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Lenkai Pakelia Protestus Prieš Lietuviu 

r 

Lenkai Palankus Taikinties 
su Lietuviais 

_ % 

Pabūgo Lietuvių, Nes Šitie 
Gerai Apsiginklavę * 

Bet Šaukia, Kuomet Lietuviai Lietu
voje Juos Mušą 

. .. 

LIETUVA PAKELIA TAIKOS KLAUSIMĄ. 

PARYŽIUS, Rūgs. 7. — čionai paskelbta, jog Lietuva 
pakėlė klausimą taikinties su Lenkais. Lietuva pasiūlė taikos 
tarybas su, Lenkais turėti Marijampolėje. 

Prancūzijos užrubežinių reikalų ofisas paskelbė, jog Len
kai, turbūt, apsiimsią daryti taiką su Lietuviais. 

LIETUVIAI TIKRAI PAĖMĖ SEINUS. % 

PARYŽIUS, Rūgs. 6. — Prancūzijos užrubežinių reikalų 
ofisas painformuotas, jog Lietuvių karuomenė tikrai paėmė 
Seinus išmušusi iš ten užpuolusius Lenkus. 

Tasai Lietuvių pasielgimas čia aiškinamas tuo faktu, kad 
padaryta taikos sutartis Rusijos su Lietuva nesutinka tenai 
su nacijonaliais Lenkų-Lietuvių rubežiais, nustatytais lai
kinai praeito Gruodžio mėnesį. 

GIRDI, LIETUVIAI SUO-
KALBIAUJĄ SU RUSAIS. 

. 

LENKAI PERTRAUKĖ TARYBAS SU LIETUVIAIS. 

VARSA VA, Rūgs. 6. — Lietuvos ir Lenkijos tarybos ru-
bežių •klausime pertrauktos. Lenkų delegatai iš Kauno sug-
ryžo Varsavon. **•-*»• T *, 

LENKAMS. ESĄ, PADĖTIS RIMTA. 
PARYŽIUS, Rus*. 6. — Tarpo Lenkų ir Lietuvių pa

kilo karo žygiai. Čia Lenkų militarinė misija tvirtina, kad 
Lietuviai padarę suokalbį su bolševikais ir Rytprūsiais su tiks
lu pakelti naują karą. 

Spėkos iš 5,000 Lietuvių susidūrė su Lenkų raitarija 
arti Seinų ir Lip^to(f). Daug Lenkų nukauta ir sužeista, 
daug paimta nelaisvėn ir priversta Lenkai atsimesti atgal. 

Lietuviai briaudarnies pirmyn užpuolė Suvalkus, pavarto
dami Anglų tankas ir artileriją. Tuojaus daugiau Lenkų ka-
ruomenės pasiųsta į Augustavo tvirtove. 

Tuo pačiu laiku bolševikai pradėjo veikimą pietų linkon 
išilgai Nemuno, mėgindami pereiti Nemuną ties Merkme. 
Bet Lenkai su kulkasvaidžiais juos aamušė. 

Lenkų lakūnai raportuoja, jog Lietuvių karuomenė kon
centruojama arti Kauno, gi bolševikai Lydos šone. 

Padėtis labai rimta, nes Lietuviai Anglų fcerai aprū
pinti karo medžiaga kovoti prieš bolševikus. 

Varšava, Rūgs. 7. — Lenkų 
vyriausybė pakėlė protestą 
prieš Lietuvius Tautų Sąjun
goje, kam * Lietuviai Lenkus 
užpuldinėja Lietuvoje. 

Čionai pareikšta, kad tarpe 
Lietuvos ir Lenki jas negyvuo
janti karo padėti<# 

Oficijaliam Lenkų prane
šime sakoma, jog Lietuvius 
prieš Lenkus paremia Rusų 
bolševikai. Sakoma, jog bolše
vikai jiems duoda pagelbą. 
. Politikiniuose rateliuose 
Lietuvių pakilimas aiškinamas 
kaipo daug kenksmingas Len
kams daryti taikom sutartį su 
sovietų Rusija. Nes Lenkai, 
pirmiau nesusitaikę su Lietu
viais, negali padaryti taikos 
su Rusija. Rubežių klausimas 
labai supainiotas. 

Diplomatiniuose rateliuose 
pareiškiama, jog Lietuva, a-
belnai imant, turi draugingus 
santikius su Lenkija. 

Pirm keletos dienų Lietuva 
painformavo Lenkiją, kad ji 
yra neutralė šalis. Perspėjo 
Lenkus nepereiti Lietuvos, ru
bežių, kurie saugojami Lietu
vių armijos. 

S«ttg Buvaikų gubernijos,. 
Lietuvos vyriausybė pasiųlė 
Lenkams demarkacijos liniją 
per (irabavą, Augustavą ir 
Slatiną(l). , 

Lenkai sakosi jie neperėję 
tos linijos. Tik mėginę nelei
sti per Lietuvą Rusijon pabėg
ti bolševikams iš rytinės Prū
sijos, kur jie buvę gavę prie
glaudą. 

Lenkams aplink Suvalkus 
manebruojant Lietuviai juos 
užpuolę. 

Lenkų laikraščiai pažymi, 
kad Lietuvos armiją sudaro 
30,000 vyrų. 

r 
McSWEENEY NEBUS PA 

LIUOSUOTAS. , 
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LIETUVIAI PAĖMĖ 
AUGUSTAVĄ. 

LONDONAS, Rpgs. 7. — Čia 
gauta .žinių, jog Lietuviai nuo 
Lenkų paėmė Augustavą, ui 
20 mailių į pietrytus nuo Su
valkų. 

LENKAI PAKELIA BAISŲ 
TRUKŠMĄ. 

—— —» r 

VARSA VA SIUNČIA 
ULTIMATUMĄ. 

LONDONAS, Rūgs. 7. — 
Lenkų vyriausybė pasiuntė 
notą Lietuvai Notos tonas 
kaipir ultimatumas. Apie tai 
pranešama iš Varšavos vietos 
laikraščiui Times. 

Lenkai notoje pareiškia, kad 
jei Lietuva visai nesulaikys 
savo karuomenės veikimo pie
tų linkon, tuomet Lenkija bu
sianti priversta skaityti, jog 
tarp abiejų šalių gyvuoja karo 
padėtis. 

BUDENNY GAVO NAUJŲ 
SPĖKŲ. 

LIETUVIAI KALTINA 
LENKUS. 

LENKAI NENORI, KAD 
KAS MAIŠYTUSI Į JŲ RU 

BEŽIUS. 

Suv. Valst. vyriausybė yra ki
tokios nuomonės. 

Washington, Rūgs. 6. — S. 
Valstijų vyriausybė nepaten
kinta Lenkijos atsakymu į no
tą, ka<] Lenkai neišeitų iš sa
vo etnografinių rubežių. 

Aną dieną tuo tikslu Vals
tybės sekretorius Colby turė
jo konferenciją su kitais ša
lie* diplomatais Lenkijos ru
bežių klausime. 

Colby po viskam pasakė, jog 
Lenkai negali prisidengti ap-
siginimo teorija ineidami į 
svetimas teritorijas. Tasai 
klausimas tad jokiuo būdu ne
gali but pabaigtas, jei Lenkai 
nesilaiko nustatytų jiems ru
bežių. 

Tuo tarpu artimas Lenkų 
reikalams vienas vietos valdi
ninkas pareiškė, jog Lenkai 
neleisią nei S. Valstijoms, nei 
talkininkams diktuoti Lenki
jos rubežių klausime. Rube

žių klausimą išrdšiati specį-
jalė Lenkų-Rusų komisija. Bet 
jei Lenkai^kartą pereisią savo 
etnografinius rubežiusj atgal 
neatsimesią. Kas jų bus užim
ta, tai ir pasijiks prie Lenki
jos. 

Matyt, tuščias bus Lenkų 
išsisukinėjimas, kuomet jie ne
gaus nuo Amerikos ir nuo 
talkininkų paramos. 

MILLERAND GAUNA VĖJO 

Prieš jį pakilusi visa spauda. 

Paryžius, Rūgs. 6. — Minis-
terio pirmininko Millerand pa
rėdymu iš Prancūzijos praša
lintas Airijos respublikos at
stovas (iavan Duffy. 
• Už tai prieš vyriausybę, ty. 
prieš Millerandą pakilo kuone 
visa spauda. Aštriai jis už i i i 
kritikuojamas. 

Pasekmėje Prancūzuose ima 
apsireikšti antagonizmas prieš 

VARSA VA, Rūgs. 7. — Lie 
tuvos vyriausybe, atsakydama 
į Lenkų užsipuolimus, buk 
Lietuviai perėję Curzono lini
ją ir užatakavę Lenkus Sei 
nuose be karo paskelbimo, kai 
Mua pačius Lenkus. Lietuviai 
pareiškia, jog jie nepripažįsta 
Curzono ir Focho demarkaci
jos linijų. Bet visuomet pasi
rengę pertraukti veikimus ir 
taikinties. 

LENKAI SUTINKA TAI
KINTIES. 

Apie tai pranešė Bonar Law. 

Londonas, Rūgs. 7. — Ang
lijos valstybės tarybos pirmi
ninkas Bonar Law paskelbė 
galutiną žodį, jog Anglijos vy
riausybė nepaliuosuos iš kalė
jimo badaujančio Corko ma
joro. 

Bonar Law pareiškė, jog 
vyriausybės pozicija neatmai
nyta. Nes lordas majoras taip 
labai prasižengęs prieš Ang
lija j°& Jis esąs vertas sušau
dyti. Tad kaipo tokiam negali 
būti pasigailėjimo. f 

RADIKALŲ NERIMAVIMAI 
ITALIJOJE. 

Londonas, Rūgs. 7. — Itali
joje gana smarkiai ima neri
mauti radikalai. Jų sukurstyti 
darbininkai Turine ir kitur 
užima dirbtuves ir mėgina pa
tys vesti reikalus. 

