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SENATAS ATMETĖ RŪMŲ GRAIKŲ ARMIJA ŽYGIUO
TAIKOS REZOLIUCI
JA PRIEŠ TURKUS
JĄ.
Karalius Konstantinas frontan
Prezidentas nesimaišo į kong
Konstantinopolis, birž. 16.— LLOYD GEORGE SUSILAU
GAL BOLŠEVIKAI PULSIS
reso ginčus.
Čia skelbiama, kad graikų ar
PRIEŠ KONSTANTŲ'
KIA NESMAGUMŲ.
Washington, birž.. 16. — Se mijos puolimas prieš turkus
TOLIMŲ RYTŲ RESPUBLI
Komunistų' karo laiveliai iš
NOPOLĮ.
natas l>e jokių svarstymų at nacionalistus
kas momentas Parlamento protestas; rezig
Amūro upės apšaudė aplinki
KA SU BOLŠEVIKAIS.
nius miestelius ir sodžius, už Paryžius, birž. 16. — čia metė taip vadinamą Porterio laukiamas.
nuoja ministeris.
Semionovo nėra Vladivostoke.

Čita Prisijungė Prie Maskvos
Valdžios

Anglijos Kabinetui Pramatomas Krizis

Lloyd George ir visam jo ka
binetui.
Vyriausybė be parlamento
Žinios paskyrė 5,(MM)
svarų
sterlingi} metinės algos Dr.
Addisonui.
Patyrė apie tai
Londonas, birž. 16. — Bu parlamentas.
vęs Anglijos sveikumo minis- Su 150 koalicijinių parla
teris ir pastaraisiais laikais mento atstovų parašais vyriau
ministeris be portfelio,
I)r. sybei induota manifestas. Ats
Cbristopber Aldison, rezigna tovai protestuoja prieš eikvo
vo iš ministerio vietos.
jimų viešųjų pinigų be par
Rezignavimas įvyko nepap lamento žinios.
rastomis aplinkybėmis. Parla Protestas pakeltas ne tik
mentas pakilo prieš
visus prieš Dr. Addisono algų, bet
tuos, kurie išnaudoja vyriau ir prieš visas kitas betikslias
sybės geraširdinguiną.
vyriausybės išlaidas, be kurių
Tas reiškia pavojų pačiam 'galima apsieiti'.

taikos rezoliucijų, kurių pir
Nors Anglijos vyriausybė
madienį žemesnieji kongreso paskelbė, kad ji graikų-turkų
rūmai priėmė ir pasiuntė se kare busianti neutralė, tečiau
natam
anglų atsargos Ismide paliuoSenatas Knoxo taikos rezo savo nuo tarnybos ten 11-ųjų
liucijų ir tų kitų pavedė ko graikų diviziją, kuri tuojaus
mitetai. Tas reiškia, jog tai iškeliavo Usliako frontan, ša
kos rezoliucijos klausimas ir limais Bagdado geležinkelio.
vėl galės būt ilgam laikui už
Iš Smirnos pranešta,
kad
mestas ir laukiamoji visų tai stovi jau paruoštas ten priva
ka su Vokietija nebus įgyven tinis traukinis, kuriuo kara
dinta.
lius Konstantinas keliausiąs
Savo keliu, prezidentas Har- artimiausian karo frontan.
dingas nusprendė nesiinaišyti I Karaliaus Konstantino bro
į tuos kongreso ginčus. Tegu lis, princas Andrevv, paskirtas
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
jis daro taip, kaip jam tinka tvadovauti 12-ai graikų divi
VEIKIMĄ PRIEŠ BOL
miau. Nes kongresas kalba zijai. .Jis veikiai iš Smirnos
Bet šiandie pasitaikė pro
Sąjungininkų
baimė.
iškeliausiąs frontan.
ŠEVIKUS.
gyventojų vardu.
LENKAI SUSIRŪPINĘ.
VILNIUS PRIPAŽĮSTAMAS
ga nutraukti savo kaukę. Vla
Sąjungininkai
bijosi,
kad
LIETUVAI?
divostoku užėmė priešbolševiTokyo, birž. 16. —
Čitos bolševikai karuomenės nepa UŽ KARĄ GOMPERS KAL SUMAŽINTA UŽMOKESNIS
Mums praneša iš Rygos ir
stiniai elementai. Įsteigė čia
valdžia, paskui anų ir Mask vartotų prieš Konstantinopoli.
TINA VOKIEČIUS
Varšava. Lenkų radio pra Talino, kad vietos Lenkų at
naujų valdžių. Čitos valdžia
Pittsburgh, Pa., birž. 16. — nešimu, iš Briukšelio, sąryšy stovai gavo iš Varšuvos pa
vos valdžia paskleidė žinias,
DARBININKUS.
Kai-kas
laikosi
nuomonės,
atsidūrė pavojun. Kad išsisuk
Independent plieno kompani su Askenazo nota, kurioj pro peikimų už praleidimų tokio
buk japonai iš Vladivostoko jog Kernai paša su savo armi
ti kaip-uors iš to pavojaus,
prašalinę Čitos valdžios auto ja atsisuks prieš Smirną, gi
Denver, Colo., birž. 16. —( jos čia ir Youngstovvn’e, taip testuojama prieš Lloy I. (leor- svarbaus fakto,
kaip musų
nutarta susilieti su Maskva.
ritetų.
Bi'ier
IIiii
plieno
konipanigi
Amerikos
Darbo
Federacijos
bolševikai prieš Konstantino
ge’o pareiškimų, kad Vilnius užs. reik. m-rio Dr. Purickio
Dabar Maskvos bolševikų
Japonai užgina tas bolševi polį.
metiniame suvažiavime tos or ja Youngstovvne, sumažino pripažįstamas Lietuvai, p. Hv- susitarimas su Latvija ir Estovaldžia rūpinsis paliuosuoti
kų pasakas.
mans išvažiavęs į Paryžių, gi nija. Juoba Varšuva pyksta ir
Pranešta, kad Odessoje ir ganizacijos prezidentas Goni- darbininkams užmokesnį.
nuo svetimų gaivalų ir savo
.Jie sako tik nuginklavę bol Sevastopoly bolševikai
pers
kalbėdamas
kaltino
Vo

Norus į Londoną.
nerimauja, kad jos žiniomis
turi
priešų nevien Vladivostoku,
ševikų milicijų. Tai padarę, pagaminę visų eilę senų Ru kietijos organizuotus
darbi PARKELIAUJA ADMIRO
tas susitarimas (militarė kon
bet ir kitus Siberijos miestus.
Askenazy nota.
kad neleisti pakilti kovoms sijos transportinių laivų. Tais ninkus už įvykusį karų Eu
LAS SIMS.
vencija) padarytas prieš Len
Naikina tiltus.
japonų okupuotame mieste ir laivais jie gali savo karuo ropoje.
Askenazy (Lenkų delegaci kiją. Spėjama, kad tie atsto
Londonas, birž. 16. — Va jos Briuksely pirm.) patiekė vai bus atšaukti ir pakeisti ki
Vietos naujos valdžios prieš- apylinkėse.
Jis sakė, . 4ad vokiečių or
menę perkelti kadir į Ismido
ganizuoti
darldninkai
neatli

bolševistinėš sj>ekoš "šiiplaiši-1
kar
čia iškilmingai išlydėtas notų dėl L. George kalbos, kad tais, nes jie laike derybų da
Bet tuo pačiu žygiu japo pakraščius.
ko savo pareigų kritikinianie Suv. Valstijų karo laivyno ad jis buk pasakęs, kad Anglija, gi nebuvo savo vietose.
no visus per Amūro upę til nai nieku negelbėję priešbolBus
saugojami
pakraščiai.
momente.
mirolas Sims. Jis keliauja į Italija ir Prancija yra nusitus tarpa* Blagovieščensko ir ševistiniams įkurti ten val
Tiesa, sakė jis, kad dėl to Suv. Valstijas.
Cliaborovsko.
Sąjungininkai
nusprendė
I stačiusios Vilnių pripažinti Kaunas. Vytauto bažnyčio
džių. Tai jų vienų darbas.
tūkstančiai
vokiečių
darbinin

saugoti Turkijos pakraščius.
'Lietuviams. .Jeigu taip yra, ra je Sekminėse
laikė sumą
kų
Imtų
nukentėję.
Bet
nebū

