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METAI-VOL V. No. 212 

Nauji Lenkų Prasimany
mai Apie Lietuvius 

Sako, Be Bolševikų Lietuviams 
Gelbsti Dar Vokiečiai 

Numalšinta Pakilusi Prieš Bolševikus 
Revoliucija 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
LIETUVIAI EINA ANT 

AUGUSTAVO TVIRTOVĖS. 

BAISUS TURKAS VALDI 
NINKAS. 

LENKAI PRASIMANO NAU
JUS NIEKUS. 

Bet kas čia tikės jų pasako
jimams. 

Varšava, Rūgs. 9. — Padėtis 
išilgai Lietuvos fronto kasdien 
aršėja. Sulig gautu čia prane
šimų, Lemkai su Lietuviais 
kaunasi raitanties skersai im
provizuotų rubežių.' 

Lenkų vyriausybė skelbia, 
kad Lietuviams gelbsti ne tik 
bolševikai, bet ir Vokiečiai. 
Sako, Lenkai tuo faktu paten
kinti. Nes žino, kokį turi prie
šininką. 

Lenkų karo stovykla gavusi 
žinių, jog Rusijos sovietų ka f 

ro komisaras Troekii įsakęs 
savo armijos viršininkams gel
bėti Lietuviams išvyti Lenkus 
iš lietuviškų žemių. 

Bet Lenkai, anot praneši
mo iš karo stovyklų, esų pa
tenkinti, kad jie neperėję de
markacijos linijos, kuria nus
tatė talkininkai (Jei jie nėra 
perėję demarkacijas linijos, tai 
kam trukšmauja?). 

Bolševikai kurstą Lietuvius. 

Komisaras Troekii, kaip su
žinota, veda plačią propagan
dos kampaniją. Bolševikai 
tvirtina, jog Lenkų [sibriovi-
mas Lietuvos teritorijosaia 
grūmoja Lietuvių nepriklau-

. somybei. Tad Lietuviai kurs
tomi visomis priemonėmis iš
mušti Lenkus iš Lietuvos (Va
dinasi, Lenkams norėtųsi i nei
ti Lietuvon ir pasilikti). 

^ e to, Lenkai dar tvirtina, 
jog bolševikai su Vokiečiais 
piemuo ją Lietuvą padaryti ka-
ridoriu, kuriuo butų galima 
susisiekti Rusijai su rytine 
Prūsija. 

Iš pranešimų paaiški dar 
vienas daiktas, jog Lietuvius 
karan prieš Lenkus pakursto 
abelnieji bolševikų ir-Vokiečių 
prekybos reikalai. 

SUTRUŠKINTA PAKILUSI 
REVOLIUCIJA. 

Bolševikai pliekia Lenkus. 

Londonas, Rūgs. 9. — Depe-
šoje į Kxcliange Telegraph 
Company iš Oopenhageno pra
nešta, jog šalimais Maskvos 
buvo pakilusi smarki revoliu
cija prieš bolševikus. Tečiaus 
veikiai buvo numalšinta. 

Depešoje pažymima, jog su
kilimai "ftntkart apsireiškę ke
liose vietosi4. Numalšinimas 
buvęs kruviniausias. 

Pasibaigė gen. Semionovo vei
kimas 

Gen. Semionovo veliamas 
prieš .bolševikus tolimuose 
Rykuose pasibaigė ir jo v^sa 
karuomenė perėjo rytinės JSi-
berijos respublikos valdžios 
kontrolėn. 

Apie lai pranešta iš Mask
vos kibirkštiniu telegrafu. 

Taippat gen. Semionovo vi-
^a aukso atsarga paimta ir 
pa vesta tos respublikos val
džios rankosna. 

Bolševikai atsiėmė miestą. 

Tš Maskvos oficijaliam pra-
nešime sakoma: x 

"Brest-Litovsko šone mes 
paėmėm nuo Lenkų Kamenee-
Litovską (už %y mailių šiau
riuose nuo Brest-Litovsko)". 
Vladimir-Volinskio apylinkėse 
seka mūšiai." 

PARYŽIUS, Rūgs. 9. — Len
kų misijai čia pranešta, jog 
Lietuviai gaminasi pulties ant 
Augustavo tvirtovės. 

Trys Lietuvių divizijos — 
apie 20,000 kareivių, jau pra
ėjo Suvalkus ir su paskuba 
persikelia per Bobro klampy
nes. Tuo tarpu Lenkų prieša
kinės sargybos atsimetė atgal 
ir užėmė pozicijas tvirtumo
se aplink Augustavą. 

Praeitą savaitę buvo pra
nešta, jog Kauno apylinkėse 
koncentruojama Lietuvių ar
mija, šiandie ta armija jau 
išjudinta pietų linkon. 

Lenkų karuomenės skaitlius 
Augustave padangintas. Nu
tarta laikyties perkaso linijos 
ligi Nemuno. 

Ta pati Lenkų misija tvir
tina, jogei nauja bolševikų o 
fensyva sukoneveikta. 

ARKIVYSKUPAS MANNIX 
KELIAUJA AIRIJON. 

LONDONAS, Rūgs. 9. — 
Anglijos vyriausybė leido Au
strijos Arkivyskupui Mannix 
keliauti Airijon Vyriausybė 
yra nuomonės, kad Arkivys
kupo ten apsilankymas numal
šinsiąs Airius, veikiančius 
prieš Anglų valdžią. 

ŽUVC APIE 5,000 2MONIŲ. 

LONDONAS, Rūgs. 9. — Iš 
Italijos pareina žinių, jog te
nai žemės drebėjime žuvę a 
pie 5,000 žmonių. Tik viename 
mieste Fivizzano žuvę 300 žmo 
nių. «_ 

NEPALIAUJA STREIKAS 
BROOKLYNE. 

Šaudoma net į gatvekarius. 

LIETUVA PAKELS PRO-
PRIEŠ PRAN

CŪZUS. 
T E S U 

JUGOSLAVIJA TRUŠKINA 
ALBANIJĄ. 

Rymas, Rūgs. 9. — Čia gau
ta žinių, jog Jugoslavija nu
sprendusi apvaldyti Albaniją. 
Nes gražus žemės plotai. Už 
tą šalį beveik niekas nenori 
užtarti. 

Sulig ži/nių, Jugoslavijos ka
ruomenė užėmusi Tarabosh ir 
užpuolusi Kastrati, Dirba ir 
Elbassan# Mūšyje ties Dirba, 
Jugoslaviai buvo atmušti, ne
tekdami keletos armotų ir kul-
kasvaidžių. 

Copenhagen, Rūgs. 9. — Vi e 
tos Lietuvos pasiutinybėj pus-
oficljaliai pareikšta, jog Lie
tuvos vyriausybė pakels pro
testą prieš Prancūzų komisi
ją, kuri Lietuvoje rekrutuoja 
Lietuvius generolo Wran gelio 
armijon, veikiančion prieš bol 
ševikus pietinėj Rusijoj. 

Jei tas rekrutąvimas nebus 
kuoveikiaus pertrauktas, Lie
tuva, pareikalaus Prancūzų 
vyriausybės atšaukti tą savo 
komisiją, kurios pasielgimas 
gali pakelti nereikalingus Lie
tuvai kivirčius su sovietine 
Rusija. Nes Lietuva su Rusi
ja yra taikoje. 

New York, Rūgs. 9. — Kuo
met dedamos visos pastangos 
sutaikinti streikininkus su 
Brooklyn Rapid Transit^ kom
panija, į važiuojančius gatve
karius jau imama šaudyti. 

Su vienu automobiliu už
vakar 9 važiuojantieji vyrai 
ties 22 ave. stotimi paleido 
keletą šūvių į pravažiuojantį 
gatvekarį. Nieko nesužeidė. 

Tuojaus keli policmonai.su 
motoriniais dviračiais pasilei
do vyties piktadarius. Už tri
jų mailių automobilių pasivi
jo ir visus suareštavo. 

Iš kompanijos ofiso praneš
ta, jog vis daugiau gatvekarių 
ir viršutinių traukinių palei
džiama važinėti policijas sar
gyboje. 

1 ORAS. 
RUGSĖJO 9, 1920. 

Chicago ir apylinkės. — Šian
die lietus; rytoj nepastovus oras; 
maža atmaina temperatūroje. 

MATYT, ĮSTEIGS PONTUS 
RESPUBLIKĄ. 

— 

Konstantinopolis, Rūgs. • 8.— 
Čia pranešta, jog Graikų ka
ruomenė Turkijon išsodinama 
iš Juodųjų jūrių. Turbūt ten 
bu s taisoma ekspedicija prieš 
Angora, Turkų nacijonalistų 
sostinę. 

Karuomenė išsodinama palei 
Ineboli. Galimas daiktas, kad 
Graikai tenai įsteigs Pontus 
respubliką. 

GYVENTOJAMS JIS TIKRA 
DIEVO RYKŠTĖ. 

Nes jis be jokfų legalių tei
sių konfiskuoja žmdnėms nuo
savybes. Be jokio teismo jis 
žmones uždaro į kalėjimus. Ir 
nelaimė tam, kas drįstų pa
kelti klausimą, ar jis turi tei
sių taip elgties. 

Prikibo prie moterų. 

Nesenai jis paskelbė parėdy
mą, kad visoms moterims drau 
džiama- dėvėti avalines su au-
gštomis kurkomis ir nešioti 
trumpus sejonus. Avalinių kur 
kos neturi but augtesnės vie
no colio. 

Kad įsakimai butų pildo
mas jo parėdymas, jis paskel
bė visiems avalinių dirbėjams; 

Baisios Žemes Drebėjimo 

Bet atlikęs Jjis ir gerų daiktų. 
• 

Kerrassounde, Anatolija, Tur 
kija (korespondencija). — Čia 
gubernatoriauja Turkas Os-
man 'Agha. Gubernatorių jį čia 
paskyrė Turkų nacijonalistų 
valdžia. Tas padaryta su tuo 
tikslu, kad vietos ir apilinki-
nius gyventojus labjaus pat
raukti Mustapha Kernai pašos 
armijon. Kadangi to padary
ti gražiuoju negalima, tad 
viršininku padėta tikrai senų
jų laikų tironas. 

Šitoj šiaurinėj Anatolijos 
dalyj gyvena be Turkų daug 
Graikų, Armėnų ir Žydų. Tur
kų nacijonalistų veikimo pra
džioje visi jįe nelinko susi
dėti su nacijabalistais. 

Tad nacijonalistų valdžią 
Angaron pasikvietė Osmaną 
Agha ir šitam pavedė valdyti 
kraštą. Jie neapsiriko. Nes O-
sman Agha yra beširdis žmo
gus, senobinis Turkas valdi
ninkas. Pas jį nėra niekam jo
kio susimylėjimo. 

Ilgai jis autokratauja. 