Vyriausybė kol-kas. nenori 
maišyties į tas suirutes. Bijo-

Anglus. Ir nežinia, kaip iš to si abelnojo radikalų sukilimo, 
išsisuks šiandieninis ministe- \ Bet juk be įsimaišymo nebus 
rių kabinetas. • galima apsieiti. 

PARYŽIUS, Rūgs. 7. — Lie
tuviai pakvietė Lenkus talkon, 
pažadėdami tuojaus pertrauk
ti karo žygius, jei Lenkai su
tiksią pasiųsti savo atstovus 
tarybosna Marijampolėn. * 

Lietuviai Lenkams pastatė 
sąlygą, jog Marijampolės kon
ferencijoje turi but vedamos 
tarybos rubežių klausime ne 
pasiremiant aukščiausios tal
kininkų tarybos nustatytais 
rubežiais, bet pasiremiant Lie 
tuvos Rusijos padaryta taikos 
sutartimi Liepos 12, š. m. 

Lenkai sutiko stoti tarybos
na su Lietuviais. Susirėmimai 
pertraukti. 

Varšava, Rūgs. 6. — Lenkų 
oficijaliam pranešime iš šiau
rinio fronto pareikšta, jog Sei
nų apskrity j Lenkų spėkas 
smarkiai užpuolę Lietuviai su 
kulkasvaidžiais ir artilerija. 

Lenkų pranešimte sakoma, 
jog Lenkai Lietuvių neprovo
ką ve, jog Lietuviai gavę įsaky 
mą paimti Augustavą. 

Lenkų spauda, rąžydama a-
pie tuos nuotikius, sako, jog 
toksai Lietuvių pasielgimas 
tiesiog neišaiškinamas. Tuo 
labjaus, kad Lenkija *su Lie
tuva nepadarius jokio sutari
mo laikinų rubežių klausime. 
Sako, Lenkai esą patenkinti, 
kad Lietuviai yra užėmę kele
tą Lenkų vietovių Lenkijos 
pusėje. 

Suprantamas daiktas, Lietu
vos vyriausybė už įvykusį su
sikirtimą atsakomybę suver
čia ant Lenkų. Lietuviai pažy
mi, jog jie gynęsis. Bet Len
kai tvirtina, kad Lietuviai pir
mutiniai pradėję šaudyti. 

ina jis išnaujo truškinti 
Lenkus. 

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJE. 

ezidentas Gen. Obrtgon 

Mexico City, Meksika, Rūgs. 
7. — Sulig apturėtų čia žinių, 
Vera Cruz valstijoje pakelia 
revoliuciją Felixo Diaz pase
kėjai. Felix Diaz yra buvusio 
Meksikos prezidento Porfirio 
Diaz artimas giminaitis. 

Praeitą šeštadienį Meksiko
je įvyįo rinkimai prezidento. 
Sulig neoficijalių žinių, prezi
dentu išrinktas gen. Obrego-
nas, žinomas konstucijonalis-
tas liberalas. 

Varšava, Rūgs. 6.— Rusijos 
sovietų rai tari jos vadas, gen. 
Budenny, sau pagelbon ryti
nėj Galicijoj, susilaukė stiprių 
koliumnų pėstininkų ir ruo
šiasi kontrofensyvon prieš Len 
kus rytuoso nuo Zamosz, į 
šiaurvakarus nuo Lvovo. 

Sulig oficijalio pranešimo, 
gen. Budenny veikimą pri
dengs pėstininkai tuo tikslu, 
kad jam neįvyktų nauja kokia 
nelaimė. 

Rytuose nuo Lvovo ir išil
gai upių Bugo ir Onila Lipa 
Lenkai atmušę sovietų spėkų 
atakas. Prieš bolševikus ten 
pavartota tankos. 

ŠEŠERIŲ METU POPEŽIA-
VIMO PAMINĖJIMAS. 

Rymas, Rūgs. 7. — čia Rugj 
*ėjo 3 d. iškilmingai paminė] 
ta šešerių metų jšventojcrTėi 
vo Benedikto Penkioliktojo poJ 
pežiavimo sukaktuvės. Šventa] 
sis Tėvas tą dieną iš viso paj 
šaulio gavo daugybę pasveij 
kinimų. 

SUAREŠTUOTA KELIOLI
KA RADIKALŲ. 

JIE SUSEKTI SUOKAL-
f BIAVIME. -

Norėję sudaužyti vieną 
traukinį. 

TOUGACHEVSKI ORGANI 
ZUOJASI PRIEŠ LENKUS. 
Lenkai sako, Rusai pageidaują 

t kos. 

Paryžiuj (ugs. 6.—/ Pran
cūzų slai-į* ; agentai iš Len
kijos pram. i jog gen. Touga-
chevskii už nepavykime, paim
ti Varšavos, neprašaiiijtas išimo: Joe Cznat, Peter Malė? 

SIŲLO PALIUOSUOTI LOR 
DĄ MAJORĄ. 

Londonas, Rūgs. 7. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George pasiųlė paliuo-
suoti iš kalėjimo badaujantį 
Corko lordą majorą ir kitus 
Airius, jei Airijoje paliausian
čios žmogžudystės. 

LATVIJA TAIKOJE SU 
RUSIJA. 

Ryga, Rūgs. 7. — Latvijos 
seimas ratifikavo taikos sutar
tį, padarytą su sovietine Ru-

isdja. 

ŠVEDŲ PASIUNTINIU NU 
BAUSTU, KALĖJIMU. 

• 

Stockholmas, Rūgs. 7. — A-
land salose Suomijos teismas 
nubaudė kalėjimu du atątovu 
Švedų misijos, kokia buvo pa
siųsta į tas salas, kur jiedu kur 
stė gyventojus atsimesti' nuo 
Suomijos ir-prisidėti ))rie Šve
dijos. Tad ųž tai atstovu kal
tu šalies išdavystėje. 

Nubaustu yra švedu. Po a-
nųdviejų suareštavimo buvo 
pakilę nesutikimai Šyedijos su 
Suomija. Po šito nesutikimai 
paaršės. 

Paduota apeliacija. 

vadovavimo bolševikų armrjos, 
ir jog jo vietos neužėmė Tro-
ckii. 

Agentai pareiškia, jog gen. 
Tougraclievski ir gen. Bude
nny organizuoją išklaidintas 
savo spėkas, nežiūrinti to, kad 
pati sovietų valdžia darbuoja
si už kuo veikiausią taiką. 

Lenkų vyriausybė pusofici-
jaliai pranešusi: 

"Rusijos liudis, inėmus so
vietų valdžią, labai pageidauja 
taikos.'' 

VVRANGEL PAKĖLĘS NAU 
JĄ OFENSYVĄ. 

Konstantinopolis, Rūgs. 7.— 
Pietinės Rusijos valdžios gal
va, gen. Wrangel, paskelbė, 
kad jo karuomenė pradėjusi 
naują ofensyvą prieš bolševi
kus Oriechovo ir Melitopolio 
•apylinkėse, šiauriuose nuo A-
zevo jurių^anot gautos čia de-
pešos. 

RUMUNIJA PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Bucharestas, Rūgs. 6. — Ru-
minijos parlamentas patvirti
no taikos sutartį Rugsėjo 6 d. 

34 MILIJONAI ATEIVIU, 
TIEK ATEIVIŲ ŠION ŠALIN 

ATVYKO PRAEITUOJU 
ŠIMTMEČIU. 

Gaila, kad nežinomas skaitlius 
Lietuvių. r 

Washington, Rūgs. 7. — 
Trisdešimts keturi milijonai 
ateivių inėjo į Suv. Valstijas 
visu praeitu šimtmečiu. Tuo 
pačiu laikotarpiu'šalies gy
ventojų skaitlius padidėjo ligi 
97 milijonų. 

Iš tų 34 milijonų ateivių 

Teisdarystės departamento 
agentai praeitą sekmadienį] 
Springfielde suareštavo kėlioj 
liką radikalų, susektų suokai-
biavime. Jų tikslas, sakoma, 
buvęs nuversti nuo bėgių ii 
sudaužyti Diamond specijal 
traukinį ant Illinois Central 
geležinkelio. Ir paskui aną ai 
piplėšti. 

Sakoma šitie suareštuoti 
prisipažinę prie suokalbįavi* 

John Kono Steve Tuški, JoJ 
hn Kornduski. 

Kiti suareštuoti: George Bi 
niski, Joseph Burgis, Dimi. 
hic Sontile, Joseph Womtis,j 
Crarles Jotolis, John Lenkitusj 
Frank Kochinski, Walter Ma-j 
leski, Tony Cznat, Tony TOJ 
ezki, Joc Zioti, Marion Zurski; 
Stanley Zurski, Wm. Ratchi 
ner, Joc Quinrtan. 

Dangelis kitų paieškoma* 

MILIJONAS ITALŲ NORI 
ATKELIAUTI AMERIKOJ 

New York, Rūgs. ū. — To, 
mis dienomis čia atplaukė L 
talijos garlaivis GiuseppfeTe | 
di su daugiau kaip du tūk
stančiu ateivių. Atvežta žinių^ 
jog visas milijonai Italų pasi-J 
rengę kadir tuojaus atkeliau
ti į Suv. Valstijas. 

Vienna, Rūgs. 7. — Iš Belg
rado čia pranešta, jog Prancū
zija kreipusis į Jugoslaviją^ 
kad pastaroji Lenkams pagel
bon pasiųstų šešiolika batai i-j 
jonų pėstininkų su atatinka-J 
ma kiekybe artilerijos. 

RUGSĖJO 7, 1920. 

šimto metų laikotarpiu dau
giausia atkeliavo iš Anglijos, 
Airijos^ Škotijos ir Walijos, 
nes 8,205,675. Antrąją vietą 
užima Vokietija — 5,497,539. 
Italija gi trečią — 4,100,740. 

Austrija — Ungarija 4,068,-
448, gi Rusija 3,311,406 (Ta
me skaitliuje yra ir Lietu
viai). 

Skandinavijos šalys — Da
nija, Norvegija ir Švedija, da
vė 2,134,414 ateivių. 

