
CHICAGOJE. 
S- - 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis. Rugsėjis 13 d.. 

Amatas. Eulogijus. 
Antradienis, Rugsėjis 14 d.. 

Šv. Kryžiaus paaukštinimas. 

IŠ POLITIKOS CHICAGOJE. 

Baisus trukšmas prieš "pri- 

mary.'' 

Cliieagoje baisus trukšmas j 
Tai pol i t i k i nė kampanija prieš 
"primary", t y. kandidatu sky| 
rim$ i įvairias valstijos vietas. 

4 4 Primai y" įvyks ateinantį j 

trečiadienį, Rugsėjo 1">. 

Prieš valstijinius rinkimus 

ka< ketvirti metai pakeliama* 
trukšmas. Bet šįmet tasai tru- 

kšmas 1 a-b ja us y pa t i ngesn i 
< 

se pilnai dalyvaus ir moterys j 
pilietė*. Jos tuoso balsavimuo-1 

se dalyvaus ne kaipo dalinės, 
bet kaipo pilnos pilietės. 

Politikinės partijos tad tie- 

siog lenktyniauja, kad kuodau- 

giaus įgyti prielankumo mote- 

ryse pilietėse. Daugybė moto- 

rų teriaus nepataikauja poli- 
tikieriams ir rimtai atsineša j 
rinkimus. Visgi daugelis ki- 

ti) prisiplaka prie partijų .ir 

pildo politikierių norus. 
Del materų piliečių tad šį- 

met ir vedama nepaprasta ko- 

ra. 

Kas bus nominuojama. 

Ateinantį trečiadienį politi- 
pinės partijos paskirs savo 

kandidatus: 

T valstijos gul>ernat orius. 

1 leitenantui gubernatorius. 
.. 

' 

valstijos sekretorių*. 

Šitos trys skaitosi svarbiau- 

sios valstijom vietos ir už tai 

vedama smarki kova. 

Toliaus bus skiriami: 

Auditorius visiems apskai- 
tyniam<. 

Valstijos iždininkas. 

Gene ralis valstijos prokuro- 
ras. 

Klerkas augščiau<ian vals- 

tijos teisman. 
•l)u atstovu kon^resan. 

Klerkas apeliacijos teisman. 

Trustisai sanitariniam dist- j 
riktui Chicagoje. 
Cook apskričio teisėja®. 
Valstijinis apskričio proku- 

roras. 

„ 
Koroneris. 

Ir vi<a eilė visokios rūšies 

mažesniu valdininku, visokiu 
«. c T w 

asesorių, užbaigiant municipa- 
lias teisėjais Chicagoje. 

Trukšminga republikomi par- 
tija. 

Valstijom demokratu partijo- 
je gyvuoja solidarumas. De- 

mokratai nesusiskaldę, dirba 

išvien ir be didelio trukšmo. j 
Kas kita r i a yra republiko-. 
nų partijoje. Šita ])artija su- 

skilusi frakcijas. Kitos kito- 

ms frakcijos kasu duobes. Sta- 

to frakcijinius kandidatus. 

Frakcijų kova nekuomet ne- 

gali bu t vedama už kokius 

nors principus. Xes principai 
priguli atskirioms partijoms. 

Republ ikonų partijos frak- 

cijos tad tiesiog lenktyniauja 

pažadėdamos piliečiams kai-ka 
da tiesiog negalimų daiktų. 

Seniau čia republ ikonų par- 

tijoje taippat buvo frakcijų. 

Bet nebūta tiek trukšmo. Xe 

tiek daug užsivarinėta. Frak- 

, ei j u priešakyje nestovėjo tur- 

tingi žmonės. 
Gi šiandie frakcijoms vado- 

vauja gubernatorius ir Chica- 

gos majoras. Abudu turtingi. 
Abudu turi skaitlingus bū- 

rius šalininkų. 

C 

Ir kuomet republikonų par- 
t i joje pakilusios suirutės, ge- 

ra priga demokratų partijai 
ramiai pasidarbuti ir paskui 
laimėti galutinuose rinkimuo- 

se. 

KONSTITUCIJOS DIENA. 

