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Sovietų Armija Minske
Lenkai, Sakoma, Ginsią 

Vilnių
■ \

ir /’iinHuOlRSl

Lenkai Valstiečiai

Talkininkai Laukia Bolševikų 
Atsakymo

MINSKAS TEKO BOLSEVI 
KAMS.

Nuo lenku atimta ir Šven
čionys.

META1-V0L V. No. 165

LENKAI DAR ŠAUKIASI 
TALKININKŲ.

PRANEŠAMA APIE “AP- 
SAUSINIMA" MEKSIKOS.

BUVĘS SOSTO ĮPĖDINIS 
PAMILĘS S. VALSTIJAS.

Reikalauja ginklų ir amu
nicijos.

A Londonas, liepos 14. —• Iš 
Maskvos oficijttlini pranešta, 
kad bolševikai lie|x>s 11 ryte 
i]iaėiuė nuo lenkų miestą Min
ską.

Be to, pranešama, kad bol- 
šėvikai paėmę Švenčionis, 50 
mailių šiaurrytuose 
niaus.

Toliaus pranešime
“Linkon Uschitso 

ėmėm dalį geleži ūkelio tarpe 
stočių (luknoritcb ir Bobro- 
vka. • -
“Rovno apylinkėse musų 

rajtarija, vydamos priešinin
ku paėmė sodžių Olyka.

“Linkon Farnopolio, mes 
užėmėm geležinkelio stotį Čn- 
rni—Ostrov (už 50 mailių nuo 
^Farnopolio). Ten mums teko 
ir*vienas šarvuotas traukinis.

nuo Vii-

sakoma: 
mes pU-

LENKAI PRIPAŽĮSTA MIN
SKO PUOLIMĄ.

• 1
Sakosi jie ginsią Vilnių.

Varaava, liejos 14. — Va
kar iš lenkų armijos kvaterus 
oficijalini prijoižinta Minsko 
puolimas. Sakoma, lailševikni 
paėmę miestą j>o žinuriua |"-i 
visų naktį kovos su lenkais.

Varšavoje gyvenini tieji svu- 
timšaliui rimtai apsvarsto ap
leidimą šito miesto, jei bolševi
kai nejmliaųsių su savo ofen- 
spa.

Bet amerikonų sluogčiuose 
išreiškiama nuomonė, kad ImjI- 
ševikų armijos nepereisiančios 
etnografinių Trakijos rūbelių. 
Nes daugel vietose lenkai val
stiečiai skaitlingai organizuo
jasi ir ginkluojasi prie bolše
vikus. Valstiečiai iŠreiikia no
tų prisijungti prie armijos ir 
sulaikyti bolševikų įsiverži
mą.

Amerikonai apleidžia Vilnių.

Amerikoninė Pašelpos są
junga ir Amerikos Raudonasis

Kryžius pilnai pasirengė ap
leisti Vilnių ir Lvovą. Ne# 
kaip prie vieno, taip prie kito 
miesto artinasi bolševikų spė
kos.

Sulig vakarykščių apsknit- 
Ravimų, lmlševikai buvo už 25 
mailių nuo Vilniaus. Lenkai 
jMisirengė ginti miestą. Tuo 
tar(>ii Lvovas dar nėra taip 
dideliam j>avojuje, kaip Vil
nius.

Amerikonai turi daug medžia
gos.

A įnori kūniniai Pašelpos ir 
Raudonojo Kryžiaus bnriai 
pirmiau lenkų kariuomenės a t- 
siluetą tikrojon Tx*nkijon iš 
lenkų okupuotų teritorijų.

Tie burini su savimi pasi
ima ir lenkų vaikus, katruos 
visas laikas maitino ir maiti
nu. Dar ir šiandie pašelpos 
būriai maitinu kasdien dau
ginu milijono lenkų vaikų ir 
suaugusių.

Burini turi kelių milijonų 
dolierių vertės modžingos ir 
visokio maisto.

Pranešta, jog 2fX) tuksian
čių vaikų, kuriuos šelpė ame- 
rikon'tuiai skyriai, utsidurę 
mūšių ruoŽan ir, turbut, jie 
(uiteks po bolševikais.

Varšuvoje buvo norėtu su
organizuoti Ipgijonos iš vie
nų amerikonų. Tečiaus suma
nymas atmestas.

TALKININKAI NETURI 
ATSAKYMO.

Lenkams daug ko reikalinga.

LIEJOS 14, 1920.
«

f/hirafo ir priemiesčiai — 
ftiandic lietas, liaumau griaumių. 
retinu; rytoj gražus onw ui vi-! 
dutine temperatūra.

tatar aaeacjaium tempcrcnira 
buvo 88 laipsniai, žcminiKm — 
71 t.

Sauk U
• Mėnulis

5r27; leidžiasi S -4. 
įteka 5i?2 ryt ryte.

Spa, Belgija, liejies 13. — 
Šiandie ligi pusiaudienio tal
kininkai nntnlotilrA nnn luilšn. 
viky valdžios atsakymo į jų 
jiasiųlymų jmdaryti armistiei- 
ją su Ijenkija.

Pasiųlymas Maskvon buvo 
pasiųstas per Anglijos vy
riausybę kibirkštiniu telegra
fu, kadangi Anglija jau turi 
užmezgusi ryšių su sovietine 
Rusija.

Kaip šiandie iš Spa Varta- 
von turi sugryžti lenkų minis- 
leris pirmininkas Grabski. Jis 
tur: ten parvežti užtikrinimų, 
jog talkininkai lenkams tuo- 
jaus pristatys ginklų ir amu
nicijos. jei bolševikai atriša- 
kylu dHryti armistieijų, arba 
neduotų atsakymo talkmin- 
kny*“-

Spa. Belgija, liepas 14. — 
Lenkų užrubežinių reikalų nu- 
nisteris Patek čia nugščiau- 
siąjai tnlkininkų tarybai pri
siuntė notų.

Notoje pnndškin, jog len
kams prigulintis nuo Vokieti
jos 1fnrč> atlyginimas tnlkinhi- 
kų ignoruojamas. Jis Lenkijos 
vardu reikalauja to lenkams 
prigulinčio atlyginimo.

Taippat reikalauja, kad au- 
gšėiausioji taryba jiannikintų 
visas skolas, kokios • priguli 
talkininkams nuo Lenkijos, 
kaijio dalis Vokietijos ir Ru
sijos skolų. Nes be to lA*nki- 
ja negali Imt laisva.

Sako, lA*nkija atgaivinta iš 
Rusijai ir Vokietijai priklau
susių teritorijų ir šiandie tiu
lis viešųjų skolų spaudžia len
kus. Ir spaus, kol nno tų sko
lų lx*nkijos nepaliuosuos nu- 
gšęiausioji taryba.

Reikalingi ginklai, amunicija.

Nežiūrint to, kad talkinin
kai pasižada stovėti lenkų 
pusėje darant taikų su bolše
vikais, Patek notoje pažymi, 
idant talkininkai kuoveikian- 
sia jmsiųstų lenkams amunici
jos.

“Musų kariuomenei trųkstd 
šautuvų, kulkasvaidžių ir a- 
municijos,*’ sako. Patek. “Te
gu mes ir darysime taikų su 
bolševikais, mums reikalinga^ 
didelis išteklius amunicijos. 
KRnip bolševikai ant musų 
užkraus sunkins taikos sąly
gas. •

Gali persikelti Lublinan.

“Prancūzijos vyriausyliė su
laikė Lenkijon siuntimų karės 
medžiagos, kokių mes pirkome 
nuo Amerikos. Mes tą medžia
gą Imtinai, turime gauti ir tai 
kuo veikiausiai.”

Patek sako, kad jei Imlše- ' 
vikų briovimąsis tęsis 1r bus 
pavojaus pačiai Varšuvai, tuo
met lenkų vyriausybė galės 
jiersikelti Lublinan.

Norima gelbėti indi jonus.

Mezico City, liepos 14 — 
Laikraštis “ Utį i versaU ’ pra
neša, kud provizijonnlio pre- 
zideuto de Iu Iįnerta raštinė
je daromas sumanymas įvesti 
Meksikoje svaigalų prohibici- 
j’J-

Sumanymas barius paduo
tas kongresui ir, sakoma, j>a-

Tasai laikništis tvirtina, 
kad tasai sumanymas labjau
ria jmliečin Meksikoj gyve
nančius indįjonus. Norima už
bėgti jų išsigimimui. Nes šian
die indijonni labai daug su
vartoja alkoholio ir jų tarja- 
didėja mirtingumas.

NEŠAUKS LEGISLATUROS 
SESUO N.

Rutl&nd, Vt., liejios 14. — 
Guk*rnatorius Clement paskel
bė prok leninei ją. Atsisako su
šaukti legislatarų nep:i]»ras-| 
ton sesijon moterų lygiateisės 
aincndmento klausime.

Gubernatorius kritikuoja 
augščiausię Šalies teismų už 
patvirtinimų 18-ojo atnend- 
mento.

ŽUVO PUSĖ PRANCŪZU 
OFICIERŲ.

Paryžius, Įiepoa 14. — Pirm 
lenki? puo'iftio prieš Kijevą 
Prancūzija lenkams buvo pa- 
siuntusi GIJO prancūzų oficie
rų. 15 tų patjė jau žuvo karė
je su bolševikais.

Ekonomine Padėtis Vokietijoje

NORĖTA NUŽUDYTI HIN 
DENBURGAS.

Berlynas, liepos 14.— Neži
noma* niktadaris nakčia jsi- 
Iniižė j fieldmnršalo 1 lindėti- 
burgu namus ir paleido kelis 
šuvius j 'fieldtnaršalų. Te
ginus nepataikė ir pabėgo.

Lenkai visko reikalingi.
<*4a pranešta, jog Ix*nkijos 

viršininkas Pilsudskį atsisakęs 
savarankiai veikti arm ist iri jos ti artnisticijos.

reikale. Jis sako, kad nrmisti- 
cijos klausimu tegu rūpinasi 
talkininkai. Taip čia sako ir 
kuku vyriausybės atetovat

Lenkų karinė valdžia pain
formavo talkininkus, jog Len
kija karės laukan gali pastaty 
ti vieną milijoną vyrų. Bet tai 
armijai yra reikalinga: 400, 
0(X) šautuvų, 5,000 kulkasvai
džių, 1,000 lauko anuotų, šar
vuotų automobilių, tankų ir 
didelė kiekybė visokios rų- 
širs amunicijos.

lankai tikisi tą visa gauti 
nuo. talkininkų trumpu laiku, 
jei bolševikai nesutiktų dary-

Jam norėtųsi čia gyventi.
t ■

Wiering,en,’birž. 30 (suvėlin
ta.) — M’ilbelmns Hohenzoll- 
em. buvęs Vokietijos sosto 
įpėdinis, ateinančiais melais 
kreipsis į Olandijos vyriausy
bę leisti jam iškeliauti gyven
ti kur kitur.

Buvęs sosto injiėdinis 
imlomnuja Su 
Jam norisi ten 
kainų vietą ir 
apsigyventi.

Šilko, kuomet prezidentas 
\Vilsonus baigs savo tarnybų, 
jisai kreipsis į Suv. Valstijų 
vyriausybę duoti jam prieg
laudų Suv. Valstijose.

Bet jei kariais ton šalin ne
būtų įleistas, jis mnno persi
kelti Ispanijon.