STEIG.
SEIME
SKANDA

'Pam
tikslui
bus
pavartoti
lė
šo
Askenazy,
tai
nebėr
reika

pats kanaun. kun. Tumas, o
, VALSTYBĖS SEKRETOtų
įvykęs
baisus
Europos
su

LAS.
ktuvai.
Tuo
keliu,
manoma,
lo
ir
prasmės
čionai
daugiau
pamokslų sakė kun. Stakaus'RIUS KALBA APIE S. V.
nebus leista bolševikams išso naikinimas ir šiandieninis Eu
mums derėties.
kas, “Blaivybės Centro valdy
TEISES.
Kaunas. Gegužės 20 d. St.
ropos
•darbininkams
vargas
dinti karuomenės, jei jie mė
Kaip žinoma, po to ir buvo bos vice-pirmininkas.” Paša*
Seimo posėdy soc. deni. elgėsi
ir
skurdas.
gintų
jų
gabenti.
kė “Apie žmonijos priešų,’*
Negali išsisukti nuo ekonomi
neleistinai, demagogingai ir pertrauktos derybos su lan
Suvažiavimas
atsargiau
disTaippat
kai-kas
mano,
kad
IŠNEŠTOS REZOLIUCIJOS
kuriuo yra alkoholizmas. Nu?
nių pasaulio problemų.
bjauriausiais žodžiais koliojo kais Briukselv.
kusuoja
apie
Airijos
padėtį.
Sąjungininkai
kokiam
laikui
rodydamas visokiariopų pra
NUSIGINKLUOTI, SU
Providence, R. I., birž. 16.— turėsią panaikinti Konstanti Karštuolių kurstymų nepaiso kitų partijų atstovus.
gaištį, kokių daro musų tau
MAŽINTI MOKĖS
Už nefuiklusnurnų pirminin LATVIŲ U. R. MINISTERIO
Čia Brovvn universiteto alum- nopolio neutralumų, jei butų ma.
tai, musų visam kraštui alk,
TELEGRAMA.
ČIUS.
ko
ir kėlimą
netvarkos
nų susirinkime vakar kalbė pavojaus.
nuodą vartojimas. Gerh. pa-,
Berlynas, birž. 16. — Mais atst. Venslavskis prašalintas
jo Valstybės sekretorius Hu
mokslininkas
karštai
ragino
Ryga. U- R. ministeris D-ras
Reikalauja susiaurinti karo ghes apie pasaulio padėtį ir
to kontrolierius Hermos pas 3 posėdžiams.
GRAIKAMS NORISI KONS
Purickis gavo
šia Latvijos visus, ypač inteligentus, stotr
kelbė, kad šįmet Vokietijoje
laivyną.
Suv. Valstijų užduotis.
TANTINOPOLIO.
busiąs puikus kviečių derlius. GARSINKITĖS “DRAUGE.” užs. reik. ministerio telegra į kovą su tuo priešu, apsišar
Denver, Colo., birž. 16. —
Jis pareiškė, jog yra tikro
mų:
vavus stipriausiu ir tikriau
Amerikos Darbo Federacijos ji tiesa, kad Suv. Valstijos ne Londonas, birž. J6. — Ang
siu
ginklu visišku susilaiky
Gavęs Tamstos telegramą,
suvažiavimas paragina prezi gali išsisukti nuo ekonominių lijos vyriausybės sferose la
džiaugdamos tariu aš Tamstai mu nuo alkoholinių gėrimų.
dentų Hardingų ir kongresų pasaulio problemų, kad netu bai gerai žinoma, jog graikij
karščiausių padėkų ir tikriniu Baigdamas pamokslų kreipėsi
imties kuoveikiaus vadovau rėjus su jomis jokių santikių. svarbiausieji Turkuose sieki
kad Latvių vyriausybė ir tau į klausytojus Šv. Petro ap. žo
jančios rolės su tikslu nugin Todėl musų šalies gerbūvis mai — tai apvaldyti Konstan- * f
ta visuomet reikš tikrų šir džiais: “Broliai, bukite blai
kluoti visų pasaulį.
daugumoje priguli ųuo ekono tinopolj. Tie jų troškimai se
I
TOOK
am
AFVV-fc
dingumų Jūsų valstybei. Aš vus ir budėkite.”
’
fESTtROAN
FORfcOT
to
tikiu’ kad dabartiniai drau Tuos pat žodžius, pamoks
Išnešta rezoliucija, idant S. minės padėties Europoje. Pa nai buvo žinomi1. Jiems buvo
r
gingi ryšiai tarp Latvijos ir lui pasibaigus, gražiai pagie
Valstijų vyriausybė sušauktų galiau to gerbūvio kokybė pri pasakyta, jog to negali at
MEReV5 'Tt^e HICKEL
Lietuvos ateity dar labjau su dojo p. Galunienė. Tai nauja
konfercncijon pasaulio viešpa gulės nuo tų, kas tų padėtį siekti. Tečiau jie su tomis sva
p. T. Kelpšos kompozicija, ku
jonėmis nesiskiria.
stiprės.
tijas. Yra vilties, kad tokia patvarkys ir kontroliuos.
Prašau priimti mano augš- rių jis sustatė kanaun. Tumui
Suv. Valstijos yra nusista Nors Anglija graikų pasikonferencija duotų kuogeriaupaprašius.
Reikia palinkėti,
tos pagarbos pareiškimų.
sių pasekmių. Šiandie ginkla čiusias nesiinaišyti j Europos ketininianis šiame kare nuokad tas ir žodžių ir giesmės
Bet lankiauja, tečiau skelbia jiems
vimuisi išlei Ižiami miliardai komplikuotus reikalus.
Vytauto
bažnyčioje bertns blai
nereiškia, aiškia kalba, kad jie negali
GERAS PAVYZDIS PAŠAU
galėtų būt panaudoti augštes- tas nusistatymas
vusis grūdas šimteriopų vai
gauti Konstantinopolio.
LIO TAIKAI.
nienis tikslams. Žmonijai butų kad Suv. Valstijos neduotų
sių atneštų. Dieve, palaimink,
Tas miestas, anot anglų, ydidis palengvini irias. Nes su reikiamos pagelbos Europai.
ta gerų, prakilnų darbą!
ra neutralus, Ims toksai vi
Vilnius.
Lenkų laikraštis
mažėtų nereikalingi dideli mo N<*s ta pagelba tai ’ulcalis mu
“Gazeta VVilenska” straips ORAS. Šiandie giedra; kiek
sų šalie’* darbas. Ir už tų pa suomet ir nepaliečiamas.
kesčiai.
nyje “Prie ginklo“ rašo:
sišventimų nereikalaus jokio
šilčiau.
Darbas reikalauja sumažinti atlyginimo.
TYRINĖS KARO KONT
“Nuspręsti mušt} likimą gu
ne lik sausžemio armijas, bot
RAKTUS.
li tik musų valia ir musų bal
sustoti dirbdinus naujus karo NEPATVIRTINO 8 VAL. BI
sas. Su Tautų Sąjungos ko
Washington, birž. 16. —
laivus.
LIAUS.
misija mes jau turėjom Bud
Teisingumo departamentas jrią praeitį. Vilniaus klausimą Svetimų šalių pinigų vertė, mai
ŽUVO TĖVAS SU SUNUM.
Sp/ingfield, III, birž. 16. — kurė specialį biurų nuodug
ji taip bešališkai rišo,
kad nant nemažiau $25.000, Birželio 15
icns vv
Valstijos senatas atmetė bilių, niai ištirti visus buvusius pa
mes turėjom ją geltona sriu buvo tokia pagal McrehanU LoJ’
Terre Haute. Ind., birž.
kuriuo buvo reikalaujama mo darytus karo kontraktus vy
ba pavaišinti, ir ta kiaušini- an and Truat Co.:
I’robibicijos vykinimo agentai terims darbininkėms leisti dir riausybės su privatinėmis fir
nė delegacija tuojaus išvažia Anglijoa sterlingų svarui
3.74
arti (’entenary pakėlė kovų Jei bti dienoje tik astuonias va momis.
vo iš musų muno. Augštoji Prancūzijos šimtui frankų 7.95
dirbamų svaigalų suJosse Ru landas. Šiandie moterys gali
Norima susekti, ar su tais
Silezija, tai mums pavyzdis, Italijos šimtui lirų
4.85
CopyrfgU. Inter-nat’l Cartoon Co.. N. Y.
nvan ir jo sunum Ben.
kodirbti dešimts valandų dieno kontraktais nepadaryta
kaip turi būt rašomi tautos Vokietijos Šimtui markių
1.48
Žuvo tėvas ir sunūs nuo n- jo. Bilius neturėjo karšto pa- kių-nors nuoskaudų vyriausy
Policmonas pedlioriui: — Aš vakar paėmiau iš čia vie postulatai, ir dėl to į darbų! Lietuvos šimtui auksinų
1.48
gentų kulipkų.
bei, taigi ir pačiai šaliai.
rėnihno.
ną obuolį ir pamiršau užmokėti. Štai nikelis!
Prie ginklo!
Lenkijos šimtui markių
.09

imtus Vladivostoko valdžios graikų sferose tvirtinama, jog
Vladivostokas, birž. 16. — k amo menės.
50,(MM) bolševikų karuomenės,
Čia pranešta, kad Tolimų Ry
daugiausia raitarijos, per Kau
Semionov neišleistas.
tų respublikos valdžia, kuri
kazą keliauja Anatolijon —
Pirm poros savaičių iš Da turkams pagelbon prieš grai
apsigyvenusi mieste Čita, po
trijų dienų konferencijos ga lai čia atvykęs gen. Semiono- kus.
lutinai nusprendė prisijungti vas nebuvo įleistas VladivosPirmiau turėta žinių, kad
prie Maskvos bolševikų val tokan, nors jo vardu buvo bolševikai karuomenę Turkiskleidžiamos visokios
rūšies jon permes per .Juolųjų jurų.
džios.
prokliamaeijos.
Ta valdžia visvien ateity bu
Bet kuomet graikų karo laivai
tų prisijungusi prie Maskvos.
Kazokų atamanas
tad iš ėmė blokuoti turkų
uostus
Tas buvo ‘žinoma iš jos su .Japonų laivo jiersėdo rusų lai Juodoje juroje, bolševikai at
dėties. Kad to ilgai nedarė, tai vai! ir žada išlipti Siberijon mainė savo pienus. Negalėda
mėgino apvilti Japonijų ir ki kur aplink Amūro užlajų.
mi karuomenės siųsti juromis,
tas viešpatijas.
siunčia ja aplinkui, per Kau
JAPONAI
UŽGINA
SAVO
kazu.
Nusitraukė kaukę.