Osman Agha ir be guber-
natori avimo ilflpus metus kaip 
patinkama valdėsi Kerrasonu-
de. Ar. jis bus savo raštinėje, 

ar kur kitur, jis visuomet 
jaučiasi ir elgiasi, kaipo did-. retėjo nedorybės ir šiandie jau 
žiausias autokratas. I nebegirdima apie prasiženge-

Londonas, Rūgs. 8. — Depe
šoje iš Italijos apskričių, kur 
įvyko smarkus žemės drebė
jimai, sakoma, j og ' nuostoliai 
yra kūrikas didesni, kaip kad 
ankščiau buvo manoma. £uvu-

nedirbdinti avalinių su a u g š - l ^ i r į že i s tų žmonių riot* 
tomis kurkomis. Pagrūmojo 
jiems bausmėmis. 

Paskui jis pakilo priaš svai
galų krautuves. Įsakė panai
kinti visas svaigalų krautu
ves ir užeigas, kuriose par
davinėta svaigalai. Katrie ne
paklausė jo įsakymo, jis tuo
met pats nueidavo į tokias 
vietas ir sunaikindavo svai
galus. 

Svaigalų pirkliai, supranta
ma, ir ligi šios dienos neatsi
liepia apie atliktas jiems 
skriaudas. 

Išnaikino' paleistuves. 
Kerrassounde pastaraisiais 

laikais buvo padidėjęs skait
lius paleistuvių moterų. Os
man Agha tad įsakė visoms 
sugautoms tokioms moterims 
apskusti galvos plaukus. 

Po to įsakymo veikiai pra-

Senesniais laikais jis vie
nam mažam miestelyj viršinin
kavo. Ir tuomet prieš jį dre
bėdavo visi. Nes jis mokėda
vo išmesti iš užimamos vietos 
kad i r patį provincijos guber
natorių. Krikščionims ypač jis 
neturi pasigailėjimo. 

Šiandie, kuomet jis autori
zuotas pildyti augštesnes pa
reigas, pa i darė labjaus nuož-1 Iš bepročių įstaigos Dunni-

les moteris. 
Graikai ir kiti gyventojai 

tikisi, gal veikiai nusikratys 
to baisaus žmogaus. Tas įvyks 
tuomet, kuomet Graikai, ar 
kas kiti sutriuškins Turkus na
cionalistus Anatolijoje. Bet 
niekas nežino, kuomet prisiar
tins ta valanda. 

Pasekmes Italijoje 
DIDĖJA ŽEMĖS DREBĖJI

MO BAISENYBĖS. 

Sunaikinti miestai Florencijos 
šiauriuose. 

liūs kas valamda surandamas 
vis didesnis. • 

Baisiausiai drebėjimo palie
stas Spezia apskritis. Miestai 
Quercia, Molassa ir Tarasco 
visai sunaikinti. Abelnai imant 
paminėtam apskrityj visi mie
stai paliesti, vieni lengviau, ki
ti smarkiau. 

Sulig gautų depešų Ryme, 
gi čia prisiųstų j Excbange 
Telegraph, gyventojai visur 
apsigyvenę atviram ore. 

Į išnaikintus plotus tuojaus 
iškeliavo pašelpiniai būriai iš 
Spezia, Genoa, Massa ir Flo
rencijos. 

Viešųjų darbų pasekretorius 
Bertini taippat iškeliavo į 
išnaikintus plotus. 

— 

ŠIMTAI ŽUVO FIVIZZANE. 

mesnis ir baisesnis. Visi jo 
bijo, kaipo baisaus sutvėrimo. 

nge pabėgo D. Hajek, 36 m. 
Policijos jis paieškomas. 

THINGS THAT NEVER HAPREN 
^CBIIE BYRNES 

Rymas, Rūgs. 8. — Anot 
depešos iš Massa laikraščiui 
Tribūne, keli šimtai žmonių 
žuvo vakar mieste Fivizzano 
žemės drebėjimo metu. Kiti 
šimtai sužeistų. 

Fivizzano skaitė 17,000 gy
ventojų, stovi arti Carrara. 
vMieste kuone kiekvienas na
mas apgriautas. Daugelis visai 
sunaikiųta. Tarpe sunaikintų 
mūrų yra ir paštas. Ano griu
vėsiuose žuvo daug pastos tar
nautojų. 

Kitur žuvo daugiau. 
Šiauriniam mio Florencijos 

apskrityj turėjo žūti daugiau 
žmonių. Nes naujesnės depe
šos apsako vis labjaus dides
nes baisenybes. 

Išdalies sunaikintas miestas 
Soliera, Massa Marttima pro
vincijoje. Monti taippat. Kuo
ne visai sugriauta Rivesano, 
Forsi ir Montignoro. Gi mies
tuose Marina ir Carrara sug
riuvę didesnieji namai. 

Viareggio sunaikinta Šv. 
Pauliaus bažnyčia. Iš Ga\ilia
na ir Limestro pranešama apie 
žuvusius žmones. Lugiana griu 
vėsiuose palaidota viena šei
myna sugriuvus namams. Vi-
getta tik vieni griuvėsiai. 

Dideli nuostoliai padaryta 
Frignano apskrityj. Kitur tai
ppat paliktos baisenybės. 

Karalius nelaimės vietose. 
Į paliestas žemės drebėjimo 

vietas iškeliavo karalius su sa
vo palydovais.. 

Pasakojama, kad prieš pat 
žemės drebėjimą, kurs vienur 
tęsėsi pusę minutos, kitur il
giau ar trumpiau, buvo gir
dimas baisus požeminis griau
smas ir nepaprastas dundėji
mas. 

Tai nugirdę miestų gyvento
jai iš namų puolėsi laukan. 
Moterys ir vaikai pakėlė didį 
verksmą ir šauksmą. 

Akimirkoj sekė supurtymas 
žemės. Po to pilnos gatvės pri
sipildė žmonių. Dauguma bė
go į laukus. 

Kai-kuriuose miestuose že
mės drebėjimo metu susiūba
vo bažnyčių varpinyčiose var
pai ir ėmė skambėti. 

Milano kalėjime drebant že-, 
mei pakėlė maištus kaliniai. 
Apmalšino kalinius pašaukta 
karuomenė. 

VIS DAR NEDIRBAMA 
KIETŲJŲ ANGLIŲ KASY 

KLOSE. 

Tusktančiai darbininkų prie
šingi naujai užmokesčiai. 

— Tamsta, daktare, turį tiesą. Aš labai daug rūkau. 
Abelnai imant, į diena aš surukau dvidešimts aštuonis cigarus! 

Wilkes-Barre, Pa., Rūgs. 9. 
— Daugelis tūkstančių darbi-
njnkų Wyoming klonyje atsi
sako gryžti darban į kasyk
las. Daugelis jau sugryžo. Bet 
didžiuma sako, jog neisią dar
ban taip ilgai, kol prezidentas 
Wilsonas išnaujo nepakvies 
komisijos darban, kad ta iš
naujo pekratytų darbininkų 
reikalavimus. 

Čia Lehigh & Wilkes- Ba-
rre Co. turi 20 didelių kasyk
lų. I r tik penkiose kasyklose 
dirbama. 

- W t i 

PASKIRTA APSISAUGOTI 
GAISRŲ DIENA. 

Prezidentas Wilsonas paskel
bė proklemacšją. 

Hazleton, Pa., Rūgs. '9. — 
Čia didžiuma kasyklų uždary
ta. Skaitlius bedarbiaujaneių 
anglekasių didėja. 

Greeenvijle, Ky., Rūgs. 9.— 
Nedirbama kasyklose Muhlen-
berg, Henderson, Ohio ir Uni
on apskričiuose, vakariniam 
Kentucky. Djarbininkai nepa
tenkina užmokestimi. 

Washington, Rūgs. 9. — Pre 
zidentas Wilsonas paskelbė 
proklemacrją, paskatindamas 
valstijų gubernatorius paskirti 
dieną apsisaugoti šalyje gais-
TU. Ta diena tam tikslui tųjį 
but skiriama šeštadienį Spa
lių 9. 

Prezidento proklemacijoje 
pareiškiama, jog Su v. Valsti
jose visokios rųžies gaisrai me
tai į metus prarįja apie 15,000 
žmonių aukų, gi nuostolių na
muose ir gerybėse padaro 
$250,000,000. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
8 buvo tokia sulig Merchants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.54 
Lietuvos 100 auksinų 1.92 
Lenkijos 100 markių 46 
Vokietijos 100 markių 1.92 
Prancuzijoa už $1.00 14 fr. 70 
Italijos už $1.00 22 1. 15 

http://policmonai.su
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LIETUVIŲ KATALIKU D¥KNRAfiTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdienę išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KATHA: 
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei MeOg • • > » *<ki* ••.»•• • 4*00 

8UV. VALST. 
Metams -.. $600 
Pusei Meta 8 0 0 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ųžsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiusi* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą lajšką. 

"Draugas*' Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Prie Karo Lietuvių 
su Lenkais. 

Antradienio telegramos iš 
lenkiškų lupų ima apkaltini
mus, buk Lietuviai pradeda 
kar$ su Lenkais. Kadangi tai 
yra aiški netiesa, todėl čia pa
duodame lietuvišką vertimą ir 
anglišką nuorašą nuo' telegra
mos, kuri Penktadienyje, Kug-
sėjo 3 d. tapo įteikta Suvie
nytų Valstijų vyriausybei. Ta 
telegrama šitaip skamba. 

Rugsėjo 2 d., 1920 m. 
Londonas^ 3:38. 

Vileišiui, 
Lietuvos Misija, 

257 W. 71st St., 
JSTew York. 

D-ras Purickis man sakė 
persiųsti Tamistai šitą notą, 
kurią reikia įteikti Suvienytų 
Valstijų valdžiai: 

Kuomet Lenkai pradėjo va
rytis pirmyn į šiaurius su sa
vo kontr-ofensyva, tai Lietu
vos valdžia įteikė Varšavai no
tą Rugpjūčio 27 d. Toji nota 
siūlė padaryti laikiną demar
kacijos liniją tarp Lenkų ir 
Lietuvių karuomenių, idant iš
vengus susikirtimo galimybės. 
Bemažko tuo pačiu laiku Len
kų delegacija atkeliavo Kau
nan tikslu tartis apie karinius 
klausimus ir pirmių pirmiau
siai sudarius demarkacijos li
niją. Lietuvos valdžia tikėjo 
gerais Lenkų valdžios norais, 
ypatingai atsimindama taip 
tankiai Lenkų atkartotą pa
reiškimą, kad Lenkija visuo
met veikiant geismu priei
ti prie draugiško išriši
mo klausimų skiriančių Len
kiją ir Lietuvą. Jeigu net 
suirtų tiesioginės tarybos, tai 
Lenkija busianti' palinkus vi
sus skirtumus išbaigti kitomis 
taikingomis priemonėmis, kaip 
tat paprasta tarp civilizuotų 
tautų, nesigriebiant ginklų. 
Paskutinį kartą tą pareiškimą 
Lenkai padarė Rugpjūčio 23 d. 
Rygos konferencijoje. Tečiaus 
to nežiūrint Lenkai neatsaky
dami Rugpjūčio 27 jo notai ir 
atsitraukdami iš nepabaigtų 
Kauno derybų slapčia sutrau
kė karuomenę sale Augustavo 
ir Rugpjūčio 30 d. netikėtai 
daug skaitlingesnėmis jiego-
mis užpuolė labai mažą Lie
tuvos karuomenės dalelę. Lie
tuviai nesitikėję daug skait-
Ungesnių Lenkų jiegų užpuoli
mo tapo priversti atsitraukti 
linkun Kalvarijos su sunkiais 
nuostoliais. Čia minėtieji fak 
tai aiškiai parodo, kad Lenkų 
valdžia apsimesdama draugiš
kumu ir taikingumu Lietuvai 
bando užgriebti Lietuvos že
mes pasinaudodama ginklais. 
To pasekmė yra, kad Lietuvai 
daugiau nieko nelieka, kaip 
tik gintis visomis gajimomis 

priemonėmis, kad sustabdžius 
naują Lenkų briovimąsi į jos 
žemes. Kraujo praliejimo gali-
ma išvengti vien tiktai tuo
met, jei Lenkai atsitrauks ir 
palauks, kol bus nutiesta tam 
laikina demarkacijos linija, 
kurią turėtų sudaryti suta
riant su Lietuvos valdžia. 

