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Generolas Wrangelis Pripažįsta Lietuvai Nepriklausomybę 
„ i . « • • - i . . i i i i I I - — 1 

Lenkai Darbuojasi Atgauti 
Lietuvos Teritorijas 

Lietuviai Nesusideda Su Bol
ševikais 

jan, bet ten yra skirtingi žmo
nės. J ie vartoja nuosavą kal
ba, turi skirtingus. papročius 
ir todėl visais žvilgsniais jie 
užsitarnauja turėti nepriklau
somas valdžias. 

. . 

KO LENKAI NORI NUO 
LIETUVIŲ? 

J ie nori Lietuvos teritorijų. 

Paryžius, Rūgs. 12. Pran
cūzijos užrubežinių reikalų o-
fisas painformuotas, kad Len-' 
kų užrubežinių reikalų mini-
steris Sapieha pasiuntęs Lie
tuvai naują notą. 

Notoje pareikšta, jog Len
ku vyriausybė busimoj Kalva
rijos konferencijoje Lietu
viams pastato dvi sąlygi: 

1. Lietuviai turi pripažinti 
rubežiams liniją, kokią yra 
nuskyrusi augščiausioji talki
ninku taryba Gruodyj, 1919m. 

2. Lietuva turi gvarantuoti, 
kad ji laikysis neutralybės 
bolševikų žvilgsniu. 

Vietinė Lenkų misija pa
skelbė, kad Lenkai apvalu SR 
vo teritorijas nuo bolševikų. 
I r šiandien su bolševikais pa
likę grumties tik (Jardino-
Brest-Litovsko fronte. Tam 
fronte Lenkai ir Vedą smarkų 
veikimą. 

BUS LAISVĖ VISOMS 
TAUTOMS. 

Taip skelbia gen. VVrangel. 

NIEKO BENDRA SU BOL 
ŠEVIKAIS. 

Tai gali patikrinti patys talki 
įlinkai. 

Sevastopolis Rūgs. 10 (su
veli n ta).--Gen. Wrangelis-yra 
priešbolševikinės Rusų val
džios galva. Ta valdžia įsteig
ta čia; pietinėj Rusijoj. J i pa
vadinta AVrangelio valdžia. 

Tą Wrangelio valdžią nese-
fiai de f acto pripažino Pran
cūzija. J i taip padarė dviem 
tikslais — neturėti nieko ben

d r a su Rusijos bolševikais ir 
padėti atsigauti Lenkams, 
kuomet juos buvo prispaudę 
bolševikai. 

Wrangelio valdžios ligšiol 
nepripažino nei viena kita 
vievšpatija. Turi gal priežas
čių. Nes ne viena jau tokia 
į.riešbolševikinė valdžia pra
gaišo Rusijoje. Tad abejoja
ma ir apie Wrangelio valdžią. 

Tuo tarpu gen. Wrangelis 
grumiasi prieš bolševikus pie
tinėj Rusijoj ir Rusų liau
džiai pažadėjo pilną demokra
tiją, jei tik jam pavyktų nu
galėti bolševikus. 

J is pasirodo pažangus. 

Gen. Wrangel savo veikime 
vaduojasi pilnuoju pažangu
mu. J is pažada Rusijai de
mokratinį valdymą, kaip veik 
bus sugriauta Lenino valdžia. 

Pietinės Rusijos valstie
čiams, nuo kurių priguli jo 
pasisekimas veikime prieš 
bolševikus, jis pažadėjo že
mės ir kitokių daiktų, reika
lingų demokratinei viešpati
jai. J i s valstiečių sąjungos 

Londonas, Rūgs. 13. — Lie
tuva pasiuntė notą talkinin
kams. Paragina talkininkus 
paskirti komisiją ir šitai pa
vesti patirti, kiek yra teisy
bes Lenkų skleidžiamosiose 
žiniose apie Lietuvius. 

Lenkai atsidėję šaukia, kad 
Lietuviai bendrauja su bol
ševikais. Kad tas netiesa, ge- delegatams pareiškė, kad kaip 
riausia apie tai gali patirti 
talkininkų komisija. 

(Tai geriausias daiktais tuo 
keliu Lenkus pristatyti prie 
gėdos stulpo už skleidžiamas 
jų neteisingas žinias apie Lie
tuvos valdžią ir, abelnai, apie 
Lietuvių pasielgimą). 

NEŽINIĄ KAS ĮVYKO SU 
VAIKU. 

Kuomet V. Kučinskas, 1426 
So. Peoria gat., išėjo gatvai-
tėn ties savo namai s,v tenai at-

ę 

rado gulintį be žado savo 3 
metų vaiką Juozuką". Vaikas 
mirė. 

Tėvas, V. Kučinskas, tvirti
na, jog vaikas turėjo nusiristi 
nuo pašalinio tvartuko stogo. 
Bet ant lavonėlio neatrasta jo
kių pasižeidimo ženklų. 

(Policija pradėjo tardymus. 

Tokyo, Rūgs. 13. — Iš Korė
jos pranešama apie 15,000 su
sirgimų choleros epidemija. 
6,000 žmonių jau mirė. 

veik sugriausiąs bolševikų 
valdžią, tuoj aus sušauksiąs 
Rusijos steigiamąjį susirinka
mą. Susirinkimas pasirinksiąs 
sau tinkamą Valdžios formą. 

Tai pirmutinis priešbolševi-
kinis Rusų. vadas, kurs viešai 
ima vaduoties laisvės princi
pais. 

Pripažįsta nepriklausomybę 
Lietuvai. 

Be kitako gen. "VVrangelis 
pranešė, jog pripažįsta pilną
jį} nepriklausomybę Lenkijai 
Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
Georgiai ir Azerbeidjanui. 

Gi Ukrainijai, Kubaniui, 
Astrachaniui, Terekui ir ki
toms teritorijoms pažada pla
čiąją savyvaldą. Sako, tie 
kraštai su. Rusija gali but su
rišti federativiais ryšiais. 
Vieno angšliško laikraščio ko
respondentui jis sakė: 
J ' N o r s mes turime daug ką 

bendra su tomis šalimis, kaip 
tai Lenkija, Lietuva, Latvija, 
Estija, Georgija ir Azerbeid-

Faktingai, jie šiandien 
jau nepriklausomi. Taippat 
mes neturime jokio pasiketini-
mo maišytis į atskiras lokales 
administracijas atskirų Rusi
jos dalių, kaip tai Ukrainijos, 
Kubaniaus, Astrachaniaus, 
Te reko i r kitų teritorijų. , , 

Rusijos federacija. 

"Mano nuomone, Rusija y-
ra didelė atskirų valstijų fe
deracija,!'sakė gen. Wrangel. 
"Tos atskiros Rusijos dalys 
taip tampriai surištos kraujo, 
kalbos, ekonomijos ir politi
kos ryšiais, jog apie kitokį ša
lies patvarkymą neturėtų bū
ti nei kalbos. 

"Mūsų tikslai suimami 
trumpai vienan sakinin. Mes 
kovojame už laisvę. Nes vi
sam pasaulyj nerasi didesnės 
tiranijos, kaip bolševikizmas. 
Bolševikizmas priešingas vi
sokiai personalei ir politikinei 

teisei ir peržengia kiekvieną 
švenčiausią, teisybės principu. 

"Šiandien su mumis stom 
daugelis dalių Rusijos, kaip 
tai kazokai Dono, Tereko, Ku
baniaus, Astrachaniaus ir Uk-
rainija. I r yra vilties, kad 
mums toje kovoje stipriai pa
gelbės ypač Ukrainija, ku : 

rios didžiuma gyventojų jau 
šiandien mums simpatizuoja. 
Jų pakilimas prieš bolševikus 
laukiamas ir tai butų svar
biausias daiktas. 

Pavojus yra visam pasauliui. 
"Šiandie mes atsidūrę 

priešais didelį pavojų. Tasai 
pavojus grūmoja ne vienai 
Rusijai, bet visam pasauliui. 
J i s grūmoja viso pasaulio ci
vilizacijai. As pats persona
liai esu pasirengęs susidėti 
su bile viena kokia viešpatija, 
katra pagelbėtų nuversti rau
donųjų komunizmą. 

AMERIKOS KATAL1KĮĮ 
MISIJONORIAI INDIJOJE, 

I r 
« — — — — — — — 

Londonas. Rūgs. 13. — An
glijos vyriausybė pripažino A-
meriikos Katalikų Misijų tary
bą ir leido amerikoniškiems 
kataliky misijonoriams dar-
buoties Eldijoje. 

Tuo tikslu čia daug pasi
darbavo Katalikų Bažnyčios 
Praplatinimo draugijos Chica-
goje prezidentas, pralotas Fra
ncis C. Kelly. 

Darbuojasi dar, kad ameri
koniškiems misijonoriams bu
tų leista veikti ir buvu
siose visose Vokietijos kolio-
nijose Aprikoje ir kitur. Tų 
kolionijų daugumą valdo Ang
lija. 

Seniau kaip Indijoje, taip 
ir tose kolionijose daugiausiai 
darbavosi Vokiečių katalikų 
misijonoriai. Po karo Angli
ja nenori įsileisti Vokiečių mi-
sijonorių. Nors katalikų mi-
sjonoriams politika negalvoję, 
bet Anglų neintikinsi. 

Tad vietoje Vokiečių tuos 
plotus karo mettl apleistus 
dvasiškuosius laukus užims 
amerikoniški rai«ijonori*L 

1,500 ŽUVUSIŲ IR 10,000 SU 
ŽEISTŲ. 

Apie 100,000 žuvusių netekę 
pastoges. 

PRIEŠ ITALIJOS RAADI 
KALUS STATOMA KARUO 

MENĖ. 

Pagaliaus vyriausybė pamatė 
sau pavojų. 

SUAREŠTUOTAS TURKI 
JOS ĮPtDINIS. 

Stipriai apsaugojami sultano 
rūmai. 

a Mūsų šitoje kovoje mums 
pagelba būtinai reikalinga ne 
tiktai medžiaginė,, bet ir mo
ralė. Ypač tai suprato mus 
šitam padėjime esančius Pran
cūzija, kuri pripažino mūsų 
vyriausybę. 

Tas nuotikis nei vieno neste
bina. Juk ta pati Prancūzija 
kituomet pirmutinė buvo pri
pažinusi Suv. Valstijų nepri
klausomybę. Nes mes kovoja
me už šalies valdžią, paremtą 
demokratybės idealų princi
pais 

Konstantinopolis, Rūgs. 13. 
— Turkijos sosto įpėdinis, A-
bdul Medjid Effendi, mėgino 
pabėgti Anglijon, pas nacijo-
nalistus. Bet nepavyko. J is bu
vo suimtas, suareštuotas ir 
paimtas jo automobilius. 

Yildiz rūmai, kuriuose gy
vena sultanas, stipriai apsau
gojami. Keliomis eilėmis nus
tatyta policija. Nes .susekta 
grūmojimų sultaną nužudyti. 

