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ITALAI VALSTIEČIAI UŽ 
GROBIA ŽEMES. 

Riaušės plečiasi kaip koks 
gaisras. 

LENKAI ŠTURMUOJA 
GARDINĄ. 

PARYŽIUS. Rūgs. 27. — Iš 
Varšavos čia pranešta, jog 
kuomet Lenkai puolėsi prieš 
Gardiną ir pradėjo atakuoti 
miesto tvirtumas, pasirodė, 
I4etuvių karuomenė bendrai 
su bolševikais ginanti Gardi
ną. 

Girdi, dabar Lenkams ir vi
siems yra aišku, jog Lietuviai 
bendraujasi su bolševikais. 

čiGnai nacijonalistai demo
kratai kas valanda pasirengę 
nuversti šiandieninę Lenkų vy 
riausybę. Matyt, tai padarysią 
tuojaus susirinkus sesijon sei
mui. 

LENKAI NORI NE ARMIS 
TICIJOS, BET TAIKOS. 

RYGA, Rūgs. 27. — Patirta, 
jog Lenkai sakosi nesutiksią 
su bolševikų reikalavimais pa
daryti ^rmisticiją ir paskui 

BOLŠEVIKŲ ULTIMATU
MAS GAL PASKUBINS 

TAIKĄ. 

Paryžius, Rūgs. 27. — Čia 
pranešta, jog kaip 'Italijoje, 
taip Sicilijoje Italai valstie
čiai vietomis renkasi į skait
lingus būrius ir užgrobia sve
timus žemės plotus. Su tokiuo 
valstiečių pasielgimu visuomet 
surištos riaušės. 

IMA VEIKTI ANGLIJOS 
MINISTERIS PIRMI

NINKAS. 

Lenkai Ima Briauties Lietuvon 
Matyt, Jie Negins Pa

imti Vilnių 
Bolševikai Paskelbė Lenkams 

Taikos Sąlygas 

Joffe pra.Tieša apie taikos są
lygas. 

Ryga, Rūgs. 25 (suvėlinta). 
— Jau Dombski, Lenkų dele
gacijos pirmininkas taikos 
konferencijoje, vakar vakare 
paskelbė pareiškimą apie de
šimties dienų bolševikų ulti
matumą, koks vakar buvo in-
duotas Lenkų delegacijai. 

Dombski pareiškime sako, 
jog Lenkai palinks prie to rei Ttfrti taikos tarybas. 

LeČvkai nori be armisticijos j kalavimo, nes turima vilties, 
taikos tarybų. Mat, jie taikos kad bdlSevikai paduos libera 
tarybų metu galėsią pasivary 
ti pirmyn ir praplėsti savo ru 
bežius 

LENKAI APSUPĄ GAR 
DINA. 

les armisticijos sąlygas. 
Kaip šiandie turėjo įvykti 

bendroji abiejų delegacijų se
sija. Bet suspenduota staiga 
mirus vienam bolševikų dele
gatui. Tai buvo gen. Aleks-
iei Polivanov, militarinis eks
pertas. Jis mirė susirgęs čia 
šiltine. 

Talkininkai nuspręsią. 

Vienam korespondentui Jo
ffe pasakė: 

"Ne Lenkija, bet talkinin-

LENKAI PAĖMĘ KAPČIA 
. MIESTĮ. 

Sakoma, jie eisią if ant Vil
niaus. 

VARŠAVA, Rūgs. 26. — 
Čia oficijaliam pranešime sa
koma, jog kuomet Lenkai paė
mė Kapčiamiestį, Gardinas jau 
kaipir apsuptas ir laukiama 
greitas to miesto puolimas. 

Kuomet Lenkams pavyks 
paimti Gardiną, matyt, jie mė- j kai galutinai apspręs soviete 
gins briauties toliaus į rytus, taikos ultimatumą. Kadangi 

irpperi jalistiniai elementai An
glų ir Prancūzų vyriausybėse 
verčia Lenkus prailginti karą 
su Rusija. Taigi sprendžiama
sis faktorius taikos tarybose 
bus tų elementų intaką. 

"Kadangi artinasi žiemos 
kampanija, tarjbos, kurios jau 
ir taip pratęstos ilgiau mėne
sio, butinei turi but pasku
bintos. Už dešimties dienų 
Rusų ir Lenkų kareiviai ap
kasuose žinos, ko tikrai nori 
Lenkų vyriausybė. Ar ji nori 
priimti mūsų pasiūlymą pada
ryti tuojaus armisticiją ir tai-
kinties, priimant mūsų .palen
gvintas sąlygas, ar paklausyti 
kapitalistų-imiperijalistų šauk
smo ir lieti kraują toliaus. 

— 

VARŠAVA, Rūgs. 26. — 
Lenkų generalis štabas paskel
bė, jog Lietuvių pasistatymo 
prieš Lenkus pasekmėje Len
kai pakėlę ofensyvą prieš Lie
tuvius. Ir tuojaus paimta Ka
pčiamiestis ir 1,000 Lietuvių 
kereivių nelaisvių. 

Lenkai, sakoma, nelaisvių 
išklausinėję ir patyrę, jog dvi 
Lietuvių diviziji gavusi įsaky
mą atakuoti Lenkus. 

Kai-kurie vietos laikraščiai 
diskusuoja, jog galimas daik 
tas, Lenkai imsią briauties ant 
Vilniaus. Kiti laikraščiai pa
duoda sugestijų, kad Lenkai 
nepasitenkintų Vilniumi, bet 
briautusi dar toliaus į rytus. 

Pakilę susikirtimai su Lie
tuva ir sutraukimas išilgai Ne
muno naujos bolševikų karuo-
menės. sakoma laikraščių, dar 
daugiau aumaiina taikos pros 
pektivą Rygoje. 

>> 

Ultimatumo priežastis. 

Bolševikų delegacijos pirmi
ninkas Joffe ultimatumą Len
kams indavė po to, kuomet 
Lenkų delegatų ingaliojimo 
dokumentuose susekta ne tas, 
kas buvo užtikrinama iš Var
šavos prieš pat pasiusiant Len 
kų delegaciją Rygon. 

Prieš siuntimą Rygon Len
kų delegacijos, Lenkijos užru-

bežinįų reikalų ministeris Sa-
pieha Maskvon pranešė, 'jog 
siunčiama delegacija esanti 
ingaliota ne tik padaryti ar-
taiką. 
Justiciją, bet ir galutinąją 

'Tuo tarpu čia atvažiavusios 
Lenkų delegacijos ingaliojime 
pareikšta, jog ji autorizuoja
ma tik tarties apie armistici
ją, ty. apie įžengiamuosius 
taikon klausimus. 

Vadinasi, Lenkų vyriausylx'' 
vienaip žadėjo, kitaip laktą 

.^padavė. 
Kuomet Joffe patyrė tą 

Lenkų klasta, tuojaus pranešė 
(Maskvon. Iš Maskvos jam įsa 
kyta Lenkams induoti ultima
tumą, kad Lenkai į dešimtį 
dienų padarytų armisliciją ir 
po to stotų taikos tarybosna. 

Joffe taip ir padarė. 
Lenkų pasiūlymai. 

Tuojaus po to, kuomet Jof
fe padavė Lenkams ultimatu
mą, Dombski paskaitė Lenkų 
pasiųlymus, paminėdamas ma
žesniuosius technikalius klau
simus, kaip tai sumainymą ne
laisvių ir savitarpinę amnesti
ją. 

Kas link generalių princi
pų, Lenkai pirmiausia sutiko 
su įžengiamąja (pasirengia
mąja) taika ir apsiėmė disku-
suoti armisticijos klausinius. 

Paskui Dombski pasiųlė pa-
liuosuoti Lenkiją nuo buvu
sios Rusijos imperijos skolų, 
kurių dalis išpuola Lenkams. 

Pagaliaus kas linjc rubežių, 
Lenkai atsisako nuo " istori
nių rūbežių" ir reikalauja ru-
bežių, paremtų demokrati 
niais principais, matyt, gy
ventojų apsisprendimu arba 
plebiscitu. 

Bolševikų taikos sąlygos. 
Bolševikų delegatų pirmi

ninkas Joffe susirinkime pa
kėlė sensaciją, kuomet jis pa
skelbė gavęs iš Maskvos cent-
ralinio sovietų komiteto rezo
liuciją, padarytą Rugsėjo 23. 

Joffe paskaitė rezoliuciją. 
Pasakyta, jog sovietų valdžia 
vengia žieminės kampanijos 
ir turėtų žinoti, ar Lenkija 
turi pasiketinimo padaryti 
taiką. Komitetas paskelbia, 
jog sutinka taikinties su Len
kija tokiomis sąlygomis: 

1. Sovietas atsiima visus 
reikalavimus, palytinčius vi
dujinius Lenkijos reikalus; 
taippat reikalavimą kontro
liuoti geležinkelį ligi Graje-
vos, kurs turėjo jungti Rusi
ją su Vokietija; pripažįsta 
Lenkijai pilnas teises valdy-
ties pačiai pagal parlamenta
rinės sistemos. 

2. Sovietų valdžia sutinka 
pripažinti Lenkijai rubežių li
niją sulig. Versailleso taikos 
sutarties ir rytinę Galiciją. 
Pastarojoj- turi būti pravestas 
plebiscitas. 

3. Sovietų valdžia reika
lauja Lenkijos pilnai pripa
žinti Lietuvos, Baltgudijos ir 
Ukrainos valdžias. " Dabar 
nuo Lenkijos priguli ar kftraa, 
ar taika/y pasakė Jotfe pa
baigoje, davęs Lenkams ap
galvoti dešimtį dienų. 

Gal sustabdys policijos terorą 
Airijoje. 

Londonas, Rūgs. 27. — An
glų policija sėja terorą Airi
joje. Daugel vietose užpuldi
nėja gyventojus, deg'ma na
mus ir žudo žmones. Sako, tai 
kerštas Airiams už žudymus 

Kas indo- j policmonų. Kai-kur gyvento-
miausia, kad jie (prisidengia!jai apsigina, jei iškalno pati-
įaudonomis vėliavomis. Tauria apie rengiamus policijos 
reiškia, jog jie sukurstyti ra-1 užpuolimus. Bet nelaimė tiems 
dikalų agitatorių. I miesteliams, jei tie oficijaliai 

Pačiam Turine, kur šiandie 
yra vyriausioji radikalų agi
tatorių stovykla, streikuojan
čių darbininkų riaušės dažnai 
atsikartoja. Tenai darbininkai 
buvo apvaldė kuone visas di
džiausias dirbtuves. Bet šian
die kuone iš visų tų-dirbtu
vių jie jau prašalinti. 

Ve kodėl keliamos riaušės. 
Jau keliolika žmonių nužudy
ta. Tarp jų yra 5 kareiviai. 
Sužeistų busią apie pusantro 
šimto. 

BAISUS FINANSINIS VO 
KIETUOS PADĖJIMAS. 

Nutarta imties visų gaui.m 
priemonių. 

SULTANUI RUPI SUTITAI-
KINTI SU NACIJONA 

LISTAIS. 

Konstantinopolis, Rūgs. 27. 
Rezignavo kuone visi sultano 
valdžios m misteri ai, išėmus 
ministerį pirmininką Damad 
Ferid. 