DARBAS STATO REIKA
LAVIMUS.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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DRAUGAS

Ketvirtadienis, Biri. 16, 1921

Koks skirtumas tarp Lietu Prezidentas Wilsonas karštai
LIETUVA.
UETUVIŲ KATALIKŲ DIKNRAATIS vių ir Lenkų!
priešinosi Vokiečių norams.
Pirm 20 metų vienas Len \Vilsonas griežtai pasakė: “Aš
“DRAUGAS”
džiaugiame skurde ir neša sun
(Pabaiga)
kų
katalikų kunigas pakilo niekuomet nesutinku Aukš
Blu» luualicną ISukjrufl nedėldleolni.
kiausias skolų naštas.
PRE.MMEHATOS KAINA:
prieš Popežių ir štai kokias tųjų Silezijų palikti Vokie
Lenkija padūko.
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:
šiandie turi pasekmes. Dau čiams”.
Lenkų karuomenė tai nelaisAlctanvs •
$8.00
Šiandien Lenkų aras jaučia vių ir vergų vaikai; daugelis iš
Pusei Metų ...................................... 4-(*° gybė Lenkų pasekė tų kreivaNepaisant tokių griežtų
SUV. VALST.
tikį
apostatų.
Lenkų
“
nezalež

AVilsono
žodžių, Clemeneeau si galingas, nes jo užpakaly y- jų nenoromis užpuola savo ra
Metanu ......................................... fto.OO
Pusei Metų .................................. , 3.00 na” bažnyčia nors netarpsta, atmainė savo mintį ir nepripa ra skaitlingos Prancūzų gau mius kaimynus, bet ponų ver
Prenumerata mokaal ĮSkaJno. Lai bet negriųva.
BE
žino Lenkams tos provincijos, jos su baisiausiais karo pa čiami turi taip daryti.
ka* skaitosi nuo užalraAyrao dienos
1
būklais; šiandien jie džiau
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Tuo tarpu toks pat pakly rašo Stepliane.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
giasi, kad Žulikauskis Vilniu Ateis ta valanda, kada jie
Benas adresas. Pinigai geriausia sių dimas Lietuviuose neranda tin
Kas
Clemeneeau
pasidarė,
į
sti lAperkant krasoje ar ezprese "Mo- kamos sau dirvos.
je tupi ir nežmoniškai elgiasi supratę savo vadų bjaurius
tų klausimų negali atsakyti
ney Order” arba {dedant pinigus ]
darbus užbaigs jų viešpa
Tų galima išaiškinti tuo, nei Stephane, nei kas kitas. su Lietuvos piliečiais. Kiša
registruotų laiškų.
juos kalėjiman, varu ima jų tavimo dienas. Darbo žmonės
“DRAUGAS” PUBL. C0.
kad Lietuviai yra labiaus ap
A'a kodėl Lenkai jį vadina vaikus į karuomenę. Lai jie supras savo vergijų. Pakol
2334 S. Oakley Avė., Chicago. švietę už Lenkus. Kur viešpa
“polskiej sprawy” išdaviku. žino ir supranta, kad visada Lenkija žiaurių ponų valdžios
Tel. Roosevelt 7791
tauja tamsybė, tenai puikiau
rankose, kurie žiuri į darbinin
sia dirva visokiems klaidati Jei ne Clemeneeau, šiandien taip nebus, težino ir supranta
Lenkams nebūtų reikalingas kad ateis valanda, o gal ir kų kaip į vergų, negali būti ra
kiams ir apgaudinėtojams.
maištas Aukštojoje Silezijoje. greitai, kad Lenkija, kuri Ali- mu. Ir patol taip bus, kol žmo
Turime pasidžiaugti tokia
Ta provincija senai būt bu jantų dėka tapo sutverta ir nių valdžia nepaims valstybės
musų brolių padėtimi. Pasitai
vusi viena svarbesnių Lenki apginkluota už savo žvėriškus vairo į savo rankas.
KAPITALAS $250.000.00
ko Lietuvių lengvatikių, pasi
Kun. A. Briška.
jos “vaivadijų”.
darbus
ir
pasielgimus
rūgščiai
duodančių klaidatikiams. Bet
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
Lietuvių tauta butų labai atsirūgs. Tauta kuri pati ver
gangreit Lietuvis pastebi, kad
Prezidentas 1 lardingas nese
IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
tas yra klaidinga, jis spjauna dėkinga tam pačiam ponui gavo kitiems ir matė, kad ver
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
ir sugrįžta atgal tikron Bažny Stephane, jei jis viešai pasa gauti kitiems yra baisus daly nai kalbėjosi su baigusiais Jū
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama
kytų, kaip reikalai ėjo Vilniaus kas, turėjo ir turėtų suprasti reivių Akademijos 260 jau
čion.
4%>.
klausimu taikos konferencijoje, kad ir kitiems tas nemalonu. nais amerikiečiais. Jis išsi
Praeitų savaitę Lenkų “ne
Jie to nepaiso. Bv tik gavo reiškė, kad jie nepažintų ka
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pi
zaležnų” suvažiavime Scranginklų ir paramų iš svetur, ro. “Bet visvien bukite pasi
nigus pasidėjimui galima siųsti paštu. Musų Banke lai
tone nutarta jų dvasiškiams
ko pinigas New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Ban
Lenkai kaip piktasis kudlius rengę, kalbėjo prezidentas, mir
Amerikos Lenkų dalis turi vesti pačias. Ligšiol tie dva
ku Departmentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
paleistas nuo grandies, padū ti už tėvynę. Pakol aš busiu
Vilnius yra Lenkijos, sako ko.
ivo, taip vadinamų, tautinę siškiai dažnai klaidindavo ir
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
prezidentas, aš nenoriu kad
Narodowy) bažnyčių. Lenkai geruosius Lenkus katalikus. Varšavos ponija. Tik didžiau
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
bent vienas pilietis griebtųsi
Padangė niaukiasi.
katalikai tuos savo “tauti Bet ateity bus kas-kita. Jie sias vargas su Vilniaus Žy
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
ginklo. Bet yra atsitikimų,
škus” vadina “nezalež- bus vedę ir negalės pamėgdžio dais, norinčiais Lietuvos.
Jie pradėjo užpuldinėti ne kuomet visuomenės sąžinė ir
Čekius ir Kredito Laiškus.
lis”. Taip jie pavadinti dėl ti katalikų kunigų gyvenimui
Sulyg lenkiškų laikraščių, tik savo kaimynus, kaip Lie Dievo teismo baimė šaukia
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
.tsimetimo nuo Rymo-Katali- ir įpročiais.
Varšavos ponai atranda, kad tuvius, Rusus, Baltgudžius, lie tautų prie ginklo.” Naujojo
me teisingai, greitai ir draugiškai.
Gal bent dabar Lenkai kata
Bažnyčios.
visoj Vilniaus srity esu dau to padarė keletą medžioklių ant Baltųjų Bumų viešpaties idea
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
likai veikiau išsprogs!,ins skau giau negu 80 nuošimčių len
tų Lenkijos piliečių, kurie nė- las yra tikrai kilnus. Teįvyk
Tuos -Lenkus “nezaležnus”
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
džių “nezaležninkijos” votį.
kiškai kalbančių (ne Lenkų!) ia tos pačios kalbos. Šoko žu sta!
li-kuriose Amerikos vietose
Skyrius atdaras kasdien nūo 9 v. ryte iki 5 Vai. Subatomis
dyti Žydus, jų turtą naikinti,
gyventojų.
tuvo pasekę ir dalis suklaidiniki 7 v. vakare.
Lietuvių. Iš “nezaležnų”
Apie Vilniaus lenkiškumų jų dukteris ir moteris žaginti.
Įžymus
Italų
dienraštis
Mikų dvasiškių pakilo visa
šimtų kart esame gražių pa
Tesvarsto ir sprendžia kiek “Messagero” konstatuoja fak
BALTIC STATES BANK
ilė ir Lietuvių “nezaležnų”
sakelių girdėję. Jomis Varšu vienas. Ab, gal i hųti pasaulyje tų, kad Komos valdžia, o tal
294 Eight Avė., Kaxnp.'25 gatv.
• Newt York.
dvasiškių, pasivadinusių kuili
va musų* nesugnuntttis. , Nūn tarnybė kol Lenkai bus apsi pai. ir visa tauta sutartinai
'» .
Telefonas AVatkins, 2142 ' ė ’ i ,
us.
Buvusį Prancijos ministerių kų jie porina apie budelius ginklavę; ar jie gali pagerbti darbuojasi, norėdama priskirti
Per keliolikų metų tie betu pirmininkų Clemeneeau Len Žydus kurie vis į Kaunu žiu kitų teises mindžiodami jas ir savo oficialų atstovų prie Po- ŠE
ri “nezaležni kunigai” ka- kai pradeda vadinti Lenkijos ri, gi Varšavos, kaip švęsto niekodami. Aišku, kad ne.
pežiaus. Šis judėjimas supuola
lavosi įvairiose Lietuvių ko- išdaviku. Lenkai atsisuko su vandens, baidosi.
Neveltui šiandien garsiausis su paskelbimu Įstatų Garanti
Anot Lenkų, Žydai buvo ir
•nijose. Visur jie mėgino visomis perkūnijomis prieš tų,
pasaulio politikas Lloyd Geor jos prieš 50 metų. Negalima
kurį taip nesenai jie nei kokį yra didžiausi lenkiškos kultū ge tarė tiesos žodį^kad “Po- praeiti tylomis nepasakius, Dr. M. Stupnicki
;eigti neva parapijas.
Teeinu nesuspėdavo jie tų stabų, garbino ir juo didžia ros priešai ir griovėjai.
3107 So. Morgan Street
land’s Future is danger” — kad Italija kaskart gerinus su
vosi.
Lenkų
laikraščiai
suranda
rapijų įsteigti, kaip staiga
pranta
didelę
naudų
turėdama
OHICAOO, IELINOIH
Lenkijos ateitis pavojuje! Iš
Duokit Okulistui Pritai
Kame-gi priežastis?
priežastį, dėl ko Žydui taip tik rų jų taip yra.
Telefonas Yarda 5083
»s ir sudildavo. Šiandie Liesavo atstovų Vatikane. Ji ne
kinti Akinius Jūsų Akims
— 8 Iki 11 U ryto:
ivių tarpe neturima niekur Šveicarų laikraštis “Matin” karštai stovi už Lietuvų. Sa
privalo abejoti, bet pasekti Valandos:
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
Imkim
kokių
nors
tautų
ir
ė vienos “nezaležnos” para- p. Steplian’o Lozanoje paskel ko, Kauno Lietuvai trūksta
Prancijų galutinai savo klaidų tais nuo 6 Iki 8 Vai. vakare.
pamatysime,
kad
su
kiekviena
t
djos.
bė žinių, kodėl taikos konfe reikiamos šalį valdyti Lietu
supratusių ir pasiuntusi į Va
Serantone, Pa., Lawrenee, rencija Lenkams pilnai nepri vių inteligentijos. Tad Žydai iš jų Lenkai nesugyvena.
tikaną atstovų. Šv. Tėvo sostas
su laiku tikisi paimti savo Jie užpuolė Lietuvius, jie atgauna savo senąjį autoritetą.
si., Cbicagoje ir dar kelio- pažino Augštosios Silezijos.
ritose vietose buvo užmegzStepliane rašo, jog taikos rankosna Vyriausybės vairų. užpuolė Rusus įsibrovę į Ru jTuo gerinus pasaulio ramybei!
tokios parapijos. Bet jos konferencijos komisija, kuri To jie nekuomet negalį pada sų seniausių miestų, galima
LIETUVIS
sakyti Rusijos lopšį, kaip jiel Sako„la, kill, Lon,|()no ir
sos jau sugriuvo. Lawrenee svarstė Augštosios Silezijos ryti Ijenkijoj.
OniYTOJAH IR CHIRURGAI
nflRft., Ir Gyvenimo v imt m
ič nesenai buvo pagarsėjęs. klausimų, vienbalsiai rekomen Taip Lenkai išriša Vilniaus patys vadina, “Kolybel Boki-| paryžinUK diplomatai daro ,>a8253 Houth Ilalsted Street
Ant rlrAaaa ėnlycrn*! Stata Baafe
E*n Lietuvių “nezaležna” pa- davo tų provincijų pilnai pri Žydų nusistatymų. Tokios jų ji” — ir ten išniekino jų stangi) norėdami suvesti An Valandos
nuo lt) Iki 12 ryte; n no
įpija turėjo net “vyskupų”, pažinti Lenkams. Tas padary pasakos, kaipo tikrus pinigas, šventnamius, miestų apgriovė. gliją, Prancijų ir Suvienytas 2 Iki 4 po pietų; nuo T Iki • rak.
Nedaliomis nno 14 iki 4.
andie tas garsus “vysku- ta besi remiant etniniais, geo skleidžiamos taip savųjų apie Šiandien musų sostinė jų ran Valstijas j politiniai-inilitiirinę1
TrlafMiaa Verda Ittt
Jūsų akjs gal reikalauja gy
kose. Mums nesvarbu ar Len Sąjungų. Apie tokios Sąjun
dymo, arba pritaikymo akiuių.
is”, turbut, gyvena Chieago- grafiniais ir istoriniais at Lietuvų.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
ir čia tąso jaučių pilvus gul- žvilgiais.
Skęstųs, sakoma, už šiaude kijos ateitis pavojuje ar ne, gos reikalų tautoms Lamanjums patarimą.
Aukso Fllled |4, S5, $6, 7.
jų skerdyklose. Jo “katedTečiaus prieš tokį nutarimų lio griebiasi. Lenkams prieš bet faktas palieka faktu. clio atskirtoms negalima gin
S8. 19. |10.
J.
P.
WAITCHES
'•* stokjarduose.
pakėlė protestų Brockdorf- jų norus Vilniaus sritis iš ]xj Lloyd George žodžiai ne vėjais čytis. Prancija reikalinga An
Gysto aukso |6, |7, S8. $9.
»10, $11, $12.
Lawyer
Pas Lenkus kas-kita. Jų Ranlzau. Jis pareiškė, kad kojų slysta. Sudėvėję visus paleisti.
glijos kontinentui — Europos
Apsibuvęs ant 8tate 8t. per
LIETUVIS ADVOKATAS
įeaaležnų” bažnyčia skaito be Aukštosios Silezijos anglių savo “rimčiausius” išrody
28 metus.
valstybėms valdyti. Anglija 4601 South Hermitage Avė.
O gal ir revoliucija.
Ifttaiaau žvairumą. Oylau vi
ie 50 dvasiškių. Apie tiek Vokietija negali gyvuoti.
mus, galop nusigriebia “pas
reikalinga Prancijos palaiky*
Tol. Iloulcvard flOSO
sokias akių ligaa Išpjaunu tonTeisybė,
Lenkija
turi
t jie turi ir parapijų,
Tašui Vokiečio argumentas kutinės išganymo vilties”, no
silus.
jinui savo situacijos Afrikoje
šiandien
suorganizavusi
•didelę
rantone jie turi savo “vys padarė didelio įspūdžio į Lloyd rėdami lietuviams priepuolį
ir Azijoje.
FRANKLIN O. CARTER
karuomenę
ir
juirsigabeno
Kas metai jų (hašiš George. Ir kuomet taikos kon įvaryti, Žydais baugindami.
Įdomu ar Suv. Valstijos
M. D.
Veltui, Varšuvą mes ne nuo daug karo įrankių: kanuolių, matys naudos prie jų sąjungos
ai ir pasauliniai žmonės tu ferencijoje pradėta svarstyti
120 So. State St.
šautuvų, kulkosvaidžių, kardų.
suvažiavimus, pavadintus tos provincijos
klausimas, šiandien pažįstame.
dėtis.
Reikia tečiaus žinoti iš ko Len
Valandos nuo 9 iki 8.
Gydytojas Ir Clilrurjfaa
Jais. Tie suvažiavimai op Lloyd George stovėjo už Vo
Nedėllomts
nuo 10 iki 12.
4413 So. Westcrn Are.
Trapi sąjunga vien nauda
ia savo bažnyčios padėtį, kiečius, gi Clemeneeau už .Šv. Tėvas paskyrė 200,000 kija susideda ir visi ginklai
Telefonas Lafayette 4146
lyrų (vertės $40,000) badu gali juos pačius prapuldyti. pagrįsta!
da maldose ir apeigose at- Lenkus.
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
rinas, jei kam kokios nepa Italijos ministeris pirminin mirštantiems Kinijos gyvento
Lenkija yra ponų ir vergų
plotų Ir 7-8 vakarais. Nedėldlokraštas. Žmonės gyvena •di- PLATINKITE “DRAUGĄ.” niaiM tiktai po pietų 2 Iki 6.
ika.
kas Orlando buvo neutralus. jams.
Tel. Randolph 2898
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BEGALINIS SKIRTUMAS.