NEPERDAUGIAUSIA BE
DARBIU VOKIETIJOJE.

Gyventojus smaugia brange
nybė.

labsti 
r. Vai tijūnus, 
(atsirinkti tin- 
ant visuomet

PLĖŠIKAI APKRAUSTĖ 
BANKA.

Paimta $20.000 pinigais 
bondsais.

ir

Plninfielde, III., penki auto
mobiliniai plėšikai užpuolė 
vietos bankų ir išnešė $20,(MN) 
pinigais ir bondsais.

Bankon inėję plėšikai visus 
bankus darbininkus ir ten bu
vusius pašalinius žmones su 
ginė rusiu 5r ten uždarė. Po 
to veikė kas jiems patinka
ma.
_ Plėšimas atliktas dienos me
tu.

Naujų-Naujausios Žinios
LLOYD GEORGE GAVĘS PRIELANKŲ ATSAKYMĄ.

LONINlNAS, liepos 14. — Mieste Sjmi pakeltos kalinis, 
jog Anglijos ministcris pirmininkus Lloyd George gavęs at
sakymų iš Rusijos. Būtent, sovietinės valdžios užrubežinių rei
kalų komisams Trbitcberin atsakęs, kad jo valdžia priimanti 
tnlkpiinkų pasiųlvnių jmdaryti armistieijų su Ismkijn.

BOLŠEVIKAI ATMES TALKININKU PASIŪLYMĄ.

PARYŽIUS, liepos 14. — Iš tikrų versmių via gauta ži
nių, jog rusai a i mes tnlkininkų jutr-iųlyinn jutdmyti Hiiiiir-- 
ticijų su lenkais.

LENKAI PAĖMĖ SVARBŲ P.USŲ GENEROLĄ.

VA RA A VA, liepos 14. — Rovno apylinkėse mūšių metu 
lenkai paėmė nelaisvėn rusų generolų Mntkovskį, buvusį re- 
gulerės rusų armijos oficierų. gi Šiandie tarnavusį Inilševr- 
kaniK. Gen. Miitkovskii, sakoma, yra buvęs knijiir dešinėji 
ranka bolševikų rnitarijos vado generolo Budenny.

LENKE8 MOTERYS GINSIANČIOS VILNIŲ.

VARA A VA, liepos 14. — Vilnius dar lenkų rankose. Iš
kraustytu tik visokia karta medžiaga ir lenkų įstaigos. Bet 
iš šiaurrytinio šono ant Vilniaus eina bolševikų spėkos. Bol
ševikai nusprendę būtinai paimti Vilnių. Be lenkų vyrų Vil
niuje nusiorininizavo lenkės moterys. Jos ginsiančios tų Lietu
vos sostinę.

LENKAI TURI ATSIĖADĖ1I IMPERIJAUSTINIU 
TROŠKIMŲ.

PARYŽIUS, liepos 14. —'Laikraščio Pctit Paririeu kores
pondentas iš Spa praneša, jog talkininkų sąlygosi*, jmlierian- 
čų»m* tajkų lenkų su Rusija, padėta porams, kad lenkai nnt 
visuomet atsižadėtų savo imperijalistinės politikos. Lenkiu 
privalo atsimesti Gardino—Brest-Litovsko ir pietuose nuo 
Przemyslio linijom Bolševikai nuo tos linijos turi sustoti už 
5(J kilometrų, sulig talkininkų nurodymų, taikus Ur>bu» turi 
būt vedamas Įkandime lenkų su Rusija ir lenkų su Lietuva, 
Suomija ir Latvija (Nesuprantama, kų lenkai turi su Šuo 
jnija).

I

s* *

Berlynas, liepos 14. — šian
die Vokietijoje bedarbių žmo
nių skaitlius nedidžinnsias — 
apie 300.000 Pirm keliu m’> 
nėšių Išdarbių buvo daugiau 
milijono.

Nupuolusi vok’skos markės 
vertė leidžia vokiečiams paga
minti visokių prekių piginu, 
negu kitose šalyse. Ir vokie
čiui už tas prekes eksjx>rt įlo
dami padaro gerus pinigus.

Bet ilgai nebus taip. Nes 
kuomet markės vertė ims ki
lti, tuomet ir vokiečių prekės 
užrulmžiuosc bus brangesnės 
ir todėl bus apsunkintas eks
portas.

Pagal šiandieninės padėties 
Vokietija gali pirkties žalio
sios medžiagos. Bet finunsi*- 
tai bijosi markių kainos stai
gios atmainos. Tad ir perka 
lik tiek, kirk Imtinai reika
linga.

šiandie, kuomet darius ir 
maistas Vokietijoje yra bran
gus, vokiečiai pasitenkina 
tiiiosavųja dirbti prekėms me
džiaga. Bri ne visuomet taip 
bus. laiikai turės atsimainyti.

Viskas reikalinga.

Vokietijos gyventojams 
šihndic trūksta drabužių, na
minių reikmenų, avalinių ir 
kitokių daiktų. Daugelis žmo
nių neturi kuo avėti, kad tuo 
tarpu avalinių dirbtuvėse ne-

dirbama. Nėra žaliosios me
džiagos. Galvijų -kuras prari
jo kari*.
Darbininkams užmokestis ne

mažinama. nes maistas bran
gus. Vyriausybė priešinasi a- 
tidaryti atlapai rųbvžius ir j- 
sileisti užrubežinių prekių. 
Nes toksai pasielgimas pada-

■ 1 *?al;t pačių ' ’ 
minamoms prekėms.

Darbo ministerija darbuoja
si sumažinti skaitlių liedar-• : 
hių. Tuo tikslu ministerija y- 
ra sumaniusi, kad dirbtuvėm* 
kiek pinigų parūpintų pati 
valstybė. Tuomet dirbtuvės 
turėtų (langiau darbo bedar
biai) jautiems ir leistų joms 
atsitaisyti po sunkiųjų laikų. 
Butų progos žmonėms išpirk
ti iš sandelių brangesnes pre
kes. gi dirbtuvės galėtų ga
minti pigesnes.

Bet nežinia, ar prigys tasai 
sumanymas.

Laukiami palengvinimai.

Svarhiausis yra daiktas už 
bedarbių pulkus tni tas, kad 
šiandie šimtuose dirbtuvių 
dirbama tik maža dalis laiko. 
Nes dėl to mažėja produkci
ja ir didėja Išdarbių būriai.

Visokie Vokietijoje reikalai, 
ubeluni imant, pabosti krizio. - 
Krizis tarpe žmonių pakelio 
nerimavimą. Aitas dažnai įmi
ginsi viešais sukilimais.

Visa Vokietija nekuntriai 
lukeriuoja rugpjūčio. Nes tų 
mėnesį prasidės javų valymas I 
laukuose. Rugpjūtis tad duos 
šaliai žymių palengvinimų.

SERGA PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS.

Sakoma, jo vieton bus parink
tas kitas.

laiko, 
langą

pran-

Taryžius, liejios 14. — čia 
jMiIililų sferose neužginamas 
faktus, kad Prancūzijos jire- 
zidentns Descdianel, serga ir 
vargini pasveiksiąs. Jam liga 
irisi jiai niojo nuo to 
iminiot jis iškrito per 

iš traukinio vagono.
Kalbamu, kad turbut,

euzų senatas bus sušauktos 
nepajiraston sesijon ir bus j>n- 
rinktas viiv-jirezidentas. kurs 
bus autorizuotas užimt: ser
gančio prezidento vietą.

Tam tikslui jau nužiuromi 
ir kandidatai.

Gydytojai nuomoniaujn, knd 
prezidentas Deschanel ilges
niam laikui turi išeiti iš vie
šojo gyvenimu, jei nori pasvei
kti.

ANGLIJA PRAILGINO SU
TARTĮ SU JAPONIJA.

Londonas,'liepos 14. — Pas
kelbta. kad Aanglija dar vie- 
noriems metams prailgino po
litikių? ir ekonominę sutari? 
tu Jajjonija, nes nesamu tin
kamo laiko pertaisyti anų.

Ta sutartis tarp abiejų ša
lių buvo (atdaryta 1911 me
tais.

KRIZIS TALKININKU 
KONFERENCIJOJE.

Spa, Belgija, liepos 14, — 
Talkininkų su vokiečiais kon
ferencijoje (inkilo krizis. Vo
kietijai atsisako Prancūzijai 
ir Belgijai pristatyti reika
laujamų kiekylię anglių.

Talkininkai reikalauja, kad 
kas mėnuo hutų pristatoma 
2 milijonu tonų. Vokiečiai su
tinka pristatyti 1 milijoną ir 
KM) tūkstančių tonų.

Talkininkai
(iškvietė savo 
maršalą Forh.
\Vilsoną ir kitus.

konferencijon 
karvedžius, 

f ield maršalų 4

Pensacola. Fla., liepos 14. — 
Floridos gubernatorius Catts 
n t sesukė šaukti legislnturų 
specijįjlėn sesijon su tikslu 
priimti federalj moterų lygia
teisės ainendmentų.

PINIGĮI KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau 425,000 Ii©- 
j»as 13 <1. buvo tokia sulig Mer- 
chunta L«an & Trurt 0o.:

Anglijos sterlingų narui 
Lietuvo* 100 aukainų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markiųI
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2 DRAUGAS :

UETT Vrę KATAUK? DIKKlt-MTlN

• “DRAUGAS”
Etna kMdicn* K'-kyrus nod/lilicnlu*. 

PHKNVMEIIATOS KAINA: 
CUICAOOJ IH l AMFjlYJK:

Mctnai- .................................. $S.OO
I*UM»I Milų ............................. *.W

STV. VALST.
Metami ................................. $4.00
l'utfH Melų ...................... s.00

Prenumerata mokiai tMcalno. Lai
kas įkaitom nuo utalnJyino <!l<no» 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrMą rimuli reikta pr lai uiti Ir 
•enaa adresu. Plnlpal geriausia alų- 
all lAperkant kraaoje ar rainose "Mo. 
M>* Order“ arba (dedant plnKua | 
rectatruota lankų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

TZ «v* • > »1 •Keičiasi Laikai
Perniai rudenį Suomijos 

sostinėje Elsinkuosc (Gclsįyg- 
forse) buvo suvažiavę 1’abnl- 
tijos viešpatijų atstovai. Su
važiuota su tikslu įsteigti lp 
naujų šalių politikinę ir eko
nominę sąjungų. Sąjungon tu
rėjo ineiti Estoniju, Latvija, 
Lietuva, Lenkija ir Suomija. 
Svarbiausias suvažiavimo tik
slas buvo padaryti stiprią 
sienų prieš rusų bolševikus.

Buvo pakviesti ir Lietuvos 
atstovai. Tuometinė Lietuvos 
vyriausyta* nesiuntė savo at
stovų suvažiavimam Bet žadė
jo tų padaryti, jei lenkai ap
leis Vilnių ir kitas užimtas 
Lietuvos teritorijas.

Suvažiavime vadovavo len
kai. Ne bi kam jie buvo j»ri- 
einaini. Išdidytad nebuvo ri
bų. Su Lietuva nenorėjo turėti 
jokių reikalų. Kaip gi kitaip. 
Juk lenkai Lietuvą skaitė ne
atskiriama lx*nkijog dalim! 
Jei lietuviai pageidavo tauit 
kokios sau laisvės, tas prigu
lėjo nuo lenkų malonės.