Gubernatorius Lowden pas- 
kelbė proklemaeiją, kurioje 
nurodo valstijos gyventojani<, 
jog šito Rugsėjo 17 sueina 

131 metai, -kaip gyvuoja ir vei- 

kia Suv. Amerikos Valstijų 
konstitucija. 
K on st i t uc i j os suk a k t u v i 

pa m i nė j i m u i gul įeraatori u s 

tad ir paskyrė Rugsėjo 17 d. 

AUTOMOBILISTAS SUŽEI- 

DĖ ŽMOGŲ. 

Nežinomas automobilistas 

vakar išryto ant kampo Clark 

ir Loeust gatvių suvažinėjo ir 

pavojingai sužeidė nežinomą 

žmogų. Nelaimingasis paimitis 
ligoninėn. Nes nedoras auto- 

mobilistas paliko savo auką ir 

nudumė. 

KOLUMBO VYČIŲ VAKA- 

RINĖS MOKYKLOS. 

Šiandie Oliicagoje atidaro- 

mos vakarinės mokyklos, Įs- 

trigtos ir palaikomos Kolumbo 

Vyčiu (Kniglits of Collimbus) 

organizacijos^ 

Ligi vakar tas mokyklas 

lankyti vakarines pamokas 
buvo Įsirašę apie 2.000 žmo- 

nių, kaip jaunuoliu, taip su- 

augusiu. 

PAŠAUTAS BUVĘS "SWI- 

TCHMANAS." 

Cliicago Beit linijos geležin- 
kelio sargas aną naktį pašo- 
vė ir, sakoma, mirtinai sužei- 

dė buvusį 4<swit('limaną,? Ge- 

orge (liven, -kurs <u kitais 

sėbrais buvęs mėginęs pavog- 
ti (Vveryku iš- vagono. 

Policijos magistratas (teisė- 

jas) Boyer Kvanstone per 25 

metus magistratauja. Jis tvir- 

tina, jog nei vieneriais metais 

j ja m neprisiėję tiek daug rei- 
kalu turėti su suareštuotais 

girtais žmonėmis, kaip praė- 

jusiais proliibieijiniais metais. 

Prieplaukoje ties Superior 

gatve paslydo, įkrito ežeran 

ir nuskendo 11 metu vaikas 

liicbard Kooy, 124.*> So. Har- 

din g a ve. 

A. 

ONA MAKAUSKIENĖ 
Mirė pėtnyčioj .Rugsėjo 
10, 1920., 4 vai. po pietų, 
60 metų amžiaus. 

Paėjo Gub. Kauno, Rasei- 

nių pav., Pajurės parap., 

Amerikoj išgyveno 10 me- 
tu 

Laidotuvės bus panedėly, 
Rugsėjo 13, 1920. iš Šv. 

Mykolo Bažnyčios, 9 vai. 

ryte Šv. Kazimiero Ka- 

pines. 

Nuoširdžiai kviečiame gi- 
mines ir pažįstamus daly- 
vauti laidotuvėse, 

2118 Meade Ave.,- 
Hanson Park, 111. 

Nuliudę vyras Simonas ir 
sunus Jonas Maliauskai. 

N 
KELIONĖ LlEfUVON. 

Plačiai žinomas Town of 

Lake Lietuvių kolonijoj, Chi- 

cagoje? p. J. Nausėda parvykęs 
Lietuvon aprašė savo kelionę 
ir atsiuntė Amerikon draugui 
A. Zdaniui. Rašo: 

Iš Chicagas 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 Kanados 

ir Su v. Valst. ribos paklaiko 
musų, 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 išplauk oję. 
Toronte reikėjo persėsti ki- 

tan traukinin ir prisiėjo lauk- 
ti valandų. Montrealin pri- 
buvom Liepos 8 d., S vai. va- 

kare. Čia viskas taippat bran- 

gu, kaipir Chicagoje. Kai-ku- 
rie daiktai dar brangesni, k. a. 

tabakai, nes Chicagoje 15c., o 
r-ia DOe. Sausos kilbasos sva- 

ras 1 dol. ir da sunku gauti. 
Oeverykų nėra tokių kaip Chi- 

cagoje—vis prastesni. Už pra- 
stą kambarį reikėjo mokėti 

$1.50. 