Tasai organizuoja naują ka
binetą, labjaus prielankesnį 
talkininkams. 
Sultano valdžia išnanjo skel

bia visatiną amnestiją Tur
kams nacijonalistams už pa
dėjimą ginklų ir nesibendra-
vimą su bolševikais. 

piktadariai užpuola žmones.vi
sa i netikėtai. 

Tad policijinis teroras ne
paliauja Airijoje. Ligšiol dau
giausia sunaikinimų atlikta ir 
žmonių nužudyta miestelyj 
Balbriggan, netoli Dublino. K i 
tur kartais policijos darbai 
nustelbiami. Bet apie #albri-
gganą negalima nustelbti fak
tų. 

Kad taip, tad pranešta, jog 
Anglijos ministeris pirminin
kas Koyd George atkreipė į 
tai domą ir tas klausimas bu
vo pakeltas kabineto susirin
kime. Nutarta susekti visiis 
faktus, surankioti žinias ir te
roristus patraukti teisman. 

Tyrinėjimui, sakoma, busian 
ti paskirta juridinė komisija, 
kurion ineisiąs vienas augš-
čiausiojo teismo teisėjas. 

Savo kėliu, policija kitose 
Airijos dalyse terorizuoja gy
ventojus, degina, jų sodybas. 
Kol-Kas negirdimi ir neišklau
somi nei žmonių protestai, nei 
ašaros. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

ATIMTA NUO BOLŠEVIKU 
KAMENEC-PODOLSK. * 

TAI ATLIKO UKRAINAI 
BENDRAI SU LENKAIS. 

Lenkai pasivarė per Pripetės 
pelkes. 

Varšava, Rūgs. 26. — Lenkų 
ir Ukrainų kafuomenės ry
tuose nuo Lvovo be didelių 
sunkenybių briaujasi pirmyn. 
Jos paėmė Rovno ir Kame-
nec-Podolske. Pastarąjį mie 
stą užėmė Ukrainų raitarija. 

Lenkai, briaudamies per 
Pripetės pelkes, nelaįsvėn pa 
ėmė apie 1,000 bolševikų ka
reivių. Retai kur sutinkamas 
smarkesnis bolševikų pasi 
priešinimas. 

Ukrainai atgavo savo stovyklą 

Paėmus Kamenec-Podolską, 
Ukrainai atgavo savo buvusią 
stovyklą . Iš tenai kadangi 
Lenkai su Ukrainais buvo 
pradėję žinomą nepavykusią 
ofensyvą prieš Kijevą. 

Po šito laimėjimo išnaujo 
aikštėn pasirodo priešbolše-
vikinis Ukrainų vadas Petlu-
ra ir išnaujo jis ima veikti 
ranka rankon su Lenkais. 

Petlura Rygon pasiuntė at
stovą. Lenkai reikalauja, kad 
tasai atstovas butų priimtas 
Rusų-J^enkų taikos konferen
cijom 

Bet bolševikai sako, kad 
Petlura su savo šalininkų^sau
ja neturi jokio vardo. Nes jis 
pats yra žmogus be tėvynės. 
Ukrainą valdo sovietinė val
džia, kurios centras yra Ki
jeve. 

Petlura atsikerta. 

Savo keliu Petlura atsiker
tâ  pareikšdamas, jog jis esąs 
Ukrainos valdžios galva, bet 
ne sovietai. Ir jis esąs paten
kintas, kad bolševikai nepri
ima konferencijon jo atstovoi 
Reiškia, he to -nebus išrištas 
Ukrainos klausimas. 

Petlura sako, jog Ukrainos 
sovietų vadai yra svetimšaliai 
ir fodel jie negali valdyti ša
lies. Tie vadai: Rakovsky, 
bulgaras; Dimitrii Mauilin-
sky, buvusiojo caro slaptos 
policijos agentas; ir Petrov-
sky, Ukrainas, bet palinkęs 
prie * Rusijos. 

Petlura sako> jog be jo 
valdžios atstovų negali but 
nieko sprendžiama Ukrainos 
klausime taikos konferenci
joje. 

Berlynas, Rjgs. 26. — An
kščiau buvo paskelbta žinių, 
jog rezignavęs Vokietijos fi
nansų ministeris Wirth. Da
bar paaiškėjo, jog jis tik no
rėjo rezignuoti, bet to nepa
darė. Nepadarė taip, kuomet 
nepaprastam kabineto susirin
kime m misteriai paklausė jo 
sugestijų gelbėti šalį nuo fi
nansinio krizio ir nutarė im
ties visų galimų ir prieinamų 
priemonių kiek nors pataisy
ti finansinį padėjimą. 

Nutarta užimti kasyklas. 
Po išklausimo visų smulk

menų kabinetas vienbalsiai 
nusprendė pirmiausia paimti 
valdžios žinybon kasyklas, ty. 
jas necijonalizuoti. Nes 
naujoms mokestinis naujų 
versmių jau negalima surasti. 
Gyventojai apkrauti taip aug-
štomis mokestimis, ^kad dau
geliui jau negalima ne; gy
venti. > 

Po kasyklų gal bus nacio
nalizuojamos ir kitos šalies iš-
dirbystės. 

Tuo tikslu ministerių kabi
netas kuoveikiaus paruoš į-
statymųi projektą ir paduos 
parlamentui. 

Finansų ministeris- pasakė, 
jog Vokietija šiandie turi 
242,700,000,000 markių skolų. 

Dideli deficitai. 
Vokietija daugiausia ken

čia del buvusio karo. Nes su
lig taikos sutarties turi duo
ti 131 milijardą markių atly
ginimo. Ir tik maža dalis iš 
tos sumfcs atmokėta. 

Didžiausią deficitą padarė 
viešpatijos geležinkelių pa
tvarkymas, nes net 16 mili
jardų markių. Pastos ir tele
grafai davė 2 milijardu defi
cito. 

Pasibaigus metams išviso 
deficito viešpatija turėsianti 
apie 55 milijardus markių. 

Toksai finansų padėjimas 
labai greitai *gali suklupdyti 
viešpatiją. 

DEL LIETUVIU INFORMA
CIJŲ BIURO ĮSTEIGIMO, 
Lietuvos Informacijų Biuras 

(Lithuanian Information Bu-
reau) yra įsteigtas prie Lie* 
tuvos Astovybės Amerikoje-

Svarbiausiuoju šio Biur< 
darbu yra teikti Lietuvių ii 
Anglų Amerikos spaudai įvaii 
rių žinių apie Lietuvą ir api< 
jos įvairių, kaip valdžios, tai] 
ir visuomenės,. įstaigų veiki
mą, o taipgi sekti ir AmerL 
kos Lietuvių gyveniirr} ir teik< 
ti apie jį žinių Lietuvos ii 
vietos Lietuvių spaudai. Todėl 
šiuomi prašoma visų Amerlj 
kos Lietuvių organizacijų teî  
kti šiam Biurui iš Amerikos 
Lietuvių gyvenimo įvairių ži-j 
mų, kurios butų svarbu spauj 
dai patiekti. 

Visokias žinias prašom 
siųsti Lietuvos Informaciji 
Biuro vardu ir adresu: Lithttj 
anian Information Bureauj 
703 — ir>th. S t , X. W., Wa] 
shington, D. C. 
Liet. Informacijų Biuras. 

V1ENNOJE BEGALĖS KRIi 
MINALISTŲ. 

Neturima net atatinkamu kt 
Įėjimų. 

v 

PAIMTA NELAISVĖN 
10;000 BOLŠEVIKŲ. 

Suskaldyta visa 13-oji sovietų 
armija. 

Sevastopolis, Rūgs! 27. — 
Gen. "YVrangelio priešbolševi-
kinė karuomenė, veikiančioji 
pietinėj Rusijoj, po šešių die
nų manebravimo kuone visai 
suskaldė 13-tąją bolševikų ar
miją. Dalis kareivių paimta 
nelaisvėn, kita dalis sunaikin
ta, gi likusioji dalis išblašky
ta. 

Gen. Wrangel tvirtina^ jog 
nelaisvėn paimta apie 10,000 
bolševikų po šešių dienų jo 
raitelių veikimo. 

Ukrainų valstiečių vadas 
Makno, kurs bendrai veikia su 
Wrangeliu, paėmė Konstanti-
nogradą po smarkaus mūšio. 
Iš ten Makno maršuoja ant 
Charkovo. 

Nuo Wrangelio spėkų pa-
sprudusieji bolševikai, sako
ma, atsimeta per Dnieprą Je-
katerinoslavan. 

• Vien* a, Rūgs. 26. — 1J 
metais čia ' užrekorduota 
tūkstančių kriminalių bild 
Kad tuo tarpu 1910 metai) 
yra buvę tik 1,674. 

Visi kalėjimai taip prikimJ 
ti kriminalistų, jog daugelii 
neturima jau atatinkamų vi 
tų ir pasiųlyta nelabai snukį 
prasižengusius tiesiog be j< 
kių sąlygų paliuosuotL -

Ims daugelį metų išnagriiij 
t i visas bilas. Nes visa ,vie1 
juridinė mašina to visa negi 
aprėpti keletu metų apsidirl 
ti 

Tik vienų vagysčių, abek 
imant, kas mėnuo suskaite 
2,200. 

GERA PRADŽIA MILLE-
RANDUI. 

Paryžius, Rūgs. 27. — Pi 
euzijos parlamento žemesi 
sis butas 507 balsais pri< 
išreiškė pasitikėjimą m 
valdžia. 

Tai pirmu kartu tas padj 
ryta prezidentui Millerandj 
ir premjeraujant Leygues. 

ORAS. 
RUGSĖJO 27, 1920 

Chieago gu priemiesčiais. 
Šiandien ir rytoj gražus oi 
vėsiau. 

Vakar augše. temperatūra 
86 L, žemiausioji — 70 1. 

Saulė teka G:43, leidžiasi G\ 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų žalių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25,000, 
25 buvo tokia sulig Mercl 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui ] 
Lietuvos 100 auksinų ' 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijas 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 
Italijos už $1.00 23 i. 

/ 



/ 

MBTTJVTC KATALIKŲ DtE2fRA*TI8 

"DRAUGAS" 
PRENUMERATOS KAUTA: 

OHICAGOJ IR UŽSEBICYJE: 
Metams • • • • • .,•_•,• • • •;•> • • 88.00 
Pusei MPSJO, . . . . . . j . . . . . . . . . . . 4*00 

BUY. VALST. 
Metama . . « y x-.} f 6.00 
Pusei Metų 8,00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo ulsirafiymo dienos 
as nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prtslųeM ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezpress "Mo-
nsy Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

-

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Tel. Roosevelt 779L 

Bado Streikas. 
, Airių tauta stebėtinu pasi

šventimu ir sutartim kovoja 
už savo neprigulmybę prieš 
Anglijos valdžia. Toje kovoje 
dalyvavo ir p. Terenee Mc 
Swiney, Airijos miesto Corck 
ntejoras, arba prezidentas. 
Anglijos valdžia jį suėmė ir 
nuteisė dviem metam kalėji
mam Kalinys išgabentas į An
gliją atsisakė valgyti. 