Iš Prancūzijos per šimtmetį 
atkeliavo 523,806 žmonių. Di
džiausias skaitlius iš Prancūzi
jos vieneriais metais — 1851, 
buvo 20,126 žmonių. 

Chicago ir apylinkės. Sian-J 
die gražus oras; vakaro, ar* ry
toj gali but ket&ns; maža atniai«| 
na temperatūroje. 

Temperatūra vakar augscitusi*| 
67 1., žemiausia — 58 1. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai-j 

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
4 buvo tokia sulig Merehąnt*| 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.56 
Lietuvoj 100 auksinų . 2.03 
Lenkijos 100 markių .48 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 14 fr» 
Italijos ųž $1.00 21 1. 55 

V 
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mTTTŲ KATALIKŲ DTCHRAftUS 

"DRAUGAS" 
kasdieną Išskyros nedėldientus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
ICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama 98.00 
Pusei Meta 4UMJ 

VALST. 
Metams , $6.00 
Pusei Metų ' S.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsirašymo dlenoS 
te nuo Nauju Metu. Norint permal

ti adresą visada reikia prisiųsti ir 
mas adresas. Pinigai geriausia sių-

lSderkant krasoje ar esprese "Mo-
ley Order" arba Įdedant pinigus i 

istruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
14 S. Oakley Ave. Chlcago. 

Didėsės Šeimynos. 
Žmonėms besidauginant ant 

sėmės atsirado bijančių, kad 
reikiai nebus visiems duonos, 
'odei sumanyta mažinti gimi-
LU skaičius moterystėje. Pirm 

|umto metų tą skelbė protes
tantų dvasiškis Malthus, da-

tr ta labai platina socijali-
stai. 

Prancūzijoje ir be socijali-
rtų įsigalėjo įprotis tėvams 
legimdyti daugiau Taikų kaip 
lu# Vokietijos miestų gyvento
jai taip-gi pasekė tas pažiūras 
Ir pavyzdžius, pavadinę jas 
]weikinder system, t. y. dvie-

\ų vaikų sistema. 
Vokietijoje tas įprotis 190U 

lėtais nepilnai buvo įsigalė
jęs, nes tūkstantyje nekatali
kiškų šeimynų būdavo apie 3,-
r00 vaikų, o tūkstantyje kata-
Lkiškų apie 5,200 vaikų. 

Visatinis Vokietijos gyven
tojų sąrašas parode, kad^ vai
rų skaičius šeimynose, ypač 

Lestuose, smarkiai eina že-
lyn. Tas įprotis ėmė rodytis 
let ir katalikiškose Vokietijos 
lalyse, kaip ana Badeno kuni
gaikštystėje. 

Prancūzijoje tuomtarpu gi-
imų mažinimas pirmais dvi-

lešimtojo šimtmečio metais 
ravo bauginančiai didelis. 
Tename pusmetyje Prancūzi

joje buvo 28,000 mirusių dau
giau negu gimusių. 

I r Prancūzijoje pastebėta, 
:ad gimimų skaičius kuoma-
liausias ten, kur katalikystė 
niolabiausiai susilpnėjus, o 
lidesnis ten, kur ji gyvesnė. 
^as buvo matytis lygiai šiau
diniuose ir pietiniuose depar
tamentuose. Nord ir nekatali 
:iškas jo kaimynas Calais, ka
talikiškas Bretagne ir nekata
likiškas Normandie. 

Apie 1910 m. pasirodė aiš-
:ių katalikystės atgimimo 
?nklų Prancūzijoje. Statistika 
tip-gi parodė gimimų skai

čiaus didėjimą. Džiaugėsi tuo-
li Prancūzai, bet susirūpino 

[Vokiečiai. J ie mintijo, kad ku
kli kių mažinimo įprotis Pran-
jcuzijoje išnyks, o Vokietijoje 
[įsigalės. Karas tarp tųdviejų 
Įšaliu neišvengiamas. Tai ge-
riau,kad jis įvyktų kuomet dar 
IVokiečiai nesumažins savo gy-
lventojų skaitliaus. Tas žvilg-
Isnys buvo tarp priežasčių, de] 
[kurių Vokiečiai neatidėliojo 
[didžiojo pasaulio karo. 

Mes Lietuviai turime žiurė-
Jti į kitur tautųt gyvenimą ir 
mokintis. Mūsų tauta neteko 
daugelio savo vaikų dėlto, kad 
vieni prisiplakė prie Lenkų, 
kiti prie Vokiečių, treti su-
baltgudėjo. Dabar tą mųs žmo
nių mažinimo ligą šiaip taip 
persirgom. Tautybei ir laisvei 
atgijus ištautėjusių nebus 
[daug. 

£e t baugu, kad ąraialintos 

nelaimės vieton negautume ki 
tos. Dviejų vaikų sistema mal-
tuzijanizmas, arba gimdymų 
kontrolė, yra trys vardai vie
nai visuomenės ligai vadinti. 
J i mųs tautai gali padaryti 
daugiau nuostolių negu ištau-
tėjimas, išeivija ir karas. • 

Moterys sako, kad nenorin
čios daug vaikų turėti, nes 
negalinčios švarumo namuose 
užlaikyti. Nors tat butų ir tie
sa, tai vis-gi gyvybė butų ge
resnė už švarumą. Bet švaru
mas lengvai išlaikomas ir di
delėje šeimynoje. Kūdikiai re
tai gema dvyniais, o vis po 
vieną. Pratinant prie švaru
mo iš pat mažens vienas prie 
jo pripranta pirma negu ant
ras reikia pradėti pratinti. 

Doros dešimtį vaikų leng
viau išmokyti negu vieną vien
turtį. Kaip girioje medžiai yra 
lygus, augšti ir gražus dėlto, 

_ kad tankus, taip ir šeimynoje 
vaikai. Doras vienturtis arba 
vienturtė yra didelė retenybė. 
Vienas medis lauke būva vi
saip kreivas ir gumbuotas. 

Lietuvių priežodis sako: 
"Dievas davė dantis, duos ir 
duonos.' ' Didelės šeimynos iš
simaitina gražiai. Žydų tauto
je visose šeimynose yra daug 
vaikų. J ie supranta gimdymo 
kontrolės blėdingumą. Nei vie
na tauta pasaulyje netur tielr 
pinigų, kiek Žydai. Kas neno
ri tikėti, kad tai yra Dievo 
Apveizdos atlyginimas už ge
rą moterystės vartojimą, tas 
turi pripažinti, kad tai yra ge
ra gamtinė gero apsiėjimo pa-
sekmė. 

Moteriškei mažiau skauda 
pagimdyti vieną kūdikį negu 
dešimtį,—tai tiesa. Bet gimdy
mo vengimas nevengiant mo
terystės džiaugsmų sukelia ki
tokių ligų. Tos prasideda gi
liai kūne, auga išpalengvo ir 
pasirodo tada, kada jau nei 
gydytojai nebegali sulaikyti. 
Tada prasideda gilios ir pa
vojingos operacijos viena po 
kitai. Labai dažnai atsiranda 
vėžio liga su skausmais ilges
niais ir baisesniais negu de
šimties kūdikių gimdymas. 
Gamtos laužymas niekuomet 
neapsieina žmogui dovanai. 

Labai daug pragarsėjusių 
pasaulyje didžiavyrių buvo di
delių šeimynų vaikai. Benja
minas Frankl inas garsusis A-
merikos mokslininkas ir veikė
jas buvo vienas iš aštuonioli
kos vaikų savo šeimynoje. 

Kaip reti būva Franklino di
dumo genijai, taip retos būva 
moterys gimdančios aštuonio
lika kartų. Dažniausiai mote
riškė išpildžiusi sau paskirtą 
gamtos uždavinį tampa savai
me nuo jos liuosa. Tada ji tu
ri sveiką ir linksmą senatvę.. 
Bet jei moteriškė tyčia su
trumpina sau* gimdymo užda
vinį kokiomis nors gamtai 
priešingomis priemonėmis, tai 
ji skaudžiai atkenčia. 

Vaikų skaičiaus mažinimo 
dažniausiai nori vyrai, ne mo
terys. Ji,e joms pripažįsta pa
čios uždavinį, bet ne motinos 
uždavinį. Tečiaus išmetus mo
tinystę iš moterystės, ta mote
rystė niekuomi nesiskiria nuo 
paleistuvystės. Moteris ima 
jaustis, kad ji gyvena vie
niems žaidimo tikslams, o tas 
žaidimas pats šlykščiausias. 
Ilgainiu ji liauja gerbus sa
ve. I r ji netenka rimtų gyve
nimo tikslų, o tik ieško }cas 
kart daugiau pasilinksmini
mo. Savasis vyras jai nusibo
sta. J i prilygsta kitą ir šei
myna paskęsta nelaimėje. 

Mus tėvams niekas nepasa
kė tų dalykų. Bet mes jau tu
rime iš ko patirti šitas tiesas. 
Jšklimpusi iš vienų nelaimių 
tauta įklimps į kitas, jei ne
žiūrės tų tiesų-

FEDERCIJOS SEIMAS. 
(Tąsa.) 

President Woodrow Wilson, 
White House, Washington, D. 
C. We Lithuanian B. Cath-
olies of America assembled in 
the Congress of our Catholic 
organizations . at Waterbury, 
Conn. express to you our 
straudfort loyalty and alle-
gianee to- the United States 
and its institutions, but we 
deeply resent the note of your 
Secretary of State refusing the 
recognition of the freedom of 
Lithuania and committing that 
country as well as other Baltic 
republies to the greed of Russ-
ian imperialists. Lithuanians 
will never recognize the sove-
reignity of Russia or of any 
other countrv over free and in-
dependent Lithuania. We hope 
that you will be able to see 
our determination. We have 
been aceustomed to look to 
this country as the champion 
of Liberty and regret the in-
justice that this government is 
contemplating in' its attitude 
towards l i thuania . 

