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MŪŠIAI MINąKO APYLINKĖSE.

lietuviai Artinasi Prie
Vilniaus

METAI-V0L. V.

Talkininkai Kaltinami už
Lenkų Nupuolimą

Atstovybei kablegrama).

Rusai paėmė SmoleviČ ir
Sarny.

ŠVEDAI PRAMATO BOLšE
WASHINGT0N, liepos 13. —Oficijalėj U Kauno Eltos
VIRINĮ PAVOJŲ

kablegramoj, liepos 11, sakoma:
Bolševikų spaudžiami lenkai atsimetė iš Daugpilio (Dvinsko) ir traukiasi atgal pietų link. Mūsų kariuomenė paėmė
geležinkeli nuo Kalkunų Vilniaus link ir pasistūmė Ugi Drisvetos ežero, susisiekdama gana plačiu frontu su bolševikais.
Latviai perėjo Dauguvą ir laiko liniją Brugden-Skruzdelinas-Kaplava. Pietų link stengiamasi nustatyti demarkacijinę
liniją su latviais.
Vakar lenkai pradėjo traukties iš Lietuvos okupuotų vie-
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Sako, tas gali sukelti vokiečių
komunistus.

Jie norėjo bolševikams padik
tuoti taikos sąlygas.
Ir kuomet lenkai buvo įsi
smaginę kariauti prieš bolše
vikus, Anglijos ministeris pir
mininkas Lloyd George atsi
sakė lenkus remti moraliai ir
materijaliai, kuomet jie buvo
reikalingi tos paramos.

Varšava, liepos 11 (suvėlin
ta). — Sulig oficijalio lenkų
štabo pranešimo, rusai paėmė
Stockholmas, liepos 13. (Ra
Smolevič ir Sarny.
šo angį. laikraščių korespon
Žiaurus mūšiai tęsiasi Mins
dentas). — Bolševikų pavykiko apylinkėse.
mų prieš lenkus griausmas su
Pavojus ir Vokietijai,
Lenkų spėkos atsimeta į
purtė visos Pabaltijos pama
pietus nuo upės Pripeties ir
tus. Net patys skandinavai yŠvedai nuomoniauja, jpg bol
Podolijoj.
ra sujudinti raudonųjų armi ševikų pienai — pasiekti vo
tu.
Bet bolš. atakos atmuštos arti
jų žygiavimu link Varšavos. kiečių rubežius su tikslu tie
.
.
v
RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA ISTORINIŲ LENKIJOS
Mūsų
kariuomenė
žygiuoja
pirmyn
ir
paėmė
Jarina ir tarpe 'Pripeties ii
Bet kaip, Suomija, taip Lie sioginiu keliu vesti prekyba
RUBEŽIŲ.
Puyez, kur priešininkas labai Tauragnus, Kukuciškius, Skauduciškius, Pakalnius, Auntą, tuva ir Baltgudija tais bolše ir platinti savo propagandą
MASKVA, Rusija, liepos 10 (suvėlinta). — Lietuva ir nukentėjęs.
Sirvintus, Šešuolius.
vikų žygiais labai paliestos. vakarinėj Europoj.
sovietinės Rusijos valdžia galutinai sutarė su visomis sąly
Suomija, anot autoritetų,
Lenkai pasitraukė iš Vievio ir nužygiavo ant Vilniaus.
Taippat jie turi savo pie
gomis, sulig kurių bus padaryta tarp abiejų šalių senai pagei LENKAI PAKILO OFENSY
Girdima, lenkai skubotai evakuoja Vilnių.
Vinikas. užvis labjaus priešbolševikinė nuose sukurstyti sukiliman
daujamoji taika.
VON.
iš visų naujai atgimusių tau vokiečius komunistus, 0 g&ljr
—
Taip šiandie pranešė Adolf Joffe, sovietinės valdžios at
tų, buvo pasirengus padary visus - vokiečius gyventojus>
(Liet. Atstovybei kablegrama).
stovas taikos tarybose su Lietuva.
Apie tai praneša patys bolše
WASHINGTON, liepos 13. — Lietuvos Atstovybė gavo ti sąjunga su Lenkija. Latvi katrie nepatenkinti bėgiu kon
Jis sako, jog tose sąlygose ineina Lietuvos rubeziai, taipvikai.
ja ir Rumunija taippat norė ferencijos mieste Spa.
tokią kablegrama iš Paryžiaus nuo kun. Dobužio:
pat atlyginimas ir pripažinimas Lietuvai Vilniaus ir Gardino,
jo įstoti sąjungon ir stovėjo
lygiai kai-kurių Gardino gubernijos dalių, katros etnografi
Miloš konferuoja Spa. Lietuvos reikalai visur eina gerai už ofensyvą prieš bolševikus. Tokia tai nuomonė švedų
Londonas, liepos 13. — Iš
partijos vadų, katrie yra prie
niai priklauso Lietuvai.
/ v
Maskvos kibirkštiniu telegra
Vinikas. Bet kol sąjunga-buvo įstei šingi bolševikizinui.
Joffe sako, jog lietuviai modifikavo savo originalius rei fu pranešama, jog lenkų ka
gta, lenkai paskelbė diktuo
kalavimus. Lietuva ateityje apdrausta nuo užpuldinėjimų (ag riuomenė pietiniam fronte po
BUVĘS SOSTO ĮPĖDINIS jančias bolševikams sąlygas. P E K I N E PASKELBTA KA
PRANEŠAMA A P I E " A P
resijos) iš bolševikų, ty. rusų, pusės. Rusija nesimaišys į ilgų nepavykimų
atsisukusi SAUSINIMĄ" MEKSIKOS. PAMILĘS S. VALSTIJAS. Po šito suomių atstovai buvo
rubežines disputas, paliečiančias lenkus, latvius, ar vokiečius. ir pradėjusi ofensyvą
RAS PADĖTIS.
prieš
priversti
aplesti
Varšavą.
Rusija su Latvija, sakė Joffe, jau butų padariusi taiką an bolševikus.
Norima gelbėti indijonus.
Jam norėtųsi čia gyventi.
ksčiau. Tečiaus taikos tarybas sulaikė faktas, jog latvių mi
Prikibo prie Baltgudijos. Laukiamas sukilėlių užpuoMūšiai seka arti Vovno.'
nisterija neturi pasitikėjimo parlamente (seime). Teeiaus so
limas.
Toliaus į pietus bolševikai
Kiek palaukus lenkų vai*
Mexico City, Jiepos 14.
Wieringen, birž. 30 (suvėlin
vietų valdžia pertrauktas tarybas su Latvija apsiėmė atnau
pasekmingai varosi pirmyn. Laikraštis 'MTIniverBaP* pra
ta.) — WilHelma^ Yfolienzoll- džia suareštavo ir s u k i š o ^ * jinti ir vesti Rygoje Iš te** ^Miškui atstovai sugryž Maskvon
Pekinas, liepos 13. — To
Bolševikai paėmė Novaįa Us- neša, kad provizijonalio pre
galutiniems pasitarimams ir patvirtinti sutartį.
ern, ouvęs Vokietijos sosto lėjiman Baltgudžių provizijo- mis dienomis Kinijoje įvyko
Jis buvo paklaustas, ką ;nanąs apie lenkų pasiųlymą tai- kitza, šiaurrytuose nuo Kame- zidento de la Huerta raštinė įpėdinis, ateinančiais metais nalės valdžios ( " r a d o s " ) na- nepaprastas nuotikis. Pekino
*
je daromas sumanymas įvesti kreipsis į Olandijos vyriausy
kinties. Atsakė, jog šiandieninė bolševikams padėtis yra tokia, nee-Podolsko.
valdžia iš užimamos vietos
nus.
Meksikoje svaigalų prohibici- bę leisti jam iškeliauti gyven
kad patenkinanti taika turės but padaryta tik Varsa voje
Toksai pasielgimas baltgu- prašalino Mongolijos rezide
Jis sakė, jog lenkij soeijalistai pageidauja taikos su Ru VOKIETIJA TURI DUOTI
ti kur kitur. »
džiuose pakėlė didelį antago ntą komisijonierių, gen. ShuDAUGIAU ANGLIŲ.
sija. Bet šiandie vargiai galima taika su lenkais pagal soeiSumanymas busiąs paduo
.Buvęs sosto inpėdinis labai nizmą prieš lenkus.
Cheng. Šis nepaklausė val
jalistų sąlygų. Lenkų soeijalistai visuomet stovi už istorinius
tas kongresui ir, sakoma, pa indomauja Su v. Valstijomis.
Šiandie bolševikai palįuo- džios įsakymo. KomisijonieJ
Lenkijai rubežius, paremtus 1772 metų padėtimi, kad tuo tar Atlyginimo reikale parinkta starasis pra vesiąs.
J a m norisi'ten pasirinkti tin suoja nuo lenkų Baltgudija. riaus pusėje stojo du genero
komisija.
pu nacijonalistai demokratai prielankiauja mažiau i m p e r i a 
Tasai laikraštis tvirtina, kamą vietą ir ant visuomet Ir šita, matyt, išnaujo atgai
lu, Wu Pei Fu ir Tsao Kun,
listinei politikai.
kad tasai sumanymas labjau apsigyventi.
vins savo respubliką sutin su savo stipriomis spėkomis.
Spa, Belgija, liepos 13.
Rusija nepageidauja, sako Joffe, savinties Lenkijos teri
sia paliečia Meksikoj gyve
Sako, kuomet prezidentas kant bolševikams.
Pekino valdžia pagrūmojo
torijų. Bet podraug nepripažįsta jokių lenkų istorinių ar stra Vokiečiai čia konferencijoje nančius indijonus. Norima už
Jei
bolševikai
užlietų
visą
sukilėliams. Kad taip, tai tie
buvo atsisakę Prancūzijai ir bėgti jų išsigimimui. Nes šian Wilsonas baigs savo tarnybą,
teginių .pretenzijų tarybose su kaiminingomis valstybėmis.
Pabaltiją,
tuomet
ir
Suomijai
jisai kreipsis į Suv. Valstijų
du generolu pranešė užpuL
Būtina taikai sąlyga turi but Baltgudijos teritorijų pilna Belgijai pristatyti reikalingos die indijonai labai daug su
butų
didis
pavojus.
Taip
"bent
sią Pekiną.
nepaliečiamybė. Nes Baltgudija užima tokifij pat poziciją, kaip' kiekybės anglių. Tad talkinin vartoja alkoholio ir jų tarpe vyriausybę duoti jam prieg
tvirtinama
Suomijoje.
Švedai,
laudą Suv. Valstijose.
Vietos valdžią apėmė bai
Fkraina. I r kaip vienai, taip kitai Rusija sutinka duoti auto kai padavė vokiečiams atsto didėja mirtingumas.
sakoma,
gailisi
Suomijos,
kai
Bet jei kartais ton šalin ne
vams ultimatumą. Pareikalau
mė, kuomet ji painformuota,
nomiją, jei to pareikalaus didžiuma tų šalių gyventojų.
po
mažesnėsėįS
savo
sesers,
ne
Tas pat paliečia ir rusinus.
^ ta 2 milijonų tonų anglių kas PRIEŠINASI MOTERŲ LY būtų įleistas, jis mano persi žiūrint to, kad toji su Švedi kad tiedu generolu su savo
kelti Ispanijon.
mėnuo. Vokiečiai kaip šiandie
kariuomenėmis maršuoja ant
GIATEISĖS AMENDMENja veda disputas už Alandų
nesupranta, kaip jie gali taip turi atsakyti į ultimatumą.
Pekino.
NEPATEIKINTI TALKI
salas.
TUI.
Atlyginimo klausimą ' rišti
padaryti, kol dar juose yra
ANGLIJA PRAILGINO SU
Tad čia tuojaus paskelbta
NINKU SĄLYGOMIS.
Švedų konservatistai bijosi
šiek-tiek vieko Bet užvisar- paskirta, komisija, kurion be
TARTĮ SU JAPONIJA.
Pensacola, Fla., liepos 14. - r
bolševikų pavykimo. Nes jų karės padėtis ir pasirengta
ginties. - Stipriai apsaugojami
Bet nenoromis turi sutikti. šiaušia - - tai lenkams baisi talkininkų ineina ir vokiečiai Floridos gubernatorius Catts
pavykimas gali paliesti Suo
reprezentantai.
šiauriniai sostinės vartai. 2i
Londonas, liepos 14. — Pas miją ir Vokietiją.
negarbė.
atsisakė šaukti
legislatųrą
Spa, Belgija, liepos 13. —
specijalėn sesijon su tikslu kelbta, kad Aanglija dar vie
Aiški talkininkų klaida.
KRASSIN IŠKELIAUJA
ANGLIJA STOJANTI UŽ GRAIKAI SUSIKERTA SU priimti federalį moterų lygia neriems metams prailgino poLenkų atstovybė čia konferen
ITALAIS.
litikinę ir ekonominę sutari*
cijoje labai nepatenkinta sąly
LONDONAN.
Švedai konservatistai yra
LENKUS.
teisės amendmentą.
su Japonija, nes nesama tinT nuomonės, jog talkininkai la
gomis, kokias talkininkai pa
Kanstantinopolis, liepos 13.
siūlė bolševikinei valdžiai,
bai blogai pasielgę pažadėda
Maskva,
liepos 13. — Čia
Paryžius,
liepos 13. — Iš
NEŠAUKS LEOISLATUROS kamo laiko pertaisyti aną.
kad šita taikintusi su lenkais. Spa pranešta,' kad Anglijos — Graikų ir italų kariuome
SESIJON.
Ta sutartis tarp abiejų ša mi ir duodami lenkams pagel- sovietų valdžios paskelbta,
Kaip žinoma, talkininkai ministeris pirmininkas Lloyd nės susikirto ties Nazilli, už
lių buvo padaryta 1911 ma bą prieš bolševikus, kuomet kad jos atstovas Krassin, kurs
Rutland, Vt., liepos 14. — tais.
lenkų vardu bolševikams pa- George painformavęs Rusijos 25 mylių šiaurrytuose nuo Ai^
. ~ nebuvo paliovęs siautęs kri- su Anglija vedė Londone tary
Gubernatorius Clement paskel
zis. Lenkai tik talkininkais bas prekybos klausime, - iš
siųlė padaryti armisticiją.
sovietų valdžios užrubežinių din, italų ruože (juostoje).
Graikai reikalauja, jog jie bė proklemaciją. Atsisako su
remdamiesi pradėjo karę prieš naujo iškeliauja Londonan.
Ir nors lenkus talkininkų reikalų komisarą TchitcheriPLĖŠIKAI APKRAUSTĖ
bolševikus ir sujudino rusų
pasielgimas trenkia nei žai n*h j°& bolševikai privalą su turį teisę ineiti italų ruožan šaukti legislaturą nepapra«BANKĄ.
PIRKITE
patrijotinius jausmus.
bas, visgi jie turi sutikti su tikti padaryti armisticiją su vydamiesi turkus nacionalis ton sesijon moterų lygiateisės
LIETUVOS PASKOLOS
Reikia žinoti, jog prie pa
tuo, ką talkininkai įsako jiems lenkais. Tai esanti viena iš tus. Tuo labjaus, kad turkai amendmento klausime.
Paimta $120,000 pinigais ir
BONUS
Gubernatorius
kritikuoja
pirmutinių sąlyga, be kurios nacijonalistai ten organizuoja
ramos lenkų prisidėjo ir Adaryti.
bondsais.
si su tikslu pulties prieš grai .augščiausią šalies teismą už
merika. Šita lenkams pavedė
Lenkus labjausia užgauna Anglija atsisakysianti tolespatvirtinimą 18-ojo amend
kus.
daug karės medžiagos, buvu
tas, kad jų armijos būtinai .niai vesti tarybas su Krassinu
Plainfielde,
111.,
penki
auto
\
Bet italai laikosi savo nuo mento.
sios Prancūzijoje, heimdama
turi
pasitraukti
tikruosna prekybos atnaujinimo klausimobiliniai plėšikai užpuolė
monės.
Jie
sako,
kad
tą
aps
jme.
pinigų. Be to, Lenkijon pa
Lenkijos rubežiuosna. Lenkai
Svetimų viešpatijų pinigų ve^
• vietos banką ir išnešė $20,000
kritį
ne
graikai,
bet
jie
kont
siuntė 20 savo oficierų, kaipo tė mainant nemažiau $25,000 lie
Sakoma, jog Lloyd Georgt
pinigais ir bondsais.
roliuoja ir todėl graikai neturi
patarėjų ir dabotojų.
ŽUVO PUSĖ PRANCŪZŲ
pos 10 d. buvo tokia sulig Mertaip kalbėjęs savo vardu, bet
Bankon
inėję
plėšikai
visus
teisės lysti kur" nereikia.
Prancūzija tuo metu lenkų chants Loan & Trust Oo.:
OFICIERŲ.
sutinkant Prancūzijai, Itali
bankos darbininkus ir ten bu armijai davė 3,£00 oficierų.
Del to tarp italų ir graikų
vusius pašalinius žmones su Gi Anglija lenkams pasiuntė Anglijos sterlingų svarui $3.85
jai
ir
Japonijai.
Londonas,
liepos
14.
—
Lai
Paryžius, liepos 14. — Pirm
vyresniųjų pakilo kartus atsiLietuvos 100 auksinų
2.67
ginė
rųsin
ir
ten
uždarė.
Po
tankų, uniformų, lėlętuvų ir Vokietijos 100 markių
lenkų puolimo prieš Kijevą
Prancūzai ragina Anglijos nešimas. Graikai nusiskun kraščio Choronicle korespon
2.67
to
veikė
kas
jiems
patinka
dar pinigų. •
Prancūzija lenkams buvo pa ministerį pirmininką pertrau džia, jog italai paremia tur dentas iš Rusijos praneša, kad
Lenkijos 100 markių
ma.
—
Lenkai buvo manę Kijevą Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr.^0
siuntusi 600 prancūzų oficie- kti tarybas su bolševikais, jei kų nacijonalistų reikalus ir bolševikai neturi pasiketiniPlėšimas atliktas dienos me palaikyti savo rankose kol bus- Šveicarijos už 1 ^dolierį 5 fr. 64
rų. Iš tų pusė jau žuvo karė šitie nesutiktų daryti armis- trukdo graikams prieš tuo* mų paliauti veikti prieš len
16 1. 50
padaryta taika su bolševikais. Italijos už 1 doL
tu.
kus.
veikimą.
je su bolševikais.
ticijos su lenkais.