Prie to gana paprasto poli
tikos atsitikimo prisidėjo tikė
jimo klausimas. Laikraščiai 
paskelbė, kad MeSwiney,o 

7streikui pritaria žymus kata
likų teologai. Apie tą pritari
mą negalima 'buvo abejoti, 
kuomet Chicagos Arkivyskupo 
laikraštis The New World 

I patalpino straipsnį pagiriantį 
Corek'o majoro apsėjima, 

1 kuomet spaudos departamen-
1 tas prie National Catholic 

Wellfare Council pagarsino, 
kad pirmutinis bado streiki
ninkas buvo Šv. Vincentas 
Vercellietis, kuris ketvirtame 
amžije uoliai kovojo prieš" Ari-
jaus klaida, nors už ją stojo 
tuometiniai imperatoriai, 

• t 

Pečiaus katalikai visi buvo 
įpratę mintyti, kad savažu-
dystė yra didelė nuodėmė, ir 
kad savažudystė yra nevien 
sugadinimas gyvybei reikalin
gi! kūno dalių, bet taip-gi ne-
pr i leidimas prie kurio to, be 
ko: jis negali gyventi. Jug pa
sikorimas yra neabejotina sa-
važudystė, o jis yra ne kas 
daugiau, kaip neprileidimas 
oro prie plaučių! Be oro krau
jas negali atsinaujinti ir Šir
dis turi sustoti plakus, t. y. 
mirtis. 

Užsitroškininias gazu nesu
gadina žmoguje nei vieno są
nario, bet padaro, kad per 
tirštą gazą negali prieiti oras 

rie burnos ir plaučių. Todėl 
užsitroškininias gazu yra to
kia jau savažudystė, kaip ir 
pasikorimas. 

Labai sunku surasti skirtu
mą tarp neprįleidimo valgio 
r neprileidimo oro prie bur
es. Abu neprileidimu lygiai 
adaro mirtį. Tai-gi bado 
treikas yra lygiai savažudys-
ė, kaip ir pasikorimas, arba 
žsitroškiiiimas gazu. Arba 
at abudu dori ir leistini, ar-

abudu peiktini. 
Šventųjų veiksmai nevisada 

ali būti pakelti, kad taptų ap 
įimo taisyklėmis kitiems, nes 
aža yra šventųjų nepadariu-

ių klaidos. Šventenybę suda-
o visas gyvenimas, o ne at
siras veiksmas. 

Majoro McSwiney nutei-
intojai sako, kad jis turys 
eisę nepriimti maisto iš Ang-
jos, nes ji yra jo tėvynės 

priešininkė. Bet jei tai butų 
užtektina priežastis, tai Mc 
Swiney galėtų taip-gi atsisa
kyti kvėpuoti Anglijos oru, 
negerti Anglijos vandens. 
Vanduo tampa miesto nuosa
vybe kaip tik tampa įtrauktas 
į jo kanalizacijos sistema. Ne
atsisakant nuo vandens jau 
nebeišlaikytas principas at
stumti visokią priešo nuosavy
bę, todėl tas sulaužytasis 
principas negali būti užtekti
nai stiprus, kad galėtų žmo
gų paliuosuoti nuo taip dide
lės ir aiškios priedermės, kaip 
priedermė palaikyti savo gy
vybę. 

Jeigu tas principas ir butų 
išlikęs nesulaužytas, tai jis 
dar nenuteisintų bado streiko, 
nes priėmimas valgio iš prie
šo rankų, kuomet tos rankos 
laiko visą žmogaus kūną, nė
ra padauginimas sau kenks
mo. Belaisvis turi teisę atsi
sakyti nuo tokių priešo pa
tarnavimų, kurie išeina jam 
pačiam arba jo tėvynei ant 
blėdies didesnės negu patar
navimo nauda. McS\viney'o 
atsitikime Anglijos patarnavi
mas Airiui neužnuodytu valgiu 
nepadaro kenksmo nei Mc 
S\viney,ui, nei Airijai. 

Priešingai atsisakymas nuo 
valgio kenkia McSwiney,o 
sveikatai, o Airijai kenkia 
tiek, kiek galėįų jai atnešti 
naudos jos tėvynainio piliečio 
sveikata. 

Kartais dalykai taip susei-
na, kad piliečio liga ir mirtis 
gali tėvynei padaryti daugiau 
naunaudos negu jo sveikata. 
Iš dalies tat buvo Mc Swi-
ney'o apsėjime. Kol tas žmo
gus buvo Airijos miesto ma
joru, tik savieji jį težinojo. 
Kuomet jis ėmė badauti, viso 
pasaulio, ypač Amerikos laik
raščiai pradėjo rašyti apie jį. 
Tas rašymas buvo naudinges
nis Airijai, negu MeSwiney'ui, 
nes atsirado vilties, kad galin
ga Amerikos respublika užtars 
už mažą Airiją. Tai-gi Mc 
$\viney'o bado streikas suei
na, maždaug, į Uj. pačią veiks
mų rųsj, kurioje yra kareivio 
pasišventimas neabejotinai 
mirčiai, kad patarnavus tėvy-
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nei. 
Taip nesiskaito savažudis 

laivo kapitonas, kuris jį su 
plaišina ir nuskandina, idant 
priešas nepadaugintų savo 
laivyno jiegų nelaisvėn paim
tu laivu. Tada laivas skęsta 
sulig kapitono * noro. Žįiva ir 
kapitonas nenorėclamas, bet 
apsimdamas mirti vien dėlto, 
kad kitaip negalima sumažinti 
tėvynės nelaimę, 

Tokiuose atsitikimuose būva 
du dalyku: vienas tiesiog no
rimas — laivo nuskandinimas 
—- antras nenorimas bet neati-
dalinamas — paties kapitono 
mirtis. McSvviney'o streike 
nematyt dviejų dalykų, o yra 
tik vįenas savo gyvybės pa
naikinimas, kad tėvynei gavus 
pagelbą, arba kitokią naudą. 

Tai-gi ir kyla abejonė, at 
valia daryti taip blogą daigtą, 
kaip gyvybės panaikinimas, su 
tikslu pelnyti tėvynei naudos. 
Katalikų mokslas visuomet 
atsakydavo, kad nevalia dary
ti blogo gerais tikslais. 

Mums išrodo, kad Mc Swi-
ney to. nedaro. Jau keturias
dešimt dvi dienos kaip jis ba
du streikuoja, o jis dar nenu
mirė. Kalėjimo valdyba abe
joja ar jis negauna maisto 
vaistuose. Jis pats keturias
dešimtoje streiko dienoje sa
ko pastiprinimo gaunąs kas
dieninėje Komunijoje. 

Begu Šv. Komunija daro 
stebuklą Corek'o majorui Jei 
jis priima Šv. Sakramentą žy
miai didelėmis Ostijomis, tai 
ir be stebuklo gali žymiai pra-

Vis tai ką aš čia. Jums ra
šiau galiu prirodyt dokumen
tais ir žmonių liūdėjimais. 

Galėčia privesti dar dau
giau panašių faktų, bet man
ding šių dviejų pakanka, kad 
Jums prirodyti klaidingumą 
Jūsų tvirtinimo. Jums dabar 
turi būti aiški mano "Ugne de 
conduite". Negalėdamas dėlei 
daugelio priežasčių išvien 
dirbti su laikinąja Liet. val
džia, kurią aš skaičiau nelega-
le ir uzurpatorine, ką aš Jums 
žemiau prirodysiu, nesilioviau 
be atvangos tarnavęs tėvynei, 
neveizint į mano priešų absurr 
diskus apkaltinimus ir begė
diškus šmeižtus. 

Ant Jūsų trijų man pasta
tų klausimų, aš pasistengsiu 
atsakyt kiek plačiau, ant kiek 
tai galima padaryti laiške. 

1) Papiktinantieji ginčai su 
Viskontu. Ginčų priežastis 
glūdojo skirtingume mudviejų 
pažiūrų į principuB ir į tak
tiką politikos ir labdarybės 
srityje. Kun. Viskontas buvo 
šalininkas bendro veikimo su 
Lietuvos Lenkais (dvarinin
kais), aš-gi buvau tam griežtai 
priešingas. Aš atsisakiau pri
gulėti prie "Comitė G * 's 'ai", 
suorganizuoto kun. V. Fribur
ge 1916 m., prie kurio pri
klausė be Lietuvių kun. Puric
kio, kun. Dzimidavičiaus ir 
kun. Steponaičio žinomi Len
kų endekai: Grovas A. Pla
te l i s , baronas Brunhof'as, 
V. Pilsudskis (generolo bro
lis) ir Rostkovskis. Nors šis 
komitetas teturėjo savo tikslu 
vien labdarybę (nešti pagelbą 
karo aukoms Lietuvoj), te-
čiaus po labdarybės skraiste 
slėpėsi politikos tikslas: per 
si komitetą Lenkai tikėjosi su-
kanalizuoti visą Lietuvių vei
kimą užsieny j (tiek labdary
bės tiek politikos) ir nukreip
ti sau tinkamon vagofr. Vienas 
pirmutinių, žygių to komiteto 
buyo pasiuntimas delegacijos 
H. Senkevičiui, pirmininkui 
Lenkų "Comite General" 
(Vevey) dėkoti už 30 tūkstan
čių fr. to komiteto paaukotų 
Lietuvos lenkininkams Lietu
vių lenkinimui Vilniuje po 
priedanga labdarybės. Mat 
mažu pamažu manyta buvo iš 
Lietuvių "Comite General" 
padaryti filiją Lenkų "Comi-' 
te General." 

Iš visų Šveicarijos Lietuvių 
aš viens neprisidėjau prie to 
komiteto ir stojęs griežton o-
pozicijon demaskavau jį mano 

se 

leidžiamame anuomet laikraš
tyj "Pro Lituania". J kelis 
mėnesius po suorganizavimui 
Viskontinio komiteto, (pra
džioj 1916 m.) išimant kum Vi
skontį visi Lietuviai dalyva
vusieji tame komitete, pamatę 
prie ko juos vedė Lietuvos 
Lenkai, ir pripažindami, kad 
aš mačiau toliau ir aiškiau 
negu jie, kreipėsi į mane klau
sdami mano rodos. Kito išėjiu 
mo nebuvo kaip panaikinti tą 
blėdingą komitetą jį likviduo
jant. Kas berods ir buvo pa
daryta per Pirmąją Lausanės 
konferenciją (11-20 d. Gegužio 
mėn., 1916 m.), dalyvaujant 
pasiuntiniams iš Amerikos: 
Dr. Bielskiui, p. Karužai, iš 
Rusijos p. Yčui ir visiems 
Šveicarijos Lietuviams, kun. 
Viskonto komitetas buvo pri
pažintas keyibsnunga Lietuvai 
įstaiga (žiūrėk protokolus Į 
Lausannes konferencijos. Ar
chyvai L. T. T.). . 