Rymas, Rūgs. 12. — Tikras 
i 

skaitlius žmonin aukų, nuken
tėjusių nuo žemės drebėjimo 
praeitą antradienį, nežinomas. 
Bet paskelbta, jog apie 100,00 
paskelbta, jog apie 100,000 
ižmonių kuoveikiaus reikalin
ga pastogė. 

Sulig naujausių žinių iš nu
kentėjusių vietų nuo pašei pi -
pinių veikėjų, galimas daiktas, 
jog 1,500 žmonių bus nužudy
ta ir apie 10,000 bus sužeista. 

Į nelaimės paliestas vietas 
iškeliavo žemdirbystės mini^-
teris Micheli. Florencijon nu
vyko Italų Raudonojo Kry
žiaus organizacijos pirminin
kas Ciraolo. 

Oficijaliai čia užginama, 
kad kalne d'Uncello butų atsi
vėręs ugnekalnis. 

DAR VIENA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJE. 

A 
Mexico, City, Rūgs. 13. — 

Valstijoje Chiapas prieš nau
ją valdžią revoliuciją pakėlė 
gen. Miguel Pineta su 200 ka
reivių. 

us, Rūgs. 12. — Ita
lijos miestuose Milane Lucca 
ir kituose radikalų agitatorių 
sukurstyti darbininkai jau il
gas laikas trukšmavo. Darbi
ninkai pagrobė savo rankosna 
visą eilę dirbtuvių. Kaikurio-
se dirbtuvėse įsteigti sovietai 
ir revoliucijiniai komitetai. 
Kai-kuriose imta dirbdinti net 
ginklai ir amunicija. 

Italijos vyriausybė ilgas lai
kas į tuos trukšmavimus atsi
nešė neutraliai. Lukeriavo, ką 
toli aus pradės darbininkai. 

Šiandie gauta žinių, jog vy
riausybė pagadiaus pametė ne-
utralę poziciją ir pakilo pat
varkyti kurstytojus ir kursto
muosius. Nes darbininkai imta 
jau ruošti tikron revoliucijom 

NAUJAS TAIKINIMŲ 
REHCALIVI-

MAS VOKIETIJAI, 
NORIMA, KAD LENKAI 

NAUDOTŲSI KIEL PER-

Vokietija nesutinka su tuo 
reikalą vimu. 

Paryžius, Rūgs. 13. — čra 
talkininkų ambasadorių tary
ba nutarė ir pasiuntė Vokieti
jos vyriausybei notą, kad Vo
kietija praleistų Kiel perkasti 
Lenkų laivus, gabenančius* 
Lenkijon amuniciją. 

Nuo Lenkų iš. Varšavos 
gauta nusiskundimų, jog tame 
perkase, kurs jungia Šiauii'-
nes jūres su Baltijos jūrėmis* 
Vokiečiai sulaikę du laivu so , 
amunicija. 

Ambasadoriai tad nuspren
dė, kad kol Vokietija nėra ka-

Tad vyriausybė į tuos mies- r e su Lenkija, Vokiečiai netu-
ri teisės uždrausti tuo perka
su plaukti laivams su amuni
cija. / 

• 

— 

SUNAIKINTA 100 MIESTŲ 
IR MIESTELIŲ. 

Florenoe, Rūgs. 12. — Nuo 
žemės drebėjimo žiauriuose 
nuo Čia sunaikinta apie 100 
miestų i r miestelių. Didžiuma 
iš jų visai sugriauta. 

• 

PRANCŪZAI PANAIKINO 
61 VOKIŠKĄ LAIKRAŠTĮ. 

Berlynas, Rūgs. 13. — Vie
tos laikraščiai praneša, jog 
Prancūzai okupuotuose Vokie
tijos plotuose panaikinę 61 
vokišką laikraštį. 

f HINGS THAT NEVER HAPPEN 
»* GEIIE BYRNES 

\> 

KAS MOMENTAS GALI 
MIRTI, 

Londonas, Rūgs. 12. — Ba
daujantis Corko lordas majo
ras McSweeney taip sublogė-
jo, * kad vakar jau negalėjo 
pažinti jį aplankusių saviškių. 
Kas momentas nelaimingasis 
gali numirti. 

tus, kur darbininkai pagrobę 
valdo dirbtuves, pasiunčia ka-
ruomenių. 

Tomis dienomis trys kompa
nijos pėstininkų mieste Lucca 
atėmė nuo darbininkų kelias 
dirbtuves. Vienoj dirbtuvėj at
rasta pagamintų 60,000 bom
bų. 

Milane kaikuriose dirbtuvė
se darbininkai gaminasi šar
vuotus automobilius, kulkas-
vaidžius ir kitokius ginklus. 
Sakoma, ir į tenai 'bus pasiųs
ta skaitlinga karuomenė ir dar 
bininkai bus patvarkyti. 

Iš Milano pranešama, jog 
revoliucijinis darbininkų, vei
kimas smarkiai, išvystoma*. 
Turine darbininkai irgi pradė
ję nerimauti. 

Kas gali pasakyti, ar tik ne-
pervėlai vyriausybė imasi pa
tvarkymo darbo. Nes kai-kur 
pakeliamos kruvinos riaušės. 

Yra baimės, kad kartais ge
ležinkeliečiai gali atsisakyti į 
tuos miestus vežti karuomenę 
geležinkeliais. 

DU. S. V. LAIVU UŽPLAU-
K £ ANT UOLŲ. 

nas iš anų netolies 
Liepojos. 

Londonas, Rūgs. 11. — Sulig 
gautų kibirkštiniu telegrafu 
žinių, du Suv. Valstijų laivai, 
vienas karo laivas Pittsburgh, 
kitas pasažierinis laivas Sibo-
ney, užplaukė ant povandeni
nių uolų, ir kamuojasi 

Karo laivui \£a nelaimė įvy
ko Liepojos pakraščiuose, Bal
tijos juroje. Gi Siboney — ties 
uostu Vigo, Ispanijoje. 

AUSTRALIJOJE BUS BAL
SUODAMA PRIHIBICIJOS 

KLAUSIME. 

— Duokš man mažą stiklelį! 

Perth, Australija, Rūgs. 10. 
— Visoj Australijoj greit* lai
ku bus balsuojama prohibici-
jos klausime. 

Už svaigalų prohibiciją va
roma smarki agitacija, 

Apsausinimo perkase (drei-
nage canal) atrasta riežinomo 
žmogaus lavonas. 

Berlynas, Rūgs. 12. — Anot 
apturėtų čia iš Kiel žinių, 
Kiel perkaso valdžiai Vokieti
jos vyriausybės įsakyta ne
praleisti perkasu jokių sveti
mų laivų su amunicija. 

Laikraštis Vossische Zei-
tung rašo, jog Vokiečių vy
riausybė nesutikusi su Pran- ( 

cuzų ambasados reikalavimu. 
Kiel perkasu praleisti Danų 
laivą Dorrit, kuriuo buvo ve
žama Lenkams amunicija. At
plaukęs perkasu laivas sugra
žintas atgal. 

BUS NAUJA KONTROLĖ 
JUDĖJIMO. 

Pranešta, jog pienuojama 
perorganizuoti kontroliavimą ^ 
judėjimo vidumiestyj. Norima 
viską kitaip patvarkyti. Sker-
sgatvėje State ir Madison no
rima padirbdinti bokštą, iš 
kur per kokią mylią tom gat-; 
vėm visais keturiais šonais 
bus kontroliuojamas judėsi-
mas. 

Kontroliuoti judėjimą vidu
miestyj bus pavesta 700 polic-
monų. J ų viršninku ir toliaus 
bus policijinis kapitonas Colli-
ns su keliais pagelbininkais. 

63,000 BOLŠEVIKŲ KAREI
VIŲ INTERNAVO VO 

KIETIJOJ. 

Berlynas, Rūgs. 13. — Su
lig oficijalio pranešimo, Vo
kietijoje internuota 53,000 bol
ševikų kareivių, katrie buvo 
perėję rytinės Prūsijos rube-
žius atsimetant nuo Varšavos. 

Be to,- Vokietijoje internuo
ta ir 10,000 Lenkų kareivių. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mt4-

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
11 buvo tokia sulig Merchanta 
Loan and Truat Co.: 
Anglijos sterlingų svarui „ $3.52 
Lietuvos lOOauksinų 1.87 
Lenkijos 100 markių 45 
Vokietijos 100 markių 1.87 
Prancūzijos už 51.00 14 fr. g8 
Italijos už $1.00 . 23 1. &0 
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rVDraugas" Publishing Co. 
2834 S. Oakley Ave. Chicago. 

Svarbiausias Dienos 
Klausimas. 

Takas per Lietuvą. Anglija ir Lietuva. 

Mokyklos. 
Vaikučiai sugrįžo į mokyk

las vasaros atostogoms pasi
baigus. Bet žmonės tebesiginči
ja už mokyklas. 

Mes pereitą vasara, rašėme, 
i a d Michigan'o valstijoje p. 
James Hamilton buvo sukėlęs 
didelę agitaciją, idant priver
tus visus vaikus tarp 6 ir 16 
metų vaikščioti į taip vadina
mas viešąsias mokyklas. To
kiu būdu butų tapusios panai
kintos visos katalikiškos mo
kyklos. 

P-nui Hamiltonui pasisekė 
tiek, kad sumanymas tapo 
įtrauktas į dalykus, už kuriuos 
turėjo balsuoti Michigan'o pi
liečiai šį rudenį. Generalis at
stovas Groesbeck protestavo 
rodydamas, kad .sumanymas 

Šiandie daug yra svarbių 
klausimų. Juk šalyje varoma 
smarki prezideneijalė rinkimų 
kampanija. Abi didžiuli parti-
ji—demokratų ir republikonų, 
gaminasi lenktynėsna. Kaip 
tai, taip kitai norisi laimėti. 
Tai ne juokai paimti rankas-
na tokios didelės šalies styrą. 
Tad tam tikslui nesigailima 
nei turto, nei ištvermės. 

Kaip kam tad atrod, kad 
tasai partijų lenktyniavimas 
už pirmenybę šiandie yra svar
biausias -klausimas. 

Teeiaus yra svarbesnis klau
simas. Nors jis arti surištas -su 
busimais rinkimais, bet spau
doje ir susirinkimuose retai 
paliečiamas. 

Tai svaigalų prohibicijos 
klausimas. 

Atrodo, kad prohibicija jau 
įvesta ir kad apie tai neturi 
but jokios kalbos. Juk gyvuo
ja įstatymas. Prohibicija in-
traukta šalies konstitucijom 

Bet taip nėra. Prieš prohi
bicija veikia stiprios galybės. 
Nes patsai prohibicijos priedas 
konstitucijoje nėra taip stip
rus, kad jo niekas negalėtų 
paliesti. Tas priedas turi tik 
gražų vardą. Nes kongresas 
visuomet gali be to priedo pa
naikinimo sugrąžinti šaliai 
svaigalus. 

