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Anglijos Kabinetui Pramatomas Krizis

SENATAS ATMETĖ RŪMŲ GRAIKŲ .ARMIJA ŽYGIUO
JA PRIEŠ TURKUS.
TAIKOS REZOLIUCI
JA.
Karalius Konstantinas frontan
Prezidentas nesimaišo į kong
Konstantinopolis, birž. 16.— LLOYD GEORGE SUSILAU Lloyd George ir visam jo ka
GAL BOLŠEVIKAI PULSIS
reso ginčus.
Čia skelbiama, kad graikų ar
binetui.
PRIEŠ KONSTANTI- •
KIA NESMAGUMŲ.
Washingtoa, birž. 16. — Se mijos puolimas prieš turkus
TOLIMŲ RYTŲ RESPUBLI i Komunistų karo laiveliai iš
Vyriausybė be parlamento
NOPOLĮ.
natas be jokių svarstymų at nacionalistus
kas momentas Parlamento protestas; rezig žinios paskyrė 5,000
Amūro upės apšaudė aplinki
svaru
KA SU BOLŠEVIKAIS.
nius miestelius ir sodžius, už
sterlingų metinės algos Dr.
Paryžius, birž. 16. — Čia metė taip vadinamą Porterio laukiamas.
nuoja ministeris.
Semionovo nėra Vladivostoke.
Nors Anglijos vyriausybė
imtus Vladivostoko valdžios graikij sferose tvirtinama, jog taikos rezoliuciją, kurią pir
Addisonui.
Patyrė apie tai
Londonas,
birž.
16.
—
Bu
Vladivostokas, birž. 16. — karuomenės.
parlamentas.
50,000 bolševikų karuomenės, madienį žemesnieji kongreso paskelbė, kad ji graikii-turkų
vęs Anglijos sveikumo minis-i x " g ū 1 5 0 k o a l i c i j i n i ų p a r ] a :
rūmai
priėmė
ir
pasiuntė
se
Čia pranešta, kad Tolimų Ry
kare
busianti
neutralė,
tečiau
daugiausia raitarijos, per Kau
Semionov neišleistas.
tų respublikos valdžia, kuri
anglų atsargos Ismide paliuo- teris ir pastaraisiais laikais m e n t o a t s t o v ų p a r a ž a i s v y r i a l i :
kazą keliauja Anatolijon — natam
I)r. s y b e i i n d u o t a m a n i f e s t a 8 < A t £
apsigyvenusi mieste Čita, po
Pirm poros savaičių iš Da- turkams pagelbon prieš grai
Senatas Knoxo taikos rezo savo nuo tarnybos ten 11-ąja ministeris be portfelio,
trijų dienų konferencijos ga-jlni čia atvykęs gen. Semiono- kus.
liuciją ir tą .kitą pavedė ko graikų diviziją, kuri tuojaus Christopber Ad.dison, rezigna- t o v a i p r o t e stuoja prieš eikv©:
"*
[iimą v i e g ų i ų p i n [ g u ^
^
lutinai nusprendė prisijungti j vas nebuvo įleistas Vladivos- Pirmiau turėta žinių, kad mitetui. Tas reiškia, jog tai iškeliavo Ushako frontan, ša vo iš mmisteno vietos.
Rezignavimas įvyko nepap- j ] a mento žinios.
prie Maskvos bolševikų val tok a n, nors jo vardu buvo bolševikai karuomenę Turki- kos rezoliucijos klausimas ir limais Bagdado geležinkelio.
Iš Smirnos pranešta,
kad rastomis aplinkybėmis. Parla
džios.
skleidžiamos visokios
rųšies jon permes per Juoiąją jurą. vėl galės but ilgam laikui už
Protestas pakeltas ne tik
mestas ir laukiamoji visų tai stovi jau paruoštas ten priva mentas pakilo prieš
visus prieš Dr. Addisono algą, bet
Ta valdžia visvien ateity bu prokliamacijos.
Bet kuomet graikų karo laivai
ka su Vokietija nebus įgyven tinis traukinis, kuriuo kara tuos, kurie išnaudoja vyriau ir prieš visas kitas netikslias
tų prisijungusi prie Maskvos.
Kazokų atamanas
tad iš ėmė blokuoti turkų
uostus
lius Konstantinas keliausiąs sybės geraširdingumą.
Tas buvo žinoma iš jos su Japonų laivo persėdo rusų lai- Juodoje juroje, bolševikai at dinta.
vyriausybės išlaidas, be kurių
dėties. Kad to ilgai nedarė, tai van ir žada išlipti Siberijon mainė savo pienus. Negalėda
Savo keliu, prezidentas Har- artimiausian karo frontan.
Tas reiškia pavojų pačiam galima apsieiti.
Karaliaus Konstantino bromėgino apvilti Japoniją ir ki kur aplink Amūro užlają.
mi karuomenės siųsti juromis, dingas nusprendė nesimaišyti
tas viešpatijas.
siunčia ją aplinkui, per Kau į tuos kongreso ginčus. Tegu K*i princas Andrew, paskirtas
jis daro taip, kaip jam tinka- j vadovauti 12-ai graikų diviJAPONAI UŽGINA SAVO kazą.
Nusitraukė kaukę.
miau. Nes kongresas kalba ! z i J a i - J i s veikiai iš Smirnos |
VEIKIMĄ PRIEŠ BOL
Bet šiandie pasitaikė proSąjungininkų baimė.
iškeliausiąs frontan.
ŠEVIKUS.
gyventojų vardu.
LENKAI SUSIRUPINC.
VILNIUS PRIPAŽĮSTAMAS
•
.
—!—:
i
_
ga nutraukti savo kaukę. Vla
Sąjungininkai bijosi,
kad
LIETUVAI?
Tokyo, birž. 16. —
Čitos bolševikai karuomenės nepa- UŽ KARĄ GOMPERS KAL- SUMAŽINTA UŽMOKESNIS
divostoką užėmė priešbolševiMums praneša iš Rygos ir
stiniai elementai. Įsteigė čia valdžia, paskui aną ir Mask vartotų prieš Konstantinopolį.
TINA VOKIEČIUS
j
Varšava. Lenkų radio pra Talino, kad vietos Lenkų at
Pittsburgh, Pa., birž. 16.
naują valdžią. Čitos valdžia vos valdžia paskleidė žinias,
DARBININKUS.
Kai-kas laikosi nuomonės,
nešimu, iš Briukselio, sąryšy stovai gavo iš Varšavos pa
I,
• Į
jlndependent plieno kompani- su Askenazo nota, kurioj pro peikimą už praleidimą tokio
atsidūrė pavojum Kad išsisuk buk japonai iš Vladivostoko jog Kernai paša su savo armi
Denver, Colo., birž. 16. —įjos čia ir Youngstown'e, taip- testuojama prieš Lloyl, Geor svarbaus fakto,
kaip mūsų
ti kaip-nors iš to pavojaus, prašalinę Čitos valdžios auto ja atsisuks prieš Smirną, gi
ritetą.
nutarta susilieti su Maskva.
bolševikai prieš Konstantino Amerikos Darbo Federacijos j gi Brier Hill plieno kompani ge'o pareiškimą, kad Vilnius užs. reik. m-rio Dr. Purickio
Japonai užgina tas bolševi polį.
Dabar Maskvos
bolševikų
metiniame suvažiavime tos or ja Youngstowne, sumažino pripažįstamas Lietuvai, p. Hy- susitarimas su Latvija ir Estovaldžia rūpinsis paliuosuoti ku pasakas.
mans išvažiavęs į Paryžių, gi nija. Juoba Varšava pyksta ir
Pranešta, kad Odessoje ir ganizacijos prezidentas Gorn- darbininkams užmokesni.
nerimauja,
kad. jos žiniomis
Jie sako tik nuginklavę bol Sevastopoly bolševikai
nuo svetimi] gaivalų ir savo
Norus į Londoną.
turi pers kalbėdamas kaltino Vo
tas susitarimas (militarė kon
priešų nevien
Vladivostoką, ševikų miliciją. Tai padarę, pagaminę visą eilę senų Ru kietijos organizuotus
darbi PARKELIAUJA ADMIRO
Askenazy nota.
vencija) padarytas prieš Len
LAS SIMS.
bet ir kitus Siberijos miestus. kad neleisti pakilti kovoms sijos transportinių laivų. Tais ninkus už įvykusį karą Eu
Naikina tiltus.
japonų okupuotame mieste ir laivais jie gali savo karuo ropoje.
Askenazy (Lenkų delegaci kiją. Spėjama, kad tie atsto
Vietos naujos valdžios prie*- Į apylinkėse.
Londonas, birž. 16. — Va-;jos Briuksely pirm.) patiekė vai bus atšaukti ir pakeisti kiJis sakė, kad vokiečių or
menę perkelti kadir.į Ismido
boiševfstinės spėkos suplaiši- j Bet tuo pačiu žygiu japo pakraščius.
ganizuoti der^ininkai n e l i  kar čia iškilmingai išlydėtas I notą del L. George kalbas, kad j tais, nes jie laike derybų da
no visus per Amūro upę til-1 nai nieku negelbėję priešbol- I
ko savo pareigų kritikiniame Suv. Valstijų karo laivyno ad-.jis^buk pasakęs, kad Anglija, gi nebuvo savo vietose.
