla upelis teka per lau ■IL-f. S114 W. Tel.
McKInley 4»8ol 2 greičiau pasveiksite. Jūsų akįs 2
gijų
bei
kuopų,
išimant
vyčių
w— „v..—».į s’, c-4-d. ^x.^>gi gau
tenka juo labiau pabrėžti, nes
S pačios ncpiisveiks, bet Jos daro- 2
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
E ei vis blogesnės. Tam tikras gy- 2
si
maitinimo
instrukcijas jūsų kal
Prancūzai, nustatant Vokiečių kuopų, atsilankė apie dešimt ros triobos sodas kaina $7,000.
2 dymas, ir tam tikri akiniai išgy E
2
dys
jūsų
akis
Jeigu
tiktai
padą2
boje. 0104
Lenkų sienų, nuolat iškišdavo asmenų. Pasirodo, kad daug 60 akerių 50 dirbamos, kita ga
S rysite} laikų. Ateikite šiandien 2
*’
•*** •
buvo
tokių
Jurgių,
kurie
nuė

pirmiausių istorinį momentų
E pasimatyti su manim. Išt-gza- 2
nikla ant pat miesto linijos žtfnė
arda.s
....
....
••••••••••••••••
2 minuosiu dykai.
Lietuviams tai skaitoma nusi jo smuklėn geriau patraukti geras molis su juodžemių maišytas
Adresas ....................................................
“munšainės”, negu paklausyti 10 akerių užsėta kviečių 6 naujų
HKTCVIR
dėjimu.
GYDYTOJAS IR CHTRrRGAl
dobilu 6 alfa — alfa 10 komų
OfitMLH Ir Ofvealmo nata
“Ir Lietuvių pabrėžiamus prakalbų apie savo tėvynę.
S262 South Halsted Street
10 avižų, bulvių ir tt. puikus so
Parapijonas.
Ant rirtona Vnl.mal Stata H—a
etnografinius pagrindus at
das apie 100 vaisių medžių, upe
Valandos nuo 10 iki 12 ryts; nao
metama. Atrodo, lyg Lietuvių
| Specialistas Akių, Nosies S
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 rak.
lis teka per farma, gera murinę
SI0UX CITY, I0WA.
Nedėliomls nuo 19 Iki X.
VALENTINE DRESI
Delegacija norėtų palygint Vii
ir Gerklės Ligų.
Tnlrfaaas Tania tMf
stuba 10 kambarių ir geras skiepas
Cbl.I.EGES
niaus kraštų su Lizos ir Lota
6205 H. Halsted, 2407 W.
“fumaee” šildoma vanduo ir
| 120 S. State St., 2 augštas |
1850 M. Wntla Ht.
Pažvelgus į laikraščius re
ringų kraštu. Paguliau, lie
maudynės stuboj taip kaip miesto
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Praktikuoja 30 metai,
Chicago,
III.
—»
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpl-1
otima 914» SOk Margiui Htčiant ekonominę to klausimo tai patėniiji žinutę iš musų geros barnes kiaulininkas, vištininmo,
Designing Dienini ir narnamai
Kert*
Ifl-ro
«t..
Chicago.
III.
kolonijos.
Kaž
kodef
musų
ko

9 Iki 6; Nedėl. 10 ik 12 2
pusę, Lietuviai nurodo į tai
Dr. 1. E. MAKARAS j SE Vai.:
kas, kietis mašinoms pašiure-guraVietos duodamos dykai, Dlploi
Vienos duris } šiaure nuo
2
8PECIJALI8TA8
“"okslas
lengvais
atmokėjlmalal
Lietu vys Gydytojos Ir Chirurgas į
Falr Krautuvės
kad tuo žvilgsniu Lenkų pre respondentai nieko nerašo. Ar ge. Laukai aptverti dratinėms tvo
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Klešne dienomis ir va k ara la Pa-T
Ofisas
10990
So.
MJchlgau
Avė...
|
niškų ligų.
elkalauklt knygėlės.
tenzijos visai neteisėtos Tau jie nenori rašyti, ar ant kitų roms. Kaina $7000.
TiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiMiaiiiiiiiiiii
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 po
OFISO VAI^NDOS: Kno 14 r/to
Tel. Seeley 1648
atsideda,
manydami,
kati
kitas
ptet,
6:30
iki
8:20
vakare
iki 9 po pietų, auo • Iki S valan
tų Sąjungos Tarybai pirmi
Turime ir mažesnių farmų kai])
SARA PATEK, pirmininkėj
Reaidenclja: 105X1 Perry Avė.
dų vakare.
Iboeaooeeoeoaaeoeeei
parašys.
Taip
ir
pasilieka.
atvažiusite
pas
mus.
mes
apvešime
ninkaujant, kuriai vėl pirmi
Tol. Tūli man >42
Medeilomle ano r Ik] 1 po ptet.
Tai-gi,
nelaukdamas
kol
kiti
purodyti
visas
ukes
kurios
tik
ge