Bravarų savininkų nusam
dyti agentai darbuojasi. Jie 
nesigaili pinigų, kad kongre-
san patektų atstovai, šalinin
kai "lengvojo" alaus ir vyno. 

Ką-gi reiškia tas- "lengva
sis' alus ir vynas? Reiškia 
sugrąžinimą svaigalų. Nes pas
kui "lengvąjį" tuogaus sektų 
ir "stiprusis." 

Buvęs Pinigyno sekretorius 

Lenkai prasimano sakydami, 
buk Vokiečiai ir Rusai padeda 
Lietuviams gintis nuo Lenkų 
užpuolimo, bet tas ppasimany-

. 

mas nėra paikas. 
Lenkų telegrama. 

Trečiadienio, Rugsėjo 8 d. 
telegramos sakė, kad Len^ų 
ponai Varsa voje tvirtino: 
"The Germans and bolshevik 
w 
planned to use Lithuania as a 
corridor connecting Russia 
and»East Pruseia." (Vokiečiai 
ir bolševikai ketina panaudoti 
Lietuvą, kaipo taką sujun
giantį Rusiją su Rytų Prūsi
ja). Mes aiškiai matome, kad 
tai yra tiktai Lenkų spėlioji
mas, bet turime pripažinti, kad 
tas spėliojimas nėra kvailas. 
Jeigu Lenkai butų Vokiečių 
arba bolševikų kailyje, tai rū
pintųsi susisiekti vieni su ki
tais ir tam tikslui panaudotų 
Lietuvą. , 

Nors iš to dar neišeina, kad 
bolševikai su Vokiečiais istie-

tėvynę, bet jie visai nemoka 
suprasti. mažųjų tautų širdies 
ir jų noro turėti laisvės. Todėl 
Prancūzija padarė didelę klai
dą pažadėdama pritarti Len
kams, kuomet jie pasisakė no
rį apimti Lietuvą. Atiduodant 
Lietuvą Lenkams tikėtasi dve
j o p a naudos: pirma, kad Len
kai stipriau negu Lietuva 
skirs Vokiečius nuo Rusų ir, 
antra, kad Lenkai turės priei
gą- prie juros, nors netektų 
Danzigo. <Visi rimtieji diplo
matai žino, kad Danzigo juo
sta teko Lenkams neilgam. Ta 
juosta ilga ir siaura. Beveik 
visi jos gyventojai yra vokie
čiai. Kaip tik Vokietija apsi-
gydys karo žaizdas, taip spus
tels juostą ir Lenkai jos ne
teks. 

Kada dar Vokiečiai buvo 
.galingi; kada dar bolševikų 
nebuvo, mes jau rašėme, kad 
šitą, sunkų uždavinį reikia ap
rūpinti dviem sąjungom, suda-
rytom iš trijų tautų. Tegu -bu 

sų tariasi, tečiaus mums nau - j t u Lenkai sudarę; sąjungą su 
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yra priešingas konstitucijai, 
todėl negali būti balsuojamas. falcAdoo šaukia, kad šalies veir 

Bet Hamiltonas pastatė savo 
kandidatūrą į valstijos guber
natorius ir ėmė smarkiai agi
tuoti, kad taptų išrinktas. Par
tijų balsavimai įvyko Rugsėjo 
4 d. Hamiltonas gyvena Det
roite ir tame mieste gayo tik 
2,060 balsų iš 350,000. Rinki
muose buvo devyni kandida
tei. Hamiltonui teko septinto
ji vieta. Visoje valstijoje jis 
tesurinko tik apie 20,000. To
kiu būdu nei savoji partija Ha
miltono nestatys kandidatu į 
Michigano gubernatorius. 

Užtatai Groesbeck, kuris gy
nė liuosasias mokyklas, gavo 
78,778 balsų. t. y. 17,536 dau
giau negu artimiausias jo 
lenktininkas Campbell, kuris 
gavo 61,242 balsų. Tokiu būdu 
pavojus parapijinėms mokyk
loms Michigan'o valstijoje 
praėjo. t 
— Tuom tarpu Chicagoje kata-
•likiškos mokyklos eina aug-
štyn ir geryn. Jose yra apie 
130,000 vaikų. Iki šiol kiekvie
na mokykla savotiškai vedė 

• užrašus, ir savus vartodavo 
rankvedžius. 

Kaip tik arkivyskupas J. AV. 
Mundelein atkeliavo į Chica-
gą, taip sudarė tam tikrą mo
kyklų valdybą. J i jau dirbo ir 
pirma, bet del stokos vietos ir 
priemonių mažai tegalėjo pa
gelbėti. Šįmet ji įsigijo vidur-
miestyje užtektinai vietos ir iš 
ten lengvai galės susižinoti su 
visomis Chicagos mokyklomis. 
* Katalikiškos šio miesto mo
kyklos stovėjo mokslo žvilg
sniu nežemiau už viešąsias. 
Bet tai nereiškia, kad negali
ma buvo pakelti mokslą dar 
augščiau. Suvienodinimas me
todų ir apyskaitų palengvįs 
sulyginimą vienų mokyklų .su 
kitomis. Tokiu būdu irus dary
tis kaskart didesnis mokyklų 
lenktyniavimas. Jis, be abejo
nės, pakals mokslą visose. 

t 

kėjams reikia stipriai apsi 
drausti prieš "lengvojo" alaus 
ir vyno sumanymą. Sako, kuo
met duryse butų padaryta sky
lė, tuomet butų lengva išversti 
ir pačias duris. 

Svaigalų prohibicija Suv. 
Valstijoms tikrai išganingas 
daiktas ypač šiais neramiai
siais laikais. 

Tad ją reikia ir saugoti. 
Prohibicija tinkamiausiai 

gali apsaugoti piliečiai ir pi
lietės savo balsais rinkimų me
tu. 

Italijos Nelaimės. 
Italijos viešpatija pergyve

na labai sunkų laikotarpį. Po 
didžiulio karo Europoje Itali
ja baisiai nusilpnėjo ekonomi
niu žvilgsniu. Karas prarijo 
kuone visas šalies gerybes. Po 
karo Italų tauta turėjo iš
tempti visas savo jėgas, kad 
apsiginti nors bado, kad pa
tvarkyti šalies industrija ir at
simokėti nors nuošimčius už 
priimtas skolas. 

Kuomet apie tai visa buvo 
rimtai galvojama, tuč-tuojaus 
šalį palietė nelaimė. Karo me
tu šalies politikoje sustiprėjo 
socijalistų partija. Pokariniuo
se parlamentan rinkimuose ta 
partija didžiai laimėjo. Parla
mentum inėjo apie pusantro 
šimto socijalistų atstovų. 

Socijalistams buvo daug 
džiaugsmo. Bet su tuomi šalis 
susilaukė pradžios nelaimių. 
Nefr socijalistai gavo, daugiau 
pajėgų kurstyti tamsias darbi
ninkų minias. 

Paklio Šalyj streikai. Pakėlė 
galvas visi kairiausieji gaiva
lai. Ir vietoje atgaivinimo ša
lies visur pakilo suirutės. Kai-
kuriuose industrijos centruose 
socijalistų sukurstyti darbi
ninkai pagrobė savo rankosna 

dingą apsvarstyti tą mintį 
ypač dėlto, kad nei bolševikai 
nei Vokiečiai nėra mums per-
geriausi. Iš abiejų galime ti
kėtis nemalonaus pasikėsini
mo. 

Vokiečių ir bolševikų susi
siekimas. 

Nors karas jau pasibaigė, 
bet Vokiečiai tebėra talkinin
kų priešai. Priešai jiems yra ir 
bolševikai. Iš to kyla savaime, 
kad Vokiečiai susivienys su 
bolševikais, idant atsigintų 
nuo talkininkų. Reikalas, atsi
spirti prieš talkininkus Vokie
čiams ir bolševikams yra taip 
didelis, kad jį lengvai galime 
pripažinti ir tikėti, kad jį taip
gi pripažįsta Vokiečiai su bol* 
ševikais. 

Seniau Vokiečiai turėjo la
bai smarkų laivyną, Rusija— 
pusėtiną. Tada jie butų galėję 
lengvai susisiekti juros keliu. 
Dabar ir Vokiečių ir Rusų lai
vynų beveik nėra, todėl susi
siekimo reikalas sausuoju ke
liu labai aiškus. Vokiečiai su 
bolševikais nėra taip paiki, 
kad to reikalo nematytų, • 

Lietuva yra tarpe abiejų. 
Jeigu vienas ar kitas paglemž
tų Lietuvą, tai butų patogiau
sias susisiekimas abiem. Pro
tingas tat talkininkų politikos 
uždavinys buvo ir tebėra gin
ti Lietuvos neprigulmybę, nes 
tokiu būdu pasunkinamas su
sisiekimas Vokiečiams su bol
ševikais. M 

Prancūzų politika. 

Prancūzai labai myli savo 

Prancūzais, Prancūzai su Lie 
tuviais. Tada visų trijų tautų 
reikalai butų aprūpintu Pran
cūzija butų apkabinusi Vokie
tiją replėmis, Lenkija butų ga
lėjusi liuosai naudotis Nemu
nu ir Klaipėda savo prekėms 
vežti, Lietuva butų turėjusi 
neprigulmybę, ramų gyvenimą 
visur ir Vilniuje ir ginčui ki
lus su Lenkais Prancūzija bu
tų bešalis teisėjas. 

Bet į tą mųs sumanymą ne
žiūrėjo nei Prancūzijos diplo
matai, nes pačių Lietuvių de
legacija Paryžiuje "Draugo" 
straipsnių neskaitė. "Drau
gas" nekaip negalėjo prižibėti 
prie tų ponų didybės. Praėjo 
treji iuftai. Lenkai jau įtari
nėja Lietuvą, kad draugauja 
su bolševikais ir Vokiečiais. 

Lietuva teisingai galėtų .sa
kyti: "O kur jus buvote, kada 
mes aure siulėmės apkabinti 
Vokiečius iki jjačios Baltosios 
juros? Kodėl tuomet nenorė
jote mųs klausyti! Kodėl ta
da nesiteikėte pripažinti, kad 
mes esame!" Už tokį panieki
nimą Lietuva turėtų teisės su
sidėti su panieįįntojų priešais. 
Juk tauta turi teisę ir prieder
mę ten aprūpinti savo gyvybę, 
kur gali. Jei ją atmeta Pran
cūzai su Lenkais, ji turi teisę 
kreiptis į kitą pusę. 

Bet Lietuva šiandie to ne
daro. J i nepasiduoda nei Vo
kiečiams, nes jų Bermontinin
kus sumušė Lapkrityje, 1919 
m., nei bolševikams, nes juos 
išprašė iš Vilniaus Rugpjūčio 
24 d.. 1920 m. 