ŽYDAI IR VILNIUS.

LENKAI IR AUKŠTOJI
SILEZIJA.

DrF.O.Carter
Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

DR. S. N AIKELIS

iu”.

DR. A, K. RUTKAUSKAS

A. A. SLAK1S

Musų Dailininkas.
Geg. 10 d., š. m., dienraštis ninkais Springfielde, Peoria ir
ucago Evening Post” pu Decature. Pereitų rudenį p.
Šileika nupiešė afišas dėl
rino šių žinių:
Fnrrar, Carusd, Kreisler ir
iytojos Žemaitės Portretas. Raclimaninoff koncertų. Ne
lietuviu rašytojos (Žemai- senai jis užbaigė p-nios A.
) paveikslas, dailininko Montvidienės portretų. Daili
lo Šileikos, dabar kybo ninkas yra Cbieagos ir Lietu
■ptautinėje parodoje Carne- vos Dailės draugijų narys.
Geg. 22 d., š. m., dienraštis
Institute, Pittsburgc tarp
ų paveikslų parodos, šis “Pittsburg Dispatch” plačiai
rinys laimėjo J. N. Eisen aprašo apie dailės parodų
ai’o dovanų (200.00 “Dr.”) ir p. Šileikos Žemaitės” pa
Institute (Dailės muzėju- veikslų.
Cbieagoj, “Dr”). Vėliau,
“Sunku matyti gilesnę senos
ro įstatytas Amerikos dal moteriškės veido studijų kaip
ukų parodoje St. Louis Lietuvių rašytojos Žemaites
iste kartu su Illinois daili portrete, Jono Šileikos darbo.

Dailininkas gimęs Lietuvoje,
dabar gyvenąs Cbicagoje, lai
mėjo parodos dovanų už šį
dirbinį. Spalvų suderinimas,
karakterio išreiška, daro šį
paveikslų tikrai žavėtinu žy
mesnės vietos parodoje vertu,
negu, kad pašalinio kambario,
toliausio nuo įžangos ir į lubas
įsprausto”.
Taip svetimtaučiai dailės
kritikai atsiliepia apie dirbinį
musų tautos dailininko Jono
Šileikos. Apie patį dailininkų
“Draugo” skaitytojai jau ži
no. Jame jau tilpo jo autobio
grafijaŽmonės yra plačiai kalbėję ir
apie jo nutapytą žemaitės
portretų ir kasi už jį laimėjo
$200 dovanų. Ši dovani daili

ninkui ncatniokėjo už darbų,
bet tai buvo aukštas įkainoji
mas jo darbų, kuriuose jo di
deli gabumai apsireiškė.
Dabar vėl dviejų Amerikos
dienraščių dailės kritikai ma
loniai atsiliepia apie jauno
Lietuvio dailininko kurinius
išrasdami vien girtinus pri
valumus, prie to pažymėdami,
kad tai Lietuvio darbas. Tas
kelia kiekvieno Lietuvio ūpų.
Dar apie pačių parodų. Ta
me Carnegie Institute kasmet
yra laikoma tarptautinė dai
lės paroda. Ši via dvidešimta
iš eilės. Ji prasidėjo Bal. 28
d. ir baigsis Birž. 30 d. š. m.
Į jų kviečiami viso pasaulio
dailininkai. Kįmet 6u0 dailinin

tik nuo 3(X) priėmė. Kurių pri
imu, -tai ir siuntimo lėšas ap
moka. Teisėjams (juos pa
kviečia iš svetur) npmokakelionės ir pragyvenimo laiką
Amerikoje.

Dailininkas J. Šileika neiio
retų, kad svetimtaučiai jo por
tretų nupirktų, bei norėtų kad
jis padabintų Lietuvio hutų, ar
dailės muzėjui Lietuvoje .jį pa
dovanoti.

