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Lenkai Turi Skaityties 
Su Lietuviais 

Nes Lietuva Turi Skaitlingą 
Karuomenę 

TAI PRIPAŽĮSTAMA PAČIOJE VARŠAVOJE 
VAR6AVA, Rūgs. 15. — Sulig gantų čia depešų, Lie

tuvos karuomenė sutraukiama išilgai demarkacijos linijos 
tarpe tos šalies ir Lenkijos. Lietuvos l\aruomenė stipri, pil
nai visakuom išrengta. Turi užtektinai parinktiniausių gin
klų, įgytų Vokietijoje. 
• Lietuva turi regulerės karuomenės 40,000 vyrų. Iš tų 
30,000 padalinta į veikiančiuosius būrius. 

Be šitos armijos Lietuva turi 40,000 vyrų atsargos. 
Lietuvos armija aprūpinta įlėktuvais, šautuvais ir ar-

motomis. Kareiviai vilki amerikoniškas, angliškas ir rusiš
kas uniformas. * 

Priede čia dar gauta informacijų, jog Lietuvių armija 
turi daugiau K K) anuotų, užtektiną skaitlių šautuvų ir kul-
kasvaidžių. 

Lenkų-Lietuvių fronte viešpatauja ramybė. Nėra jokio 
karo veikimo. Nei viena pusė nepakelia atakų. Lietuviai sau
goja . rubežių liniją. 

Bolševikų Komisarai Žudomi 
Petrograde 

TURI TEISIŲ RUSIJOS SO 
VIETUS PRIPAŽINTI AR

BA NE. 

Prancūzija su Italija stovi už 
visų tautų nepriklausomybę. 

/ - ^ < / w » •• 

ŠEŠI BOLŠEVIKAI VIRSI 
NINKAI SUMESTI UPĖN. 

Pakeltas naujas puolimas ant 
Lvovo. 

Londonas, Rūgs. 15. — Ex-
cbange Telegrapli kompanijai 
iš Berlyno pranešta, jog aną 
dieną Petrograde buvo paki
lusios didelės riaušės prieš bol 
ševikus. 

Riaušininkai šešis bolševikų 
komisaras panardino Nevos 
upėn. Kiti turėjo pabėgti ir 
pasislėpti nuo , intužusios mi
nios. 

Iš Maskvos pranešta, jog 
Rusų sovietų spėkos pakėlu
sios naują puolimą prieš Len
kus abiem šonais Brody, ne-
tolies Galicijos rubežių. Bol
ševikai pasekmingai varosi 
ant Lvovo. 

Pareiškiama, jog Lenkų ir 
Ukrainų spėkos atblokštos bol 
ševikų rai tari jos. 

Podraug pranešama, jog bol 
ševikų karuomenė varosi pir
myn iš Bukaros Afgano para
šėliais. 

Tai pirmieji bolševikų žy
giai jprieš Anglijos Indiją. 

DELKO PAKILO RIAUŠĖS 
PETROGRADE? 

vikų komisarų. 
Tos žinios nepatvirtintos. 

Bet čia jomis pasitikima. Tik 
nepasitikima dar kitu prane
šimu, buk Kronštadte sukilę 
jurininkai. 

PAIMTA NELAISVĖN BOL 
ŠEVIKŲ BRIGADA. 

Kasžin kiek bolševikai turi 
tų brigadų. 

Sevastopolis, Rūgs. 15. — 
Čia paskelbta, jog gen. Wran-
gelio karuomenė Oriechovo 
apskrityj paėmusi nelaisvėn 
124-tąją bolševikų brigadą su 
tos štabu ir traukiniais. 

Gen. Wrangelio pasiųsta mi-
litarinė ekspedicija Kubaniaus 
provincijon, anot žinių, visai 
nepavykusi nei , militarmiu, 
nei politikiniu žvilgsniais. 

Kuone kas antroji diena 
paduodama žinių apie gen. 
Wrangelio laimėjimus pieti
nėj Rusijoj. I r vis praneša
ma, kad bolševikų brigados 
paskui brigadas papuolan-
čios nelaisvėn. Jei butų tie
sa, ligšiol bolševikai jau bu
tų netekę nei vienos briga
dos. • 

Aix Les Bains, Prancūzija, 
Rūgs, 15. — Prancūzijos ir I-
talijos ministeriu pirmininku, 
Millęrand^r Giolitti, pabaigė 
čia suvažiavimą"ir savo kon
ferencijas, kurių* atlikta kele
tas. 

Po paskutinės konferencijos 
Italijos ministeris pirmininkas 
pranešė spaudos atstovams: 

"Prancūzija ir Italija re-
zervuojasi teisę pripažinti ar
ba nepripažinti Rusijos sovįe-
tafe 

"Prancūzija jau yra parei
škusi, jog ji atsisako pripažin
ti .sovietus. Mūsų veikimo lai
svė tuo žvilgsniu tai abelnoji 
atsarga, ar tas paliestų poli
tikos ar prekybos santikius. 

^Vokietija bus priimta tau
tų sąjungon, kuomet ji priro-
dys tikrą savo pasiketinimą 
pildyti Versaįjleso taikos su
tarties sąlygas. Mano* konfe
rencijų su Millerandu pasek
mės tos, jog Italija su Pran
cūzija visuomet pajaikys kuo-
geriausius savitarpinius san-
tikius, kokie gyvavo karo me
tu 

• 

"Nesimato, jokios priežas
ties, kodėl Italija, Prancū
zija irAnglija, kurios ke
lis metus draugingai kariavo 
prieš bendrąjį priešininką, ne
turėtų but kuogeriausioj san
taikoj, kuomet karas laimė -
t a s . " 

Kalba apie tautų laisvę. 

Paskui paskelbta oficijalis 
abiejų ministeriu pirmininkų 
pareiškimas. Pareiškime pasa
kyta, jogei abudu ministeriu 
susimainiusiu nuomonėmis ir 
ant galo išreiškusiu kits kitu 
pasitikėjimą, draugingumą 
kas palyti poltikinę ir ekono
minę padėtį Europoje. 

Sako, abudu ministeriu jau
čiasi laimingu del gerųjų san-
tikių Prancūzijos su Italija. 

Toliaus pareiškime sakoma: 
"Ministeriu pirmininku nu

tarė pilnoje sutikmėje studi
juoti svarbiųjų problemų išri
šimą, kokios pakilo iš karo ir 
kokios ligšiol stovi nepabaigt 
padarius taiką. Būtinas reika
las pritaikinti kiekvienai at-
skiriai tautai nepriklausomybę 
ir atgaivinti tarpe anų norma
lius ekonominius santikius. 
Kiekviena tauta turi turėti 
laisvą nuosavą idėją, kuri ne
turėtų but varžoma nei politi
kos nei ekonomijos žvilgs-

REPUBLIKONAI LAIMĖJO 
MAINE VALSTIJOJE. 

Sakoma, jiems pagelbėjo mo
terys. 

Portland, Me., Rūgs. 15. — 
Praeitą pirmadienį įvykusiuo
se Maine valstijoj valstijiniuo-
se rinkimuose laimėjo repub-
likonų partija. 

Pankhurst Ls Bangos išrin
ktas gubernatorių. J is gavo 
65,000 balsų daugiau už savo 
oponentą demokratų kandida-

,Be to, republikonams i^ko 
visi keturi kongresi jonai iai 
distriktai. Taippat republiko-
nų didžiuma laimėjo ir vals
tijos legislaturoje. 

Demokratai tvirtina, kad ši-' 
toj valstijoj republikonams 
daug pagelbėjo moterų balsai. 
Nes jos skaitlingai balsavo. 

Republikonų partija krikš-
tauja. Nes Maine valstija vi
sais laikais skaitosi kaipo nu-
lėmėja generalių šalies rinki
mų. Šitoj valstijoj laimėjo re-
publikonai. Republikonų par
tija tad turi laimėti ir g 
raliais Šalies rinkimais. 

Vietos demokratai nesitikė
jo tokio, nupuolimo. 

AMERIKOS LEGIJONAS 
UŽSIIMA GERU DARBU. 

Pakelia kovą jis prieš sukčius. 

— ——^— 

ENVER PAŠA TURKESTA
NO PREZIDENTAS. 

• 

Konstantinopolis, Rūgs. 1.1 
— Čia pilnai patvirtintos ži
nios, jog vienas Turkų nacijo-
nalistų vadų Enver paša nese
nai lankęsis Maskvoje ir tenai 
padaręs stiprią sąjungą su bol
ševikų viršininku Leninu. 

Pranešta, jog po to Enver 
paša padarytas^vyriausiuoju 
bolševikų armijos vadu Ry
tuose. Tas armijas sudaro ke
turi pilni korpusai 

Amerikos Legiįonas pradėjo 
mobilizaciją prieš įvairios rų-
šies sukčius, kurie be jokio 
pasigailėjimo skriaudžia ir iš
naudoja žuvusių kare karei
vių namiškius. * 

Tie sukčiai iš tų namiškių 
išlupa daug pinigų už taria
mas kokias-nors informacijas, 
kokių nevisuomet gali prista
tyti apie žuvusius kareivius. 

Pa t i šalies vyriausybė kovo
ja prieš tuos išnaudotojus. Vy 
riausybei pagelbon dabar ei
na Legijonas. > 

Tam tikslui mobilizuojamos 
yisos prieinamos Legijonui 
spėkos. ( \ 

Pagirtinu darbu užsiima A-
merikos' Legijonas. Nes suk
čiams čia nėra galo. J ie nau
dojasi žmonių nelaimėmis. To
kie žmonės, katrie išnaudoja 
žuvusiųi kareivių šeimynas, y-
ra lygus plėšikams. Neturi jie 
nei .širdies, nei sąžinės. 

• 

2 ŽMOGŲ ŽUVO UŽPUOLUS 

Toledo, O., Rūgs. 15. — Po
licijos ofisan buvo pranešta, 
kad visuose namuose krimina
listai turi susiėjimą. 

Policija kooveffcfaus apsupo 
nurodytus namus ir mėgino 
ineiti vidun. Lš vidaus imta 

NEŽINIA KĄ PRADĖS AN 
CLEKASIAI. 

Turi sesiją jų pozicijinis komi
tetas. 

Hazletosi, Pa., Rūgs. 14. — 
Čia ir kitur nedirbama visose 
kietųjų anglių kasyklose. An-
glekasiai atstogauja negavę 
didesnio užmokesčio už darbą. 

Šiandie čia sesijon susirin
ko pozicijinis anglekasių ko
mitetas, ty. tas, kurs nustatę 
poziciją arba politiką, kokios 
turi laikyties* anglekasiai. 