Nors atsitikimai pripažino 
man teisybę, tečiaus kun. Vis
kontas nenorėjo jos pripažinti 
ir jausdamas pagiežą už savo 
komiteto išgriovimą, ėmė ma
ne skųsti tiek Lietuvių orga
nizacijoms Amerikoj ir Rusi
joj ir pavieniams įtekmin
giems asmenims, tiek Alijantų 
pasiuntinybėms buk aš esąs 
germanoiilas ir toj pakraipoj 
redaguojąs * * Pro Lituania'' 
(turiu savo rankose dokumen
tų- tam prirodyti). Negana to, 
kuomet jis tapo pašalintas, 
kaipo neištikimas iš Il-sios 
Lausannes konferencijos (Lio 
pos mėn., 1916 m., kur dalyva
vo Lietuvos pasiuntiniai Sme
tona, Šaulys, Kairys, Ameri
kos — Dr. Bartuška ir visi 
Šveicarijos Lietuviai), ir kiek 
vėliau susiorganizavus komi 
tetui "Lituania" karo au
koms šelpti ir "Pildomajam 
komitetui" kun. Olšauskui iš-
gavus Lietuvių Dieną Ryme, 
kuomet jis netapo pakviestas 
į tuodu komitetu, Viskantas, 
idant sugaišinus tų dviejų ko-
nutetų darbą, ėmėsi juos de-
nuncijuoti su Lenkų pagelbą 
Ententės valdžioms, kaipo ne
ištikimu, nes susidedančiu iš 
neištikimų asmenų ir aiškin
damas, kad surinkti gų pinigai 
eisią Vokiečių naudai. (Žiūrėk 
kopijas Viskonto skundų-ra 
portų L. T. T. archyvas Švei
carijoj). Iš čia kilo visos tos 
sunkenybes, kurias Prancūzija 
ir Anglija darė aukų' rinki
mui per Lietuvių Dieną, 20 
Gegužės, 1917 m. katalikų baž

nyčiose ir jų persiuntime. Tas 
padarė nuostolių ant kelių mi. 
lijonų suvargusiai mūsų tau 
tai. Šis labai negražus kun. 
Viskonto pasialgimas tapo 
patirtas tik po Lietuvių Bic 
nos, surasti tapo dokumentai 
vis tai prirodau tieji (archyvai 
L. T. T.), kuriais pasiremiant 
nutarta buvo bendram susi
rinkime visų Liet. organizaci
jų Šveicarijoj pranešti konfi* 
deoicijaliai visoms Lietuvių 
organizacijoms ir * laikraš 
čiams. Aš prie šios progos tu
riu pastebėti, kad pirmutinė 
rezoliucija prieš kun. V. buvo 
daug aštresnė, negu ta, kuri 
vėliau tilpo laikraščiuos; atsi

žvelgdamas į juridišką atvejį 
aš pertikrinau draugus su-
minkštyti tą rezoliuciją ir 
griežtai pasipriešinau jos skel
bimui, ypač jos paskelbimui 
užsienio spaudoj, kaip to tūli 
reikalavo ir da-gi nesutikau, 
kad ji butų konfideneijaliai 
pasiųsta pasiuntinybėms, kaip 
to reikalavo diduma, nes vis 
tai butų labai užkenkę mūsų 
vardui užsieny j . Jei vis tai pa
teko į Amerikos laikraščius, 
tas buvo per indikreciją "Lie
tuvos'\ (Žiur.: protokolai L. 
L B., L. T. T, ir h. P. J t -
archyvai Lausannėj). 

(Daugiau bus) 
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ilginti savo gyvenimą, susilp
nindamas tokiu būdu bado 
streiko pasekmes. Neturime 
tikrų žinių, ar taip yra, ar ne. 
Bet jei butų nesidžiaugtume. 
Netinka įvelti Šv. Sakramentą 
į žmonių politiką. Butų tikra 
nelaimė katalikams, jei nebe
liktų nei taip švento daigto 
kaip Komunija, neįvelto į po
litikos tinklus. 

Veikiausiai tikintysis Cor
ek'o majoras badavo tol, kol 
priėjo prie paskutinių gyvy
bės ribų. Per tą laiką jam pri
jaučiančioj! laikraštija rašė 
kiek galėdama daugiausiai, 
kad sukėlus užuojautą Ai
riams. Dabar pamažėli pradės 
Mc Swiney valgyti iki atsi
griebs. Susyk negal imti pil
nai valgyti, nes tat butų jam 
pražūtis. Kol prieis prie žy
maus valgymo laikraščiai te
berašys apie bado streiką ir 
padarys Airijai tiek naudos 
kiek^tik galėjo. 

Tat visa buvo išanksto ap-
mintyta ir dabar yra nuosek
liai pildoma. Nei apmintijant 

nei pildant nebuvo to tikslo, 
kad Terenee McSwiney mir
tų. Todėl nebuvo nei savažu-
dystės. Keli giminės ir keli 
kunigai galėjo t$ planą žino
ti, ir dėlto nepeikė majoro. 
Bet jų priedermė buvo neiš
duoti to plano paslaptį. Sta
čiai užklausti jie turėjo ką 
nors pasakyti. 

Dabar sunku pasakyti, ar 
JT. McSwiney išgis. Jo gydy
tojas galėjo apsirikti ir pa
velyti jter ilgai pasninkauti. 
Tokiu būdu majoro mirtis bu
tu jo gydytojo klaidos pasek
mė. Gal ir kalėjimo valdžia 
tyčia ar netyčia padaryti ko
kią nors kliūtį kada prasidės 
streikininko atgaivinimo dar
bas. Tuo atveju mirtis butų 
tos kliūties pasekmė. Dar ga
li pasitaikyti ir kitokių mir
ties priežasčių, nėaaneių Te-
rencįjaus Mc Swiney'o minti
ję ir nore. Jeigu jis numirtų 
del vienos ar kitos tokios 
priežasties, tai jįs nebūtų sa
važudis ir nebūtų reikalo 
drausti jam katalikišką palai 
dojimą. 

Vilnius nuo to laiko kaip ap
leido jį Lenkai 

s\ — — 
(Pabaiga) 

Tai nepatiko Lietuvos socį-
jal-4emokratams, pučiantiems 
į bolševikų dūdą. Jie ir dabar 
dėl to varo niekšiausias agita
cijas prieš Lietuvos valdžią žo
džiu ir raštu, kaip tai a iškis 
matyti iš jų organo "Social
demokrato." 

Taip Lietuva padarius tokią 
apsaugą savo neprigujmybės 
viduje, .stojo ginti Vilnių ir ki
tas paliuosuotas teritorijas, 
kad jose neužviešpatautų bol-
ševikai. 

Lietuvos valdžia užprotesta
vo prieš bolševikų šeimininka
vimą Vilniuje ir apielinkėse. 
Rusų sovietų valdžia atsakinė
jo, kad jie apleisią Vilnių ir 
Lietuvos teritorijas, bet jie ne
galį trukdyti "vietiniems gy
vento jame" tvarkytis kaip tin
kamiems. Ir bolševikai nesi-, 
kraustė da vis iš yilniaus. Bet 
aiškus Lietuvos valdžios nusi
statymas sukėlė gerą upą žmo
nėse. Jie visi beveik pakrypo 
prie Lietuvos ir bolševikams 
pradėjo nebelikti darbo, ne
bent areštuoti ir žudyti Pana
šiai jie darė. 

Rugpjūčio 2 d. uždarė laik
raščius ** Nepriklausoma Lie
tuva" ir "Echo Litwy," bijo
dami kritikos. "Echo Litwy" 
redaktorių Dlugoborskį paso
dino į kalėjimą 1 mėn. už 
straipsnį "Ciekawy doku-
men*" No. 134. Taippat norėjo 
suimti Lietuvių gimnazijos di
rektorių Myk. Biržišką, bet tas 
buvo tada Kaune. Greitai jis 
iš Kauno sugrįžo į Vilnių. 

Rugpjūčio 4 d. eina derybos 
su bolševikais, kad jie greičiau 
apleistų Vilnių ir kitas Lietu
vos teritorijas* Bolševikai vil
kina ir vis savo agitacijas va
ro ir griebia nuo žmonių ką 
gali. Štai vaizdelis ("Lietuva" 
No. 164): 

Atvykę (žmonės iš Vilniaus 
srities rjasakoja, kad netik 
mieste nieko nėra, bet ir ap
linkiniuos sodžiuos. Žmonės 
produktus arba suslėpė arba 
sugrobė juos raudonieji. Lau
kuos rugiai ir vasarojus (ne 
visas) nupjauti, bet stovi ne
suvežti*, nes arklius arba rekvi-
zavo arba suslėpė, kact nerėk-
vizuotų, žmonės javus nešte 
namo neša. Sunku suprast, 
kaip Rusai minta. Dažnai pa
stebi, kad jie valgo kur pa
grobę obuolį, agurką, duonos 
plutą, iš varpų sutrintų rugių. 
Dažniausiai, jie basi, apdriskę 
—tai bendras vaizdas, jei ne-
skaityt kur nors pasigrobusių 
drabužių ar kurį apavą. Orga
nizuoja dabar valsčių revko-
mus ir stato savo miliciją. Ma-
ię Lenkų belaisvių, žurie esą 
visai nurėdyti. Vienas stačiai 
buvęs pusplikis. Pamatę beval
gant miisų kareivius ar milici-
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Tel 

klausia, a r pas mus visad Ve
lykos. Apskritai, anot pasako
tojų žodžių, nemačius Rusų, 
sunku jie vaizdotis ir žodžiais 
apsakyt, nes niekas netikės. 
Kas, pav., patikės, kad guber-
nės milicijos viršininkas ėjo 
obuolių vogt, ir kad Trakų bo
bos iškoliojo jį už tai labai ne
gražiais žodžiais. Kiti sako, 
jog pas mus skerdžius laimin
gesnis, .negu jiį "gubernato
r ius" (gub. milic. virš.). Vie
nas mūsų karininkas Rusam 
pasakęs: "draugai, jus idėjos 
labai raudonos, bet veidai—iš-
bliškę." "Taip, sako, tiesa." 

Kuomet bolševikai besireng
dami apleisti Vilnių visur va
rė už save pašėlusias agitaci
jas, Lietuvos valdžia ir-gi ne
snaudė. J i stiprinosi Vilniuje. 
Ėmė įvairias įstaigas į savo 
rankas. Bolševikai perleisdami 
vis nesiliovė skelbę^ kad tai jie 
darą tLk trumpam laikui. Gir
di, Rugpjūčio 15 d. busianti 
nuversta Lietuvos valdžia ir 
bolševikinė tvarka visur bus 
užvesta. Nepasisekė. vaj*i^suo~Vr7to 

Seredomls nuo 4 lyg 

Rugpjūčio 12 d. pranešama, 
kad. Vilniaus evakuavimas pa-
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' ' • $35 3d $75 c - ^ 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai risur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai 
čių, prityrimas 
duodamas moki-

. aaeties. Vietos atdaros. Specljalis 
Kriaučystės Skyrius* mokslas už
ganėdina visus. 
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Specialistai diiuvų, motera Ir v j -
rų Ugų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8 : l s 
vakare. Nedėliomis l t iki Iki 1. Į 

2880 

" • • 

DR. S. 
LIETUVIS GYPYTOJA8 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rcs. 8114 W. 42nd Street 

TeL McKinley 4981 jj 
" I I I I I I ~ I I I ~ ~ 

, H 0 II - ' " ~ 
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X 
S. D. LACHAWICZ 
U E T U V Y S GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia 
Reikalo meldilu atsišaukti, o 
darbu -bosite užgoaėdinJA. 
2314 W. 23 PI. Cbicago, HL 

TT^^ST 

Dr. C. Z Vezelis 
LIET UVIS DEJfTISTAS 

mazu eina A 
•s 

(Pabaiga ant 3 pusi.) 