Tel.

Caa&l

257

Vak. Ganai 2118

DR. P. Z. Z ALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1811 So. Halsted 6tre«<
Valandoj: 1« iki 18 ryto; 1 Iki 4
po plot. < Iki 8 vakaro.

i V. W.

RUTKAUSKAS

Rašytoja Žemaitė pasižymė
ADVOKATAS
jo savo raštais. Tiesa, juose ji
OriMM nidmlrotvll
_
dažnai užgauna katalikų jaus I 29 South La Salia 3treet j
Kambario 884
mus, liet kaipo literatė mnu fl
T.lofona* (Vnlral «;nio
stoja savo vertės. Dailininkas
Šileika jų dar labiau pagaismo
J Vakarais, 812 W. 33rd St
talentingai nupiepdamas jos
Telefonas: YartU 4881

kų prisiuntė savo kurinių, bet porlr*ta,

B| -----------------

•

ADVOKATAS
OfisoM vidumiostyj
AKHOCIATION BUDO.
it So. I-o Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki S po pietų
PabedAllals Iki 8 vakare
Nedėllomts ofisas uždarytas

laHaaaoaaaBiaHaaa

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvya Gydytojas Ir l'lilrurgaa
Ofisas 10800 So. Ml< hlgan Avė.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki
4 po
plet. 4; >8 Iki 8:80 vakare
Healdenrlja: 10&S.T Perry Avė.
Tel. Pullmin 841

Tel.

Drover 7841

Dr. C. Z. Vezells
LIKT U VIS DKimSTAS
4711 SO. AHKLAND AVnUB

Ketvirtadienis, Birž. 16, 1921
5KVIENAS KŪDIKIS TU-|
RI KASDIEN GERTI
PIENO.

ORIOMS

LIETUVIAI AMERIKOJE.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

KENOSHA, WIS.

— Kiek daug pieno Tamsta
Kenosliiečiai Lietuviai Laisvartoji, — sušuko ponia Oldsjvės Paskolos Bonų paskirtų
matydama

pienių

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų srlubu pačto laivai Išplaukia:
“ESTONIA” Birželio 22
♦
“LITUANIA” Liepos 20

Visi laivai turi

turias kvortines bonkas ir pusNedėliej, Birželio 19 d. l)ukvortę pieno. — Ką tu su tiek nebeek’o miške 3 vai. po pietų

puikus kambarius

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
siūlo jums Jvcstmenta formoje Dviejų Milijonų Boilerių vertės savo I’roferrcd Cumuliitivo Participuting stocko. Kaina $100.00 ui šėra $100.00 par vulue, mokumas pilnai arba ant išmokesčio.
6% cumulatlve diviilcntu per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais kurio bus pasiųsti
jums kas pirma diena kiekvieno mėnesio.

L. L. p. Stotis rengia prakal-

paliko, gersime.

Mano vietoje

piknikų.

trys vaikai geria tris stikle- rengia
lius kasdien, močiutė išgeria shos

Visi

R0SELANDIE6IŲ DOMEI.
Jeigu kas negaunat regulia
riškai dienraščio “Draugo”
malonėkite pranešti
ANT LEVGAUDUI.
10624 So. MichiganAve.

dr-ja

Šv. Benedikto

Keno-

Lietuviai prašomi atsi-

puskvortę, aš su vyru kasdien lankyti ir paklausyti svarbių

nors po vienų stiklų, — atsakė prakalbų. Bus aiškinama apie
ponia Newman. — Ir man vis bonus ir apie nuošimčių išmo-

Pardavimui 60 aktorių farmą ja-1
vai — įvairus, ir 10 akrų pievos, 3
arkliai, 10 karvių ir apie 290 įvai
rių paukščių, kr ip tai: žąslų, ančių
ir vi.< ų
Visos fermos mašinerijos,
pakinkiai ir kiti farntos
įrankiai.
Taip jau Klubų tukandai. Karma yra
išrendi eta UTam ir užims lik se
kantį meta. Turi būt parduota g-eitai ir pigiai. Važiuojanti apžiūrėt I
patclifonuokite iŠ N. Chieagos sto- j
ties o mes atvažiuosime pasitikti.

pieno trūksta, nes norėdama kėjimų.
vartoti gaminant kokį valgį,tai Į Kalbės studentus Poška iš
jau dauginus turiu parsinešt.

— Bet mano vaikai nemėgs
ta pieno, sako ponia Olds. —
Aš kasdien paimu dvi kvorti

ir nepaisant, jog mano šeimyna

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga
Chieagos.
lite gauti nusipirkti “Drau
Blaievičius,
gų” dienraštį pas p.
Stoties narys
IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė.
CUSTER, MICHIGAN.

didesnė už Tamstos mažai
pieno suvartojame. Norėčiau, I

Birželio

5 d. Šv.

kad Mariutė su Magdute gertų dr-ja turėjo susirinkimų. Nudaugiaus pieno, bet kų darysit Įtarta būtinai įsisteigti nuosa-

cukas nori kavos prie pusryčių gja piknikų, kuriame dalyvaus
visi Lietuviai ūkininkai. Sve

— Man nesakai, jog duodi čiai iš aplinkinių miestų kvie

ukin.iak»

pieno ekspertų prakalbas.
ekspertei buvot Suv-, Valstijų
Agrikultūros
Dejlaitilmento Į

ul

* i

ĄPMnniš)

v »
‘U;

u.

l'»

Jo«4tii

St. Matas.

pasiųsti.

Matėme dvi žiurki, kurios
aiškiai parodė pasekmes moks
lininkų tyrinėjimo. Buvo paro

2045

minksti. Mažos Magdutės nu- giasi iškovota laisve. Bet var-

gas tiems, kurie karo metu ge-

Sunku atpratint vaikus nuo rai uždirbdami lengvai pralei-

pripratimų. Patartina nuo ku- do pinigus. Jiems šiandie ir
dikystės vaikus atpratinti nuo | vargelio tenka paragauti.

kavos ir arbatos, o kuodaugiausia duot pieno.
Duokite vaikams mažiausia

Gyveniinas geriausia moky
kla.

Pranas.

tris stiklelius pieno į dienų

PIRKLYBOS RAPORTAI.

UŽSIENTERASAVUSIU YRA DAUG
UžnicntcrcRavusių šiuo pasiulijlmą yra daug. šimtai žmonių atsilanko ypatifiknl. Tūkstančiai per
laiškus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tautu atsakys tau ypatiškai arba per pačta išaiškinant viską.

MES NESIUNTINEJAMI AGENTU!
ATSIMINKITE: Kad skaičius
dabar jos paskui negausi! Kas
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI
Tavo piningas, pininga daro

VALENTINE DRESMAIUNG
COLLEUES
8205 8. Halsted, 2407 W.
1850 N. WeU« St.

~

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPT.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui Ir narnamo.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas
lengvais
atmokėjlmala.
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-,
reikalaukit knygelės,
Tel. Seeley 164$
SARA. PATEK, pirmininkė.

HENRY L. DOHERTY & CO.

12 Pearl Street

,

W. Armitagc Avė.

PASIRAŠYK IR PRISIŲSK

Uhiengo,

| Geresnė Austrijos Anglių Pa

PARDAVIMUI 3 augStų biznlavas
muro namas, šiaur-rytinis kampas
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų
gyvenimui namas. Didžiajam name
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų
gyvena. Didelis bargenas, kadangi
turi būt parduota pirm Birželio 30
d. Tai yra draugijų namas, nlslSaukito M. Martinek, S22 VZ. 19-th
St., arba P. Varga, 1008 Canalport
Avė. Namo trustisai Tel. Cunai 7103

DIDELIS BARGENAS.
Turu keletą gerų lotų prieš Marųuette l’arįc arti švento Kazimiero
Vienuolyno, Turiu parduoti trumpa
laiką Ir parduodu labai pigiai Ne
praleiskite šitos progos. Del didesnės
informacijos ateik arba rašyk
ra ui P. Pilkis.

1822

8<>.

Halsted

St.

Chicago,

ŠIANDIENĄ.

Miestas

Visos tvirtos, gemalus užmuSančios ypatybės šiame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvepalo.

* Telefonas

Dr. M. T. STRIKOL’IS

II

|į

i

I

Lietuvis Gydytojas Ir OhlrnrgM
,
Pooplea Teatro Name
■ l01« W. 47th Str. Tel. Roul. 16ol

♦

RPOOKLVN
NI.WY«PK

91*8

j

■Valandos: t Iki 8 rak. Nadėl

Būtinai
reikalau
kite
kitokie
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO

F .AUPlCIinPACO:
BUŠU Terminai
t>

Boulev&rd

DENTISTAS
#
8331 South Halsted Str.
oi
(Valandos: 9—13 A. M.
5
1—6: 7—8 P. M.
k a.ta«taxa#aAa*fixc*a<a*axa *0

♦

roNiiNtsąnuio tnr.

Oi R t

12 ryte.
Rcs. 2*14 W. 43rd
Nuo ryto Iki plet.
|||TeI. MvKlnley 2*8

I

ltl

Street

I

Telefonas Armltage 9770

MARYAN S. ROZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos toKomposte! Joa
2031 N. Weatern Ava.
Clhlcago, UL

DR. A. LYUŠKA j

Čekoslovakijos didelė anglies
Kanados Pirklybos Komisio | produkcija pavelijo įgabenti

LAIVAKORTES parduodamo Lietuvon ir iš Lcituvos ant
vigų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
s kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Incomc Taksus
S veltui.
=

g

1900 S. Halsted Str.

Austrijon didelę kiekybę ang

Tel. Ganai 21IS
Valandos: 10
Gyvenimas:

bu keleiviais.
Ten yra vietinis ngenlua Jūsų mieste

nijos piiklybą. Po trijų savai- dttU« geresnė negu keletu mė-

« ™toli Jo

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
vegiją ir Švediją.
Krasos Mokesčių Padidinimas visas Baltiko Valstijas per
Hamburgą.
Anglo—Danijos Pirklyba.
Jugo Slavijoj.
Sulig raporto iš Am. legacijos
Konsulis K. S. Patton iš SAX0NIA............... Liepos 21

Tel.

ryto

Iki

TelefeOM
S

Fallmaa

g

Dr. P. P. ZALLYS

vakar*

{Laivakortes j Klaipėdą
|
Iš Monlreal iki Klaipėdos tik $107.10,
=
iki Karaliaučiaus $107.10.
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

rals-

bažeaklis.