Lietuvos politika žymiai 
krypgfai į tą pusę, kurias ne
sitikėjo nei Prancūzai nei Len
kai. Šiais, metais Lietuvos po
litikos atrama yra Anglija. 
Amerikiečiai peikdami savuo
sius diplomatus tankiai Smagrj-
ja jiems akis Anglijoe diplo-
matų protingumu. Galima vi
saip mintyt apie Anglus, bet 
visuomet reikia pripažinti, kad 
jų diplomatija stebėtinai su
tvarkyta ir turi nepaprastai 
daug gabių žmonių. 

Iš to savo politikos pakrypi
mo prie Anglijos Lietuva turi 
tris naudas. 

Anglija suteikia Lietuvai 
politinio prityrimo, kurio mųs 
apšviestunai neturėjo ir netu
ri visai. Antra, Rusijos ir Len
kijos pasikėsinimai sumažinti 
Lietuvą, apimti ją visai, arba 
atkirpti nuo jos nors dalį že
mės, atsimuša lyg dalgis į ak
menį—į Anglijos užtarymą. | 
Trečia, Anglija yra didelė pa
saulio viešpatija ištiesų pripa
žįstanti Lietuvos tautinį apsi
sprendimą ir sulig to apsiei
nanti savo politikos darbuose. 
Tos trys naudos yra taip di
delės, kad nei vienas Lietuvos 
diplomatas negali jų nematy
ti, arba netaikyti mųs šalies 
politikos prie jų. 

Angliškos globos nepa
rankumai. 

nago, ibet negalima to taip pa-1^ 
daryti, kad įžeidžiamosios Ša
lies valdžia neturėtų įtarimų. 
Tais įtarimais pasiremdama 
įžeistoji šalis, gal, nepajiegs 
atkerŠinti galingai Anglijai, 
bet už tatai atkeršys visu 
.smarkumu mums už ką patar
navome tais budais. 

(Pabaiga bu*}. 
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| Umok Garą Amatą. Už-
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Buk kirpėju. Ki
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dirbtuves. Siaučia vienos riau
šės ir žudynės. Žmonių turtas 
gaišinamas, nuosavybės naiki
namos. 

Iš pradžių šalies vyriausybė 
maišėsi streikuosna, riaušėsna, 
malšindavo sukurstytas mi-

sybei, savo tautos vadams pa
linkti materijai izman. 

Del tos pačios priežasties 
kentėjo vargus ir kenčia nelai
mingoji Prancūzų tauta. Jinai 
leidosi apvaldyti krikščiony
bės priešininkams. Šiandie 

nias. Bet paskui liovėsi tai da- Į sunkus daiktas jiems pasiprie-
ryti. Ir kuomet šiandie minios 
apvaldo ir naikina dirbtuves, 
vyriausybė nieko neveikia. Bi
josi aršesnių pasekmių. 

Pagaliaus prie šitos nelai
mės tomis dienomis prisidėjo 
dar kita. Tai baisus žemės dre
bėjimas pietinėse provincijose. 
Išnaikinta miestai ir mieste
liai, pragaišinta tūkstančiai 
gyventojų. 

Rodos, visų šitų nelaimių 
tauta jau neatkels ir sudribs 
po sunkiąja našta. Bet taip ne
bus. Nelaimių metu tauta pa
simokins ir susilauks skaistes
nių dienų. Bet kad daug vargo 
paneš, negali but nei kalbos. 
Gi pamokų jinai labai reika
linga už leidimą, savo vyrįau-

šinti. Nes jie yra įgiję pilną 
galę. Jų rankose visos apčiuo
piamos spėkos. 

Del to paties baisiai kenčia 
ir Rusų tauta. Rusai ilgus 
šimtmečius kreivatikystės ke
liais buvo vedami ir išnaudo
jami. 

Del to kenčia ir kitas šalys. 
Nes iš to paeina nelaimės ir 
vargai. 

Kaip Italai, taip ir kitos 
tautos išbris iš tų nelaimių ir 
vargų tik tuomet, kuomet atsi
kratys netikėlių ir nedorųjų 
vadų. Tik krikščionybės at-
naujėjimas sugrąžins pasauliui 
tvarką, gi atskirioms tautoms 

Suprasdami, kas darosi apie 
mus, ir žinodami svarbą prie
žasčių verčiančių mųs politiką 
prie Anglijos, mes vls-gi tu
rime žiūrėti akylai į dalykus. 
Negalime užmiršti, kad yra 
skirtumų tarp Anglijos ir Lie
tuvos, kad ne Lietuvos nau
dos, o Anglijos pelno, žiuri 
Anglijos diplomatai užtardami 
Lietuvą. Dabar mums yra nau
dos iš to užtarimo. Bet ar bus 
jos toliaus? Ar tas užtarimas 
neatsieis Lietuvai perskau-
džiai ir perbrangiai už dviejų-
trijų metų, arba toliaus? Nei 
vienas žmogus nėra diploma
tas, jei jisai gaudamas savo 
šaliai naudos iš svetur, nežiūri 
tų klausimų. Bet atsakymą 
jiem taip sunku gauti, kad ir 
diplomatai, turėdami daug 
darbo kasdien, pasilieka nega
vę. Tokiu būdu tautos politika 
čiuožia į tamsybę. Tat yra pa
vojinga. , 

Už Anglijos paramą mes tu
rėsime atsilyginti gana svar
biais dalykais. Pirmiausiai, 
mųs atstovai užrubežyje turės 
klausyti Anglijos ambasado
rių. Jei mūsiškiai atstovai tos 
paklusnyjbės neturės, tai Ang
lijos įtekmė padarys, kad Len
kai, Vokiečiai, Rusai ar Lat
viai labai mums įskaudįs. Ši
tas Lietuvos atstovų patarna
vimas Anglijos diplomatijai 
butų pakenčiamas visuose da
lykuose nepaliečiančiuose Lie
tuvos. Tada išeitų, kad Lietu
vos iždas apmoka atstovus 
svetimose šalyse, o tie dirba 
darbą Anglams. Bet tai maž
možis. Už tris augščiau minė
tąsias naudas galėtume Angli
jai padaryti tokį patarnavimą. 

Bet kartais patarnavimas iš
eis Lietuvai ant skriaudos. Im
kime pavyzdį. Anglija rengs 
karą su kokia nors didele ša
lim, kurioje yra daug darbi
ninkų Lietuvių. Prieš karą 
Anglija norės sukelti savp 
priešininkės šalies dirbtuvėse 
neramumų ir reikalaus, kad 
slaptieji Lietuvos agentai tuos 
neramumus didintų, kad kur
stytų rasių riaušes, daugintų 
gaisrus. Tokių priemonių var
toja visos viešpatijos ir#nėra 
aiškių žinių, kad tomis prie
monėmis nereikės patarnauti 
mūsų globėjams. Bedarant tą 
nedorą patarnavimą galima ramybę. Tik tikras Kristaus 

mokslas duos žmonijai Įaime, išsisukti iš teismo ar policijos ruomenėn. 

Tarp 15,821 Iiuosnorių, pri
imtų karuomenėn praeitą mė
nesį, kuris perviršijo visus tai
kos meto rekordu*, yra daug 
Iiuosnorių, kurie įsirašydami 
padavė gan indomias prieža
stis. Anot maj. gen.P. C. Har-
ris, generolo adjutanto, kuris 
užsiima Iiuosnorių įsirašymu, 
"seniai jau praėjo ta diena, 
kada vaikinas įsirašė karuo
menėn vien tik del to, kad jau 
niekur netinka arba nepasise
kimų dėlei." 

"Verčiaus lai mano • sunūs 
tarnauja Suv. Valst. karuoroe-
nėj tris metus negu kad moky
tųsi kokioj kolegijoj," pasakė 
Albert Bentley, vienas Chica
gos milijonierius, kada jis at
sivedė savo 18 metų sūnų, Al
bert D. Bentley, į vietinį Suv. 
Valst. karuomenėn įsirašymo 
ofisą netoli jo vasarnamio, Ep-
worth, Mich. Jaunasis Bentley 
skaitydamas apie Suv. Valst. 
karinę mokyklą, kuri randasi 
camp Grant, Illinois vais., ne
tik pats save, bet ir savo.tėvą 
labai užinteresavo. Del to jfs 
šiandie Iiuosnorių trims me
tams įsirašė į 51 pėstininkų 
kuopą, kad tą mokyklą pažin
ti ir išmokti amato. 

Wendel Childrew įsirašęs 59 
kp. pamarės artilerijoj, camp 
Lewis, Wasbington vai., pasa
kė tai padaręs del to, "kad 
išmokti amato, kuris jam at
neš naudą ir užsiėmimą atei
tyje. Čigonai man nedavė pro
gos įgyti arba atsiekti šio tik
slo." Jis nustebino Liet. H. G. 
Dowdall bepasakodamas apie 
savo kūdikystę. Jis gimė Fort 
Wortb, Texas. Motina mirė 
jam dar' kūdikiu būnant. Apie 
savo tėvą nieko neatsimena. 
Ūkininkas užaugino jį paėmęs 
iš prieglaudos namo. Jam la
bai pamėgo čigonų šposai ir, 
pamylėjęs jų nedanbštumą ir 
nuolatinį važinėjimą, jis su 
jais išvažiavo į Kansas City. 
Ir nuo to laiko rki dabar vie
natinis jo užsiėmimas buvo: 
pardavinėjimas laikraščių gat-
ve s e. ĵ 

Private Charles Darnick iš 
Coopersville, Mich. įsirašė ka
ruomenėn vien del to, kad iš
mokti ir suprasti automotivo 
dalykus ir pastoti garsiuoju 
emimiku. Šiandie jis lavinasi 
camp Lewis, Washingtono 
vals. t , 

Walter T. Jonės, baigęs uni
versitetą, tarnavęs praeitoj ka
rėj buvo jau paliuosuotas ir 
štai vėl įsirašė vien tik užsiin
teresavęs meteorologijos sky
riaus darbu. 

Amen W. Hopkins, 19 metų 
vaikinas, įsirašęs trims me
tams kavalerijon, kad gauti 
progą tapti vienu Suv. Valsti
jos"'Vokietijoj kavalerijos na
riu, ir jau dabar besiekiąs sa
vo tikslą. Šis jaunikaitis šį pa
vasarį baigė Hughes High 
School, Cincinnati, O. ir pelni: 
jęs scholarship Yale universi
tete. Jo tėvas, Edward M. 
Hopkins, išsireiškęs, kad kož-
nam vaikinui beveik reikalin
ga, užbaigus savo mokslo die
nas po paprastai labai švelnia 
įtekme moteriškų mokytojų, 
tapti po tikra narsuolių, veik
lių vyriškių priežiūra. Šitą 
progą turi kožnas vaikinas ir 
ją parankiausia atsiekti įsira
šant Suvienytų Valstijų ka-
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< iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2614 W. 43rd Street. 
Nuo ryte iki piet 
TeL McKinlej 263 

• • • ' 

Dr.M. i n r* f 
3107 So. Morgas Street 

CIOG&GO, EUUMOI* 

Valandos: — f iki 11 Ii ryto: 
• po pietų iki • rak. !feaelio-
mis nuo S Iki 6 vaL vakarą 

DR. S. NAIKUS 
umruvif 

GYDYTOJAS IR CH1RL RGA6 
Otlmm »r Osv«ktmo Tt«t» 

S252 6o. HLalBted Btr. 
Ant Viršaus Unrvenal State Bank 
Valandos nuo 16 iki l t ryta: nu 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki t vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonam Varas 

3 

* i^—~~ — — - - ~ j * ~ i— ~ i • • • 

Telefonas Boalevard 6166 

. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S. Halsted Str. 
VALAND08: 0—12 A. M. 