Pasakojama, jog pasekmėje 
tas komitetas nutarsiąs ang-
lekasiams gryžti darban ir at
naujinti šalies prezidentui pra 
šymą, kad jis išnaujo su
šauktų anglinę komisiją ir a-
nai pavestų dar kartą perk
ratyti darbininkų reikalavi
mus. 

NEPAVYKO BANKINIAMS 
P L E SIK A M S. 

NEBUS PALIUOSUOTI PO 
LITIKINIAI NUSIKAL

TĖLIAI, 
Washington, Rūgs. 15. — 

Darbo organizacijų vadai buvo 
pareikalavę paskelbti amnes
tiją visiems politikiniams nu
sikaltėliams. 

Generalis prokuroras PaJ-
mer pranešė, jog amnestija ne
bus paskelbta. Vyriausybė ir 
tolesniai laikysis politikos, su
lig kurios nusikaltėliai tik pa
vieniui galės but paliuosuoja-

Įini. f 

« 
-? 

Franklin Grove, 111., Rūgs. 
15. — Užvakar naktį čia bu
vo atsikraustę kele*tas banki-

POLICIJAI. nių * plėšikų. 
* * * Piktadariai nukapojo telefo-

nų vielas, užgesino visas mie
stelyj elektros šviesas ir pra
dėjo plaišyti vietos banką su 
nitrogliceriną. 

Tuo metu keliolika gyven
tojų apsiginklavo ir užpuolė 
plėšikus. Šitiems tečiaus be 

šaudyti. Policmonai atsakė šu- jokio'grobio pavyko susmukti 

Pagaliaus 'iš Kaukazo pra
nešta, jog Enver paša prok-
lemuotas Turkestano respubli
kos prezidentu. 

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

v ia i s . 
Pasekmėje du kriminalistu 

nukauta ir vienas detektivas 
v • j 

sužeistas. 

GAL VOKIETIJA ATPIRKS 
SAVO LAIVUS. 

automobiliun ir pabėgti. 
Nebuvo galima jų sugauti 

be telefonu. 

Washington, Rūgs. 15. — 
Čia turima žinių, jog Vokieti
ja nori atpirkti nuo Anglijos 
savo 40 garlaivių, kuriuos An
glija rekvizavo pasibaigus ka-
rui. 

t 

LAKŪNAS UŽĖMĖ TRIS 
SALAS . 

VOKIETIJOS ANGLYS ITA 
LJJAI. 

Berlynas, Rūgs. 15. — Vo
kietija su Italija padarė sutar
tį, sulig kurios Vokietija Ita
lijai kas mėnuo pristatys 180,-
000 tonų anglių. 

7 ŽUVO, 8 SUŽEISTA. 

Honolulu, Rūgs. 15. — Ja
ponų karo laive Haniuna eks-
pliodavo armota. 7 jurininkai 
žuvo ir 8 kiti sužeista. 

ČEKOSLOVAKIJOJ PAKI
LO KRIZIS. 

Praga, Rūgs. 15. — Minis
teriu kabinete pakilo nesutiki

mai . Matyt, atsistatydins vU 
sas kabinetas. 

Šalies prezidentas Masaryk 
buvo iškeliavęs pagyventi pro
vincijoj. Kuoveikiaus jis su-
gryžo sostinėn. 

Sakoma, socijalistai reika
lauja, kad kabinetan butų įsi
leisti ir Vokiečiai, kurių yra 
nemažai Čeko-Slovakijoje. 

\ n 

Rymas, Rūgs. 15. — Lakū
nas d'Annunzio su savo karuo
menė iš Fiume užėmė tris sa> 
las: Arbe, Cherso ir Veglia,/ 

Tose salose stovėjo Italijos 
vyriausybės garnizonai. Sako
ma, tie perėjo lakūno pusėn. 

-J. 

TALIJOS RUBEŽlįl, 
B 

Del gautų žinių apie pralaimė
jimus. 

Paryžius, Rūgs. 15. — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų o-
fisas gavo informacijų iš Co-
penhage'no, jog Petrograde 

Paryžius, Rūgs. 15. — Čia 
sakoma, jog, turbūt, Prancūzi
jos sirguliuojąs prezidentas 

b u v o p a k i l u s i o s s m a r k i o s r iau- . D e s c h a n e l b u s priveVstas re -
šės kuomet gauta žinių apie* 
bolševikų pralaimėjimus Len
kų fronte. 

Sakoma, riaušės buvusios 
kontr-revoliucijos pobūdžio. 
Nes nužudyta visa eilė bolše-

DESCHANEL BUS PRI
VERSTAS APLEISTI 

VIETĄ. 

niais 
yj 

Turi pasibaigti karai. 

zignuoti ir jo vietoje bus iš
rinktas naujas prezidentas. 

Apie tai rašo laikraštis Ee-
lair. Sako, išrinkus naują pre
zidentą parlamentas susirinks 
naujon sesijon Lapkrityj. 

(Pagaliaus oficijaliam pareis 
kime pasakyta, jog karai vi
sur turi būtinai pasibaigti. 
Tuo tikslu nurodyta Lenkams, 
kad jie taikintusi su Rusija. 

Prancūzija su Italija susi
taikiusi klausime Fiume x ir 
Turkijos. Y.pač Turkijos klau
simas talkininkams yra dide
lės svarbos. Tad nutarta nu
rodyti Turkams, kad jų visos 
srovės kuoveikiaus susivieny
tų ir bendrai priimtų taikos 
sutartį. 

PRANPI17I I fn i lRF U " ] a i r e i k a l a u J a kuoveikiaus su
šaukti parlamentą ir pravesti 
radi kalį įstatymą. Sulig to 
įstatymo, Italijos vyriausybe 
privalo rekvizuoti visas šalyje 
dirbtuves ir paskui dirbtuvių 
vald^vme leisti dalyvauti ir 
darbininkams. 

Tas reiškia, jog tuomi nori
ma dirbtuvėse įsteigti darbi
ninkų sovietus, lygiai taip, 
kaip šiandie praktikuojama 
Rusijoje. 

ITALIJOS DARBO FEDE 
RACIJA REIKALAUJA SU 

SAUKTI PARLAMENTĄ. 

Reikalauja vyriausybės rekvi
zuoti dirbtuves. 

Paryžius, Rūgs. 15. — Ap
turėta čia žinių, jog Prancu-
zijos-Italijos rubežius uždary
tas. Prancūzijos u^-ubežinių 
reikalų ofisas tos žinios nei 
patvirtina, nei užgina. 

Paryžiuje, nujaučiama, jog 
šiaurinėj Italijoj padėjimas 
kasdien aršėja. Rubežiai užda
r y t a neleisti šion šalin ineiti 
Italų radikalams ir sulaikyti 
pasiunčiamą jų čia .propagan
dą. ' į 

Neklausoma socijalistų. 

Darbo federacijos susirinki- ' 
me buvo ir dešiniųjų socija
listų. Šitie karčiais žodžiais at 
visus darbo federacijos virši
ninkų pasielgimus. J ie kriti- t o J a m s - N e s d e l P a k i l » s i u - n e 8 U 

radikaliais gaivalais. Bet jei 
jie sukeltų revoliuciją, be a-
bejonės, Italija šauktųsi tal
kininkų pagelbos. 

Katalikai stovi u i taiką. 

. Italijos parlamento kata
likų partijos atstovu Handera 
ir Salvadori šaukia darbinin
kus taikinties su darbdaviais. 
Jiedu sako, "jog tik bendras 
darbininkų su darbdaviais vei 
kimas duos laimės šalies gy
ventojams ir pačiai šaliai. 

Šiandieniniai nesutikimai, 
sako jiedu, daugiausia paken
kia patiems darbininkams ir, 
abelnai, visiems šalies gyven-

S. V. LAIVAS NUVILKTAS 
LIEPOJON. 

Londonas, Rūgs. 15. — Suv. 
Valstijų karo laivas Pittsbur-
gh, kurs Baltijoje buvo užp
laukęs ant uolų, sulig gautų 
žinių, nuvilktas jau Liepojos 
uostan. 

PAKVIESTAS I š MEKSI
KOS PASIUNTINYS. 

Washington, Rūgs. 15. — 
Suv. Valstijų pasiuntinys Mek 
sikoje, George T. Summlin, 
pakviestas Čia konferencijon 
Valstybės departamente. 

DAUG ŽMONIŲ ŽUVĘ 
MANILOJE. 

Milanas, :Rugs. 14. — Čia 
darbo federiacijos s u s i r i n k i m e 
padaryta reatolkicija ir tuojaus 
pasiųsta tos kopijos Italijos 
ininisteriui pirmininkui ir 

kavo rezoliuciją. 
Tečiaus socijalistų balso ne

paklausyta ir padaryta rezo
liucija. 
Prancūzijos socijalistų partijos 
organas Populaire rašo, jog 
Italija, gali pavirsti antrąja 
Rusija. Tuo rimtesnis tas ap
sireiškimas, kad Italija yra 
pašonėje Prarfcuzijos. 

Prancūzų socijalistai parei-

tikimų ir streikų darbo lauke 
siaučia brangenybė. * 

parlamento prezidentui. 
Su tąja rezoliucija darbo, škia, kad Italijos vyriausybė 

federacijos radikaliai gaiva- gražiuoju nori susitaikinti su 

Paryžius, Rūgs. 14. — At
keliavusieji iš šiaurinės Ita
lijos žmonės pasakoja, jog te
nai daugel miestuose darbinin
kai turį išskleidę po dvi v/e-
liavi — raudoną ir juodą. 
Raudona yra socijalistų, juo
da — anarchistų. 

Ypač Milane visur sutinka
ma tų vėliavų. 

Manila, Rūgs. 15. — Salos 
Luzoff šiaurinėse privincijos 
siautusi vėsula padarė dide
lius nuostolius ir daugybė žmo 
nių nukentėjo. Vėsula ten siau
tė Rugpjūčio 30 d. Daugybė 
miestelių apgriauta. Daug žmo 
nių nuskendo.-

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugsėjo 
14 buvo tokia sulig Merchants 
L6an and Trust Co.: 
Angtijos sterlingų svarui $3.46 
Lietuvos 100 auksinų 
Lietuvos aOO auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 15 fr. 
Italijos ui $1.00 23 1. 45 

1.82 
1.70 

45 
1.70. 
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LIKTUVIV KJkrr\J,TKJJ PtMHltAflTIS 

"DRAUGAS" 
iMn» knns¥caq lš**ky rus uedėldicni us. 