TeMonaa Yar«r 987
ninkauja Belgų Užsienių Bei
K—.................... . ...................
kų
parašys,
trumpai
pabrėšlu
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
Valų ministeris Hymans, turi
Tel. Yards 6666
Blvd. 8448
1900
S.
Halsted
Str.
•C-'L-JL,
derėtis Lietuviai su Lenkai musų kolonijos veikimų, nes čių savininkų peš agentai nusuka,
l’-lrfMtlU PllItmiUI •#»,
Dr. V. A. 8IMKUB
Tol. Canal SI IS '
kai-kas guli pamanyti, kad čia nusipirkus čia ūke džiaugsiesi nes
lygiomis teisėmis.
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir
Dr. P. P. ZALLYS
J Valandos: 10 ryto Iki I vakara
čionais visi Lietuviai gražiai gy
Akušeres.
nieko
neveikiama.
Tečiuus
taip
j
Gyvenimas:
Lietuvis
Dentistus
Aneksionistinius Lenkų pla
«M9
B.
Halsted
8t. Chlcaao.
vena. Reikalaujant, daugiau infor
IO8O1 Ko. Ml< higan Aveaor
2811 W. «2rd Htr.
nūs, Zeligouskio avantiūra pa pasakęs apsiriktų. Čia veikia
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—9 Ir
lte«ehu>4.
III.
macijų rašykito pažymėdnjni kiek
j Tel. Prospect 8468.
«—• vakar* Med. 19—11 l« ryto.
• -)L» |h| • tat'ra.
Fabionas ir Mickievic* ved.
mirštama, kadangi tie žinomi mu kaip ir kitose kolonijose. turite piningų pradžiai, tuomet Tel.TAIAMMMti
.—............................................
Fullmiui 94? ir 9180,
l>uve A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Kas nedėldienie beveik ren
faktai atrodo Belgų spaudai
mes gulėsime Jums nurodyt kokia
Siuntimas pinigų, laivakor
agituojant Lenkų naudai, ne giama vakarai ir kitokios pra farma galima nupirkti su tiek
* uv a*
ik#aMa=wix^4Wt<a4
tės, pašportai ir tt.
Tel Drover 794jl
mogos. Tani darbui daugiau kapitalo.
Sl'elefonas Boulevard 9199
turi tikslo.
Phone jCtceho f.Si;3
NOTARU1AAR
sia pasišvenčia ir vaitauja
Dr. C. Z. VezeOis
Itcal Estai*, Paskolos, Insu/luai j
DR. A. P. GURSKIS
(Daugiau bus).
K. DAUNORAS.
Ir tt,
LIKTU VU DENTI8TAS
"
moksleivis ,J. Zabulionis.
LIETI VIS DIIMTUTAS
800 W. 9Mh St., Kamp. Halsted St.
Guster. Mich. 1847 W. 140i Hlr. Cor. 49tli Avo.
4719 90. A8HLAVD AVMTTJD
•
DKMTlkVA*
Tel. I ton leve nl 911
Pirmiau buvusių vakuru jau Box 7
arti 47-«m Gatvto
9931 South Halsted Str.
Cicero, III.
Vai.: 9 iki 4 kaadlonų
▼afandoe; nuo 9 ryto Iki 9 vak f
^Valandos: 9—12 A. M
BIZNIERIAI GARSINKITfiS neminėsiu; paminėsiu tik porų
Vai. 9 Ižryto iki 9 vrk llltnant
Vak.: Utar. K et. ir Bub. Iki 9 vak.
Keredomie ano 4 lig 9 vakaro "
iDRAUGE”
5
1_«, 7—9 U. M.
S
Nerišlias
ir
Heredus
Med.
:
iki
S
po
pietų.
paskutinių.
PLATINKITE “DRAUGĄ.”