Lietuva Atgauna Vilnių ir
Pripažintas Gardinas

Lietuviai Apdraudžiami nuo • ,
Užpuldinėjimų

•

—

•
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PINIGŲ KURSAS.

BOLŠEVIKAI NEPALIAUS
VEIKĘ-PRIEŠ LENKUS.

¥ \

-
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kas skaitosi nuo į s i r a š y m o dienos
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba įdedant pinigus į
registruotą laišką.
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Lietuvos Atstovybes Amerikoje
Pranešimas.
Pagalmus. Latvijos atstovas
DĖLEI SANTHOP SU LAT
Lietuvoje, sveikindamas Liet,
VJ
Steig. $einią ir širdingai lin
~
Čionai paduodame keletą kėdamas laimės valstybės pa
gautų oficijalių " E l t o s " pra grindo kūryboj, išreiškė viltį,
nešimų, kurie paliečia mūsų jog "abi broliškos tautos, ku
rios šimtmečius žengė eršsantikius su Latvija.
kiečių takais po svetimtaučių
Iš pradžios keli oficijaliai jungu, vienysis i r , bendrai
sergės brangiai įgytąjį laisvės
dokumentai.
vainiką."
Latvių vyriausybės pasveikini
Tokio tat turinio oficijaliai
mas ir linkėjimai Lietuvos
dokumentai.
Steigiamajam Seimui.

r

SH

T"—•—"