(Prisiųsta iš Am. Kaud. Kryžiaus)

Lietuvis Dentiet&s

2811 W. «3rd Stv.
8466.

10801 80. Mlehlgan Avenne
m.
VAIANDORi 0• ryt* Iki • vakar*.
Tel. PuIIman *42 Ir *1M,

Prospect

čių tyrinėjimo keliaus į Nor- nes'1? atgal.

Kopenhagoj,

patėinyta,

jog Belgrado praneša, jog pradžio-

II

suorganizuota draugija vardu je Balandžio, š. m., krasos mo-

“Anglų-Danų

Teknikinė

Dr- kesčiai

pačto

siuntiniams

į

klesoa

$130.00, III kloariH
Taksų 5 dol.

$125.

r

ei.

Ganai

6222

J

DR. C. -C CHERRYS S

LIETUVIU DFNT1STAH
*
"‘1201 W(*t 22-n.I A Ko. Leavitt 81-į
«
fihlcago
01
9?Valandos: 9:30 A. M. to 11 N.*
į}
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
«

__t, ....

to už kožnų 20 gramų po pusę
dinano; siųsti paprastas krasKabelis nuo pirklybos atta- kortes kaštuos pusę dinaro; Xche Alfred P. Dennis iš Ixindo- spaudiniu medžiaga kainuos
_..

...

no praneša Žymų padaugini- penktadalį dinaro už kožnų
mą<pigių namų Britanijoj.Tam 50 gramų. Registruoti sitintitikslui valdžia p«skyrė pini- niai kastuos vienų dinarį daugų. Pinigai yra priežiūroj giaus. Šie mokesčiai du syk diHveikatos ministerijos. Fra* dėsni už senuosius. Valdžiai

moninis statymai* visiškai su- ir-gi nori
stojęs.
I kratą.

padalinti

naminę

.

IJepots

5

Lietuvi* Gydytojau. (ĮUruyga* ir
Aknšcraa.
8308 H. Halsted Ht. fMlcago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—S Ir
•—8 vakare N*d. 10—18 iš ryto.

Kur
galite
gaut
pataisyt
viHokuiM
naminiu*
rakandu*,
pas

A J. KaUsauzkas
2123 We«t 23-rd Str.
Chicago,

g

Perkėlė seavo ofisą po nnm

|

J4729 So. Ashland Avenuej
■Idliirv, MOTERŲ Ir VYRŲ IJGl

-ja”, kurios tikslas pastūmėti svetimus kraštus padidinti seATGERIA ......................... Birželio 25 Xpirmyn Anglų ir Danų pramo- kančiai: paprasti laiškai iki BEItENGAItlA .................. Birželio 30
Tel. Yards 6666
Rlvd. 8448
UAMKKONIA (Nauja*) ,. Li»‘pos 2
ninį bendrumą.
20 gramų, vieną dinarį, virš UAKONIA ............................ , Uc|MtN 2
Dr. V. A. ŠIMKUS
.......................

2 DR. CHARLES SEGAL į
Spėri jai lotas

PER ( III.HIIOI RG SOI Tll (MPTOM
I.1VERPOOL Alt ULAMGOW

AQIITANIA

j

JValandoanuo 10 Iki 18 Išryto; noo|
gi liti I po pietų: nuo 7 Iki t:IOI
"rakai*. Nedėltomta 10 kll 1
Telefoną* Drczel 388*

I

s

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant
pinigu visojo Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtosc arba bankoso

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 kurio dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo S
Liepos 1-mos dienos.
=

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laišku*
Šiuo adresu:

LIHDANIAN SALES CORPORATION

I

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Rea 11X9 In<lep<‘nden<w Kitu.
Telefonas Von Ruren 2*4

DR. A. A. ROTH,
ItiiaaN Gydytoja* rl Uhjrnrgaui
8|>ecijallata*
Moterišką, Vyrišką
UI-7TUV1K GYDYTOJA*
Valku Ir visų chronišką Ilgą
IR CHIRURGĄ*
VALANDOS: 10—II ryto 3—S *«
3201 We*t 32ort Street
pietų. 7—* vak. NedėhomU 10—12 A
|Tel. Ganai 0888
■lUm. *114 W. 42nd Nireet
■ < ifhiaa 8*54 So. Halsted St., Fhiaage
Telefoną* Drorer **»l
Tel. McKinlev 4»8»|
aiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHUi

DR. S. BIEŽ1S

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

DR. C. KASPUTIS .

Aptiekose
parsiduoda
po 65 c. arba
atsiųskite
75e., tad
atsiusime
per paStą
tiesiog iŠ
labaratorijos.

HKAI.THY S(,AI.P
tVXURIANTHAIR

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiii

Ituffles yra tao&i paveikiantis
ple i skanu paSalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gaėniau
šiai ypatai.

o»» e\t. **,
Air.ouot^o-H.

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

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

Naujame mėlynąme pakelyje.

STOPSDANDPl'ff

pirklybos komisionierius iš Ka- Į Muntimo. lokiu budu Austnnados apsistojo čia ištirti l)a- )°j anbr’te padėtis Austrijoj

Forcign Languagc Investor Department
Henry L. Dolicrty & Company
12 Pearl Street, Nrw York.

Vardas, pavardė

Su užrsglstruotu valsb tUnkliu Suv. Vslrt.
Patentu Biurą.

PARSIDUODA labai plgiul didelis
2-Jų augštų mūrinis biznio namas
ant Halsted Street tarpe 32-ros ir
33-čios gatvių. Viršui 6-kių kamba
rių flatas žemai didelis 25x135 p»l.
Storas tinkamas dideliam Hardwure
štorui, tVholesale bizniui, Duonke
pei, Kriaučių šapai ir kitiems di
deles vietos ieškantiems.

Sulig neseno raporto iš A- lies. Vokietija ir Holandija ir
nierikos legacijos Kopenhagoj, Į K1 prlrfdėjo prie anglių ii-

Monadžcris.

Gatvę

,.

«

Be jokio kašto malonėkite prisiųsti man pilnas
Informacijas apio Jūsų ‘‘Golden Opportunity” Investmento propozicija.

ŠITĄ KUPONĄ

III.

Yra tai didžiausius Storas ir ge
riausioje Uridgeporto vietoje o kai
na. tiktai $1 2,000
Įmokėk $2,000.
o reštą lengvomis mėnesinėmis mokestimis.
A. OLSZEWSKI
3251 S. HnlsU'd Kt.

_

New York

Bulicvičlua

dėtis.

nierius Kopenhagoj.

šėru yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti
pirmesnis tas geresnis, tai rašyk tuojans.
ĮDĖSI PINIGUS.
be jokios tau rizikos.

IIH IIim iU llin illli1 lllllllllllllllllllllt llllllU IIIIIIIIIIIH IU H IIIU IItN lllllt ll!l

.
. + ..
.
tos priežasties mažinusi ir
, • ,
•
....
,.. . .v
Lietuvių skaičius. Vieni įsvažiuoja ant uUi
ui(i į kitus

nes negavo to maistingumo, ko
(larbo ie8k()ti D
ris randasi piene. Tas pat ir su
,...................................
,
i
A t,.
•
• ma teip-gi važiuoja Lietuvon,
kūdikiais. Kūdikis pienu mai- T • •
•
,
. v■ zx.v.
. r. .■ a« et . ,1 .. I Laimingi tie, kurie buvo tauTtinamas
1 n
et
t
•
•
et
ten* t .
į šešis mėnesius dvi
pus. Tokiems nebaisus yra ne
gubai sveria.
darbas. Jie arba šiaip taip
— Kažin, sako ponia Olds,
prasiverčia arba grįžta Lietuar ne todėl mano vaikų kaulai Į von ir pasiekę gimtinę džiau-

garkaulis visai silpnas.

Visiems žinomas Invcstment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gera rekordą.
Šie namai yra apkuinuoti geriausių New Yorko Real Estate žinovų 5% milijonu dolierių ver
tės. Namai yra paranduoti augštos rųšies žmonių su leuse'ais nuo trijų iki dešimts metų-gi apli
kacijos dėl randu yra nuolatui prisiunčiamos.

Pamėginkite naujo.

KENOSHA, WIS.

Su Balandžio mėnesio pra
dyta pieno naudingumas. Žiur
džia darbai čia buvo truputį
kė, kuriai
buvo
duota
pieno,
... ..
,
?Ijfe/
ien0’lwKerėję. Bet dabar, kaip maišaugo;,li4olč įr'rtniičffliifea su L
ir V(.., nedarbas

stipriais kaulais ir žibančiomis
• f .
n. ,
.
.
akimis. Gi kuri negavo pieno,
.
,
’
buvo sumenkus, sdpny kaa «,

HENRY L. DOHERTY COMPANY

SPALIAUSTAS

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

I’atcškau
Motiejaus
Kupčiūno
Girdėjau,, įjad gyvena* Ąhllajnl mie
ate, Penntiyivanljos Valstijoje, I’ost
Offico Tutaeyvllle. .Busiu labai dė
kingus jeigu jis pats arba kas ži
notu apie jj. prahestė Šitą adresu:

]ei R()Uml bakG

j

AKIU

Telefoną* Urever 0060.

Chicago

Oakley Avė.