Tyszkiewicz 1131. 

To grafo Tyszkiewicziaus, 
Lietuvos atstovo Londone te
legrama • yra neapsakomai 
svarbi, todėl ją paduodame ir 
anglų kalboje, kaip tapo pri
siųsta. 

5NA X-71 Deo Sep. 2, 1920 
London 3:38 Pst 50 

Veleisis, 
Lithuanian Mission, 

257 W. 71st St., 
New York. 

I am directed by Dr. Pu-
ryckis to forward you the fol-
lowing note to be communi-
cated to the United States 
Government. 

When the Poles started 
their advance on the North in 
their counter offensive, the 
Lithuanian Government pre-
sented a note to Warsaw on 
August 27th. In this note it 
was proposod to establish a 
temporary demarcation line 
between the Polish and Lithua
nian troops in order to avoid 
the possibility of conflict. Al-
most simultaneously a Polish 
delegation arrived in Kowno 
with the object of discussing 
military questions and to 
establish in the first instance 
a demarcation line. The Lith
uanian government trusted the 
good faith of the Polish gov
ernment particularly in view 
of the so oft repeated Polish 
declaration that Poland was 
ever actuated by the desire to 
arrive at an amicable solution 
of the ąuestions at issue bet-
\veen Poland and Lithuania, 
t»ven in the event of the fail-
ure of direct negotiations Po
land would be disposed to 
settle all differences by other 
pacific means as liabitual 
among ciyilized nations, vvith-
out recourse to arm-s. This de
claration was lašt made by the 
Poles on August 23rd at 
the Rigs, eonferenee. Motwith-
standing, hovvever the Poles 
vvithout replying to the note 
of August 27th and leaving 
the negotiations of Kowno un-
terminated secretly concen-
trated troops in the neighbor-
hood of Augustowo and on 
August 30th suddenly attacked 
with overvdielmirig forces the 
very inconsiderable Lithua
nian detachment. The Lithua-
nians surprised by far nuperior 
Polish forces were forced to 
retire in the direction of Kal
varija with heavy ea^ualtįies 
the above facts clearly denion-
strate that the Polish govern
ment feigning an amicable and 
peaceful attitude towards Lith
uania attempt to occupy Lith
uanian territory by force of 
anns i n conseąuence thereot 
nothing remains for Lithuania 
Imt to įlefend herself by all 
possible means in order to 
preventNa fresh Polish invasion 
of her territory; bioodshed can 
only be avoided if the Poles 
withdraw . to await the estab-
tishment of a provisional de
marcation line to be fixed in 
agreement with the Lithuanian 
government. 

Tyszkievicz 1131. 
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FEDERCIJOS SEIMAS. 
(Pabaiga) 

Antroji diena. 

Ketvirtadienio vakare wa-
terburieeiai Lietuviai ir kon
greso delegatai susirinko į 
milžinišką - svetainę, išpuoštą 
vėliavomis taip, kad jomis 
buvo aprengtos lubos ir sie
nos. P-no Saurio vedama 
muzika visus linksmino. Į-
vairus dainų ir prakalbų pro
gramas sumaningai sustatytas 
ir puikiai išpildytas pasotino 
visų sielas. Skani ir gausi va
karienė Moterų Sąjungos su
rengta buvo taip gera, kad už
tektinai ją pagirti nelabai nei 
galima. Po vakarienei prasi
dėjo jaunuomenės šokiai, -o 
senesnieji ėmė skirstytis. J 

Tik štai pasklinda neofici-
jalė žinia, kad Lenkai užpuo
lė Lietuvą, kad šalę Augus
tavo įvyko kova ir Lietuvių 
kareivių žuvo joje, kad Lietu
vos karuomenė atsimetė iki 
Kalvarijai. 

Žmonės ėmė klausinėti, ar 
tai tiesa. Galutinai pasirodė, 
kad šaltinis yra rimtas, kad 
Lietuvių atstovybė iš Londo
no taip telegrafavo mųs at
stovybei AVashingtone. Tada 
prisiėjo tikėti. Klebonas tą 
liūdną žinią pagarsino vi
siems. Šokiai pasiliovė. Nu
liūdę žmonės išsiskirstė. 

Karas su Lenkais. 

Penktadienio rytą 3 Rugsė
jo turėjo būti antra Federa
cijos posėdžių diena. Apie de
vintą valandą ryto žmonės 
kuopelėmis sustoję ties moky 
klos svetaine rimtai šnekučia 
vo vis apie nelemtus Lenkų 
darbus. Lygiai 9.30 p. Biels 
kis atidarė posėdį. 

Kuu. Milukas nekantriai su
laukė posėdžio atidarant ir, 
pasiprašęs balso, ėmė karštai 
kalbėti prieš Lenkus. Kliuvo 
ir \VibsOnui už ką jų nesuval
do. 

Čia pat tapo įneštas ir 
vienbalsiai priimtas sumany
mas atsitraukti nuo -dienotvar
kės, o tuojaus imti svarstyti 
Lenkų įsibriovimą į Lietuvą. 
Kas žin kas padavė sumany
mą pasimelsti už įfuvusius Lie
tuvos apgihėjus.'Visi delega
tai, kaip vienas žmogus, su
klaupė ant grindų. Kunigas 
P. Bueys pradėjo maldą 
"Dievo Angelas." Visi gar
siai jam atsakė ir pabaigę tą 
maldą dar tris kartu pridėjo 
"Amžiną atsilsį duok jų du
sioms, Viešpatie l" 

Susėdę į savo vietas delega
tai rimtai sutarė padaryti ši
tuos reikalus: a) padaryti di 
delį vajų Lietuvos laisvės rei
kalams, sustabdant tuomtarpu 
kitus visatinus vajus, b) pad
vigubinti Lietuvos Laisvės 
paskolą. Kas pirko kitą tiek 
pirkti; las nepirko, tam pa
vartoti visuomeninio įtikini
mo priemones, e) dėvėti gedu 
liūs iki kol Lietuvoje liks iw»rs 
vienas gyvas ir liuosas Lenkų 
kareivis, d) pasiųsti telegra
mas vismus kolonijoms, kad 
jos išrinktų delegatus, idant iš 
jų tarpo kokie 20 nueitų pas 
prezidentą AVilsoną pareikšti, 
jog Lietuva neketina būti po 
keno nors valdžįa. 

Sekretorius, buvo gavęs kun. 
F. Kemėšio pastabas apie 
kun. Bučio projektą. Pastabos 
su projektu pateko komisijom 
Ta apsvarsčius menus ir ki
tus išdavė savo raportą Fe
deracijos Tarybai, kuri savo 
posėdžiuose svarstė viską pa
punkčiui pirmininkaujant ktfn. 
M, Pankui 

Galutinai Komisijos ir Ta
rybos užgirtas projektas tapo 
įneštas į pilnąjį Federacijos 
Kongreso posėdį. Komisijos 
vardu tą projektą skaitė kun. 
prof. J. Meškauskas taip, kaip 
tapo užgirta Tarybos posėdi-
je, t. y. su visomis Tarybos 
įvestomis pataisomis. 

Skaitymą užbaigus projek
tas tapo priimtas vieniems 
metams vienbalsiai. Podrau-
giai sutartą atspausdinti 1500 
egzempliorių tos konstitucijos 
pridedant įžangą apie pačią 
Federaciją ir užbaigiant Fe
deracijos platforma, tokia 
kaip ji buvo seiliaus. 

Rezoliucijos. 

Rezoliucijų Komisijon pir-
madienije buvo išrinkti kun. 
Augustinas Petraitis iš Athol, 
Mass., kun. prof. Juozapas 
Meškauskas iš Kauno, kun. 
Pranciškus Bučys iš Chicagos, 
p. Šaliunienė iš Waterbury, 
Conn. ir p. Krušinskas iš 
Brooklyn, N. Y. Tarybos Ko
misijai užbaigus referuoti 
konstitucijos dalyką p. Šaliu
nienė ėmė referuoti Uvongre-
sui gana didelį skaičių įvai
rių rezoliucijų, kurias Komi
sija buvo gavus iš skyrių bei 
apskričių, arba pati priruo-
šus. 

Pirmutinė rezoliucija buvo 
apie santikius tarp Lietuvių-
katalikų Amerikoje ir Lietų 

i 
ws.s. 
WAR SAYIKGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
VNITED SfATCS 
GOVERNMENT 
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vių-katalikų tėvynėje. Ta re
zoliucija apėmė šešis punktus. 
Jos bendroji mintis yra ta, 
kad Europos Lietuviai kata 
likai turėdami reikalo Ameri
koje, viską darys per Federa-
uiją, o Amerikos Lietuviai-ka-
talikai taip pat Lietuvoje vis
ką veiks per Katalikų Veiki
mo Centrą. 

Federacija vienbalsiai suta
rė išreikšti pagarba Stei
giamajam Lietuvos Seimui 
tą savo įsitikinimą, kad as
meninės nuosavybės naikini
mas kenkia asmens laisvei, ir 
*kad todėl žemės tvarkymas 
Lietuvoje turėtų eiti asmeni
nės nuosavybės dėsniais. 

Daug yra viešų, ir net val
diškų, labdaringų, apšvietos 
ir šiaip jau įstaigų, kurios 
prašo lietuviškų laikraščių do
vanai. Kai-kuriems laikraš
čiams tas siuntinėjimas atsei-
pa apie tūkstantį dolierių me
tams. Sutarta tokius prašy
mus siuntinėti Tautos Fon
dui. Jei jo valdyba pripažįs, 
kad prašytojas yra reikalin
gas laikraščio, tai ji apmokės, 
h£as, bet ne tiek,- kiek išne
ša prenumerata, o tik tiek, 
kiek kainuoja medžiaga ir 
siuntimas. 