Be to paduodame čionai ke
u
Lietuvos Steigiamajam Sei
lias ištraukas iš laikraščių.
mui Kaune.
i
' LietuvosSteig. Seimą atida 1 Latvių valstiečių sąjungos
rant, mes turime garbės siųs '3ribwa Sėme'' rašo, jog ben
ti tam augštąjam seimui tik dradarbis buvęs priimtas len
riausius pasveikinimus ir pa kų pasiuntinio Estuose Vasisisekimo linkėjimus nuo Lat levskio, pakeliui iš Revelio į
vių valstybės valdžios. Latvių Varšavą sustojusio Rygoje,
valdžia rimtai įsitikinusi, kad kuris tarp kitko pasakęs:
Lietuvos Steigiamasis Seimas "Lenkų ir latvių santikiai ne
kuogreieiausiai stengsis nusta pasikeitė, nežiūrint į žinomą
Perniai rudenį Suomijos
tyti artimuosius drauginius ir incidentą spaudoje. Mūsų po
sostiųėje Elsiukuose (Gelsingkaimyniškus ryšius tarp dvie litika yra ta pati i r ' maži
forse) buvo suvažiavę Pabal
jų tautų-seserų, kas taip-pat nesusipratimai negali kenkti
tijos viešpatijų atstovai. Su
yra karščiausiu noru latvių del to, kad ta politika yra tin
kama abiem kraštam. Pavyz
važiuota su tikslu įsteigti tų
valdžios.
naujų šalių politikui? ir eko
(Pasirašė) Ministerių Kabi džiui, kad ir letgalių klausi
mas. Mes padėjom išvaduoti
nominę sąjungą. Sąjungon tu
neto Pirmininkas Ulmonis.
rėjo ineiti Estonija, Latvija,
Užsienio Reikalų Ministeris letgalius. o vėliau mūsų ka
riuomenė pasitraukė iŠ ten,
Lietuva, Lenkija ir Suomija.
Meirovič."
letgalius išvadavus. Mūsų po
Svarbiausias suvažiavimo tik
Ant šio pasveikinimo nuo litinė nuomonė yra ta, kad
slas buvo padaryti stiprią
vardo Lietuvos Steigiamojo tarp latvių ir lenkų nebūtų
sieną prieš rusų bolševikus.
Seimo buvo duotas toksai at Lietuvos, kuri skiria vieną
.Buvo pakviesti ir Lietuvos
sakymas: "Lietuvos
Steig. kraštą nuo antro. Tai svarbu
atstovai. Tuometinė Lietuvos
Seimas^ išklausęs Latvių val ir latviams. Dabar mes turi
vyriausybė nesiuntė savo at
džios sudėtus linkėjimus, siun me gerą susisiekimą geležin
stovi] suvažiavimam Bet žadė
čia savo padėką ir pažymi, keliu tarp Rygos ir Varšajo tą padaryti, jei lenkai ap
kad Lietuvos Steigiamojo Sei
>>
leis Vilnių ir kitas užimtas
vos.
mo bus viena iš primutinių
Lietuvos teritorijas.
Del to pasikalbėjimo latvių
pastangų nustatyti broliškus
Suvažiavime vadovavo len
santikius tarp šių dviejų val socijalistų organas "SocijalATVIRAS LAIŠKAS.
kai. Ne bi kam jie buvo pri
demokrats" rašo štai ką:
stybių.
einami. Išdidybei nebuvo ri
1 Amerikoje gyvenančius (Pasirašęs) Steig. Seimo pir " * Mūsų politikai svarbu yra,
bų. Su Lietuva nenorėjo turėti
kad tarp latvių i/ lenkų nebū
jokių reikalų. Kaip gi kitaip. lietuvius (-es), kilusius iš mininkas Stulginskas."
tų Lietuvos, kuri skiria abu
Juk lenkai Lietuvą skaitė ne Prienų, Pakuonio, Balbieriš
Be to, nu 0 Latvijos Steigia
atskiriama Lenkijos dalimi. kio, Šilavoto, Plutiškių, Birš mojo Seimo prezidento Čakste kraštu. Tai, svarbu ir lat
viams.' Taip prasitaria Vasi
Jiezno,
Nemaniūnų,
Jei lietuviai pageidavo bent tono,
buvo prisiųstas pasveikinimas
kokios sau laisvės, tas prigu Darsuniškės ir kitų tos apy ir linkėjimai Lietuvos Steigia levskis, kuris laiko save so
cijalistų esant. Mes galime pa
linkės parapijų.
lėjo nuo lenkų malonės.
majam Seimui. Tarp kitko aiškinti, kad lenkų dvarinin
Tuo metu lenkai ne tik engė Gerbiamieji Tautiečiai!
tuose linkėjimuose pasakyta: kai ir mjlitaristai turi didelį
Lietuvą, bet buvo jau pavergę Prienų progimnazijos moky
"Tebūna tarp Latvijos ir Lie norą gauti Lietuvą. Tečiau
Baltgudiją, buvo užėmę dide tojai tos progimnazijos ateiti
mi besirūpindami pasiuntėme tuvos nesuardomi santikiai, prieš latvių užsienio politikos
lius plotas pačios,.Rusijos.
teriša tas dvi tautas ne vien tokį nusistatymą mes eisime
Nepavyko tas Elsiukuose į daugelį Tamstų laiškus pra
kaimyniški, bet ir broliški ry kuoaršiausiai. Tai mes darysi
suvažiavimas. Kadangi lenkai šydami padėti mums pastaty
šiai, nes jos yra tikrai bro me ne tik del to, kad mes,
nebuvo sušnekami, tad Lietu dinti namą, kuriame galėtų
lių tautos."
kaipo socijalistai, paliksim lie
va neturėjo ten savo atstovų. tilpti "Žiburio" progimnazi
Iš savo pusės Lietuvos Stei tuvių tautos savarankumo tei
Bet lenkams visgi pavyko į ja Prienuose.
savo tinklus pagauti latvius. Vienas kitas mūsų tautiečių giamasis Seimas yra pasiun ses, bet ir del to, kad nuo len
Su šitais užmezgsti tamprus skubiai parašė mums laiškus, tęs Latvijos Steig. Seimo Pir kų įterpimo Lietuvos lat
žadėdami tuojaus padėti Prie mininkui Čakste tokį atsaky viams, kaip rimtai valstybei,
ryšiai.
mą: "Dideliu dvasios pakėli gręs iš lenkų pusės daug ne
Kiek palaukus po to šuva nų progimnazijai.
navimo lenkai su latviais be
Be to mūsų laiškas tapo at mu Lietuvos Steigiamojo Sei gero. Didieji lenkai gali laiky
lietuvių žinios pakėlė puolimą spausdintas viename, kitame mo atstovai išklausė Tamstos tis, kaip karo atžvilgiu dide
prieš bolševikus. Paėmė Dvm^ Amerikos lietuvių laikraštyje. asmenyj soverenės Latvijos lė valstybė, ir t a karo atžvil
ską ir inėjo Letgalijon. Lietu Tieji laikraščiai padėjo mums valdžios jos Steigiamojo Sei giu didelė valstybė tik tuomet
va buvo visai izoliuota.
pranešti apie varging'ą Prienų mo pasveikinimus. Už taip jausis visai drąsi, kaip ji
Po šito žygio lenkų-latvių I progimnazijos padėjimą ir prietelišką pareiškimą linkė strategijos atžvilgiu bus tvir
draugingumas ėmė irti. Nes tiems Prienų apylinkės lietu jimų Lietuvos Steigiamasis tai atsistojusi prie Baltijos
lenkai paskelbė, jog jiems pri viams, kurių antrašų nesuži Seimas siunčia broliškos tau juros. Todėl visai suprantama,
tos atstovybei kuogiliausią kad praėjus kuriam laikui, jie
klausanti Letgalija. Kiek pa nojome.
panorės žengti toliau per Lie
laukus lenkai pareiškė pasau
Kadangi vienas kitas Ame padėką. Tikimės, kad užmez tuvą ir įsistiprint prie Daugu
liui, kad Latvija be lenkų lei rikos lietuvių, besiruošiant su gami prietelystės ryšiai toliau vos."
dimo ir sutikimo negalinti da šelpti "Žiburio" progimnazi labiau sutvirtės ir įvyks mūsų
tarpe tikrai broliški ir nesuryti taikos su bolševikine Ru ją Prienuose' statant namą,
Tolius dėlei mūsų sostinės
rdomi
santikiai.
sija.
ypač susidomėjęs yra, ar kas
Vilniaus, latvių "Jaunukas
Pasirašęs)
Steig.
Seimo
Pir
Sinas" tarp kitko rašo: "Ži
Su tuomi lenkų išdidybė ne- daroma to namo statymui ir
1
mininkas
Stulginskas."
'
noma, kad lietuviai nekuomet
pasibaigė. Jų imperialistiniai vėl iš kur mokinasi mokiniai
nesiliaus reikalavimo Vilniaus
norai vis daugiaus ėmė vysty toje progimnazijoje, šiuomi
lies.- Garų-gale jie užsigeidė pareikšiu.
Jau dabar pastatėme (išmū nuėsto. Ar mes galime tą rei
pasisavinti Ukrainos plotus. Namui, kuriame tilps pro rijome) akmenų pamatus,ir kalavimą palaikyti? ,Mu«ų
tSavo manoma, kad lenkai pa gimnazija, medžio medžiaga
'' Žiburio''
pr ogimnazi j o j e spatfdoje pasirodė žinios apie
muš pusę Europos. Nes jie ė- jau supirkta, jau baigiama ap tuojaus pradėsime statyti na tai, kad Vilniuje dauguma lie
tuvių. Bet kol kas paliksim
mė skelbties nieko ncbiją. Gir dirbti ir suvežti į statymo mo sienas. .
di, turį stiprią armiją, per vietą. Medžiagos parūpinta Prieinūose mokinasi mokiniai patį tniestą ir pažiūrėsim, ku
daugel metų išmiklintą karės tiek, kad tame name galėtų iš šių parapijų: Prienų, Pa riame santikyj jis su arčiau
Lenkų
laukuose.
tilpti visa gimnazija, kuomet kuonio, Aukštosios Panemu siomis apygardomis.
Busijos bolševikai kvietė len to prireiks. Tą visą padarėme nės, Garlevos, Šilavoto, Vei oficijalinė statistika rodo, kad
kus taikon. Perspėjo juos ne iš vietos žmonių aukų.
verių, Plutiškių, Gudelių, Bal į vakarus ir pietų vakarus
sikėsinti prieš Ukrainą, kurios Pasitikėdami, kad Tamstos, bieriškio, Kriokelaukio, Ūdri nuo Vilniaus apygardos —dalis buvo bolševikų valdoma. Amerikoje begyvenantieji lie jos,
Birštono,
Darsuniškės, maž daug tarp Vilniaus, Ly
Reikalavo, kad lenkai apleistų tuviai, kilusieji iš Prienų ir Jiezno, Nemunaičio, Merkinės, dos,, Gardino, Suvalkų Kalva
Rusijos plotus.
rijos, Marijampolės ir Kauno
kitų tos apylinkės parapijų, Punios ir Alytaus.
Lenkai atsisakė taikinties savo ^aukomis padėsite mums '' Žiburio'' progimnazijos
lenkų gyventojų nuošimčių eir kiek palaukus pradėjo ge- pastatydinti ir įrengti tą
sama 29, 34; 11, 5; 3 / 3 . (Aly
Prienuose vedėjas
neralį puolimą prieš bolševi namą, mes drąsiai varome
Kun. P. Martišius. taus apskrityj rinkimuose į
kus.
darbą tolyn.
Lietuvos Steigiamąjį feeimą
Prienai, 1920 m. 2 birželio.
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Šitas puolimas šiandie juos
ir suklupdė. Nes loiševikų
armijas valdo geni jalo ranka.
Lenkai gi neturi ne tik gerų
karvedžių, bet dar, <lei dides
nės nelaimės, nuo talkininkų,
ypač prancūzų, nesulaukė ža
dėtos pagelbos.
Ir kaip tai trumpu laikotar
piu persikeitė laikai. Kituomet
nesuŠnekami lenkai šiandie pri
pažino Lietuvai nepriklauso
mybę ir šaukiasi Lietuvos pa
gelbos. Apleido jie Vilnių ir
Kitus Lietuvos miestuj. Susikrausto į savo tikros Lenkijos
rubežius.
Ir mėgina jie jau daryti tai
ką su bolševikais. Nors su
klupdyti, bet dar šaukia, kad
jiems gaila Lietuvos, Baltgudijos ir kitų naujai atkaitusių
šalių. Talkininkus prikalbina
juos užtarti, kad Lietuvos šo
ne rubežių klausime nebūtų pa
daryta jiems skriauda. Šitam
klausime talkininkai bolševi
kams skelbia savo sugestijas.
Bet tai veltus darbas. Bubežių klausimą gali rišti tik
bolševikai ir visos tos tautos,
katras lenkai mėgino pavergti.
Nes lenkai nugalėti it neturi
balso. Vokiečiai priversti buvo
priimti talkininkų paduotas są
lygas. Nugalėti lenkai bus pri
versti t$ pat padaryti.
Kituomet " D r a u g a s " šioj
vietoj buvo pareiškęs, kad len
kai kuomet nors apraudos ne
susivaldymą, kuomet jie buvo
pakilę pamušti Ukrainą.
Šiandie lenkai jau rauda.
Gal po šitos pamokos pasveiks
kiek-nors lenkų tautos veikė
jai. Butų gerai, kad jie pas
veiktų.
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lenkai iš 29,335 balsų gavo rių jausmų, tai norėtų, kad tie
ms ypač nuo kurių jiems katiktai 1.085 balsus/.
J rytus — Svenčiaaių apy da nors teko nukęsti, ar vargo
gardoje atakirose vietose dau patirti, .atkeršijus pastatant
giausia tai — 47 nuošimčiai. tokiame arba net aršesniame
Tuo būdu ViJaius, kurio gy padėjime, kaip patys buvo.
Bet, kaip numanu, pati di
ventojų skaičiaus, dauguma
tai žydai, lenkai ir sulenkė-; džiuma darbininkų, sveikiauję lietuviai, atskirtas nuo et sioji jų dalis ir protingiau
nologinės Lenkijos juosta, kur sioj!, tos diktatorystės nepa
lenkų gyventojų skaičius yra geidauja ir už tat stovi nuo
mažuma." Toliau laikraštis šaliai nuo socijalistų, kuriems
daio išvadas: "Mes turime diktator^įauti rupi.
moralę teisę palaikyti lietu Taip, didžiumai darbininkų
vius jų stengimuose atgauti nerupi diktatoriauti, tik rupi,
Vilnių. Ekonominiu atžvilgiu kad jų teisės nebūtų pamintos,
Vilniaus prijungimas
prie kad jie nebūtų skriaudžiami,
Lenkijos butų mums patoges kad jiems butų padedama taip,
nis, nes tuo būdu mes turėtu kaip ir kitiems luomams, kad
mėm tiesu tranzito susisieki jie butų laikomi lygiais pilie
mą su lenkais. Bet atsiminki čiais su kitais, kad ir jie ga
me ir tai, kad tuomet lenkai lėtų imti dalyvunią politiš
stengtųsi save aprūpinti Dvi- kame šalies gyvenime sykiu
nsku.... Mums reikia stengtis su kitais piliečiais, kad jiems
ir suLietuva, mūsų artimiausia butų lengvai prieinamas mok
kaimyne, ir giminaite lietuvių slas ir t. t.
tauta nustatyti gerus santi
Toki, rodos, yra pageidavo
kius. Jos teisingus reikalavi mai didžiumos darbininkų. Jie
mus me6 turime palaikyti." yra labai teisingi, prakilnus,
Iš priežasties išrinkimo L.
Natkevičiaus, buvusio karo
atašė Rygoj į Steig. Seimą,
"Baltijos Vetstnesis" įdėjo
buvusio mūsų karo atašė Ry
goj kap. Natkevičiaus biog
rafiją, nurodydamas jo darbuo
tę Lietuviai ir stengimąsi susi
pažinti su latvių tauta. Gale
randame: "Širdingai pareiš
kiame p. Natkevičiui gero pa
sisekimo naujame darbe—Stei
giamajame Seime. Mes tiki
me, kad kap. Natkevičius ir
ten darbuosis kaip brolis abiejų tautų suartintojas ir
draugingų saniikių palaiky
tojas."
Paskutiniu laiku santikiai
vis eina geryn. Esą rimtų žiuių, kad latvių valdžia yra
pasirįiusi tuojaus atiduoti
Palangos sritį ligi 'Šventosios
upėsLiet. Be to, šiandie latviai
nebekelia jau savo pretensijos
prie Mažeikių geležinkelio
juostos ir prie Žagarės. Dėlei
llukštos teritorijos pradeda
ma įsileisti į tam tikras tary
bas, kurios tikimasi privesią
prie susitarimo. Siena su lat
viais pradeda tvirčiau nusis
tatyti.
Liet. Atstovybė Amerikoje.
•