PRENTJM KRATOS KAUTA* 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams >,.j.. • ..*-• • • $••<>« 
Pus«l Metų • • 0 * • (£ • •*>• • *•*** 

BTJV. VALST. 
Metams . . V T r- •••.00 
Pusei Metų • 8.08 

Prenumerata mokas! iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo uSslraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresast Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar asprese "Mo-
nsy Order" arba {dedant pinigu* i 
registruotą laišką, 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chkago. 
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tyje bus dešimts tokių alter-
natorių. Su junda jų jiega iš
neš 2000 kilovatų. J i sudarys 
galybę 3000 arklių. ssw 

Kiekvienas naujas žingsnis 
moksle, kiekvienas pagerini* 
mas naudingų išradimų mus 
džiugina. Todėl džiaugiamės 
ir naująja Long Island'o sto
tim. Bet abejojame ar lygiai 
galės ja pasinaudoti New 
Yorko piniguočiai ir neturtin
gi šios šalies visuomenės vei
kėjai? Stotis bus trijų kompa
nijų nuosavybė. Malonėtume, 
kad ji priklausytų Suvieny
toms Valstijoms. 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMEMKOJE PRAKEŠIMAS. 
NAUJAfi ATSILIEPIMAS 

DĖLEI LIETUVOS BMS 
PUBLIKOS PRIFA-

ŽINIMO. . 

Tušti ju Pažadėjimai 

' 
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Didžiausia Bevielio 
Telegrafo Stotis. 
Abudu bevielio telegrafo iš

radėjai tebėra gyvi, o jau jų
dviejų radinys vykinamas vi
same pasaulyje milžiniškomis 
žmonių jiegomis, įdedant mil
žiniškas pinigų daugybes. 

Trumpai po išradimo Pran
cūzai Paryžiuje Eifelio bokšto 
viršūnėje įtaisė galingą bevie
lio telegrafo stotį, kuri galėjo 
susižinoti su visomis Prancūzi
jos vietomis. Tečiaus Vokie
čiai mieste Nauen padarė dar 
didesnių prietaisų. Karo lai
ku Prancūzijos mieste Bor-
deaux? arba Burdigalijoje, ta
po pastatyta kita galingesnė 
už Eifelio bokštą srotis. Tie
dvi stotys Nauen ir Bordeaux 
skaitėsi tvirčiausios pasaulyje. 

Dabar ant salos Long Island 
sale New Yorko nupirkta 6400 
akrų žemės ir imta ant jų sta
tyti geležinės 400 pėdų augščio 
gairės. Tą darbą veda Radio 
Corporation of America, suta
rusi General Electric Cpmpany 
ir su buvusia Marconi Coin-
pany. Tos trys susitarusios 
kompanijos padarys bevielio 
telegrafo stotį daug didesnę už 
abidvi didžiausias Europos 
stotis sudėtas krūvon. 

Long Island'o stotis iš vir
šaus žiūrint panėši į ratą su 
dešimčia stipinų, einančių nuo 
siauro vidurio į plačius kraš-
tus. Vieną stipiną sudaro eilė 
šešių plieninių bokštų tarp 
kurių kybo vielos. Jos kybo 
nuo skersinių turinčių 150 pė-

s d ų ilgio. 
Penki toki stipinai suside

danti iš šešių vieluotų bokštų 
yra paskirti bevielėms tele
gramoms siųsti, kiti penki 
joms priimti. Kiekvienas sti
pinas gali veikti skyrium ir 
tada jis būva jau stipri bevie-

Rugsėjo 12 d. laikraštis 
"The Chicago Tribūne' ' padė
jo smagią žinią iš Sevastopo
lio, pietjnės Rusijos. Tą žinią 
rašė to laikraščio koresponden
tas Rue. Mes padarėme iš jos 
ištraukas. I r abejojome tą da
rydami. 

Nes tik pagalvokite. Ko
respondentas rašė apie gen. 
Wrangelio, kurs yra pietinės 
Rusijos valdžios galva, gra
žius pasiketinimus. 

P-as Rue sakėsi kalbėjęsis 
personaliai su gen. "VVrangeUu, 
kurs kariauja prieš bolševikus. 
Atkartojo net jo ištartus žo
džius. 

(Jen. Wrangelis, anot kores
pondento, pripažino nepriklau
somybę ne tik Lietuvai, bet ir 
kitoms naujoms respublikoms. 
J is sakė, jog tos buvusios Ru
sijos provincijos Rusijai labai 
mielos. Bet faktas pasilieka 
faktu. Jos jau nepriklausomos. 
Kaipo tokios pasiliks ir atei
tyj, kuomet bus panaikinta Le
nino valdžia Rusijoje. 

Ant rytojaus tas pat Chica-
gos laikraštis padėjo žinią 
taippat iš Sevastopolio. Ta ži
nia buvo paduota to paties ko
respondento. Korespondentas 
pranešė, kad jis kalbėjęsis su 
pietinės Rusijos .valdžios užru-
bežinių reikalų ministeriu P. 
•Struve. Tasai jam pasakęs, 
jog gen. AVrangelis kariaująs 
ne tik prieš bolševikus, bet ir 
už Rusijos čierybę ir nepalie-
čiamybę. 

Struve pasakė, jog pietinės 
Rusijos valdžia stipriai laikosi 
Rusijos nepaliečiamybės prin
cipo. Išėmus Suomiją ir Len
kiją, Rusija kaip buvusi turi 
but nepadalinama. 

Iš to pasirodo, kad tie Ru
sai valdininkai be* sutarimo 
pareiškia nuomones korespon
dentams.. Vieni sako vienaip, 

Balandžio 3 dieną, š. m., 
valstybės sekretorius B. Colby 
yra ypatiškai prie pasimaty
mo pareiškęs, jog Lietuva 
greitu laiku susilauksianti nuo 
Suvienytų Valstijų to, ko ji 
reikalaujanti, būtent Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybės 
pripažinimo. 

Po šių pažadų Lietuvos At
stovybė yra įteikusi keletą ra
štų, kuriuose buvo priduoda
mos įvairios žinios apie Lie
tuvos Valstybės kuriamąjį 
darbą ir prašoma veikiau iš
pildyti pažadus. Tečiau pra
sidėjo rinkimų kampanija, pa
aiškėjo, kad gal Amerikos Lie
tuviai, kaipo piliečiai, ne tiek 
daug gali savo balsais nus
verti, negu kitos tautos ir Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimo klausimas tapo ne tik 
atidėtas į šalį, bet spaudoje 
pradėjo aiškėti Amerikos val
džios nusistatymas, jog ir ap
skritai Lietuvos pripažinimas 
kaip ir nesutinkąs su bendiu 
Amerikos valdžios nusistaty
mu link plačiosios Rusijos at
eities. Tuomet Lietuvos At
stovybė, pasiremdama tomis 
neoficijalinėmis žiniomis, Ru
gpjūčio 9 dieną yra įteikusi 
Valstybės sekretoriui šiokio 
turinio raštą: 

* 
Valstybės Sekretoriui Bain-

bridge Colby, 
VVashington, D. C. 
Gerbiamas Tamista: 

Paskutiniu laiku aš turėjau 
garbės įteikti Tamistai keletą 
pranešimų apie ypatingus Lie
tuvos respublikos gyvenime 
įvykius, .kūju- rods aiškiai 
reikalauja kokios nors atmai
nos santikiuosc tarp Lietuvos 
ir Amerikos ir į kuriuos ir da
bar aš turiu garbės ,kreipti 
Tamistos domę. Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra priėmęs 
tam tikrą savo konstituciją ir 
pastatęs savo valdžią sutin
kant su pilnai teisėtu pačios 
Lietuvos liaudies noru. 

Lenkų valstybė, kaip tik ga
vo smūgių nuo Rusų Tarybų, 
pripažino pagaliau svarbumą 
turėti draugiškus ryšius su 
Lietuva, ir formaliai pripaži
no Lietuvos nepriklausomybe;. 
Pati-gi Lietuva nieko kito ne
nori, kaip tik ramdai ir san
taikoj gyventi su savo kaimy-

Rusų Tarybų respublika, o 
šios saiygos yra užtikrinusios 
Lietuvai etnografinius Lietu
vos rubežius pasieny su Rusi
ja ir palikusios aptart i savo' 
sienos rubežius su Lenkija, 
Latvija ir Vokietija., 

Iž pradžios apgaulingos bol
ševikų pajiegos nenorėjo pri
silaikyti Lietuvoje taikos są
lygų. Užėmę Vilnių ir kitus 
miestus, bolševikai pradėjo 
tverti ant vietos savo civilę 
valdžią, steigti savo revoliuci-
jinierių teismus, uždarė visus 
einamus Lietuvių laikraščius, 
suareštavo ir sukišo į kalėji
mą įžymius veikėjus, užkrovė 
ant gyventojų nepakeliamas 
rekvizicijas i r pradėjo grobti 
ir kankinti Lietuvos gyvento
jus. Prieš tokį bjaurą taikos 
laužymą ir Lietuvos neutralu
mo negerbimą, griežtai pro
testavo Lietuvos valdžia. P a 
galiau, kuomet bolševikai pa
mėgino užgrobti Lietuvių gar
vežius, vagonus ir kitą medžia
gą, tarp Lietuvos ir bolševikų 
karuomenės ištiko susikirti
mas, dėlei kurio buvo aukų iš 
abiejų pusių ir jau rodėsi, 
kad tarp Lietuvos ir bolševi
kų ištiks naujas karas, neveiz-
dint į tat, kad taika vos tik 
nesenai tapo su jais padaryta, 

l iepos 20 dieną Lietuvos 
valdžia yra pasiuntusi Sovietų 
valdžiai ultimatyvu not§, rei
kalaudama, kad visi neteisėti 
bolševikų darbai apsistotų ir 
kad patsai Vilnius - butai ati
duotas valdyti Lietuvos civi
liai valdžiai. 

Atsakydama į šią notą, Ru
sų Tarybų valdžia pareiškė, 
jog jį norinti išvengti by ko
kių nesutikimų su Lietuvos 
valdžia ir pasiūlė sudaryti 
bendrą komisiją taikos sąly
goms pildyti. Tasai pasiūly
mas buvo priimtas ir šiandien 
aš gavau nuo savo valdžios 
žinoti, jog Rusija sutinkanti 
pilnai evakuoti Lietuvos teri
toriją. Taippat nuo valdžios 
gavau žinią, jog Rugpjūčio 6 
dieną Lie^flvos Steigiamasis 
Seimas yra ratifikavęs talkos 
sąlygas. 
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lio telegrafo stotis. Bet reikale 
visi penki stipinai gali veikti 
kaipo vienas įtaisas. Tada jis 
galės radiogramą pasiųsti taip 
smarkiai, jog ta aplėkusi pa

saul į sugrįž ant priimančiųjų 
stipinų. 

(Prie bevielio telegrafo ten 
pat yra įtaisytas ir bevielis te
lefonas. Šito stotis iki šiol bu
vo New Brunswick'e, N. J . 
Per ją laivyno sekretorius Da
niels telefonu be vielų susišne
kėjo su prezidentu Wilsonu, 
esančiu ant laiv© juroje už 2,-

\500 mailių.. Dabar Long Is
lande bevielio telefono stotis 
bus dar galingesnė. 