Bus
saugojami
pakraščiai.
tus tarpe Blagovieščensko iri še visti niams įkurti ten valĮmirolas Sims. Jis keliauja į ( Italija ir Prancija yra nusi
momente.
Cbaborovsko.
džią. Tai jų vienų darbas.
Sąjungininkai
nusprendė
stačiusios Vilnių pripažinti
Kaunas. Vytauto bažnyčio
Tiesa, sakė jis, kad del to I Suv. Valstijas,
Lietuviams. Jeigu taip yra, ra je Sekminėse
saugoti Turkijos pakraščius. tūkstančiai vokiečių darbinin
laikė sumą
Tam tikslui bus pavartoti lė kų butų nukentėję. Bet nebū STEIG. SEIME SKANDA šo Askenazy, tai nebėr reika pats kanaun. kun. Tumas, o
, VALSTYBĖS SEKRETOLAS.
lo ir prasmės čionai daugiau pamokslą sakė kun. Stakaus'RIUS KALBA APIE S. V. ktuvai. Tuo keliu, manoma, tų įvykęs baisus Europos su
mums derėties.
kas, "Blaivybės Centro valdy
nebus leista bolševikams išso naikinimas ir šiandieninis Eu
TEISES.
Kaunas.
Gegužės
20
d.
St.
dinti karuomenės, jei jie mė ropos darbininkams
vargas
Kaip žinoma, po to ir buvo bos vice-pirmininka^." Pasa
Seimo posėdy soc. dem. elgėsi
kė "Apie žmonijos priešą,'*
ir skurdas.
Negali išsisukti nuo ekonomi gintų ją gabenti.
neleistinai, demagogingai ir pertrauktos derybos su Len kuriuo yra alkoholizmas. Nu
Suvažiavimas atsargiau disTaippat kai-kas mano, kad
IŠNEŠTOS .REZOLIUCIJOS
nių pasaulio problemų.
bjauriausiais žodžiais koliojo kais Briuksely.
rodydamas visokiariopą pra-:
Sąjungininkai kokiam laikui kusuoja apie Airijos padėtį.
NUSIGINKLUOTI, SUkitų
partijų
atstovus.
Providence, R. I., birž. 1G.— turėsią panaikinti Konstanti Karštuolių kurstymų nepaiso
LATVIŲ U. R. MINISTERIO gaištį, kokią daro mūsų tau
MAŽINTI MOKES
Už
nepaklusnumą
pirminin
Čia Brown universiteto alum- nopolio neutralumą, jei butų ma.
tai, mūsų visam kraštui alk;
TELEGRAMA.
ČIUS.
ko
ir
kėlimą
netvarkos
nų susirinkime vakar kalbė pavojaus.
nuodų vartojimas. Gerb. pa-f
•
Berlynas, birž. 16. — Mais atst. Venslavskis prašalintas
jo Valstybės sekretorius Hu
ragino
Ryga. U. R. ministeris D-ras mokslininkas karštai
to kontrolierius Hermes pas 3 posėdžiams.
Reikalauja susiaurinti karo ghes apie pasaulio padėtį ir
Purickis gavo
šią Latvijos visus, ypač inteligentus, stoti
GRAIKAMS NORISI KONS kelbė, kad šįmet Vokietijoje
laivyną.
Suv. Valstijų užduotis.
užs. reik. ministerio telegra į kovą su tuo priešu, apsišar
TANTINOPOLIO.
busiąs puikus kviečių derlius. GARSINKITĖS " D R A U G E . "
vavus stipriausiu ir tikriau
mą:
l
Denver, Colo., birž. 16. —
Jis pareiškė, jog yra tikro
Amerikos Darbo Federacijos ji tiesa, kad Suv. Valstijos ne
Londonas, birž. 16. — Ang
Gavęs Tamstos telegramą, siu ginklu visišku susilaiky
suvažiavimas paragina prezi gali išsisukti nuo ekonominių lijos vyriausybės sferose la
džiaugdamos tariu aš Tamstai mu nuo alkoholinių gėrimų.
dentą Hardingą ir kongresą pasaulio problemų, kad netu bai gerai žinoma, jog graikų
karščiausią padėką ir tikrinu, Baigdamas pamokslą 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
ta visuomet reikš tikrą šir džiais: "Broliai, bukite blai
Todėl mūsų šalies gerbūvis mai — tai apvaldyti Konstan
kluoti visą pasaulį.
dingumą Jūsų valstybei. Aš vus ir budėkite?'
daugumoje priguli nuo ekono tinopolį. Tie jų troškimai se
j tikiu, kad dabartiniai drau Tuos pat žodžius, pamoks
Išnešta rezoliucija, idant S. minės padėties Europoje. Pa nai buvo žinomi. Jiems buvo
pasakyta, jog to negali at
gingi ryšiai tarp Latvijos ir lui pasibaigus, gražiai pagie
Valstijų vyriausybė sušauktų galiau to gerbūvio kokybė pri
siekti. Tečiau jie su tomis sva
Lietuvos ateity dar labjau su dojo p. Galunienė. Tai nauja
kohferencijon pasaulis viešpa gulės nuo tų, kas tą padėtį
p. T. Kelpšos kompozicija, ku
jonėmis nesiskiria.
stiprės.
tijas. Yra vilties, kad tokia patvarkys ir kontroliuos.
rią jis sustatė kanaun. Tumui
Nors Anglija graikų pasiPrašau priimti mano augšSuv. Valstijos yra nusista
konferencija duotų kuogeriaupaprašius.
Reikia palinkėti,
tos pagarbos pareiškimą.
sių pasekmių. Šiandie ginkla čiusios nesi maišyti į Europos ketinimams šiame kare nuokad tas ir žodžių ir giesmės
Bet lankiauja, tečiau skelbia jiems
vimuisi išleidžiami miliardai komplikuotus reikalus.
Vytauto bažnyčioje bertas blai
GERAS PAVYZDIS PAŠAU
nereiškia, aiškia kalba, kad jie negali
galėtų but panaudoti augštes- tas nusistatymas
vusis grūdas šimteriopą vai
gauti Konstantinopolio.
U
O
TAIKAI.
kad
Suv.
Valstijos
neduotų
niems tikslams. Žmonijai butų
sių atneštų. Dieve, palaimink,
Tas miestas, anot anglų, yreikiamos
pagelbos
Europai.
difdis palengvinimas. Nes su
tą gerą, prakilnų darbą!
ra neutralus, bus toksai vi
Vilnius.
Lenkų
laikraštis
Nes
ta
pagelba
tai
idealis
mū
mažėtų nereikalingi dideli mo
"Gazeta Wilenska" straips ' ORAS. Šiandie giedra; kiek
sų šalies darbas. Ir už tą pa suomet ir nepaliečiamas.
kesčiai.
sišventimą nereikalaus jokio
nyje "Prie ginklo" rašo:
šilčiau.
Darbas reikalauja sumažinti atlyginimo.
TYRINĖS KARO KONT
"Nuspręsti mūsų likimą ga
ne tik sausžemio armijas, bet
RAKTUS.
li tik mūsų valia ir mūsų bal
sustoti dirbdinus naujus karo NEPATVIRTINO 8 VAL. BIsas. Su Tautų Sąjungos ko
laivus.
Washington,
birž. 16. %
misija mes jau turėjom liųdLIAUS.
Teisingumo departamentas įną praeitį. Vilniaus klausimą Svetimų šalių pinigų vertė, mai
ji taip bešališkai • rišo,
kad nant nemažiau $25,000, Birželio 15
ŽUVO TĖVAS SU SŪNUM.
Sp>ingfield, IU., birž. 16. — kurė specialį biurą nuodug
mes turėjom ją geltona sriu buvo tokia pagal Merchante LoValstijos senatas atmetė bilių, niai ištirti visus buvusius pa
Terre Haute, Ind., birž. — kuriuo buvo reikalaujama mo darytus karo kontraktus vy
ba pavaišinti, ir ta kiaušini- an and Trust Co.:
3.74
Prohibicijos vykinimo agentai terims darbininkėms leisti dir riausybės su privatinėmis fir
nė delegacija tuojaus išvažia Anglijos sterlingų svarui
arti Centenary pakėlė kovą \įei bti j e n o j e tik aštuonias va momis.
vo iš mūsų namo. Augštoji Prancūzijos šimtui frankų 7.95
Norima susekti, ar su tais
4.85
dirbamų svaigalų su Josse Ru- landas. Šiandie moterys gali
Silezija, tai mums pavyzdis, Italijos šimtui lirų
CopyHgfct. ĮĄter-nat,l fortoon Co., N. Y.
kodirbti dešimts valandų dieno kontraktais nepadaryta
1.46
nyan ir jo sūnum Ben.
kaip turi but rašomi tautos Vokietijos šimtui markių
Policmonas pedlioriui: — Aš vakar paėmiau iš čia vie postulatai, ir del to į darbą! Lietuvos šimtui auksinų
1.46
Žuvo tėvas ir sunūs nuo a- je. Bilius neturėjo karšto pa kių-nors nuoskaudų vyriausy
rėmimo.
bei, taigi ir pačiai šaliai.
Lenkijos šimtui markių
.09
ną obuolį ir pamiršau užmokėti. Štai nikelis!
gentų kulipkų.
Prie ginklo!