Tuo metu lenkai iii* tik engė 
Lietiniu. ta*t Imvo jau pavergę 
c -utgndijų. - buvo užėmę dide
lius plotus pačios Rusijos.

Nepavyko tus Elsinkuosv 
suvažiavimas. Kadangi lenkai 
nebuvo sušnekami, tad Lietu
va neturėjo ten savo atstovų. 
Bet lenkams visgi pavyko ; 
savu tinklus ■ jmgauti latvius. 
Su šitais užmezgėti tamprus 
ryšiai.

Kiek j ūda ukus jk> to šuva 
žiavimo kukai su latviais be 
lietuvių žinios pakėlė puolimų 
prieš tadšesikus. Paėmė Dvili
nką ir inėjo Letgalijon. Lietu
va buvo visai izoliuota.

Po šito žygio 1 •ukų-latvių 
draugingumas ėii'*' irti. Nes 
lenkai paskelbė, jog jiems pri- 
klausar.ti ta'tgalija. Kiek pa
laukus lenkai jiurciškė jrnsau- 
liui. kad Latvija be lenkų lei
dimo ir sutikimo negalinti da
ryti taikos su bolševikine Ru
sija.

Su tuomi lenkų 'išdidybė ne 
pasibaigt1. Jų iiuperijalildimai 
norai vis dauginus ėmė vysty 
ūcs. Galų-gule jie užsigeidė 
paaiaaviiiti Ukrainos plotus. 
Buvo manoma, kad lenkai {>a- 
muš pusę Europos Nes jie ė- 
mė skeJbties nieku m-biją. Gir
di, turį stiprią armiją, per 
daugel metų išmiklintą karės 
laiJtnosc.
Rusijon bal šori kai kvietė len

kus talkon. Perspėjo juos ne- 
mltėsinti prieš Ukrainą, kurios 
dalis buvo bolševikų valdoma. 
Ifcikalavo, kad lenkai apleistų 
Rusijos plotus.

Lenkai atsisakė taikinties 
ir kiek palankus pradėjo ge
ne ralį puolimą prieš bolševi
kus. ■ >r ■

Šitas puolimas šiandie juos 
ir suklupdė. Nes lolšcvikų 
armijas valdo genijnlė ranka. 
Lenkai gi neturi no tik gerų 
karvedžių, bet dnr, dėl dides
nės nelaimės, nuo talkininkų, 
ypač prancūzų, nesulaukė ža
dėtos pagalbos.
Ir knip tai trumpu laikotar

piu persikeitė luikai. Kituomet 
nesušnekami lenkai šiandie pri 
pažino Lietuvai nopriklauso- 
mybę ir šaukiasi Lietuvos pa- 
gclbos. Apleido jie Vilnių ir 
kitus Lietuvos miestu;. Susi- 
krausto j savo tikros Ijcnkijos 
rubožius.

Ir mėgina jie jau daryti tai
kų su lxdševikaie. Nors su
klupdyti, liet dar šaukiu, kAd 
jiems gailu Lietuva", Baltgu- 
dijos ir kitų naujai atkiutusių 
šalių. Talkininkus prikalbina 
juos užtarti, kati Lietuvos šo
ne rnhežin klausimo nebūtų rin
itai v ta jiems skriauda. Sitam 
klausime talkininkai bolševi
kams skelbia savo sugestijas.

Bet tni veltus darbas. Ita
lu1 žiu klausimų gali rišti tik 
bolševikai ir visos tos tautos, 
katras lenkai mėgino pavergti. 
Nes lenkai nugulėti ir neturi 
balso. Vokiečiui priversti buvo 
priimti talkininkų paduotas sų 
lygas. Nugalėti lenkai bus pri
versti ių pat jmdaryti.

Kituomet “Draugas” šioj 
vietoj buvo pareiškęs, kad len
kai kuomet nors apraudos ne
susivaldymų, kuomet jie buvo 
pakilę pamušti Ukruinų.

Šiandie lenkai jnu • rauda. 
Gal po šitos pamokos pasveiks 
kiek-nors lenkų tautos veikė
jai. Butų gerai, kad jie pas- , 
veiktų.

ATVIRAS LAIŠKAS.

J Amerikoje gyvenančius 
lietuvius (-<■*). kilusius iš 
Prienų, Pakuonio, Balbieriš
kio. Šilavoto, Plutiškių, Birš
tono, Jiezno, Nemaniūnų, 
Darsuniškės ir kitų tos apy
linkės parapijų.
Gerbiamieji Tautiečiai!

Prienų progimnazijos moky
tojai tos progimnazijos ateiti
mi liesi rūpindami pasiuntėme 
j daugelį-Tamstų laiškus pra
šydami padėti mums ]>ast n ly
dinti namų, kuriame gidėtų 
tilpti “Žiburio” progimnazi
ja Prienuose.

Vienas kitas musų tautiečių 
skubiai parašė mums laiškus, 
žadėdami tuojau* padėti Prie
nų progimnazijai.

Be tu musų laiškas tiq»o at
spausdintas viename, kitalne 
Amerikos lietuvių laikraštyje. 
Tieji laikraščiai padėju mums 
prauešti apie vargingų Prienų 
progimnazijos į m dėjimų ir 
tiems Prienų apylinkės lietu
viams, kurių antrašų nesuži
nojome.

Kadangi vienas kitus Ame
rikos lietuvių, besiruošiant sis 
šelpti “Žiburio” progiinnnzi- 
jų Prienuose statant namų, 
ypač susidomėjęs, yru, ar kas 
daromu to namo statymui ir 
vėl iš kur mokinasi mokiniui 
toje progimnazijoje, ši linini 
pareikšiu.

Namui, kuriame tilps pro
gimnazijų, medžio medžiaga 
jau supirkta, juu liaigiunui ap
dirbti ir suvežti į statymo 
vietų. Medžiagos parūpinta 
tiek, kad tame name galėtų 
tilpti visu gimnazija, kuomet 
to prireiks. Tų visų padarėme 
iš vietos žmonių aukų.

Pasitikėdami, kad Tamstos, 
Amerikoje begyvenantieji lie
tuviai. kilusieji iš Prienų ir 
kitų tos apylinkės parapijų, 
savo aukomis padėsite mums 
pastatydinti ir įrengti tų

j namą, mes drąsiai varome 
darbų tolyn-

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

DELEI SANTIKIŲ SU LAT
VIAIS.

čionai paduodame keletu 
gautų ofirijalių “Eltos” pra
nešimų, kurie paliečia musų 
santikius su Latvija.

Iš pradžios keli ofieijaliai 
dokumentai.

Latvių vyriausybės pasveikini 
mas ir linkėjimai Lietuvos 

Steigiamajam Seimui.

“Lietuvos Steigiamajam Sei 
mui Kauno.

“LietuvosSteig.Scimą atida
rant, mes turimo garbės siųs
ti tam augštąjnm seimui tik
rinusius pasveikinimus ir pa
sišokimo linkėjimu" nuo T,nt- 
vių valstybės valdžios. Latvių 
valdžia rimtai įsitikinusi, kad 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
kuogreiėiausiui stengsis nusta
tyti artimuosius drauginius ir 
kaimyniškus ryšius tnrp dvic 
jų tautų-seserų, kas taip-pat 
yra karščiausiu noru latvių 
valdžios.

(Pasirašė) M misterių Kabi
neto Pirmininkas Ulmonis.

Užsienio Reikalų Ministeris 
Meirovič.”

Ant šio pasveikinimo nuu 
vardo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo buvo duotas toksai at
sakymas: “Lietuvos Steig. 
Seimas, išklausęs Latvių val
džios sudėtus linkėjimus, siun
čia savo padėkų ir pažymi, 
kad Lietuvos Steigiamojo Sei
mo bus viena iš primutinių 
pastangų nustatyti broliškus 
sau tikiu* tarp šių dviejų val
stybių.

(Pasirašęs) Steig. Seimo pir
mininkas Stulginskį."

Be to, nuo Latvijos Steigia
mojo Seimo prezidento Čakste 
buvo prisiųstas pasveikinimas 
ir linkėjimai Lietuvos Steigia- 
mųjani Seimui. Tarp kitko 
tuose linkėjimuose ĮMusukytu: 
“Tebūna tarp Latvijos ir Lie
tuvos nesuurdomi santikiai, 
teriša tas dvi tautas no vieų 
kaimyniški, bet ir broliški pr- 
šiai, nes jos yra tikrai bro
lių tautos.”

Iš savu pusės Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra pasiun
tęs Latvijos Steig. Seimo Pir
mininkui Čakste tokį atsaky
mų: “Dideliu dvasios pakėli
mu Lietuvos Steigiamojo Sei
mo atstovai išklausė Tamstos 
asmeny j soverenės Lai vijos 
valdžios jos Steigiamojo Sei
mo pasveikinimus. Už taip 
prieteliškų pareiškimų linkė
jimų Lietuvos Steigiamasis 
Seimas siunčia broliškos tau
tos atstovybei kuogiliausių 
jmdėkų. Tikimės, kad užmez
gami pricldy įdės ryšiai toliau 
labiau sutvirtės ir įvyks musų 
larj>e tikrai broliški ir nesu- 
ardomi santikiai.

Pasirašęs) Steig. Seimo Pir
mininkas Stulginskas.' ’

f' ......
’ lenkai W 29,335 halsų gavo 

ti’ ai 1.085 balsus).
J rytus — Švenčionių apy

gardoje atskirose vietose dau
giausia tai — 47 nuošimčiai. 
Tuo budu Velnius, korio gy
ventojų skaičiaus dauguma 
tai žydai, lenkai Ir sulenkė
ję lietuviai, atskirtas nuo et
nologinės Lenkijos juosta, kur 
lenkų gyventpjų skaičius yra 
mažuma.” Toliau laikraštis 
daro išvadas: “Mes turimo 
moralę teisę palaikyti lietu
vius jų stengiamose atgauti 
Vilnių. Ekonominiu atžvilgiu 
Vilniaus prijungimas prie 
Lenkijos butų mums patoges
nis, nes tuo budu mos turėtu
mėm tiesu tranzito susisieki
mų su lenkais. Bet atsiminki
me, ir tai, kad tuomet lenkai 
stengtųsi save aprūpinti Dvi- 
nskita.. Mums rcikin stengtis 
ir snl irfnvn. toko nrfmiis’iB’n 
kaimyne, ir giminaite lietuvių 
tauta nustatyti gerus santi
kius. Jos teisingus reikalavi
mus mes turimo palaikyti.”

Iš priežasties išrinkimo U 
Natkevičiaus, buvusio karo 
atašė Rygoj į Steig. Seimų. 
"Baltijos Vetstnosis” įdėjo 
buvusio musų kuro atašė Ry
goj kap. Natkevičiaus biog
rafijų, nurodydamas jo darbuo 
tę Lietuviai ir atengimųsi susi
pažinti su latvių tauta. Gale 
randame: “Širdingai pareiš
kiame p. Natkevičiui gero pa
sisekimo naujame darbe—Stei- 
giamųjame Seime. Mes tiki
me, knd kap. Natkevičius- ir 
ten darbuosis kuip brolis a- 
biejų tautų suartintojus ir 
draugingų sentikių palaiky
tojas.”