New Brunswick'o stotį ap
tarnauja 200 kilovatų alter-
natorius, duodantis taip daug 
gero? jiegos, kad net Europos 
specijalistai tyčia buvo atva
žiavę pažiūrėti, kaip jis vei
kia. Dabar Lc©g Island'o sto-'su si skaldžius. 

• 

kiti kitaip. Korespodentas gi 
tai visa atpasakoja. 

Kaip neauginsi iš mažens 
vilką, paaugęs jis vis vien links 
miškan. Kaip tie Rusai mums 
netvirtintų, visvien jais pasi
tikėti negalima. Nes jie žada 
Rusijai ir Rusų liaudžiai vis
ką, kas tik galima jiems išgal
voti. Bet jei jie laimėtų, tuo
met kitaip užgiedotų tai pa
čiai " mylimajai" liaudžiai. 
Gi apie naujas respublikas ne-
tnrėtų but nei kalbos. 

Tad jei toksai gen. VVrange-
lis sakosi pripažįsta naujas 
respublikas, tai jis neteisybę 
sako. J is nori apvilti buvusias 
Rusijos valdžioje tautas. I r jis 
turi tikslų taip daryti. 

Rusai nacijenalistai nekuo-
met nesutiktų tokio Rusijos 
padalinimo. To nenori ypač 
Prancūzija, kuri remia Rusus 
nacijonalistus. Prancūzija ki-
tuomet buvo pripažinusi Kol-
čako ir Denikino valdžias. Da
bar ji pripažiao ir Wrangelio 
valdžią. Nes kaip anie, taip ši
tas stovi už nepadalinamą Ru
siją. Prancūzai tikisi atgauti 
skolų iš nepadalintos Rusijos. 
To negalėtų tikėties Rusijai 

\ Kaip Amerikos Suvienytų 
Valstijų valdžia žiūrės į ta 
padarytoją taiką, tai klausi
ma- didelės žinoma svarbos 
dėlei Lietuvos. Gerbiamas 
Valstybės sekretorius be abe
jo turės pripažinti, jog aš ne
turiu ofieijalhi žinių ne tik 
šiuo klausimu, bet ir apskri-

jįe, jeigu tik Rusijos i įaudii 
panorėtų kuomet nors į s i i m 
ti atgal užimtąsias šių vals
tybių teritorijas. 

Tegipl bus įeista man tikė-
ti> j °g Valstybės Departamen
to nusistatymas neatati nka 
tam, kaip kursai iš spaudos 
matomas. Jeigu yra .tiesa, įog 
bolševikų negalima išgriauti 
su karine pąjiega, ka ip tat 
paaiškėjo iš Lenkijos sutriuš
kinimo, tai ar-gi nebūtų tin
kamiausia išeitis, jeigu visos 
valstybės, kurios yra prieš 
bolševikus, pripažintų, jog Ru
sijos pasienių valstybės tur 
teisę daryti sutartis su bolše
vikais ir jog tos sutartys pri
valo būti apsaugojamos ir 
visų kitų valstybių! Lietuva 
trokšta gyventi santaikoj su 
visais savo kaimynais, o ypa 
tingai sa didele ir galinga Ru
sija, neatsižiurėdama į tat, 
kokia jos yra valdymo forma. 
Lietuva turėjo daryti santaiką 
su Rusų Tarybomis arba sto
dama su jomis karau, padidin
ti bolševikų pajiegas sutin
kant su ta nuomone, kuri šian
dien rods yra įsigalėjusi, jog 
keliaut karą prieš bolševizmą 
jis įgauna tik didesnės stipry
bės. O jeigu-gi padarytoji su 
Rusų Tarybomis Lietuvos tai
ka nebūtų kitų valstybių ger
biama, jeigu tai yra tik tarsi 
koksai popergalis ir jeigu Lie
tuva turėtų būti vėl atgal grą-
žinoma prie Jtusijos liaudies, 
tai visa ateitis išrodytų per
daug jau chaostiška. Sakoma, 
jog Amerikoj yra apie mili
jonas gyventojų, kurie paeina 
iš Lietuvos. Gal apie pusę iš 
jų yra Amerikos piliečiai. A-
pie penkiasdešimts tūkstančių 
jaunuomenės iš jų dalyvavo 
Amerikos armijoj laike pasku
tinio karo. J ie visi šventai ti
kėjo Amerikos valdžios pra
nešimams, jog jie yra siun
čiami kariauti, kad pravedus 
pasaulyje principus tautų ap
sisprendimo teises, kad apsau
gojus šventenybę įvykusių su
tarčių ir kad apginus mažųjų 
tautų teises prieš didesniųjų 
užgrobimus. Suprantama, jog 
jie visados buvo Ir šiandien 
yra giliai užinteresuoti Lietu
vos likimu. J ie visados yra 
laukę ir šiandien nuoširdžiai 
laukia kokių nors ženklų, kad 
pagaliads ir kokios moralės 
paspirties iš pusės Suvienytų 
Valstijų valdžios dėlei Lietu
vos nepriklausomybės. Pati 
Lietuvos valdžia, žinodama, 
kaip meilingai Amerikos poli
tika visados atsinešdavo prie 

Atstovo vj|rdu, toksai atsaky 
mas: 
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nais. Jeigu Lietuvos santikiai ^ tai, kaip Valstybės Departa 
su Lenkija buvo neganėtinai 
geri, tai tame buvo jos pačios 
(Lenkijos) kaltė ir visų tų 
valstybių, kurios palaikiusios 
yra jos norą užimti Lietuvos 
teritoriją, ir kurios nenorėjo 
sutikti, jffįį Lietuva tur tą pa
čią teisę būti nepriklausoma, 
kaip ir Lenkija. Vilnius, ta Lie 
tu vos sostinė, kurią buyo Len
kai užėmę, šiandie jau yra Lie
tuvos rankose ir dėlei tos prie
žasties galima laukti pagerė
jimo santikių tarp abiejų val
stybių. Pritariant Didžiosios 
Britanijos valstybei ir su ži
nia kitų Santarvės Valstybių, 
Lietuva yra padarusi ir pasi-
rašusi ant taikos. sąlygų su 

"Vals ty įės Departamentas 
jf«a gąyya Jūsų laišką nuo 
Rugpjūčio 9 dienos, 1920, 
drauge su telegrama apie įvy
kusią sutartį t a rp Lietuvos 
atstovų ir Rusijos Tarybų. 
ŠuNiie laiške nurodomi įvai
rus , didesnės svarbos įvykiaij 
kurie, Tamistos nuomone, tu
rėtų išaukti šiokią, tokią atmai
ną santikiuose tarp Amerikos 
ir Lietuvos liaudies, išdėsto
ma detaliuose tų įvyjdų reik
šmė ir užbaigoj išnaujo pake
liamas reikalavimas , " idant 
Suvienytų Valstijų valdžią 
pripažintų Lietuvos valdžią." 
Atsakydamas į tat, Departa
mentas atkreipia Tamistos do
mę į laiškus, kurie buvo šio 
Departamento pasiųsti Lietu
vių Tautos Tarybai iš. Spalių 
15 dienos, 1919 m., Lietuvių 
Egzekutyviam Komitetui niio 
Sausio 7 dienos, 1920, i r į šio 
Departamento notą Italijos 
pasiuntiniui, kuri buvo pas
kelbta laikraščiuose Rugpjūčio 
11 dieną, 1920 m. Tuose doku
mentuose aiškiai išdėstyta A-
merikos valdžios politika link 
platesnio klausimo, kurio Jūsų 
liaudies padėtis yra tinkamiau
siu pavyzdžiu (The policy of 
the American Government to-
wards the larger problem, of 
whu?h the situation of your 
people is au excellent <>xam-
ple), ir Departamentas nema
to pamato mainyti šio nusis
tatymo. Tečiau viešoj spaudoj 
pasirodė įvairių komentarijų, 
kuriuose ši palanki link Rusi 
jos politika skaitoma kaip ir 
atmetimu tų Rusijos tautų, 
kurios jos pasieniais gyvena ir 
kurios trokšta įgyti laisvą ir 
nepriklausomą tautinį gyveni
mą (some comments, which 
interpret this -statement oi 
friendly purpose towards Ru-
ssia as a rebuff to the non-
Eussian peoples along the bor-
der, who aspire to a f uller and 
freer national life). 

Ši (Amerikos) valdžia visa
dos laikėsi to įsitikinimo, jog 
Rusija — ir tai Rusija 191*7 — 
tur pati dalyvauti prie nusta
tomo savo rubežių. Amerikos 
liaudis užjaučia troškimams tų 
ne Rusijos tautų, kurios gyve
na jos pakraščiais, kad jos iš
gautų kiek galima platesnes 
teises prie patvaldybos, bet ji 
tvirtai tiki, jog kiekviena pa
stanga sudaryti pastovius san 
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Ltreok Geri Amatą, 
dirbk $35 iki $75 

Už-

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

h i t ties. Vietos atdaros. Specijalis 
Krlancyetes Skyrius, mokslas už
ganėdina vieua 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4ių lubų. j 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ash.and Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų iigu. 