Čita Prisijungė Prie Naskvos

50,000 BOLŠEVIKU TUR
KAMS PAGEL60N.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

' I

DARBAS STATO REIKA
LAVIMUS,

THINGS THĄT NEVER HAPPEN

PINIGŲ KURSAS.

PenEteaienls, BirŽelfs 1?, 1921

DRIU0R8
Koks skirtumas tarp Lietu Prezidentas Wilsonas karštai
U E T T V I V KATAIJKŲ DIENRAŠTIS vių ir Lenkų!
priešinosi Vokiečių norams.
Pirm 20 metų vienas Len Wilsonas griežtai pasakė: "A5
pakilo niekuomet nesutinku AukSEtna kasdiena išskyras nedėldienius. kų katalikų kunigas
prieš Popežių ir štai kokias tąją Sileziją palikti Vokie
PRENUMERATOS KAINA:
OHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
'šiandie turi pasekmes. Dau čiams".
Metams
j $8.00
gybė Lenkų pasekė tų kreivaNepaisant
tokių
griežtų
Pusei Metq . . . . . . . -.-.t. ..,. . . . 4.00
8UV. YAIiST.
tikį apostatą. Lenkų "nezalež- Wilsono žodžių, Clemenceau
Metams
. 8e-<*>
Pusei Metų
S-00 na" bažnyčia nors netarpsta, atmainė savo mintį ir nepripa
Prenumerata mokas! iškalno. Lai bet negriųva.
žino Lenkams tos provincijos,
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Tuo tarpu toks pat pakly rašo Stephane.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių dimas Lietuviuose neranda tinKas Clemenceau pasidarė, į
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- karnos sau dirvos.
tą klausimą negali atsakyti
aey Order" arba Įdedant pinigus 1
Tą galima išaiškinti tuo, nei Stephane, nei kas kitas.
registruotą laišką.
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
kad Lietuviai yra labiaus ap
Va kodėl Lenkai jį vadina
2334 S. Oakley Ave.. Chicago. švietę už Lenkus. Kur viešpa "polskiej sprawy" išdaviku.
TeL Roosevelt 7791
tauja tamsybė, tenai puikiau
Jei ne Clemenceau, Šiandien
sia dirva visokiems klaidati
Lenkams nebūtų reikalingas
kiams ir apgaudinėtojams.
maištas Aukštojoje Silezijoje.
Turime pasidžiaugti tokia
Ta provincija senai but bu
mūsų brolių padėtimi. Pasitai
vusi viena svarbesnių Lenki
ko Lietuvių lengvatikių, pasi
jos "vaivadijų".
duodančių klaidatikiams. Bet
Lietuvių tauta butų labai
gangreit
Lietuvis
pastebi,
kad
•*
dėkinga tam pačiam ponui
tas yra klaidinga, jis spjauna
Stephane, jei jis viešai pasa
ir sugrįžta atgal tikron Bažny
kytų, kaip reikalai ėjo Vilniaus
čion.
klausimu taikos konferencijoje.
Praeitą savaitę Lenkų "ne
zaležnų" suvažiavime Scrantone nutarta jų dvasiškiams
. vesti pačias. Ligšiol tie dva
—
Amerikos Lenkų dalis turi siškiai dažnai klaidindavo ir
Vilnius yra Lenkijos, sako
savo, taip vadinamą, tautinę geruosius Lenkus katalikus.
Varšavos ponija. Tik didžiau
(Narodowy) bažnyčią. Lenkai Bet ateity bus kas-kita. Jie
sias vargas 6U Vilniaus Žy
katalikai tuos savo "tauti bus vedę ir negalės pamėgdžio
dais, norinčiais Lietuvos.
ninkus"
vadina
"nezalež- ti katalikų kunigų gyvenimui
Sulyg lenkiškų laikraščių,
nais". Taip jie "pavadinti del ir įpročiais.
Varšavos ponai atranda, kad
atsimetimo nuo Rymo-KataliGal bent dabar Lenkai kata visoj Vilniaus srity esą dau
kų Bažnyčios.
likai veikiau išsprogdins skau
giau negu 80 nuošimčių len
Tuos Lenkus "nezaležnus' džią "nezaležninkijos" votį.
kiškai kalbančių (ne Lenkų!)
kai-kuriose Amerikos vietose
gyventojų.
buvo pasekę ir dalis suklaidin
Apie Vilniaus lenkiškumą
tų Lietuvių. Iš "nezaležnų"
šimtą kart esame gražių pa
Lenkų dvasiškių pakilo visa
sagėlių gircfėję.^mia, (Valršaeilė ir Lietuvių "nezaležnų"
•va'musų^nesugraftidim:. •Nun
dvasiškių, pasivadinusių kuni
Buvusį Prancijos ministerių ką jie porina apie budelius
gais.
Per keliolika metų tie lietu pirmininką Clemenceau Len Žydus kurie vis į Kauną žiu
viški "nezaležni kunigai" ka kai pradeda vadinti Lenkijos ri, gi Varšavos, kaip švęsto
mavosi įvairiose Lietuvių ko išdaviku. Lenkai atsisuko su vandens, baidosi.
Anot Lenkų, Žydai buvo ir
lonijose. Visur jie mėgino visomis perkūnijomis prieš tą,
kurį taip nesenai jie nei kokį yra didžiausi lenkiškos kultū
steigti neva parapijas.
. .
. Tečiau nesuspėdavo jie J * £j&Hw g r o b i o i r J u o didžia. ras priešai.ir griovėjai.
Lenkų laikraščiai suranda
parapijų įsteigti, kaip staiga vosi.
priežastį, delko Žydai taip
Kame-gi priežastis?
jos ir sudildavo. Šiandie Lie
Šveicarų laikraštis "Matin ' » karštai stovi už Lietuvą. Sa
tuvių tarpe neturima niekur
nė vienos "nezaležnos" para p. Stephan'o Lozanoje paskel ko, Kauno Lietuvai trūksta
bė žinių, kodcl taikos konfe reikiamos šalį valdyti Lietu
pijos.
Scrantone, Pa., Lawrenco, rencija Lenkams pilnai nepri vių inteligentijos. Tad Žydai
su laiku tikisi paimti savo
Mass., Chicagoje ir dar kelio pažino Augstosios Silezijos.
se kitose vietose buvo užmegz
Stephane rašo, jog taikos rankosna Vyriausybės vairą.
tos tokios parapijos. Bet jos konferencijos komisija, kuri To jie nekuomet negalį pada. . -r
. .. .
visos jau sugriuvo. La\vrence svarstė Augstosios Silezijos
ryti Lenkijoj.
ypač nesenai buvo pagarsėjęs. klausimą, vienbalsiai rekomen
Taip Lenkai išriša Vilniaus
Ten Lietuvių "nezaležna" pa davo tą provinciją pilnai pri
Žydų nusistatymą. Tokios jų
rapija turėjo net "vyskupą". pažinti Lenkams. Tas padary
pasakos, kaipo tikras pinigas,
Šiandie tas garsus "vysku ta besi remiant etniniais, geo
skleidžiamos tarp savųjų apie
pas", turbūt, gyveną Chicago grafiniais ir istoriniais at
Lietuvą.
je ir čia tąso jaučių pilvus gal žvilgiais.
Skęstąs, sakoma, už šiaude
vijų skerdyklose. Jo "kated
Tečiaus prieš tokį nutarimą
lio griebiasi. Lenkams prieš
ra" stok jarduose.
pakėlė protestą
Brockdorfjų norus Vilniaus sritis iš po
Pas Lenkus kas-kita. Jų Rantzau. Jis pareiškė, kad
kojų slysta. Sudėvėję visus
"nezaležnų" bažnyčia skaito be Aukštosios Silezijos anglių
savo "rimčiausius" išrody
apie 50 dvasiškių. Apie tiek Vokietija negali gyvuoti.
mus, galop nusigriebia "pas
pat jie turi ir parapijų.
Tasai .Vokiečio argumentas kutinės išganymo vilties", no
Scrantone jie turi savo "vys padarė didelio įspūdžio į Lloyd
rėdami lietuviams priepuolį
kupą". Kas metai jų dvasiš George. Ir kuomet taikos kon
įvaryti, Žydais baugindami.
kiai ir pasauliniai žmonės tu ferencijoje pradėta svarstyti
Veltui, Varšavą mes ne nuo
i i suvažiavimus, pavadintus tos provincijos
klausimas, šiandien pažįstame.
sinodais. Tie suvažiavimai ap Lloyd George stovėjo už Vo
taria savo bažnyčios padėtį, kiečius, gi Glemenceau už
Šv. Tėvas paskyrė 200,000
įveda maldose ir apeigose at Lenkus.
lyrų (vertės $40,000) badu
mainas, jei kam kokios nepa
Italijos ministeris pirminin mirštantiems Kinijos gyvento
tinka.
kas Orlando buvo neutralus. jams.

"DRAUGAS"

BEGALINIS SKIRTUMAS.

ŽYDAI IR VILNIUS.

LENKAI IR AUKŠTOJI
SILEZIJA.

Mūsų Dailininkas.
Geg. 10 d., š. m., dienraštis ninkais Springfielde, Peoria ir
"Chicago Evening Post" pa Decature. Pereitą rudenį p.
Šileika nupiešė afišas del
talpino šią žinią:
Farrar, Caruso, Kreisler ir
Rašytojos Žemaitės Portretas. Rachmaninoff koncertų. Ne
Lietuvių rašytojos (Žemai senai jis užbaigė p-nios A.
tės) paveikslas,
dailininko Montvidienės portretą. Daili
Jono Šileikos, dabar kybo ninkas yra Chicagos ir Lietu
tarptautinėje parodoje Carne- vos Dailės draugijų narys.' •
Geg. 22 d., š. m., dienraštis
gie Institute, Pittsburge tarp
kitų paveikslų parodos. Šis "Pittsburg Dispatch" plačiai
kūrinys laimėjo J. N. Eisen- aprašo apie dailės parodą
drath'o dovaną (200.00 "Dr.") ir p. Šileikos Žemaitės" pa
Art Institute (Dailės muzėju- veikslą.
je, Chicagoj , "Dr"). Vėliau,
"Sunku matyti gilesnę senos
buvo įstatytas Amerikos dai moteriškės veido studiją kaip
lininkų parodoje St. Louis Lietuvių rašytojos Žemaitės
mieste kartu su Ulinois daili portrete, Jono Šileikos darbo.

l

Dailininkas gimęs Lietuvoje,
dabar gyvenąs Chicagoje, lai
mėjo parodos . dovaną už šį
dirbinį. Spalvų suderinimas,
karakterio išreiška, daro šį
paveikslą tikrai žavėtinu žy
mesnės vietos parodoje vertu,
negu, kad pašalinio kambario,
toliausio nuo įžangos ir į lubas
įsprausto".