' 

Konstitucija. 
Pirma Federacijos Kon

greso diena kun. Bučys buvo 
jam įteikęs savo sustatytą 
naujos konstitucijos projektą. 
Tas tapo čiapat perduotas į 
Federacijos Tarybą. Ji išrin
ko komisiją projektui peržiu 
rėti. Komisijoje buvo kun. 
prof. Juozapas Meškauskas* p. 
L. Šimutis ir p. J. E. Karosas. 
Pastarasis, kaipo Federacijos 

bos rezoliucijų komisija per
skaitė savo sustatytą suma
nymą, kad visas dalykas bu
tų perduotas valdybai, idant 
ji ištirtų, ar ištiesų kun. Bud-
revyčius taip kalbėjo, kaip 
tvirtinama. Jei jisai apkalti
nimą Newąrko Katalikų Cen
tro atkartotų, tai Federacijos 
Valdyba turi jo prašyti, kad 
neatsisakytų jai pranešti, ko
ki yra prirodymai, kad Ne-
wark'o Katfalikų Centras lio
vėsi būti katalikiškas. Kol tų 
prirodymų nepristatyta, tol 
Newark'o Centras turi teisę 

rys. 

Kitos rezoliucijos. 

Kitų rezoliucijų buvo gana 
daug. Tarp stambesniųjų bu-
vo viena keleto apskričių pa
remta, kad taptų suvienyti 
sekretorijatai: Federacijos, 
Tautos Fondo ir Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų. Tą suma
nymą svarstė ir Taryba. Ji 
dauguma balsų pripažino, kad 
sekretorijatai liktųsi kaip y-
ra . Rezoliucijų komisija ne
norėjo skirtis nuo Tarybos 
daugumos, todėl sekretorijatų 
klausimas į Federacijos kon
gresą tapo įneštas taip kaip 
buvo perėjęs Taryboje. Taip 
jis tapo ir užtvirtintas tuom 
labiaus, kad Tautos Fondas ir 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
Draugija jau buvo savo val
dybas išrinkusios ir kiekviena 
sau. sekretorius pasiskyrusioe. 

Buvęs iki šiol Federacijos 
sekretorius patiekė kongresui 
jos budžetą busiantiems me
tame siekiantį 2,000 dolierių. 
Budžetas su visomis jo dali
mis tapo priimtas. Valdyba 
gavo teisę jį peržengti išlai
dose iki 3,000 dolierių, te
čiaus ta sąlyga, kad nereikėtų 
užtraukti skolos. Priimta kun. 
Jakaičio sumanymas steigti 
vasarines mokyklas ten, kur 
nėra regulerių lietuviškų mo
kyklų ir neužiiu/šti vakarinių 
mokyklų suaugtiems. 

Iš skyrių ir šiaip asmenų 
tapo prisiųsta įvairių pageida
vimų. Jų diduma tapo įtrauk
ti arba į pačią naujai susta-
tąją konstituciją, arba į re
zoliucijas, arba, kaipo taisyk
lės, pavesti sekretorijatui. Iš 
daugelio vietų atėjo tie patys 
pageidavimai, todėl visus su
vedus krūvon jų skaičius su
mažėjo, j 

Kongresui prisėjo atmesti 
porą gerų sumanymų del pi
nigų stokos. Vienas sumany
mas iš Bostoi'o buvo, kad į-
sikurtų informacijos biuras, 
kuris siuntinėtų žinias lietu
viškiems laikraščiams, o an
tras, kad apie Lietuvos gyve-
nuogia informuotų angliškąją 
Amerikos spaudą. Septyni su-
manymai labai gražus ir nau
dingi, bet taip dideli, kad nei 
svajoti negalime apie jų įvy-
kinimą tapo atidėti vėlesniems 
laikams. Jie buvo pavadinti 
vienu kultūros reikalų vardu. 

Valdybos rinkimai 
Jau buvo po 12-tai valandai 

vidudienije, kada rezoliucijų 
komisija išbaigė savo rapor
tą. Buvo sumanymas atidėti 
posėdį iki 2:00 po pietų, bet 
pasirodė, kad daugelis delega
tų negalės dalyvauti popieti
niame posėdije, todėl sutarta 
nesįskirstyti iki valdybai iš
renkant. ' 

Pradžioje delegatų ūpas 
buvo gana įtemptas, norėta 
rinkimus vykdinti slaptu bal
savimu ir tam tikslui išdalinta 
korteles. Bet statomieji kan
didatai atsisakė. Galų gale 
kun. Jonas Švagždys tapo 
išrinktas pirmininku vienbal
siai aklamacija. Taip pat tapo 
išrinkti vice-pirmininkai kun. 
Karkauskas ir p. J. Ifcarosas. 

Newarko dalykai. 

Iš Newark'o, N. J. gautas 
skundas ant kun. Budrevy-
čiaus. Katalikų Centras tame 
mieste nusiskundžia, kad tapo 
pavadintas nekatalikišku. Kun. 
Bud re vyčius nebuvo Kongrese 
nei prie F«derajcijos nepri
klauso, todėl nesant kaltina
mojo negalima buvo išnešti 
nei nuosprendžio. 

Federacijos Kongresas jau 
buvo beprašąs Newarkiečių 
Centro atstovę, bet kun. Ke
mėšis ėmė karštai kalbėti 
prieš tuos kunįgus, kurie ve
da Lietuvių ištautėjimą Anie? 
rikoje. Po kun. Kemėšio kai- Taip pat vienbalsia aklamaci- mm+*++*+%++t+%+%%++++% 

ja išrinktas ir iždininkas p. 
Krušinskas. Slapti balsavimai 
kortelėmis buvo del sekreto
riaus, nes buvo du kandidatu: 
d-ras Bielskis ir p. A. Valan
ti e jus. Tapo išrinktas p. Va-
lantiejus. 

Naujasis sekretorius. 

P-nas Antanas Valantiejus 
yra naujas tarp Lietuvių vei
kėjų Amerikoje. Jis gimė Lie
tuvoje Jurbarko parapijoje, 
Raseinių apskrityje, 16 Liepos, 
1885. Dar būdamas tėvynėje 
jis išmoko siuvėjų amatą, o į' 
Ameriką atkeliavo 26 Spalio, 
1905 m. 

Čionai jisai dirbo Water-
buryje siuvėjų dirbtuvėje, o 
vakarais eidavo mokintis. Taip 
jisai perėjo Grammar-School 
ir High School kursus. Juos 
užbaigęs jis pateko į dvasinę 
seminariją Detroit, Mich. Iš
buvęs ten du metu p. Valan
tiejus persikėlė į Hartford, 
Conn., kame užbaigė teologijos 
kursą. 

Hartford'o vyskupas p. Va-
lantiejų pasiuntė tobulintis 
Baltimore,Md. Iš ten p. A. Va 
lantiejus persikėlė į Šveicari
ją, kame mokinosi Fribourgo 
universitete. Išbuvęs jame 
vienus metus p. Valantiejus 
nuvaživo į Lietuvą atostogos-
na. 

Karei užklupus studentas 
turėjo daug vargo kol sugrįžo 
f Ameriką, bet daugiau teolo
gijos nebesimokino, tik ėmė 
studijuoti mediciną Fordham 
universitete ir Medical College 
New Yorke. 

Pabaigęs mokslus p. Valan
tiejus priėmė vietą Amerikos 
Lietuvių Pramonės Bendrovė
je, paskui jis dar dirbo pas p. 
Jurgį J. Bartašių New Yor
ke. Jis yra vedęs žmogus. Jo 
žmona yra inteligentė Lietu
vė. • 

Kadangi p. Valantiejus yia 
doras ir gerus mokslus išėjęs 
žmogus, tai galima tikėtis, 
kad bus tėvynei naudingas 
darbininkas. 

Užbaiga. 
Išrinkus naują valdybą jau 

buvo apie"pusė po 2 po pietų. 
Daugelis skubinosi užkąsti. 
Visi buvo sniarkiai nuvargę, 
nes buvo dalyvavę svarsty
muos© ištisas penkias valan
das. Vienas, kitas norėjo su
laikyti delegatus, bet jie ne
turėjo didelio noro pasilikti. 
Tečiaus Seimo vedėjai pagar
sino, kad dar reikia sutarti 
kur bus ateinančių metų kon
gresas. 

Vienas balsas pasiūlė Bos
toną, bet patys Bostoniečiai 
tylėjo. Du balsai atsiliepė už 
Chicagą. Darbininkų Sąjun
gos nariai pasakė, kad kitą
met jie reikalauja' dvi diem 
sau vieniems, o jei Federaci
ja neapsims, tai Darbininkų 
Sąjunga savo seim# laikys 
Rochester, N. y . 

Vist delegatai pritarė dar
bininkų reikalavimui, todėl 
jų seimas, turbūt, bus drauge 
su Federacijos. Kai-kurie ry
tiečiai ėmė kritikuoti Chica-
giečių norą partraukti į Chi
cagą ne vien Vyčių seimą, bet 
ir Federacijos. Kadangi iš 
Chicagos buvo tik penki atsto
vai, kadangi jų noras pateko 
po kritika, tai jie atsiėmė sa
vo užkvietimą. P-nui Krušins-
kui kviečiant seimą į Brookly-
ną tos kolonijos vardu, niekas 
nesipriešino. Seimas bus Broo-
klyne. Tą sutarę delegatai at
kalbėjo maldą įr Seimas užsi
baigė. 

* * 

- PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BOMUB 

M 
Umok Gtr« Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

kirpėja. Ki
rpėjai vlmir rei
kalaujami. Ge
riausia* amątaa, 
mea išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantiee. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina Tisus. 

MASTEK SCHOOL 
190 N. Stato 6tr. 

KfjsjjSjĮ Lake str. ant 4ta lubų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po n am. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas dilovų. moterų ir Ty
rų Lųjų. 

Valandos nu* 10 lkl 12 išryto: nuo 
t iki S po pietų: nuo 7 iki S:S« 
vakare. NedėliomU l t lkl 1. 

Telefonas DrexeJ 28S0 

r S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORTUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonedintl. 
2814 W. 23 PI. Chlcago, DL 

M OMAI ntt. 
= 

J.P.WAHCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETC VIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki • 
Kedėliomis 11 iki 1. 

4609 S. Ashland Ave. Caioago, LU. 
Pbone Tards 1658 
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Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgai Street 

CHICAGO, LLLOIOLM 
Telefonas Yards M M 

. Valandos: — S lkl 11 Ii ryto; 
I po pietų iki t vok 1 
mis nuo 6 lkl S vai. 

. * 
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DR, S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS D l C H I R U R G A S 
Oflsaa Ir O/venlmo rteta 

SlftJ So. Halsted St*. 
lAnt Viršaus UsJversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Ned>Įlomis nuo 10 iki S. 
Telefoną. TarA. KM 
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• 
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Telefonas Boulevard 9199 

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
VALANPOS: 9—12 A. M 

1—5; 7—2 P. M. 
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DR. S. B1EZIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 Weet 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ras. t i l t W. 42ad Street 

Tel. McKinley 4988 
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Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare 

Gyvenimas 
. 2811 W. 63rd Str. 
Tel Prospect 2484. 