P a."k ii tinta laiku santikiai 
vis eina geryn. Esu rimtų ži
nių. knd latvių valdžia vra 
pnsirįžusi tuoju u s atiduoti
Palangos sritį ligi Šventosios 
ItpėaLiet Be to, šinndio lutviai 
nebekelia jau savo pretensijos 1 
prie Mažeikių geležinkelio ' 
juostos ir prie Žngnrės. Delei i 
liuks tos teritorijos pradeda- ] 
ma įsileisti į tam tikras tary
bas, kurios tikimasi privysiu 
pric susitarimo. Siena su lat
viais pradiniu tvirčiau nusis
tatyti.

Liet. Atatovybė Amerikoje.
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Juu daluir pastatėme (išmū
rijome) akmenų jiamatus ir 

“Žiburio” progimnazijoje 
tuojau* pradėsime statyti na
mo sienos.

Pneinuose mokinasi mokiniai 
iš šių parapijų: Prienų, Pa
kuonio, Aukštosios Panemu 
nes, Gnr Ievos, Šilavoto, Vei
verių, Plutiškių, Gudelių, Bal 
bieriškio, Kriokelaukio. Ūdri
jos, Birštono, Daršuniškės. 
Jiezno, Nemunaičio, Merkiuės, 
Punios ir Alytaus, 
“žiburio“ progimnazijos 

Prieuuose vedėjas
Kun. P. Martišius. 

Pri»nęit 1920 m. 2 birželio.

Į PagaliaAS Latvijos atatovas 
Į Lietuvoje, sveikindamas Liet
Steig. Srimų ir širdingai lin
kėdamas laimės vnlstybės pa
grindo kūryboj, išreiškė viltį, 
jog “ūbi broliškos tautos, ku
rios šimtmečius žengė erš- 
kiečių takais po svetimtaučių 
jungti, vienysis ir bendrai 
sergi* brangiai įgytųjį laisvės 
vainikų.”

Tokio tat turinio ofieijaliai
dokumentai.

Be to paduodame čionai ke--•jj
liūs ištraukas iš laikraščių.

Imtvių valstiečių sąjungos 
“Bribwa Seme" rašo, jog ben
dradarbis buvęs priimtas len

kų pasiuntinio Estuose Vasi- 
levskio. pakelini i" ReveHn i 
Varšuvą hUąlojusio Rygoje, 
kuris tarp kitko pasakęs: 
“Lenkų ir latvių santikiai ne
pasikeitė, nežiūrint į žinomą 
incidentą spaudoje. Musų po
litika yra ta pati ir muži 
nesusipratimai negali kenkti 
dėl to. kad ta politika yra tin
kama abiem kraštam. Pavyz- 
džiui, kud ir latgalių klausi
mas. Mes padėjoni išvaduoti 
letgalius. o vėliau musų ka
riuomenė pasitraukė iš ten, 
letgalius išvadavus. Musų ;»o- 
litinė nuomonė yni tu, kad 
tarp latvių ir lenkų nebūtų 
Lietuvos, kuri skiria vienų 
kraštą nuo antro. Tai svarbu 
ir latviams. Dabar mes turi
me gerą susisiekimą geležin
keliu tarp Rygos ir Varšu
vos.”

Dd to pasikalbėjimo latvių 
socijalistų organu- “Socijal- 
demokrats” rašo štai kų: 
“ • Musu politikai svarbu yra, 
kad tarp latvių ji lenkų nebū
tų Lietuvos, kuri skiriu abu 
kraštu. Tai svarbu ir lat
viams.’ Taip prasitaria Vasi
levskis, kuris laiko save so- 
cijalistu esant. Mes galime pa
aiškinti, kad h-okų dvarinin
kai ir utilitaristai turi didelį 
norą gauti Lietuvą. Tečiau 

> prieš latvių užsienio politikos 
i lokį nusistatymą mes eisime 

kuoaršiausiai. Tai tnes darysi
mo no tik dcl to, kad mes, 
kiiijsi soeijalistai^ paliksim lie
tuvių tautos savarankumo tei
ses, lx?t ir dvi to, kud nuo len
kų įterpinio Uetuvos lat- 
viains. kaip rimtai valstybei, 
gręs iš lenkų pusės daug ne
gero. Didieji kukai gali laiky
tis, kili]) karo atžvilgiu dide
lė vaistyta'', ir La karo atžvil
giu didelė valstybė tik tuomet 
jausis visai drųm, knip ji 
strategijos atžvilgiu bus tvir
tai atsistojusi prie Baltijoj 
juros. Todėl visai suprantama, 
kad praėjus kuriam laikui, jie 
panorės žengti toliau per Lie
tuvą ir įsistiprini prie Daugu
vos.”

Tolius delei musų sostinės 
Vilniaus, latvių “Jnunukšs 
Minas” tarp kitko rašo: “Ži
noma, kad lietuviai nckuomet 
nesiliaus reikalavimo Vilniaus 
miesto. Ar mos galime tą rei
kalavimą palaikyti f Musų 
.-paūdoje pasirodė žinios apio 
tai, kad Vilniuje daugumu lie
tuvių. Bet kol kas paliksim 
imtj miestą ir pažiūrėsim, ku
riame santikyj jis su arčiau
siomis apygardomis. Lenkų 
ofirijalinė statistika rodo, kad 
į vakarus ir pietų vakafus 
nuo Vilniaus apygardos — 
maž daug tarp Vilniun*. Ly
dos, Gardino, Suvalkų Kalva
rijos, Murijnmpolie ir Kauno 
lenkų gyventojų tmošimčių e- 
Nima 29, 34; 11. 5; 3, 3. (Ąly- "^nkas savo priešų krauju, 
taus apskrityj rinkimuose į Tokiems diktatoryst* kvepia. 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą Kiti, kad ir netari tokių bjau-

AR DARBININKAI NORI 
DIKTATORIAUTI?

p

Kad soeijalistai ar šioki, ar 
toki nori uiktatoriauti ir knd 
jie nenori pozityvio darbo sy
kiu su kitų partijų žmonėmis 
dirbti, tai gana aiškiai maty
ti.

Bet tie patys socijalizmo 
vadai nuolatos kalba “darbo 
žmonių” vardu, kalbu kaipo jų 
atstovai, jų minčių, norų ir 
pageidavimų išreiškėiai. Ar
gi tat tie, “darbo žmonės”, 
kurių vardu kalba socijalizmo 
vadai, taipgi nori diktato- 
riautiT Ar jie nori vieni visus 
valdyti, visiems savo įstaty
mus išduoti, visiškai kitų žmo
nių balso neklausant ir jų pa
geidavimų nepaisant T

Tiesiog sunku atsakyti. Nė
ra vienok aljejonės, kad dalis 
darbininkų, ypač tų, kurių šir
dyse pranyko krikščioniški 
jausmai, o užviešpatavo, nuo
latos socijalizmo vadovų ke
liami keršto, neapykantos ir 
pagiežos jausmai, norėtų dik
tatui lauti. Net yra tarp jų to
kių, kurie savo privatiniuose 
vinčiiuMu* t*rp dfrMn-
vėže, ar kur kitur, išsireiškia. 
kad jiems butų džiaugsmas, jei 
gautų kada nors suvilgyti zavn

i rių jausmų, tai norėtų, kad tie 
ma ypač nuo kurių jiems, ka- 

. da nors teko nukęsti, ar vargo 
patirti, atkeršijus pastatant 
tokiame arba net aršesniame 
padėjime, kaip patys buvo.

i Bet, kaip numanu, pati di
džiuma darbininkų, sveikinu
sioji jų dnlis ir protingiau
sieji, tos diktatorvstės liepa- 

, geidnuja ir už tat stovi nuo
šaliai nuo socijalistų, kuriems 
diktatoriauri rupi.

Taip, didžiumai darbininkų 
nerupi diktatori auti, tik rupi, 
kad jų teisės nebūtų pamintos, 
kad jie nebūtų skriaudžiami, 
kad jiems butų padedama taip, 
kaip ir kitiems luomams, kad 
jie butų laikomi lygiais pilie
čiais su kitais, kad ir jie ga
lėtų imti dalyvumą politiš
kame šalies gyvenime sykiu 
su kitais piliečiais, kad jiems 

sius ir L t.
Toki, rodos, yra pageidavi

mai didžiumos darbininkų. Jie 
yra labai teisingi, prakilnus, 
gražus. Kas 
tai dasileistų 
bės.

Socijalistų 
mos darbininkų pažiūras neat
sižvelgia, priešingai jąs pa
juokia, žemina. Tokius darbi
ninkus vadina dn nesusipratu
siais. O ne. Jiems nesusiprati
mo negalima primesti; tik jų 
nėra dn sugadinti širdies 
jausmai. Da socijalistiško ke»- 
što ir nuožmumo nuodai jų 
širdžių nepasiekė. Dievas 
duos, kad nei nepalieka. Be 
eocijalistų darbininkai atsieks 
pamaži, ko jie pageidauja. Ir 
be socijalistų jie pataikys iš
rinkti į Seimus savo atstovus, 
kurie jų reikalus pasistengs 
teisingai, protingai, be jokios 
skriaudos kitiems, aprūpinti. 
Jie taippat, runiiai svarstyda
mi ir į aplinkybes atsižiūrė
dami, supranta, kad negali bū
ti visi reikalavimai urnu laiku 
įvykdintL Prie to prieinama 
palengva, ramiai ir tvirtai.

V. K.

. , e-

tam priešintųsi,
grynos neteisy-

vadai į didžiu-

ANTANAS SMETONA AT
VAŽIUOJA AMERIKON.

Iš pasitikėjimo vertų šalti
nių New Yorko apielinkės 
darbuotojai patyrė, kad IJetu- 
vos pirmasis prezidentas An
tanas Smetona žada aplan
kyki Amerikų ir čia laikyti 
paskaitas ir prakalbas Lietu
vos reikalais. Gerbiamojo Sme 
tonos kelionės tikslas basius 
grynai tautiškos reikšmės ir 
jisai savo kelionėje po Ame
rikos lietuvių naujokynus iš
imtinai rūpinsis Lietuvos tau
tiniu klausimu.

New Yorko apielinkės Fe
deracijos Tarybos darbuoto
jų septinta konferencija džiau
gsmingai sutiko žinią anie 
Lietuvos pirmojo prezidento 
kelionę į Amerikų ir visi dar
buotojui karštai pasižadėjo 
buvusiam Lietuvoj preziden
tui jo kelionę po Ameriką pa
lengvinti tvirta parama ir pa
tarimais. Palydomu gerbiamam 
Smetonai busiąs žymus lietu
vių darbuotojas iš tėvynės.