p*]
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(Pabaiga)
Lenkija padūko.
Šiandien Lenkų aras jaučia
si galingas, nes jo užpakaly yra skaitlingos Prancūzų gau
jos su baisiausiais karo pa*
buklais; šiandien jie džiau
giasi, kad Žulikauskis Vilniu
je tupi ir nežmoniškai elgiasi
su Lietuvos piliečiais. Kiša
juos kalėjiman, varu ima jų
vaikus į karuomenę. Lai jie
žino ir supranta, kad visada
taip nebus, težino ir supranta
kad ateis valanda, o gal ir
greitai, kad Lenkija, kuri Alijantų dėka tapo sutverta ir
apginkluota už savo žvėriškus
darbus ir pasielgimus rūgščiai
atsirūgs. Tauta kuri pati ver
gavo kitiems ir matė, kad ver
gauti kitiems yra baisus daly
kas, turėjo ir turėtų suprasti
kad ir kitiems tas nemalonu.
Jie to nepaiso. By tik gavo
ginklą ir paramą iš svetur,,
Lenkai kaip piktasis kudlius
paleistas nuo grandies, padū
ko.
Padangė niaukiasi.
Jie pradėjo užpuldinėti ne
tik savo kaimynus, kaip Lie
tuvius, Rusus, Baltgudžius, beto padarė keletą medžioklių ant
tų Lenkijos piliečių, kurie nė
ra tos pačios kalbos. Šoko žu
dyti Žydus, jų turtą naikinti,
jų dukteris ir moteris žaginti.
Tesvarsto ir sprendžia kiek
vienas, Ą f gaFi butjį pasaulyje
raurybe kol fietfkai' bu# apsi
ginklavę; ar jie gali pagerbti
kitų teises mindžiodami jas ir
niekodami. Aišku, kad ne.
Neveltui Šiandien garsiausi*
pasaulio politikas Lloyd Geor
ge tarė tiesos žodį, kad "Poland's Future ią danger" —
Lenkijos ateitis pavojuje! Ištikrųjų taip yra.
Imkim kokią nors tautą ir
pamatysime, kad, su kiekviena
iš jų Lenkai nesugyvena.
Jie užpuolė Lietuvius, jie
užpuolė Rusus įsibrovę į Ru
sų seniausią miestą, galima
sakyti Rusijos lopSį, kaip jie
patys vadina, "Kolybel Bosi
ji" — ir ten išniekino jų
šventnamius, miestą apgriovė.
Šiandien mūsų sostinė jų ran
kose. Mums nesvarbu ar Len
kijos ateitis pavojuje ar ne,
bet faktas palieka faktu.
Lloyd George žodžiai ne vėjais
paleisti.
* *

džiausiame skurde ir neša sun
kiausias skolų naštas.

— Ki<
vartoji,
matydan
kaimynei
turias
kvortę
daug pi(
— Met
nius pa
trys vaij

Lenkų karuomenę tai nelaisvių ir vergų vaikai; daugelis iš
jų nenoromis užpuola savo ra
mius kaimynus, bet ponų ver
čiami turi taip daryti.
*
Ateis ta valanda, kada jie
supratę savo vadų bjaurius
darbus užbaigs jų viešpa
tavimo dienas. Darbo žmonės
supras savo vergiją. Pakol
Lenkija žiaurių ponų valdžios
rankose, 'kurie žiuri į darbinin
ką kaip į vergą, negali būti ra
mu. Ir patol taip bus, kol ižmonių valdžia nepaims valstybės
vairo į savo rankas.
Kun, A. Briška.
Prezidentas Hardingas nese
nai kalbėjosi su baigusiais Jū
reivių Akademijos 260 jau
nais amerikiečiais. Jis išsi
reiškė, kad jie nepažintų ka
ro. "Bet vis vien bukite pasi
rengę, kalbėjo prezidentas, mir
ti už tėvynę. Pakol aš busiu
prezidentas, aš nenoriu kad
bent vienas pilietis griebtųsi
ginklo. Bet yra atsitikimų,
kuomet visuomenės sąžinė ir
Dievo teismo baimė šaukia
tautą prie ginklo." Naujojo
Baltųjų Rūmų viešpaties idea
las yra tikrai kilnus. Teįvykstaf

liūs
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KAPITALAS $250.000.00

l \

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.

S

•

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama
4%.
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pi
nigus pasidėjimui galima siųsti paštu. Mūsų Banke lai
ko pinigus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Ban
kų Departmentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.

i

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių y
Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9'iki 3 v. p. p. Užsienių
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis
iki 7 v. vakare.
fe

tt

Dr. M. Stupnicki
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DR. S. MIKELIS

—
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GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ*
O f i s a s i r G y v e n i m o vl«ca>

*252 South Halsted Street
Ant rlrteoa balrcnal Stato Baak
Valandos nuo 10 lkl 18 ryte: nuo
8 lkl 4 po pietų; nuo 7 lkl 8 rak.
Nedf Įlomis nuo 18 lkl &
M

« • ' ' • ' •

• • • •

Jusų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
jums patarimą.
Aukso Filled 84, 85. $6, 7.
88, 89. 810.
čysto aukso %9, 87, 88, 89,
810,
811. $18.
Apsibuvęs ant State St, per
88 metus.
IStalsau žvairuma. Gylau Vi
sokias akių ligas. Išpjaunu tonsilus.

.i

j . p. WArrcHEs
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS

4601 South Hermitage Ave.
Tel.

Boulevard

8080

FRANKLIN O. CARTER
M. D.
120 So. State S t

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Valandos nuo 9 iki 8.
Nedėliomis nuo 10 iki 18.

Gydytojas ir Chirurgas
4442 So. Western Ave.

v

Lenkija yra ponų ir vergų
kraštas. Žmonės gyvena di<- PLATINKITE

•

Telefonas Lafayette 4146
Valandos: 9-11 rytais 1-8 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po pietų 8 iki 5.

"DRAUGĄ."

TeL Randoiph 8898

A. A.SLAKIS
tik nuo 300 priėmė. Kurių pri
ima, tai ir siuntimo lėšas ap
moka. Teisėjams (juos pa
kviečia iš svetur) apmokakelionės ir pragyvenimo laiką
Amerikoje.
Dailininkas J. Šileika neno
rėtų, kad svetimtaučiai jo por
tretą nupirktų, bet norėtų kad
jis padabintų Lietuvio butą, ar
dailės muzėjui Lietuvoje jį pa
dovanoti.

ADVOKATAS
Ofisas vklumiestyj
ASSOCIATION BLDG.
18) So. L * SaUe St.
Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų
Panedėllals iki 8 vakare
Nedaliomis ofisas uždarytas

Tel. Canal 857 Vak. Canal 8118

OR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

I

1811 So. Halsted Street
Valandos: 18 iki I I ryto; 1 iki 4
po p l e t 8 lkl $ vakare.

• V. W. RUTKAUSKAS

Rašytoja Žemaitė pasižymė !
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj:
jo savo raštais. Tiesa, juose ji *
29 South La Salle Street
dažnai užgauna katalikų jaus
Kambaris 884
mus, bet kaipo literatė nenu
Telefonas Central 6800
stoja savo vertės. Dailininkas
» • » • • • • » • • • • » • » » • » • •»H»
Šileika ją dar labiau pagarsino
I Vakarais, 612 W. SSrd St
talentingai nupiešdamas jos m Telefonas: Yards 4081
portrete.
ijMMI

S

T ~ I •

I • •.!

Dr. L L MAKARAS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
Vai. 10 iki 18 ryte; 2 iki 4 po
Plet. 8:89 Iki 8:80 vakare
Residencija: 10583 Perrj
TeL Pullman 848
}{«»•»»•«,•

• • • •

•

»••».

TU. Drova* f84J|

Dr. C. Z. Vezelis
IiEBTUVlS DEYTIBTAS
4711 SO. A8HLAJTD AVaUTUsI
(Valandos: nuo 8 ryto lkl f
8eredomis nuo 4 lig t

— BetĮ
ta pieno]
Aš ki
ir nepaii
didesnė
pieno sui
kad Mari
daugiam
Abidvi
taip grei
cukas nol
ir arbat<
— Mal
keturių
ir kavos'
Ponia
kodėl kaj

— Gail

BALTIC STATES BANK

fe

kž

puskvoi
nors po
ponia N^
pieno ti
vartoti
jau dauį

RALTIC STATES BANK

Įžymus
Italų
dienraštis
i
p
' Messagero' konstatuoja fak
tą, kad Romos valdžia, o tai294 Eight Aye.^ Kamp, 25 gatv.
New York.
:
pat: ir visa tauta sutartinai
Telefonas Watkins 2142 ;
•
darbuojasi, norėdama priskirti
savo oficialų atstovą prie Popežiaus. Šis judėjimas supuola
su paskelbimu Įstatų Garanti
jos prieš 50 metų. Negalima
praeiti tylomis
nepasakius,
kad Italija kaskart genaus su
į 3107 So. Morgan Street
pranta didfelę naudą turėdama
CHICAGO, ILiLINOIH
Duokit Okulistui Pritai
savo atstovą Vatikane. Ji ne
Telefonas Vardą 60M
kinti Akinius Jūsų Akinis
privalo abejoti, bet pasekti Valandos: — t lkl 11 U ryto:
5 po pietų lkl 8 rak. NedėlioPranciją galutinai savo klaidą ' mis nuo S lkl 8 vai. vakare.
S5353I
supratusią ir pasiuntusi į Va
tikaną atstovą. Šv. Tėvo sostas
atgauna savo senąjį autoritetą.
Tuo geriaus pasaulio ramybei!