• • » • » • » » • » • • • • y • • • • • » • • ; 

OR. G. M. GLASER 
1 . 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 3149 Sov Morgan St. 

Kerte 32-ro Su, Ohicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, talpai chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki 9 po pietų, nuo • iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Tardą 687 

A. P E T R A T I S S. FABIJONAS 

A PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R E A L E S T A T E — 1NSI R A N C E 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTAHIJIJfiAS 
809 \V. 3Sth Str. Cbicago, UI. 

Telephone Boulevard 811 

1 H , ' ' 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4608 S. Ashland Ave. Cbicago, HL 
Pnone Yards 1053 

» • • • • • I I — — < į » Į • M • » » » » » | l 
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Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan otreet 

OmOAGO, ILLIJOU 

Valandos: — 8 iki n ii1 ryte; 
K po Pietų Iki 9 vak Nedalio
mis nuo S iki 8 vai. vakare* 

» f • •§> 

fį»»*m m • • > ! » • • • • — » 

Telefonas Boulevard 9199 

OR. C KASPUTIS 
DSNTIBTAS 

ttsi s. Halated Str. 
VALANDOS? 9—12 A. M. 

1—8; 7—8 P. atv 'ninkus balta, duoną ir lašinius j ^ . „ . , J T . , , 77* , ___ 

TeL Drorer 7941! 

4711 S O . 
lyg 

ASHLAJfD 
/ 

PRANEŠIMAS 
, Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1919 W. 4T Str. TeL Boni. 199 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2914 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet 
TeL McEinley 293 

Dr. P. P. ZALLYS 
Litru vis Dentistas 

10801 So. Miehigan, Avenue 
•eeeieaS. m . 

\ VAUaMDOSi S SMS 

• V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Otbmm. Didmiesty!: 

29 South Lt Salle Street 
Kamharis 824 

I Bei. GentreJ 9399 
• * • » • » » • • • • • • ! • • • » • • , „ , m 

J Vakarais, 812 W. 33 St. 
I TeL T a i * 4981 g 
• • • • • 9 B 9 S 9 B B H a a M M u u u B M 9 l 

Dr. A. L. Ynska 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Ganai 2118 * 
Valandos: 10 rjgo iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. eiM Str. 

Tel Prospect 8466. 

R e s l d ' 1 1 » * Independence Blvd. 
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Antradienis, Bugg. 28, 1920 DRAUGSS 
IŠ LIETUVOS. 

. 
(Pabaiga nuo 2 pusi.). 

Vilniaus komendantūroje 
yra Lietuvos pastas. Kasdien 
lankosi daug žmonių. Yra dar 
ir bolševikų paštas. 

Lietuvių gimnazijoje būva 
vakariniai mokytojų kursai. 

Pradėjo eiti lietuviški, ne 
bolševikiški laikraščiai. * 

Rugpjūčio 13 d. Angarietis 
ir jo sėbrai organizavo Vilniuj 
''juodąją armiją"—transporto 
darbininkus ir geležinkelinin
kus. 

Lietuvos Švietimo Ministeri
jos atstovas Vilniuje p. Zig
mas Žemaitis energingai dar
bavosi, perimdamas švietimo 
įstaigas. 

Iš Vilniaus universiteto bol-
ševikak nieko nepaėmė. 

Rugpjūčio 14 d. bolševikai 
Vilniuje sušaudę 7 žmones. Su
ėmę kelis kunigus. Nuo Vil
niaus vyskupo paėmė vysku
pišką žiedą. 

R u g p j ū č i o 1 5 cL d ė l e i ' g a n d o , 

kad raudonarmiečiai paėmė 
Varsavą, Vilniuje bolševikų 
karuomenė kėlė iškilmingą pa
rodą, o šiaip bolševikai darė 
manifestaciją. 

Tą pačią dieną "Chicagos 
Lietuvių T a r y b a " darė mani
festaciją Auditoriume, buk tai 
del Vilniaus išliuosavimo. Bet 
jis buvo dar labai neliuosas. 
Vilniuje Rugpjūčio 16 d. bol
ševikai skverbėsi į Lietuvių 
karuomenę su agitacijomis. J ie 
sušaukė mitingą. Tas tęsėsi 3 
vai. Lietuvos kareiviai drąsiai 
atsakinėjo bolševikams prieš 
tų visas agitacijas. Be karei
vių mitingų bolševikai sušau
kė mokytojų ir klausė jų, prie 
ko nori dėtis. 32 prieš 6 balsa
vo už Lietuvą. Tie šeši greitai 
atšaukė savo balsus. 

Kur tik buvo daromi žmo
nių kaimiečių i r miestiečių mi
tingai, t epv i s i jie drąsiai bal
suodamas norį būti po Lietuvos 
valdžia ir jos įstatymais. 

Rugpjūčio 18 d. ( "Lie tuva" 
No. 177) rašo: 

Vilniuj bolševikai varo smar
kiausią agitaciją raštu ir žo
džiu. Visokiais plakatais, atsi
šaukimais ir laikraščiais nulip-
dvtos visos sienos. Beveik kas-
dien esti mitingų, kur agituo
jama prieš Lietuvos valdžią. 
Bet šiomis dienomis pastebia-
ma, kad bolševikų ūpas nupuo
lęs, nes mato,kad liaudis jiems 
nepritaria ir reikės greitu lai
ku apleisti Vilnių. 

Maisto begalinė stoka: po 
miesto būriai vaikščioja iš
blyškę, nudriskę raudonarmie
čiai i r landžioja į namus, neva 
ieškodami ginklų, bet' svar
biausia ar neras duonos ir 
bulvių. Kiti eina į artimesnius 
sodžius išmaldos prašydami, 
dar kiti neša pakutinius balti
nius ir maino ant maisto. O 
kurie nieko neturi nežmogiškai 
plėšia gyventojus. Tokių dau
giausia. Žmonės dejuoja, kad 
aplink Vilnių bolševikai bai
gia kasti bulves, raraį daržo
ves; vasarojų patys pjaunasi 
ir vežasi. 

Bolševikai gaudo po miestą 
jaunuolius ir varo juos kur tai 
j laukus dirbti. Iš Vilniaus ei
nančius žmones sulaiko ir iš
krato keikdami, buk žmonės 
prekes Lietuviams neša. Kiek
vieną diena po kelis žmones 
sušaudo. Jei tik koks žydas 
turi ant ko piktumo tuoj ap
skundžia, o bolševikai be jokio 
tardymo sušaudo, arba jei iš
girsta prieš juos kalbant, tas 
jau atsisveikina su šiuo pasau
liu. 

Vilniaus gyventojai baisiau
siai susirūpinę savo- buvimu, 
Lietuvių laukia kaip išganyto
jų, noi-B yra dar ir Lenku ial i-

V 
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[ LIETUVIAI AMERIKOJE 
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KENOSHA. WIS. 
/ 

Siuntimas atstovo į Waahing-
toną ir jo raportas. 

Paskelbus žinias, kad Len
kai vėl veržiasi į Lietuvos že
mes ir plėšia gyventojus, suju
do, sukruto Amerikos Lietu-
viai šaukti mass-mitingus, ga
minti rezoliucijas, protestuo
jančias prieš imperijalistinius 
Lenkų žygius ir siųsti jas šios 
šalies valdžiai. Kai-kuriose ko
lonijose įrengta milžiniškos de
monstracijos, kad parodyti A-
merikos visuomenei, kaip 
skaudu Lietuviams, kuomet 
ant jų žemės dalių kėsinasi 
Varšavos Lenkas. 

Bet štai praskamba telegra
ma, kad Amerikos Lietuvių 
kolonijos kogreičiausia siųstų 
atstovus į Washing"tong, 

Tokia žinutė atlėkė ir mųs 
kolonijom Nors trumpas lai
k a i apgarsinimui, bet vis-gi 
pavyko sušaukti apie 60 asme
nų. 

Rugsėjo 6 d. sušauktas susi
rinkimas. Išrinkta vaidyba: 
J . Trakšelis pirmininkas ir A. 
Kvedaras rast. Po to eita prie 
dalyko. Kilo klausimas, ar sių
sti atstovą į AVashingtoną. 
Vienbalsiai nutarta siųsti. Pa
dengimui kelionės lėšų susirin
kusieji sumetė pa dolierį. A. 
Blaževičius davė $5.00. Viso 
sumesta $45.00. Del likusių iš
rinkta komisija iŠ A. Blazevi-
čio ir Zeleskio. Po to eita prie 
rinkimo atstovo. Rinkta iš tri
jų asmenų. Išrinktas P. Zaka-
revius. Toliaus išrinkta komi
sija pagaminti protesto rezo
liucijas prieš Lenkus. 

Atstovo raportas. 

Sugrįžus atstovui iš Wash-
ingtono, susirinko į parapijos 
svetainę nemažas būrelis Lie
tuvos piliečių paklausyti pra
nešimų. J . Trakšelis paaiškina 
susirinkimo tikslą ir pakvietė 
atstovą pranešti, kaip jie 
Washjngtone darbavos. P. Za
karevičius paaiškino, kad da
lykai neblogiausia sekės. Visi 
rankomis plojo. Ūpas pakilo. 

Toliaus atstovas pažymėjo, 
kad kai-kurie atstovai, katrie 
buvo išrinkti eiti pas Colby, 
trugdė visą darbą, arba* prie
šingai veikė. 

Ant galo perskaitė rezoliuci
ją, kurią Washingtone atsto
vai pagamino. Tuo ir pasibai
gė raportas. Atmokėjus atsto
vui kelionės lėšas 112 dol. su
sirinkimas užsibaigė. 

Darbai pas mus nesmarkiau
sia efna, bet darbo galima gau
ti. Uždarbiai daugiausia nuo 
šmotų. Mažiausia mokestis 45c 
įvalandą. Pragyvenimas bran
gus. Šiaip žmonės gyvena ne
blogiausia. 

Baltakės čia nestoka. Saliu-

nininkai daro gerą pelną, o 
kurie,geria, tai palieka jiems 
visą savo uždarbį. Gaila žmo
nių, kurie savo pinigus pra
leidžia pirkdami nuodus. 

P. Pavilionis. 

MBOER ILL 

Sekmadienį, Rugsėjo 19 d. 
Sv. Jurgio L. P . dr-ja laikė 
metinį susirinkimą. Užbaigus 
svarstyti bėgančius reikalus, 
pradėta nauji darbai. 

Pirmiausia buvo rinkimas 
naujos, valdybos sekantiems 
metamg. J i pasiliko ta pati, t. 
y. pirmininkas Juozas Skran-
delis, nutarimų r a š ^ Tadas F. 

Bičiusas, finansų rast. Jonas 
Paukštis, iždininkas Antanas 
Bucevičia, iždo globėjai: Juo
zas Miezenckis ir Jonas Vaid-
vilas. 

P o t o b u v o d u o t a s v i e n a s 

naujas, gražus įnešimas, bū
tent padaryti rinkliavą N. Ža
garės našlaičių prieglaudai. 
Įnešimas paremtas. Šv. Jurgio 
dr-ja iš iždo paaukojo $5.00. 