Tai yra Prezident Woodrow 
Wilson, Baltasis Namas, Wa-
shington, D.,C. Mes Lietuviai 
Amerikos katalikai susirinkę 
mųs katalikiškų organizacijų 
Kongresan Waterbury, Conn. 
išreiškiame jums savo tvirtą 
ištikimybę ir prisirišimą Su
vienytoms Valstijoms ir jų 
įstaigoms. -Bet mes jaučiamės 
gil iai paliesti jųs Valstybės 
Sekretoriaus nota, kuri atsisa
ko pripažinti Lietuvos laisvę 
ir tą šalį paveda Rusijos im-
perijaKstų godulybei. Lietu
viai niekuomet nepripažįs nei 
Rusijos nei kokios nors kitos 
šalies valdžią ant laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Mes 
tikimės, kad jus gausite ma
tyti mųs nusistatymo tvirtu
mą. Mes buvom papratę žiūrė
ti į šią šalį kaipo į Laisvės gi
nėją ir apgailestaujame tą 
neteisybę, kurią ši valdžia ke
tina padaryti savo nusistatyk 
mu prieš Lietuvą. Pirmininkas 
Bielskis, sekretorius Pankus. 

Seimas taip-gi priėnlė dar 
dvi pasveikinimų telegrami: 
Šv. Tėvui prancūzišką, kuri ši
taip skamba. Sa Saintete Be-
noit Quinze, Rome, Italie. Fe-
deration Catholiąue Lithua-
nienne Ameriąue reunie Wa-
terbury, Conn. prosternee aux 
pieds de Sa Saintete affirme 
^on devouement a u S&nt Siege 

exprime sa gratitude obeis-
sante. Dans notre lutte pour 
existence nationale contre vo-
lonte de certaines nations voi-
sinees proteetion paternelle du 
Souverain Pontif nous est la 
plūs preeieus. Nous la sollici-
tons et nous implorons sa be-
nedietion apostolique. Presi-
dant Bielskis, Secretaire Pan
kus. Tas pats lietuviškai: Jo 
Šventenybei Benediktui Pen
kioliktam, Ryme,* Italijoje. 
Lietuviu. Katalikų Federacija 
Amerikoje suklaupus pas Jo 
Šventenybės kojas išreiškia 
savo dėkingumą ir paklusnybę. 
Mūsų kovoje už tautos buitį 
prieš norą kai-kurių kaimynių 
tautų .tėviška Augšeiausiojo 
Kunigo užtartis mufns yra 
kuobrangiausia. % Mes jos tiki
mės ir meldžiame iš J o Apaš
tališko palaiminimo. Pirminin
kas Bielskis, sekretorius Pan
kus. | 

Taippat tapo pasiųsta į 
Kauną: Steigiamasis Seimas, 
Kaunas ar Kovno, Lithuania. 
Lietuvių Katalikų Federacija 
Amerikoje laikydama visatini 
suvažiavimą Waterbury, Conn. 
nuoširdžiai sveikina Lietuvos 
Respublika gar Steigiamąjį jos 

NIEKUS KALBA, 
Buvęs Suv. Valstijų sena

torius James Hamilton Lewis 
iš Chicsgog pramato naują 
karą Suv. Valstij mis. Tasai 

* 
visomis jiegomis. Tikimės, kad f karas, sako, į v y k t i s už kelu-

seimą, kuriam reiškia savo di
džią pagarbą ir pritaria nau
dingam jo darbui, ypač tėvy
nės kūrimui, žadėdami padėti 

Seimas apsaugos tėvynę nu6 
patekimo po keho nors valdžia, 
ypač Rusų ir Lenkų. Garbin
dami Lietuvos valdžią garbi
name ir narsią jos kariuomenę 
mųs laisvės ginėją ir atramą 
buvusiuose ir busiančiuose tė
vynės, reikaluose. Pirmininkas 
Bielskis, sekretorius Pankus. 

Federacijos Tarybos Posėdis. 

Pirmadienyje, Rugpjūčio 30 
d., 8 vai. vakare buvo Federa
cijos Tarybos posėdis. Atkal
bėjus maldą pradėta svarsty
mai. Narių buvo 16. Atėjo 
taip-gį ir būrelis svečių., Jie 
sėdėjo skyrium. Pirmininkavo 
kun. Bučys, sekretorium buvo 
p. J . E. Karosas. J is perskai
tė pereito posėdžio protokolą. 
Tas tapo priimtas. 

Pirmutinis dienotvarkės da
lykas buvo kun. Bartuškos ra
portas iš jo veikimo Europoje 
1917 ir 1918 metais, kur kun. 
Bartuška buvo siestas atsto
vauti Amerikos Lietuvių Tary
bą. Iš raporto paaiškėjo, kad 
įgaliojimai užsibaigė vasarą 
1918 m., kuomet kun. Bartuška 
gavo telegramą iš Tarybos su 
p. Bielskio parašu. P. Bielskis 
buvo posėdyje ir paaiškino, 
kad telegrama išsiųsta Tary
bai liepiant, o priežastys yra 
išdėtos protokole posėdžio bu
vusio Gegužio 3 d., 1918 m. 
Pirmininkui prašant p. Biel
skis iš protokolų knygos per
skaitė minėtąją vietą. 

Protokolas pažymi, kad Lie
tuvai kenksminga visokia mo
narchija, ypač Urach'o rinki
mas Lietuvos karalium nepa
kenčiamas. Kun. Bartuška pa
aiškino, kad jisai Uracho ne
rinko, o tik žinią apie tuos rin
kimus pranešė pasaulio vieš
patijoms ir spaudai. Padarė-gi 
tą dėlto, kad nematė kitokio 
budo išgelbėti Lietuvą nuo 
prijungimo prie Prūsijos arba 
Saksonijos. Tas pavojus tuo
met buvo didelis ir rodėsi sun-. 
kiai išvengiamas. P. Šaliunas 
pranešė, kad būdamas Pary
žiuje kalbėjo su asmeniu, ku
riam Prancūzijos valdžia buvo 
pavedusi surinkti visas poli
tiškas slaptąsias žinias apie 
Lietuvą. Tas asmuo nekentė 
kun. Bartuškos, bet pripažino, 
kad kunigas-daktaras elgėsi 
žiūrėdamas vien tėvynės nau
dos sunkioje padėtyje. 

Taryba išklausiusi to viso 
vienbalsiai priėmė maž-daug 
šitokią rezoliuciją: Am. L. R.-
K. Federacijos Taryba išklau
siusi kun. d-ro Bartuškos ra
porto netik nesilpnina savo 
antimonarchistiškų pažiūrų, 
išreikštų protokole Gegužio 3 
d., 1918 m., bet jas atnaujina, 
pakartoja ir sustiprina. Te
čiaus ji pripažįsta, kad kun. 
Bartuška sunkioje Lietuvos 
padėtyje elgėsi augščiau sta
tydamas tėvynės reikalus už 
asmens žvilgsnius. 

Tą rezoliuciją priėmus ne
benorėta svarstyti kun. d-ro 
Bartuškos elgimosi Europoje 
kaipo privačio asmens. Tiktai 
kilo klausimas ar grąžinti kun. 
Bartuškai lėšas jo kelionės at
gal į Ameriką. Abejonė kilo 
dėlto,- kad kun. Bartuška grį
žo į Suvienytas Valstijas ne 
1918 m. t i k 1920 m. ir dėlto, 
kad po įgaliėjimų atšaukimo 
buvo priėmęs priedermes kito
se įstaigose. Kun. Bartuška sa
kė svarbių priežasčių, del ku
rių negalėjo grįžti susyk. 

Kilo trys sumanymai: grą
žinti 5QD dol., crą&ati 225 dol. 

rių mei^i. Prieš S ii r. Valsti
jas paldlsiančios trys viešpa
tijos: Vokietija, R-isija ir J a r 

ponija. Tos viešpatijos tuo tik-
shi padarysiančios sąjungą. 

Tuorr?t blogai busią Suv. 
Valstijoms, sako buvęs sena
torius. * Nes Suv Valstijose 
T esama patrijotirĄ* nacijona-
lės vienybės. Dau< J is piliečių 
yra naturalizuotų. Tokiems 
labjaus įupi gimtinės šalys 
Europoje, kaip pati Amerika. 
Vadinasi, jie n e i s i ą Ameri
kos. Bet dar labįius kenksią 
jai. 

Niekas nežino, kas gali į-
vykti už keturių metų. To n e 
žino nei pats buvęs senato
rius. Tai tik spėjimai, ankštai 
surišti su politikinte priešrin-
kimime kampanija. 

Gali įvykti augščiau pasą-
kytų viešpatijų kombinacija. 
Bet buvęs senatorius niekus 
kalba apie čia naturaiizuotus 
piliečius. 

Mes kalbame naturalizuotų 
Lietuvių vardu. I r užtikrina
me, kad naturalizuoti Lietu
viai yra ištikimesni Suv. Val
stijoms už daugelį čia gimu
sių, taip vadinamų, Ameriko
nų. Lietuviai myli savo gim
tinę šalį. Bet nemažiau myli 
ir gerbia Suv. Valstijas, žvaig
ždėtą vėliavą, šios šalies lai
svę, kalbą ir gražiuosius pa
pročius. 

Čia gyvenantieji Lietuviai 
šelpia savo gimtinį kraštą. 
Bet pasirengę lieti krauju, 
jei kas kėsintųsi prieš Jur
gio "VVashingtono žemę. 

Šiai šaliai Lietuviai pilnai 
ištikimi. 

Nes šita žemė Lietuviams 
duoda prieglaudą, pragyveni
mą, lygiai kaip kitus apdrau
džia, apsaugo. 

I r jei kartais pasitaiko ko
kių nepasitenkinimų, tai tik 
politikinėmis partijomis. O 
juk biJe katra atskira parti ja 
nėra pati šalis, pati Amerika. 
Kas kita politikinė . partija, 
kas kita Suv. Valstijos. 