1—«; 7—8 P. M. 

Dr.A.L.Yušk« 
1900 S. Halsted1 Str. 

Tel Canal 2116 
Valandos: 10 ryto fkl t vakare 

Gyvenimas 
. 2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

iniimiieieiiiiiiiiiimeiiiHHiiiiiiiinii—>M 

— , 

r DR. G. R. GLASER. 
Praktikuoja 29 metai 

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

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ii»ų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 rrf 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo t iki 2 po piet. 
Telefonas Taras 887 

A. PETRATIS a FABIJONAS 

A. PETRATIS * CO. 
Mortgage Bank 

REAIi ESTATE—INSfRANCE 
Buropean American Bnreau 

Stenėta Pinigus. Parduoda 
Laivokortes 

N O T A R U r s A S 
809 W. t t t h Str. Chlcago, 

Telephone Boulevard 611 
• .•-•jai . • ' • i ji. i acagĮgmeMan 
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CLEVELAND, OHIO. 
\ 

Parapijos bazaras. 

< — 

Rugp. 22 — 29 d. d., š. m., 
Lietuvių R. K. Sv. Jurgio pa
rapijos buvo bazaras. Jis tę
sėsi vieną savaitę. Parapijo
nai savo atsilankymu gausiai 
rėmė šį darbą. Pelno liks apie 
virš $3000.00. Tuojau pradės 
statyti naują bažnyčią ir mo
kyklą. Tas atsieis nemažai pi
nigo. 

L. L. P. bonai. 
Rūgs. 3 d., š. m., Lietuvos 

Laisvės Paskolos Boną stotis 
sušaukė susirinkimą lietuviš
kų draugiją pirmininką ir 
raštininką bei kitą, kurie par
davinėja L. L. P. bonus. P-as 
S. Zaborskis, L. L. P. B. sto
ties iždininkas, pranešė, kad 
jau yra parduota boną už a-
pie$49,000.0Q. Gi Cleveland'o 
kolonijai yra paskirta išpar
duoti už $90,000.00. Sutarta 
būtinai parduoti už paskirtą 
sumą ir nepasilikti kitą kolo
niją užpakalyje. 

Pasilinksminimo vakaras. 

Rūgs. 5 d.,š. m., A. L. R. 
K. M. Sąjungos 26 kp. Good
rich Uouse salėje įrengė 
"Gvazdziką" vakarą. Kadan
gi oras buvo vėsus, tai jauni
mo prisirinko daug. Abelnai į 
sąjungieerą vakarus žmonės 

* 
skaitlingai lankosi, nes jos 
gražiu savo apsiėjimu gali ir 
moka visus patenkinti. 

Tik vienas dalykas yra peik
tinas Lietuvią rengiamuose 
vakaruose. Kuomet yra groja
mi grąžąs lietuviški šokiai, 
žaidimai, tada atsiranda to
kią, kurie nemoka gerbti savu 
gražių papročių, o stengiasi 
prieštarauti lietuviškiems šo
kiams. Net svetimtaučiai myli 
šokti lietuviškus šokius, o mu
šą "grinorėliai bei grinorė-
lės" niekina juos. 

Reikėtų susiprasti, gerbti 
savo gražius papročius, o tuo
met mus gerbs ir kiti. Lietu
vaitės gali tame pasidarbuoti, 
neidamos šokti su tais, kurie 
laike grojamų lietuviškų šokių 
šoka kitokius. Juk tai yra ne
kultūringumas. 

Koncertas. 

Rūgs. 6 d., š. m., L. Vyčių 
25-ta kp. Goodrich House sa
lėje buvo įrengusi koncertą 
p-ms Pociams iš Chicago, 111. 
P-nia O. Pocienė solo padai
navo daug dainelių. P. Pocius 
ant pijano paskambino keletą 
muzikos šmotelių. Žmonių bu
vo daug. Visi liko patenkinti. 
Užbaigiant programą, sudai
nuota Lietuvos imnas — Lie
tuva Tėvynė Mušą. 

Simono Sunūs. 

pilė ant ugnies. Pildamas ap
liejo 9 metą vaiko kojas,ku-
rios s^iga užsidegė. Klykda
mas vaikas parbėgo namo. 
Iki ugnis tapo užgesinta ko
jos vaiko labai apdegė. Pribu
vęs gydytojas ir sumažinęs 
skausmus pasakė, kad vaikas 
negreit pagysiąs. Tėvai yra 
dideliame nusiminime, kad'jų 
vaikelis turi taip sunkiai sirg
ti. 

Deginti poperas bei sąšla
vas turėtų tik suaugusieji. Gi 
tėvai turėtų saugoti savo vai
kus ir neleisti jiems kūrenti 
bile kokią ugnį, nes ji yra 
priežastimi didelių ir baisių 
nelaimių. 

B. D. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Spring Valley, 111., 
Rugpjūčio 31 d., 1920 m. 

" Draugas,'' 
Chicago, 111. 

Gerbiamoji Redakcija:— 
Per mano ir kitų pasidarba

vimą, tapo surengtos prakal
bos L. Misijai mieste Kewanee, 
111., kur lankėsi p. Vileišis. 
Jeigu tenai nebūtų pribuvęs, 
tai butų buvus didelė negarbė 
visai Lietuvai. Bet dabar la
bai linksma, kad pribuvo. 

Čia prisiunčiu ir laišką iš te-
nais—gal jums bus indomus. 
Jame yra daug svarbos. 

Albinas Pilipaitis, 
L. L. P. stoties rast., 

227 W. 4th St., 
Spring Valley, PI. 

KBWANBE ILL. 

Čia buvo atsilankęs Lietu
vos Misijos pirmininkas p. J. 
Vileišis, kurį vietos Lietuviai 
gražiai priėmė. Paėmė svetai
nę, pakvietė miesto majorą 
ir Union State banko iždinin
ką. P-as Vileišis kalbėjo lietu
viškai, o miesto majoras ir 
banko valdininkas angliškai. 
Žmonių buvo daug. Bonų par
duota už 1,150 dol. ir sutvėrė 
stotį. Paskui gal daugiau boną 
parduosim. 

Vakare buvo daug ir svetim
taučių. 

J. Pakatinskas. 

IŠ CHICAOOS IR APIELIN-
KĖS LIETUVIŲ SUSIRIN
KIMO, ĮVYKUSIO RUG

PJŪČIO 29 D., 1920 M., 
CONGRESŠ VIEŠBU-

TYJ, CHICAGO. 

gauta atsakymas iš Valstybės 
departamento, kuris buvo per
skaitytas. J is duoda suprasti, 
kad Lietuvą pripažinti reikia 
susitarti su Rusija. (Pats at
sakymas, gal but, tilps laik-
rašdiuoeė). Bnvo prisiminta 
apie Cokby notą Italijos am
basadoriui Rusijos klausime, 
kur prisiminė ir Lietuvą. 

4). P-as Vileišis prisiminė, 
kad iš šio susirinkimo butą pa
siųsta telegrama Lietuvos val
džiai, išreiškiant džiaugsmą, 
kad liko atimtas iš priešų, Vil
nius su kitomis teritorijomis, 
priklausančioms Lietuvai. Su
sirinkimas užgiria Su pasiža
dėjimu didelės pagelbos Lie
tuvai. 

5). P-as Vileišis atsikreipia 
į susirinkusius iškeldamas 
klausimą kaslink sudarymo 
bendro Lįetuvių "kūno," ku-
ris? be skirtumo srovių-parti-
jų, dirbtų bendrą Lietuvos val
stybės darbą ir paduoda susi
rinkimui apsvarstyti. Įnešta 
išrinkti susirinkimui raštinin
ką. Išrinktas J. A. Miokeliu-
nas. Tada prasidėjo diskusijos. 
Kalbėjo pp. Hertmanavičius, 
Jurgelionis, Valancauskas ir 
kiti. Visų išsireiškimai ir min
tys rodė reikalą sudaryti tokį 
bendrą Lietuvių "kūną" ir 
veikti už Lietuvos neprigulmy-
bę. 

6). P-as' Vileišis' iškeltą 
klausimą paliko Chicagos Lie
tuvių organizacijoms, k. a. L. 
L. P. komitetui, Katalikų Vie
nybei, Lietuvių Tarybai, Dar
bininkų Tarybai ir visoms ki
toms, kokios randasi Chicago-
je, įkūnyti tą sumanymą /ir 
pradėti bendrai veikti tokiame 
svarbiame momente, ir kvietė 
visus į vienybės bendrą darbą. 

7- P-as Vileišis dėkodamas 
atsilankiusiems taria atsisvei
kinimo žodį ir uždaro susirin
kimą 4:35 p. n). 

J. A. Mickelinnas, 
Susirinkimo raštt., 

4410 So, Richmond St. 
Red. prierašas. Apie tą patį 

susirinkimą jau esame pat al
pinę du aprašymu, bet talpi
name ir p. Miekeliuno prane
šimą, kadangi jis yra oficija-
lis. Tik nesuprantame, kodėl 
Vyčių kuopos pirmininkas ne
žinojo, jog Chicagoje yra Fe
deracijos Apskritys ir todėl jo 
nekvietė į "bendrą darbą." 
Taip padarius ir J>ats darbo 
bendrumas išrodo keistai. 
• • ' . • • 

DRUGYS IR KARŠTIS. 

mas, o Chininą duota tiems, 
kurie jau maliarija sirgo. Pa
sekmėje sumažėjo ligos. 

Yra išleista knygutė plačiai 
aprašanti maliariją. Knygutę 
galite gaut rašant laišką į In
formation Editoj U. S. Public 
Health Serviee, Washington, 

TRUMPOS PATARMĖS KE 
LIAUJANTIEMS Į LIE

TUVĄ. 

Rūgs. 24, E. St. LouL«, 8:00 gumimi 
vak. 

Rūgs. 25, St. Louis, 8:00 
vak. 

Ned. Rūgs. 26, VVestville, 
UI., 2:00 vai. ir 8.00 vak. 

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

D C. Klausk supplement No. R u g g 2 8 G a r y ? j ^ . 8 ; 0 0 
18. i 

valr 
Rugs. 29, Indiana Harbor, 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Vaikas nusidegino abi koji. 