AR DARBININKAI NORI
DIKTATORIAM?
Kad socijalistai ar Sioki, ar
toki nori diktatoriauti ir kad
jie nenori pokityvio darbo eyJriu su kitu partijų žmonėmis
dirbjti, tai gana aiškiai matyBet tie patys socijalismo
vadai nuolatos kalba " darbo
žmonių'' vardu, kalba kaipo jų
atstovai, jų minčių, norų ir
pageidavimų išreiškėjai. Ar
gi tat tie, "darbo žmonės",
kurių vardu kalba socijalizmo
vadai, taipgi nori. diktato
riauti! Ar jie nori vieni visus
valdyti, visiems savo įstaty
mus išduoti, visiškai kitų žmo
nių balso neklausant ir jų pa
geidavimų nepaisant?
Tiesiog sunku atsakyti. Nė
ra vienok abejonės, kad dalis
darbininkų, ypač tų, kurių šir
dyse pranyko
krikščioniški
jausmai, o užviešpatavo, nuo
latos socijaliamo vadovų įke
liami keršto, neapykantos i r
pagiežos jausmai, norėtų dik
tatorįauti. Net yra tarp jų to
kių, kurie savo privatiniuose
ginčiuose tarp savęs dirbtu
vėse, ar kur kitur, išsireiškia,
kad jiems butų džiaugsmas, jei
gautų kada nors suvilgyti savo
ranfcas • savo priešų
kraujų.
Tokiems diktatorystė kvepia.
Kiti,' kad ir neturi tokių'bjau-

gražus. Kas tam priešintųsi,
tai dasileistų grynos neteisy
bės.
Socijalistų vadai į didžiu
mos darbininkų pažiūras neat
sižvelgia, priešingai jąs pa
juokia, žemina. Tokius darbi
ninkus vadina da nesusipratu
siais. O ne. Jiems nesusiprati
mo negalima primesti; tik jų
nėra da sugadinti širdies
jausmai. Da socijalistiško kei
sto ir nuožmumo nuodai jų
širdžių
nepasiekė.
Dievas
duos, kad nei nepasieks. Be
socijalistų darbininkai atsieks
pamaži, ko jie pageidauja. Ir
be socijalistų jie pataikys iš
rinkti į Seimus savo atstovus,
kurie jų reikalus pasistengs
teisingai, protingai, be jokiots
skriaudos kitiems, aprūpinti.
Jie taippat, ramiai svarstyda
mi i r ' į aplinkybes atsižiūrė
dami, supranta, kad negali bū
ti visi reikalavimai umu laiku
įvykdinti. .Prie to prieinama
palengva, ramiai ir tvirtai.
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tinek Gerą Amatą. Už,
dirbk $35 iki $75 Savaitėj
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur reikalaujami
Ge
riausias amatas,
mes Išmokiname
1 kalėta
savai
čių,
prityrimas
duodamas mokinanties. Vietos atdaros. Specijalis
Kriaučystės Skyrius, mokslas užgant-dina visus.
M ASTEJl SCHOOL
• 190 S. State 6tr.
Kanapas Lake str. ant 4tu lubų.
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OB. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 4830 W. 13 S t
Kamp. 4 t Goavt
Bee. U i t W . . 4 f A v m e
Telefonas Cicero • « • •
Ofiso Cioero 41
• AliBAMB LDVrUTUKAI
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S. D. LACHAWICZ
M E T U VYS G K A B O R I I S
.idotii
Patarnauju,
laidotuvėse
ko pigiausia.
Reikale meldžiuii atsišaukti,
o mano
a
darbu busite užgonėdintl.
___
2314 W . 23 P L
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą { People Teatrą
1616 YV. 47 Str.
Tol. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Re*. 2914 YV. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tci. McKinley 363
»»•'
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Telefoną.-
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DR, G. KASPUTIS
DĘNTISTAS
9*11 6. Halsted Str.
Chicaipo. 111.
V A L A N D O S : 9 — 1 2 A. M .
1—5: 7—8 P . M .
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Dr.C.Z.Vex*tia
Valandos: suo 9 ryto lkl •
Seredomls nuo 4 lyg- 9 vakare
4713 SO. ASHLAND
AVENLE
arti 47-toe Gatvės
j
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V. K.

ANTANAS SMETONA AT
VAŽIUOJA AMERIKON.
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DR, S. MIKELIS
G Y D Y T O J A S I R U B I R l RGAsJ
- Ofisas Ir G/vaotmo vl«t»

»252 So. Balated Str.

Iš pasitikėjimo vertų šalti Ant Viršaus 1 nivensal State
nuo 10 iki 12 ryta:" n u o |
nių New Yorko apieUnkės Valandos
t Jki 4 p o platu: i»uo 7 .iki 9.
Nedėliozms nuo 10 iki I.
darbuotojai patyrė, kad Lietu
vos pirmasis prezidentas An
•JPS-"!••
tanas Smetona žada aplan
kyti Amerika ir Šia laikyti prezidentą gražiai pasitikti ir
paskaitas ir prakalbas sietu tinkamai pagerbti.
vos reikalais. Gerbiamojo Sine
J. Karosas.
tonos kelionės tikslas busiąs
KELEIVIS" IR ELEK
grynai tautiškos reikšmės ir
TRA.
jisai savo kelionėje po Ame
.
rikos lietuyių naujokynus iš
Praeitą pavasarį So. Bos. • •
imtinai rūpinsis Lietuvos tau tone buvo teismas, kuriame J .
tiniu klausimu.
George Gegužis ir Stanley T.
ftew Yorko apielinkės Fe Miohelson tapo pripažinti kal
deracijos Tarybos darbuoto ti, kad vogę elektros ir dide
jų septinta konferencija džiau lės bausmės tapo ant jųdvie
gsmingai sutiko žinią apie jų uždėtos. Bet 22 birželio šių
Lietuvos pirmojo prezidento metų kaltintojai atėmė iš tei
kelionę į Ameriką ir visi dar smo savo skundą.
buotojai karštai pasižadėjo
buvusiam Lietuvos preziden
KAIP PANAIKINT BONKŲ
tui jo I kelionę po Ameriką pa
TRUKIA.
lengvinti tvirta parama ir pa
tarimais. Palydovu gerbiamam
Nekuomet nepadėk šaltas
Smetonai busiąs žymus lietu bonkas, pripildytas ir neprivių darbuotojas iš tėvynės.
pildytas, karštame vandenyje.
Gandai apie Lietuvos pirmo . Nedėk šiltas bonkas šaltame
jo prezidento kelionę į Ame vandenyje, i
riką buvo senai pasiekę A- Perpilnai neprijrimšk bonmeriką, bet Federacijos dar Kas.
buotojai iš New Yorko apie- Eeikia įdėt naujas bonkas į
linkių tikrų žinių apie tai ne puodą šalto vandenio, uždėt
turėjo. Dabar pirmojo Lietu ant pečiaus ir povaliai įkaivos prezidento kelionė į Ame tint.
riką atrodo įvykusiu faktu*.
New Yorko apielinkės Fe REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
deracijos darbuotojai lygiai AugitolėUui *Waukegąn, J&
giliai. įsitikinę, kad Amerikos «A#ie liberalų tauškalo, prakal
lietuvių, katalikų visuomene bas sykį', jau. buvo '^Drauge''
oficijaliai žinioms apie gerb. r a š ^ a . Nedėsime. Ęašylįte. ži
Smetonos kelionę pasitikrinus, nutes iš waukeganjėeių fcatajiprisidengs pirmąjį ' Lietuvos *kų gyvenimo ir djfcrbuotė*.
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ŽYDŲ REIKALŲ MINIS
TERIJA.
Spaudos skyrius.
Biuletinas Nr. 11.