Gandui apie IJetoų'os pirmo
jo prezidento kelionę į Ame
rikų buvo senai pasiekę A- 
tnerikų, bet Federacijos dar
buotojai iš New Yorko upie- 
iinkių tikrų žinių apie tai ne
turėjo. Dabar pirmojo Lietu- 1 
vos prezidento kelionė į Ame* 1 
rikų atrodo įvykusiu faktu. < 

Kev Vnrlrn anĮeĮtaVAa ĮJU* 
deracijos darbuotojai lygiai 
giliai įsitikinę, kad Amerikos 
betariu katalikų visuomenė, 
ofiėjftliai žinioms apie gerb. 
Smetonos kelionę pasitikrinus, 
pn*iwjpe * pirmąjį l^elavot
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1414 W. 47 Str. Tri. Houl. ISO 
Valondo*: 1 Iki 1 j»o piety.
C '

»■

H

X

Iki 4 vak. NV«Wl 14 Iki 11 ryte. 
Rcn. 3414 W. 43nl Btrtct

Nuo ryto Iki |>icL 
TcL McKinley 344

— -------------------- --------------------------------- -------------------- -■«

Trlrfoua. IUmlr-vwM *!*•

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Utį K. H»>Unl Str. 
CTilcann. IIL 

VALANDOS: 1—JI A. M. 
1—5; 7—5 P. M.

f f
«

T»l. Drorar T44I

Dr. C. Z. Vezelis 
utfrvvis oEKTurras 

Valandom: auo » ryto Iki » rak.
MredomU nuo 4 lyg • vakar* / 

4711 MO. ASHLAND AVKNVB 
arti 47-toa Gatv4a

■a

prezidentą gražiai pasitikti ir 
tinkamai pagerbti.

J. Karosas.

“KELEIVIS” IR ELEK
TRA.

Praeitų pavasarį So. Bos
tone buvo teismas, kuriame X 
George Gegužis ir Stunley T. 
Michdson tilpo pripažinti kal
ti, kad vogę elektros ir dide
lės bausmės tapo ant jųdvie
jų; nfdėtcs. Bet 22 bhžvuo šių 
mėty kaltintojai atėmė iš tei
smo savo skundų.

KAIP PANAIKINT BONKV 
TRŪKIMĄ.

Nekuomet nepadėk Saitas 
liorikas. pripildytas f r nepri- 
pildytas, karštame vandenyje.

Nedėk šiltas bonkas šaltame 
vandenyje.

Perpilnai neprikimšk ban
kas.

Reikia įdėt naujas bankas j 
puodą kalto vandenio, uždėt 
ant pečiaus ir povaiiai įkai
tink

REDAKCljoTATŠAKYMAL
Augštoleliui Wa ūke gan, UI. 

Apie liberalų tauškalo prakal
bas sykį jau buvo “Drauge” 
rašyta. Nedėsime/ 
nutea M ,wa
kų gyvrr.ino ir
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Spaudos skyrius.

BiulutiuOb Nr. 11.

I. Palestina, žydams.

ft. m. balandžio 24 d. Aug- 
ščiausioji Santurvės Tnryba 
San Reino konferencijoj nuta
rė, jog Palestina skiriamu žy
dų tautiniu židiniu. Palesli- 

* nos mandatas pavestas ang
lams tikslu išdirbti šaliai lok, 
statutų, kuris įvykdintų tųjį 
židinį.

ši žinia, kad žytlų tautui 
pripažinta istorikė teisu Pa
lestinai, viso jNisaulio žydų nu
tikta didžiausiu džiaugsmu ir 
entuzijazinu.

» Visose žydų gyvenamose 
viofrpu* ivvkn nurerbti tam di- 
iUiuitaiaiu ibUH'uiuun pykau 
dideli liaudies susirinki irai,prn 
nerimai ir demonstracijos. Ir 
Liet, didesniuose mi”Ktua<iQ 
ir miesteliuose gyventojai žy
dai šit didžiausiu entuzijazinu 
sutiko tųjų džiaugsmingų ži 
llių. Dauffolyj miestų ir mies
telių įvyko mitingai, kuriuose 
San Rėmo nutarimas atatin
kamai buvo švenčiamas ir 
gerbiamas. Ypač iškilmingas 
bnvo mitingas Knune, kuria
me tarp kitų sveikino žydų 
Rerkaln M misteris D-ras M. 
Soloveičikas, Anglų Misijos 
Baltijos pajūrio valstyliėras 

' Viršininkas Vard’as, Baltgu- 
džių Reikalų Ministeris J. Vo- 
ronko.’Mitinge dalyvavo ir 
Užsienio Reikalų Ministerijų^ 
atstovas.

\
II. Instrukcija prie įstatymo 

apie žydų bendruomenes.k
žydų Reikalų Ministerija, 

s matarus su Vidaus Reikalų 
švietimo Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministcrijmnis iš-.1 
leido instrukcijų dėl laikinojo 

« įitatyino apie žydų bendruo
menių Tarybų teises apkrauti 
mokesniais gyventojus žydus 
vykdymu tvarkos.

Einant šia instrukcija ben
druomenės Taryba pripažino
mu vienintėliu vielos gyvento
jų žytlų atstovu. Tarp ko kito 
mimtitomu perijodiniai 
liendruomenių Atstovų 
Siuvimai kordinuoti jų 
inui.

III. Tautinių mažumų
Lietuvoje.

Prie I.*ątv»in« Avietinio Mi
nisterijos yra tam tikros Švie
timo Departamentas tautinėms 
mažumoms, tvarkantis visų 
Latvijoj gyvcučių mažumų 
kulturinius reiknliu.

-Kiekvienai mažumai prie 
Departamento įsteigtas tam 
tikras skyrius, kuris veda sa- 

*ro raštinę, korespondencijų ir 
■ *_ t_ t_ ri*.- Tau*-8U novu gllltięj* *m*«u«u a **v 

Dvjiirtamt'nto yra atskiras 
skyrius žydų švietimo reika
lams, kuris uoliai darbuojaai 
žydų kultūrinėj srityj.

TV. žydų tautinių teisių pri 
pažinimas Cekų Slovakų Res 

publikos Konstitucijoj, 
čėkų^štoviikų žydų Tarylm 

ofįeijaliai pranešė Žydų Dele
gacijų prie Taikos Konferen
cijos Komitetui, Paryžiuje, jog 
Žydų tauta pripažinta Čekų 
Hlovakų konst’tuejjoj kaipo 
tautinė mnzutna. Todėl žydai 
prie tantns apskaitymo, rin 
kimų ir kitų politinių veiks
nių, visais reikalais liečian
čiais einant tautinu mažumų 
sutartimis, kulturinius ir soči- 
jalius reikalas, o taip pat Ii- 
kybiaiui* ir ėurijalė* apsaugot; 
reikalu*, gali pareikšti dėl sa
vo prigulmybės prie žydų tau
tas, neatsižvelgiant j jų kai- 
bamųjų kalbų

VISŲ 
snva- 
veiki-

teisės

— <•

LIETUVIAI AMERIKOJE.
MAHANOY OTTY PA.

t-, i «
Netoli nuo Malianojaus ran

dasi turtingai gamtos apdova
nota rietą vadinama Lako 
Side.

šių rietu aplinkių kolo
nijų lietuviai išrinko sau kai
lio tinkamiausių kasmetiniam 
susispietinnii ir apvaikščioji- 
mui vadinamos “Lietuvių Die
nos” Jau iš eilės čia buvo ajy 
vnikščiojama “Lietuvių Die
na” per penkerius metus, kur 
susirinkusiųjų m^nių — mi
nios, siekiančios keliolikos tū
kstančių žmonių, labai malo
nini praleizdavo Įnikę. Taigi 
pavysdžiu kitų metų, šįmet 
tuTp-r’ lm« čion nrR’nikfčinin- 
niu “ Lietuvių Diviuu "

Aplinkinių kolonijų lietu
viai jau turėjo du susirinkimu 
Mnlinnoy City, i’a., kur tapo 
išrinktas tam tikras komite
tas, kurio užduotimi yra uo
liai pasirūpinti sutvarkimu to 
viso dalyko.

Per susirinkimų išnešti ir 
svarbesnieji nutarimai.

štai jie: “Lietuvių Diena”' 
šįmet iš eilės VI njivaikščiioti 
l*ake Side, 16 dienų rugjįju- 
čio mėn. — panedėlyje; pasi
rūpinti extra traukinių dėl 
publikos; pradėti apvaikščio- 
jimų pamaldomis ten pat ant 
atviro oro; surengti platų ir 
įvairų programų, k. L prakal
bas, dainas apielinkės chorų, 
įvairias žaismes ir t. t. Taip
gi laikyti keletu “ętandų” su 
įvairiais ožkandžiais ir minky
tais gėrimais. Ir dauginu uu- 
tariinų mažesnės svarims.

Patyrimas kitų mulų pnro- 
do, kad “Lietuvių Diena” 
gausiai sušelpdavo ir Tėvynės- 
Lietuvos reikalus, nes apie 
tūkstantinę dol. būdavo pa
siunčiama kasinėtai Tautos 
Fondui, t. y. visų likusį grynų 
jM'lnų nuo tos dienos. Bįmet- 
gi tikimųsi turėti pelno nema
žiau kitų motų, ir'visų tų pel
ini nutarta teikti Liet. R. Kr. 
ir pasiųsti tiesiog į Lietuvų.

Pranešdamas šių žinutę 
k n<> plačiu m> i ai Lietuvių visuo
menei, o ypatingai artimes
nėms kolonijoms, šiuoini pri
menu visiems, kad jau nebe
toli toji tradicijiiiė “Lietuvių 
Diena.” Tai-gi, rengkitės kuo- 
skaitliiigiausm 1G rugpjūčio ] 
Lake Sidc.

kuopa 
įstojo 
įstojo 
susyk

Jei tik nuohirtlžini vi ui pa
sidarbuosiu!, milžiniškų naudų 
padarysim parapijai,, o drau
ge busim pavyzdžiu ir kitoms 
lietuvių kolonijoms.

Rengimo Komitetas.

WORCEBTER. MASS

iiuuiitiuiuiimiimuiiiiiiiiimiim I Teispuonst žara* t<»>

K. Diržis.
Proso k Koiil Narys.

ROCKPORD, ILL.

Nedėlioję, licj»os 4 ftv. Petro 
ir Povilo parapijoje RockFor
de, III. buvo bažnyčios vardo 
atlaidai. Ta jaičia dienn 3 vai. 
po pietų Knigtiis <>i Culuiū- 
hus svet siu ė je falu italų kata
likų bažnyčios įvyko mažas 
susirinkimėlis.

Kun. V. SluvynSF, vietinis 
kh-lKiruis, pasakė, kud susirin
kimo tikslas yra pasišnekėti 
apie aprūpinimų nelaimingų 
lietuvių. Tų jMisakvM klebonas 
davė kalbėti kun. Bučiui. Ai
tas išdėjo' reikalų lietuviškos 
prieglaudos jauniems našlai
čiams ir pasenusiom? darbi
ninkams. Po to jis papasako
jo, kaip eina labdarybė tarp 
lietnrių Amerikoje ir kaip * 
Movi labdaringoji Sąjunga, 
kurios centras yra Chicagoje, 
o 20 skyrių yra keturiose val
stijose. ■ ‘Šį. •• . ’

Kalbėtojui užbaigus kun. 
Slavynis dar pridėjo apie 
reikalų labdarybės Rockfuždo 
lietuviams ir paaiškino labda
rybę Kristaus tikėjimo žvilga-

.    .  .. ...............R • V . • , • A • • • ,
I Po prakalbų klausta, ar bus 
Rockf orde 14ibdarybes 
ar ne. Pirmas 
kun. Slavynas. Antras 
Antanus Domeikų. Jis
užmokėjo visų šimtų dolierių 
ir tokiu budu tnj>o pirmas 
garbės narys Rockfordc.