1

DR. A, K, RUTKAUSKAS

EliROPEAN AMERICAN BUREAU

1

S

V. W. RUTKAUSKAS

f

g

| —,- - - - - - - - - - - - - - - - - - |
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] Jūsų Akis |

FARMŲBARGENAI.

F

| Pasiteiraukite pas |
I manę uždyką |

JUSy KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI
GERIAUSI MAISTĄ

EAGLE BRAND

Į Nelaukite—-atsišau- |
|
kitę šiandieną
|

DR. S. • NAIKELIS

| Dr.F.O.Carter (

DR. G. M. GLASER

’ DR. A. L YUŠD

į

Ęuropean įmartean Ramu

į

I

I DR. C. KASPUTIS

ORAOGRS

CHICAGOJE.

DIEVO KŪNO ŠVENTĖS IŠ
KILMĖS ROSELANDE.
ILL.

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

A. Piliponiutei iš Woroester

Usteris daug žadėjo, bet neiš
tesėjo. Bent Tamista išlaikyk
savo draugų-ių garbę dažniau?
rūšinės lama. Ačiū, talpiname.

■j, •

Musų gerb. Korespondentamsėms. Bendradarbiams ėms.

Redakcija visuomet bus dėIŠ BRIDGEPORTO.
Gegužės 29 dieną roselandiekinga savo bendradarbiams
čiai turėjo lobai gražų Dievo
-ėms, Draugo rėmėjams —
Kūno šventės
paminėjimų. Labdaringos Sąjungos 5-ta
joms. Tečiaus prašau neapsun
Bažnyčia buvo dailiai išpuoš kp. Gegužės 30 d. (Vainikų
kinti musų dirbant begalo
ties Šv. Kaziųiiero
ta gėlėmis
ir žaliumvnais. dienoj)
sunkų darb;}, prašau nereika
Taipgi lauke visi altorėliai at kapinėmis aukų surinko $123.lauti, kad mes netalpinę Jūsų
rodė stebėtinai puošni. Proce 08. Už naminę, girų (kurių
raštų juos grąžintume autoriui.
paaukavo ponia Urbienė) pel
sija su Švenčiausiu Sakramen
Kiek galima Redakcija vi
nyta $60.75. Ponia Urbienė ytu buvo daroma per Sumą.,
suomet talpina koresp. Jie ypa
Bažnyčia buvo pilrtutėlė žmo *ra pasižadėjusi dar paaukoti
tingų pataisų, gi reikalui esant
dešimt bačkų naminės giros,
nių. Malonų įspūdį darė Vi
ištisai jas pertaiso, Šią teisę
kuomet tik Labdaringos Są
si} Šventų mokyklos mokiniai,
Redakcija visuomet sau pasi
kurie dalyvavo procesijoje. Vi jungos Centras išras reikalų
lieka, nebent patsai korespon
si buvo. išmokyti kuogeriau- sunaudoti.
dentas ima ąnt savęs atsako
Labdaringos Są-gos darbuo
sios tvarkos. Tai vis nuopel
mybę liedamas savo tikrąja
tojai dėkoja Vainikų dienos
nas Švento Kazimiero Seserų,
pavardę. Net ir tuomet, jeigu
aukotojams už visas aukas.
kurios nesigaili triūso, kad tė
mes piatome kad kofesjiondenvai ir visuomenė butų paten
cijoje neprisilaikoma artimo
Geg. 22 d. Nekalto Prasid.
kinta. Procesijoje dalyvavo
meilės, o gal kartais ir teisin
Švenč. Marijos Panos Mergai
apie 400 vaikelių. Ceremoni
gumo dėsnių, beabejo mes tik
čių dr-ja
paaukavo $100.00
jas puošė Lietuvių pučiamo
ištaisę, ją laipiname arba visai
Labdaringai Sąjungai tuomi
ji orkestrą, kuri žavinančio
netalpiname.
patabdama tos organizacijos
mis melodijomis kėlė žmonių
Atsiminkite, kad Redakcija
garbės nare. Nors šios drau
sielas prie Dievo, ragino prie
atsisako nuo sąlygos grąžinti
gijos narės yra čia augusios,
, maldos.
Prie procesijos ir
raštus autoriui jiems netilpus
bet visada* atjaučia visus pra
šventės papuošimo prisidėjo
ir to nusistatymo griežtai lai
kilnius reikalus.
S. J.taipgi keletas vietinių draugi
kosi.
jų. Garbė užtat joms! Garbė
Liet. Prekybos Bendrovės ovisiems, kurie prisideda prie
fiso vedėjas, p. V. Stulpinas,
JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
prakilnių darbų!
Reporteris
praneša, kad Birž. 12 d. iš ši
ČIUS KŪDIKIŲ.
to ofiso Lietuvon per Klai Draugijų Valdyboms ir Komi Bordens Eagle Brand Condensed
SUŽEISTAS ŽMOGUS. POLI
tetams.