Liepos 11 d., 11:20 ryte iš- 

plaukėme 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 musų 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- 

si) bolševikai atėmė nuo "Lenkų 

Vilnių ir jį atidavė Lietu- 

Iviains. Lietuvių tuo laivu ke- 
liavo apie 70 asmenų. Visi jie 
buvo linksmus tokiomis žinio- 

mis, o Lenkai didžiausiai py- 
ko ir n'enorėjo'iikėti. 
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 iž vienos vie- 

tos kitą, nei atsisėsti negavo- 
me. Sulaukę atstovo buvome la 

bai linksmus. Jis mus nuvežė 

kitą .stotį, bet ir ten nebuvo 

sėdynių. Paskui atstovas su- 

tvarkė musų reikalus ir, uzvi- 

zavo pasus pas Vokiečių kon- 

sulį. Tada išsipirkome tikietus 
antra klesa ir 10 vai. vakare 

apleidome Paryžių. 
Liepos 24 d., \2 vai. atvy- 

kome Cologne. Čia jau Vo- 

kiečių miestasj bet po Anglų 
priežiūra. Čia keliauninkams 

gerai, nes sėdime ir yra stalai 

valgymui. 8 vai. vakare pasi- 
leidome 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 

.Baltomis jūrėmis Danzįgą ap- 
'lenkti. Tai-gi sėdome laivelin 
ir pasileidome 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 Til žės Lauk sargį prr- 
buvom apie 6 vai. vakare. Ka- 

dangi jau buvo vė]us laikas ei- 
ti per sieną, /tatai turėjome 
nakvoti. Ant rytojaus nuvažia- 
vome muitinę Tauragės 

dvarą. Ten mus perkretė (ki- 
šeniii 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. Nauji} namų tik kur 
nekur pastatyta, o .senų kaipir 
nebėra: visi sugadinti. Apsi- 

stojome Bioznicia viesbutyj 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 
Kaltinėnus. Už nuvežimą, už- 

mokėjom 400 markių. Atvažia-1 

vę Skaudvilėn sustojome pasi- 

ganyti, nes buvo 10 vai. va- 

kare. Nueiname arbatinėm 

Skaniausių pyragų, kaip prieš 
karą. Žydeliai sako: visko ga- 
li gauti, ko tiktai noTi; 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. 
Kaltinėnų miestelis išbro- 

kuotas. Tą, padarė Vokiečiai. 
Vartotojų Draugija tebegyvuo- 

ja, tik buvo susilpus, dabar I 

tvirtėja. 
Visoje apielinkėje triobėsiai 

nuo karo nenukentėjo, tiktai iš 

Kaltinėnų bažnyčios Vokiečiai 

išėmė 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- j 

me, nes jie skaitytojams ne in-1 

domus. "Dr." red.). 

18 BRIGHTON PARKO. 

Jau šeši mėnesiai kaip gy- 

vuoja čia Lietuvių Dailės Ra- 

telis, kuris turi sutraukęs ne- 
mažai jaunimo. Viename jo su- 
sirinkime teko buti ir man. Iš 

svarstymų ir nutarimų pasiro- 
dė, 'kad minėtas ratelis turi 

pasibrėžęs ateinančią, žiemą 

įrengti keletą vakarų, kuriuo- 
se vaidins veikalus. Vienas to- 

kis veikalas bus 
" Veidmainy- 

stė ir Meilė/' 

Be to, Dailės ratelio susi- 

rinkimai buva 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 "šėputėB," kuri bus 

išleista parapijos bazare, prašo- 
me šitame susirinkime sugražinti. 

VALDYBA. 

fs TOWN OP LAKE. 

L. Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
*> 

Dr-jos skyrius laikys mėnesinį 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, nuimtas 

p-no Stankūno L. Misijos atsi- 

šventinimo 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. 
rast. žemiau paduotu adresu pri- 
siunčiant $1.50. Gauti užsakymai 
bus išpildyti ir pasiųsti nurody- 
tais adresais. 

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

PIRKITE KARĖS 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, ypač pavarto- 
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas nuo sumažėjimo a, 

petito, dispepsijos, r e vi rakinimo, 

del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, 
kataro ir t. t. Šitas Bitter Wine 

yra atnaujinantis 3vcikatą, duo- 

dantis stiprumą virškinimo orga- 

nams. 