Pilnnis nariais dar užsira
šė Petronėlė Jankauskienė, 
Domininkas Matus, 
Bupšis, Vladislovas 
diiK, Jonas Digris, 
Dusevyčius. Tie visi
kėjo įstojimo mokestį ir už 
pirmų mėnesį, ty. ito $5.50. 
1 tų patį skyrių įstojo Juo
zas Iz’itn, Antanas Urbelis, 
Pranciškos Vaivada.

?• ’ • • • • • • •

Antanas 
Gedgnu- 
A ii tomis 
u Asinio-

M 
eksandras Šalkauskus, Karo
lis Valiulis, Ciprijonas Nor
kus, Marijona Urboniukė. Jie 
ir užsimokėjo. J tų pat j sky
rių dnr įstojo Antanas Stan
kus ir Kazimieras Znknrevi- 
čia.

Sutlėjus ir suskaičius-pir
muosius rockfonliečių į mokes
čius Ijibdnrybei pasirodė 
$145.70.

Čia pat tapo išrinkta ir kp. 
valdyba. Garbės Pirmininku.“ 
Antanas Domeika. Tikras pir
mininkas Vladislovo* Gedgau
das, sekretorius Jonas Digris. 
iždininkus Antanas Rupšis; 
iždo globėjui: Karolis Valiu
lis ir p-nin DnsevyPienė.

Panedėlvj, liepos 5, 10 vai. 
rytmetyj toje pačioje svetai
nėje buvo lietuvių parapijos 
susirinkimas. Jam pusi baigus 
į susirinkusius praknll»ėjo p. 
Jucevičius, Labdarybės agita
cijos komisijos nnrys if Chi
cagos. Jo kidbn lniiai patiko 
žmonoms ir jie sutarė dar la
binu remti lalslaryls’is darlių. 
P-nas Jucevičius ypatingai 
kalbėjo apie pašelpimų dran- 
gijų dalyvavimų labdarybėje.

Bilekas.

L Raudonojo Kr. Rėm. sky
rius įrengė piknikų, kuris bu
vo 5 d. licjMJS. Diena buvo gra
ži, tiMid ir publikos atsilankė 
nemažai ir visi buvo patealdn- 
ti. Bekvėpuodami tyru oru vi
si linksminosi iki vakarui da
rydami nojnažų jiolnų. Nors ir 
sp&iai buvo skanių valgių ir 
gėrimų, bet iki vakarui nieko 
neliko. Kada visky išpirko, 
tada visi pradėjo skirstytis 
namo. Taip tai IVorceslcrio 
lietuviai katalikai užjaučia L. 
R. Kryžiui.
tmpo“ r' f'iiuvo Tautoj Foų 

do mėnesinis susirinkimas, kp* 
rį atidarė jurui, gerb. kun. J. 
Čaplikas. Perskaičius protoko
lų, kalbėtasi apie jiiknikų. Nu
tarta varyti didelę agitacijų, 
knd prikalbinti dauginus žmo
nių prie mėnesinių mokesčių. 
Išrinko agitatorius, kad kal
bintų naujus narius.

Tolinus išrinko nnujų iždi
ninkų Adomų Stoškų. Turėda
mi veikių iždininkų, tikimės 
du syk sėkmingiau Tautos Fcn 
do labui pasidarbuoti.
R. Kr. sk. ir T. F. sk; koresp:

A L. R. K. S. MOKSLEI 
VIAMS ŽINOTINA.

CICERO, ILL.

Dirbant vienybėje daug 
J imu nuveikti tėvynės ir Baž
nyčios naudai. Suprasdami tai 
cięeriočiiu ir veikia, ypatingai 
draugijos, susisjnetusios į A. 
L R. K. Federacijos 13 sky
rių.
Ilugpj- 1 d. BergmaiiK'u dar

že, Riversidėje, bus didelis pi
knikas, kui į ivngin paiKjnjuM 
naudai visos Cicero lietuK-ių 
katalikų draugijos vardu Fe
deracijos 13 skyrio. Jei tas 
draugijų dnrlistunuiR nesuma
žės, be abejonės, pikniką* pa
vyks, kaip pavyko Av. Antano 
jmrnpijns.

Girdėjome, kad ftv. Antarnu 
dr-ja yra nutarus kuodiiugiuu-* 
šia pnnluoti {žangus ženkloiių 
ir išrinko 20 rinktinų vyrų 
už baro dirbti. Kitos dr-jos, 
kurios prieš jiiknikų laikys su 
sirinkiinus, parodys kų guli ir, 
tikimės, nepasiliks nuo ftv. 
Antano dr-jos. Ypatingai mo
terų ir mergaičių dr-jose geras 
ir {inkilus ujias, k. u. Nek. 
Pras. 6. P. M. dr-joje, Moti
nos Dievo Sopulingos, Visų 
Aventų vyrų ir motorų. Apaš
talystės MaTdoc, Av. Juozapo, 
Moterų Sųjungos 2 kp. ir ki
tose. ,

Ųeistina taip-gi, kad iš dr- 
jų arba pavienių atprastų as
menų, kurio parinktų reika
lingų, piknikui aukų. Musų 
vertelgos, be abejonės, uvat- 
sunky s kų nors parapijos nau
dai paaukoti.

Kurių dr-jų tų dienų pri
puola susirinkimai, prašomos 
i-ra perkelti į sekantas nedė-

pa

Kaip žinoma, kad devintus 
moksleivių seiinns pripuola 
Cambridge, Mass. Vietiniai 
hioksleiviai, pasitarę tarpe sa
vęs, nutarė moksleivių seimo 
pienų viešai pnskolbti, kad vi
ri iš kalno žinotų.

Moksleivių seimo vakarai 
šiuosmet bus ne vienoje vieto
je, bet artesnėse Cambridgio, 
Mass. kolonijose.

Moksleivių vakarai bos šio
se kolonijose: sulauktuvės 
\Vorresteryj, Muss., Cambri
dge, Mass.. Brighton, Mass. ir 
Su. Boston, Mass.

Taigi, gerbiamieji mokslei
viai ir moksleivės, kurie ža
date atvykti su prakalbomis ir 
kitomis programos dalimis, 
meldžiame rengties ir iškalno 
mums pranešti.

Su įvairiomis informacijo
mis meldžiu kreipties šiuo ad
resu: Vincentas J. Damašus, 
Box 15. Cambridge, Mass.

V. J. Damašus.

PRI2IURĖJIMAS
SKALPOS.

Nesvilink plau
ta* jokio gero

“plauko mai«-

11AS.

Reikalinga jirižiurėti bkal|>ų, 
ne plaukus.
Vientik jutrvnojimns permai

nys žilus j linukus.
Plikumas retai gydomas. 

Skaipn jmnaši į kūno odų ii 
turi Imt švariai užlaikoma. 
Galvų pruusk nors kartų sa
vaitėje su geru “tar” arba 
“suljibur” mi^lu. Tas išnai
kins pleisknuiis ir plaukai pa
siliks švelnus, 
kų galus, nes 
neatneša.

Vadinamas
tas” neguli u/.laikyt arba, ge
rinus sakant, maitint {Jaukus. 
Jeigu nori turėti gražus plato
kus, visuomet turėk sveikų 
galvų, tuomet ir bus sveiki 
plaukai. Kuomet prausi plau
kus, vartok karštą abruaų. Jei
gu plaukai taptų per sausi 
nuo pertankans prausimo, 
s tunais y k tntij grair, alko 
Boliaus ir ricinos aliejaus (eps 
tor oil) (apie penkis žaakštu- 
kus aliejam* prie puskvnrtės 
alkoholio), šis sumaišyu’a< 
sugražins jilaukų žvilgėjimų i

f
=
5 » “Draugas” j Lietuvų

Metams .........................................
Pusei metų ... .. .................... .... .. ..

Adresuokite:
DRAUGAS PUBL C0.

1800 W. 46th Street Chicago, Illinois.

$8.00
$4.00

“Draugas” į Lietuvą
Lietuvos žmonės pagedauja dienraščio “Draugo 

Dovanai siuntinėti negalimo, nes porbrangųs dabar lai
kai sunku tesėti.

Amerikos lietuviai padarykite malonumų saviškiams 
Lietuvoje, užrašydami jiems “Draugų”

Chicago. 111.

Turiu patyrimą 
moterių Ilgose; ru- 
peatlnga! pridu
riu ligone Ir kūdi
ki laike ligos

=

■
==I
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an-im*'! niunkų «linkimn prie-1 
z.aslis skili|>oje. Eik ]mu> gydy
tojų ne Imrzdaskutj, nes plau
kų slinkimas gal ženklas ko
kios ligos ir gydytojas leng
vai pažins ir išgydys. Tankiai 
slinkimus plnuky reiškia nau
jus plaukus.

Priežastis žihf plaukų reiš
kia pragaišinimų dažyvės ir 
nUiradimų možy orinių burbu
lių plaukuose, kurio duoda 
linltų i.-t aizdų. Žili plauko i ne
gali Imt gydomi, bet švari ir 
sveika galva gnli sulaikyt. Pa
veldėjimas lošia svarbių role' 
palinkime plaukų tapti žilais.

DARBO PERTRAUKIMAS.

Darbus generalio štabo War 
Divizijos Tarųv«tės ir hifor
macijos Skyrio, pirmiau buvęs 
Ofisas Karės Sekretoriaus A- 
sistento, tapo pertrauktas sn 
birželio 30 d. 1920.

ftis ofisas buvo įsteigtas 
kovo mėn., 1919, ir jo svar
biausias tikslas buvo aprūpin
ti darbu Cjj-karininkus. Pra
džioje darbo atsirado dauge
lis vyry, kurie nežinojo apie 
valdžios aprūpintų pnšel|ių. 
Šis ofisas pagelbėjo tiems su
sinešti su Viešos Sveikatos 
Skyriais, Federaliu Bordu ir 
ir Karėj Apsaugos Biuru. 
Taijsput jmgelliėjo kareiviams 
sutvarkyti visus savo reikalus.

Kuomet tiurbo padėjimas 
palengvėjo, biuras užsiėmė pa
gelbėjimu apnegalėdintiems 
eg-kareiviams, ir per paskuti
nius keturis ar jienkis mėne
sius laikas buvo naudotas mo
kinimui ty ez-kareivių ir ap
rūpinimui medikai e priežiū
ra, lavinimui ir jy reikalų už
baigi mui.

Kati pasekmingai atlikti ty 
dariuj, turės organizuoti Ser- 
vice Men’s We1fare komite
tus po visy salį. Tie komite
tui, su pagelha Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, Amerikos 
Legijono ir kitų panašių įs
taigų, galės Tarnystės ir In- 
fviuutvijus ok/ttuo nouuii^ų 
<larby toliau vesti.

ANT BANDOS.
: aingle kambariai ant raado* au ra
kandui*. aptlldoml.

Mi: Mo. hniertav Arr.

FARSini'OOA
■aliutui* tr du namai turi bot par. 
duoti trumpu talku, ui pigią prskp 
lietuvių apgyveatoj vietoj. 
h*»int>ika*.

4431 ■ Marvliflvld Av*.

PAIKIUMI GIKOANOIV KAS NofU 
PIRKTI

Kanai-> bud* (ka turkai Galima 
nuli 4413 K. UVind Klr. 
baremant*. Kaitina |v*lrie» prastesni 
pigiau per 4 tindami, mdltyll bran
giau. 

sugražins plaukų žviigijinjų I »•'« »’»L »• ***
ir išnaikins plunkamu- irAshlAndAv.