LIETUVIAI AMERIKOJE Į
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MAHANOY CITY, PA.
»

I. Palestina žydams.
Š. m. balandžio 24 d. Auk
ščiausioji Santarvės Taryba
San Hemo konferencijoj nuta
rė, jog Palestina skiriama žy-.
du tautiniu židiniu. Palesti
nos manjlatas pavestas ang
lams tikslu išdirbti šaliai toki
statutą, kuris įvykdintų tąjį

i

Netoli nuo Mahanojaus ran
dasi įnirtingai gamtos apdova
nota vieta vadinama Lake
Side.
Šią vietą aplinkių kolo
nijų lietuviai išrinko sau kai
po tinkamiausią kasmetiniam
susispietimui i r , apvaikščiojimui vadinamos " Lietuvių Die
nos " J a u iš eilės čia buvo ap
vaikščiojama "Lietuvių Die
na' ' per penkerius metus, kur
susirinkusiųjų minių — mi
nios, siekiančios keliolikos tū
kstančių žmonių, labai malo
niai praleizdavo laiką. Taigi
pavyzdžiu kitų metų, šįmet
taip-gi bus čion apvaikščioja
ma "Lietuvių Diena."
Aplinkinių kolonijų lietu
viai jau turėjo du susirinkimu
Mahanoy City, Pa., kur tapo
išrinktas tam tikras komite
tas, kurio užduotimi yra uo
liai pasirūpinti sutvarkimu to
viso dalyko.
Per susirinkimą išnešti ir
svarbesnieji nutarimai.

mm » » » • » » • • • • • •
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Po prakalbų klausta, ar bus
Rockforde Labdarybės kuopa
ar
ne..
Pirmas
įstojo
kun. Slavynas. Antras įstojo
Antanas Domeika. Jis susyk
užmokėjo visą šimtą dolierių
ir tokiu būdu tapo pirmafe
garbės narys Rockforde.
Pilnais nariais dar užsira
šė Petronėlė
Jankauskienė,
Domininkas Matas, Antanas
Rupšis, Vladislovas Gedgau
dą*, Jonas Digris, Antanas
Duse vyčius. Tie visi užsimo
kėjo įstojimo' mokestį ir už
pirmą mėnesį, ty.* po $5.50.
Į tą patį skyrių įstojo Juo
zas Leita, Antanas Urbelis,
Pranciškus Vaivada.

Jei tik nuoširdžiai visi pasidarįnoftim, milžinišką nauda
padarysim parapijai, p drau
ge .busim pavyzdžiu ir kitoms
lietuvių kolonijoms.

Rengimo Komitetas.
1
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Lietuvos žmonės pagedauja dienraščio " D r a u g o "
Dovanai siuntinėti negalime, nes perbrangųs dabar lai-,
kai sunku tesėti.