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
2 Iki S po platų; nuo 7 iki f : t t 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 3880 
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Į Vakarais, 812 W. 83 
• TeL Yards 48S1 

ADVOKATAS 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

TeL Central 88M 

st. ! 
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as. 
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PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Cbjrurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1818 W. #7 Str. Tel. Boul. 288 
Valandos: 1 Iki 3 po.pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2 8 1 * W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL M cKlnley 888 
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Ve kame visas branduolys. 
Tąi-gi jie tais savo pažadė

jimais ir prisimeilinimais mųs 
neintikins. Ir toksai Struve 
gali but pagirtinas už tatai, 
kad jis pasako taip, kaip tik
rai yra. v 

Bet nežiūrint tų visų sukty
bių ir pastangų, naudos res
publikos gyvuos. Daugiau jos 
nepasiduos vergijon Rusijai. 
Ir Rusija jomis daugiau nepa
sidžiaugs. 

mentas veizdi, į Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimą 
ir todėl aš priverstas esmu 
skaitytis su žiniomis, kurios 
patenka spaudon. Iš to šalti
nio aš gaunu patirti, jog Su
vienytų Valstijų valdžia ne
randa galimų pripažinti nei 
vienos naujos valstybės, kurios 
išdygusios yra ant teritorijos, 
kuri prieš karą prigulėjo Ru
sijai, išskyrus Leiikijų ir Suo
mija, ir kad tos visos valsty
bės, kurios šiandien de facto 
gyvuoja, kaipo neprigulmin-
gos, privalo pasilikti po įBu-
sijos priežiūra ir kad jos pri
valo liktis kaip ir po Rusų 
tautos globa, po globa tos Ru
sų liaudies, kuriai panorėjus 
tos teritorijos tur but grąžin
tos. Jeigu butų toksai nusis
tatymas, kaip iš spaudos ma
tyti, tai Amerikos valdžia ne
galinti skaityti padarytosios 
Lietuvos taikos su Rusų Ta-
rybų valdžia, (kaip lygiai ir 
sutarčių, kurios buvo padary
tos su Estija arba kurios bus 
pądajiytos su Latvija" ar Suo
mija) teisėta ir priverstina, 
bet žiuri į ją, kaipo į tokia, 
kurį gali būti atmesta ateity-

ta vilties, jog Amerikos val
džia suras kokius nors kelius, 
kad viešai pareiškus savo at-
sinešimų prie Lietuvos. Bet 
iki šiol vienatiniu viešu Ame
rikos valdžios dokumentu, kur
sai parodo jos nusistatymą, 
buvo kaip ir atsisakymas pri
pažinti Lietuvą, kursai «buvo 
išreikštas laiškuose prie Lietu
vių Tautos Tarybos, kurie pra-
ir kurie yra iššaukę tarp Lie
tuvių ir jų draugų didį nepa
ėjusią žiemą buvo paskelbti 
sitenkinimą. Tai-gi, ar-gi nėra 
galimybės jau šiandien duoti 
koksai nors palankesnis atsa
kymas? 

i 

Baigdamas šį raštą ir kreip
damas Tamistos domę į iš
dėstytus motyvus pirmoj šio 
rašto dalyje, turiu garbės iž-
naujo • prašyti, idant Suvieny
tų Valstijų valdžia oficijaiiai 
pripažintų Lietuvos valdžią. 

Užtikrindamas augštos pa
garbos ženklus, turiu garbės 
likti, Jūsų ir t. t. 

Jonas Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje 

Ant šito rašto j)uvo gautas 
Rugpjūčio 23 dieną, Lietuvos 

—•• " • » • » • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, I L U U O t t 
Telefonai Yards 6888 

Valandos: — $ iki 11 U ryto; 
I Po Pietų iki S vak. KadeHo-
mis nuo b iki « vaL 

:•: 

naujųjų respublikų, nepame- tikius, rišant šį platų klausi
mą, be pasitarimo ir širdingo 
pritarimo tokios valdžios, ku
ri butų visos Rusijos liaudies, 
kaipo tokia visų pripažinta, 
gali išeiti ant niekų. Iki visos 
partijos, kurios šiame klausi
me užinteresuotos, negali su
daryti draugiškos sutarties 
tarp savęs, iki tol nėra vil
ties, kad butų pastovus susi
tarimas. 

DR, S. MIKELIS 
UJBTCVIfl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OOou ir O/veslmo vtata 
8853 So. Halsted Stt. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 
B 

• * ' » • • • * • ! 
Telefonas Boulevard 8188 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8321 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 8—12 A. M. 

1—6; 7—2 P. M. 

Aš esmu Jūsų nuolankus 

Mes 
gerb. 1 
valiaus 
vo aul 
ir pral< 
eestery 
nuolyn 

\ 
Mes 

klebon 
jo gai 
Taip-g 
veliami 
ir para 
viso A 
vienuo 

l Vi 

tarnas, 
. 

(Pasirašo) 

Norman H. Davis, 
cting Secretary of State ' J 

Toksai tai buvo gautas iš 
State Departamento atsaky
mas. J is sukelia nemažai klau
simų, t ė č i a i jau gerai, jog 
norėta būti palankesniu. 

J . Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje 

• 

diy mm • • v+m%.f • w • m*'+p » • • • • • • 31 
Tai Drover 8849 

f&l. C. Z VezmMs 
LIETUVIS DERTfSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki » vak 
Sare domis nuo 4 lyf • vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENIU 

• • • • • • « • • • • • • • » m & 

DR. G. M. GLASER 
Prakukuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
B2.ro St., ChJcagt), IIL 

SPECUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro-

oi&ky Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 12 ryto 
Iki 2 po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 2 Iki 2 po pleC 
Telefonas Yards 887 

2j»' • • f 1* !• • • • • » » » • • • ' • • » • • • » • mįį 
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WA- PETRAT1S S. FABIJONAS 

•A. PETRATK & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivakortes 

N01ARUC4AS 
809 W. 35th Str. Cfeicago, UL 

Telepnone Boulevard 812 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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WORCESTER, MASS. 

Mes esame labai dėkingos 
gerb. kun. Čaplikui, kun. Ka-
valiauskiui i r tiems katrie sa
vo aukomis parėmė naudinga 
ir^prakilnų darb$. Išviso Wor-
eesteryje surinkta $126.00 vie
nuolynui steigti Lietuvoje. 

Šv. Kazimiero vienuoly
no seserys: 

Sesuo M. Immaculata, 
Sesuo M. Angelą. 

ATHOL. MASS. 

Mes esame dėkingos gerb. 
klebonui kun. A. Petraičiui už 
jo gausią auką bei pageibą. 
Taip-gi Sesers M. Angelos tė
veliams Braškiams, giminėms 
ir parapijiečiams už aukas. Iš
viso Atholy'je surinkta $213 
vienuolynui steigti Lietuvoje. 

8v. Kazimiero vienuoly
no seserys: 

Sesuo M. Immaculata, 
Sesuo M. Angelą. 

ROSELAND ILL. 

Susitvėrė Federacijos skyrius. 

Amerikos Lietuviai katali
kai organizuojasi į Federaciją, 
kuri bus centru viso mūsų po
litinio ir kurturinio darbo šia
me krašte. Tai-gi ir roseiandie-
čiai nenori atsilikti užpakalyje 
kitą koloniją, kurios prisideda 
prie minėtos labai paremtinos 
organizacijos. Mušą klebonas 
sušaukė delegatus žymesniąją 
vietos draugiją apkalbėjimui 
reikalo del sutvėrimo Federa
cijos, skyriaus Roselande. Pri
sidėjo šios dr-jos: Šv. Onos, 
L. Vyčių 8 kp.? Moterą Saj. 4B 
k p., L. Darb. Sąįttngos 60 k p. 
ir Visų Šventų parapija. Mo
kestį jau pasiuntė į Centrą. 

Pirmininku išrinktas klebo
nas kun. P. Lapelis. Raštinin
kais p. Ramanauskas ir p-nia 
Simėnienė. Yra viltis, kad ir 
kitos vietos draugijos prisidės 
prie šio Federacijos skyriaus. 
Žinoma, šis Federacijos sky
rius prisidės prie Federacijos 
Apskričio Chicagoje. 

Nors mūsų Federacijos sky
rius jaunutis, bet jau turėjo 
savo atstovą Federacijos Kon
grese Waterbury ) Conn. 

Reporteris. 

noru rėmė Suvienytų Valsti
jų valdžią, ėjo karan ir pirko 
Liberty ir Viotory bondsus, 
manydami, kad Amerika už
stos už Lietuvą, pripažins jos 
teisingus reikalavimus ir pri
pažins tėvynės neprigulmybe. 
Tečiaus sekretorius P . Coloy 
savo notoj Italijai pareiškė, 
kad jis nepripažįsta Lietuvos, 
bet ją priskiria prie Rusijos. 

Tokia p. Colby nota Lietu
viai Amerikos piliečiai yra 
neteisingai ir skaudžiai užgau
ti. Del to i r Kenoshiečiai pakė
lė balsą ir kartu prašo Su
vienytų Valstijų valdžios grei
tesnio Lietuvos pripažinimo. 

S. Ralys, sekretorius, 
J . Trakšelis, 

764 N. Sheridan Rd., 
Kenosha, Wis. 

rys, mes stojam už jos laisvę, 
mes trokštam suteikti pageibą 
savo broliams kovoje su prie
šais, kurie kraują lieja ir gy
vastis stato už tėvynės ir mū
sų laisvę. I r kada išgirsim 
linksmą žinelę, kad mūsų tė
vynė visai pasiliuosavo nuo 
priešją, tada be baimės galėsim 
keliauti į Lietuvą, o parkelia
vę džiaugties ir pilna krutinę 
kvėpuoti Lietuvos laisvės ty
ru oru. Tat, visi prie bonų. 

Tėyynės mylėtojas. 

= 

SHEBOYGAN. WIS. 

Nelaimė Lietuvių šeimynoj. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

KENOSHA. WIS. 

Vienybė Katalikiškų Drau
gijų, susidedanti iš aštuonių 
draugijų, turi 1,500 narių. 

Rugsėjo 7 d., 1920 m., lai
kytame susirinkime, 8:00 vai. 
vakare, Šv. Petro parapijos 
svetainėje, Kenosha, YVin., 
Vienybė Draugijų išnešė pro
testą prieš Lenkų neteisingą 
užmetimų, kuomet jie įsiver
žę i Lietuvą, užimdami Lietu
vos miestus, nepaisydami Lie
tuvos perspėjimą ir protestų 
sulaužė Lietuvos neutralybę, 
kuri ir priversta buvo ginti 
savo teritorijas. 

Kuomet Lenkai gavo bėgti 
iš Lietuvos žemės, jiems tas 
nepatiko. J ie pradėjo visaip 
meluoti pasaulio akyse, buk Į aės reikalams. 

Rugsėjo 6 d. Lietuvis p. V. 
Belekevičius maliavojo namus. 
Staiga pamatė atbėgant 6 me
tu amžiaus savo dukrelę su 
liepsnojančiais drabužiais. J is 
puolėsi prie mergaitės norėda
mas nuplėšti nuo jos degan
čius drabužius,tada užsidegė ir 
jo rankos, nes buvo maliava 
aptaškytos. Kol nuplėšė nuo 
mergaitės degančius drabu
žius, nelaimingoji labai apde
gė. Likėiai apdegė ir p. Bile-
kevičio rankos. 

Mergaitė paimta ligoninėn, 
po didelių sopulių, Rugsėjo 8 
dieną, persiskyrė su šiuo pa
sauliu. 

Tėvų priedermė saugoti deg-
tukus? kad maži vaikai jų ne
galėtų paimti. 

Keli žodžiai iš vietos Lietuvių 
veikimo. 

Lietuviai čia nenuilstančiai 
darbuojasi Bažnyčios labui ir 
savo naudai. Bet darbas labui 
tėvynės, Lietuvol>yra visai ap
miręs. Nežinia kame priežas
tis. Gal but trūksta agitacijos. 

Pirmą kartą paskelbus Lie
tuvos Misija maršrutą paminė
jo ir Sheboyganą. Atėjus tai 
dienai žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Susiėjo netik vieti
niai, bet ir iš apielinkių. Te-
čiau nežinomos priežasties dė
lei Misija neatvyko. Žmonės 
su nekantrumu išsiskirstę. 