MdatM Dr>»«r MAA.
«

«
DR. G. M. GLASER

Prakukuoja 38 metai 
rtaHne 8148 Ko. Morgnn st. 

Kertė 33-ro Bt, CSiicmgo, III.
SPKCIJADISTAK 

Motortlk ų, Vyrtkku. talpsl chro
nišku Ilgy.

OFI8O VALAMtX>8: Nuo 14 ryto
Iki 3 po ploty, nuo 3 Iki 3 valan
da vakar*.
NoiUlIoml* nuo 3 Iki 3 po plot. 

Telefoną* T arda CIT

»
REIKALAUJA.

REIKALINGAS.

Snlesmunns kuris mokėtų 
Lietuviškai, Ruskai nr Lenkiš
kai gali uždirbti gerus pinin
gus, atsišaukite pas M. J. E- 
DUTIS, 1733 North Francis- 
eo Avė. Telefonas Armilago 
919.

KKTKAI.TNGA MERGAITE 
padėti prie naminio darbo, maloj 
teltnynoj. gera 
vue darbo*
6322 l:tx-r11»r( Are.

TrL Normai 8X3

utmokMtta. — paato-

REIKALINGI LEIBERIAI 
dėl fnhriko darbo. Pastovus 
darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stevart Avė.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OflMU Didmiesty j:

South La Baile Street
Kambarį* 334

Tel OcnttaJ ftSK

29

BRIKAI .INGOS 
mergino* dėl lonrvoua fabriko dar
bo. Gera mokestis Ir gero* darbo 
M Irma Ataitauklto:

ADAMS jt vvestlakl:
324 W. Ohio Str.

KEAl. KSTATE SAL.KKMAN
Pilną arba puaę laiko. Mum* reikia 

vyrų, reni darbininkų Ir gėry *<!• 
t*torių muay kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Moe jums padtaimo Ir pakelsi
me Iki S 10.000 alfos | metus

JAVAKAS alui JOHNSON 
8lb ftoor—118 M. La SalIcSU-.

( Smetona* gerai pritaikinu akinu) 
bua palengvinimu drl Juay akių. 
Kuomet tų kanu nuo galvos akau- 
dėjimo, kuomet raidės lieja* ) kru 
»v. kuomet idealiai ar si u v’ ar ra
tai, tai tuomet yra tankia*, kad 
reikia Jame akintų. Mano lt matų 
patyrimas priduos Jum* geriatMdų 
patarnavimą ur prieinamą kauta 
net taip taniai net iki 31.00. 

JOHN SMETANA 

Akių Specijalūt&s 
1801 S. Ashland At. Chicago 

Epamlnu Nuteikiama* i!)UL 
Kampa* 18-los gatvės.

3-čtae leboa viri Ptau*o aptieks*. 
Kambarį* 14. 13, 18, IT ta t8 

TrmyklLe J eaiauo persiu 
Valandos: nuo 7 vai. taryto Iki * 
vai. vakar*. Fanedėllala. Borsdo- 
oiia ir Petnyčlomla.

w a• ;

REIKALINGI

Vyrai ir Vaikai dirbti Pack- 
ging llouse

HETZEL & CO.
1743 Larrabee Str.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Ml.-lilgan. A«*nue

VALAMDOSi IMI vakar*

AMERIKOS LIETUVIŲ J
nr.iKAi.iNGi

FoundrAa darbininkai C0c | valandą, 
•t.Tiktai Hrrvm kl»reo vy-i 

šliaukia.

| W. W. KfMBAU* vu.
3831 W. 3a Str.

tat
MOKYKLA

S

PAKMDI'OnA
pigiai S paaallerlų automobiliu* 1*14 
metų C c-yllndrų. tuaAmorlja geriau
siam «tovyj.

Atsibūkite pas aavinlnką:
• •• «**•• ***** •• **M*

ANT MAN ĮKAS
4 kambariu beiamsnttnls flataa. e- 
laktroo talrna. alsam best, tilta* van
duo. iro mėnesyje 3313 Llmimoy 
Str. Ataltauklte vakarai* po 4.

PARSIDUODA.
Baradaakuty kia (Bartnir Khopl tie. 
tuvių upiryi minj kolonijoj, prioiae- 
u< pardavimo savininke* eina j ki
tą "btsnj" AtMtauklt*:

J. K. I-AKl'K.
834 W. ftaltimnrr SL

Bailinto re, M d.

PARklDtODA
nauja* 4-kių kambarių namo* su pu
se akto semta, tikra viltų ferma, 
natell miesto gsllkslio Ir kitų pa
ranku m ų Persiduos piguti u» Caait 
arba aut lengvų tHygų Atintaukit* 
lalėku pas savininką:

A. CHERNAVKOAK.
Bos 18 Benryu, UI.

— • -•.-V’-ną a lietunKka* 
karrredyat** Ma- 

BogTafljo* typ«wrmng. plrklybc* t«l- 
ef*J. V«l«t laimima, almlnna lito-
rijo*, reografljoa poli ilk luta ekono
mijų*. pUletyMta. <talllar**rM4*.

Mokinimo ralando*: nuo * ryto iki 
4 ealandoe po piety: vakar*!* nuo 3 
iki 18 va,.
3106 So. Ha’sted BL, Chicago.
—- ------------

IR-----------

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

Kai boa kurio* pritinka klrkrla- 
nam kltanlui Orar*atuojan>« ka4 
•utauplnaim* Jums 10% iki 10% 
■nt klrkvieno pirkinio: nekurto 
<J*lrknl maliau negu *bo1e**)a 
kaino*.

Vyru Ir Jaunu valkynu gatavi 
d r* buliai padirbti ant utoakytm 
bet nealaitaukti siutai ir overko- 
tai su turteliai* u- be. tor flUtog 
tr kitokio styliaus H! H IU 348 
Pamatyklt* musu tpotifaie eile 
siutu Ir ovorkotu po 113. 1T.W. 
*:«. 313.30. (33. ir 310. Juodi
Miltai po 343 iki 333. Molino* vil
nos siutai po 333 Iki 140. Valk 
■tūtai Ir ovarkotal 34 50 ir a 
«tau. Vyru kelines 84. ta * 
Malino* atavllno* kolinas H 30 iki 
IK.B*. ftpectjans nuotimtta 0% a*t 
kl*kvisna pirkia: d atttaftaata J

Atdara kMkvuaa di«n* tkl 
vai. vakare Subatoml* 10 vai. Nd- 
dtllouii* iki 4 vai. vakar* 1

8. GORDON, p

1415 So. Halsted Street
M- ... i

4
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CHICAGOJE
A—-----------------------------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Trečiadienis liepos 14 d., 
Šv. Banaveuluras, vysk.

Ketvirtadienis, liepos 15 d., 
šv. Henrikas.

- ------------------------------------------------ 1— 

i PRAŽUVO MEDIKALIO 
KORPUSO KAREIVIS.

I Jis tuo tarpu rašinėja čekius 
ir maino.

PADĖKOS ŽODIS.

POLICMONAS PAŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ.

Paimtas ir pristatytas 
ligoninėn.

bet ir kitų Čfeicsros lietuvių 
kolonijų draugijas.

Be to, šita draugija turi pa
ėmus "Draugų’’ už organų. 
Mėnesinius susirinkimus laiko 
kas pinrų antradienį kiekvie
no mėnesio, 7x3<) vai. vakare, 
ftv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje, 1644 \Valiansia 
Avė. V. M.

Jeigu Depozituos! savo pini
gus šiame stipriame Valsti- 
jiniame BANKE prieš Liepos 20 dieną, mes 
mokėsime Jums nuošimtį nuo Liepos 1-mos.

f

Šv. Jurgio parapijos 11 
liv|M>s Bergmaus darže buvo 
tikrai milžiniškas pokylis: 
Žmonių dnugj’liė: namiškių ir 
kaimynų. Visi gyvai ir malo
niai. kaip viena šeimyna, žai
dė, šnekučiavo, vaišinosi ir 
pelnų dari*. Bridgeporto pra
moninkai tai ne juokai: ne do- 
lierinis, liet penkinėmis ir de
šimtinėmis knip lapais klojo, 
pridėdami “Ne gaila, nes mu
sų parapijai." Musų darbinin
kai, darbininkės ir visi komi
tetai gerinu dirbo negu sau. 
širdingiausia ariu visiems pa
rapijiečiams, kaimynams ir vi
siems darbininkams, vyrams, 
moterims ir merginoms už pa
sidarbavimų. Viso įplaukė $2.- 
235.92. Kiek bus gryno pelnu, 
vėlinu pranešim. Visiems dė
kingas jūsų klelsmns.

Kun. M. L. Krušas.

d.

Pirm poros savaičių Sken
da ne mediknlin armijos kor
pusai! Imvo įstojęs Krank M. 
Buitis iš San Franrisro. Pa- 
sirodė rsųs apsukrus. Tad jam 
pavesta knvgvedžio ir audito- 
liaus violos prie leidžiamo to 
korpuso laikraščio Rrcall.

Blims liepos 2 d. gavo lei
dimą šventos praleisti (’hica- 
goję. Tarnybini jis nesiigrvžo. 
Ir tuojaus apsisižiurėta, kad 
jis su savim iš ofiso pasiėmė 
tris blankas rašyti čekiams.

l'ienus čekis reninu gautas 
llviųill ofise. Buitis jį finai 
nė su $125. Vakar gautas an
tras už $25. Laukiamas dar 
ir trečias čekis.

Militarinė valdžia ieško 
pragaišusių kareivio ir laukia 
trečio čekio.

IŠ TOWN OF LAKE.

L Vyčių 13 kuopos pusme
tinis susirinkimu* įvyks šian
die, liepos 14 d.. S vai.

Korespondeutas.

Polinnonns Mielinei Caplis 
iš Warren avė. nuovados turi* 
jo dvikovų ®u plėšiku vakar 
anksti ryte vienoj viršutinio 
geležinkelio fitotyj. Plėšikas 
pažeistas kaklan ir sugautas.

Policmonas sėjėjo geležin
keliu agento kanihtiriukyj. 
kuomet slulin m< ju pikladu 
ris. šis policinono nebuvo 
matęs.

Ir staiga i nėjęs piktadarisl 
per nupintas vielas atrėmė re-1 
volverį į agentų, 
jam pakelti rankas ir 
lauk iš kambariuko.

Tuo metu policmonas išsit
raukė, revolverį. Agentas stai
ga sukrito ant aslos ir davė | Pasiųstas pramokti naujo a- 
progos policmonui šauti į pik
tadarį.

Prasidėjo apsiša ud vilias.
Plėšikas du kartu išovė ir po 
to nietė revolverį.

Tuojaus Imvo sučiuptas ir 
paimtas ligoninėn. Tenai pusi- 
sakė esųs koks Edvardą.

Policija tečiuiis tvirtina, jog 
jis yra George Gilinorc ir tu
ri jMdieijinj rekordą.

Jo gyvybė pavojuje.

atrėmė re- 
licpdnnins 

išeiti
TAUTININKŲ ORGANIZA

CIJŲ PRANEŠIMAI.

PASIGYRĖ KUO JIS ESĄS.
—

mato.