L. Raudonojo Kr. Reni. sky-'
rius įrengė pikniką, kuris bu
Amerikos lietuviai padarykite malonumą saviškiams
vo 5 d. liepos. Diena buvo gra
Lietuvoje, užrašydami jiems " D r a u g ą "
ži, todėl ir publikos atsilankė į
'
"i
nemažai ir visi buvo patenkin-;
Draugas" į Lietuvą
\
ti. Bekvėpuodami tyru oru vi
$8.00
Praktikuoja 98 metai
MeUms
si linksminosi iki vakarui da
• • •
* • •
Ofisas 8148 So. Morgan 84.
rydami nemažą pelną. Nors ir
Kertė 82-ro St.,
Chicago, DL[
metų
• • • •
SPECIJALISTAS
apsčiai buvo skanių valgių ir
Ši žinia, kad žydų taniai
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- |
Adresuokite:
į
.
gėrimų, bet iki vakarui nieko
niškų Itgų.
pripažinta istorinė teise Pa
J O F I 8 0 VALANDOS: Nuo 10 ryto
neliko. Kada viską išpirko,
lestinai, viso pasaulio žydų su
DRAUGAS PUBL. CO.
iki t 'po pietų, nuo € iki 8 valan
tada
visi
pradėjo
skirstytis
da vakare.
tikta didžiausiu džiaugsmu ir
Nedėliomis nuo 0 iki 2 po piet.
1800
W.
46th
Street
Chicago,
Illinois.
|
namo. Taip tai "VVorceslerio
entuzijazmu.
Telefonas Yarde 487
lietuviai katalikai užjaučia L. miiiiimiuiiiiuiiiiimiiuiiiiiiMiiMUUiM^
Visose žydų gyvenamose
R. Kryžiui.
vietose įvyko pagerbti tam di
Selpėjais nariais įstojo Al Liepos 6 d. buvo Tautos Fon suomet plaukų slinkimo prie;
džiausiam istoriniam įvykiui
eksandras Šalkauskas, Karo do mėnesinis susirinkimas, ku žastis skalpoje. Eik pas ,gydy*
dideli liaudies susirinkimai,pra
lis Valiulis, Ciprijonas Nor rį atidarė pirm. gerb. kun. J. toja Jie* barzdaskutį, nes plau REIKALINGI LEIBERIAI
nešimai ir demonstracijos. I r
kus, Marijona Urboniukė. Jie Čaplikas. Perskaičius protoko kų slinkimas gal ženklas ko del fabriko darbo. Pastovus
Liet. didesniuose miestuose
ADVOKATAS
ir užsimokėjo. Į tą patį sky lą, kalbėtasi apie pįKniką. Nu kios ligos ir gydytojas lejag* darbas.
:
Oflsai Didmiesty j :
ir miesteliuose gyventojai žy
LINK BELT 0 0 .
rių dar įstojo Antanas Stan tarta varyti didelę agitaciją, vai pažins ir išgydys. Tankiai
dai su didžiausiu entuzijazmu
29 South La Baile Street39th ir •Btewart A v e
kus ir Kazimieras Z&karevi- kad prikalbinti dauginus žmo slinkimas plaukų reiškia imu
KambarU 824
- i —
sutiko tąją džiaugsmingą ži
y•
'
jus
plaukus.
nių prie mėnesinių mokesčių.
TeL Central MM
nią. Daugely j miestų ir mies
cia.
Priežastie žilų plaukų reiš^Į
Išrinko agitatorius, kad kal
REIKALINGAS
telių įvyko mitingai, kuriuose
Sudėjus ir suskaičius pir
! Į Vakarais, 812 W. 33 81
kia pragaišinima dažyvės i f
bintų naujus narius.
San Renio nutarimas atatin
i
»
™"
muosius rockfordiečių įmokesTeL Yanls 4041
atsiradimą mažų orinių .burbu
Toliaus
išrinko
naujft
iždi
Salesmonas kuris mokėtų M 011
kamai buvo švenčiamas ir
čius* Labdarybei
pasirodė
lių
^plaukuose,
kurie
duoda
ninką Adomą Stoškų. Turėda
Štai jie: "Lietuvių Diena" $145.70.
Lietuviškai, Ruskai ar Lenkiš
gerbiamas. Ypač iškilmingas
mi veiklų iždininką, tikimės baltų itoaizdą. Žili plaukai ne kai gali uždirbti gerus pininbuvo mitingas Kaune, kuria šįmet iš eilės VI apvaikščioti
Čia pat tapo išrinkta ir kp.
gali but gydomi, bet švari ir gus, atsišaukite pas M. J . Eme tarp kitų sveikino Žydų |-Lake Side, i6 dieną rugpjū valdyba. Garbės Pirmininkas du syk sėkmingiau Tautos Fcn
sveika galva gali sulaikyt, I V 1DUTIS, 1733 North FrancisReikalų Ministeris D-ras M, čio mėn. — panedėlyje; pasi Antanas Domeika. Tikras pir do labui pasidarbuoti.
veldėjimas losią svarbia role j
. i fonaS A r m U a g e
Soloveičikas, Anglų Misijos rūpinti extra traukinių del mininkas Vladislovas Gedgau R. Kr. sk. ir T. F. sk; koresp: paliūkime. plaukų tapti žilais. c o A y e T e e
Baltijos pajūrio
valstybėms publikos; pradėti apvaikšcio- das, sekretorius Jonas Digris,
1
.
A L . R. K. S. MOKSLEI
jimą
pamaldomis
ten
pat
ant
iždininkas Antanas Rupšis;
DARBO PERTRAUKIMAS
Viršininkas Vard'as, BaltguVIAMS ŽINOTINA.
džių Reikalų Ministeris J. Vo- atviro oro; surengti platų ir iždo globėjai: Karolis Valiu
KEIKALUTGA MERGAITĖ
Darbas gene ralio štabo W a r
ronko. Mitinge dalyvavo ir įvairų programą, k. t. prakal lis ir }>-nia Dusevyčienė.
padėti prie naminio darbo, mažoj
Divizijos
Tarnystės
ir
Infor
bas,
dainas
apielinkės
chorų,
Kaip
žinoma,
kad
devinttfs
šeimynoj, gera užmokestis. — pasto
Panedėlyj, liepos 5, 10 vai.
Užsienio Reikalų Ministerijos
.
I
įvairias žaismes ir t. t. Taip rytmetyj toje pačioje svetai moksleivių seimas
pripuola macijos Skyrio, pirmiau .buvęs v u i darbas.
atstovas.
6222 Ebcrbart Ave.
gi laikyti keletą " s t a n d ų " su nėje buvo lietuvių parapijos Cambridge, Mass. Vietiniai Ofisas Karės Sekretoriaus ASmetonos gerai pritaikinti akiniai
Tel. Normai 833
II. Instrukcija prie įstatymo įvairiais užkandžiais ir minkš
bus palengvinimu del Jūsų akių.
susirinkimas. J a m pasibaigus moksleiviai, pasitarę tarpe sa sistento, tapo pertrauktas su j
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
apie žydų bendruomenes.
tais gėrimais. I r daugiau nu į susirinkusius prakalbėjo p. vęs, nutarė moksleivių seimo birželio 30 d., 1920.
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru
R*4KAX4KGOS
»V, kuor.iet skaitai ar siuvi ar l a 
merginos del lengvaus fabriko dar
6is
jofįsas
buvo
įsteigtas
tarimų
mažesnės
svarbos.
pieną
viešai
piiHkelbti,
kad
vi
Jucevičius,
Labdarybės
agita
šai,
tai tuomet yra ženklas, kad
Žydų Reikalų Misisterija,
bo. Gera mokestis ,ir geros darbo
reikia
Jums akinių. Mano 16 metų
Patyrimas kitų metų paro cijos komisijos ^narys iš Chi- si iš kalno žinotų.
kovo mėn., 1919, ir jo svar sąlygos. Atsišaukite:
susitarus su Vidaus Reikalų
patyrimas priduos Jums geriausią
ADAMS & WESTLAKE
Diena" cagos. J o kalba labai patiko
Moksleivių seimo vakarai biausia* tikslas buvo aprūpin
patarnavimą už prieinamą kaina
Švietimo Finansų, Prekybos ir do, kad "Lietuvių
324 W. Ohio Str.
net taip žemai net iki $3.00.
Pramonės Ministecijomis iš gausiai sušelpdavo ir Tėvynės- žmonėms ir jie sutarė dar la šiuosmet bus ne vienoje vieto ti darbu ex-karininkus. Pra
J0HNSMETANA
leido instrukciją del laikinojo Lietuvos reikalus, nes apie biau remti labdarybės darbą, je, bet artesnėse Cambridgio, džioje darbo atsirado dauge
REAL ESTATE SAfiESMAN
Akių Specijalistas
lis vyrų,/kurie nežinojo apie
Pilną arba puse laiko. Mums f ei kia
įstatymo apie žydų bendruo tūkstantinę dol. būdavo pa P-nas Jucevičius ypatingai \lass. kolonijose.
gerų darbininkų ir gerų agi
1801 S. Ashland Av. Chicago
Moksleivių vakarai bus šio valdžios aprūpintą pašelpą. vyry,
menių Tarybų teises apkrauti siunčiama kasmetai Tautos kalbėjo apie pašelpimų drau
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
KgTAmfnas suteikiamas dykai.
Fondui,
t.
y.
visą
likusį
gryną
Šis
ofisas
pagelbėjo
tiems
su
dėjo.
.Mes
jums
padėsime
ir
pakelsi
se
kolonijose:
sulauktuvės
Kampas 18-tos gatvės.
gijų
dalyvavimą
labdarybėje.
mokesniais gyventojus žydus
m e iki $10,000 algos i metus.
8-čios
lubos virš Platt'o aptiekos.
pelną
nuo
tos
dienos.
ŠįmetBilekas. VVorcesteryj, Mass., Cambri sinešti su Viešos Sveikatos
vykdymo tvarkos.
Kambaris 14, 16, 10, 17 ir 18
JAV ARAS and JOHNSON
gi tikimasi turėti pelno nema
Tėmykifce į w*ąm> parašą.
8Ui floor—118 N. Ua SaUeStr.
dge, Mass., Brighton, Mass. ir Skyriais, Federaliu Bordu ir
Einant šia instrukcija ben žiau kitų metų, ir visą tą pel
Valandos:
nuo 7 vai. išryto 11d t
i
CICERO, ILL.
ir Karės Apsaugos Biuru.
So. Boston, Mass.
vai. vakare. Panedėliais, Šarado
druomenės Taryba pripažino- ną nutarta teikti Liet. R. Kr.
mis ir Petnyčiomia.
Taigi, gerbiamieji mokslei Taip-pat "pagelbėjo kareiviams
m
mšm
~~"
^
ma vieninteliu vietos gyvento ir pasiųsti tiesiog į Lietuvą.
Dirbant vienybėje daug ga viai ir moksleivės, kurie ža sutvarkyti visus savo reikalus.
jų žydų atstovu. Tarp ko kito
Pranešdamas
šią
žinutę lima nuveikti tėvynės ir Baž date atvykti su prakalbomis ir
Kuomet darbo padėjimas
REIKALINGI
numatoma perijodiniai visų
kuoplaČiausiai Lietuvių visuo nyčios naudai. Suprasdami tai kitomis programos dalimis, palengvėjo, biuras užsiėmė pa
bendruomenių atstovu šuvair Vaikai dirbti Packapnegalėdintiems Vyrai