Sakoma, kad Londono ir
Paryžiaus diplomatai daro pa
stangų norėdami suvesti An
gliją, Pranciją ir Suvienytas
Valstijas į politiniai-militarine
Sąjungą. Apie tokios Sąjun
gos reikalą tautoms Lamancho atskirtoms negalima gin
čytis. Pranciją reikalinga An
glijos kontinentui — Europos
valstybėms valdyti. Anglija
0 gal ir revoliucija.
reikalinga Prancijos palaiky
Teisybė,
Lenkija
turi mui savo situacijos Afrikoje
šiandien suorganizavusi didelę ir Azijoje.
karuomenę
ir parsigabeno
Įdomu, ar Suv. Valstijos
daug karo įrankių: kanuolių,
šautuvų, kulkosvaidžių, kardų. matys naudos prie jų sąjungos
Reikia tečiaus žinoti iš ko Len dėtis.
Trapi sąjunga vien nauda
kija susideda ir visi ginklai
gali juos pačius prapuldyti. pagrįsta!

ninkui neatmokėjo už.darbą,
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,
Taip svetimtaučiai dailės kad tai Lietuvio darbas. Tas
kritikai atsiliepia apie dirbinį kelia kiekvieno Metuvio upą.
mūsų tautos dailininko Jono
Dar apie pacįą parodą. Ta
Šileikos. Apie patį dailininką me Carnegie Institute kasmet
"Draugo" skaitytojai jau ži yra laikoma tarptautinė dai
no. Jame jau tilpo jo autobio lės paroda. Ši yra dvidešimta
grafija.
iš eilės. Ji prasidėjo Bal. 28
Žmonės yra plačiai kalbėję ir d. ir baigsis Birž. 30 d. š. m.
apie jo nutapyta Žemaitės Į ją kviečiami viso pasaulio
portretą ir kad už jį laimėjo dailininkai, šįmet 600 dailinin$200 dovaną. Ši dovana daili-1kų prisiuntė savo kurinių, bet

(Prisių*

Tamsta
pieno ei
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AgrĮkultl
pasiųsti. [
Mateli
• vi

• _ «
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kė, kuri]
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gubai s\J
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ar ne t(
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į : . PIRKJ
( Prisiųst

Kanadoj
ni(
Sulig
merikos
pirklybo]
nados a]
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Angį
Sulig ri
Kopenhq
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"Anglų-ja», ki
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ninį bei
Karnų
Kabei)
ehe Alf i
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ma pigii
tikslui
gų. Pi]
Sveikatc
moninis
stojęs.

Pfcnlčiaaienis, Birželis 1?, 1921

ORKŪBKS
•

KIEKVIENAS KŪDIKIS TU
RI KASDIEN GERTI
PIENO.

LIETUVIAI AMEffiKOJE.
KENOSHA, WIS.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

— Kiek claug pieno Tamsta
vartoj iį — sušuko ponia Olds,
matyvJ,amar
pienių duodant
kaimynei, poniai Newman, ke
turias kvortihes bonkas ir puskvortę pieno. — Ką, tu su tiek
daug pieno darysit
— Mes beveik visą, kiek pie
nius paliko, gersime. Mano
trys vaikai geria tris stikle
lius kasdien, močiutė išgeria
puskvortę, aš su vyru kasdien
nors po vieną stiklą, — atsakė
ponia Newman. — Ir man vis
pieno trūksta, nes norėdama
vartoti gaminant kokį valgį,tai
jau daugiaus turiu parsinešt.

Kenosbiečiai Lietuviai Lais
vės Paskolos Bonų paskirtą
dalį išpirko. Tai-gi mes pasi
rodėm tikri patrijotai.

(r

i'

•

= ^

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
'> IMiO. v D U , \ \

V. \ <)Ul\

Kur Pinigas Daro Pinigą Be Pavojaus;

NN

TIESI Kelionė B e Persėdimo IŠ » E W YORKO Per LIBAV4 A r t e
HAMBURGE — EITKŪNUS

KUR PININGAS DARO PININGA

I LIETUVA

%

Investmentas be rūpesčio yra saugiausias ir pelningiausias, nereikia r ū p i n t į ir'nemiegoti nak
timis nes jie pilnai šmokami.
Kur gali butt pelningiau kaip Įdėti l N e w York Reai Estate kuri kas meta kil% vertėje ir
neša nuolatini pelnų, nes piningas, pininga daro.

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia t
"ESTONIA" Birželio 22
t
"MTUANIA" Liepos 20
"POLONLV* Liepos, 8. .
*"ESTONIA" Rugpjūčio S
PaMiiierlams Uettus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Can,
Visi. laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
K. KJ2MPF, Gen. Western Pass. Agt, 128 X. LaSalle St. Cbicago