Paskui ketino mųs koloniją 
aplankyti su prakalbomis Tau
tos Tarybos narys kun. Miro
nas. Vienok neatvyko. 

Štai Rugpjūčio 29 dieną bu
vo paskelbta, kad atvažiuos p. 
J . Vileišis. Žmonių prisirinko 
gana daug ir laukė svečio nuo 
2 iki 5 valandai. Pasirodė, kad 
jų laukimas buvo veltui. "Ir 
vėl žmonės rustais veidais 
skirstėsi namo. ' 

Ar-gi jau -Sheboygano Lie
tuviai nėra verti išgirsti pra
nešimų iš savo tėvynės, Lie
tuvos. Bet kodėl taip yra? Juk 
mes esam taip-gi Lietuvos sū
nus ir dukterys, mylime savo 
tėvynę, trokštam jai laisvės ir 
gerovės ir prie pirmos progos 
gausiai aukojame aukas tėvy-

f 

L. Vyčių 14 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus ketvirta-
dienyj, Rugsėjo 16 d., 1920 ra., 
Šv. Antano parap. mokyklos 
kambaryj, 8 vai. vakare. Su
sirinkimas perkeltas del to, 
kad trečiadieniais būva para
pijos fėrai. Todėl visi nariai 
malonėsite skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
dalykų. Taip-gi bus išduotas 
iš L. Vyčių 8 Seimo raportas. 

Valdyba. 

DETROIT, MICH. 

Darbo laukas Detroite nekaip 
atrodo. Daugelis darbininkų 
vaikšto be darbo, nes kone vi
sos dirbtuvės būriais darbinin
kus atleidinėja. Kai-kurios net 
ir visai sustojo. Kadangi as 
pats jau trečia savaitė vaik
štau be darbo, tat gerai teko 
įsižiūrėti. Dirbtuvių ofisai už
sikimšę ieškančiais darbo dar
bininkais. Kai-kurių dirbtuvių 
ofisai būva uždaryti. 

(Amerikos' Lietuviai dabar 
tveria visokias pramonės ben
droves, korporacijas. Bet ne
teko niekur girdėti, kad kas 
tvertų tokią bendrovę, kuri 
įsteigtų pasežėrinių ir preki
nių vagonų dirbtuvę. Be tokios 
dirbtuvės nepriklausoma Lie
tuva juk negalės apsieiti. Aš 
žinau, kad Amerikos Lietuvių 
tarpe daug yra žinančių vago
nų statymo darbą, ypač apie 
Chicagą. Pageidaujama, kad 
tan darban stotų visi Lietuviai 
dailydės, molderiai ir kiti 
amatninkai. Žalios medžiagos 
tokiai dirbtuvei Lietuvoje už
tektinai butų. 

V. Gaižauskas. 
. , { , — - J -

GYDYKIS NAMIE. 

nieko jiems tas nepagelbsti. 
Tik tie, kurie išsigali gero tin
kamo dažiurėjimo, ypatingai 
valgio dalykuose, gali tikėtis 
pagelbos. 

National Tuberculosis Asso-
ciation paduoda reikalavimų, 
kad visuose ligonbueiuose bu
tų steigiami džiovos ligonams 
skyriai. Nes, anot jų tvirtini
mo, tas daugiausia, pagelbėtų. 
Ligonams neprisieitų vykti 
kur į tolimus kraštus, nerei
kėtų skirtis nuo savųjų ir čia, 
po tinkama priežiūra, galima 
butų daug pagelbėti. Savo 
tvirtinimą jie parėmė net įr 
tuo, kad nors džiova ir labai 
limpanti liga, bet yra atsitiki
mų, kad daug labiau limpan
čios ligos ligonbueiuose yra 
gydomos be tokios didelės bai
mės užsikrėtimo. 

Daugelis sergančiųjų džio
va nenori vykti kur į tolimas 
šalis, kiti neišsigali. Todėl bū
tinai reikalinga skyrių vieti
niuose ligonbučiuose, kur prie
žiūra, ypatingai oro ir sau
lės šviesos, butų jsuteikta. Ši
tie abu su nurodyta valgiu, 
poilsiu, ir mankštinimOsi yra 
vienatinis vaistas gydyme 
džiovos. I r tik tada, kada jie 
bus suteikiami, bus ' galima 
geriaus kovoti su tąja liga. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
PAOELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Blvd. 

REIKALINGOS 
Jaunos moterys del fabriko 

darbo. 
Prityrimas nereikalinga* 
Valandos 9:30 A. M. iki 

5;30 P. M. 
Trečių lubų (kambaris 30) 
63 Weet Wa*hiagtcra St 

• • 

PRANEŠIMAS! 
Turime gražių laiškų 
1. Pas Tėvus, 4. Pas Seserį, 
2. Pas Motiną, ( 5. Pas pačią, ir vaikučius, 
3. Pas Brolį, 6. Pas Lietuvos mergaites. 
Kiti šiaip su gražiomis eilėmis arba dainomis. 

Visi gražiai papuošlj. Kaina vieno laiško su pri-
siuntimu 10c. Imant dailgiau, bus pigiau. Imant daug 
nuleidžiamas nuošimtis. Ant vietos knygyne parsiduoda 
dar pigiau. Kreipkjtės: , 

"DRAtfc: :~:TYGYNAS, 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, 111. 

I • 
I 
I 

— — - — — 
Reikalaujame du darbščiu vyru už

imti "Janitorių" vietas 6v. Bcido kole
gijoj. Darbas nesunkus—mokestis ge-
ra. Atvažiuokite a rba rašykite šiuo 
adresu: 

Fr . Simon Rakauskas O. S. B. 
St. Bedė College, Peru, III. 

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU 
MARŠRUTAS. 

Lietuviai juos muša, kuomet 
isfrikrųjų Lietuviai įų nemuša, 
tik gina savo teritorijas. Lie
tuviai visados tutinka' taikin-
ties su Lenkais, jei jie neper
žengs Lietuvos ribų. Taigi 
Keuoshos Lietuviai ir išnešė 
protestų prieš tokius bjaurius 
Lenkų melus. 

Kada Suvienytos Valstijos 

L. L. Paskolos bonų čia ne
pardavinėjama. Tik kaUkurie 
karsti tėvynąmįaj, tikri Lie
tuvos sunųs, yra pirkę tos pas
kolos bonų. Teeiau neatbokim 
to, kad mus aplankė L. Misija. 
Vis-gi gal kada aplankys. Sto
kim visi prie prakilnaus įr 
naudingo tėvynės 4a«bo. Pir> 
kim bonus, o kada kiekvienas 

stojo į didįjį karą, su obalsiu, turėsim L. L. P. boną, tada 
už pasaulio demokratija, A-j drąsiai galėsim sakyti: mes 
merikos Lietuviai su dideliu-e&am tėvynės sunųs ir dųkte* 

Vėliausi nurodymai kaip 
reikia gydyties iš džiovos. 

Patarimas sėsti ant pir-
m i a u s į o t r ū k i o i r v y k t i k o k i e m 
ten šiltų vandenų šalin arba 
kur į tolimus vakarus jau ne
reikalingas gydyme džiovos. 
Gydytojai jau išranda, kad 
permaina vietos nereiškia tiek 
svarbos, kiek gera priežiūra ir 
aplinkybės. Patyrimas parodė, 
kad atsakanti ir saugi prie
žiūra namie, nors ir dideliuo
se miestuose, beveik tiek at
siekia džiovos gydyme, kiek 
pustynėse, kalnuose arba ir nu 
rodytose šiltų vandenų šalyse 

Šitie išvažiavimai į nurody
tas ligoniams vietas papras
tai atsieina gan brangiai ir 
nevisiems prieinama. Prie to 
dar daug suteikia ligoniniui ne 
rimasties apie savuosius na
mie, taip kad kartais net ir 
gydymo būdas neatneša jokių 
pasekmių. 

.Šitos vietos, kurios pas
kirtos tam tikslui, tankiai yra 
prigrūstos ligoniais. Kiti, ku
riems nepasiseka tapti šiose 
vietose, paprastai ten vyksta 
kad ir taip apsigyventi ir gy
venti tos* a{helinkėse nors tan 
kiai būva neprižiūrėti, neda-
vaigo, vientik pasitikėdami o-
fU- Iv pasekmės tojįos, kad 

Visi gausite progą matyti 
Lietuvos paveikslus ir kartu 
išgirsti p. Vaško pranešimus 
iš Lietuvos, nes jam tapo mar
šrutas surengtasChicagos Aps 
skrityje sekančiai: 

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

liugs. 17, iSheboygan, ,Wis., 
8:00 vak. 

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

Ned. liugs. 19, Rockford, 
111., 2:00 vai. ir JBKX) vak. 

liugs. 20, Aurora, 111., 8:00 
vak. 

liugs. 21, Spring Valley HL, 
8:00 vak. 

liugs. 22, Kewanee, 111,, 
S M vak. 

Rūgs. 23 Springfieid, HL, 
8:00 vak. 

liugs. 24, E. St. Loui?, 8:00 
vak. 

Rūgs. 25, St. Louis, 8:0Q 
vak. 

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

liugs. 27, Chicago Heigbts, 
111., 8:00 vak. 

Rūgs. 28 Gary, Ind., 8:00 
vak. ^ 

Rūgs. 29, Indiana Harbor, 
8:00 vak. 

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

REIKALINGI 
Soldercrs i r vyrai dirbti blėkinėj 

( t in) sapoj. 
CJcra mokestis, pastovus darbas del 
gero žmogaus. 

NATIONAL STAMPING A 
J I I < i RK WORKS 

424 So. Clinton St. 

ANT PARDAVIMO 
krautuvė su bažnytiniais dalykais, k. 
t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal
daknygės Ir kiti dalykai. Labai pa
rankioj vietoj prieiaia 6v, Jurgio baž
nyčios po num. 901 W. 33rd St. At
sišaukite pas 

J o n * Venckų. 
3327 So. Halaied St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Narnas 2 rendų po 4 kambar ius Ir 

baseinentas, geram padėjime. 5040 So. 
VVinceatcr Ave. Atsišaukti : 

2023 W. «Otti Street 
i i i * t.i m .i.i , ' i - a . , = 

SIUNTIMAS 
PINIGU 

LIETUVON 

J a u gauname t ikrai 
Lietuviškus paspor tus į 
keletą dienu. Je i da r 

"paspor to netur i t tai r* 
šykit tuojaus pae m u s : 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORČIŲ! 
AGENTŪRA 

• ' — i i 

Inc. 
DEPT. D-3. 