pėdą išvažiuos 30 žmonių.
Pienas yra užauginęs tūkstančius
CIJOS VIRŠININKAI
Draugijų daromi pranešimai kūdikių Į vyrus ir moteris. .Jeigu
NEŽINO.
SUSIRINKIMAS
apie susirinkimus, vakarus, tavo kudikui dabartinis maistas
lasilinksminimus privalo būti netinka, tai reiškia kad būtinai rei
AVasbington Park ligoninėje
L. T). S. 29 kp. mėnesinis prisiųsti ligi 12 vai. dienos, kia niaista atmainyti.
guli sužeistas žmogus. Jis ne
susirinkimas įvyks Birželio 7 eigų kas nori kad jų prane Ant 3-eio puslapio šio laikraščio
pasako savo pavardės. Tai
, 1921 m ., 8 vai. vakare, šimai tilptų rytojaus dienos rasite pagarsinimą Bordens Eagle
daryti turįs priežasčių.
Brand Condcssed Pieno, Iškirpk
Šv. Jurgio par. svet. Visi na
Grand Crossing
policijos riai yra kviečiami ateiti susi numery. Reiškia kas pavvz- ta kuponą ir pasiųsk j Borden
nuovados policija sako,
kad rinki man. Taipgi atsiveskite in atsiunčia pranešimą tik Company, o jie prisius tau dykai
>o įlietų ir nori kad jis butų kningutė su pilnomis informacijo
tasai žmogus pašautas. Tuo- naujų narių įsirašyti.
atspauzdintas
rytojaus dienos mis apie kūdikių auginimą.
tarpu ligoninės gydytojai tvir
Kviečia Valdyba-. Iraugo numery, tas tenesis(Apgr.)
tina, kad jis sužeistas Muto<undžia savo pranešimo neramobiliaus.
IŠ BRIGHTON PARKO
lęs laikraštyje. Jų netalpinsiSvarbiausias daiktas
tas,
me.
To reikalauja musų dienkad apie tą nuotikį nieko ne- Lietuvių Dailės Ratelis tu
1|
Dr.
M.
Stupnicki
aščio
tvarka.
Prašome
tad
Žfno nei nuovados leitenantai rės mėnesinį susirinkimą tre
su kapitonu, nei patsai polici čiadienį, Birželio 8, 1921, 7:30 nelaukti paskutinės dienos su
3107 So. Morgan Street
pranešimais. Redakcija išim
jos viršininkas.
CIfICAGO, ILLINOIS
vakare. Kviečiami visi nariai čių nedarys griežtai prisilaikyTelefonas Yards 50.13
Pranešta, jog policijos virši būti susirinkime; nes yra la
lan g nustatytos drausmės.
Valandos: — 8 iki 11 16 ryto:
ninkas nusprendęs ta klausi bai svarbių reikalų. Bus pasi
5 po pietų Iki 8 vnk. Nedalio
Išvažiuojančiam Lietuvon iš mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare
mą išnagrinėti.
tarta apie piknikų. Reiks a'
sisveikinti su savo draugu \enoslia, Wis. — Panašus
Briukselis.
V—4. (Kita). Juoz. Žekaičiu, kurs važiuoja streikai pagarsinimu spaudoje
eprašalinami. Reikia patiems
Musų tam tikro koresponden Lietuvon. Kviečia visus
Dr. M. T. STRIKOLTS
to pranešimu, pirmasai Lietu
Jurgis Drulis. u sitalus gražiu laikui budu jį ■ Lietuvis
Gydytoja* Ir Chirurgas |
šrišti. Patys suprantate, kad *
vių-Lenkų formalinis posėdis
Peoplcs Teatro Name
aip negali būti. Netilps. Apie ■1810 W. 47lh Str. Tcl. Botil. 10«3
vėl liko nukeltas. Jis turėjo
PRANEŠIMAS.
antrąjį savižudybės atsitikimų ■valandos: 8 Iki 8 vak. Nedėl 191
būti praeitą pirmadienį, Geg.
■iki 12 ryte?
2 <1. Dabar pronešama, kad jis
L. R. K. Federacijos Cbica- įrašau plačiau aprašyti. Tal •
Ile«. 2911 W. l.lrtl Street
'
Nuo ryto Iki pi et;
pinsime.
busiąs Geg. 5 d. 11 vai. Išvi ;os Apskričio Projektų Ko
|lcl. McKlnlcy 283
so matyt, kad Lenkų delegaci misijos susirinkimas bus šian Eugenijai V-tei iš Alsėdžių.
Ačiū už žinutę. Prašau daž
ja pasirinko laiko gaišinimo die, 7 Birželio, Aušros Vartų
taktiką ir stengiasi derybas parap. mokyklos kambaryje. ninus rašinėti.
l’hone Stcley 7419
kuoiilgiausiai nutęstu
Dobiliškiui iš Chicagos. —
Pradžia 8 vai. vakare.
DR. 1. M. FEINBERG
Gydo specijallal visokias vyrų Iv
Visi
nariai
kviečiami
atsi