THE AMERICAN GATEVVAY REALTY KORPORACIJA
Nedėlioj, Birželio 19 d. Dusiūlo jums įvestmenta formoje Dvkeju Milijonų Dolierių vertės savo Preferred Cumulative ParnebeckVmiške 3 vai. po pietų
=
ticipating stocko. Kaina $100.08 už Sėra $100.00 par value, mokamas pilnai arba ant išmokesčio.
L.. L. P. Stotis rengia prakal
6% cumulative dividentu per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais kurie bus pasiųsti
jums
kas pirma diena kiekvieno mėnesio.
t
bas. Tą pačią dieną ir toje pat ROSELANDIEČIŲ DOMEI.
Pardavimui 60 akeriu fai-mg. ja
vai — įvairus, ir 10 akrų pievos, 3
APART TO gausite sekančius dividentus:
\
vietoje Šv. Benedikto dr-ja
Jeigu kas negaunat regulia- arkliai, 19 karvių ir apie 200 įvai
Ant kiekvieno {mokėto Dolierio už šėra ant Common Stocko 50 centu už šėra bus mokama
rengia pikniką. Visi Keno- riškai dienraščio "Draugo" rių paukščių, Roip tai: žąsių, aitrių
kiekviena savininkui preferred stocko. Pavyzdin jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už
ir V1S:Ų Visos Tarmes mašinerijos,
šėra į metus-gi už Preferred Stock dividentu bus mokama $2.00 į metus. Pridedant regulari nuo
sbos Lietuviai prašomi atsi malonėkite pranešti
pakinkiai ir kiti farmos
įrankiai.
šimti 6% i metus pasidarys $8.00 už šėra arba
lankyti ir paklausyti svarbių
Taip jau stubų lakandai. -Farma yra
ANT LEVGAUDUI.
8
išrendiota ki*am ir užims tik se
prakalbų. Bus aiškinama apie
•TStfBBl
PROCENTUS i METUS.
I
kantį meta. Turi but parduota grei
10624 So. MichiganAve.
tai ir pigiai. Važiuojanti apžiūrėt
Mokama Preferred stockholderiams.
J/HĘ^įt^t
bonus ir apie nuošimčių išmo
patelefonuokite iš. ISf. Chicagos sto
Pelnas dabar gvarantuoja kad bus galima mo-kėti extra 2% dividentu. Pelnas gali kilti augštin.
kėjimą.
ties o mes atvažiuosime pasitikti.
TĖMYKITE
Alex Gedminas,
Kalbės studentas Poška iš
f «*| PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.
Kensingtono Lietuviai ga
v
Road 22, Box 383
TeL »33 Y. 1
BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. Šie namai No. 19, 21
Chicagos.
lite gauti nusipirkti "Drau
North Cbicago, 111.
& 28 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti kurie randasi po num. 8 Statė Street Corporation;
Blaževičius.
— Bet mano vaikai nemėgs
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GA
gą" dienraštį pas p.
TEVVAY REALTY CORPORATION kurĮ yra kontroluojama
į
ta pieno, sako ponia Olds. —
Stoties narys.
IG. TYSKEVIČIĄ •':
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . 0 .
AŠ kasdien paimu dvi kvorti
HENRY L D0HERTY C0MPANY
314 E. Kensington Ave.
LUETUVIS AKIŲ
SPBCIAU8TA8
ir nepaisant, jog mano šeimyna
Visiems žinomas Investmient House po No. 60 Wall Street, kuri turi gera rekordą.
CUSTER, MICHIGAN.
Palengvina vl*y akli)
šie namai yra apkainuotl geriausių New Yorko Real Estate žinovų 5 H milijonu dolierių ver
tempimą
kaa
yra
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA.
didesnė už Tamstos mažai
rležaatlml
akaudetės.
Namai yra paranduoti augštos rųšies žmonių su lease'ais nuo trijų iki dešimts metų-gi apli
lmo galvos, arai gra
J
Greitai
turi
but
parduota
Photo
kacijos
del randu yra nuolatai prisiunčiamos.
pieno suvartojame. Norėčiau,
lio, aptemimo, nerBirželio 5 d. Šv. Antano Studio, kuri randasi Chicagos prlevotuma. akaudančiua
užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
kad Mariutė su Magdute gerti] dr-ja turėjo susirinkimą. Nu miestyj. Biznis geras ir senai iš irkaterakto,
nemlegto; netikras akla indedara,
UŽSIENTERASAVUSIU YRA DAUG
dirbta
vfeta. Lietuvių,
Lenkų ir Daroma egzaminas lektra parodantis ma
daugiaus pieno, bet ką 'darysit tarta būtinai įsisteigti nuosa Slovakų parapijos. Atsišaukite su žiausias ktaidaa Akiniai pritaikomi teisin
Užsienteresavusių šiuo paslulijimų yra daug. šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
žinosit
pardavimo
priežastį.
Kreipki
Abidvi menkos. nervingos ir vą svetainę.
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiu*
laiškus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tautu atsakys tau ypatiškai arba per pačmokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
tės.
ta išaiškinant viaka.
i
,
Nedėllomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
taip greit pailsta. Bet ir Vin
Birželio 19 d. draugija ren
Draugas Publ. Co.
.
2334 S. Oakley A v a
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
cukas nori kavos prie pusryčių gia piknikų, kuriame dalyvaus
MES NESIUNTINEJAMI AGENTU!
(A. S.)
Telefena* Drever 9660.
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėru yra aprubežiuotas Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti
ir arbatos prie vakarienės..
visi Lietuviai ūkininkai. Sve
dabar jos paskui negausi! Kas pirmesnis tas geresnis, tai rašyk tuojaus.
— Man nesakai, jog duodi čiai iš aplinkinių miestų kvie Parsiduoda Studio labai gerai vie
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI JDESI PINIGUS.
toj
ir
gerai
įrengta
l%bai
gera
pro
Tavo piningas, pininga daro be jokios tau rizikos,
VALENTINE DRES1
keturių rnetų Vincukui arbatos čiami atsilankyti šitan Lietu- ga del gero fotografo. Savininkas
• COLLEGES
vių ūkininkų piknikam Atsi išeina iš biznio.
ir kavos?
[•205 8. Halsted, 2407 W. Madison,
(J. R . )
DRAUGAS
1850 N . WeUs St.
Ponia Newman tuoj suprato, lankė turės progos pamatyti 2334 So. Oakley Ave.
Cbicago.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose, j
j
ūkininkų žaidimus ir patirti
Moko Siuvimo, Patternų K l r p l '
kodėl kainvvnės toki vaikai.
|mo, Designing blsniui ir namam* 0
HENRY L. DOHERTY & CO.
vaisingumo.
Paieškau
Motiejaus
Kupčiūno. JVietos duodamos dykai. Diplomai.
— Gaila, kad vakar nebuvai
Manadžeris.
12 Pearl Street
New York
Piknikas bus ant brolių Bai- Girdėjau,__k#d gyvena Midland mie ^Mokslas lengvais atmokėjlmala
ste, Penrayivanijos Vanmjojfe, Post •Klesos dienomis ir vakarais. PaTamsta su manim. Girdėjau
bokų ukes, palei Round Lake Office Tutseyville. pusiu labai de- jreikalaukit knygeles.
F o r e i g n Tjanguage I n v e s t o r D e p a r t m e n t
pieno ekspertu prakalbas. Tie
T « L S M i a y įsaS* 8 ••
Kinprus J e i g t u J l » p a t s a r b a k a s 4 1 (ozerą).
„.,••,
,
H e n r y Xt. r>olierty & C o m p a n y
P
A
S
I
R
A
Š
Y
K
IR PRISIŲSK
S A R A . P A T E K , p i r m i n i n arė.
notie u p i e . ^ i , \ p r a n a s i ė šftją
mAfyhu:
ekspertai buvo Suv. Valstijų
. 12 Pearl Street, New Yoriu
Nepamirškite,:
.
>
.,,
JOMIS^
įut&Tičius
Agrikultūros
Departamento
B e j o k i o kašto m a l o n ė k i t e prisiųsti m a n pilnas
»
St. Matas.
2045 W. Arinltago Ave!
Cbicago.
Informacijas
apie Jūsų "Golden Opportunity" InŠITĄ
KUPONĄ
pasiųsti.
vestmento
propozicija,
—
Matėme dvi žiurki, kurios
KENOSHA, VVIS.
Vardas,, pavardė
PARDAVIMUI S augStu bizniavas
ŠIANDIENĄ.
.'•P
aiškiai parodė pasekmes moks
muro namas, Siaur-rytints kampas
Gatve . . . . . . . . . .
Canalport
ir Union, toliau S Šeimynų
lininkų tyrinėjimo. Buvo paro
Šu Balandžio mėnesio pra gyvenimui namas. Didžiajam name
•
Miestas
Sa nlreglBtruota vaisbaienklla SŪT. Valat
dyta pieno naudingumas. Žiur
randasi S krautuvės ir 12 Šeimynų
,
Patentą Biure.
džia darbai čia buvo truputį gyvena. Didelis bargenas, kadangi
Valstija
•
kė, kuriai buvo duota pieno,
Nanjame mėlyname pakelyje.
pagerėję. Bet dabar, kaip ma turi but parduota pirm Birželio 30
(Draugas).
' '. _.
d. Tai yra draugijų namas, atsi
•
išaugo didelė ir raumeninga su
Visoa
tvirtos,
gemalus
užmušan
tyt,, ir .yėl nedarbas didėja. Iš šaukite M. Martinek, S2J V7. 19-th
čios ypatybes Srame vaiste idetos,
n
stipriais kaulais ir žibančiomis
arba F. Vargą, 1908 Canalport
su priemaiša priimniai švelnaus
tos priežasties mažinasi ir St.,
Ave. Namo trustisai Tel. Canal 7103
ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIHimilllllllllllllllllllllllllHHIHIIIIIItlMHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIimiUU
kvepalo.
akimis. Gi kuri negavo pieno,
Lietuvių skaičius. Vieni išva
Telefonas Boulevard 9191
3
Ruffles yra įsoai paveikiantis
buvo sumenkus, silpnų kaulų,
pleiskanų
pašalintojas—begaliniai
žiuoja ant ūkių, kiti į kitus
DIDELIS BARGENAS.
puikus plauku* sutaisytoj**, kuris
nes negavo to maistingumo, ku
5
miestus darbo ieškoti. Daugu Turu keletą gerų lotų prieš Marpatiks kad
ris randasi piene. Tas pat ir su
IrigsčnisuPark arti švento Kazimiero
DEN TĮSTAS
ma taip-gi važiuoja Lietuvon. ąuette
siaiypstai.
Vienuolyno, Turiu parduoti trumpa
kūdikiais. Kūdikis pienu mai
88S1 South Halsted Str.
Laimingi tie, kurie buvo tau laika ir* parduodu labai pigiai Ne
2(valandos: 9—11 A, M.
tinamas į šešis mėnesius dvi
praleiskite šitos progos. Del didesnės
Aptiekose
J
1—I: 7—8 P. M.
pus. Tokiems nebaisus yra ne informacijos ateik arba raSyk
parsiduoda
gubai sveria.
po 65c.arba
Paul P. Pilkis,
darbas. Jie arba šiaip taip
atsiųskite
— Kažin, sako ponia Olds,— prasiverčia arba grįžta Lietu 1822 So. Halsted St. Cbicago, 1U.
75c., tad
;IS
atsiusime
ar ne todėl mano vaikų kaulai von ir pasiekę gimtinę džiau
per paštą
Dr. M. T. STRIKOL'IS
tiesiog is
minkšti. Mažos Magdutės nu giasi iškovota laisve. Bet var TARSIDUODA labai pigiai didelis
J Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
labara2-jų augštų mūrinis biznio namas
garkaulis visai silpnas.
torijos.
Peoples Teatro Name
gas tiems, kurie karo metu ge ant Halsted Street tarpe 32-ros ir
:>.'-rios gatvių. Viršui 5-kių kamba
• l « l « W. 47th Str. Tel. Boul. 180*
Sunku atpratint vaikus nuo rai uždirbdami lengvai pralei rių flatas žemai didelis 25x135 pd.
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 18
Būtinai
kl 12 ryte.
pripratimų. Patartina nuo kū do pinigus. Jiems šiandie ir storas tinkamas dideliam Hardware
reikalau
štorui, \Vholesale ** bizniui, Duonke
Res. 9814 W. 4Srd Stsoot
kite
dikystės vaikus atpratinti nuo vargelio tenka paragauti.
pei, Kriaučių šapai ir kitiems di
Nuo ryto iki plet.
šitokio
deles vietos ieškantiems.
g
T
e
L
McKinley 988
pakelis)*
kavos ir arbatos, o kuodauGyvenimas geriausia moky Yra tai-* didžiausias storas ir ge
Žiūrėkite,
giausia duot pieno.
Is Montreal iki Klaipėdos tik $107.10,
riausioje Bridgeporto vietoje o kai
kad
butu
kla.
na tiktai $12,000. Įmokėk $2,000.
INKARO
Duokite vaikams mažiausia
o
ręsta
lengvomis
mėnesinėmis
nioiki Karaliaučiaus $107.10.
ralsPranas.
!
kestimis.
baženklis.
Telefonas
Armitage
9779
tris stiklelius pieno j dienų.
mt^i^mtm*mmmtmmwmmmm^mmmm^Bm^m^ammmmmm*mm
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PIRKLYBOS RAPORTAI.
(Prisiųsta i i Am. Raud. Kryžiaus)

Kanados Pirklybos Komisionierius Kopenhagoj.
Sulig neseno raporto iš Amerikos legacijos Kopenhagoj,
pirklybos komisionierius iš Ka
nados apsistojo čia ištirti Da
nijos pirklybą. Po trijų savai
čių tyrinėjimo keliaus į Nor
vegiją ir Švedija.
Anglo—Danijos

Pirklybą.

Sulig raporto iš Am. legacijos
Kopenhagoj, patėmyta, jog
suorganizuota draugija vardu
"Anglų-Danų Teknikinė Dr-ja", kurios tikslas pastūmėti
pirmyn Anglų ir Danų pramo
ninį bendrumą.
Namų Padėjimas Britanijoj.
Kabelis nuo pirklybos attaehe Alf red P. Dennis iš Londo
no praneša žymų padaugini
me pigių namų Britanijoj.Tam
tikslui valdžia paskyrė pini
gų. Pinigai yra priežiūroj
Sveikatos ministerijos. Pra*
moninis statymas visiškai su
stojęs.

Geresnė Austrijos Anglių Pa
dėtis.