menei, o ypatingai artimes ciceriečiai ir veikia, ypatingai meldžiame rengties ir iškalno gelbėjimu
•
TT
žiavimai kordinuoti jų veiki
ex-kareivjams, ir per paskuti ging House
nėms kolonijoms, šiuomi pri draugijos, susispietusios į A. mums .pranešti.
mui.
Su įvairiomis informacijo nius keturis ar penkis mėne
menu visiems, kad jau nebe L. R. K. Federacijos' 13 sky
HETZEL&OO.
rių.
III. Tautinių mažumų teisės toli toji tradicijinė "Lietuvių
mis meldžiu kreipties šiuo ad sius laikas buvo naudotas mo
17*3 I*rr»bee Str.
Diena." Tai-gi, rengkitės kuo- Rugpj. 1 d. Bergmaną o dar resu : Vincentas J . Damazus, kinimui tų ex-kareivių ir ppLietuvoje.
i
rupinimui mediKale priežiū
skaitltngiausia 16 rugpjūčio j že, Riversidėje, bus didelis pi Box 15. Cambridge, Mass.
AM&RIKOS LIETUVIŲ
Prie Latvijos Švietimo Mi
V. J. Damašus. ra, laviiumui i r įų reikalų už- Į knikas, kurį rengia parapijos
Lako-Side.
nisterijos yra tam tikras Švie
REIKALINGI
naudai visos Cicero lietuviu
baigimui.
I
K. Diržis.
timo Departamentas tautinėms
Foundrės darbininkai 60c į valandą.
PRIŽIŪRĖJIMAS
Kad pasekmingai atlikti tą Tiktai .Rirmoe fclccos vyv?.3 lci et
T r e s o s Kom. Narys. katalikų draugijos vardu Fe
y«vinfim«»- apEii?kos Ir lietuviškos
mažumoms, tvarkantis visų
..uiL
t l tu.tUu«uaos> kaygvedyatėa, atadarbą, turės organizuoti Ser 8išaukia.
deracijos 13 skyrio. Jei tas
SKALPOS.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
Latvijoj gyvenčių mažumų
stų, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
*
vice Men's Welfare komite \
W. W. KIMBALL CO.
draugijų darbštumas nesuma
ROCKFORD,
ILL.
rijos, geografijos, politikinės ekono
kultūrinius reikalus.
2081
W.
20
Str.
mijos, pilietystės, dalliarašystės.
tus
po
visą
šalį.
Tie
komite
žės, be abejonės, piknikas pa
Reikalinga prižiūrėti skalpų
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
Kiekvienai mažumai prie
Nedėlioję, liepos \ &v. Petro vyks, kaip pavyko &v. Antano ne plaukus.
tai, su pągelba Amerikos Rau
4 valandos po pietų; vakarais nuo 0
Departamento įsteigtas
tam ir Povilo parapijoje Rockfor
iki 10 vai.
parapijos.
.,
Vientik parvuojimas periųai donojo Kryžiaus, Amerikos pigiai 5 PARSIDUODA
1
pasašierių
automobilius
1918
3106 So. Halsted St., Chicago.
tikras skyrius. < kuris veda sa- de, TU. buvo bažnyčios vardo
Legijono ir kitų panašių įs metų 6 cylindrų, mašinerija geriau
Girdėjome, kad Sv. Antano nys žilus plaukus.
—
vo raštinę, korespondenciją ir atlaidai. Ta paėia diena l> vai.
etovyj.
d r-ja yra nutarus kuodaugiauPlikumas retai gydomas. I taigų, galės Tarnystės ir In siam
Atsišaukite pas savininką:
tt. savo gimtąja kalba. Prie po pietų Knigbts of Colum- sia parduoti įžangos ženklelių Skalpą panaši į kūno odą ir formacijos Skyrius naudingą
gg«.»»^»^ • ) > • • » .
4511 S. Wood Str.
Departamento yra atskiras bus svetainėje šalę italų kata ir išrinko 20 rinktinų vyrų turi but švariai užlaikoma. darbą toliau vesti.
skyrius žydų švietimo reika likų bažnyčios įvyko mažas už baro dirbti, Kitos dr-jos, Galvų prausk nors kartą, sa
ANT RANDOS
4
kambarių
beismentinls flatas, e4
lams, kuris uoliai darbuojasi susirinkimėlis.
ANT RANDOS.
kurios prieš pikniką laikys su vaitėje su geru " t a r " arba
iektros šviesa, steam heat, šiltas van
žydų kultūrinėj srityj.
Z single kambariai ant randos su ra duo.
$30 mėnesyje 8215 Flouruo*
Kun. V. Slavynas, vietinis sirinkimus, parodys ką gali ir, " s u l p h u r " muilu. Tas išnai kandais,
apšildomi.
Str. Atsišaukite vakarais po 4.
Kainos kurios pritinka kiekvie- i
6637 So. Fmnotsoo Ave.
IV. Žydų tautinių teisių pri klebonas, pasakė, kad susirin tikimės, nepasiliks nuo 6v. j kins pleiskanas ir plaukai pa
nam
kiSeniui. Gvarantuojame kad
T
pažinimas čekų Slovakų Res kimo tikslas yra pasišnekėti Antano dr-jos. Ypatingai mo siliks švelnus. Nesvilink plau
I sutaupinsime jums 10% Iki b0%^
PARSIDUODA
PARSIDUODA.
publikos Konstitucijoj.
apie aprūpinimą nelaimingų terų ir margaičių dr-jose geras kų- galus, nes tas jokio gero salimias ir du namai turi but par Barzdaekutjtkla (Barber Shop) lie {.ant kiekvieno pirkinio; nekuria f
duoti trumpu laiku, už pigią prekę tuvių apgyventoj kolonijoj, priežasdalykai mažiau negu wholesalo i
Čekų-Slovakų Žydų Taryba lietuvių. Tą pasakęs klebonas ir pakilus ūpas, k. a. Nek. neatne&a.
Uetuviu apgyv«ntoj vietoj.
Us pardavimo savininkas eina i ki
kainos.
,
Vadinamas^ "plaukų mais Savininkas,
ot'icijaliai pranešė Žydų Dele davė kalbėti kun. Bučiui. Ši Pras. Š. P. M. dr-joje, Moti
ta "pisnį" Atsišaukite:
4632 MaiHhfield Ave.
Vyru ir jaunu vaikynu gatavi
J. R. LARUS,
gacijų prie Taikos Konferen tas išdėjo reikalą lietuviškos nos Dievo Sopulingos, Visi} t a s " negali užląikyt arba, ge- wf,m,i iu.\\umu, w> i, . ,i i ai. * j * . M 4 W. Baltimore
drabužiai
padirbti ant užsakymo
St.
bet
neatsišaukti
siutai ir overko- i
Baltinsore, Md.
cijos Komitetui, Paryžiuje, jog prieglaudos jauniems našlai Šventų vyrų ir moterų, Apaš riaus sakant, maitint plaukus. PAUKŠČIŲ GIEDANČIU KAS NORI
tai su dirgeliais ir be, fer fitt'ng' .
PIRKTI.
žydų tauta pripažinta Čekų- čiams ir pasenusiems darbi talystės Maldos, Šv. Juozapo, Jeigu nori turėti gražu s plau
ir kitokio styliaus 132.50 iki | 0 0
Kanary birds (kanarks). Galima
PARSIDUODA
Pamatykite
mušu specij&le eile
Slovakų konstitucijoj kaipo ninkams. Po to jis papasako Moterų Sąjungos 2 kp. ir ki kus, visuomet turėk sveiką gauti. 4$ 12 S..W«od Str.
siutu ir overkotu po $15, 17J60.
naujas
6-kių
kambarių
namas
su
pubasemąnte. Kainos įvuirios: prastesni
$20, $22.60, $25. ir $S0. Juodi
, galvą, tuomet ir bus sveiki pigiau
tautinė mažuma. Todėl žydai jo, kaip eina labdarybė tarp tose: .
parduodami, mokyti
bran ąe akro žemės, tikra vištų farma,
Siutai
po $45 iki $66. Molinos vii-f
netoli miesto gelžksUo ir kitų paGeistina taip-gi, kad iš dr- plaukai. Kuomet prausi plau giau.
prie tautos apskaitymo, rin liejtuvių Amerikoje ir kaip
nos
siutai
po $25 iki 100. Vaiku
raafcumų. Persiduos pigiai už Cash
=
siutai
ir
ovsrkotai
44.50 ir a u g s '
Sąjunga, jų -arba pavienių atsirastų as kus, vartok karštą abrusą.,Jei- j
arba ant lengvų išlygų. Atsišaukite^
kimų ir kitų politinių veiks stovi Labdaringoji
ciau.
Vyru
kelines
$4.
ii • m i i M M
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
laišku pas * savininką:
Relinos pusvUnes kelines $5.60 4kf
nių, visais reikalais liečian kurios centras yra Chicagoje, menų, kurie parinktų reika gu plaukai taptų per sausi LDETUTIS AKIŲ 8PBOLAIASTA8
\ $17.50. SpecUalis nuošimtis h% ant
prausimo,
F/MengvU»» visų akly Box 1S A. CKERNAUS&AS,
čiais einant tautinu mažumų o 20 skyrių yra keturiose val lingų piknikui aukų. Mūsų nuo pertankaus
DX
kiekviena pirkinio
tetnpimą kaa y r *
vertelgos, be abejonės, neat sumaišyk biskį " g r a i n " , alkoEuropa.
sutartimis, kultūrinius ir soci- stijose.
limo ąaivea. •v*irur j
( Ho. aptem'
jalius reikalus, o taip pat ti
Kalbėtojui užbaigus kun. sisakys ką nors parapijos nau holiaus ir ricinoj jali^jauį (cas*
Atdara kiskviaaa diaa* m I
- PIGIAI IR GERAI.
lt
uAtdeguatąS
kariOiu
aklą
tor oil) (apie penkis šaukštu
vai. vakare Su bato mis 10 vai.
kybinius ir socijalės apsaugosj "Slavynas dar pridėjo apie dai paaukoti.
Parduodam ir mainom namus, lo f
hktefąkto. nemlasio; netti
daliomis iki- 6 vai. vakarą.
i
farmas ir visokius blsaius. Pas
reikalus, gali pareikšti del sa reikalą labdarybės Roekfordo
Kurių, dr-jų ta dieną pri kus aliejaus prie puskvortės' Daroma aszamioaa lektn _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tus,
mus galima .gauti visokių pasirinki
•
S. OOKDOK,
mų.
vo prigulmybės prie žydų tau lietuviams ir paaiškino labda puola susirinkimai, prašomos alkoholio). Šis sumaišymai
bite tavo retėjimo Ir vaikus etnaaClu* moatsišaukiu pas:
\
1415 So. Ealated Street
tos, neatsižvelgiant į jų kal rybę Kristaus tikėjimo žvilgs yra perkelti į sekančias nedė- sugražins plaukų žvilgėjimą 3^Tgtfkir*& pS ^ 3 ^ **
ir išnaikins pleiskanas. Nevi- 1563 W. 47th i t ir Aibland-Av.
lias*
bamąją kaU>ą.
niu.
•įif įfiffl^;ofc£2io. m. k—