Jit 

DR. 6. M. GLASER 
Prakukuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Ghicago, DJL 

SPECIJALISTAS 
Moterlikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 2 po pietų, nuo « iki S valan
da vakare. ' 

Vadeliotais nuo 8 lkl 2 po piet 
Telefonas Yards €97 
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i * * • * * • • m M • » » • — • • • ! • • • » • » • » » • * • • » • • • • » - " 

ŽIKIA ' 'MOKSLEIVIO" 
SKAITYTOJAMS. 

Devintas Moksleivių seimas 
pavedė man tvarkyti "Mok
sleivio" administracija. Tad 
gi, visi "Moksleivio' ' skaity
tojai ir Moksleivio S-mo na
riai, kurie tik negaunate Moks
leivio", kreipkitės žemiau pa
duotu antrašu ir bukite tik
ri, kad laikraštį reguleriai 
gausite. 

J. J. Šlikas, 
"Moks . " Adm. 

24i broadway, 
JSo. Boston, Mass. 

AUKOS VAIKELIO JĖZAUS 
DRAUGIJAI KAUNE SU

RINKTOS PER ATSTO
VĄ JONĄ ŠEŠKAUSKĄ. 

Braddoek, Pa. $29.25 
Homestead, Fa 51.68 
Bentleyville, Ta 33.fH) 
Sngar Notch, Pa 27.95 
KLngston, Pa 42.00 
Plymouth, Pa 11.85 
Šaulių draugija^ Pitts-

ton, Pa ' 71.00 
Kolekta bažnyčioj kun. 

K ašaka i e i o para p., 
Pittston, Pa 64.00 

Girardville, Pa 38.00 
Mahanoy City, Pa 54.65 

kada mes keliavome tolimon 
šalin. Baigdfunas kalbą ragino 
pirkti L. L. P. bonus. 

• J . N. 

Viso labo $423.98 
Po to dar tapo surinkta: 

Šv. Prancišk. parap. Mi-
nersville, Pa. (Kun. 
Jonas Dumčius) $50.28 

St. Clair, Pa. (Kun. J . 
.Raštutis) 15.50 

Tamaąua, Pa 10.50 

Viso $500.26 
Čia ini«i'tieji pinigai dar 

yra rankose "Vaikelio Jėzaus 
Draugijos' įgaliotinio p. Jo
no Meškausko. 

Rugpjūčio 16 d. Lakeside 
Parke Pennsylvanijoje Ldetu-
viai-katalikai Schu^lkill ap
skričio surengė taip vadinama 
Šeštą Lietuvių Dieną ir joje 
sudėjo $1,000. Tas tūkstantis 
dolierių Rugsėjo 2 d., 1920 m. 
tapo pasiųstas .Kaunan minė
tos draugijos iždininkui per 
Brolių Vailokaičių banką. 

Pittston, Pa. Lietuviai pik
nike Liepos 4 d. 1920 m. su
dėjo taip-gi vieną tūkstanti 
dolierių, bet tas dar neišsių
stas j Lietuvą. Tie pinigai yra 
padėti banke pikniko rengėjų 
komiteto vardu. To komiteto 
pirmininkas yra p. Gudaitis. 
Jis žadėjo tuos pinigus išsių
sti Kaunan tarp Rugsėjo 10 ir 
15 dd. 

Nuoširdžiai ačiū visiems au
kotojams. 

Jonas šeškauskas. 

kalbos buvo gražios ir indo-
mios. 

Tik gaila, kad ne visi Lietu
viai atjaučia savo Tėvynę, 
Lietuvą, nes ne visi perka L. 
L. P. bonus. 

Per prakalbas buvo renka
mos aukos dei nukentėjusių 
nuo karo našlaičių, Vilniuje. 
Aukojo: 
J . Bartulis $5.00 
V. Genčauskas 2.00 

Po 1 dol.: J . Staugus, P. 
Pikaga, S. Milančus, F . Mar
kūnas, J . Pilipavičus, J . Mie-
kevičus, N. Zimavičus, T. Žu
kauskas, J . Adomavičus, J . 
Bankieta, T. Šidlauskas, O. 
Žižutė, O. A. Nevulutė, J . Bub-
kauskas. 

Smulkių aukų surinkta 11 
dol. 21c. 

Viso labo 32 dol. 21c. 
Pinigus priėmė ponas J. Vi

leišis. Mūsų kolonijoj randas 
gerų žmonių, atjaučiančių var
gus savo brolių Lietuvoj. Jie 
deda aukas ir perka Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus. 

Bet yra ir tokių, kurie no
ri Lietuvą amžinai palaidoti. 
Tai bolše vi kėliai, kuriems nie
kas daugiau nerupi, kaip tik 
rusiškas bolševizmas ir gami
nimas " M o o n s h i n e V . Tai 
smarvei jie nesigaili pinigų, 
bet paragink nusipirkti L. L. 
P. boną, na, tai kad pradės 
tau kalbėti, tai tik klausyk. 
Girdi, Lietuvai pinigų nerei
kia, tik apgavikai čionai at
važiavę nuo žmonių monija 
pinigus. Girdi, Rusijos bolše
vikai atėmė nuo Lenkų Vil
nių, tai ir turi būti bolševi
zmas. 

Tai-gi, milwaukiečiai Lietu
viai, neklausykit tų, kurie kal
ba, kad nereikia pirkti bonų. 
Bet pirkime, gelbėkim sayo 
Tėvynę, Lietuvą, 

Petras S. 

CICERO, ILL. 

Lietuviai karštai protestavo 
prieš Lenkus. 

— 

CLEVELAND, OHIO. 

MILWAUKEE, WIS. 

Rugp. 28 d. mūsų kolonijon 
su prakalbomis atsilankė Lie
tuvos Misijos pirm. p. J . Vi
leišis. Su juo tąip-gi atvyko ir 
p-lė M. Jokubaitė. 

Vakaras pradėtas Amerikos 
ir Liet. himnais. Tą užduotį 
atliko vietinis bažnytinis Šven
tos Cecilijos choras. Pirmas 
kalbėjo J . Vileišis. J i s pasakė, 
dei ko tapo atsiųstas iš Lie- ^Draugo" 206 num., s. m., 
tuvos Amerikon ir ką Ameri- t lipusioje iš Kewanee's kares-

Kun. A. Tamoliunas, per 
keletą mėnesių buvęs vikaru 
prie klebono kun. Vilkutaičio, 
apleido Šv. Jurgio parapiją, 
Clevelando Lietuvius ir išvyko 
į rytines valstijas darbuotis 
Lietuvių katalikų tarpe. 

Budaima-s Clevelande kun. 
A. Tamoliunas netik padėjo 
klebonui veikti parapijos rei
kaluose, bet daug veikė ir 1 t 
talikiškoje-tetutiškoje dirvoje, 
ypatingai vyčiuose. J is yra pa
sakęs daug gražių prakalbėlių, 
skatinančių jaunimą prie vei
kimo. Nemažiau darbavosi ir 
Lietuvių Raud. Kryž. rėmėjų 
skyriuje. Clevelando Lietuviai 
katalikai dideliai gailisi nete
kę darbštaus veikėjo kun. Ta-
moHuno. 

Rugsėjo 13 d. Liet. Vyčių 25 
kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior A ve., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami 
susieiti ir naujų narių atsive
sti, nes šitas susirinkimas bus 
dideliai svarbus. 

Sekmadienyje t Rugsėjo 5 d. 
Šv. Antano parapijos svetainė
je buvo masinis vietinių Lietu
vių susirinkimas. Jį sušaukė 
A. L. R.-K. Federacijos 12-tas 
skyrius. Krmininkavo p. Juoz. 
Mockus, raštininku šiam susi
rinkimui buvo išrinktas p. A. 
Krencius. 

Daugiausia ir karščiausia 
kalbėjo kun. H. J . Vaičiūnas 
ir tai su tokia karšta Tėvynės 
meile, kad kartais net ašaros 
riedėjo per veidą. Perskaitė 
vėliausias žinias, tilpusias ang
liškuose dienraščiuose. 

Kalbėjo ir kiti kolonijos vei
kėjai. Visi ėjo prie bendros 
minties, kad reikia protestuoti 
prieš nelemtus Lenkų žygiu* 
link Lietuvių. Vienbalsiai nu
tarė išnešti rezoliucijas ir pa
siųsti Suv. Valstijų valdžiai, 
Vashingtone. 

Ciceriečių žygius parėmė A. 
L. R.-K. Federacijos Chicagos 
Apskričio Projektų komisijos 
nariai: M. Mažeika, kun. H. J . 
Vaičiūnas, Pr. Zdankus, J . 
Mockus, A. Jakaitė ir J . Šlio
geris, f r ie šių darinko da ir 
p. J . Paulauską. Juos įgaliojo 
Projektų Komisijos susirinki
me, kuris bus Rugsėjo 7 d., 
sustatyti rezoliucijas ir valdy
bai įteikti. 

P o rimtų kalbų nutarė, kati 
vietos Lietuviai apmokėtų de
legato į Washingtoną kelionę, 
jei pasirodys tam reikalas. 

Ūpas visų žmonių buvo 
pakiliausias. Visi tėmijo kal
bėtojų žodžius ir pilnai jiems 
pritarė. 

Po susirinkimo visi suriko 
tris kartus valio už Lietuvos 
ginėjus-kareivius. 

Su tokiais karštais tėvynai
niais Lietuva negali pražūti. 

Pr. 

KATALIKU DARBUOTĖ. 
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CHICAGOS APIE-
LINKĖJE. 
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CICERO, ILL. 

L. Misijos prakalbos. 

Rugp j . 19 d. &v*. Antano 
par. svetainėje buvo Liet. Mi
sijos prakalbos. Kalbėjo p. J . 
Vileišis. 

Po prakalbai nuo estrados 
paskelbė Sandaros 25-tos kuo
pos rengiamas prakalbas ant 
rytojaus vienoje smuklinėje 
svetainėje, kuriose kalbėsiąs 
Dr. Jonas Šliupas. 

Paskiaus duota jam raštu 
įvairių klausimų, paliečian
čių Lietuvoje įvykstančius 
nuotikius ir Liet. Misijos ne
aiškius darbus Amerikoje. Po
nas Vileišis atsakinėjo ir tei
sinosi kaip mokėjo. 

Vakaro vedėjum buvo p-nas 
Juozas Mockus. 

kos Lietuviai turi daryti, kad 
prisidėjus prie brolių, likusįų 
Lietuvoj, kad apginus Tėvynę 
nuo priešų! 