žaidimus ir patirt,

Piknikas bus unt bro|i Bai

Girdėjau L)|(

BATTERY P ARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. Žie namrft No, 19, 21
& 23 l’carl Str. No. 22, 24 \Vhltehall Stroet ir kiti kurie randasi po nuin. 8 Stato Street Corporation;
Battery Purk Iuind Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATESVAY REALTY CORPORATION kur| yra kontroluojama

Parsiduoda Studlo labai perai vie

vaismguiųo.

- Gaila, kad vakar nebuvai

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

, keturių metų Vincukui arbatos čiami atsilankyti šitan Lietu toj ir perai įrengia labai gera pro
pa dėl gero fotografo. Savininkas
ir kavos?
vių ūkininkų piknikan. Atsi išeina 16 biznio.
■ Ponia Newman tuoj suprato, lankf turės'progos pamatyti U. na
DRAUGAS

kodo! kaimynės toki vaikai.

Mokama Preferred stockliolderiams.
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mo-kėti extra 2% dividentų. Pelnas gali kilti augštin.

Palengvina visų aktų
tempimą
kas
yra
piiežaet Itnl skaudė
jimo galvos, svalgu___
llo, aptemimo, nervotumą, skaudančius
Ir užsidegusius karičlu aklų kreivos akys, |
katerakto. nemlegio; netikras akis lndedam,
Daroma egzaminas lektra parodantis ma- |
tinusias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir valkus einančius j
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki g vakaro.
Nedėliomla nuo 10 iki 1 vai. po pietų,

žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės.
Draugas Publ. Co.
2334 B. Oakley Avc.
(A. S.)

Birželio 19 d. draugija ren-

taip greit pailsta. Bet ir Vin-

ir arbatos prie vakarienės..

IJKTLVIS

Vpeat^'lpijostUAtšisaukiteU su

Abidvi menkos, nervingos ir vų svetainę,

8 PROCENTUS I METUS.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.

GALERIJA.
Greitai turi būt parduotą Photo
Studlo,- kuri randant Chieagos prie
miestyj. Biznis geras Ir senai 16-

Antano

APART TO gausite sekančius dividentus:
Ant kiekvieno įmokėto Dollerio už šėra ant Common Stocko 50 centu už šėra bus mokama
kiekviena savininkui preferred stocko. Pavyzdin Jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už
šėra į metus-gi už Preferred Stock dividentų bus mokama $2.00 į metus. Pridedant regulari nuo
šimti 6% J metus pasidarys $8.00 už šėra arba

Alex Gedminas,
Road 22, Bos 3H3
Tel. 033 Y. 1
North Chicago, 111.

FOTOGRAFIJŲ

t

kllasos keleiviams

Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
K. KEMPE. Gen. kVestem P«ss. Agt. 120 N. LaSalle St. Chicago

— Mes beveik visų, kiek pie- bas. Tų pučių dienų ir toje pat

Tamsta su man,,,,

trečios

./

, i* r

Investmentus be rūpesčio yra saugiausias ir pelningiausias, nereikia rūpintis ir nemiegoti nak
timis nes jie pilnai šmokami.
.
Kur guli būti pelningiau kaip įdėti į Now York Kcal Estate kuri kas metą kitą vertėją Ir
neša nuolatinį pelną, nes piningas, piningi daro.

“POLONIA” Liepos, 6.
*‘ESTONIA” Rugpjūčio 3
Paoažlcrianis tiesus patarnvhnus tarp LIBAU-DAWZIG-Halifax, Cau

kaimynei, poniai Newman, ke- rotiem tikri patrijotai.

nius

KUR PININGAS DARO PININGA

I LIETUVA

duodant dalį išpirko. Tai-gi mes pasi

daug pieno darysit

Kur Pinigas Daro Pinigą Be Pavojaus;

<) buoadway
NCW YOR»\ N .Y.
TIUil keliouė Be Hrrssilmo 1S NtW YORKO Per LI11AVĄ Arba
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

(Prisiųsta U Am. Raud. Kryžiaus)

Jeigu patogiau tad kreipkitės į skyrius:

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

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

Chieagos Ofiso valando*: Kasdiena 9 :00 ryte iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Siihatomia iki 9:00 vai.
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
imiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimmiiiiHimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiciiiiiiimiiT
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Ketvirtadienis, Birž. 16, 1921

naiani

Atyda!

I
■:
i■
■

Atyda!

Milžiniškas Dievo Apveizdos Par. Išvažiavimas

NATIONAL DARŽE,

CHICAGOJE

į

Riverside, III.
SENOVĖS AUKŲ LIEKA
NOS.

Velionoje, Kauno apskr.
Geg. 14 d. kasant duobę kry
KUN. PROF. BUČIO IŠLEI vienų-viena moteriškė, Mrs. žiui statyti ant kalno “Gedi
STUVĖS CICEROJE.
Sarali Weiss. Telefono “tai mino kapas”, rasta sudegin
sytojai” pasirodė piktadariai tų rugių ir vilyčios
geležini
A. L. R. K. Federacijos 12- plėšikai.
jėšmą.

tas skyrius, Šv. Antano pa
rapija ir draugijos uoliai dir
ba prie surengimo šeimyninio
vakaro
išleistuvėms
geri),
kun. Prof. Pr. Bučiui. Šv. Gri
galiaus choras dalyvaus pro
gramoje. Bus kitokių įvairy
bių. Ciceriečiai parodys savo
gilių pagarbų tam, kurį taip
myli.
Vakaras įvyks šiandie, bir
želio 16 d., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje.
ŠIANDIE TEISĖJAS LANDIS PASKELBS NUOS
PRENDĮ.

Vakar pranešta, kad teisė
jas Landis, kuriam pavesta
rišti namų statymo darbininkų
užmokesnio klausimų,
kaip
šiandie turi paskelbti galuti
nų savo nuosprendį. Taigi jau
šiandie bus žinoma, kiek kontraktoriai turės mokėti amatninkams ir paprastiems dar
bininkams.
1 Visos amatninkų unijos su
kiko su teisėjo Landis laukiaImuoju nuosprendžiu, išėmus
skaitlingų karpenterių unijų.
Šita unija nelabai nori, kad
'darbininkams butų mažinama
lužmokesnis. Tai viena. Antra,
unijos konstitucija įsako vi(siems darbininkams nubalsuo
ji, ar jie sutinka su tokiu arbitracijos teismu.
Taigi karpenterių unija kolkas stovi pašaliai
ir laukia
naujų įvykių.
Paskyrus pastovių užmokesnį namų statymo
darbinin
kams, su tuo negalės pasibai
gti ginčai. Reikia nepamiršti
pačių darbo sųlygų ir medžia
gos kompanijų. Kas iš piges
nio darbininko, jei kompani
jos neatpigins medžiagos, jei
kontraktoriai
atitraukiamą
nuo darbininkų užmokesnį dė
sis į kišenius.

Moteriškę jie surišo ir užkim
šo burnų skuduriu. Apiplėšė
namus jie nelaimingąja taip
ir paliko.
Laimėn, veikiai po to atėjo
jos pažįstami ir ją išgelbėjo.
Moterys turi būt atsargios
būdamos vienos namie. Neturi
įsileisti vidun svetimų žmo
nių. Nes blogadariai išgalvoja
visokių priemonių savo pik
tiems darbams.
KŪDROJE MOTERIŠKĖS
LAVONAS.

Vakar AVashington parko
vienoje kūdroje atrastas mote
riškės lavonas. Pasirodė buvu
si Mrs. Elizabetb Jonės, 73
metų, 6033 Calumet avė.
Jos sūnūs nakčia pasigedo
savo motinos, kuri išvakaro
atgulusi lovon ir paskui nak
čia apsirengus išėjusi.
Spėjama, kad ji pusiau mie
godama bus ėjusi ir įkritusi

kūdrom

MURPHY JOLIETE.

Intariamas paštos siuntiniu
su pinigais vogime Tini Murpby išvežtas Jolieto
kalėjiman, kuomet reikalaujamos
$100,000 parankos niekas ne
padėjo.
Federaliai agentai tuotarpu
paieško visos eilės jo sėbrų,
kurių esanti visa organizuota
gauja.
Paštos inspektoriai tvirti
na, kad Murphy yra daugelio
atliktų paštos plėšimų vyriau
sioji galva.
Bet Murphy būdamas kalė
jime sako, kad jis nekal
tai kankinamas, kaj nieko ne
žino apie jokius plėšimus.
BUS GALIMA MAUDYTIES.

Pranešta, jog ateinantį šeš
Tas nepalengvins nei kiek tadienį visos maudymuisi vie
žmonėms ir namų
statymas tos ežero Micbigano pakraš
čiais bus atidalytos.
ir tolinus bus trukdomos.

Nors teisėjas Landis rišda
mas užmokesnio klausimų ne
turi priedermės paliesti nesą
žiningų kompanijų, bet gal jis
suras priemonių, kaip’ tai vis
ką patvarkyti taip, idant na
mų statymas nebūtų trukdo
mas.
SURIŠO MOTERIŠKĘ IR A
PIPLĖŠĖ NAMUS.
Trys vyrai, vienas iš jų juo
das, vakar dienos metu buvo

įleisti į namus po nuin. 830

West

14

gat.,

kius atėjus

jiems

taisyti

Tuo metu namuose

GRŪMOJO BANKININKUI
IR PAKLIUVO.
Areštuotas Augusi Ebert,
62 metų, kurs grūmojo nužu
dyti Morris I’lan liaukos vice
prezidentų Umberger.
NEBUS NUGALABINTI

Šį penktadienį
Cbicagoje
turėjo būt nugalabintu
du
žmogžudžiu Geary ir Wanderer. Mirties bausmė atidėta.

pasisa

BIZNIERIAI GARSINKITES
buvo .
“DRAUGE.”

telefono.

IŠ NORTH SIDES.