Paprotys deginti gatvėse 
išneštas poperas bei sąšlavas, 
be suaugusią priežiūros, kar
tais padaro didelią nelaimių. 
Viena tokia nelaimė atsitiko 
ant Exchange gatvės. Ta gat
vė yra nebrukuota, todėl gy
ventojai išnešė poperas bei 
sąšlavas ant jos visados sude
gindavo ir iki šiol jokia nelai
mė nebuvo atsitikus. 

Rugsėjo 4 d. vienas gyven
tojas išnešė poperas ir nesu
degi nęs jas paliko. Susirinkę 
vaikai uždegė tas poperas ir 
ėmė aplink ugnį žaisti. 

4 metų vieno krautuvninko 
vaikas parbėgęs namo, prisi-
pvle indą gazolino ir atnešęs 

j 

Susirinkimas buvo sušauk
tas Lietuvos atstovo Ameriko
je p. J. Vileišio. Jame dalyva
vo šimtas dvidešimts (120) at
stovų iš įvairių organizacijų ir 
pavienių Lietuvos darbuotojų 
be skirtumo srovių-partijų. 

1) L. A. p. Vileišis atidarė 
susirinkimą 2:45 p. m., pa
reikšdamas, kad šis susirinki
mas yra sušauktas ant greitų
jų pasitarti apie dabartinį ir 
tolimesnį valstybinį darbą. To-
del-gi šiame susirinkime neda
rysime nutarimų. 

2). P-as Vileišis plačiai pa
aiškino susirinkimo tikslą ir 
perstatė dabartinį Lietuvos 
valstybės darbą, ir kokios pa
ramos tikisi nuo Amerikos Lie
tuvių. 

3). P-as Vileišis paaiškino 
Lietuvos Atstovybės darbą ir 
veikimą. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje pagamino memo
randumą, kad Lietuva butų 
pripažinta nepriklausoma de
mokratiška respublika, ir tą 
memorandumą įteikė Valstyb. 
departamentui Rugpjūčio 9 d., 

»«". m. Apie Rugpjūčio 26 d. 

"Drugys ir karštis" (malia
rija), kurie taip išsiplatinę 
vasaros laike visoje šalyje, yra 
uodų išplatinti. 

Kasmet pietų valstijose yra 
septyni milijonai sergančių 
maliarija. Mirties skaičius ma
žas ir todėl maliarija nepripa
žinta N kaipo viešos sveikatos 
klausimas. Bet jeigu nors vie
ną minutą pamanysime apie 
daugelį žmonių, kurie kasmet 
serga, suprasime svarbą kon
troliuoti maliariją ir tas klau
simas tada jau turėtų užimti 
pirmąją vietą. Žinoma, galima 
išnaikinti maliariją, jeigu bu-
tųpinigų; galima išnaikint uo
dus, kurie nešioja ligą, galima 
išgydyti ligą* Chininą turi 
ypatingą veikmę. 

Nesenai Viešos Sveikatos 
Biuras paskelbė naudingus 
mėginimus'kontroliuoti malia
riją. Biuras išrinko kelis mies
telius Virginijoje ir Siaurinėj 
Carolinoje, kur pusė gyvento
jų sirgo maliarija. Pirmiausia 
kreipė domę į paprastus bu
dus: darbininkai iškasė išplau-
jamus rovus, kad nebūtų sto
vinčių prūdų, kur uodai galėtų 
veistiesi ir aliejų pavartojo 
ten, kur vanduo neišleidžia-

1. Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkaneių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 
į pietinę arba vidurinę Eu
ropą ; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai z.nai, kad \ažiuo-
ja į Lietuvą. 

4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžiuje pa
tariami viešbučiai: llotel d 
Oxford, Hotel de Louvain, 
llotel d Orchamps. Jie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. Jie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, pateks į kalėjimą 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant. gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti į kie-
msarginių globą. 

8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va
dinančiomis į karčiamą. Jos 
yra paleistuvės ir vagys. 

9. Neprisiimk pasiūlymą 
moteriškų, žadančių parodyti 
miestą. Jos yra vagys ir pa
leistuvės 

10. Prieš eisiant į Lietuvos 
Atstovybę susižinok su ja te
lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

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

8:00 vak. 
L. L. P. ir Ch. ir Apskr. 

J.~A. Mickeliunas. Rast. 
. : 

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

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovias vietos. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. 
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CUNARD L IN IJA 
L 

S. S. SAXONIA 
išplaukia , / 

Spalio 3(}<t, 1920 
PLYMOUTH - CHERBOURG - HAMBURG 

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą 
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KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
' MARŠRUTAS. 

Visį gausite proga matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 
išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo mar
šrutas surengtas Chicagos Aps 
ckrityjc sekančiai: 

Rugs. 14, Kenosha, Wis., 
8:00 vak! 

Rugs. 15, Raeine, Wis. 8:00 
vak. 

Rugs. 16, Milwaukee, Wis., 
8:00 vak. 

Rugs. 17, Sheboygan, ,Wis., 
8:00 vak. 

Rugs. 18, Beloit, Wis., 8:00 
vak. 

NecL Rugs. 19, Rockfbrd, 
111., 2:00 vai. ir 8:00 vak. 

Rugs. 20, Aurora, IU., 8:00 
vak. 

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

Rugs. 22, Kewanee, JJL, 
8:00 vak 

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

Paieškau čionais Kenoshoj kamba
rio pas gerus žmones, del vieno vyro, 
tad norėčiau, kad butų patogioj Lie
tuviams vietoj, nes ka tik atvažiavęs 
iš Lietuvos. Meldžiu pranešti ant šio 
adreso: * 

Mr. Leo Kovas, 
611 Pleasant St., Kenosha, Wis. 

ANT PARDAVIMO 
krautuvė su bažnytiniais dalykais, k. 
t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal
daknygės ir kiti dalykai. Labai pa
rankioj vietoj priešais Šv. Jurgio baž
nyčios po num. »• S W. Strd St. At
sišaukite pas 

Joną Venckų, 
3327 So. Halsted St., Chicago. 111. 
j , ',, ' "j; :•'!'; " ' i • " 

Turi but parduota iki utarniako, 
Rugsėjo 14 d. Z komodos su gražiais 
veidrodžiais, 1 skurinė kėdė, 1 medi
nė lova su sprmkaais ir vatiniu m at
rašu. Viskas {ik už $45.00. Ateikit va
karais ir nedėlioj po piet. 

Andricjns K. Kmiih, 
33M So. Halsted St., Chicago, m. 
mmmmmm P I • u i j • II » — • — m m m m — m m 

Parsiduoda saliunas lietuvių ir len
ku apgyvcatoj vietoj. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. Greitu 
laiku turi but parduotam. Atsišaukite 

64S YV. 120th Strees 
Telefonas Pullman 3572 

Pranešu visiems kurie- tik sergate 
eikite pas Peter Miller, kuris mane iš
gydė. Aš sirgau per keturis metus, pa
gelbos negavau pakol atradau Peter 
Miller, kuris davė man patarimą ir 
palikau sveikas. 

Nrkodams Rimšelis, 4843 So. Her-
mitage ave. Patarėjas Peter Miller, 
2128 West 22nd St. Jewelry krautuvė. 

PasilaikykK adresą, nes tik dabar 
apgarsinimas yra indėtas. (Apg.) 

Pranešu gerbiamiems chicagiečiams, kad aš pradė
jau dirbti Lietuvių Prekybos Bendrovės raštinėj, 3249 S. 
Halsted St., ant Bridgeporto. Todėl kurie turite reika
lus prie mane* arba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės 

| (Lithuanian Sa'les Corporation, of Boston, Mass.) galite 
kreiptis viršnrinėtu antrašu. 

VINCAS M. STULPINAS. 
P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre

kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas 
turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro
vės raštinėn. 

f 
Ofiso valandos: Panedėliais. seredomis ir pėtnyčlonris nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vak. Utarninkaia, ketvergais ir subatomkt nuo 8 ryto iki 9 vak. 

B 
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI! r I 

! 

šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 
dienosis atsidarė N«w Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū
ra, po vardu Lithuanian Marinė Forwarding Oo., kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig-
tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei infortnacijis mel
džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHUANIAN MARUTE: FORWAKDING co., 
203 West 33rd Ste., W ew Yo*k CH* 

IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMifMttMffftMMIlNHIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllllflliiiiiiiiftiiiiiiir 

Nusipurk 
MAŽA FARMA 
Maža farmukė naujoj sub 

divizijoj ka tik ant • 
pardavimo. 

4d mJnutos nuo miesto 
70 traukinių į dieną. 

1 

= • 
;ii#Ik DR. S. 

LIETUVIS aVDTTOJAK 
CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Tel. Canal 6222 

„Res . 8114 W. 42nd Street 
Tel. McKinley 

Saugok aką regėjimą 

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

W. P. MONCRTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

Kambaris 14-16-11-17 
Viršuj PLATT'S aptiekęs 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryte iki 
12 d. 

2 Akro -
Vienas Akras $550 

( s 
Išlygos: 16% cash 

$6 kas- Mėnuo 

Arti mokyklos, bažnyčios 

Tai. IU* 

Dr. C. Z Veztlia 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: sno 9 ryto iki 9 
Seredomis nuo 4 lyg 0 

4712 SO. ASHLAMn AVEJTUB 
arti 47-tos 

M"" i • -

Resid. 1129 Independenoe BlvdL. 
Vau 

DR. A. A. ROTH, 
CJdytojas ir 

SpesijaJistas Moteriškų, Vyriško. 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—B M 
pietų T—* Taku Medėttoo* 19—11 «. 
Ofisas: S164 So. Balstod 84., 

Telefonas Drover 

+***++%*%*+*+*• 

ir krautuvės . / 

Nusipirk viena i i šitų farmų da
bar, o galėsite pavasaryj kraus-
tyties. Gali užsiauginti daržovių 
ir vištų ir tokiu būdu sumažinti 
augštas kainas gyveninio, tuo 
pačiu laiku tavo šeimyna bus 
užg««:C^:.t;». IUTMON C** —-J 
apielinkėj, ir oras švarus. 

KUPONAS 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18tli St., 

Prisių8kite man pilnas in
formacijas apie jūsų suburb-
an farmas be jokios nlan at
sakomybės. 

Vardas • 

Adresas 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus muzik. veikalai 

gaidos su žodžiais del piano, ka tik 
išėjo iš spaudos. 
1. "Gana broliai" duetas SOo, 
2. "Kas man darbo" duetas . . 5 0 c 
S. "Sudiev, gimtinė" Solo 60p. 
4. "O Ltetnva numylėta" . . . . 6 0 c 
J. "Lu^L.-o yui tėvelj" Solo . . &9c 

Užsisakant šiuos veikalus kartn 
reikia siųsti ir pinigus per monejr 
orderi arba registruotam Iniftke. 
(štampu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 

J. A. ŽEMAITIS. 
815 So. West St. Shenandoah, P | L 

• - — 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pi glauda. 
Reikale meldllu atsišaukti, o mani 
darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago. BL 

Tei. Cunnl 9199. . 