Jam pabaigus kalbėti išėjo 
p-lė M. Jokubaitė. Kiek man 
teko patirti, p-lė Jokubaitė y-
r« Amerikos Lietuvaitė, bet 
ištikrųjįj jos širdis yra grynai 
lietuviška, nes tas matęs iš jos 
kalbo*. Abelnai imant, abejų 

KEVVANEE, ILL. 

pondencijoj apie atsilankymą 
ir priėmkną Lįet. Misijos pir
mininko p. Vileišio parašyta, 
kad p. J . Bagdžiunas perskai
tė adresą, kurio skaitymas už
ėmė 15 minutų. Čia įvyko klar-
da. P a s Bagdžiunas ne adresą 
skaitė, bet pasakė trumpą pra-
kalbėlę, kuri užėmė 15 min. 
J is jausmingai nupiešė atsi
sveikinimą mūsų su tėviške, 

Parapijos fėrsi. 

r Nors praeitais metais buvo 
kalbėta ir tikrinta, kad nebus 
rengiama bazaro, kad kitą 
met žmones gaus progos pa
silsėti, bet iš kažkur išdygo 
sumanymas ir šįmet įrengti 
didelę parapijinę pramogą. 
Na, ir turim* ją, tik ne baza-
rą, bet ieru#. Jie būva para
pijos s v e t a i n ė j trečiadienių 
ir šeštadienių vakarais, įr sek
madienių po piatų ir vakarais1. 
J ie tęsis iki Rugsėjo 19 d. 

Šįmet ferai neranda žmonė
se didelio entuzijazmo, tokios 
paramos, kaip praeitais me
tais bazaras. 

Vis-gi tikimasi padaryti 
nemažai pelno. 

Pr. 

Rugpjūčio 10 d- Dievo Ap-
veizdos parap. mokyklos kam
baryje buvo A. L* R.-K. Fede
racijos Chicagos Apskričio mė
nesinis susirinkimas. Atstovų 
iš skyrių ir draugijų atsilankė 
labai skaitlingai. Galima saky
ti, kad A. L. R.-K. F. Ch. Ap. 
susirinkimai atstovais kas
kart būva skaitlingesni. Tas 
parodo, kad susipratimas pas 
katalikus žymiai pakilo. 

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas, p . M. Žaldokas. Mal
dą atkalbėjo kun. prof. Pr. 
Bučys. 

Pirmiausia aptarė dienraš
čio " D r a u g o " pikniką ir pa
skirstė kolonijoms darbus. 

Iki šio susirinkimo da nebu
vo užbaigtas reikalas su 
" D r a u g o " bila iš Liet. Finan
sinės Misijos pasitikimo Chi-
cagoje praeitą žiemą. Reika
las užbaigtas šitaip: L. L. Pa
skolos stoties darbuotojai Die
vo Apveizdos parapijoje pasi
žadėjo iš stoties gauti $30.00; 
Šv. Kryžiaus parapijos L. L. 
Paskolos stoties darbuotojai 
pažadėjo $30.00; fev. Mykolo 
parapijos Federacijos skyrius 
—$20.(X). Galima tikėties, kad 
kolonijos savo darbuotojų žo-, 
dį išlaikys ir viskas bus pa
baigta. 

Dei aprūpinimo žeme Lietu
vos bežemius susirinkimo tapo 
išnerta sekanti rezoliucija: 

Amerikos Lietuvių Rynio-
Katalikų Federacijos Chicagos 
Apskritys susidedantis beveik 
iš vienų darbininkų, pripažin
damas reikalą aprūpinti beže
mius ir mažažemius žeme, sa
vo susirinkime Rugpj. 10 d., 
1920 m., Chicagoje, III., išreiš
kia nuomonę, kad aprūpintieji 
butų tikri tos žemės savinin
kai/ Apskritys taip-gi mintija, 
kad nuosavybė yra asmeninės 
žmogaus laisvės apginė ja ir 
apsauga. Todėl jisai su pagar
ba išreiškia Lietuvos Steigia
majam Seimui savo pageida
vimą, kad ekonominius ir ki
tus Tėvynės reikalus aprūpi
nant nebūtų dedama pama-
tan asmeninės nuosavybės pa
naikinimas, nes jis visą žmo
gaus gyvenimą atiduoda valdi
ninkui į rankas. , 

ftitą sutarimą Chieagos Ap
skritys įnešė kaipo sumanymą 
šįmetiniam Federacijos Sei
mui. 

Sekanti rezoliucija ir-gi tapo 
vienbalsiai užgirta: 

Federacijos Apskritys Cni-
cagoje, išklausęs sumanymą, 
kad Federacija apmokėtų lė
šas siuntinėjimo katalikiškų 
lietuviškų Ghicagos laikraščių 
labdaringoms, mokslo ir tėvy
nės ginimo įstaigoms, pagyrė 
sumanymą ir nutarė įnešti ir 
Federacijos Seimą plačiai ap
svarstyti. 

Tolesniai apskričio atstovai 
atsistojimu užtikrino dienraš
čiui " D r a u g u i " suradimą lėšų 
už siuntinėjimą. Lietuvos ka-
riuomenei. 

Kun. V. Kulikauskas už 
"Draugą" išreiškė savo pasi
tikėjimą susirinkimo žodžiui ir 

sakė, kad nuo rytojaus pradė
siąs siuntinėti dienraštį Lietu
voj kariuomenei. 

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė, kad visi trys sekretoria
tai : A. *L. B-.K# Federacijos, 
Tautos Fondo ir Liet. Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų draugijos 
butų sujungti. 

Viena rezoliucija, paliečian
ti vienos srovelės veikimą bu
vo vienbalsiai išnešta, bet su
tarta jos spaudoje neskelbti. 
Kiti nutarimai yra mažesnės 
svarbos, todėl jų nei neskelbiu. 

ruoti Federacijps Apskritį, 
kurie yra šios apieiiokės kata
likų autoritetinga įstaiga! 

Kaž-kodel Feedraeijos pir
mininką* gerb. kun. prof. Pr. 
Bučys, Federacijos Seime, Wa-
terbtfry, Conn. Ciceros Fede
racijos skyrių į padanges iškė
lė su jo veikėjais ir nerei
kėjais, palikdamas Federaci
jos Chicagos Apskritį su atsi
žymėjusiais veikėjais nuo pat 
sutvėrimo Katalikų Vienybės 
ir jos plėtojime? 

Vis dar ne visi Projektų Ito-
misijos nariai lanko komisijos 
susirinkimus. Kas-žin kokius 
raportus tie nariai išduos Ap
skričio priešmetiniame susirin
kime! 

Visi katalikai darbuotojai, į 

Keli mėnesiai atgal, vienas 
katalikų darbuotojas ir rašti
ninkas Federacijos skyriaus 
Šv. Jurgio parapijoje, p. S. 
Austynas, išvažiavo Lietuvon. 
Jisai buvo vienas iš uoliausių 
tame skyriuje darbuotoją. 

Nepoilgo išvažiuoja Lietu
von p. M. Zujus, " V y č i o " re
daktorius. J i s buvo Federaci
jos Apskričio Projektų Komi
sijos narys. Linkime jam lai
mingos kelionės. Lietuvos 
Krikščionių Demokratų parti
ja galės džiaugties sulaukusi 
vieną stambų darbuotoją. 

darbą, į darbą. Išauginkime, 
praplėskime Federaciją. Di
džiausia vi to nauda bu s mū
sų tautai ir Bažnyčiai. Pr. 

ČIOBRO ILL. 

Didelis susirinkimas L. L. Pas
kolos darbininkų ir visų draugijų 
valdybų ir t*ip-gi žymesnių Cicero 
veikėjų yra šaukiamas šiandie, 
Rugsėjo 9 d., 8 vai. vak. 8v. An
tano parapijos svetainėje. 
Stoties pirm. Ą. Valančius, 

1511 S. 49 Ct. 
Cicero, 111. 

Teko girdėti, kad trys šio 
apskričio skyriai siuntė atsto
vus į Federacijos Seimą, Wa-
terbury, Conn., būtent: Šv. 
Antano parap. (Cicero)—p. L. 
Krikščiūną, &v. Kryžiaus pa
rap.—kun. N. Pakalnį ir Hv. 
Mykolo parap.—p. A. Bacevi
čių. Buvo seime ir gerb. kun. 
Pr. Bučys, Federacijos pirmi
ninkas. Kažkokį įspūdį chiea-
giečiai įgaus iš jų raportų. 

m^ 

Kur dingo ta dvasia, tas gy
vavimas, tas leajktyniavimas 
tarp skyrių, kada dar jie ne
šiojo Katalikų Vienybės var
dą? Kasžin ar dažnus keitimas 
vardų išeina organizacijai ant 
naudos J , 

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBtS BONŲ. 

REIKALAUJA. 

BJGIKALINGI 
PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. 

REZULTATAS YRA 
SALDUS. 

žinai ką voveraite sako apie re-
šuta: "Lukštas kartus, bet pats 
branduolis saldus." Senas tai pa-
sakymas, bet teisingas. Triners A-
merican £lixir of Bittor Wine 
turi kariu skonį, bet duoda saldu 
rezultatą. Jis prašalina visa nerei
kalingą materijola iš jūsų vidu
rių, ir duoda jiems gera apetitą. 
Jus jausitės gerai nuo ryto iki 
vnkarui. Šis saldus rezultatas pa
dare American Elixir of Bitter 
Wine taip popularių kad kiek
viena meta reikia planta padidin
ti. Dabar du nauji tankai, po 
25,000 gal. tapo insteigti, nauja 
bottling ir labeling masina tapo 
įdėta, visokie pagerinimai yrai 
daromi, mūsų užluotis yra "Kai 
tik geriausio, tegali būti duoda
mas mūsų kostumieriams." Kuo
met nueisi į vaistinyeia, visuomet 
reikalauk Triners American Eiix-
ir of feitter Wine, ir neimk nei 
jokių imitacijų. Tavo vaistininkai 
taippat turi Triners Angeliea Bit
ter Toniko, Triners Cough Seda
n e , Triners Liniment ir t. t. 
savo stoeke. — Joseph Triner 
Company, 1335145 So. Ashland 
Ave., Ckicago, 111. (Apgr.) 

Paieškau Čionais Kenoshoj kamba
rio pas gerus žmones, dei vieno vyro, 
tad norėčiau, kad buty patogioj Lie
tuviams vietoj, nes ką Uk atvažiavęs 
iš Lietuvos. Meldžiu pranešti ant šio 
adreso: « 

Mr. Leo Kovas, 
611 Pleasant &t, lvenosija, VyTs* 

Ant pardavimo grosernė, saldainių, 
šalta-košės ir mokykloms reikmenų 
krautuvė labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo: žmona serga. Atsišau
kite 
IMS W. 2&rd Street. Tel. Caual 1448 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
" D R A U G E . " 

— • 
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W. PULLMAN, ILL. 

Toko girdėti, kad Boseknde 
mesta į šalį Federacijai des-
truktyvis darbas, o imtasi kon-
sfcruktyvio. Girdėt, jau tveriasi 
Federacijos skyrius. Smagi ži
nia. Kasžin kaip tas skyrius 
atsineš į Chicagos Apskritį. 