Šeimyna 
' Taigi jis yra augštos vertės 

vaistas. Jis visiškai okiriasi nuo vi- 

sokių Vitų pagamintų vaistų. Nu- 

sipirk to Korona Ferrated Bitter 

\Vine, o suprasi jo vertę. Jis su- 

darytas griežtai pagal mokslo nu- 

rodymų ir to delei turi duoti ge- 

ras pasekmes. 
Reikalauk visuomet ir iink ne 

kitokį, o tik Korona Ferrated Bit- 
ter "VVme. Parsiduoda drug storuo- 

se, arba rašyk — 

B0LESLAW R. K0ZL0WSKI 
Laboratories 

4755 S. Loomis St. Chicago. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiama 

greičiausia 
per 

CENTIIAL 
MFC. DISTRICT 

BANK 
1112 West 35th STREET 
GALITE SIŲSTI Si VAKARĄ 
NUO 6 IKI 8 VALANDAI 

BANKO TURTAS VIRS 

$8,000,000.00 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery- 
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi- 

nės laukia, dabar laikas 

jiems nupirkti, o mes Jums 

išsiųsime. Pirkite pas 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. 

TalefMM Paūman SM j! 

Dr. P. P. ZALLYS j 
lietuvi* Denįutas j 

10801 So. Michigan, Avenne < 
> rmffl hl 

ALAND0S r» iki 0 vakar*. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNIY AT LAW 

„ LIETUVIS ADVOKATAI 
VAL. Vakarais 7 Iki » 

Nedėllomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ayc. Chicago, I1L 
Phone 

' 
Yards 1053 

NESKAITYK 

ŠIO PAGARSINIMO 
nebent jeagn ieškai didžiausios ir geriausios progos Chi-- 

cagoj. 

Kaip tik Chicaga sužinos apie musų naują sub-diviziją 

tai apie tai tik ir kalbės. 

Transportacija kogeriausia ant dviejų traukinio linijų, 

kaina važiavimo 9c, 18 minutų važiuot pačią Chicagos 

širdį. Dvejos linijos gatvekarių ir tiktai keletą minučių 

ėjimo elevated. 

Lotai parduodami keturiuose sizuoše; galite pasirinkti 
* 

kokį norėsite,, sulig savo išgalės. 

Viskas čionais randasi: bažnyčios, mokyklos ir krautu- 

vės, labai paranku. 
/ 

Kainos $9 E A 
Teip Žemos Tiktai po V V V 

IŠLYGOS 
- » \ 

$35 Gash Q j Men. 
...» 

v r 
. 

' ' ' 

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 jusų naują sub-divi- 

zijij kuri atsidarys trumpu laiku. 

n 
1 

Vardas 
\ 

Adresas i 

' 

PRANEŠINAS. 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
i 

' 
' 

Atidarė dar viena ofisą savo -namuose, 

10538 PERRY AVE. ROSELAND, 1LL. 
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. 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, mc. 

S. S. "SUSQUEHANNAM 
Iš New York o tiesiai 

BREMEN ir DANZIG 
22 Dfcna Rugsėjo 

Kambarėliai j Bremcn nuo $175 iki $200 i Danzig $225. 
Trečia kliasą. 1 Bremen $125 įDanzig $185. 

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

H. CLAUS8INIUS & CO. 

Generole Vakarine Agentūra 100 Nortli La Salle Street, Chieago, 111. 

MAGDE, "Ak, kaip man nieiti gal- 
vą ! libandhau vitokius mazgojimui, 
trinkimui, muilavimvt — ir vitkat tat 
nieko nepagelbėjo nuo (u bjauriu pleis- 
kanų... Man gėda tut doroti t" 
MARE. "Na, tat kam tau kįtt be- 

reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau- 
kai graiut, ivelnut ir lysti. O tai 

todėl, kad ai vartoju RVFFLBSI" 

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ąr kve- 
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odo« sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but I 
smagesnio už čystą neniežmčią galvos odą? 

RUFF1<00 
_ 

! 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos | 
tryriimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike j y jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 'j 

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. pacfo markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
—<^»r. AD. RICHTER 6 CO.t 31*430 BroM>wtjulf«w Yoiky-JUB* 