H 

? 

5K 

= = 
•^m 

BEETHOVENO • KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 
Franidėjo Rugsėjo (Septcmbcr) 8 dv 1^20 m. 

Mokinama įvairių muzikos 6akų. • Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, I1L 

Telefonas Boulevard 9244 
wĘm = mwmmęt r mm m 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

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 neatvakduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamta, Į- % &t 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį." Prenumeratos kaiaa: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, Rugsėjis 13 d.. 
Amatas. Eulogijus. 

Antradienis, Rugsėjis 14 d., 
fiv. Kryžiaus paaukštinimas. 

B POLITIKOS CHICAGOJE. 

Baisus trukšmas prieš "pri-
mary. i * 

Ir kuomet repnblikonų par
tijoje pakilusios suirutės, ge
ra priga demokratų partijai 
ramiai pasidarbuti ir paskui 
laimėti galutinuose rinkimuo
se. 

KONSTITUCIJOS DIENA. 

Chicagoje baisus t rukšmas 
Tai politikinė kampanija prieš 
"p r imary" , ty. kandidatų sky 
rimą į įvairias valstijos vietas. 

"Primai-v" ivvks ateinanti 
trečiadienį, Rugsėjo 15. 

Prieš valstijinius rinkimus 
kas ketvirti metai pakeliamas 
trukšmas. Bet šįmet tasai tru
kšmas labjaus ypatingesnio 
se pilnai dalyvaus ir moterys 
pilietė*. Jos tuose balsavimuo
se dalyvaus ne kaipo dalinės, 
bet kaipo pilnos pilietės. 

Politikinės partijos tad tie
siog lenktyniauja, kad kuodau-
giaus įgyti prielankumo mote
ryse pilietėse. Daugybė mote
rų teėiaus nepataikauja poli
tikieriams ir rimtai atsineša 
I rinkimus. Visgi daugelis ki
tų prisiplaka prie par t i jų . i r 
pildo politikierių norus. 

Del materų pilieėių tad šį
met ir vedama nepaprasta ko-
Ta. 

Kas bus nominuojama. 

Ateinantį trečiadienį politi
kinės partijos paskirs savo 
kandidatus: 

J valstijos gubernatorius. 
Į leitenantus gubernatorius. 

Į valstijos sekretorius.' 
Šitos trys skaitosi svarbiau

sios valstijos vietos ir už tai 
vedama smarki kova. 

Toliaus bus skiriami: 
Auditorius visiems apskai-. 

tymam*. 
Valstijos iždininkas. 
Clenefalis valstijos prokuro

ras. 
Klerkas augšėiau*ian vals

tijos teisman. 
•Du atstovu kongresam 
Klerkas apeliacijos teisman. 
Trustisai sanitariniam dist-

riktui Chicagoje. 
"Cook apskričio teisėja*. 
Valstijinis apskričio proku

roras. 
. Koroneris. 

I r visa eilė visokios rūšies 
mažesnių valdininkų, visokių 
asesorių, užbaigiant municipa-

lias teisėjais Chicagoje. 

Trukšminga republikonų par-
tija. fc 

Valstijos demokratų partijo
je gyvuoja solidarumas. De
mokratai nesusiskaldę, dirba 
išvien ir be didelio trukšmo. 

Kas kita čia yra republiko-į 
nų partijoje. Šita partija su
skilusi į frakcijas. Kitos kito
ms frakcijos kasa duobes. Sta
to frakcijinius kandidatus. 
Frakcijų kova nekuomet ne
gali but vedama už kokius 
Ęors principus. Nes principai 
priguli atskirioms partijoms. 

Republikonų partijos frak
cijos tad tiesiog lenktyniauja 
pažadėdamos piliečiams kai-ka 
da tiesiog negalimų daiktų. 
, Seniau čia republikonų par

tijoje taippat buvo frakcijų. 
Bet nebūta tiek trukšmo. Ne 
tiek daug užsivarinėta. Frak-

,eįjų priešakyje nestovėjo tur
tingi žmonės. 

Gi šiandie frakcijoms vado
vauja gubernatorius ir Chica-
gos majoras. Abudu turtingi. 
Abudu turi skaitlingus bū
rius šalininkų. 

Gubernatorius Lo\vden pas
kelbė proklemaeija, kurioje 
nurodo valstijos gyventojams, 
jog šito Rugsėjo 17 sueina 
131 metai, kaip gyvuoja ir vei
kia Suv. Amerikos Valstijų 
konstitucija. 

Konstitucijos sukaktuvių 
paminėjimui gubernatorius 
tad ir paskyrė Rugsėjo 17 d. 

AUTOMOBILISTAS SUŽEI 
DĖ ŽMOGŲ. 

KOLUMBO VYČIŲ V AKA 
RINĖS MOKYKLOS. 

Šiandie Chicagoje atidaro
mos vakarinės mokyklos, įs
teigtos ir palaikomos Kolumbo 
Vyčių (Knights of Columbus) 
organizacijos. 

Ligi vakar į tas' mokyklas 
lankyti vakarines pamokas 
buvo įsirašę apie 2,000 žmo
ni ųy kaip jaunuolių, taip sn-
au irusiu. 

PAŠAUTAS BUVCS " S W I 
TCHMANAS." 

Chicagb Beit linijos geležin
kelio sargas ana naktį pašo
vė ir, sakoma, mirtinai sužei
dė buvusį "switelimaną" Ge
orge Green, kurs su kitais 
sėbrais buvęs mėginęs pavog
ti čeverykų iš vagono. 

Policijos magistratas (teisė
jas) Boyer Evanstone per 25 
metus magistratauja. J is tvir
tina, jog nei vieneriais metais 
j jam neprisiėję tiek daug rei
kalu turėti su suareštuotais 
girtais žmonėmis, kaip praė
jusiais pr.ohibicijiniais metais. 

Prieplaukoje ties Superior 
gatve paslydo, įkrito ežeran 
ir nuskendo 11 metų vaikas 
Richard Kooy, 1243 So. Har
di ng ave. 

A. f A 
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ONA MALIAUSKIENĖ 
Mirė pėtnyčioj .Rugsėjo 
10, 1920., 4 vai. po pietų, 
60 metų amžiaus. 
Paėjo Gub. Kauno, Rasei
nių pav., Pa jūrės parap., 
Amerikoj išgyveno 10 me
tu. 
Laidotuvės bus panedėly, 
Rugsėjo 13, 1920. iš Šv. 
Mykolo Bažnyčios, 9 vai. 
ryte į Šv. Kazimiero Ka
pines. 
Nuoširdžiai kviečiame gi
mines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse, 

2118 Meade Ave., 
Hanson Park, 111. 

Nuliūdę vyras Simonas i r 
sunūs Jonas Maliauskai. 

/ 

KELIONĖ LlBTtnrON. 

.. Nežinomas automobilistas 
vakar išryto ant kampo Clark 
ir Locust gatvių suvažinėjo ir 
pavojingai sužeidė nežinomą 
žmogų. Nelaimingasis paimtus 
ligoninėn. Nes nedoras auto
mobilistas paliko savo auką i r i 
nudūmė. 

Plačiai žinomas Town of 
Lake Lietuvių kolonijoj, »Chi-
eagoje? p. J . Nausėda parvykęs 
Lietuvon aprašė savo kelionę 
ir atsiuntė Amerikon draugui 
A. Zdaniui. Rašo: 

Iš Chicagos išvažiavau Lie
pos 6 d., vakare. 

Kelionę turėjau vargingą, 
* 

bet laimingą. Ką vežiausi, vis
ką parsivežiau—niekas nežu
vo. 

Važiuojant per Amerikos že
mę matėme gražius laukus, ge
rą javų derlių. Ant JCanados 
ir Suv. Valst. ribos paklausė 
mūsų, ar turime šipkortes. At
sakėme taip. Kai-kurie ir pa
rodė, bet prievarta parodyti 
niekas nereikalavo. Traukinys 
nesustojo. 

Kanados pusėje taippat ma
tėme gražius javus, tiktai vė-
lybesni. Kviečiai ir avižos vos 
tik išplaukoję. 

Toronte reikėjo persėsti ki
tan traukinin ir prisiėjo lauk
ti 3M> valandų. Montrealin pri-
buvom Liepos 8 d., 8 vai. va
kare. Čia viskas taippat bran
gu, kaiplr Chicagoje. Kai-ku
rie daiktai dar brangesni, k. a. 
tabakas> nes Chicagoje 15c, o 
čia 30c. Sausos kilbasos sva
ras 1 dol. ir da sunku gauti. 
Čeverykų nėra tokių kaip Chi
cagoje^—vis prastesni. Už pra
stą kambarį reikėjo mokėti 
$1.50. 

Liepos 11 d., 11:20 ryte iš
plaukėme į jūres. Diena buvo 
šilta. Visi keleiviai ant laivo 
palubio. Dvi dieni plaukėme 
kanalu. 

Liepos 13 d. išaušo miglota 
ir šalta diena. Krantų jau ne
buvo matyti. Viduryj vande
nyno dvi nakti mūsų laivas 
stovėjo ant vietos, nes, sakė, 
buvo gauta telegrama, kad 
priešakyje netoliesa plaukioja 
didelis ledo kalnas, todėl bijo-
tasi, kad laivas nesusidurtų ir 
nesudužtų. Oras vis buvo mig
lotas, bet vanduo ramus ir to
dėl niekas nesirgo. 

Liepos 18 d. gavome mažą 
anglų kalboje laikraštuką, ku
riame buvo pranešta, kad Ru
sų bolševikai atėmė nuo^Lenkų 
Vilnių ir jį atidavė Lietu
viams. Lietuvių tuo laivu ke
liavo apie 70 asmenų. Visi jie 
buvo linksmus tokiomis žinio
mis, o Lenkai didžiausiai py-
KO ir nenorėjo "tikėti. 

Liepos 22 d. ryte pamatėme 
Prancūzijos pakraščius ir la
bai džiaugėmės. Po pietų, apie 
2 valandą, jau buvome mieste 
Havre ir 10:15 vai. vakare iš
važiavome Paryžiun. 

Paryžių pasiekėme rytą met 
4:30 vai. Stotyje turėjome 
laukti iki 10 vai. kol atėjo mū
sų valdžios atstovas. Prancū
zai mus varinėjo iš vienos vie
tos į kitą, nei atsisėsti negavo
me. Sulaukę atstovo buvome la 
bai linksmus. J is mus nuvežė į 
kitą .stotį, bet ir ten nebuvo 
sėdynių. Paskui atstovas su
tvarkė mūsų reikalus ir, uzvi-
zavo pasus pas Vokiečių kon-
sulį. Tada išsipirkome tikietus 
antra klesa ir 10 vai. vakare 
apleidome Paryžių. 