Skyriai, draugijos ir pavie
niai, neskupėkite .sumanymų 
Federacijos Apskričio Projek
tu Komisijai patiekti. Je i turi
te kokį sumanymą, liečiantį 
mūsų draugijas, visuomenę, 
tautą, pasiųskite Federacijos 
Apskričio sekretoriui, Pr. 
Zdankui 1447 So. 50tk Ave., 
Cicero, 111., arba priduokite ku
riam nor.s Projektų Komisijos 
nariui, arba atsivežkite į Fe
deracijos Apskričio susirinki
mą ir priduokite Projektų Ko
misijai, kuri giliai apsvarsčius 
perduos Federacijos Apskri
čiui priimti. 

Pranešimas West Pullma-
niečiams. 

Rugsėjo 9 dieną, t. y. ket 
virtadienio vakare 8 vai. atsi
lankys p. Valkas i r ,parodys 
daug iš Lietuvos gražių pa
veikslų. Visi Lietuviai esat* 
kviečiami atsilanką tį. 

J . F. Sorokas, 
L. L. P. Stoties pirm. 

Kasžin, ar negalėtų dabar 
skyriai palenktyniauti pri
traukimu prie savęs draugijų, 
kaip kad darė kada dar ne
šiojo Katalikų Vienybės var
dą? 

•*^*r» 

Kai-kurie žmonės nežino kur 
kreipties įvairiais reikalais, 
liečiančiai* kataliku, visuome
nę. Nesikreipia prie Federaci
jos Apskričio arba prie jo 
darbuotojų, bet kreipiasi daž
nai prie tokių, fcurie su Fede
racija netur nieko bepdra, As 
tai tik neaiškus notas igno-

MOTERYS 
MERGINOS 

VYRAI 
VAIKAI 

• 

Del lengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie 

A^SEMBLING 
DRILL PRESERIŲ 

PUNCH PRESERIŲ 
IAND SCREW MAŠINŲ 

Švaru* lengvas fabriko darbas. Geriausios darbo sąly
gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas 

Employment Dept. 

KELLOGG SWITCHB0ARD & SUPPLY CO. 
1066 WeBt Adams Street 
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Carter s Litue Liver Pilis 
Vaistas Kuris Negali Būti Links

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža PigulkA 
Mažas Dosaa 

Maža Vninm 

Reikalinga* Visiems 
Tikras turi pasirašymą* 

Krtmjmm neturintis Geležim 
prietastiial UbUMnudų 

• I • • I I I IB I I 
# rmtdų. CARTER'S I R O N PILLS 

• Jums pagelbės, pamėginkite £ 

— jsyj'm * 
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99 Užsiprenumeruok "Vytį 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvefcė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio ' ; 

9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną '*Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-knrios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžiofi 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

'VYČIO" Administracija 
3261 S. HaUted St. Chicago, E 
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CHICAGOJE. 
« • » -

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

* Ketvirtadienis, Rugsėjo 9 d., 
Oorgfonas. Omeras. 

Penktadienis, Rugsėjis 10 d., 
Mikalojus Tolent. 

GAISRAS IŠVIJO GATVfiN 
20 ŠEIMYNŲ. 

Padaryta $12,000 nuostolių. 

POLICMONAS PAKLOJO 
PLĖŠIKĄ, 

KITAS PIKTADIRIS SU
IMTAS. 

Abudu buvo apiplėšę krautuvę 

Vakar pirm pusiaudienio po-
licmonas vieną plėšiką ant vie
tos nušovė ties Bo\ven ir Vi-
ncennes ave. ir kitą tuojaus 
sugavo. 
tPirm kelių minučių tiedu plė

šiku, abudu juodveidžiu, bu
vo apiplėšusiu valgomųjų dai-
!ktų krautuvę ties 45 gat. ir 
Evans ave. Kuomet krautuvės 
savininkas Tiedemann mėgino 
piktadariam pasipriešinti, vie 
nas iš jųdviejų paleido du šū
viu į krautuvės savininką, iš 
legi^terio paėmė $18 ir pasi
leido bėgti. Krautuvninkas ne
pažeistas. 

Vaikas pakėlė trukšmą. 

- Nežinomas policijai juodas 
vaikai, nugirdęs šūvių balsą, 
pasuko krautuvės šonan ir 
pamatė bėgančiu du juodu 
žmogų. Vaikas suprato, kad 
tai piktadariu ir pradėjo pas
kui anuodu bėgti šaukdamas. 

Timmet vienas plėšikų atsi
suko ir šovė į vaiką. Bet ne
pataikė. 

Išbėgęs vaikas iš gatvaitės, 
gatvėje atrado stovintį Barre-
tt Marshallo skalbvklos savi-
ninko, 4216 Evans avev auto
mobilių. Automobiliuje buvo 
skalbyklos savininko sunūs, 
kurs buvo pasirengęs važiuo
ti. 

Šitą vaikas pakvietė vyties 
plėšiku. Sutratėjo automobi
lius. Bevažiuojant susidurta 
su policmonu Mescall iš 50 
gatvės palicijos nuovados. Vi
jimas padvigubintas. 

Su automobiliu abudu plė-
išlku pasivyta ties Bowen ir 
Vincennes avės. Policmonas įš
oko iš automobiliaus ir pašau
kė į plėšiku sustoti. Bet vie
toje to, vienas plėšikas bėg
damas išsiėmė iš kišenįąus re
volverį ir mėgimo šauti į po-
licmoną. Revolveris trakštelė
jo ir nešovė. 

Tuo metu policmonas į aną 
paleido du šūviu. Abudu pa
taikė. Juodukas sudribo ir tuo
jaus mirė. 

Kitas pagautas. 
Tuo tarpu kitas leidosi dar 

smarkiau bėgti. Policmonas ir 
paskui aną paleido šūvį. Ta
sai sustojo ir pasidavė ties 41 
gat. ir Lawrence ave. 

: Suimtas plėšikas policijos 
nuovadoje pasisakė esąs Oeor-
ge Hutchinson, 23 metų. Pa
davė adresą 4221 Evans ave. 
J is kol-kas atsisakė pasakyti, 
kas per vienas jo sėbras, kurs 
buvo nušautas. 
• Toj apylinkėj keletas juodų 

plėšikų jau senai užpuldinėda
vo žmones ir krautuves. Nu
kentėjusieji pakviesti policijos 
unovadon ir lavominėn, ar kar
tais tuose nepažins buvusių 
užpuolikų piktadarių. 

Apartamentiniuose namuose 
po num. 1115 East 55 gat. va
kar pakilo gaisras eksplioda-
vus gazolinui trečiajam augs-
te. * 

Namuose gyveno 20 šeimy
nų. Visos turėjo nešties lau
kan. ^ 

Nors pašaukti gaisrininkai 
veikiai atvyko ir pakilusį gai
srą tuojaus užgesino, bet vis-
tiek nuostoliai siekia $12,000. 

DEMOBILIZUOJAMA MI 
LICIJA. 

Daromi pasirengimai demo
bilizuoti Pirmąją infanteriją, 
Illinoiso atsarginę miliciją. 
Kareiviai bus paliuosuoti pil
nai Rugsėjo 30. 

CHICAGOS GYDYTOJAI 
IŠKELIAVO KONVEN:-

CIJON. 

Praeitą naktį specijaliais 
traukiniais iškeliavo į San 
Francisco žymus skaitlius Chi-
cagos gydytojų. Iškeliavo jie 
Ametican Public Healtli asso-
ciation konvencijom 

MOTERYS SMARKIAI VEI 
KIA POLITIKOJE. 

Buvo manoma, kad kuomet 
moterys gaus balsavimo tei
ses, tuomet jos įsteigs naują 
kokią nors partiją. 

Tasai manymas pasirodė klai 
dingas. Nes moterys gaVo bal
savimo teises. I r jos pasiskir
sto } seną j i demokratų ir ,re-
publikonų parti j i . 

Taigi vienos moterys šian
die veikia demokratų parti
jos reikalais, kitos republiko-
nų. 

Didesniuose miestuose, kaip 
štai Cliicagoje, moterys inku-
rė politikines partijų raštines, 
iš kurių skleidžiama agitaci
ja už tų partijų kandidatus, 
kurių moterys juk neskyrė ir 
net neprisidėjo prie skyrimo. 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
OMSKĄ. 

Tenai valstiečiai buvo pakilę. 

Harbin, Manchurija, Rūgs. 9 
— Rusijos sovietų karuomenc 
su pagelba Vokiecių ir Unga-
rų karo nelaisvių, atsiėmė Si-
berijos miestą Omską, kur 
kaip ir kituose vakarinės Si-
berijos miestuose, valstiečiai 
pirm kelių savaičįų buvo pa
kilę ir nuvertę sovietus. 

Bolševikai, be to, paėmė sa
vo rankosna ir šiaurinę dalį 
geležinkelio, išilgai kurio ve
dami mūšiai. Bet tenai bolše
vikai yra atkirsti ir netekę 
maisto. , 

Išilgai tos dalies geležinke
lio valstiečiai apleido visas 
savo sodybas. Pasiėmė jie vis
ką su savimi, palikdami vien 
tuščius namus. 

Čia gauta patvirt inančių ži
nių apie seniau praneštą paki
lusią revoliuciją prieš bolŠe-

Tokyo, Rūgs. 8. — Sachali
no saloje staiga patvino jūrių 
vanduo ir užliejo didelius žmo
nių apgyventus plotus. Nus
kendo apie 200 žmonių. 

"DRAUGO" PIKNIKAS. 
Pirmadienio rytas, Rugsėjo 

6 d. buvo šaltas ir lietingas. 
Rodėsi, kad ir visa diena bus 
tokia. Bet t prieš* pietug oras 
prasiblaivė. Dienraščiui už-
jaučiantieji veikėjai ėmė sku
bintis į.Riversidę su įvairiais 
prietaisais ir šiaip nešuliais. 
Prisiėjo panaudoti ir vežimų, 
nes buvo nepanešamų daiktų. 
Tie tapo sugabenti į National 
Grove dar žymiai prieš vidu
dienį. 

P-o Zaulevičiaus darže yra 
virtuvė ir trioba valgytojams 
susėsti. Ją apėmė Moterų Są
jungos pirmoji kuopa iš Šv. 
Jurgio parapijos. P-nios A. 
Nausėdienė, Z. Leščauskienė, 
A, Gilienė ir Kasiliauskienė su 
p-lėmis M. Gurinskaite, S. 
Šatkauskai te, M. Overlingaite, 
A. Valančiunaite ir J . Leščiau-
skaite tvarkiai sunešė indus 
sudėstė provijantus ir bežiu-
rint ėmė kvepėti gardžios kep
snys. Visi stalai tapo apdengti 
naujomis švariomis poperinė-
mis staltiesėmis. Svečiai ir 
viešnios nuolat mainėsi. Pa-
valgiusieji gyrė,' nevalgiusieji 
laukė eilios, bet neilgai jiems 
atsiėjo laukti. Seimininkės mo
kėjo, gaminti nevien gerai ir 
gražiai, bet ir greitai. Joms 
padėjo p-lės J . Adomavičaitė 
ir B. Austinaitė iš Waukegan, 
111. 