136 East 42-nd Street, 

Travel 
Bureau 

W. Ii. KAIRYS, Vedėjas. 

New York, N. Y. 
Jei nori t gauti pasporta, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di
džiausių ekspresiniu laivų, Jei nori t pigiau nusiusti pinigus Lietuvon 
ir kad Jie butu apiaikyU i 4 savaites, tai tuojaus neatklėliodami 
kreipkite* pas mušt gimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per mus. 

'-•• r •• -• t—r 
• * « — 

giHimyyHtiiiyyiiuiMHtimiHiiiiyiim^ 

PIGIAĘ IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gaut i viaokių p a l i n k i 
mu. 

Atsišaukiu paa: 
A. GRIGAS * CO. 

SI 14 S. Halsted st., Chicago, UI. 
=s 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiama 
greičiausia 

KORONA FERRATED 
WINE IR JO VARTOJIMAS. 

CENTRAL 
M F G . DISTRICT 

mm 
1112 W«žt 35th STREET 

GALITE SIŲSTI ŠJ VAKARĄ 
NUO 6 IKI 8 VALANDAI 

BANKO TURTAS VIRŠ 
$•,000,000.00 

S. S. SAXONlA 
Išplauki* 

Spalio 30 d, 1920,; 
PLYMOUTH - GHERBOURG - HAM8URG 

i 
Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą 

i 
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KURŠAS NUPUOLĖ. 
ĮOOO AUKSINŲ $25.00 

Tai geriausia dabar siųsti pini-
g u s i LU'luvi) . 

|J?asa.f grįžimui Lietuvon, Laiva
kortės, pasit ikimas ir palydėji
mas anjt laivo. Padarymas viso
kių dokumentų. Rašydami pri-

Į dėkit 2c š tampe. , 
Pinigus siųskite per Money^ 

| Orderj. 
P . M1KOLAINIS, 

[58 HudMMt Ave., Ri(K»kl.\ii, N. Y.' 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI^ 
Šiuomi praneaam« Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 

dienosis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių PerstiiįHtimo Agentū
ra, po vardą Litiiuaiiian Marinė ForW&rding Co., kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnaiį t ' Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig-
tų, pinigu ir tt . 

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

LITHLANIAN MARINK KOIU\ ARDING CO., 
S 203 Mest 3Srd Str., New Turk City. 
I 
iiiiiiiiiiiiitiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiJiiiiisiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiitiitiiiilll 
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U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, |BC, 
S. S. "SUSųUEHAHHA" 

Is New Yorko tiesiai i 

—— 
Kada jis turi būti vartojamas 

Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne-
reguleris viduriu veikimas. Dainas 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
arba sugedimo virškinimo proce
so, arba kraujo sumažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba atsigau-
nant po ilgos ligos, kuomet visa 
sistema yra sumenkėjus, kucunet 
energija ir abelnas kūno . stovis 
yra silpnas ir nupuolus. 

Patariamas Seniems ir deiiltat-
niems žmonėms. Kuomet reikalau
jamas malonus tonikai ir paskati
nimas, kad sistema ateitų j nor-
malį padėjimą ir naturalį stipru
mą. 

Korona Ferrated Bitter Wnie 
yra labai geras atsigriebiant po 
šalčio, kosulio, kat^jro, arba karš
čio. Visuomet reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda Drugstoriuose, 
arba rašyk: Boleslaw R. KOZIOVVB-
ki Laboratories, 4755 So. Loomis 
Str., Chicago, Iii. (Apgr.> 

Dr. P. P. ZALLYS 
Littuvif Dentistas 

m. 
i I H f 

Kambarėl iai 1 Bremfn nuo $175 iki $200 1 Dafezig $225. 
TrtetKim. kJtas^ Į B r r m e n $ 1 2 5 |X>tuiz^ *1»*. 

Karės Tasai $5 
U 8. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAI 88INIL8 £ CO. 
Geuernle Vakarine Agentūra 100 NorUi La SaUe Stn-et. 111. 

' 
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I J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UIDTU VIS ADTOKAT AJ 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4590 s . Aabiatul M e . OIM^MPO, m 
Phone Ta rds 105S 

« • • •! m m • • m »"• • • • • m • — • tį • • • • • 

> I '. IP.13 ^ ^ ^ ^ T ^ 

Boaid. l l $ » lndepeodenoe Mvd. 
Telefonas Van Buren AM 

DR. A. A. ROTH, 
gydjtojM Ir 

• ' 
Valka ir visu aJuonJAra liga 

VALAHDAft: | » — I I ryto %—* po 
pieta 7—$ * * . Mršėhnm* ! • — u d 

\TS L! 

CAPUDINE 
^^*f PAMĖGINK 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškei 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
T T 

ENGLAKDER SPRrNG BED CO. 

WS"M 35C BBBK*-SC 

— 

Carter's U ttle U ver Pilte 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Negali Būti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža PJgnlka 
Ma^ąs Dosas 

Maža Kaina 

Tibras turi pasirašymą* 

ARTER'S IRON PILLS 
J u m s pagelbės, pjunegjpjslte ^ 



\ 

DRAUGAS -
T r o * i a d i « * » , R ū g s . l f 1 9 2 $ m . 
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• 
Cicero, 111. Naujosios Grožybes! 

1 i Sv. Antano Parapijos Svet. ir Sode, 15 St. ir 49 Courl 
jiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiit|iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«fliiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii 
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VILNIAUS 
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Jau Eina Prie Pabaigtuvių 

Sercd. ir Sub. vak., Rūgs. 15 ir 18, nuo 7, § 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 19; Užbaigtu ves, -1 

Nuo 3 po piety iki vėlumos nakties. 

AVIUKV, KIAULIUKIŲ, ŽĄSIUKŲ, ANTUKU ir visokiu gerybių galėsite laimėti. § 
Kviečiame visus Ciceros ir Chicagos Lietuvius. | 

* Kermošiaus RENGĖJAI. I 
• ' , ¥ • ' * - • = 

•y 
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CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Rugsėjis 15 d., 
Nikodemas. 

Ketvirtadienis, Rugsėjis 16 
d. / Kornelijus. Ciprionas. 

ŠIANDIE "PRIMARY" 
BALSAVIMAI. 

PILIEČIAI SKIRIA KAN 
DIDATUS. 

Šiandie Chicago j e įvyksta 
" p r i m a r y " balsavimai. Politi-
kinės partijos nominuoja savo 
kandidatus i įvairias miesto, 
pavieto ir valstijos valdvie-
tes. 

Demokratų partija ramiai 
dirba. J i nesusi skaldžiusi i <la-
lis. Republikonų srovės veda 
smarkią kovą. Dvi svarbiausi 
frakciji arba srovi republi
konų partijoje — gubernato 
riaus Lowdeno ir Chicacos ma 
joro Thompsono. Šitiedvi sro
vi baisiai užsivarinėja. 

Didžiuliai Chicagos dienraš 
čiai eina prieš Thompsono sro 
vę. Nes pastarasis tuos dien
raščius dar nuo karo laikų tu-

t ru intariamus juodukus (ni-
gerius). Kuomet norėjęs juos 
išklausinėta vienas iš jų jį pa
šovęs. 

Tuojaus policija apsiautė vi
si} apylinkę. Daugelis intaria-
mu suareštuoto. 

Pašautas policmonas eina 3f> 
metus. Ligoninėje sakoma, jog 
mažai yra vilties jam pagyti. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PROTOKOLAS LIET. LAB
DARINGOS SĄJUNGOS 

CENTRO. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
SANDELIO UŽVEIZDA. 

Vakar ties W. H.' Jaekson 
sandeliu, 1529 So. Stato gat., 
atrastas nužudytas to sandelio 
užveizda John Zolek. Galva 
baisiai s u t rus kinta. 

3)aug' galvosūkio padaryta 
detektivams. 

NIEKO NEGIRDIMA APIE 
PUBLIC UTILITIES KO

MISIJĄ. 

State Public Utilities komi
sija padidino mokestis už važi
nėjimą gatvekariais ir viršuti
niais geležinkeliais ir šiandie 
nieko negirdima apie tolesnį 
jos v e i k i m ą . 

V i s u o m e n ė nopa in formuoja -
nin, ar kompanijos turi pelno, 

. 

nežino kaip ilgai bus toksai 
nepakenčiamas stovis. 

Tas pat yra ir su miesto 
valdvlm. .Trukšniavo del 5e., 
išleido daug pinigų byloms su 
kompanijomis ir staiga viskas 
aptilo. /' 

(Ji gyvenimas eina papras
tąja vaga. Kai-kas >žeriasi pel
ną nuo ' visuomenės. 

GREITAI APSIDIRBTA SU 
BUVUSIUOJU * KUMŠTI

NINKU. 

Antrukart jam uždėta bausmė 

h 

r i paėmęs nagan už šmeižtus, j \-a i p • didis tasai pelnas 
Tad ir yra priežasties veikti į į r | < a s manoma daryti ateity-
prieš Thompsono srovę. j 0 . žmonės nž važinėjimą mo-

Rytoj bus žinoma, katra ka dešimtukus ir S centus. I r 
srovė laimės, prie katros pi
liečiai labjaus palinks. 

Balsavimams vietos yra a-
tidarytos nuo 6:00 ryto Ilgi 
5:00 vakare. 

Balsuoja už sau tinkamus 
kandidatus kaip vyrai pilie-
čiai? taip moterys pilietės, ka
trie t ik yra užsiregistravę. 

Nominuoti šiandie partijų 
kandidatai bus renkami gene 
raliuose šalies rinkimuose, La
pkričio 2. Tuomet partijos at
liks išmėginimus. 

Šiandie nominuojami: kong-
resan senatorius, valstijos gu
bernatorius i r kiti valstijos ir 
pavieto valdininkai, kongres- žinomą juodą, pugilistą Ja-
manai, 11 municipalių teisė- ek Jonsoną federalis teisėjas 
ĮSI ir tt. Carpenter išnaujo nubaudė 

vieneriems metams ir vienai 
dienai kalėjimu ir $1,000 pa
baudos. 

Nubaustojo advokatas pra
nešė padnosiąs apeliaciją, jei 
nepavyksią atnaujinti.bylą. 

Tasai pugilistas pirm ke
lerių'metų buvo nubaustas už 
peržengimą baltokos vergijos 
įstatymo. Po teismo ištarmės 
-jis buvo paliuosuotas po pa
ranka ir pabėgo Europon. 

Tas įvyko pirm buvusio di
džiojo karo. Po karo jis, pa
siilgęs Clticagos, sugryžo į 
Suv. Valstijas. Čia buvo sua
reštuotas. / 

1 

SUMAŽĖJO VOGIMAS AU
TOMOBILIŲ. 

PAŠAUTAS DAR VIENAS 
POLICMONAS. 

Daugybė intariamų suareš
tuota. 