Liepos 24 d., 12 vai. atvy
kome į Cologne. Čia jau Vo
kiečių miestas, bet po Anglų 
priežiūra. Čia keliauninkams 
gerai, nes sėdime ir yra stalai 
valgymui. 8 vai. vakare pasi
leidome į Berlyną, kurį pasie
kėme sekmadienio rytą 7:30. 
Dabar nežinome, ką daryti. 
Vieni sako, reikia važiuoti pro 
kampą Lenkų žemės, t. y. pro 
Danzigą, kiti ne. Sutarėme 

j Baltomis jūrėmis Danzįgą ap
lenkti. Tai-gi sėdome laiveliu 
ir pasileidome į Piliau. Plau
kėme 15 valandų. IŠ Piliau 

traukiniu atvykom Karaliau
čiun, kur keletą valandų pa
buvę leidomės Tilžėn. Tilžėje 
Vokiečiai peržiurėjo mūsų pas-
portus ir nieko daugiau ne
klausė, nei nekrėtė. ' . / 

Iš Tilžės į Lauksargį pri-
buvom apie 6 vai. vakare. Ka
dangi jau buvo vėlus laikas ei
ti per sieną, tatai turėjome 
nakvoti. Ant rytojaus nuvažia
vome į muitinę į Tauragės 
dvarą. Ten mus perkrėtė (ki
šenių nekrėtė, o dėžėse tai ra
dę butų tik tokį daiktą, kurs 
lygintas veršio didumui. Mano 
vieną daiktą rado, nes buvo 
ant viršaus). Už 18 jardų ma
terijos muito užmokėjau 80 
markių. Už gatavus drabužius 
muito neima, nebent jei vežtu-
meis kokį dešimts eilių ir visi 
butų nauji. & > 

Tauragės miestelis daro ne
kokį įspūdį: vieni griuvėsiai, 
gatvės vienais plytgaliais už
verstos. Naujų namų tik kur 
nekur pastatyta, o senų kaipir 
nebėra: visi sugadinti. Apsi
stojome Bioznicia viešbutyj ir 
paprašėm pietų. Mums pakepė 
kiaušinių su kilbasomis, davė 
sviesto, arbatos ir valgėme 
kiek tik norėjome. Užsimokė
jome po 15 markių. 

Duonos Lietuvoje netrūksta, 
o Vokietijoje gauti negalėjo
me. 

Palikę Tauragę, leidomės į 
Kaltinėnus. Už nuvežimą už-
mokėjom 400 markių. Atvažia
vę Skaudvilėn sustojome pasi
ganyti, nes buvo 10 vai. va
kare. Nueiname arbatinėm 
Skaniausių pyragų, ka ip prieš 
karą. Žydeliai sako: visko ga
li gauti, ko tiktai nori; net ir 
batų bei čeverykų. 

Lietuvos laukai riei kiek ne
blogiau atrodo kaip kitur. Vi
sur javais apsėta. Vasarojus 
gražus, bulvės labai gražiai 
atrodo. Rugiai jau buvo nu
pjauti. '*f 

Kaltinėnų miestelis išbro
kuotas. Tą padarė Vokiečiai. 
Vartotojų Draugija tebegyvuo
ja, tik buvo susilpus, dabar 
tvirtėja. 

Visoje apielinkėje triobėsiai 
nuo karo nenukentėjo, tiktai iš 
Kaltinėnų bažnyčios Vokiečiai 
i&ėmė abu didžiuosius varpus. 

Tai-gi, kelionė mano Lietu
von užėmė nepilną mėnesį: iš 
Chicagos išvažiavau Liepos 6 
d. vakare, o tėviškę pasiekiau 
Liepos 29 d. 

' Jonas Nausėda.. 
(Asmeninius dalykus, lie

čiančius A. Zdanį, apleidžia
me, nes jie skaitytojams ne in-
domus. " D r . " red.). 
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Ifi BRIOHTON PARKO. 
0 

Jau šeši mėnesiai kaip gy
vuoja čia Lietuvių Dailės Ba
telis, kuris turi sutraukęB ne
mažai jaunimo. Viename jo su-
yirinkime teko būti ir man. Iš 
svarstymų ir nutarimų pasiro
dė, kad minėtas ratelis turi 
pasibrėžęs ateinančią Žiemą 
įrengti keletą vakarų, kuriuo
se vaiclins veikalus. Vienas to
kia veikalas bu8 " Veidmainy
stė ir Meilė." 

Be to, Dailės ratelio susi
rinkimai būva gausus ir kito
kiais nutarimais. 

Jurgis. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDE. 

Moterų Sąjungos 4-tos kuopos 
mėnasinis susirinkimas įvyks 14 
d. šio mėnesio, 7:30 vakare, Šv. 
Mykolo Ark. parap. svetainėje. 

Katros turit paėmusios parda
vinėti serijas "šėputės," kuri bus 
išleista parapijos bazare, prašo
me šitame susirinkime sugražinti. 

VALDYBA. 

L. Raudonojo Kryžiaus RemėJ'ų 
Dr-jos skyrius laikys mėnesini su
sirinkimą Rugsėjo 13 d., š. m., 
bažnytinėj svet., 8:00 vai. vakare. 
Visi nariai ir norintieji priklau
syti kviečiami atsilankyti, nes tu
rime aptarti daug svarbių reikalų. 

VALDYBA. 

L. L. P. Chicagos ir Apiel. Ap
skričio stočių valdybų ri L. Misi
jos narių paveikslas, nuimta? 
p-no Stankūno L. Misijos atsi-
sveiKinimo vakare, Rugpj. 31 d., 
gatavas ir laukia užsisakymų. Pa
veikslas yra aiškus ir puikus. Di
dumo turi 12x20. Užsisakyti ga
lima pas p. W. J . Stankūną, 3315 
So. Halsted St. arba pas Apsk. 
rait. žemiau paduotu adresu pri-
siunčiant $1.50. Gauti užsakymai 
bus išpildyti ir pasiųsti nurody
tais adresais. 

J. A. Mickeliunas, 
4410 So. Richmond St. 

* -

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

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 
VARTOTI ŠEIMYNOMS. ' 
Grynai Naminis" Vaistas. 

Korona Ferrated Bitter Wine 
yra tai didelės vertės Laxative To-
nic ir pilvo vaistas Bitter Wine. 
Puikus Iron Tonic, ypae pavarto
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas nuo sumažėjimo a, 
petito, dispepsijos, r e virškinimo, 
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, 
kataro ir t. t. Šitas Bitter Winc 
yra atnaujinantis 3vcikatą, duo
dantis stiprumą virškinimo orga
nams. 

Šeimyna 
Taigi jis yra augstos vertės 

vaistas. Jis visiškai .skiriasi nuo vi
sokių lfitų pagamintų vaistų. Nu
sipirk to Korona Ferrated Bitter 
Wine, o suprasi jo vedą. Jis su
darytas griežtai pagal mokslo nu
rodymų ir to dėlei turi duoti ge
ras pasekmes. 

Reikalauk visuomet ir imk ne 
kitokį, o tik Korona Ferrated Bit
ter "VVine. Parsiduoda drug storuo
se, arba rašyk — 

BOLESLAW R. K0ZL0WSKI 
Laboratories 

4755 S. Loomis St. Chicago. 
• — — — — — — — — — • — — h — » 
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PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiama 
greičiausia 

• 

* 

M F 6 , DISTRICT 
BANK 

1112 West 35th STREET 
GALITE SIŲSTI Sj VAKARĄ 

NUO 6 IKI 8 VALANDAI 
BANKO TURTAS VIRS 

$•,000,000.00 

J-!E 
-L 

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 uzganėdi-
nima. . , 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

K>ooe&&ded60$$$$^&ese$oe0( 

Dr. P. P. ZALLYS 
lietuvis Denjtistas 

10801 So. Mlchlgan, ATAUK 

VALANDOS t • Ud » vatam. I 
J—#»»Ž»6+d#+6ėfoS««+OS^ 

- " ' i - - '• ' M i i.. • • . - •' • 

J.P.WAITCHES 
ATTORNIY AT LAW 

,, UETUVI8 ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 Iki • 
Nedėliomis 11 iki 1. 

t 4609 8. Ashland Ave. Ghicago, HL 
^ Phone ' Tardą 105S 

* • • • • • i • • • » m m m mm • • • ! • • • » • 

NESKAITYK 
ŠIO PAGARSINIMO 

nebent jeigu ieškai didžiausios ir geriausios progos Chi-
cagoj. 

• 
v 

Kaip tik Chicaga sužinos apie mūsų naują sub-diviziją 
tai apie tai tik ir kalbės. 
Transportacija kogeriausia ant dviejų traukinio linijų, 
kaina važiavimo 9c, 18 minutų važiuot į pačią Chicagos 
širdį. Dvejos linijos gatvekarių ir tiktai keletu minučių 
ėjimo | elevated. 

Lotai parduodami -keturiuose sizuoše; galite pasirinkti #1 
kokį norėsite,, sulig savo išgalės. 

Viskas čionais randasi: bažnyčios, mokyklos ir krautu
vės, labai paranku. 

• , 

Kainos 
Teip Žemos Tiktai po 

• IŠLYGOS 
v 

35 C a s h $ 10 i M e n -
čionais yra nepaprasta proga ir didelė! 

• Rašykite reikalaujant informacijų šiandie: 

Kuponas 
A TRAUBE, 1404 West 18th Street \ 

Gerbiamieji: Malonėkite man prisiųsti be jokios atsa-

komybės pilnas informacijas apie jūsų naują sub-divi-

ziją kuri atsidarys trumpu laiku. 

Vardas . . . , 

Adresas . . . 

• • . . 

t 
v 

^L 

• 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
Atjdarė dar vieną ofisą savo namuose, 

10538 PERRY AVE. R0SELAND, ILL. 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 
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U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, m 
S. S. "SUSQUEHANNAM 

Ii Xew Yorko tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
22 Diena Rugsėjo 

Kambarėl ia i į B r e m e n nuo $175 iki $200 f Danzig $225. 
Trečia kliaaa į Bremen $135 IDanzlg $1S6. 

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

H. CLAU8SINIUS A OO. 
Generale Vakarine Agentūra ĮOO Nortli La Salle Street, Chicago, ni. 

I 
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MAGDE. "Ak, kmip man miešti gal
vą/ libamdtiau vuokimt mazgojimui, 
trinkimu*, muilavimut — ir vukat tat 
nieko nepagelbėjo mmo tu bjauriu pleis
kanų... Man oiaa net doroti!" 

MARE. "Na, tat kam tau keet be
reikalingai t tiurėk, kokie mano plau
kai gramu, ivelnut ir iytti. O ten 
todėl, kad ai vartoj* RVPPLE8!" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odo« sustiprintojis, 
" -*•' gal 

but 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus ? Kas gal 
smagesnio už Gysta, neniežinčią galvos odą? 

R U F F l ^ B t 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvieno*_Jbonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

• r . AD. sUCHTCR 6 CO.. 314430 Eroadway,AN«W 
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