Netoliesia nuo virtuvės West 
Sidiečiai A. Simanavičius, A. 
Vaiciekauskis ir Malakauske 
pasistatė guminę kaladę su 
augšta lenta, ant kurios buvo 
išrašytos skaitlinės, o skamba
las viršuje. Per ištisą dieną vy
rai nesiliovė mušę kaladę. 
Daugelis išmušė geležinę ka
laitę iki pat skambalui. Vieni 
laimėjo už tai cigarų, kiti ir 
diktą gražiai apdarytą knygą. 
Už tą reikėjo šešis sykius iš 
dvylikos fšmušti kalaitę iki 
skambalui. 

Brightonparkiečiai pp. Ba
nys i r Šriupša valdė skridinių 
ritimą guminėmis grindimis. 
Daug vyrų bandė savo rankų 
smagumą. Daugelis ėjo lenk
tyn kas išmuš daugiaus. Link-
. ma buvo metantiems, linksma 
ir žiūrintiems. 

Northsidiečiai susitaikė ne
toli vieni kitų. Vyrai pp. 
A. Rugienius, Rakauskas ir 
kiti prisikaišioję pilną tink
lą lazdelių davė sve
čiams mesti medinius žiedus. 
Prie vienos lazdelės buvo pri
rištas tikras Amerikos dolie-
ris. Kas užmetė žiedą ant laz
delės, su dolieriu a r be dolie-
rio, tas gavo ją. Dolieris, žino
ma, buvo labai priešgynis. 

Kam nepasisekė užmauti 
žiedą ant jo, tas nenusiminė, 
tik ėjo pas northsidietes, p-lę 
P . Valaičiutę ir kitas ku
rios čia pat turėjo šaltos sal
džios grietinėj ir gražų žodį 
svečiams. 

Saldumynų piknike buvo j 
valias. Cicerietės^pp. E. Siul-
gaitė ir E. Gricaitė su Bridge-
portiete p. R. Palionaite daVė 
semti saldainius saujomis. Kas 
įspėjo kiek pasėmęs dovanai 
gavo, kas neįspėjo užsimokė-
jo dovanai. . . 

Bridgeportiečiai pp. B. Sek-
leckis ir J . Žakas turėjo didelį 
ratą su žibančia balta vilyčia. 
Ta sukinėjosi kaip laikrodyje. 
Svečiai dėjo dešimtukus ant 
numerių. Kas pataikė numerį, 

portiečiai jį gražiai pašnekino. 
Vis buvo naudos. 

West Sidės Vyčiai dirbo iš
sijuosę. Šiltoje dienoje jie tu
rėjo svečiams nesvaiginančių 
gėralų. A. Valionis, P. Cibul
skis, A. BudaviČius, J . Teko-
ris, J . Mikulėnas, B. Gatavec-
kas, K. Vedmonas ir B. Lapin
skaitė nuoširdžiai naudingoj 
pasidarbavo. 

Neatsiliko nei Town of La-
kiečiai. J ie turėjo lėlių. P-as 
Panavas gražiai mokėjo tas lė
les pagirti ir svečiams patikti. 

AštuoniolikieČiai taip-gi ta
me* piknike turėjo naudingų 
veikėjų. Negalima nepagirti 
Ciceriėčių Šv. Antano parapi
jos beno. J is gražiai ir tankiai 
grojo. Jaunieji pasinaudojo 
tuomi šokiams. Seniems malo
nu buvo klausyti ištolo. 

P-ai B. Nenartonis J . Šlio
geris, J . Mockus irt daugelis 
kitų pasidarbavo įvairiose vie
tose, arba bendrai prižiūrėda
mi tvarkos, arba pavaduoda
mi pailsusius veikėjus. Daug 
pasidarbavo ir kun. Serafinas. 
Ištvermingai dirbo br. Stanis
lovas Montvidas ir Antanas 
Andriušis. 

Priešvakariais vienu tarpu 
dangus apsiniaukė ir svečiai, 
pereitų lytingų dienų įbaugin
ti lyg nusigando. Bet tik keli 
lašai tekrito iš debesų. Dan
gus vėl prasiblaivė ir svečiai 
linksminosi iki sutemai. 

Nakčiai užėjus linksmi šei
mininkai suėmė į krūvą visų 
veikėjų uždarbį keliolika šim
tų dolieriu. Už tokią pagelbą 
kiekvienas butų dėkingas. Dar 
dėkingesni s yra *' Draugas. ' ' 
Ačiū jums, broliai ir seserys! 

Smulki apyskaita bus se
kančiame federacijos posėdy-
r-

PRANEŠIMAI. 
Šiuo . pranešu, kad L. V. Chi-

Aps. mėnesinis susirinkimas įvyks 
Seštadienyj Rugsėjo 11 d., Dievo 
Apveizdos par. svet:,*7:30 vai. va
kare. 

Kuopų atstovai kviečiami skait
lingai suvažiuoti, nes šis susi
rinkimas bus vienas iš svarbiau
sių, kadangi po seimo bus pra
nešta daug naujų dalykų. 

• « Valdyba. 

L. V. Chi. Aps. Choro repetici
ja įvyks penktadienyj, Rugsėjo 
10 d., Mark White Square, 8-ta 
vai. vak. Visi kviečiami koskait-
lingiausiai atsilankyti. Valdyba. 

Rugsėjo 9 dieną L. Vyčių 16 
kuopa turės mėnesinį susirinkimą, 
Šv. Jurgio svet. kambaryje, ant 
3-čių lubų. Jame atstovas P. Bal
tutis išduos raportą iš L. Vyčių 
seimo. Todėl kviečiame visus su
sirinkti ir išklausyti seimo nuta
rimų. Paskiau juos turėsime 
vykdinti. 

NUODAI. 

PIRKITE KARAS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., Ncw York, 

vikus "Ust-Kamenogorsko apy 
linkėse. Visoj Altajaus provin-L f t g g a v ' 0 v i s ą 'įjį^ įflįįniį 
cijoj, sakoma, nebelikę nei vie- k a s . n e p a t a i k ė , tas antrąsyk 
no bolševiko. bandė laimės. 

P-nai A. Budrys ir J . An-
drišiunas taip-gi turėjo ratą; 
tik tas jau buvo status. Ne 
vienas jį sukdamas laimėjo ge
resnį ar prastesnį daiktelį. Jei 
kas ir nelaimėjo, tai Bridge-

Yra visokių nuodu apie ku
riuos mes žinome, bet yra ir 
nuodų apie kuriuos mes ne
žinome. Kiekvienas žino, kad 
maistas reikalingas prie už
laikymo gyvybes, energijos, 
bet mažai žmonų žino kad ne-
sugrumuliuotas maistas pali
kes viduriuose, surūgęs virsta 
į nuodus kurie su laikų prade
da esfa žmogaus kuna, taip 
kaip ir kiti nuodai. Nėra rei
kalo ta ip kentėti. Tas galima 
prašalinti . Turėk po ranka 
Slavish €rown Bitter Vine 
Tonic ir vartok j i reguliariai, 
kuomet tik matai reikalą. Šis 
pasitiketinas vaistas pataisys 
jums vidurius, sustiprins jū
sų sistema, ir prirengs jus 
prie darbo. Ant pardavimo vi
sose vaistynyčiose, arba rašy
kite į: J . B. Scheuer Co., 17 
W. Austin Ave., Chicago, UI. 

- (Apgr.) 

Tai. Dror«r 7 •41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTIKTAM 

Valandos: auo 9 ryto Ik t y vak 
Seredomia nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLAND AVEJTCE 
arti 47-toa Gatvė* 
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ADVOKATAS -
Ofisas Didmiesty]: 

20 South La Salle Street | 
JKambarts 334 

TeL Central t s sa 

I 
I 

_ _ 

- Vakarais, 812 W. 33 8t. E 
* T«'L Vardą 4*81 t 

Tel. Pullman S42 ir 8180. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

109O0 Miehigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12, 2 iki *4 ir 

e:30 iki 8:30 vak. 
y m m • • • • • • • m m m m m m m m įsai — • m m 

;M 

Oon't Guesm 

€sX* 

AooA in tht 
fiooA 

Nespek 
LABAI lengvi suklysti 
kuomet mėgini spėti tele
fono numerį, rezultatas la
bai blogas, nes sugaišina
ma nereikalingi žmonės, 
kurių laikas gal labai 
brangus. Operatorka ir^gi 
yra kaltinama už pašauki
mų klaidingo numerio. 

Visuomet persitikrinkite 
pirmiau pažiūrint į telefo
no knygą-. Tas pagerins 
patarnavimą ir nebus ui-
metinėjimu. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANV 

:'S$$^$$$$$e$$$$$$$o$$$$$$* 

Dr.P. P.ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

18801 So. Miehigan, Avenoe 
• m m i UL 

Y*XJLND08r 0 Iki t vafcaM. 

Resld. 1139 Independenoe Blvd. 
Telefonas Vaa Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 

rXi i i 

O, r m et ory f, r it 
• 

Iš I 

gydytojas I r cklrnrgas 

BpecilaUstas MoterlAkų. Vyriška 
Valka Ir viso chronišku Ilgi 

VAIiAJTDAS: 10—11 ryto S—S po 
•ak. VadėUomte 10—11 A 

Ofisas: SSS4 Bo. Halated Be, OHoago 
Telefonas Drover SSSS 

aa%s>a»aaaaaaaaaaaas>aaaasyaa 

ATO NIG 
GiDii'i'uti^^zsrff^ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Pmšsl ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

) 
PRANEŠIMAS 

Dr. M. 1. STRIKOL'IS 
l i e tuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Poople Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 lkl S po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta 

Bes. 2914 W. 4Srd Street. ' 
Nuo ryto Iki piet. 
TeL KcKiuley 261 

Prie 

s 

I ^ 

_ SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON 
TIESIOG 

-

Per LIEPOJU Laivakorte . . $145.00 Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00 
PASPOBTU8 IR VISKĄ KAS E E I K I A KELIONIEJ PAKUPINA ATSAKAN-

• 

J^inigiis siunčia pagal dienos kursą per savo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iš 
moka grynais pinigais paskutinėse p a l o s e ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė
mėjo. 

PINIGAI NUEINA Į 40 DIENU 
DRAFTU8 parduoda Į L I E I U Y A ir visas s\ielo daiis pagal dienos kursą o už 

suma virš $1,000.00 dar pigiau. 
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EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A . PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėju. 

809 W. 35-th. St. (kampaS Ha.sted irls-to. B.tvių.) 
Valandos: nuo • ryto iki 6 vakare kasdiena 
VAKARAIS iki 9 valandai—Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomis, 
NEDALIOMIS ild S valanda po pietų. • 
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:P«A*L4QUfiBN KONCBRT1NA; & 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laifikams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAOO, TT.T, 

Telefonas: DEOVER 7809 
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