Ve kodėl niekus kalba bu
vęs senatorius taip skaudžiai 
įžeizdamas naturalizuotus pi
liečius ir visus kitus ištiki-
•muosius svetimšalius. 
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ir grąžinimo klausimą visai at
mesti. Kaip tik imta tie daly
kai svarstyti, keli delegatai, 
ypač kunigai, išėjo iš svetai
nės. Tečiaus kvqrumas 12 as
menų liko. Balsų buvo du, kad 
duoti 225 dol. ir du, kad duoti 
500. Kilo balsų, kad pirminin
kas savo balsu persvertų ar 
duoti 225 ar 500. Pirmininkas 
pasakė, kad pridėjus vieną 
balsą prie keturių, išeina pen
ki. Kiti septyni nepritaria nei 
mažiausiai minėtai sumai. To
kiu būdu .sugrįžimo kelionės 
fėšų klausimas tampa užbaig
tas. 

Kadangi buvo vėlybas lai
kas, k o dienotvarkyje buvo 
daug svarbių klausimų, todėl 
sutarta padaryti Tarybos po
sėdį antradienyje, 8 vai. ryto. 
Tuomi ir užbaigta pirmadienio 
posėdis. Vienas kunigas sukal
bėjo maldą. 

(Daugiau Bus. 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir grąžys muzik. Veikalai 

gaidos su žodžiais del piano, ka tik 
išėjo 16 spaudos. 
1. "Gana broliai" duetaa ftOc. 
S. "Ka> man darbo*' duetas . . BOc. 
8. "Sudiev, gimtinė" Solo 50c. 
4. "O Lietuva noinylcta" . . . . 50c. 
5. "Laiškas pas teveli" Solo . . 50c. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 
reikia siųsti ir pinigus per money 
orderi arba registruotam laiške, 
(štampu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 

9. A. ŽEMAITIS. 
315 So. West St. Shenandoah, Pa. 

Ar Jau Pasiuntėt Čevcry-
kus Savo Giminėms 

Lietui*)? 
Žiema artinasi, «hisų gimi- ; 

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera užganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Asflland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 
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Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigaa, Avenoe 

•AIAMDOti t M t I « M M 

Tel. Pullman S42 ir 3180. 

Dr. L L MAKARAS 
LietuTls Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 Micliigan Ave. Roselande. 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 

6:30 iki 8:80 vak. 
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Išmok Gera Amatą. Už
dirbk $35 i i $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur r#i-
kalaujaml. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties.~Vietos atdaros. Specijalis 
Krlaucystėa Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. % 

MASTER SCHOOL 
ĮOO K. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų 
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m, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po aum. į 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų Ir vy
rų Ugų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:1* 
vakare. Nedėliomla 10 iki L 

Telefonas Drezel 2880 

• 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORTUS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikalą meldžiu atsišaukti* o mano 
darbu busite uiffo&edlntL 
2814 W. SS Pi. Chicago, DX 

N . Omai l l t f . 

8* 
J.P.WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LTETTJVIS ADVOKATAS 

VAL. Vakarais 7 iki 9, 
Nedėliomls 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chlcago, UI. 
Phone Yards 105S 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0L1S 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą 1 People Teatrą 

161S W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 208 

• • 

I 
Į t ws.s. 

WAR SAVINOS STAMPS 
IGSUED BY THE 

UN1TEP STATES 
GOVERNMENT 

ADVOKATAS I 
& Ofisas DidrniestyJ: 
3 29 South La Baile Street 

ILambarls 824 
Tel. Central 9888 [ 

• Vakarais, 812 W. SS St. 
TeL 

Tel. Drovsr 1§At 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEMTISTA8 

Valandos: su o » ryto iki 9 va s 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND AVEHTJ1 
arti 47-«Q8 Gatvės 
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Saugok akiij regėjimą 
. 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

'Ligos gydoma specijalisto, 
W. F. MOBTCRtrPP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ 8PECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chlcago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
VirSui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano para&a. 
Valandos: Nuo 10 ryto tki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

ago. ua. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgfifi Street 

CHJCAGO, ruLDrou 

Valandos: — 8 Iki 11 » ryto; 
I po pietų Iki S vak. Ifedėlio-
mls nuo 6 iki 8 vai. 

: : ,*••, v 
• i . . • -

DR. S. NARELIS 
-• / LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CBIRVRGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo v lėta 

8259 So. Hsvlsted Str. 
Ant Viršaus CnJversal State Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
8 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 2. 
• Telefonas 

I M M M = = 

i 
Telefonas Bonlevnrd 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 6. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. Ii. 

1—8: 7—8 P. 14. 

r 
\ i 

\ 
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DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
• 8201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 2114 W. 42nd Street 

l TeL McKlnley 4988 Ę 

dr. Ae L. Yuška 
1900 «. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 3466. 

as » 

U » | t U » H t M » l 
Resid. 1189 Indepeadenoe Blvd. 

Telefonas Van Buren 994 

OR. i . k, ROTU, 
gydytojas Ir 

Valkų ir vien chroniškų liga 
VALAS DAH: 10—11 ryto 8—8 po 

pieta 7—« Tak. VeSėHomls 10—19 f 
it 8884 «o. t f s sUf l 8c, 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chlcago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 8 po pietų, nuo 4 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tardą 887 

« « • ' • mf» m m»» 
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A. PETRAT1S S. FABIJONAS I 

A. PETRATIS & C0, j 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—IMSURAJfCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
lavlvokortes 

NOTARIJL6AS • 
809 W. S5th Str. Chlcago, BL 

Telephone Boulevard 911 
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Antradienis, Rūgs. 7 1920 m. 

Iš SUSIRINKIMO CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKĖJU CON-
GRESS HOTELYJE RUGPJŪČIO 29 D.( š. M. 

P-as Vileišis, "Lietuvos at
stovas Amerikoje, atsisveikin
damas su Chicaga, sušaukė mi
nėta dieną žymesniųjų vietos 
Lietuvių susirinkimėlį. 

Susirinkimėlio tikslu buvo, 
kaip pakvietime skambėjo, 
paaiškinti plačiau apie abel-
na Lietuvos padėtį ir pasitar
ti dėlei tolimesnio veikimo... 

Susirinko apie 100 ypatų. 
Visi domiai klausėsi mūsų 
atstovo pasakojimų. 

apie uždėjime cukrinyfiios 
Lietuvoje, apie investavimą. A-
merikos dolierių į Lietuvos 
pramonę... v 
• Susirinkimas buvo be jokios 
tvarkos ir nieko absoliutiškai 
n^natarta P-nas Vileišis birvu 
sustatęs ir telegramą pasinn-
tm ui į Lietuvą jos valdžiai su 
pasveikinimais dėlei Vibitaus 
atgavimo, bet balsavimo už 
vo1 ios telegramos reikalingu
mo ir jos turinio nebuvo, 

Susirinkime buvo visokios aoi*•-parėmimo iš pusėn susi-
pakraipos veikėjų: katalikų,'»ūkusiųjų butą. 
tautininkų, quasi-tautininkų, Į Nors tame susirinkime nie-

r 

*• 

* i 

"šliuptarnių", soeijalistų ir 
net... komunistų... 

Ištikro, malonu dari si pra
džioj, kuomet visi, įvairių min
čių žmonės susirinkę kaip vie
nas klausėsi mūsų tautimai-
politinio vado kalboa. Tariau 
sau: kaip tai butu gera gy
venti vienybėj visuomet ir bro
liškai viens kitam ranką pa
duoti! Juk tiek daug bendrų 
reikalų turime, juk tas pats 
pas visus lietuviškas kraujas, 
juk vi$i sunųs tos pačios mo
tinos Lietuvos! 

P-nas Vileišis kalbėjo pra
džioje apie politikinius Lietu 
vos reikalus, apie Colby'o 
notay apie savo contra notą, 
apie pavojus tėvynei iš Len
ki] ir Rusų pusės etc. Tuos 
dalykus jau žinojome iš mūsų 

•iaikraštijos — mane jie nein
teresavo. Laukiau toliau. 

Galop atėjo prie viešo Ame
rikos Lietuvių gyvenimo. A-
pie nepasisekimą sukelti Lie
tuvos Laisvės Paskolą šiame 
krašte neužsiminė, tik barė 
Lietuvius už jų partijas. Lie
tuvos valdžia turinti būti 
Lietuvių, o ne katalikų, soei
jalistų ar kokių ten , kitokių 
gaivalų... " I r aš esmi pats 
partijos žmogus, tęsė' toliau, 
bet ne krikščionis-demokratas 
ar kitokis...'' "Štai jau ir Ita
lijoj krikščionių demokratų 
nėra, tik yra katalikai, ku
rie susitvėrė Liaudies Są
jungą, prie kurios ir pats 
Šventas Popežius priguli..." 
Girdi, kas,4 4 blogoslavenstvos'' 
nuo krikščionių negaunąs, 
tas negalįs būti geras valdi
ninkas... Vienas kunigas, esą, 
sakęs per pamokslą žmonėms, 
kad Laisvės Bonų nereikia 
pirkti... 

Toliau kalbėjo, kad reikią 
Amerikoj sutverti tokį bendrą 
"kūną," t. y. tokią organiza
ciją, į kurią visi Lietuviai 
siųstų savo aukas, o visus 
fondus panaikinti... 

Pasibaigus p-no Vileišio 
kalbai buvo leista kalbėti ir 
kitiems susirinkusiems. 

Entuziastiškiausiai, žinoma, 
kalbėjo p-nas Dimša. Apie 
minėtą bendrą "kūną" daug 
aiškino p. Hertmanavičius ir 
dar kitas vyras, kurio pavar
dės - negaliu atsiminti. 

Rimčiausia kalba apie ben
drą, naują "kūną" buvo p-no 
Kleofo Jurgelionio. Jis paaiš
kino visai bešališkai ir šaltai, 
kad p-no Vileišio sumanymas 
nėra naujas. Prie bendro dar
bo buvo manyta prieiti Lietu
vių Dienoje keli metai atgal, 
bet iš to nieko gera neišėjo. 
Gi kas link Lietuvių emigra
cijos ir imigracijos reikalų 
aprūpinimo, tai čia jokių di-
sonansij negali būti: jie vi
siems yra bendri. Geriausiai 
gali juos aprūpinti Lietuvos 
Valstybės konsulis arba kitas 
koks juridinis asmuo, kuris 
turi teisę išdavinėti pasus 
etc. 