Birželio 5 d. Lab. Sąjungos
6-ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimų, kuris buvo gana
skaitlingas. Apkalbėta daug
svarbių dalykų. Iš komisijos
raporto paaiškėjo, kad Vaini
kų dienoje ant Šv. Kazimiero
kapinių aukų 6-tos kuopos rin
kėjos surinko 50 dok, o prie
užkandžių Įėjo $132 dol.
Rinkimo aukų po namus ko
misija pranešė, kaj turi surin
kus jau 300 dol. Žadėjo ir to
liau darbuotis.
Šiame susirinkime Garbės
narių eilėn įstojo ir įnešė 100
dol. p-nai Bronislovas ir Ona
Kavaliauskai. Taip-gi įmokėjo
100 dol. ir gerb. musų klebo
nas, kun. A. Baltutis.
Motinos Dievo Aušros Vartų
draugija įmokėjo 5 dol. meti
nio mokesčio. Tai-gi, šįmet vi
sos North Sides katalikiškos
draugijos sumokėjo Lab. Sąj.
metinius savo mokesčius.
Beje, savo mokesčio dar ne
piešė Moterų ir Mergaičių Ražančiaus draugija. Tikimasi,
kad ir ji nepaliks užpakaly.
North Sides kolonija tikrai
gali pasididžiuoti. Visos jos ka
talikiškos draugijos stoja pagelbon Lab. Sąjungai, kad
greičiau pastatytų našlaičiams
prieglaudų.
A. Nausėda.

PRANEŠIMAI.
Birželio 19 d. Labdaringoji
Sų ga rengia piknikų Berg
mans darže, Riverside, III.
Išklausykime našlaičių bal
so. skaitlingai atsilankydami į
piknikų. Musų atsilankymas
pradžiugins ir priduos, vilties
Lab. Sąjungai greičiau įgyti
nuosavų prieglaudų, kuri naš
laičiams užstos motinos vietų,
suteiks jiems sveikų mokslų ir
išauklėjimų.
Labd. Sų-ga tikisi, kad pla
čioji Chicagos visuomenė at
jaus vargšus našlaičius.
J. Šliogeris.
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Šiame pikninke bus daugiau įvairumų nekaip paprastai esti pikninkuose. Be kitų pikni
ką sudarančių priemonių, bus visokių žaidimų k. t. lenktynių, šoktinių. Bus dovanos duoda
mos šokėjams kurie geriausia šoks Lietuviškus šokius ir kaip kuriuos Amerikoniškus, bus
tokių žaidimų kuriuose kiekvienas galės išmėginti savo spėkas ir giliukj. Gros puiki p. Šniauk
stos muzyką, kas iš nepaisymo arba apsileidimo apleis šį pikninką tikrai gailėsis. Pikninko
rengėjiai ir visi parapijonys visus Chicagiečius ir apielinkės lietuvius širdingai kviečia ton
pramogon.

IŠ BRIGHTON PARKO.

KLEBONAS ir RENGĖJIAI.

Žiūrėk kad buty RAUDONA EILE ant viršaus

Lietuvos Vyčių 3G-ta kuopa sa
vaitinį susirinkimą laikys šiandie.
Birželio 1G d., Me Kinley parko
svet., 7 :30 vai. vakare.
Visi nariai prašomi susirinkti.
Po susirinkimo bus choro repe
ticija.
Valdyba.

L. VYČIŲ 4 TOS KP. DOMEI.
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos
svarbus priešsei minis susirinki
mas įvyks, Birželio 1G d., š. m.,
parapijos svetainėje, 8:00 vai. va
kare.
Visi nariai prašomi būtinai atsi
lankyti, nes yra svarstymui labai
daug dalykų, lteikės rinkti atsto
vai L. Vyčių IX Seiman.
A. C. Alabardaitė, rast.

CICERO. ILL.
Penkiadienvj, Birž. 17 d. Šv.
Antano parap. svet. Labdaringos
Sąjungos 3-čia kuopa laikys svar
bų susirinkimą, labiausia pasita
rimui ir prisiruošimui prie Centro
rengiamo pikniko Birž. 19 d. Berg
mano darže.

Kuomet nueini pirkti guminius batus, ar sakai: “Aš norių po
ra guminių batų — kiek kainuoja,”
Ar tu sakai ta kų tūkstančiai vyrų šioj šąli j sako: “Aš norių
pora Goodrich White Lehighs.”
Tai tame ir skirtumas yra. Kuomet nepasakai vardo tai ne
gauni geros rųšies čebato. Kuomet pasakai kad nori GOOD
RICH tuomet gauni geriausios rųšies batus. Apie tai negali
ma nei abejoti.
Gauni gero gurno batus kurie nesilups, nesutruks ir neper
mirks — jie padaryti Goodrich būdų — VIENAM ŠMOTE.
Jie daug ilgiau nešiojasi negu kitos rųšies batai. Tie stori bal
ti padai stipresni už pati plieną.
60.000 krautuvninkų parduoda Goodrich. Pasiklausk jų.

Penktadienvj, Jijrž. 17 d. Šv.
Antano svet. Tretininkų draugija
laikys susirinkimą.

Birž. 19 d. Režaneavos draugi
ja eis in coi-pore prie Šv. Komu
nijos Šv. Antano bažnyčioj.

THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. AKRON, OHIO.

Pirmadienyj, Birž. 20 d. Šv.
Antano parapijos jaunimas laikys
svarbų susirinkimų par svet.
Rcp.

HI-PRESS

IŠ T0WN OF LAKE.
Teatrališko Kliubo “Lietuva”
šeiminiškas išvažiavimas įvyks ne
dėlioję, Birž. 19 d.
Visi nariai prašomi Husirinkti
prie Šv. Kryž. par. svetainę 9 vai.
ryto. Kurie gyvena Brigbton Par
ke, tai į p. Stasiulio ofisą 9:30.
Niit Klimašauskas,
4441 So. Washtenaw Avė.

HENRY L. DOHERTY.

Henry IDoherty,
Prezidentas
Henry L. Doherty Kompanijos vienos
1S rlldflnurių Ir geriausia žinomu
Jnvestment Namų Suvienytose Val
stijose, pradėjo gyvenimą labai var
gingai. Jis turėjo apleisti mokykla
dvlllkos metų amžiaus, nes jo tėvas
mirdama* paliko 4 matlulėlius ku
riems reikėjo uždirbti duona. Kad
I pagelbėjus motinai prie užlaikymo
Šeimynos
Henrikas
pardavinėdavo
lalkraSėlus.
padėdavo grocernel
Ir
kitose vietose dirbdavo kaipo pasiun
tinį*. ant galo gavo darbu kaipo Offi
ce boy Columbus Ga* Company <’oIttmbus, Ohlo.
Jis niekad nebijoję darbo. Jis tau
pę kiek galėdamas ir mokinosi. Su
laukęs 21 nwtų Jis paliko gas inži
nierium: dvidešimts dvlelų metų jis
buvo Mantkžierlaus n>istenl:is Aplei
dęs Col limbus iAkellavo J MiiiIIhoii,
VVIse. Tenats bedirbdama* dusldlrbo
Manažlerlaiis vietos Anvrlriin l.lght
Traetlon Po., gi vėliaus paliko
A. L. R KAT. M. SĄJUNGOS pirminibkų American Gitą ėi Electric
Po.
KUOPŲ DOMEI.
Atkeliavęs ) New Yorkn Jis člonals
suorganizavo banku po vardu Henry
Prieigeiminis Moterų Sąjungos L. Doherty A- Po. 1910 suorganizavo
Pltles Service Poinpnny I* kurios
f'hich. Apskričio susirinkinias į- pelnas buvo tllK.OOO.OOO J metu*.
vyks Birželio 27 d., Dievo Apveiz Arti 100,000 žmonių buvo Įdėję savo
piningus | fuų kompanija.
dos parapijos svetainėje, 18-th St.
Ponas IhBierty
yra deinokratlžkiu uslns žmogus visose Suvienytose
ir Union Avė. 7:30 vakare.
Valstijose. Ja namas yra vienas IS
Pageidaujama skaitlingo susi paprastųjų New Yorke Kelčių me
rinkimo. Bus aptariami nauji tų atgalios jis (dėjo savo piningus
nnt namu kurie randasi apie Battery
Seimui įnešimai ir užsitęsusieji Purk. Ale namai yra savastimi Ame
rican Gateway
Kompanijos, kuri
apskričio reikalai.
yra kontroliuojama Henry r., DoherDelegatės prašomos laiku suva ty PompanIJos. Jis savo kad nėra to
kio dalyko kurio nebūtų gailina at
žiuoti.
riekti, tlktnl reikia darbo Ir pariM. 8. Chic. Aps. Valdyba.
Svcntlmo.
(Apgr.)

RUBBER F00TWEAR
EuropeanĄinerican Įjureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARUI SAS
Kcal Estą te, Paskolos, Insurlnal
Ir tt.
M«0 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel. Uonlevard 611
Vai.: 9 iki 6 kaivllenų
Vak.: Ptar. Ket. Ir Sub, iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Blausia

Phone Sceley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo gpecijaliai visokia* vyrų
moterų lytiškas liga*
<
2401 Madlsnn Str., kampas Wes- į
toru Avė., Chlcago
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak. 1

ji
S

S. D. LACHAWICZ

LIETUVYS GRABoRITJS

Patsmanju laidotuvėse koplrlauutla. Bri
kais meldžiu stsltnnktl o siaao darh«|
busite uftsauėdlntl

014 W. «Xvd PI.

DR, 6. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisas 314* So. Morgan St.
KertA S2-ro St.,
Chlcago. UL
SPECIJALI8TAS
Moteriškų. VyrlSkų, taipgi «*ro
DlSkų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nno I* ryto
iki B po plotų, nno * Iki I valan
dų vakare.
Nedaliomis nno » Iki I po pint.

ikuan IU.

Tel. Danai «l»»

iietuviSk* krautuve ohicagoje

OtIHHN KONCSKTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negana!.
Mašinėlių laiškams drnkuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, iliubinius ir deimantinius; gram&fonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAGO, ILL.
Telefonas: DSOVKB 7809

Telefonas Vargs