Laivakortes | Klaipėdą

MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos l>
Kompozicijos
9091 N. Westera AvSU
Ghicago, DL

DR. A. L YUŠKA

Čekoslovakijos didelė anglies
produkcija pavelijo įgabenti
1900 S. Halsted Str.
Austrijon didelę kiekybę ang
Tel. Canal 2118
lies. Vokietija ir Holandija ir
Valandos: 10 ryto iki 1 rakara
gi prisidėjo prie anglių iš DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY Gyvenimas:
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
siuntimo. Tokiu būdu Austri
2811 W. fSffd Str.
SU KELEIVIAIS.
joj anglių padėtis Austrijoj Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste Tel. Prospect 8466.
ar netoli jo.
i
daug geresnė negu keletą mė
nesių atgal.
Į Lietuvą, Lenkiją., Ukrainą, ir
visas Baltiko Valstijas per
Krasos Mokesčių Padidinimas
eL Canal 8222
Hamburgą,.
Jugo Slavijoj.
• DR. C. i CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
SAX0jm^
2201
West
22-nJ & So. Deavitt St.
Konsulis K. S. Patton iš
Chicago
Belgrado praneša, jog pradžio II klesos $180.00, III klesos $125.
alandos: 9:80 A. M. to 12 N . S
Taksų 5 dol.
1:00 P. M. to 8:09 P. II. 3
je Balandžio, š. m., krasos mo
CHERBOURG SOUTHAMPTON
kesčiai pačto siuntiniams į P E RIAVERPOOL
ST
AR GLASGOW
svetimus kraštus padidinti se^
ALGERIA
• . . . „ Birželio 25
kančiai: paprasti laiškai iki BERENGARIA . . . .
Birželio S0
TeL Yards 6666 Blvd. 8448
CAMERONIA
(Naujas)
.
.
Liepos
2
20 gramų, vieną dinarį, virš
Dr. V. A. ŠIMKUS
CARONIA
Liepos 2
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir
to už kožna 20 gramų po pusę ACUITANIA .^
Liepos 5
AkuSeras,
dinario; siųsti paprastas kras8908 B. Halsted St. dmlcago.
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—S Ir
kortes kaštuos pusę dinaro;
i
4—8 vakar* Ned. 18—12 Ii ryto.
spaudinta medžiaga kainuos
I
penktadalį dinaro už kožną
5=
I
Kur
galite
gaut
pataisyt
50 gramij. Registruoti siunti
visokius
iįji.ra*f»*\frj«
rakandus,
DR. S. BIEŽIS
niai kaštuos vienų dinarį dau
pas
"
ĮJETUVI8 GYDYTOJA9
giaus. Šie mokesčiai du syk di
A. J. Kalasanakafl
IR CHIRURGAS
desni už senuosius. Valdžiai
2123 VVest 23-rd Str.
ir-gi nori padidinti naminę
Chicago.
kr asą.
I
«*

r

B

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir is Leituvos ant
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus
veltui.

$$^$$^^Q$$$$$$$$$^$$^8

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus |
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia issipirkite mūsų Bendroves drafta ant kokios sumos tik no S
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

S
. —

\ DR. CHARLES SE6AL j
Perkėlė seavo ofiso po num -

J4729 So. Ashiand Avenui
Specijalistas
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG
gValandoanuo 19 11d 12 Išryto: no
• 2 iki S po platų; nuo 7 iki 8:80
"vakaie Nedėliomls 19 kii 1
Telefonas Dreiel 9880
880
aalHalB

HUJIIIIIIIIIIIIIHilUilIlIlIUIIIIIIIIHIIIMUU
Res. 1180 Indfpendonoe Blvd.
Telefonas Von Buren 904

NEUŽMIRŠKITE!!

1

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuviųv Prekybos
Bendroves šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą 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 1-mos dienos.
Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION

]

414 Broadvvay, Boston 27, Mass.

|

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:
Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Tardo 0062

DR.A.A.R0TH,

Rusas Gydytojas rl
Specialistas Motenikn, VyrttlDę,
Valka Ir visa ohrosuslca i-M
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 Pf
pieta, 7—8 rak. NedėUomls 10—19 A
Ofisas 8854 So. Halsted St*

I

Laivakortes iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

MARYAN S. ROZYCKI

A. OLSZEWSKI
3251 S. Halsted St.

I

i

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barref Pa.

Chicagos ©fiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 640 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.00 vai
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3.00 po pietų.
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Penktadienis, Birželis 1?, 1921
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Atyda!
Milžiniškas Dievo Apveizdos Par. Išvažiavimas
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CHICAGOJE.
KUN. PROP. BUČIO IŠLEI
STUVfiS CICEROJE.
A. L. R. K. Federacijos 12tas skyrius, Šv. Antano pa
rapija ir draugijos uoliai dir
ba prie surengimo šeimyninio
vakaro
išleistuvėms
gerb.
kun. Prof. Pr. Bučiui. Šv. Gri
galiaus choras dalyvaus programoje. Bus kitokių įvairy
bių. Ciceriečiai parodys savo
gilią pagarbą- tam, kurį taip
myli.
Vakaras įvyks šiandie, bir
želio 16 d., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje.
ŠIANDIE TEISĖJAS LAN
DIS PASKELBS NUOS
PRENDĮ.
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KLEBONAS Ir RENGĖJIAI.

Ziurėk kad buty RAUDONA EILE ant viršaus

IŠ BRIGHTON PARKO.
Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa sa
vaitinį susirinkimą laikys šiandie,
Birželio 16 d., Mc Kinley parko
svet., 7:30 vai. vakare.
Visi nariai prašomi susi rinkti.
Po susirinkimą bus choro repe
ticija.
Valdyba.