<iek
leidžia
Laivo
skiltys
at

/
moterų 1, tiekas ligas
Valdyba. sakymų talpiname. Buk Tamis- 2401 Madlson Rtr., kampas Wes
BIZNIERIAI GARSINKITE? lankyti. ’
Avė., Chleago
a taip geras lukterėti. Atsa- Valandos:tėm
“DR AUCE.”
2—1 po plet 7—• rak
Noktį keli piktadariai įsi <ymą rasi Laive.
laužė T’niversal AVliolesale
Grocery and Provision Co. o- Varanauckui iš Chicagos. —
fisan, 3502 Wentwortli avė. Ar po metų, ar po 10 metų Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
Jie suplaišino geležinę spin maldos už įnirusią dusią visųpirnia jos intencija eina, ne
tų ir išnešė $2.000.
bent ji tuomet jau perėjo
Lietuvis Gydytojas Ir
skaistyklos kančias ir yra am
* Chirurgas
Mirė Birželio 5 d., 7:45
IN3I
So. nalsted Street
žinai laiminga Dievuje.Tuomet
Valandos:
19 iki II ryto: 1 iki <
vakare, šv. Antano ligoni
maldos praverti aplamai dū
po plet « Iki 9 vakaru
nėje Jis tapo sužeistas
šioms skaistyklos bausmių ne
automobilio, pėtnyčioje ir
Praeito Geg. 30 d. daugel atlikusioms.
išgyveno vos tik 26 valan
Pavilioniui itš Kenosha Wis.
matėme trinsiant Šv. Kazimie
das. Nabašninkas buvo 6
ro kapinyne apie savo motinų — Kiekvienas amatas gali
metų ir 6 savaičių amž.
tėvų, brolių ir seserų ir kitų Tomistą laimingu padaryti. p Perkėlė w»,o ofisą po num |
Pamaldos už jo dūšią
savo mylimų giminių kapus. Pasirenkant amatą nokia atsi J4729 So. Ashland AvenueJ
bus Aušros Vartų bažny
Kas juos pažadino anksti at žvelgti į savo gabumus, palin
H|te<-ljal|Mtss
C
čioje, Birž. 8 d., 9 vai. iš
vykti į tų vietų, nepaisant ii kimus ir jėgas. Mokytis nie |I»*IOVV, MOTERŲ 8r VYRU LKi' |
ryto. Iš bažnyčios jo kū
go kelio, didelio žmonių susi kuomet nevėlu. Visą amžį žmo |Valandosnuo 10 Iki 13 Iftryto; mi<|
nas bus nulydėta® į šv.
■ 2 Iki K po pietų; nuo 7 iki l:><|
kimšiino ir visokių nepatogu gus turi mokytis. Jeigu Tamis 2 vak ai • Nedėliotnls 10 kll 1
Kazimiero kapines.
Telefonas
xel 3SSO
ta jau esi šiek tiek prasilavi
mų?
Nabašninko kūnas pa
Daugelis trumpų valandų pa nęs viename amate, pntobašarvotas po num 2147 W.
simeldę ėmėsi darbo: žolę nuo link savo žinias, o labai busi
22 nd PI.
kajM) ravėjo, gėles sodino, nešė naudingas ir duoną sau pigini
S. D. LACHAVICZ
Visus širdingai kviečia
vandenį ir laistė jas nepaisy rasi Lietuvoje.
LIKTI VYS OIUDORJI8
dalyvauti jo laidotuvėse.
Patarnauju l»l.lotuv*n» koplartauala. Kal
Kaziui Čibirkai iš Niagara ■ikai*
dumi savo gražių drabužių. Tai
nialiHIti .(Miaukti, o mano darbui
Nubudęs tėvas ir mo
I hitai ta u««an*diatL
darė dukteris, sunai dorai tė Universito. — Atsakymą pa [9S14 W. ISnl pi.
Olaacn. IO.|
tina.
Tai.
Ganai
HM
vų išauklėti. Kokį tai malonų siųsime luišku.
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Battery Park Building, Maritime Building, Chesebrough Building.