Dar vienas policmonas pa
šautas vakar ryte, kuomet jis 
mėgino sulaikyti tris ihtaria-
muosius juodukus piktadarius 
Ęllis gatvėje, arti 43 gatvės. 

* Pašautasis yra George C. 
Wise iš Hyde Park policijos 
nuovados. J in suvaryta dvi 
kulipki. Sakoma, jog pašautas 
policmonas vargiai pagysiąs. 

Šaudyimis nugirdo Drexel 
Motor Livery Co., 4501 I)rexel 
boulv. darbininkas Roy Evans. 
J is pasuko nugirston vieton 
ir atrado gulintį pašautą polic-
moną. Tuo metu pabėgo iš tos 
vietos trys juodukai. 

Pašautasis pasakoja, jog jis 
eidamas Ellis gatve sutikęs 

Praeitoje paroje Chicago je 
pavogta 11 automobilių. 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
" D R A U G E . " 

Lietuvių R.-K. ' Amerikoje 
Labd. Sąjungos, po Šv. Anta
no globa, Centro mėnesinis su
sirinkimas buvo trečiadienyj, 
Rugp. 25 d., 1920., 8-tą valan
dą vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, prie 
Union ir 18-tos gatvės, Chica
go j e. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
Ant. Nausėda malda. 

1) Protokolas iš praeito su
sirinkimo buvo perskaitytas ir 
priimtas. 

2) Komitetas rengiamo" pik
niko sekantiems metams 
(Anast. Valančius) pranešė, 
kad daržas piknikui yra paim
tas ant Birželio 19*U, 1921, 
Bergmano (j rovė, Riverside, 
III. 

3 ) . Komisija rengiamo sei
mo, kuris įvyks Gruodžio 5 ir 
6 d., š. m., kalbėjo, kad darbas 
yra varomas pirmyn. 

Tolimesnėms už Chicagos 
kuopoms užkvietimai dalyvau
ti pirmame seime jau išsiunti
nėti; draugijų antrašai yra 
renkami. 

Antanas Bislis pakvietė Jv 
pagolbą Julioną Šliogerį gar
sinti per laikraščius busimąjį 
seimą. 

Nutarta ir pavesta B. Ne-
n rtoniui įrengti seimo va
karą, kuris susid^ų iš t rumpa 
perstatymo iš našlaičių gyve
nimo, dainų ir prakalbos. 

4) Adomas Stulginskas at
sisakė įrengti Labd. Sąjungai 
balių (vakarą). Todėl tapo iš
rinktas St. Jucevičius, kuris 
apsiėmė pasidarbuoti ir j -
rengti Labd. Sąjungos Centro 
vakarą. 

5) Įnešimas penktos^ kuopos, 
kad Labd. Sąjunga įvykintų 
viešą rinkliava (tag day) atidė 
tas ligi pavasario sekančių 
metų. 

6) Architektas p. M. Žaldo-
kas .perstatė pienus našlaičių 
prieglaudos ir plačiai išaiškino 
apie jos stovį. Ant klausimo, 
kiek atseitų įvykihimas tų pie
nų, p. M. Žaldokas paaiškino, 
kad prie dabartinių aplinky
bių "su visais įrengimais ir a-
matų mokykla lėšuotų ligi trijų 
šimtų tūkstančių (300',000) do-
lierių. Prieglaudoje tilptų a-
pie trys* šimtai našlaičių. 

P-as M. Žaldokas aiškino, 
kad būtį galima statyti prie
glauda ir dalimis. Pirmos 
(1-mos) dalies pastatymas at
seitų apie šimtą tūkstančių 
(100,000) dolierių. 

7) Nutarta iš pienų pada
ryti klišę (cut) ir patalpinti 
dienraštyj "Drauge" . 

8) Nutarta padaryti 10,001/ 
atviručių su našlaičių prie
glaudos atvaizdu ir platinti vi
suomenės tarpe. * 
9) Atstovas iš antros (2-ros) 

kuopos davė sumanymą, kad 
I Labd. Sąjunga^ išleistų laik

raštuką, pašvęsta Labdaringos 
Sąjungos reikalams, kad ja
me butų rašoma apie našlai
čių auklėjimą, Labd. Sąjungos 
judėjimą ir butų talpinamos 
visos Sąjungos atskaitos. 
Sumanymas perdiskusuota ir 

atidėtas tolimesniems susirin
kimams. 

Su tuo ir pasibaigė susirin
kimas, kurį uždarė pirm. Ant. 
Nausėda malda. 

Jonas Purtokas, 
L. S. Centro rast., 

4441 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, 111. 

L. L. P. CHICAGOS IR APIE 
LINKIŲ APSKRIČIO SU

SIRINKIMAS. 

Penktadienyj, Rugsėjo 17 d.? 

&v. Jurgio parap. svet (32-ro 
pi. ir Auburn ave.) įvyks di
deliai svarbus L. L. P. Ch. 
Apskr. susirinkimas. Kviečia
mi vkų Chicagos ir apiel. sto
čių valdybos nariai bei parda
vinėtojai. Pageidaujama, kad 
ir tolimesnių kolonijų stočių 
valdybos atsilankytų. Apskr. 
valdyba turi labai svarbių da
lykų gautų nuo L. Misijos, ku
rie bus svarstomi šitame .susi
rinkime. 

J . A. Mickebunas, 
Apskr. raSt. 

GALVOS SKAUDĖJIMAS. 

Galvos skaudėjimas tankiau 
yra ženklu kokio tai kūne su-
įrimo, negu tikru galvos daly
ku. Todel-gi kenčiantis galvos 
skaudėjimu privalo kreiptis 
pas gydytoją, kad surasti 
skaudėjimo priežastį. 

Vaistų vartojimas, nežinant 
tikrai iš kokių šaltinių galvos 
skaudėjimas paeina, yra pa
prastu atsitikimu. I r jeigu 
toks vartojimas šiek tiek pa
gelbsti, tai viskas užbaigta. 
Šis vartojimas dažniausiuos 
atsitikimuos tiktai tam sykiui 
prašalina skausmą, bet visai 
nepakeičia ir neprašalina 
skausmo šaltinio. 

Paprastai galvos skaudėji
mas paeina nuo akių įtempi
mo. Anot pranešimo kai-kurių 
gydytojų, beveik didesnis nuo
šimtis galvos skaudėjimo paei
na nuo akių įtempimo. Šitam 
atsitikime vaistai nieko negel
bės nors kartais skaudėjimą ir 
prašalintų. 

Kai-kada galvos skaudėji
mas paeina nuo suįrimo ner
vų arba jų persidirbimo. I r šia 
me atsitikime vaistai nervams 
nieko nereiškia nors skausmą 
ir prašalina. Reikia, jei gali
ma, prašalinti dalyką^ kuris 
nervus erzina arba save prisi
pratinti prie to dalyko. 

Gana tankiai galvos skaudė
jimo priežastis randasi kokiam 
tai nesmagume nosies, gerklės 
arba ir dantų, vidurių užkietė
jime arba sunkiame kosulyje. 

Poilsis i r . užtektinas išsi-
miegojimas daug pagelbsti 
kada priežastis randasi nervų 
suįrime, šalti kompresai, kada 
skausmas darosi plakančiu. 

SPECIJALIS UŽPRAŠYMAS. 

Chicagos ir apielinkės 
jaunimui. 

. 

L. Vyčių 13 kuopa kviečia 
visus ant pirmo Iškilmingo 
Baliaus, Rugsėjo 19 d., 1920 
m., School Hali svet , 4758 So. 
Hpnore St., 7 vai. vakare. 

Reikia pažymėti, kad tas va
karas ne del pelno surengtas, 
bet vien tik del supažinimo 
Chicagos jaunimo su mūsų vei
kimu. Tame vakare bus pui
kiausia muzika kokios dar ne-
kuomet nebuvo ant kitų vaka
rų; bus skrajojanti krasa del 
suėjimo į pažintį Chicagos ir 
apielinkės jaunimui, nes pirma 
gal ir paskutinė tokia proga, 
kad galėtumėt susieiti. Iškil
mės tokios kokios dar nekuo-
met Chicago j nebuvo. 

Užganėdinimas užtikrintas 
visiems, - (Apg.) 

PRANEŠIMAS. 
Daktaras Makaras, Lietuvis 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 PERRY AVE. ROSELAND, 1LL. 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 16900 MICH1GAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

« 

MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, IlL 
Telefonas Boulevard 9244 

N 

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. 
A t d a r a kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apar t seredos ik i '6 vakare. 

DR. S. BfEŽIŠT 
LIETUVIS GYDYTOJAIS I R 

CHIRURGAS 
3201 West aand Street 

Tel. Canal 6222 
l ies, SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKtDley 4988 j j 
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PRANEŠIMAS 
E Pranešu gerbiamiems chieagiečiams, kad aš pradė-
E jau dirbti Lietuvių Prekybos Bendrovės raštinėj, 3249 S. r 
Z Halsted St., ant Bridgeporto.* Todėl kurie turite reika- i 
Z lus prie manės arba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės = 
= (Lithuanian Sales 'Corporation, of Boston, Mass.) galite E 
g kreiptis viršminėtu antrašu. Z 
I VINCAS M. STULPINAS. | 
E P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre- Ę 
= kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas | 
| turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro-
S vės rastinėn. / 
r Ofiso valandos: Panedėliais, seredomls ir pėtnyt iomis nuo 9 vai. ryto 
E iki 6 vak. Utarninkais, ketvergais ir subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. £ 
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S. D. LACHAWICZ 
LJETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Baikalą meldžiu atttaauktl. • mane 
darbu busite uifonedintL 
2314 W. SS PI . Ohlcago, lll. 

TeL OHMl SltS. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų,, aritmetikos, knyyvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, SUT. VaJst. istorijos, abelnos isto
rijos, feograiUos, politikinės ekono
mijos, pllietystės, dailiarasystės. -

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo < 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
ns ta skaitant, s iuvant a r tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties ) manę klausti 
patar imo del jūsų akių; mano 
20 metų patyr imas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies i r Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F . MONCRUPP, M. b . 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1S01 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Clos lubos 

Kambar is U-16-16-17 
VirSui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parafia. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU 
ui 

J a u Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 
Liepojų be jokiu kliūčių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIAS į labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 145 
Chicago, UI. 
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MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gok-
«o7 UbondUov vuokivt matovfimut, 
trinkimui, mvilavimu* — ir viskas tat 
nieko nepafelbiį* muo tu bjauriu pleis
kanų... Man ęiė* net darosi T" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie msmo plau
kai grasus, ivelnus ir lysti, O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLE8!" * 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui prrklausanti grožį. O kas gal 
but,gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta. neniežinčia, galvos oda,? 

R U P F L E S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių~galvos^ 
trynimo: dviejų aT trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike ]ų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujihtu ' 

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