KOVA PRIEŠ BRAVARUS 
IR SALIUNUS.

teisė*

Ck i sagoje daugelis bravūrų 
peržengia prohibieijinį įstaty
mų gaminant visokius gėri
mus, kuri uosiui leidžiama į- 
maiš.vti pusė \<ieno nuošimčio 
alkoholio. Peržengia įstatymų 
ir saliunininkai.

ProhibicijoK įvedimo virši
ninkas Chicagoje paskelbia 
pakeisiąs kovų priėji visus 
tuos peržengėjus.

Pasekmingiaiisin kovu, sa
ko jis, uždaryti tuo.- lira va rus 
ir saliunus, katrie nieko ne
daro iš įstatymo.

Kai-kurie brnvarninkai ir 
sali unininkai nuomoninuju, 
knd jie guli taip elgties. Nes 
jų .pusėje stovinti visuomenė* 
opinija. Gi prohibicijiniai a- 
gontai nedrįsta prieštarauti o- 
pinijai ir «iiiONŽinn «avn vej. 
kimų.

Bet viršininkas sako, jog 
agentai neatsižvelgia j visuo
menės sentimentų ir savo pa
reigas pildys Ih- atodairos, ne
žiūrint, ar kam lok.- jmsielgi 
mas patiks, ar ne.

“Aš esu kišeninis 
iis". atsakė Cohen,

"Taip, žiną n", tarė 
jas. “Bet kokią tamsta uži
mi roguliarv vietų? Juk tams
ta turi vesti bent kokių pre- 

Į kylių, n r no?"
(’ohn iižsimąsKsmomentui.

• "\Vell, per praeitus penke- 
ris im tii< mano svarbiausias 
amatas l»uvo vaginėti krautu
vės!*." atsakė kaltinamas.

"I’eiikeri metai kalėjimo," 
pasakė teisėjas. "Tuo metu 
tamsta pramoksi naujo kokio 
.•lŲinto."

Už užkabinėjimų praeinan
čių moterų vidiiniirstyj sua
reštuota. Kichotas Nitratus ir 
(>M*:ir IVIiite

Kriminaliam teisme prasi
deda byla trukSuiadario žmo
gžudžio Gene Gearv, kurs ki- 
tuomet nužudė graikų Ročkas.

Trys vagiliai, Miko Ilnlti. 
gan. \Villiam O’Cunnell ir 
Piiilip Biirke įsilaužė vaisti
niai js» num. 4700 \Vcntworth 
avė. Visi trys suimta. Jie ieš
kojo svaigalų.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

VARGŠAI TIE AVALINIŲ ‘-------------------------- --------;—-

PARDAVĖJAI. mimimiiiiiiiimimhiiimiminiiniimii
•-------------  Daug hnoiiių kreipėsi j "Drau-

. Illinois Shoe IL-tnih-r-" sų- gr>” knygyną, norėdami gauti j- 
jnngti turi savo suvažiavimą vairią “Gaspadinių-Virėjų” arba 

Snvažin 1 aiškinus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi jtnincšame, 
kud jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi:

“VALGIŲ GAMINIMAS” 
J m kaina tie apdarų .... 

su apdarais...........................
Taippal turime kitą labai gra

nų didžiai naudingą knygą:

“MEILĖS GALYBĖ“
taina su apdumia ..........  75c.

•Tsątv * U* «vIwIk»<v»- » •— į- ■ s— < *«•••••<•« •— L .
l'žsakynius Sunkite šiuo adresu 

“Draugas” PubL Co.
1800 W. 46 Str.,

Congross viešlmtyj.
vu.-ieji nusiskundžia, jog jie 
“mažai” pelnija parduodami 
avalines. Sako, tasai jų pelnas 
yra tik “poperinia” pelnas.

* »rrw*Tt» » r>auo«ti

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

«*L eSTATE-INSURANCE 
£¥«OPEAN AmERICAN BbHEA8

MOTAMUfUČAS 
:i» »« aunu ii,„i. cimmu lUiMii 

t curr-OM koviotaD *11

A '

Lietuvai gelbėti draugija.
Skyriai, — kurie turite ant 

rankų surinktų drabužių — 
meldžiami tuojaus nevilkinant 
išsiųsti sekančiu adresu:

M r. P. Vaitekūnas, 193 
Grnnd Str., Brooklyn, N. Y., 
nes už savaitės, kitos, vėliau
sio rugpjūčio nr pradžioje ru
gsėjo mčm*sio, antru syk bus 
siunčiama drabužiai Lietuvon, 
tai bus jinskiitinis siuntinys 
drabužių — dauginus L G, 
i>. drabužių nebenpsiims siųs
ti Lietuvos Raudonų jam Kry
žiui, neigi kokiai nors kitai 
įstaigai Lietuvon. — Viena, 
labai didelis ncpnrankuiiuiM, 
kita, laimi brangiai kuiiiimja 
IMTvežimns. trečia, prie išdali
nimo drabužių pasidaro dideli 
keblumai ir nesmagumai, nes 
vieni gauna naujesnius, o kiti 
dauginus panešiotus drabu
žius. tai gaunantieji mano, 
kad juos skirsto į blogesnius 
ir geresnius Lietuvos piliečius, 
o toki s apsireiškimas ūpo 
.arp Lietuvos piliečių nėra pa- 
g ‘idaiitinas.

Todėl šis siuntinys ir bus 
pnskntinis, tad nevilkinkit ■ 
gerbiamieji skyriai ir tuojaus 
išsiųskite surinktus drabužius 
angščiau paduotu adresu: 

Dr. A. L. Graičiunas.
Centro sekretorius.

Redakcijos prierašas. Ka- 
dnngi dienraščiui “Lietu
vai" paliovus išeiti “tauti
ninkų" partija neteko savo 
organo Chicagoje, tni mes gar
sinsime prisiunčiamus mums 
tos partijos organizacijų-pra
nešimus. jei juose nebus už
kabinama katalikystė nei ki
tos partijos ir jei prisiunčian- 

ičins nruvitiivnri vis nėrn nnkifv. 
mojusios veikimu prieš kata
likų Bažnyčių.

i

IŠ NORTH SIDEIŠ NORTH SIDE.,'•i

Lietuvių giesmininkų drau
gija, js) ftv. Cecilijos globa, 
prie ftv. Mykolo parapijos, lie
pos (i d. laikė pusmetinį susi
rinkimų.

Peržiurėjus knygas pasiro
dė, kad dr-jos iždas vra geria
me stovyj. Todėl vienbalsiei 
nutarta nupirkti R L. P. bonų 
už 1(K) dol. Reikia pažymėti, 
knd £itn dr-ja jau pirminn y- 
ra pirkus Bonų už 250 dol. 
Taigi ši giesmininkų draugija 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalnius išviso yra fiaskoli- 
nus 350 doL Galima sakyti, 

Chicago, Ui/ka'! b,,n'J 55tn draugi-
imiHttHMMMmgtl Jtt pralenkė netik North Sides,

4<.

T0WN OF LAKE. 
SVARBUS PRANEŠIMAS.

• _
Atsilankė gerb. svečias iš 

Lietuvos su svarbiais reikalais, 
kun. prof. J. Meškauskas, kal
bės ketvergio vakare, liepos 15, 
1920. Elias svetainėje, 46 Wo- 
*d Str PrniHh 7:30 vai 

jsauga veltui.

Gerb. kalbėtojas pasakys 
daug indomių dalykų, apie 
seimų ir kitų visokių svar
bių pranešimų.

Bus galima duoti visokių 
klausimų kiekvienam bus pa
aiškinta. Town ofliekiečiai ne 
praleitskite progos, nes kitur 
gal to nebus. Gerb. svečias 
greitai grįž Lietuvon. Apart 
svečio dar kalbės gerb. kun. 
Mikšys kų tik sugrįžęs iš Lie 
tuvos, jis papasakos mums 
sav0 įspūdžius.
(»pg.). Rengėjai.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK. PA.

Pittsbnrgh, Pa. 
Valdybos Antrašai:

J. P. Petraiti^— pirmininku.
J. Janauskas—vico-pirnuninkas.
J. W. Patckevieli, nutarimų rai

tininku. X
J. Daukžys— finansų raitininku. 
B. W. AVoshncr^-irdininkaa.
Direktorini:—S, Simanavičiui, 

J. Pakrosnis, SM Liutinikai, F. 
Venalovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckaa.

Ligonių direktoriai.*—J. Kybar
tu, P. Marmoku.

ŠVENTO JUOZAPO DR-JGS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebovgan, Wis.

Pirmininkas—J. Bubnis, 1426 S. 
10 St.

ViBo-pirmininkaa—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St.

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Avė.

II raštininkas—J. D vilai Uh, 1120 
A lakama Avė.

Kasicriuš—J. Simoninaa, 228 S. 
Hth St

Iždo globėjai:-^. Bilą, A. Vir
bickas.

Maršalka—M. Daunoras.
Organo raštininkas—Ig. E ma

la, 1717 Erie Avė,
*»isi

įseasM «*sv*

nesį po pirmai tą nedėlių

L. G. D. DR TĖS, PO GLOBA
ŠV. CECILIJOS.

North Sidė;e (Chicagoje)

%

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio, Šif- 

kartes parduodame 
ant visų linijų.

Oo n i i* a I M nvm
VvHLiUi AT£MAąuAūVlUA

1112 West 35th Street 
Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Paned., Seredds ir Sukatos vak.

A STATĖ BANK

9

North Sidftje (Chicagoje) 
adresai:adresai:

rinn. — B. t rečiokas,
Vlee-pinn. - A. Baikis,
Prot. rašt — V. Mereckis, 1732 

N. Girard St.,
Fin. rašt. — A. Rauakiniute. 
Kontr. rašt. —E. Muroskilė, 
Ižd. — Znz Bronza,
Ižd. globėjai — K. kišenaitė ir 

V. Mickrvičiota,
Maršalkos — K. Gerdžiunas ir 

S. Skrrgzdė.
O„JUrĮ.,.r. • -tKHA4M4 tUAMIIAI V»

antradieni kiekvieno mėnesio 7.30 
vai. vakare šv. Mykolo A -k. pa
rapijos svetainėj*. 1041 Waban- 
sin Avė.

-

DUEUS piknikas!
\

e

Parengtas t

LIETUVIU DAILĖS RATELIO

=f
|= s

Nedelioje, Liepos-July 18, 1920
Darže -O-r-Brightcn Parko Parap

Pradžia 4 vai. po pietų.

|
9

Visi kas lik gyvas esate kviečami atsilankyti j šį pikniką galėsite šokti kiek tik 
norėsite nes ntuzyka bus viena iš puikiausiu.

Kviečia visus
| 

| 
niiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimmiimimniiiiiiiiiimiiimnimiiiiminmimiimiiiiimiiimiiiHiinHiifintmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim

Dailės Ratelis.

■

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgsa otreet 

CHIOAGO, tIJ.inoU 
Telefoną* YartJa 1411 

Valaodoa: — • iki 11 UI ryto: 
* po plotų Iki < vsk. Mlo-i

t mi« n no B IM I vai. vakare
k--■■■■■■■■■■

»
X

ir

- ■ ■ —..........................

Dr. L E MAKARAS

t d ur srrr*urc .

Extra Proga Biznieriams! 1 
F - - - - !Parsiduoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero- 

i je vietoje ant kampo So. Wood St. Ir 4G& Str. arti 
j lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
I rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: ■
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■ “DRAUGAS*’ PUBL. 00.

■ 1800 W. 46th Str.
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