Nespekuliuok.

Bet Investyk!

TARPE SPEKULIACIJOS IR INVESTINIMO YRA DIDELIS SKIRTU
MAS.
Jeigu nori spekuliuoti tai mes nieko jums neturime ką duoti. Bet jeigu nori invostinti ir investinti stulgiai ir pelningai tai mes turime jums vieną iš geriausių
progų.
Mos nenorime kad jus tikini musų žodžiui tikėtumet. Mes jums net nei nuro
dome 100,000 kostumieriu kurie jau gauna dividentus kas pirma diena kiekvieno
mėnesio į kuriuos jus galėtumėt kreiptis. Bet mes norime kad jus įdėtumet savo pi
ningus ant G nuošimčio euraulative ir partieipating preferred stoek’o

THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION
kuri priguli Henry L. Doherty & Company, visiems žinoma Investment Ilouse po
numeriu 60 Wall Street, New York.
Kaina $100.00 už. šėrą of $100.00 par valuei mokama- iškalno arba ant išinokeseio.

RED. ATSAKYMAI.

YRA SAUGU.
Battery Park, Tbe American Oateway, yra apsuptas dideliais namais kurių
vertė kilą augštin kas metas ir atneša didelį pelną jų savininkams. Tarpe geriausia
apmokamu namų yra šie

BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH

BUILD. C0.

Šie namai No. 19, 21 & 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kili kurie
randasi po num. 8 State Street Realty Corporation; Battery Park Land Corporation
ir South Perry Building visi vra savastimi THE AMERICAN GATEVVAY REAL
TY CORPORATION. Jų vertė yra $5,259,500.00.

VRA PELNINGA.
6% Comulntive Nuošimtis yra mokamas nienesiniais išniokesčiais, kuriuos gausi
te kas pirma diena kiekvieno mėnesio. Apart to dar gausi sekančius dividentus: Ant
kiekvieno įmokėto Dolierio už, šėra ant Coinmon Stoek’o 50 centu už šėra bus moka
ma kiekviena savininkui preferred stoek’o. Pavyzdin jeigu Conimon Stoek’o bus mo
kama po $4.00 už šėra j metus-gi už Preferred Stoek dividentų bus mokama $2.00
į metus. Pridedant regulari nuošimti 6% į metus pasidarvs $8.00 už Serą arba

8 PROCEN1US I METUS.
Mokama .Preferred stockholderiams.
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mokėti extra 2% dividentų. Pelnas
gali kilti augštin.