Dar kalbėjo p. Dimša, ku
ris užgavo socijalistus, pi dy

r i n d a m a s juos prie kirminų. 

ko nenutarta, bet aš džiau
giuos, kad jame dalyvavau. Až 
supratau p-ną Vileišį. Apie 
"šventą popiežių," apie viso
kias "blogoslavenstvas" jis 
gaV butų plačiau užsiminęs, bet 
to, matomai, nedrįso daryti, 
kadangi priešai save matė be
sėdint keletą Lietuvių kunigų. 

P-nas Vileišis pastarame sa
vo pamoksle apie partijas pa
rodė, kad jis neturi jokių dip
lomatinių gabumų, kad neturi 
užtektinos sąvokos apie parti
jų teises visuomeniškame gy
venime ir kokiais dėsniais jos 
privalo vadovautis. Jeigu Lie
tuvos Finansinei Misijai nepa
sisekė Amerikoje surinkti skir
tą kvotą, tai čia kalta ne vi
suomenėj ne partijos, tik pat
sai p-nas pirmininkas et. con-
sortes, kad nemokėjo tinkamai 
į visuomenę, į partijas atsineš
ti ir paties viso agitacijos dar
bo užtektinai sutvarkyti. 

Atsižvelgiant į tą viską, A-
merikos Lietuviai katalikai, 
kuriuose yra mažiausiai 75 
nuošimčiai Am. Lietuvių dva
sinės ir ekonominės galybės, 
duotų savo atstovui tinkamą 
galutiną ' ' blogoslavenstvą'' 
(kartojant jo paties žodį) ir 
pareikalautų jo vieton kito ne
veizint į tai kokių jis pažiūrų 
butų, kad tik mokėtų pagerbti 
mūsų partijas, mūsų fondus, 
mūsų organizacijas... 

V—tis. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
DETROIT, MICH. 

Rugpjūčio 23 d. atsilankė 
Detroitan gerb. kun. Meškaus
kas su prakalba, kurį publika; 
begalo patiko. Taip-gi buvo 
renkamos aukos Tautos Fon
dam Aukojo šios ypatos: 

Kun. F. Kemėšis $5.00. 
Po 2 dol.: V. Tamosunas, M. 

Redzevičiutė^ A. Aponavičius. 
Po 1 dol.: J. Nienis, M. Bai-

kauskienė, M. Serenė, R. £an-
drotas, A. Tamošaitienė, S. Ra-
polis, K. Perutis, M. Petrokie-
nė, kun. J. Beraisls, S. Stepu-
lonis, TS. Juškevičienė, M. Ma
tusevičius, K. Tvarkunas, >V. 
Barkauskas, A Jasiukaitis, J. 
Nakas, P. Balčiūnas, J. Stan
kevičius, V. Ramanauskas, P. 
Banionis, O. Banionienė, J. 
Blaževičius, F. Stankevičius, 
B. Daumentaitė, K. Abyšala, 
J. Grūstas, M. Slančienė, K. 
Kerciauskas, S. Valantas, A. 
Aponavičius, F. Gudrius, A. 
Tartelis, J . Danbrova, J. Šal
tis, S. Juodvalkis, B. Mardo-
sas, K. JCernagis, K. Keršis. 

Smulkių aukų surinkta 
$30.60. Viso labo $79.60. 

Visiems aukotojams taria 
ačiū Tautos Fondo 93 skyr. 
valdyba. Valdyba. 

iru tas su?engta«Chjo*gos Aps 
skrityje sekančiai: 

Rūgs. 8, So. Chicago, 8*00 
vak. 

Rūgs* 9* West Pullnian 
8:00 vak. 

Ned. Rūgs. 12, 18th and 
Union, 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 10, North,Side, 8:00 
vak. 

Rūgs. 11, Melrose Park, 
8:00 vak. 

Rūgs. 13, Waukegan, UI., 
8:00 vak. 

Rūgs. 14, Kenosha, Wis., 
8:00 vak. 

Kugs. 15, Racine, Wis. 8:00 
vak. 

Rūgs. 16, Mihvaukee, Wis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 17, Sheboygan, \Vis., 
8:00 vak. 

Rūgs. 18, Beloit, Wis., 8:00 
vak. 

Ned. ;vRugs. 19, Rockford, 
111., 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rūgs. 20, Aurora, I1L, 8:00 
vak. 

Rūgs. 21, Spring Valley 111., 
8:00 vak. 

Rūgs. 22, Kewanee, Jll., 
8:00 vak. 

Rūgs. 23 Springfieid, 111., 
8:00 vak. 

Rūgs. 24, E. St. Loui?, 8:00 
vak. 

Rūgs. 25, St. Louis, 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 26, Westville, 
111., 2:00 vai. ir 8.00 vak. 

Rūgs. 27, Chicago Heights, 
IU., 8:00 vak. 

Rūgs. 28 Gary, Ind., 8:00 
vak. 

Rūgs. 29, Indiana Harbor, 
8:00 vak. 

Rūgs. 30, St. Charles, 111., 
8:00 vak. 

L. L. P. ir Oh. ir Apskr. 
J. A. Mickeliunas, Radi 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Parsiduoda automobilius "Stude-
baker" už maža prekę, 15 metų ma
dos. Atsišaukite: 
2217 Mf. 23rd Place, Chicago, III. 

TIKRAI GERA PROGA 
Trumpu laiku turiu išvažiuoji j 

Lietuvą su Federalčs Agentūrų Ben
drovės reikalais, ir iš tos priežasties 
esmu priverstas parduoti savo krau
tuvę, kuri susideda iš {vairių saldai
nių, cigarų, lengvų gėrimų, biterių ir 
vaistų. Kar tu parsiduoda visi namų 
rakandai ir automobilius. Biznis yra 
labai Kerai tarpe lietuvių išdirbtas ir 
vieta visiems žinoma, o biznis neša 
geras įplaukas. Parduodu labai-labai 
pigiai. Nepraleisk šios pregos, ateik 
ir ištirk viską ant vietos. 

JONAS KASTĖNAS, 
663 W. 18th Street, Chicago, UI. 

DrlAUGAt 
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U f ATPMTINT NUO ŽINDIMO? 
Tas klausimas svarbus daugeliui motinų. 
Atpratinimas turi būti daromas laipsniš
kai — pradedant septintam mėnesyj, duo
dant vieną ar du sykiu dienoj iš bonkos, 
patankinant bonkos maitinimą palengva, 
iki visai atpratinsi. 

EAGLE BRAND 
(CGNDENSED M ILK) 

yra taip panašus motinos pienui skoniu 
ir lengvai suvirškinamas, kad galima jį 
duoti pamainant su krūties pienu, be jo
kios periškados atitraukiant. 
EAG-LE BRAND yra GERIAUSIAS sta
lui ir naminiuose reikaluose—jis sutaupo 
cukrų ir pieną—yra ekonomiškas ir pri
deda gerą^konį prie visų dalyįų. Pirkit 
dėžę šiandien ir bandykit jį su kustardo 
ir kornų Iniltų pudingu. Jųs tikrai jį pa
mėgsit. 

Reikalaukit mušu dykai duodamos Kūdi
kių Knygelės jūsų kalboje, kur paaiškina
ma, kaip atitraukti nuo žindymo kūdikį. 

THE BORDEN COMPANY 
Ncw York 

Insteigta 1857 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk Ji Šiandie 

oticet Stato . . . . . . . . . . ( S ) 

Važiuokit j Lietuvą 
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu. 

i 

\ \ 

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į sietuvą, tai važiuok kartu su Federalės 
Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriamvisi keliai ir visi 
kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma ir jisai parveš 
saugiai ir laimingai į pat Lietuvą visus kurie priež 
laiką su juom susitars važiuoti. Jonas Kastėnas, mūsų 
atstovas, is mueų ofiso išvažiuoja į Lietuvą užimti mu-
gų naujai atidaromo ofiso vedėjo vietą Kaune, per 
kurį ofis$ bus greitai priduoti visoki siuntiniai iš A-
merikos žmonėms Lietuvoje, kaip tai daiktai ir pi
nigai ir kitoki reikalai, taippat parupinimas pasportų 
ir laivakorčių, važiuojantiems į Ameriką. Mūsų atsto
vas Jonas Kastėnas išvažiuos iš Chicagos stačiai į 
Lietuva šio mėnesio 28 dieną (Sep. 28). Jeigu rengiesi 
važiuoti į Lietuvą, arba jeigu nori greitai pasiųsti savo 
giminėms pinigų, arba atlikti bile kokius Lietuvoje rei
kalus, neko nelaukdamas tuojau kreipkis į mūsų ofi-
eą. Meg parupinam pasportus, laivakortes, taksų po? 
pierius, išduodam draftus ant Lietuvos ir Vokietijos 
bankų, ir siunčiam pinigus Lietuvon pastoms ir tele-
gramais. 

rEfiEMsU&aMNY * 

666 W. 18th Street • Chicago, 111. 

Kūdikių Gerovės Knyga 

m i l ' n r r n u i M r 

Nurodymų Knyga 

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos šio 
mėnesio, ant mūsų linijų, parduodam laivakortes ant 
laivų ir gelžkelio tikietus iš Cliicagos per Canadą stačiai 
į Liepojų. 

• • • m»»" =» 
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| PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 
Siuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis ;E 

dienosią ntsidaro 'New Yorke nauja Lietuvių Perst iuntimo Agentu- M 
ra, po vardu I,l thuanian Martnė l'orvrardiiig Co., kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnaut i Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
gimintins Lietuvoje, kaip-tai,- persiuntime drapanų, valgomų daig-
tų, pinigų ir tt. I 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis mel-

S džiame kreippties ant sio adreso: • 

L I T H t A N I A ^ MARINE FORWARDlWG OO., 
203 WtSt 23rd Str., . New Tork City. 5 
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S A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 8 

REAL ESTATE 
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin-

I tieji įgyti savo nuosavą namų reikalaukite nuo mūsų 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant-

i 
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Išplaukia 

Spalio 
PLYMOUTH -

i 

- HAMBURC 
,4 y 

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
MARŠRUTAS. 