Velionoje, Kauno
apskr.
Geg. 14 d. kasant duobę kry
viemi-viona moteriškė, Mrs. žini statyti ant kalno " Gedi
Sarah Weiss. Telefono " tai mino k a p a s " , rasta sudegin
sytojai" pasirodė piktadariai tų rugių ir vilyčios
geležinį
plėšikai.
jėšnnj.
Moteriškę jie surišo ir užkim
L. VYČIŲ 4 TOS KP. DOMEI.
IŠ NORTH SIDES.
šo burną skudnriu. Apiplėšė
•
namus jie nelaimingaja. taip
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos
Birželio 5 d. Lab. Sąjungos svarbus priešseiminis susirinki
ir paliko.
Laimėn, veikiai po to atėjo 6-ta kuopa laikė mėnesinį su mas įvyks, Birželio 16 d., k m.,
j o s pažįstami ir j į išgelbėjo. sirinkimą, kuris buvo gana parapijos svetainėje, 8:00 vai. vakare.
m
Moterys turi but atsargios skaitlingas. Apkalbėta daug
Visi nariai prašomi būtinai atsi
būdamos vienos namie. Neturi svarbių dalykų. I š komisijos
lankyti, nes yra svarstymui labai
įsileisti vidun svetimų žmo raporto paaiškėjo, kad Vaini daug dalykų. Reikės rinkti atstonių. Nes blogadariai išgalvoja kų dienoje ant Šv. Kazimiero vai L. Vyčių IX Seiman.
visokių priemonių savo pik kapinių aukų 6-tos kuopos rin
A. C. Alaburdaitc, rast.
kėjos
surinko
50
dol.,
o
prie
tiems darbams.
užkandžių įėjo $132 dol.
CICERO, ILL.
Rinkimo
aukų
po
namus
ko
KŪDROJE MOTERIŠKĖS
misija pranešė, k a 4 turi surin Penktadienyj, Birž. 17 d. ftv.
Kuomet nueini pirkti guminius batus, ar sakai: "Aš norių po
LAVONAS.
ra guminių batų — kiek kainuoja/'
kus jau 300 dol. Žadėjo ir to Antano parap. svet. Labdaringos
Sąjungos 3-eia kuopa laikys svar
Ar tu sakai tą ką tūkstančiai vyrų šioj šąlij sako: "Aš norių
Vakar AVasliington parko liau darbuotis.
bų susirinkimą, labiausia pasita
pora Goodrich White Lehighs."
vienoje kūdroje atrastas mote
Šiame susirinkime Garbės
rimui ir prisiruoSimui prie Centro
Tai tame ir skirtumas yra. Kuomet nepasakai vardo tai ne
riškės lavonas. Pasirodė buvu narių eilėn įstojo ir įnešė 100
rengiamo pikniko Birž. 19 d. Berg
gauni geros rųšies čebato. Kuomet pasakai kad nori GOOD
si Mrs. Elizabeth Jonės, 73 dol. p-nai Bronislovas i r Ona
mano darže.
RICH tuomet gauni geriausios rųšies batus. Apie tai negali
metu, 6033 Calumet a ve.
Kavaliauskai. Taip-gi įmokėjo
ma nei abejoti.
Jos sunūs nakčia pasigedo 100 dol. ir gerb. mūsų klebo Penktadienyj, Birž. 17 d. Šv.
Gauni gero gumo batus kurie nesilups, nesutruks ir neper
savo motinos, kuri išvakaro nas, kun. A. Baltutis.
Antano svet. Trefminką draugija
mirks —- jie padaryti Goodrich būdų -— VIENAM ŠMOTE.
atgulusi lovon ir paskui nak
Motinos Dievo Aušros Vartų laikys susirinkimą.
Jie daug ilgiau nešiojasi negu kitos rųšies batai. Tie stori bal
čia apsirengus išėjusi.
draugija įmokėjo 5 dol. meti
ti padai stipresni už pati plieną.
nio
mokesčio.
Tai-gi,
šįmet
vi
Spėjama, kad ji pusiau mie
Birž. 19 d. Rožančavos draugi
60,000 krautuvninkų parduoda Goodrich. Pasiklausk jų.
4 in eorpore prie Šv. Komu
godama bus ėjusi ir įkritusi sos North Sides katalikiškos ja eis
THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. AKRON. OHIO
draugijos sumokėjo Lab. Sąj. nijos Šv. Antano bažnyčioj. .
kudron.
metinius savo mokesčius.
Beje, savo mokesčio dar ne- ! Pirmadienyj, Birž. 20 d. šv.
MURPHY JOLIETE.
įnešė Moterų ir Mergaičių K a - j A n t a n o pa™pij<» jaunimas laikys
Intaviamas pastos siuntinių žaneiaus draugija. Tikimasi, svarbų susirinkimą par svet.
Eep.
su pinigais vogime Tim Mur- kad i r j i nepaliks užpakaly.
North Sides kolonija tikrai
phy išvežtas Jolieto
kalėjiIŠ T0WN OF LAKE.
man, kuomet
reikalaujamos gali pasididžiuoti. Visos jos ka
$100,000 parankos niekas ne talikiškos draugijos stoja pa- Teatrališko Kliubo "Lietuva"
gelbon Lab. Sąjungai, k a d seiminiškas išvažiavimas įvyks nc_
padėjo.
Federaliai agentai tuotarpa greičiau pastatytų našlaičiams dėlioję, Birž. 19 d.
Visi nariai prašomi susirinkti
hone Seeley 7 419
paieško visos eilės jo sėbrų, prieglaudą.
DR. L M. FE1NBERG
A. Nausėda. prie Šv. Kryž. par. svetainę 9 vai. [uropeanĄiMicanBureau
ė
kurių esanti visa organizuota
Gydo
specijaliai visokias vjrų tr<
ryto. Kurie gyvena Brighton Par
gauja.
moterų
lytiškas UgM
Fabionas ir Mickievicz ved.
ke, tai į p. Stasiulio ofisą 9:30.
Praktikuoja SO metai.
2401 Madison Str., kampas Weabuvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Pastos inspektoriai tvirti
tern
Ąve.,
Chlcago
Ofisas
8149 Bo. Morgan WL
Nik Klimašauskas,
Valandos: S—4 po plet 7—9 vak.
Siuntimas
pinigu,
laivakor
89-ro
St.,
m.
na, kad Murphy yra daugelio
4441 So. Washtenaw Ave.
9
8PECIJAU8TAJ8
tės, pašportai ir tt.
atliktų pastos plėšimų vyriau
Motarlikų. Vyriškų, talp«l anraBirželio 19 d. Labdaringoji
NOTARIJUŠAS
niikų ligų.
sioji galva.
t
Kcal Estate, Paskolos, InsurinaJ
HENRY L. DOHERTY.
Są-ga rengia pikniką BergS.
D.
LACHAW1CZ
OFISO
VALANDOS:
Hno 19 ryta
Ir tt.
Henry
L.
Doherty,
Prezidentas
iki I po pietų, ano • iki 8 valan
Bet Murphy būdamas kalė mans darže, Riverside, UI.
LIKTU V ¥ 8 GRABoRIUS
809 W. S5th St., Ramp. Halsted St.
Henry L„ Doherty Kompanijos vienos
Patarnauju
laidotuvės*
koptglaunla.
1U1
dą
Takam.
Tel. Boulevard 611
jime sako, k a d jis nekal
kale maldini aUiisuktl. o mano
iš didžiausių ir geriausia žinomu
Hadėliomia
nao 9 iki 9 po piat.
Išklausykime našlaičių bal Investment
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Namų Suvienytose Val
D U S U tt B j M p m Į y ą Į i m i ,
tai kankinamas, ka4 nieko ne so, skaitlingai atsilankydami f stijose, pradėjo
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
m.
9814 W. 98fd PL
gryvenima labai var
Ned.:
iki
S
po
pietų.
T
«
l
.
G
a
n
a
]
91
»
9
Jis turėjo apleisti mokykla
žino apie jokius plėšimus.
pikniką. Mūsų atsilankymas gingai.
dvilikos metų amžiaus, nes jo tėvas
pradžiugins ir priduos vilties mirdamas paliko 4 mažiulėlius ku
BUS GALIMA MAUDYTIES. Lab. Sąjungai greičiau įgyti riems reikėjo uždirbti duona. Kad
pagelbėjus motinai . prie užlaikymo
nuosavą prieglaudą, kuri naš Šeimynos Henrikas patdavinedavo
padėdavo grocernei ir
DtZĄĮJSU L'ETUVISKA KRAUTBVE CHICAGOJE
Pranešta, jog ateinantį šeš laičiams užstos motinos vietą, laikraščius,
kitose vietose dirbdavo kaipo pasiuntadienį visos maudymuisi vie suteiks jiems sveiką mokslą ir tinis, ant galo gavo darbą kaipo offiee boy Columbus Gas Company Co
tos ežero Michigano pakraš išauklėjimą.
lumbus, Ohio.
niekad nebijoję darbo. Jis tau
čiais bus atidarytos.
Labd. Są-ga tikisi, kad pla pę Jiskiek
galėdamas ir mokinosi. Su
rtiufl
čioji Chicagos visuomenė at laukęs 21 metų jis paliko gas inži
nierium; dvidešimts dviejų metų jis
GRŪMOJO BANKININKUI jaus vargšus našlaičius.
buvo Manaiieriaus asistentais Aplei
IR PAKLIUVO.
dęs Columbus iškeliavo į Madison,
J. Šliogeris.
•

Vakar pranešta, kad teisė
jas Landis, kuriam pavesta
rišti namų statymo darbininkų
užmokesnio klausimą,
kaip
šianviie turi paskelbti galuti
ną savo nuosprendį. Taigi jau
šiandie bus žinoma, kiek kontraktoriai turės mokėti amatninkams i r paprastiems dar
bininkams.
Visos amatninkų unijos su
tiko su teisėjo Landis laukia
muoju nuosprendžiu, išėmus
skaitlingą karpenterlų uniją.
Šita unija nelabai nori, kad
darbininkams but\j mažinama
užmokesnis. Tai viena. Antra,
unijos konstitucija įsako vi
siems darbininkams nubalsuo
ti, ar jie sutinka su tokiu arbitracijos teismu.
- Taigi karpenterių unija kolkas stovi pašaliai
ir laukia
naujų įvykių.
Z Paskyrus pastovią užmokesnį namų statymo
darbinin
kams, su tuo negalės pasibai
gti ginčai. Reikia nepamiršti
pačių darbo sąlygų ir medžia
gos kompanijįj. Kas iš piges
nio darbininko, jei kompani
jos neatpigins medžiagos, jei
kontraktoriai
atitraukiamą
nuo darbininkų užmokesnį dė
sis į kišenius.
Tas nepalengvins nei kiek
žmonėms i r namų
statymas
ir toliaus bus trukdomas.
. Nors teisėjas Landis rišda
mas užmokesnio klausimą ne
turi priedermės paliesti nesą
žiningų kompanijų, bet gal jis
Areštuotas August Ebert, A. L. R. KAT. M. SĄJUNGOS
suras priemonių, kaip tai vis
ką patvarkyti taip, idant na 62 metų, kurs grūmojo nužu
KUOPŲ DOMEI.
dyti
Morris
Plan
bankos
vice
mų statymas nebūtų trukdo
prezidentą Umberger.
mas.
Priešseiminis Moterų Sąjungos
Chich. Apskričio susirinkimas įvyks Birželio 27 d., Dievo Apveiz
SURIŠO MOTERIŠKĘ IR A- KEBUS NUGALABINTI.
dos parapijos svetainėje, 18-th St.
PIPLĖŠĖ NAMUS.
Šį penktadienį
Chicagoje ir Union Ave. 7:30 vakare.
Trys vyrai, vienas iš jų juo turėjo but nugalabintu du Pageidaujama skaitlingo susi
das, vakar dienos metu buvo žmogžudžiu Geary i r Wande- rinkimo. Bus aptariami nauji
Seimui įnešimai ir užsitęsusieji
įleisti į namus po num. 830 rer. Mirties bausmė atidėta.
apskričio reikalai.
West 14 gat., jiems pasisa
Delegatės prašomos laiku suva
kius atėjus taisyti telefono. BIZNIERIAI GARSINKITES žiuoti.
Tuo metu namuose
buvo
. M, 8. Chic^Aps. Valdyba*
"DRAUGE."

HI-PRESS

i

RUBBER F0OTWEAR

* DR. G. M. 6LASER

PRANEŠIMAI.

!••• • ! !

Wisc. Tenais bedirbdamas dasidirbo
Manažieriaus vietos American Light
fe Traction Co., gi vėliaus paliko
pirmininkų American Gas & Electric
Co.
Atkeliavęs į New Yorka jis čionais
suorganizavo banką po vardu Henry
L. Doherty & Co. 1910 suorganizavo
Cities Service Company iš kurios
pelnas buvo $118,000,000 į metus.
Arti 100,000 žmonių buvo įdėję savo
piningus
šią kompanija.
Ponas Doherty
yra demokratiš
kiausias žmogus visose Suvienytose
Valstijose. Ja namas yra vienas iš
paprastųjų New Yorke. Keletą me
tų atgalios jis {dėjo savo piningus
int namų kurie randasi apie Battery
Park. jSie namai yra savastimi Ame
rican*' Gateway
Kompanijos, kuri
yra kontroliuojama Henry L. Doher
ty Companijos. Jis savo kad nėra to
kio dalyko kurio nebūtų galima at
siekti, tiktai reikia darbo i r pasitšventimo.
(Apgr.)

•

>:

i

,,.nij. mjin.nj.

Šiame pikmnke bus daugiau įvairumų nekaip paprastai esti pikninkuose. Be kitų pikni
ką sudarančių priemonių, bus visokių žaidimų k. t. lenktynių, šoktiniu. 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 muzyka, kas iš nepaisymo arba apsileidimo apleis šį pikninką tikrai gailėsis. Piknmko
rengėjiai ir visi parapijonys visus Chicagiecius ir apielinkės lietuvius širdingai kviečia ton
pramogon.

Riverside, 111.

SENOVĖS AUKŲ LIEKA
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PmKWV. QUBBN KONCBUTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame ui žemiausią kaina, kur kitur taip negausi
Mašinėlių laiftkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, iliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius b
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,

OHIGAOO ILL.

Telefonas: DBOVM 7809

•