TŪKSTANČIAI JAU UŽSIRAŠĖ.
Tūkstančiai žmonių jau užsirašę išpildydami žemiau paduota kuponą. Mes nesiuntinėjama jokių agentu. Kiekviena diena pąčla ateina daugybės kuoponu nuo
žmonių kurie pernintę ką reiškia ši proga skubinasi gauti aplikacijas kad butų ga
lima palikti nariais.
Jeigu esi užsienteresavęs šiuo saugių ir pelningų kapitalo įdėjimu tai išpildvk
žemiau paduota kuponą ir pasiųsk arba ypatiškai atsilankvk į ofisą' F0REIGN
LANGUAOE INVESTORJIEPARTMĖNT of HENRY L. DOHERTY & COMPANY, 10—12 PEARL STREET. NEW YORK. Mes turime expert.ų visų tautu su ku
riais galėsite susikalbėti ir jie pilnai jums išaiškins.
ATSIMINKITE: K;yl skaičius šėru yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Hali nusipirkti dabar jos paskui negausi! Kas pirmesnis tas geresnis, tai ra
šyk tuojaus.
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI JDESI PININGUS.
Pamąstyk — Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%

S

Foreign Language Investor Dept.

HENRY L, DOHERTY & CO. -
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12 Pearl Street

New York

Manmllcrls.

Foretgn L:inmin»tc Investor Department
Henry I,. Dolierty & Company
12 Pearl Street, New York.

PASIRAŠYK IR PRISIŲSK
i
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Be jokio kasto malonėkite prlfriųatl man pilnas
.nformaeljas nplo Jnsų “(lolrten Opportunlty" Investmento propozleija.

ŠITĄ KUPONĄ

Vardas,

ŠIANDIENĄ. .
i

Gatvę

pavardė

............................................................

.......................................................................................

Valstija .................................................................................
( Draugas).

DR. P. Z. ZALATORIS

ANTAN. ADOMAITIS KAS APLANKO MIRUSIU
.TĖVU KAPUS.
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Laivakortes Tiesiog į Lietuva
”

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

j DR. CHARLES SEGAL;

I

■

$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos(Memel)
Iš Montreal’o išplaukia laivas 11-toj dienoj Birželio

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.
Pinigus siųstus per musų ofisą išmokame į 26 dienas
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
5
5
S
S

Parduodame laivakortės ant visų linijų j Lietuvą ir iŠ Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė
\Va; liingtone. Parduodame lotus, namus, farnins. Padarome paskolos ir nislraudžiiun nuo
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais
kreipkitės pas

Į

PAUL P. BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669
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įspūdį darė žiūrinčiam į tokį
darbą. Bet liūdna darėsi paž
velgus į kitus kapus, vos žy
mius, žole apaugusius. Jų nie<as neravėja, niekas ant jų
gėlių nesodina. Kas-gi ten
ilsisi? Lietuvis. Tų, žole apau
gusių kapų tarpe rasim nevie
ną motinų, tėvų, kurio braugus kūdikiai išblaškyti po
svetimas prieglaudas.’Jie jau
jaaugę, bet negali ir, gul, ne
galės atlankyti savo gimdyto
jų kapų dėl to, kad Lietuvių
Ivasia iš jų turi išeiti, o ap
sigyventi svetima.
ai-gi kiekvienam atlankusam kapu? turėtų gimti mintis
apie tuos nelaimingus na.šlaiius ir prisidėt prie darbo, ku
riame daug asmenų dirba, kad
<aip greičiaus pradėti statyti
ietuviškų našlaičiams prielaudą.
Tada musų našlaičiai, būda
mi savo prieglaudoje turės
progos aplankyti savo tėvų
jrolių ir seserų kapus, juos
apravėti, gėlių pasodinti; ne
vandeniu, bet ašaromis jas apaistyti.
Tai-gi, sukruskim visi Lie
tuviai Ir pastatvkim našlaiiams prieglaudą.

Antradienis, Birželis 7, 1921

Chicago, III.
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