•"Visi gausite progą matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 
išgirsti p. Vaško pranešimus 

4 

Taipgi kaii)ėjo ir p. fyyvA ii Liftturo*, nes jam tapo uaar-

PIGUS PARDAVIMAS. 
Ant pardavimo nedidelė larmuKė iš
viso 3 akeriai, galima laikyti karvę, 
kiaulių, vištų ir prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas. 

Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, ta ippat ir daržovės ir pieną. Yra 
stuba su 6 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viors-
tas į miestą, žemė visa lygi kaip 
stalas, čionai viskas auga, uogos ir 
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 
kiti reikalingi dalykai. Čionai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurte turi 
lotus nusipirkę galima pirkti lotus 
ir budavoti. 

K a s norėtų prie daikto nusipirkti 
lotų parduri u labai pigiai ir da pa-
barguosju, ta vieta netoli nuo Pit ts-
burgho, an t t rūkio tiktai 60c. j Pi t ts-
burghą. 

Priežastis pardavimo^sayininkas y-
ra siuvėjas ir tnr i biznį mieste ir 
negali apžiūrėti žemės užtat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per 
3 dienas Rugsėjo 5, 6, Ir 7. Kurie 
manote pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės labai pigiai, a rba 
kas norės galės nupirkti visą farmą. 

275 P u k Ave. Clalrton, Penna. 

Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielinkėje. 
s - • S 
TillllllllllllllllllllllllllllllJMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 11111111111111? 

i • 

= 

jiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

1 ' MOTERYS 
Į MERGNOS 

VYRAI 
1 VAIKAI 

Del lengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie ' 

ASSEMBLING 
DRILL PRESRĘIŲ 

PUNCH PRESERIŲ 
I IAND SCREW MAŠINŲ 
s 

Švarus lengvas fabriko darl>as. Geriausios darbo sąly
gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas 

Eniployment Dept. 

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY GO. 
1066 West Adams Street 

§ 
UIUttiUHUJlUUUMUltUUUlIl!^ 

rašą per paeta. Skubinkite pasinauduoti iž progos, nes 
( namus paduodame labai greitai mus prieinamos kai-

I nos. Norintieje parduoti narna ir gi kreipkitės pas 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 

j pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
g 2242 W. 23 Place Phone Canal 1068 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I H I 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, m. 
S. S. ^SUSaUEHANNA" 

Iš New Yortto tiebiai į 

BREMEN ir 
22 Diena Rugsėjo 

Kambarėliai į Brcmen nuo $175 iki $200 j Danzig $225. 
Trečia Uiaeą į Bremen $125 jDanzfg $tS5. 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUSSIJCĖIS & CO. 
Generale Vakarine Agentūra 100 \ o r t h JM SaUe SUeet, Chicago, III. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą I libandiiau vuokiu* mazgojimu*, 
trinkimu*, muilavimut — ir vitka* tat 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pUii-
kanu... Man gėda net darosi f" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai grasu*, tvelnus ir čp*ti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė ? N e ! ! * Ar kve
piantis vanduo ? N e ! ! R U F -
F L E S yra tai paprasčiausi s 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas ga lbū t 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

R U P F L B S _ t. ^ 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
t ryn imo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
čiais suvilgant galvą bys užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. „ 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c.,*bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
prift^ti prie kiekvienos bonkutės. yd negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order Šiokiu adresu: 

r . AD. RICHTER 6 CO.. 326430 Brofcdway, Ncw York' 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
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D R A U G A S 
/ 'Antradienis, Bngs. 7 1920 m. 
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DIDIEJI FEBAI 
A-

ŠVENTO MYKOLO PARAPUOS 
_ 

Rengiami Rugsejo-Sept. men., 1920 m. 
II 
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Par. Svetainėje ir Kieme 
1644 Wabansia Avenue 

Prasidės Ned., 5 d., 3 vai. po pietų ir tęsis 6, 11, 12, 15, 18, 
19, 22,25 ir 26. Ned., 3 v, po p., Ser. ir Sub., 7:30 v vakare. 

f * 

/ 

Bos įvairių daiktų, saldžių gėrimų, šaltos košes prasivedinimui. Ateikite visi, | 
pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti. 

FERU KOMISIJA. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiffiiiifiiiiiniiiiitiiiiT 

Į ^ ^ » » » • » • » • • • • • » • — o — — M 

CHICAGOJE. 
^mmmm••»•••»»••»»»» » » » » » • » • • • » » » » » » » » » • • • • » • » » » » » » » » » } 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
Antradienis, Rugsėjis 7 d., 

. Begina, pana. 
Trečiadienis, Rugsėjis 8~&., 

ŠV. MARIJOS UŽGIMIMAS. 
II - ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 

KETURIOS KOMPANIJOS 
PATRAUKIAMOS TEIS

MAN. 

Jos didžiapelniavo parduoda
mos cukrų. 

Aną dieną federalė "grand 
j u r y " padavė teisman ketu
rias kompanijas už didžiapel-
niavimą parduodant cukrų. 
Sakoma, kad ir kitos firmos 
veikiai busiančios apskųstos. 

'Apskųstos kompanijos yra: 
Bunte Brothers, cukrainių iš

dirbėjai, 720 West Monroe 
gat. 

Henderson Tavlor Co., euk-
raus brokeriai, 64 West Ran-
dolph gat. 

Hadesman Brothers, groser-
ninkai, 1347 So. Ashland ave. 

Europe Grocery Co., 920 
West. Randolph gat. 

Sulig federalio prokuroro, 
tos kompanijos parduodamos 
cukrų ėmusias milžinišką pel
ną. 

LIETUS PADARĖ DIDE 
LIŪS NUOSTOLIUS. 

GERAI PAVYKO "DRAU 
GO" PIKNIKAS. 

Buvo didelis skaitlius žmonių. 

Vakar "Draugo ' ' Bendro
vės piknikas National. G rovė 
darže kuogeriausiai pavyko. 
Iš vakaro Chicagoje buvo daug 
lietaus. Ant rytojaus daug 
drėgnumo, oras vėsus. Nuvy
kus į Riverside pasirodė, kad 
tenai lietaus kaipir nebūta. 
Sau^a, dailu, smagu. Indieno-
jus oras pilnai atšilo kaipir 
viduvasariu 

Del buvusio išvakaro lie
taus Chicagoje daugel i g žmo
nių anksčiau nevažiavo piknin-
kan. Po pusiaudienio Lietu
viai pradėjo rin-kties skaitlin
gais būriais. Gatvekariai vos 
^pėjo vežti. 

National G rovė gražus, .šva
rus daržas. Matyt, rūpestingai 
užlaikomas ir patvarkomas. 

Piknike, buvo nemažai mūsų 
jaunimo. Padoriai linksmino
si. "Draugo ' ' Bendrovė pik-
ninkininkams patiekė visokių 
dailių dovanų. 
l'oks^pikninkas, tai bent pik-

ninkas. Daugiau tokiųreikia. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 

IŠ NORTH SIDE. 

PARVAŽIAVO IŠ FEDERA 
CIJOS KONGRESO. 

Žaibai pakėlė daugybę gaisrų. 

Sekmadienio vakare Chica-
gą palietė dideli žaibai su per
kūnijomis. Nepaprastai smar
kus lietu* užliejo daiigelį že
mesnių vietų. Tokio lietaus 
Chicago senai nebuvo matęs. 

Kai-kuriose miesto dalyse 
buvo pakilusi vėsula. Žaibai 
su perkūnijomis trankėsi per 
porą valandų. Labai nukentė
jo žemesnėsės miesto/ vietos. 
Nfcs vanduo užliejo namų vų-
sis. 

Kai-kurios miesto dalys ne
teko elektros šviesos, neturėjo 
susisiekimo telefonais. 

Sulig pranešimų, žaibai bu
vę pakėlę apie 40 gaisrų. 

Iš Am. L. R. K. Federaci-

Northsidiečiai, besirūpinda
mi Tėvynės reikalais, nupirko 
bonų arba, aiškiaus sakant, 
naujai Lietuvos Respublikai 
paskolino apie $29,000.00. Da
bar, po įvairių draugijų pikni
kų ir išvažiavimų, pradėjo vėl 
rupinties savo parapijos rūka
lais. 

Per du parapijos susirinki
mu nutarė galutinai nupirkti 
už 6 tūkstančius dol. namą Šv. 
Kazimiero seserims, kurios 
mokina ir auklėja Šv. Mykolo 
parapijos vaikelius. Tas na
mas priguli Tėvų Marijonų 
Kongregacijai. Nutarė iki 
Naujų 1921 Metų išmokėti tris 
tūkstančius, o kitus tris kitais 
metais. Kad surinkus pinigų, 
dabar rengia didelį bazarą, ku
ris bus Rugsėjo šiomis dieno
mis: 5 , 6 , 1 1 , 12, 15, 18, 19, 22, 
25 ir 26. Šventomis dienomis 
prasidės nuo 3 vai. po pietų, o 
šiokiomis dienomis po 7:30 va
karais. Prie kitų draugijų, au
kojusių bazarui, prisidėjo ir 
Šv. Mykolo ir Šv. Cecilijos dr-
jos? pavesdamos po $25.00. Su
manyta dar po namus kolek-
tuoti rudenyje. Kiti toje pa
čioje dienoje, t. y. Rugpjūčio 
29 d., .nelaukdami kolektos po 
namus, paaukojo namo nupir
kimui: Kasperas Butkevičius 
$'100.00; J . Petraitis $20.00. 

Po $10.00: P. Vaškunas, V. 

£o redaktorius, kun. Prof. 
P r. Budys. 

SURINKTA $254.00 L. RAU 
DONĄJAM KRYŽIUI. 