Nariai aukojo: 
T. P. Bičiusas $10.00. 
Po 1 dol.: J . Vaidvilas, J . 

Azukas, J . Paulauskas, J . 
Skrandelis, J . Gudmonas, J . 
Peiza, V. Pneikšas, J . Petrei-
kis, A. Bucevičia, J . Paukštis 
ir P. Kirsnauckis. Kitos po 
50c 

Tai-gi mūsų* draugija, var
du tų našlaičių, kreipiasi į 
kitas draugijas bei pavienius 
asmenis išgirsti jų prašymą, 
kuris tilpo laikraštyj "Darbi
ninke," paaukoti po keletą 
skatikų ir prisiųsti žemiau pa
duotu antrašu. 

Ačiū tiems nariams, kurie 
jau iš šalies prisidėjo. (Nepri
klausantieji prie minėtos drau 
gijos). J ų vardai i r aukos, ir 
kitų aukojusių, bus paskelbtos 
vėliau. 

Visa suma bus išsiųsta sykiu 
ne vėliau Spalio 24 d. 

Tadeušas F. Bičiusas, 
• Box 265, N 

-Steger, 111. 
i 

APIE SIUNTINIUS Į 
LIETUVĄ. 

J 
• i • _ 

pusės, reikės surašyti kas yra 
sudėta siuuntinyje ir kiek ka* 
vertas, o ant kitos pusės abu
du adresai. Į siuntinį dėkite 
geras žirkles, keletą pakelių 
didesnių ir mažesnių adafcf, 
noperckų-pirštelių ir po kele
tą retų ir tankių šukų plau
kams šukuoti/ ko daugelyje 
vietų negauna pirkti Lietuvo
je. Maisto nedėkite. 

P. Mikolainis, 
53 Hudson A v e , 

Brooklyn, N. Y. 

CICERO, ILL. 
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Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL K UKSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI-

V NIGUS Į PASKUTINĮ PAMĄ Į 30 DIENŲ. 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lieffuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

Pranešimas. 
L. R. Kryž. R. Dr-jos ir 

Tautos Fondo 59 skyrio susi
rinkimas įvyks Rūgs. 27 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Antano parap. svet., Cicero, 
111. 

Susirinkimas svarbus todėl 
kviečiami visi ir visos komi
sijos. Centras prašo surinkti 
visu vilnų mezginius. 

K a r e i v i ų d o v a n ė l ė m s y r a 
prisiųsta 15 dėžučių. Centras 
reikalauja gražinti taip-g vi
sas dėžutes, bet ne tuščias, 
o pilnas. 

Valdyba. 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. I 
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, ffl. | 
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PAPUDINE 
^ ^ P A M Ė G I N K 

10c-30c 60c Bateliai ar Proskei 
LABAI GEROS D E L 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

ANT PARDAVIMO 
N. E. k a m p a s Halsted ir 17-tos 

gatvių, 2 augačių medinis namas su 
garadžium užpakalyj; pirmos lubos 
užimta mėsinyčia. Atsišaukite: 

Halsted Company, 
1700 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Telefonas Canal 3046. 

REIKALAUJA. 

EELKALINGI 
Leiberiai del plieninės 

foundres darbo. 
9 iki 10 valandų su laiku ir 
pusės po 8 valandų darbo. 

Gera mokestis. 
Planta randasi arti karų linijos 

CHICAGO STEEL 
FOUNDRY CO., > 

3720 So. Kedzie Ave. 

r .^IKALJNGI 
Punch l'i JSS operatoriai 

Holderers; fabriko pagelbininkal 
Mokestis geras. Darbas pastovus. 
STUltGIS & B U H N MFG. CO., 

Mclrose Purk, UI. 5 

ninku, kurie nenustoja vilties, 
kad sugrįž legijonininkai. 

Rugpjūčio 11 d. atvyko daug 
bolševikų nuo Pskovo. Žmo
nės, kurie juos atvežė jau de
šimta savaitė, kaip išvaryti iš 
namų, baisiai suvargę, išbadė
ję, Įteikia bolševikus ir verkia 
kaip maži vaikai, neturėdami 
ką patys valgyti ir kuo gyvu* 
liūs šerti, Yva, daug tokių, ku
rių arkliai krito, ratai sulūžo, 
o patys .vežėjai, visako netekę 
nežino kur dėtis. 

, Einant į Vilnių jaji nuo Rie-
šių miestelio niekur laukuose 
nepamatysi arklio—žmonės sa
vimi neša javus namo, nes bol
ševikai užmatę arklių tuojau 
atima, 

Daugelis Lietuvių klausia 
per laiškus, kaip jie galėtų nur 
siųsti savo giminėms į Lietu
vą drabužių, audimų bei ava
linės. Tokis rūpestis yra labai 
girtinas ir skubintis reikia 
su išsiuntimu, kad atėjus šal
tam rudeniui ir žiemai siun
tinys jau butų adresantų ran
kose. 

Siuntinius galima siųsti iš 
kiekvieno pašto Amerikoje iki 
22 svarų sunkumo, užmokant 
po 12 centų nuo svaro ir ga
lima registruoti. 

Siuntinius reikia gerai-tvir-
tai supakuoti, drūčiai surišti 
ir į tvirtos poperos dėžę-bak-
selį įdėti, taip kad dėžė butų 
pilnai prikimšta ir neliktų 
tuščios vietos, tai kelionėje 
ne susitrins ir siuntinys nesu
irs. Dėžę paskui apsiūti į bal-
tą^audimą, gerai aptempti, 
aprišti drutoka virvele ant 
viršaus ir adresuoti sekan-
v* • 

ciai : 
ITrom A. Balsis. 

16 Biruta St., 
Akron, Ohio. 

To Ona Balsienė, 
Nartų kaimo, 

Kuršėnai-pašta ir valsčius 
Šiaulių apskričio. 

Lithuania. 
Taip adresuotas siuntinys 

visados nueis į vietą. Pašte 
gausite kortą "Customs of 
Declaration", bar ant vienoB 

ANT PARDAVIMO. 
Reo touring: karas; vėl iausio mode

lio, septynių pasažieriu, Sesių cylindrų 
Prie inama kaina. 

Ai) ton Prazsky, 
8858 Kmerald Ave.. C h u a g o , 111. 

ANT PAKl>AVIMO. 
Bučernė ir grrosernė'su namu ant 

vieno pagyvenimo ir trijų augščių 
kampinis namas. 

Anton Prazsky, 
285d Kmerald Ave., Chicago, UI. 

i — — mmam——— •• 
I • • 

I5\K(.I.NIAS. 
Ant pardavimo pool room, 6 stalai 

ir kiti reikalingi rakandai; gera v ie 
ta barbernei. Pars iduos pigiai. Atsi
šaukite į gyvenimo vieta nuo 12 iki 
3 po pietų 1618 So. Washtenaw Ave. 

\n<Ji • u ( lientowKk), 
1558 S. Wa.sht4'iia\v A v e , Chicago, UI. 

Ant pardavimo grosernė, SaltakoSės, 
saldainių ir mokyk loms reikalingi 
daiktai; randasi geroj vietoj. Taippat 
kartu parsiduoda ir automobil ius. 
Pars iduoda iš priežasties ligos. Atsi
šaukite: 
likOS W . 2&rd S t , Chicago, UI. 

_ — m 1 . 

Parsiduoda rntjrinis 'namas dviejų 
pagyvenimų, l ietuvių apgyventoj v ie
toj. Ant antrų lubų tr ims mažoms 
še imynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie n a m o yra garadžius 2 
automobil iam. Del Informacijų kreip
ki tės: / • , 

"Draugas" Publ . Co„ 
2334 So. Oaklcy Ave., Chicago, UI. 

Paieškau Jono Charuno paeinančio 
iš Vi lniaus rėd., Trakų apskr., Vievės 
valšč. Paskut iniu laiku gyveno Chica-
goj . Turiu svarbių žinių apie brolį 
Juozą Cbaruną iš Lietuvoa Meldžiu 
ats išaukU: 

Petras Cibulskis, 
2343 W. 23rd P i , Chicago, III. 

I T / LIQLH 
E A - T E / OUICKLY 
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I PRANEŠIMAS 
* West Pullman'o Lietuviams i 

Paieškau Stanislovo Kvedaro paei
nančio iš Kauno gub., Peivenų. parap. 
Gaurllo kaimo, Mažeikių ąpskr. Turiu 
laišką iš Lietuvos su svarbiomis ži
niomis. Jis pats, ar k a s apie jj žinote, 
praneškite Šiuo adresu: 

Stanislovas Virkutis, 
10835 So. Michigan Ave., Chicago, 111. 

G&ftB. RACIN1EČIAI. 
v 

š iuomi pranešu, kad aš esu įgalio
tinis LIETUVOS P R E K Y B O S B E N 
DROVĖS agentas. Tal-gi turėsite ge 
rą progą kas norite sušelpti saviškius 
Lietuvoj. Aš su mielu noru patarnau
siu jums reikale. Kreipkitės sekančiu 
antrašu: 

P. Karaluiiah, 
1825 Mead SC, Barine , Wis. 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

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

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredps iki 8 vakare. 

i 
g 
i 
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Šiuoinį pranešu VVest Pullmano Lietuviams, !kad aš 
atpirkau didelę ir gerai įrengta aptieką nuo R. F. Bogue 
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu .savo tau
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą. 
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express 
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain. 

1 i 
S i 

A. KAŠTANAS, Apttekorius 
5 2 3 West 120 Street i W. Pullman i, m. I 

Tillllllllllllllllllllllllllllll linittlIltMtlIlMMtMUflintlilIltHllllllIlIflIlIiilHIIHMfM^ 
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DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda geram padėjime 

mūrinis namas 4 kambariai. Kai
na $3,200.00. 

Taipgi parsiduoda mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, stogas ir 
cemintinis beismentas. Kaina $br 
500.00. 

Parsiduoda geras medinis na
mas ant % lubų. 6 ir 6 kambariai 
gazas, elektra ir vanas. Tiktai už 
$3,500.00. 

IAETUVIV A T Y C A I ! 

Lietuviu Krutamy Pave iks lu Išdirbystė 
štai didelė proga klabena per Inter-

city Photoplay Corp., kurį atidaro di
delė krutamu paveikslu ( f i l m u ) **-
dtrbystę ir jau išsiuntė 2 žmones Lie
tuvon ir kitas Europos šalis iš kur 
bus traukti paveikslai visokios rūšies 
ir bus randavojami po visa Ameriką 
ir kitas šalie kur neš labai didelę nau
dą kiekvienam akcijonierlui . 

Akcijos dar parsiduoda po sena 
kaina. %. 10.00 akcija ir jos trumpu lai
ku bus pakeltos augščiau. • 

Inteivity Photoplay Corp., 
1703 C a n o n St., S. S. Pit tsburgh, Pa . 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
V»l»b*lonkU« užr«*. S. V. pat. Ofi»«. 

G ar* u* per daufriftu kaip 
50 metų. 

Temyk Jkuro (Aaafcor; Vai*lMueakl|. 

Parsiduoda labai pigiai farma 
172 akeriai, ^visa dirbama žeme 
su naujais budinkas, ir su gyvulaiš 
ir su visoms mašinoms. Vertes 
$40,000.00, dabar parsiduoda tik 
$15,000.00 pirk greitai. 