DR. G. M, 6LASER

V. W. RUTKAUSKAS

a

I

Ą

SERGĖKITE SAVO AKIS.

•

' • -

—p"-

*•'"•

•

— • n . . — i — - i.!.— — i

• • -

••

-

•••••

•

M O K Y KL A

mm^-^^-^t

TEISINGOS DRABUŽIU t
KAINOS.

'i

snz «arwfflfiwssiss. vsz
Teletesas Drever 0000.

•

Trečiadienis, liepos

DRgDGffS

14 J „20

5ff
I PU • • • • * » !
bet i r kitų Chicagos lietuvių
kolonijų draugijas.
-Be to, šita draugija turi pa
\
ėmus " l į r a u g ą " už organą.
»••»»»»»»»>{}
y * »»»»•••••»»»»»»»«•»'
Mėnesinius susirinkimus laiko
PRAŽUVO MEDIKALIO
PADĖKOS ŽODIS.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
kas Hįrrrn antradienį kiekvie
KORPUSO KAREIVIS.
7 parapijos 11 d. no mėnesio, 7:30 vai. vakare,
Trečiadienis liepas 14 d.,
Šv. Jurgio
Šv. Mykolo Ark. parapijos
liepos
Bergmans
darže
buvo
Šv. Banaventuras, vysk.
Jis tuo tarpu rašinėja čekius
svetainėje,
1644 ,Wabansia
tikrai
milžiniškas
pokylis:
Y*7
Ketvirtadienis, liepos 15 d.
ir maino.
V. M.
Žmonių
daugybė:
namiškių
i
r
Šv. Henrikas.
Pirm poros savaičių Sheri- kaimynų. Visi gyvai i r malo
IŠ TOWN OF LAKE.
niai, kaip viena šeimyna, žai
dane
medikalin
armijos
korPOLICMONAS PAŠOVĖ
L. Vyčių 13 kuopos pusme
pusan buvo įstojęs Frank M. dė, "šnekučiavo, vaišinosi i r
PLĖŠIKĄ.
„Burns iš San Francisco. Pa pelną darė. Bridgeporto pra tinis susirinkimas įvyks šian
sirodė esąs apsukrus. Tad jam moninkai tai ne juokai: ne do- die, liepos 14 d., 8 vai.
•
Paimtas i r pristatytas
lieriais,
bet
penkinėmis
i
r
de
Korespondentas.
pavesta knygvedžio ir audito
ligoninėn.
riaus vietos prie leidžiamo to šimtinėmis kaip lapais klojo,
pridėdami " N e gaila, nes mū
TOWN OP LAKE.
korpuso laikraščio Recall.
Policmonas Michael Caplis
sų parapijai." Mūsų darbinin SVARBUS PRANEŠIMAS.
Burns liepos 2 d. gavo leiiš "VVarren ave. nuovados turė
kai, darbininkės ir visi komi
dii^ą
šventes
praleisti
Chica
jo dvikovą su plėšiku vakar
tetai geriau dirbo negu sau.
Atsilankė gerb. svečias iš
goje.
Tarnybon
jis
nesugryžo.
anksti ryte vienoj viršutinio
Širdingiausia ačiū visiems pa Lietuvos su svarbiais reikalais,
geležinkelio .stotyj. Plėšiką? Ir tuojaus apsisižiurėta, kad rapijiečiams, kaimynams i r vi
kun. prof. J. Meškauskas, kal
pažeistas kaklan ir sugautas. jis su savim iš ofiso pasiėmė siems darbininkams, vyrams,
bės ketverg-o vakare, liepos 15,
tris blankas rašyti čekiams.
moterims i r merginoms už pa 1920, EUas svetainėje, 46 WoPolicmonas sėdėjo geležin
Vienas čekis 'seniau gautas sidarbavimą. Viso įplaukė $2,
kelio agento
kambariukjy,
od Str. Pradžia 7:30 v a i
Recall
ofise.
Burns
jį
išmai
235
92.
Kiek
bus
gryno
pelno,
kuomet stotin inėjo piktadaĮžanga veltui.
ris. Šis policmono nebuvo nė su $125. Vakar gautas an vėliau pranešim. Visiems dė
Gerb. kalbėtegas
pasakys
tras už $25. Laukiamas dar kingas jūsų klebonas.
matės.
daug indomių dalykų,
apie
Kun. M. L. Krušas.
Ir staiga rnėjęs piktadaris ir trečias čekis.
seimą ir kitų visokių * svar
per supintas vielas atrėmė re
Militarinė valdžia
ieško
bių pranešimų.
volverį į agentą,
liepdamas pragaišusio kareivio ir laukia TAUTININKŲ ORGANIZA
Atdara: Paned., Seredos ir Subatos vak.
CIJŲ PRANEŠIMAI.
jam pakelti rankas ir išeiti trečio čekio.
Bus galima duoti visokių
A STATE BANK
Jauk iš kambariuko.
klausimų kiekvienam bus pa
Lietuvai gelbėti draugija.
aiškinta. Town ofliekiečiai ne
Tuo metu policmonas išsit PASIGYRĖ KUO JIS ESĄS.
Skyriai, — kurie turite ant praleitskite progos, nes kitur
raukė revolverį. Agentas stai
ga sukrito ant aslos ir davė Pasiųstas pramokti naujo a- rankų surinktų drabužių — gal to nebus. Gerb. svečias
meldžiami tuojaus ne vilkinant greitai grįž Lietuvon. Apart
progos policmonui šauti į pik
mato.
išsiųsti sekančiu adresu:
svečio dar kalbės gerb. kun. JJllllllllllllllllllllilIfllUIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlUllllllllllIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIflIlIlIflIlIlIlIlIIII
tadarį.
Mr. P . Vaitekūnas, 193 Miššys ką tik sugrįžęs iš Lie
Morris Colien atvestas prieš
Prasidėjo
apsišaudymas.
Grand Str., Brooklyn, N. Y., tuvos, jis papasakos mums
Plėšikas du kartu išovė ir po federalį teisėją Landi s. Cohen
buvo kaltinamas už peržengi nes už savaitės, kitos, vėliau savo įspūdžius.
to metė revolverį.
sia rugpjūčio a r pradžioje ru (apg.) (
i Rengėjai.
Tuojaus buvo sučiuptas ir mą Harrisono narkotinio įs
gsėjo mėnesio, antru syk bus
5
paimtas ligoninėn. Tenai pasi tatymo.
r
siunčiama drabužiai Lietuvon,
Teisėjas, jo paklausė, kuo
LIET. PILIEČIŲ DR-JOS
sakė esąs koks Edwards.
Parengtas tai
bus
.paskutinis
siuntinys
jis
užsiima,
kokį
turi
darbą.
VAK. PA.
Policija tečiaus tvirtina, jog
drabužių — daugiaus L. G,
jis yra (Jeorge (iilmore ir tu
Pittsburgh, Pa.
" A š esu kišeninis vagili D. drabužių nebeapsiims siųs
ri policijinį rekordą.
Valdybos Antrašai: .
%
us", atsakė Colien
ti Lietuvos Raudonajam Kry
•
.
J o gyvybė pavojuje.
žiui,
neigi
kokiai
nors
kitai
" T a i p , žinau", tarė teisė
ištaigai Lietuvon. — Viena, J. P. Petraitis—pirmininkas.
jas. " B e t kokią tamsta uži
J. Janauskas—vice-pirmhunkas.
KOVA PRIEŠ BRAVARUS
labai didelis neparankumas,
mi reguliarę vietą? J u k tams
J. W. Patckevich, nutarimų raSkita, labai brangiai kainuoja tininkafl.
SS
IR SALIUNUS.
,
ta turi vesti bent kokią prepervežimas, trečia, prie išdali
>1
kvbą, a r n e ? "
J. Daukšys—finansų raitininkas.
nimo
drabužių
pasidaro
dideli
Cliicagoje daugelis bravaru
B. W. TrVoshner—iždininkas.
Cohn užsimąstė momentui. keblumai ir nesmagumai, nes
peržengia prohibicijinį įstaty
Direktoriai :-~£h Simanavičius,
"Well, per praeitus penke- vien* gauna naujesnius, o kiti
mą gaminant visokius gėri
J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F.
ris
metus
mano
svarbiausias
daugiaus
panešiotus
drabu
mus, kuriuosna leidžiama įVenslovas, J. Marcinkevich, P.
amatas
buv
vaginėti
krautu
0
žius,
tai
gaunantieji
mano,
maišyti pusė vieno nuošimčio
Bardzilanckas.
Visi kas tik gyvas esate kviečami atsilankyti į šj pikniką galėsite šokti kiek tik
'v.
vėse,'
atsakė
kaltinamas.
kad
juos
skirsto
į
J>1
ogesnius
alkoholio. Peržengia įstatymą
Ligonių direktoriai:—J. Kybar
''Penkeri metai kalėjimo/' ir geresnius Lietuvos piliečius,
ir saliunininkai.
norėsite nes muzyka bus viena iš puikiausiy.
tas, P. Marmokas.
Prohibicijos įvedimo virši pasakė teisėjas. " T u o metu o tokis apsireiškimas upo /
Kviečia visus
Dailės Ratelis.
\
(
ninkas Chicagoje paskelbia tamsta pramoksi naujo kokio larp Lietuvos piliečių nėra pa ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
geidautinas.
pakeisiąs kovą prieš visus amato."
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiini
ifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
VALDYBOS ANTRASAI:
Todėl šis siuntinys ir bus
tuos peržengėjus.
Sheboygan, Wis.
Už užtfabinėjimą praeinan paskutinis, t a d nevilkinkite
Pasekmingiausia kova, sa
•
ko jis, uždaryti tuos bravaru^ čiu moterų vidumiestyj sua gerbiamieji skyriai ir tuojaus
Pirmininkas^-J. Bubnis, 1426 S.
•
ir saliunus, katrie nieko nu reštuota Nieholas Sheatus ir išsiųskite surinktus drabužius 10 St.
Oscar Wliite
augščiau paduotu adresu:
daro iš įstatymo
Vice-pirmininkas—J. Daugirdas,
3107 So. Morgac otreet
!
Dr.
A.
L.
Graičiunas.
CHICAGO, ELUMOIi
Kai-kurie bravarninkai ir
1117 N. 12th St.
•
Centro sekretorius.
Kriminaliam teisme prasi
saliunininkai
nuomoniauja,
I raštininkas—V. Ragaišis. 1612
Talandoa: — 8 Ik) 11 iš ryto.
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
f po pi«tv iki I »ak. HTedėllodeda
byla
trukšmadario
žmo
Redakcijos
prierašas.
Ka
kad jie gali taip elgties. Nes
Indiana Ave.
• je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
mis nuo 6 Iki t vai. •ak«r«.
dienraščiui
"Lietu
jų pusėje stovinti visuomenės gžudžio iiene Geary v kurs ki- dangi
II raitininkas—J: Dvilaitis, 1120
I
mmmmmmm » • • • • • • • » » ., » • • » • m% lieuvių š r . Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga•
opinija. Gi prohibicijiniai a- tuomei nužudė graiką Reekas. v a i " paliovus išeiti " t a u t i  Alabama Ave.
:•: •
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
n i n k ų " partija neteko savo Kasierius—J. Simoninas, 228 S.
gentai nedrįsta prieštarauti o•
•
Norėdami
gauti
informacijų,
kreipkitės
šiuo
adresu:
Dr.
L
L
MAKARAS
14th
St.
Trys
vagiliai,
Mike
Holhiorgano
Chicagoje,
tai
mes
gar
pinijai ir, sumažina savo vei
•
•
L f eta vis Gydytoja* Ir Chirurgas
•
gan, William O'Cunnell ir sinsime prisiunčiamus mums
kimą.
Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
et i«»M 8*
Sa> Jjlnhls1— AT*.
#<
•
DRAUGAS" PUBL. CO.
Mkdsaas PaUssaa U* ir Fatlsisa SIS
. Bet viršininkas sako, jog Philip Burke įsilaužė vaisti- tos partijos organizacijų pra bickas.
Chicasoj: 4616 So. Wood 01*.
•
1800 W. 46th Str.
agentai neatsižvelgia į visuo nėn po nu m. 4700 Wentworth nešimus, jei juose nebus už
Chicago, 111. I
Maršalka—M. Daunoras.
Tik SLstr«rc« rakafcs aas 6iS0 iki Itts
TelsTisn Xa«Ss ISt.
•
menės sentimentą ir savo pa ave. Visi trys suimta. J i e ieš kabinama katalikystė nei ki Organo raštininkas—Ig. Ermareigas pildys be atodairos, ne kojo svaigalų.
tos partijos ir jei prisiunčian- la, 1717 Erie Ave.
Si
žiūrint, ar kam toks pasielgi
čios organizacijos nėra pasižy
Susirinkimai būna kiekvieną mė
J.P.WAITCHES
t*******
mas patiks, ar ne.
PIRKITE KARĖS TAUPY- mėjusios veikimu prieš kata nesį po pirmai tą nedėlią.
ATTORNEY AT LAW
Resid. 1139 Indopeudence Blvd.
LIETUVIS ADVOKATAS
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). likų Bažnyčią.
Telefonas Van Buren 294
454S S. WOOD 6TBKBT
VARGŠAI TIE AVALINIŲ
1M W. ltth NTR1CKT
Perkėlė savo ofisą p o num.
L. O. D. DR-ffcS, PO GLOBA
!CHICAGO.
PARDAVĖJAI.
IŠ
NORTH
SIDE.
Jl<llllllllllllllllll4|||||>||||||||||||||||||||||||
McHloJey 4SSS
ŠV. CECILIJOS.
::
4729 S. Ashland " Avenue
Rasas gydytojas tr chlruricas
Daug žmonių kreipėsi j "Drau
Specialistas džiovu, motery Ir vyIllinois Shoe Retailers' są go" knygyną, norėdami gauti
Lietuvių giesmininkų drau
Specljallstas Moterišku. Vyriška
rų ligų.
FASPORTŲ
BLANKAS
North Sidąįe (Chicagoje)
Vaiką ir Tisą chronišku liga
junga turi savo suvažiavimą vairių "Gaspadinių-Virėjų" arb! gija, po Šv. Cecilijos globa,
PILDOME
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
Ofisas: SS64 8 0 . HaLsted St., Ohicagt
adresai:
Congress. viešbutyj. Suvažia aiškiaus sakant knygų, kaip ga prie &v. Mykolo parapijos, lie
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30
Telefonas Drover M t S
DYKAI.
vakare.
Nedėliomis 10 iki 1.
minti
valgius.
Taigi
pranešame,
pos 6 d. laikė pusmetinį susi
vusieji nusiskundžia, jog jie
Pirm. — B. Trečiokas,
VALAKDAS: 10—11 vyto S—I po
Baltic Oonsultatlon Bureau, Ino.
Telefonas Drezel 2880
pieta 7—S rak. KedeUomis 10—11 d
" m a ž a i " pelnija parduodami kad jau tokią knygą tu*4me. Ji rinkimą.
Vice-pirm. — A. Baškis,
S6 So. Dearborn St. Ofalcago.
Room SOS i
Prot. rast. — V. Mereckis, 1732
avalines. Sako, tasai jų pelnas vadinasi:
Peržiurėjus knygas pasiro
N. Girard St.,
yra tik " p o p e r i n i s " pelnas.
"VALGIU GAMINIMAS" dė, kad dr-jos iždas y r a geria
Fin. rast. — A. Rauskiniutė,
Jos kaina be apdarų
$1.25 me stovyj. Todėl vienbalsiai
Kontr. rast. — E. Muroskilo,
su apdarais
i
\ "$1.50 nutarta nupirkti L. L. P . bona
Taippat turime kitą labai gra už 100 dol. Keikia pažymėti, Ižd. — JZuz. Brunza,
FABIJONAS
PETRATI5
IžcL globėjai — K. Kišonailė ir
žią didžiai naudingą knygą:
kad šita dr-ja jau pirmiau yV. Mickevičiūtė,
A. PETRATIS & CO.
ra pirkus boną už 250 dol.
"MEILĖS
GALYBĖ"
Maršalkos — A. Gerdžiunas ir
MORTGAGE BANK
Taigi
ši
giesmininkų
draugija
REAL E S T A T E - I N S U R A N C E
'Caina su apdarais
75c.
eina.
S. Skregzdė.
mklintss
nepriklausomybės
45c. Lietuvos
EUROPEAN AMERICAN BUREAU .'vaina be apdarų
Susirinkimai būva kas pirmą
Siunčia Pinigus Pardu AM Lsivokortct
Užsakymus siųskite šiuo adresu reikalams išviso y r a paskoli- antradienį kiekvieno mėnesio 7:30
NOTARIJLSAS
11
nus 350 doL Galima
sakyti
3249 So Halsted Street. Chicago Illinois
Jeigu ant pokelio ngra vaizbsženklio iksm *ml «o „a— .
Drangas" Publ. Co.
> vai. vakare Šv. Mykolo A k . pa
T t L E P H O N E BOULEVARD S11
— f c t e Y h - . ^ k M e po U . . U M T ^ t t ^ t B g Z
1800 W. 46 Str., Chicago, HL ! k a d b 7 \ p i r k i ^ e ^ i l a V i d ^ g i " rapijos svetainėje, 1644 WabanP. AP. R1CHTER Ą ęp., 32< u3,o Bnadmy, N . . V « t
iiimiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiHHiiiiNa P r a I e n k e n e t l k N o r t h h l d e s > sia Ave.
" '
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CHICAGOJE.

11» i •

•

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

Depozituosi
iame riame Valsti

jiniame BANKE

nuošimtį

mokėsime

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir
visas dalis pasaulio. Šif\ kartės parduodame
ant visų linijų.

•

Central Manufacturing District
1112 West 35th Street
Perviršius suvirs $6,000,000.00
•

Į DJDfjJi PIKNIKAS
RATELIO

I

Nedėlioję, Liepos- J uly 18, 1920
Brighton Parko Parap. Darže

\
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^ ^ S r e ? I Extra Proea Biznieriams!
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' DR. CHARLES SEGAL

*

DR.A.A.R0TH,

i

n

PAIN-EXPELLERI
& ANCHORCptaras) į»