SKAITLINGAS PASTOS 
DARBININKŲ SUSIRIN 

KIMAS 

Pareikalauta didesnės užmo-
kesties. 

Iš Chicagos pastos prašalin
ta 11 klerkų, katrie darbavo
si už didesnę užmokestį vi
siems paštų darbininkams. 

Prašalintų klerkų pastango
mis tad praeitą šeštadienį su
šaukta pastos darbininkų su
sirinkimas. Sakoma, susirinki
me buvę apie 1,500 klerkų. 

Tarpe kitų susirinkime kal
bėjo kongreso atstovai Maso-
n, Madden, Willson ir Chi-
ndblom. 

Padaryta rezoliucija, kurią-
ja pareikalauta pastos kler
kams po $2,400 mažiausios 
metinės algos. 

jos Kongreso, Waterbury, Co-1 
nn., parvažiavo gerb. "Drau- {Mereckaa, B. Naujokienė, E. 

Andruškevičienė, J . Berkelis^ 
If. Daugirda, P . Alekna. Išvi
so surinkta $200.00. 

Per bazarą šios dienos yra 
skiriamos draugijoms daly
vauti " i n corpore.": 

Rugsėjo 11 d., Moterių Są
jungai. 

Rugsėjo 12 d., Aušros Vartų 
dr-jai. 

Rugsėjo 15 d., Biznieriams. 
Rugsėjo 18 d., Šv. Cecilijos 

dr-jai. 
Rugsėjo 19 d., Šv. Mykolo 

dr-jai. 
Rugsėjo 22 d., Vyčių 5-tai 

kuopai. 
Rugsėjo 26 d., Šv. Kazimie

ro ir Rožancavos dr-joms. 
Rep. 

Rugsėjo' 5 d. skaitlingame 
Lietuvių susirinkime Bridge-
porte padaryti protestą prieš 
Lenkij veržimąsi Lietuvon su
sirinkta aukų $254.00 Lietu
vos Raudonajam Kryžiui. 

B. Sekleckis, 
L. R. Kr. Rėm. Bridgeporte 

skyriaus iždininkas. 

GUB. COX BUVO CHICA 
GOJĘ. 

Tomis dienomis Chicagoje 
lankėsi Ohio valstijos guberna
torius Cox, demokratų parti
jos kandidatas į šalies prezi-
destus. 

THOMPSON UŽ LORDĄ 
MAJORĄ McSWEENEY. 

IŠ WEST SIDE. 

Chicagos majoras William 
Hale Thompson pasiuntė An
glijos ministeriui pirmininkui 
Lloyd George prašymą paliuo-
suoti iš' kalėjimo badaujantį 
Corko lordą mojorą McSween-

ŠIANDIE ATIDAROMOS 
MOKYKLOS. 

Šiandie Chicagoje atidaro
mos viešosios ir parapijų mo
kyklos, pasibaigus atostogoms. 
Šįmet visose mokyklose busią 

[daugiau 400 tūkstančių vaikų. ] mą Aušros Vartų parapijai, iš 

Rugpjūčio 18 d. apleido mū
sų koloniją ir išvažiavo Lietu
von p. Dom. Gudavičia. Savo 
gražiais darbais jis buvo žino
mas visiems West Sides Lietu
viams. Du metu ir pusė buvo 
parapijos komitetu; priklausė 
prie Aušros Vartų vyrų ir mo
terų draugijos ir kiių. Visose 
veikė kalbindamas naujus na
rius bei duodamas naudingus 
patarimus, sumanymus. Būda
mas tikru kataliku, jis ypač 
darbavosi parapijos naudai. 
Pasidarbavimas jo parapijai 
yra stambus, nes surinko 425 
dolierius mukų, už kuriuos at
minčiai intaisė Šv. Kazimiero 
altorių, s. 

Atjauzdami jo pasidarbavi-

važiuojant jam parapijonys 
įrengė išleistuvių vakarėlį, pa
rapijinėje svetainėje, kuriame 
dalyvavo gerb. klebonas, kun. 
Kudirka, kun. V. Kulikauskas 
ir nemažas būrelis parapijonų. 

Vakarienė pradėta malda, 
•kurią sukalbėjo kun. klebonas. 
Paaiškinę vakarėlio tiksią ren
gėjai, visupirma paprašė 
gerb.kleb. šį-tą pakalbėti.Kun. 
Kudirka, pirmiausia, padėkojo 
p. Gudavičiui už darbimąsi tb-
je parapijoje, už intaisytą al
torių. Prie to pridėjo, kad 
West Sides Lietuviams katali
kams yra reikalinga jau ir 
nauja bažnyčia. Baigdamas 
kalbą klebonas linkėjo Guda
vičiui laimingos kelionės į sa
vo tėvynę, o jeigu, kartais, pa
norėtų sugrįžti vėl į Ameriką, 
kad atvyktų į Chicagą, į West 
Sidę, ir vėl sykiu darbuotu
mės. Po to gražią prakalbą pa
sakė kun. V. Kulikauskas, 
4 * Draugo' ' administratorius. 

Longinas Labanauskas pa-
deklemavo pritaikintas tam 
vakarui eiles. Mažos mergai
tės paskambino pijaną. Paskui 
užkandžių rengėjos gražiai 
padainavo. 

Ant galo atsisveikinimo pra-
kalbėlę pasakė ir D. Gudavi
čia. J i s savo žodžius sjivedė į 
vieną mintį, kad gaila jam 
skirties su parapija, klebonu 
ir komitetais, su kuriais ilgą 
laiką darbavosi. Ragino para-
pijonus veikti sykiu su klebo-
nuy kuris visas^ pastangas de
da, kad sumažėtų parapijos 
skolos ir kad greitu laiku 
westsidiečiai susilauktų nau
jos, gražios bažnyčios. Po
draug ir jis žadėjo neužmiršti 
Aušros Vartų parapijos auka 
arba kitu kuo. Baigdamas 
kalbą pažymėjo, kad, pabuvus 
tėvynėje, gal, po dviejų, ar 
daugiau, metų vėl teks at
vykti Amerikon, atlankyti 
Aušros Vartų parapiją ir pasi
likusius draJugus. Atsisveikin
damas dar pridėjo, kad par
važiavę Lietuvon neužmirštų 
atsilankyti pas jį ir pasidalin
ti pragyventų valandų atmi
nimais. 

Po programos susirinkusieji 
dar pažaidė ir, atsisveikinę su 
bendraminčiu darbuotoju, iš
siskirstė kiekvienas į savo na-

{ Ar Nori Trumpu Laiku i 
5 Važiuot Lietuvon? • 

į 

L 
+ 

Tiesiai iš Amerikos j Liepojų. Ar nori gauti savo passporta kaip 
greit galint? \ 

\ 

Informacijos Dykai Visiems Lietuviams 

Peoples Stock Yards State Banke 
mm 

Kampas 47-tos ir Asį land Ave. Chicago 

Pasimatykite su Ponų Rapolų Gečium prie 4 langelio. 
Piningai siunčiami Lietuvon. Dabar per šj Banką gaunami tenais 

[ TRUMPĄ LAIKĄ / 

Peoples 
• 

Bankas Kampo 

: 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
icago . 

t 
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mus. 
Laimingos kelionės. 

• P. Tauroza. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16 kuopos darbuotė. 

SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

Per LIEPOJU Laivakorte : . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
PAŠPORTUS IR VISKĄ KAS R E I K I A KELIONIEJ PARŪPINA ATSAKAN-

Pinigus siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj j r Lietuvoje ir iš 
moka grynais pinigais paskutinėse paš.ose k* pristato kvitą siuntėju j su parašu paė-

• • • * 

PINIGAI NUEINA I 40 DIENŲ 
DRAFTUS parduoda \ L I E i ' u T A . ir visas s\ielo daiis pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,000.00 dar pigiau. 

•* 

\ 

A. PETRATIS 

• 

S. L F ABI AN 

Pildant įstatus, visupirma 
kuopa matė svarbą suorgani
zuoti mažųjų Vyčių "skyrių. 
Tam tikslui tapo išrinktas iš 
kuopos energingas moksleivis 
p. V. Balanda i r su klebono 
pritarimu suorganizavo kuope
lę, kuriai per visą laiką vado
vavo viršminėtas asmuo. Ma
žieji vyčiai laikė susirinkimus, 
įrengė programas ir buvo įren
gę kelis vakarėlius. Tokiu bū
du mažųjų vyčių kuopa gražiai f 
gyvavo. Dabar, atsidarius mo
kyklos durims, vieni pradėjo 
ją lankyti, gi kiti, kurie yra 
baigę pradinę mokyklą, atėjo 
prie didžiųjų kuopos jau susi- Į 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėju. 

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.) 
Valandos: nuo • ryto iki 6 vakare kasdiena 
VAKARAIS iki 9 valandai—l tarninkais, Ketvergais ir Subatomis, 
NEDALIOMIS iki S valandą po pietų. 
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pažinę su Vyčių dvasia ir idė
ja, kad sykiu darbuotis Baž-
nyčios, Tėvynės ir organizaci
jos gerovei. Kuopon įsirašė 
sekantieji? H. Sebelskaitė, O. 
Razbudauskaitė, A. Gečaitė, B. 
Barcaitė. 

Linksma žymėti, kad čia au
gęs jaunimas glaudžiasi po 
Vyčių vėliava, neniekina tėvų 
kalbos, papročių ir sykiu dar
buojasi ant katalikiškai-tautiš-
kos dirvos. 

Praeitame kuopos susirinki
me įvyko nepaprasti debatai 
temoj: " K u r yra daugiau tur
tų: a r Lietuvoje ar Vokietijo-
j e . , , Debatavo augštesnių mo
kyklų mokiniai: V. Balanda, 
ir P . Gedgaudas. Nik. , | 

ATONIG 
•i*::ra',;fa«*Ew:flP <?i 

Po valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

f ENGLANDH 
Wfr-EDOCaPMNG, 
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Sold emytvhera bv furninm? dealers ^ 
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