Tie namaį randasi ant Bridge-
porto. Del platesnių žimų kreip
kitės į mano ofisą. 

G. PEIKUS 
Real Estate 

Loaas & Fire 
< Insurance 

3402 
S. Halsted St. 

U. S. MA1L STEAMSHIP COMPANf, inc. 
.i!» 

S. S. "SUSQUEHANNA" • 
I š Kew Yorko tiesimi \ 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

, Kambarėl iai į B r e m e a n u o f 175 iki $206 į Danzig $226. 
. Trečia kltasa f B r e m e a $126 jDau/ ig $186. 

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

H. CLAUSSlCriUS & CO. 
Generole Vakarine Agentūra 100 Nortii La, Salle Street, Chicago, DU. 

JIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIilIlHItMIlIHIlIinililIlIUIIIIIIIIII 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 
Šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei , kad Siomia 

dienosis atsidarė N e w Vorke nauja l i a t u v i ų Perst iunt imo Agentū
ra, po vardu I i i thuaaian Marinė Forvvarduiję Co., kurios t ikslas 
yra s:<"i»-!->«»,-i r>«rf-*-̂ -»«-fi T i/-^.-.-'-.-.-.. y«M:ntin'.t: pagelbos savo 
gini P - U U , iJ . .o iuuume drapanų, va lgomų daig-
tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis m e l 
džiame kreippties ant š io adreso: 

MTHIJANIAN M A I U N E F O R W A R D I N G CO., 
208 West 38rd Str., N e w York City. 

š 
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i CUNARD L IN IJA 
S.S. SAX(»«A 

Išplaukia Tiesiai I 

H A M B U R G Ą 
Trečios Kliasos Kaina $120.00 

Pridedant $ 5 . 0 0 su Karės Taxu 

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą 

Chicago, 111. SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiuiH 
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KORONA feg VYNAS 
Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del viduriu. Ypač geras Iron To

nikas, del Pala ir kraujo nusilpnėjimo. Gauk buteli šiandien. Visose vaistinėse. 
Arba rašyk. 

B01ESLAW R. K0ZL0WSKI LABORATORIES 4755 So. Loomis St. Chicago, 
lllllllllIlIlIlIlIlIIilIlIlIIIlIfflttfltlIIlIflIlIlMIilIlIlIJIIIIIIIIIintlIltlIlIllIlIlfllHIlIlIlIllIflIlIttlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUlMlI 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, SUAREŠTUOTAS BUVUSIS 
LENINO STKRETORIUS. 

' Pirmadienis, Rugsėjis 27 d., 
Kosmas. 

Antradienis, Rugsėjis 28 d., 
Vaclovas, kauk. 

WEST SIDE. 

Nedėlioję, Rugs. 26 d. Auš
ros Vartų parap. svetainėje 
buvo vakarienė, parengta šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
ju vietinio skyriaus. Pati va
karienė buvo skani, gražiai ir 
gerai sutaisyta. Bet ne tai 
svarbu. Žmogus ir namie gali 
pavalgyti. Svarbu tai, kiį žmo
gus prie vakarienės išgirsti 
i r patiri. 

Taigi per šią vakarienę te
ko išgirsti įdomių ir visuome
nei iki tolei da nežinomų da
lykų. 

Kalbėjo moters, kalbėjo vy
rai, išreikšdami savo pažiū
ras į mokyklas apskritai ir į 
šv. Kazimiero Akademiją y-
patingai. Gražias mintis pada
vė p. Gasilionienė, p. Budrec-
kienė, p. Adomaitis ir kiti. 
Gražiai pakalK'jo ir p. But
kienė, Rėmėjų vietinio sky 
riaus pirmininkė. J i karštai 
ir nuoširdžiai kvietė visas mo-
teris ir merginas stoti į Aka-
i. T5- •• -i T nesusektu pavardzm 

demijos Keniejų eiles. Jos _ . 

Komunistams Chicagoje iš 
Maksvos prisiųsta $350,000. 

• 

Teisybės departamento agen
tai su vietos policija suarešta
vo buvusį 1915 metais Mas
kvos premjero Lenino sekre
torių "YVittv Shechman, kurs 
su savo moterimi gyveno re
zidencijoje po num. 2919 West 
Division gat. 

Namuose padaryta krata. 
Atrasta Lenino ranka rašyti 
laiškai, susirašinėjimai Ame
rikos komunistų partijos su 
Trečiuoju Internacijonalu. 
Maskvoje, su Prancūzų sindi-
kalistais ir su Meksikos indus-
trijalistais (J. W. W.). I r vis 
reikale nuversti čia gyvuojan
čią vyriausybę. 

Atrasta rekordas, sulig ku
rio Trečiasis Tnternacijonalas 
jš Maskvos čia prisiuntęs 
$350,000. Ta pinigų suma bu
vo skiriama tik vieno Cbica-
gos apskričio komunistų or
ganizacija propagandai. 

Atrasta raudonais aptai^y-
mais knygelė, kurioje 37 ko
munistų vadai pavadinti gė
lių vaidais. Tai slaptas komu
nistų kodeksai, kad policija 

prakalba turėjo pasekmių. Ke
letas asmenų prisirašė. 

KallH'jo ir atsilankiusieji 
į vakarienę kunigai. Jų kalbos 
buvo gražios ir turiningos, 
bet ypač pažymėtina yra kun. 
Pr. Bučio. J i s pranešė naujų 
įdomių dalyku. O tai šiuos: 
8v. Kazimiero Akademija šį
met pas save įvedė lietuvių 
literatūros lekcijas ir taippal 
apologetikos lekcijas. Tai į-
domu? dalykas, tai prakilnus 
daiktas, tai didelis Akademi
j a i plušas. 

Beto pranešė, kad viena šv. 
Kazimiero Akademijos auklė
tinė, čia gimusi ir augusi mer
gaitė, taip gerai pažino Aka
demijoje lietuvių kalbą ir net 
jos dvasią, kad rašinėja la
bai gražius straipsnius. J ie 
laikas nuo laiko pasirodo 
dienraštyje, "Drauge . ' ' Taigi 
Akademija jau atsimoka lietu
vių visuomenei už prijautimą 
jai. Duoda gražius žiedelius, 
kuriais galima pasigrožėti. 

Priminė, kad Akademija su
gebėjo nušlypuoti da vieną 
deimantą, tai smuikininkę, ku-
/rios įgimtą talentą išpuošė 
Akademijos' " mokintojos, Se
serys Kazimierietės. 

Ta talentuota smuikininkė, 
išauklėta šv. Kazimiero Aka-

' dėmijoje, reikia tikėtis, kels 
lietuvių vardą^ kur tiktai su 
savo talentu pasirodys. 

Tokios vakarienės, kaip ši 
yra ne tiktai pasilinksminimo 
ir pasižmonėjimo progos, bet 
yra, galima sakyti, tikros vi
suomeninės lekcijos, pamokos. 

Patirta, jog praeitą Gegu
žės mėrlesį vietos komunistai 
per septynias dienas turėjo sa
vo mitingus Jefferson miške-
lyj, šiaurvakarinėj miesto da-
lyj. Nors apie tuos mitingus 
policija^ žinojusi, bet neatkrei
pusi perdaug domos. Nes bu
vo manoma, jog ten soeijalis-
tai piknikauja. Bet nuo to laiko 
Shechman buvo policijos se-
kiojamas. 

Shechman yra 37 metų, gi
męs Odessoje. Rusiją jis turė
jo apleisti, kuomet buvusio 
caro agentai patyrė, kad jis 
yra nihilistų partijos narys. 

1915 metais Leninas pasi
rinko jį savo sekretorium^ Nuo 
to laiko Shechman yra gyve
nęs Paryžiuje ir Genevoj Jis 
daugelį Lenino atsiliepimų iš
guldęs praneuziškon ir angliš-
kon kalbosna. 

Shechmano ir jo sėbrų tik
slas čia buvo kurstyti darbi
ninkus prie streikų, sukelti 
suirutes, pagaliaus sugriauti 
šalies vyriausybę ir vietoje a-
nos įsteigti "proletarijato di
ktatūrą ji 

BUVCS BEPROTIS PAS 
MERKTAS MIRIOP. 

DEPUTY ŠERIFAI UŽKLU
PO SALIUNUS. 

Aną vakarą Chicago Heights 
saliunains ir bilijardinėms bu
vo tikroji teismo diena. De
puty šerifai keliolika anų už
klupo, kuomet vaišintasi svai
galais ir lošta pinigais su ma
šinomis. 

Suareštuota 30 žmonių 
konfiskuota 2o mašinos. 

Praeitą pavasarį iš Elgiiio 
bepročių įstaigos pabėgo paci-
jentas Nolan T. Robison. J is 
nuvyko į miestelį Wheaton ir 
tenaį naktį per langą įlindo 
savo uošvių naman, kur gy
veno jo moteris su kūdikiu. 

Tenai jis baisiai apmušė sa
vo moterį ir kūdikį ir abudu 
uošviu. Moteris su kūdikiu 
visgi pasveiko. Bet uošviu 
nuo to greitai mirė. 

Aną dieną Elgine pasibaigė 
jo byla. Ekspertai pripažino, 
jog jis buvęs sveiko proto už
puldamas savo aukas ir todėl 
atsakąs už savo darbus. 

Vrisiekusiųjų suolas taippat 
pripažino jį sveiku ir apkal
tino pirmojo laipsnio prasi

žengime. Teisėjas jį pasmer
kė miriop. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
TAUTININKŲ TARYBA IR 

SKAMBALAS. 
f 

Gal daugelis nežino, ką ta
ryba reiškia ir kiek ji Lietu
vai gero suteikia, tai gal^ ne-
prošalį bus visuomenę supa
žindint su tarybos nuveiktais 
darbais. 

Trumpame laike jos gyvavi
mo p i r m a s i r didžiausias dar
bas buvo praėjusiais metais, 
kad p. Kareiva matė per ply
šį kunigus parduodant Lietu
vą Lenkams. Jis, kaipo veikė
jas, tuojaus dokumentą padarė 
su shoe makeriu ir pranešė 
Butkaus tarybai. Ta tuojaus 
ėmės darbo ir apšmeižė kuni
gus ir katalikus. Tuom tarpu 
jie tvėrė tautai fondus, Raudo
nojo Kryžiaus skyrius ir rinko 
aukas Lietuvai be tautininkų 
pasiklausimo. 

Antras tarybos didelis dar
bas padarytas pirmyn, tai bu
vo nuliejimas nelaimingo 
skambalo. J is jiems taip pati
ko, kaip beždžionė vaikams. 
Mūsų tautininkų "diploma
t a i " fą skambalą beskambin
dami jau 
Jiems patiems atsibodo. Tuo 
met ėmė šaukti, kad jau varpą 
išleidžia Lietuvon. - Kas neat
sisveikins, tas biis Lietuvos 
priešas, tas liks • neužrašytas 
aukso raidėmis Lietuvos isto
rijoj- Viršminėta taryba pra
dėjo šaukti pinigų arba aukų 
varpo išleistuvėms. 

Surinko pinigų. Varpą padė
jo šandėj. Buvo daug visokių 
klausimų, kur dingo varpas, 
bet niekas nežinojo kur jis bu
vo. Šįmet sumanyta apgaulin
gu būdu sušaukti žmones Rug-
pj. 15 dieną į Auditorium 
svet., sakant, kad bus Smeto
na, Lietuvos prezidentas. Ka
da žmonės susirinko pamatyti 
garbingą vyrą, tuomet tauti
ninkų taryba su savo varpu 
pradėjo skambaluot. Tuomet 
žmonės pradėjo nerimti. 
" D r a u g a s " ėmė ir parašė tau
tininkų melagingą apgavystę. 
Tuomet taryba subruzdo šau
kti protestus prieš "Draugą," 
kam jis teisybę rašo ir kam jis 
juo;* melagiais vadina. Visuo
mene gali lengvai atskirti 
"Drangą" ir tarybą, nes tą 
dieną taryba pardavė bonų 
nedaugiau to, kiek p. Butkus 
išleido pinigų šmeižto plaka
tams. Jeigu ne " D r a u g o " pa-
gelba, tai butų nei trečios da
lies bonų nepardavęChicagoje, 
kiek yra parduota. Jeigu ne 
" D r a u g a s " kas žin a r butų 
bonų stotys susitvėrę. Visiems 
tikriems Lietuvos reikalams 
*' Draugas ' ' pritarė. 

* * Draugas ' ' Chicagoje yra 
vienintelis dienraštis, užtarė
jas Lietuvos nepriklausomybės 
ir pasišventęs tautos reika
lams. Tai-gi, dabar visiems 
aišku, kokių-gi dirba pavojų 
Butkinė taryba vesdama agi
taciją prieš "Draugą." 

nuuHiiiiiiniiiiiiiiiiiimmiiiMinu; 
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m PIRMAS IŠKILMINGAS BALIUS "r 

RENGI AMAS 

LIETUVOS DUKTERŲ AMERIKOJ KLIUBO 
Seredoj, Rugsėjo - Sept. 29 d., 1920 m. 

LA SALLE HOTEL, Red Room, 19th Floor 
PRADŽIA 8:30 VAL. VAKARE. 

Tikietus ga l ima gauti : p- lės M. Bren zaitės aptiek oj , 4559 So. Hermitogc Ave. . J. 4. I;iias banke, 4600 Ko. Wood St.. I niversal State Banke , 
3252 So. Halst< d st»r Metropolitan State Banke,2201 So. Lcavit t St., Ir prie durių baliaus dienoj. 

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Visi nuoširdžiai esate kviečiami atsilankyti į šį puikų balių, nes dar to
kio baliaus Chicagoj Lietuviai neturėjo. Todėl jaunime čia jums viena iž didžiausių progų. Neužmirškite, kad čia 
susirinks puikiausias jaunimas iš visos Chicągos. Bus šokami seni ir moderniški šokiai. Kliubas deda visas pa
stangas, kad Jumis sutikti ir duoti progą jums gražiai ir linksmai laiką praleisti. Todėl neužmirškite visi į.balių. 

Kviečia KOMITETAS. 

y 

svarbą. Kalbėtojas karštai 
perimtas tėvynės meilės savo 
kalba užžavėjo susirinkusius. 
Anot jo žodžių: "mūsų bro
liai, Lietuvoje, nesigaili gy
vastis aukoti tėvynei, bile tik 
išvaduoti ją nuo priešų. O mes 
apleisdami savo šalį nors iš 
prievartos esam nuskriaudę 
ją, nes išvežėme turtą ir jau
nimo spėkas. Tat Amerikoje 
gyvendami padėkime jiems į-

ausis apkurtino. į t e i g t i kultūrines* įstaigas. 
Lietuvą stoja į eiles kultūrin
gų tautų, tad reikia jai mo
kytų vyrų, kurie greitai per
matytų priešininkų daromas 
pinkle8. , , 

Taip-gi gerbiamas kalbėto
jas ragino ne tik Ramygalit-
čius ir apielinkės aukoti pas
tatymui Ramygaloje progim
nazijos namo, bet visus, kurie 
atjaučia, nes mokykla yra 
steigiama visiems, kurie tik 
nori įgyti mokslo. 

Baigdamas kalbą pirmas 
paklojo penkinę, kaipo pama
tą tam namui. 

Sekantieji aukojo: kun. P. 
Daniunas $50.00, Jonas Krot-
kus $50.00, Dr. Sylvester 
Brenza $25.00. 

Po $10.00; J . B. Brenza, A. 
Marozaitė, A. Krotkaitė, O. 
Tumošaitė, J . Vąlonis, A. Va-
lonis. 

Po $5.00; P. Baltuškaitė, A. 
Kraujalaitė. (Kraujalaitė pa
sižadėjo dar $20.00, viso bus 
$25.00.) P . Mažeika, P. Gri-
tenas, K. Piragis, J . Jasiu-
nas, J . Mackewicz. 

Po $2.00: P . šeštokas, V. 
Kiela, P. Cibulskis. 

Po $1.00: M. Ignatavičia, P . 
Skintis, J . Mikalajūnas, J . 
Simanavičius, J . Mikolėnas. 

Butų gerai, kad ir kituose 
miestuose, kur yra^Lietuyių, 
pasitarę, parinktų aukų vir
šui paminėtai progimnazijai. 

A. J . Valonis. 

MOTERŲ SĄJUNGOS CHI
CĄGOS APSKRIČIO KUO

PŲ DOMEI. 

IŠ CHICĄGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

PAVYZDINGAS SUSI
RINKIMAS. 

PAVOJINGAI PAŽEISTAS 
GATVEKARIO. 

J3UIMTA DU AUTOMOBI
LIŲ VAGILIU. 

Joseph Tabacik, 1936 Spring 
&at., pavojingai pažeistas gat-
T^kario ties 63 gat. ir Uni-
vers i t v ave. v 

\ 

Vidumiestyj suareštuota du 
automobiliniu vagiliu Ėng. 
McLaughlin ir Ant. Ragusa. 
Abudu neturi nei po 20 metų. 

Ramygalos progimnazijos na 
muf surinkta aukų $236.00. 

Ramygalos progimnazijos na
mo fondas1 laikė susirinkimą 
sekmadienį, Rugsėjo 19 d., 
šių metų, Aušros Vartų para
pijos svetainėj. 

Pirmiausia pirm. J . Valo
nis paaiškino susirinkimo tik
slą. Pakvietė gerb. Tėvą F. 
Serafiną paaiškintį mokyklų 

Moterų Sąjungos Chicągos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, Rugsėjo 
27 d., Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 

Susirinkimas .būtinai turi 
būti skaitlingas, nes bus iš
duotas raportas iš M. S. 6-to 
Seimo. 

Kadangi seimas ir abelnai 
visos delegatės mažai skaitėsi 
su Chicaga, tai susirinkime tu
rėsime gana plačiai apkalbėti 
dalykus, kurie vėliau gali būti 
be reikšmės. 

Dar kartą prašau atstovių 
koskaitlingiausia susirinkti, ir 
paskirtame laike. 

A. Jakaitė, 
M. S. Ch. Apsk. pirm. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

x 

Strėnos Skaudamos 
Jautiesi Visai Nuruvargus? 

« t t 

AR kankina tave nuo ryto iki vakarui skaudėjimas strėnose? At kiekvienas 
mažas darbelis palieka tave visai nuvargusiai Ar jautiesi kad roddb jai 

daugiau negalėsi dirbti Tuomet jau žinau kad kas nors negero darosi su tavim. 
Tuomet tai laikas sužinoti kame priežastis? Labai gali būti kad tai tavo inkstai 
Moderniškas gyvenimas darbas, skubinimas neturėjimas užtektinai miego išme
ta inkstus iš dirbamu vėžiu. Kuomet inkstai persidirba tuomet būtinai reikia 
jiems atsilsio ir geru vaistu. Neužurejimas inkstu gali išsivysti i dropsy, gravel 
arba Bright's liga. Vartok DOAN'S K© NE Y PILLS. DOAN'S pagelbėjo tukstan-
aui žmonių. Jos pagelbės ir tau. PASIKLAUSK SAVO KAIMYNO APIE JAS! 

Skaityk ką sako šitie žmones 
STRĖNOS SKAUDAMOS. 

Gust Haapala, 225 Whlte Str., 
Hancock. Mich. sako: "Mane 
strėnos buvo baisiai skaudamos 
ir aš visuomet Jaučiausi nuvar
gęs tuojaus iš pat ryto. Kuomet 
pasilenkdavau, per keletą mi-
nutų negalėdavau atsitiesti. Gu
lėti ir-gi negalėjau, turėdavau 
vaikščioti Ir vaikščiojant, dar 
daugiau skaudėdavo. Vienas iš 
darbininkų man patarė vartoti 
Doans Kidney Pilis. Pamėginęs 
vieną dėžutę tuojaus man pa
lengvėjo išvartojus keletą dėžu
čių mane ta ip ' sutaisė, kad da
bar esu sveikas. 

GREITA PAGELBA. 

Mrs. Mary Parilowsky, 6 3 
Chestnut St., Yonkers, N. Y. sa
ko: "Inkstai mane vargino per 
keliolika metų. Mano strėnos 
baisiai buvo skaudamos! Neku-
riomis dienomis aš visai negalė
davau dirbti. Inkstai labai nere-
guleriai dirbdavo. Mano galva 
visuomet buvo skaudama, r an 
kos ir kojos sutindavo. Pradėjus 
man vartoti Doans Kidney Pilis 
po išvartojimo keletos dėžtfčių 
aš tuojaus pradėjau jaust is ge
r iau ir dabar jau esu visai svei
ka." 

VISADA G E R I REZULTATAI. 

F . M. Schiamkomski, tearbe-
ris, 1429 N. Paul ina Ave., Chica
go, 111. sako: "Man strėnos bu
vo labai skaudamos, aš buvau 
patrukęs, ir kaip k a d a ^ i s a i ne
galėdavau dirbti. Lumbago taip 
mane kankino, kad j au rodėsi, 
kad nekuomet neišgysiu. Labai 
tankiai pasitaikindavo kad per 
kele tš dienų reikėdavo išgulėti. 
Inks t i i pradėjo labai neregulia
riai dirbti. Paskaičius apie 
Doans Kidney Pilis pradėjau j a s 
vartoti . Kuomet man užeina 
skaudėj imas dabar tuojaus jas 
ir vėl vartoju." 

I 
STRĖNOS SKAUDĖJO. 

Mrs. Marie Janetzki, 516 Fourtji Ave., S. W., 
Great Falls, Mont., sako: "Aš gulėjau nuo Inkstų li
gos. Iš ryto negalėdavau pasijudinti, tas skaudėji
mas buvo taip kaip kad peiliu durtų. Naminio dar 
bo nekuomet negalėdavau atlikti. Akyse pradėdavo 
marguliuoti, kojos per kelius linkti ir tuojaus virs-
davau žemėn. Doans Kidney PilUs mane pagelbėjo 
\T j as patar iu visiems vartoti kurie tik sergate." 

N: EI vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav-

lapio vaizbaženklį su parašu—"James 
Doan." 

Kidney Pilis 
Gaunamos kožnoj aptiekoj. 66c už Aižę. Foster-MOlbnrn Co., Bnffalo, N. Y., Mfrs. 
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