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Lietuviai Laikinai Susi-
• 

taikę su 

v. 

' 

Lenkai Atsidūrę Vilniaus 
Apylinkesna 

Jie Nieko Nedaro Iš Konferen
cijos Su Bolševikais 

PERTRAUKTAS MILITA 
RINIS VEIKIMAS. 

Lenkai atsidūrė Nėrio 
apylinkėse 

Ryga, Spal. 3. — Vakar čia 
paskelbtas ofieijalis Lenku pa
reiškimas, paliepiąs karo fron
tus. 

Pirmiausia pranešta, jog 
Lietuviai su Lenkais Suval
kuose laikinai susitaikę ir per
trauktas visoks militarinis vei
kimas. 

Paskui pasakyta, jog Len-
rsų karuomenė pasiekusi N<ė-

rio (Vilijos) apylinkes, šiau-
rytuose nuo Gardino. 

RUSUOS SOVIETAMS BLO 
GAS PADĖJIMAS. 

Kareiviauti šaukiami oficie-
rai veteranai. 

RYGA. TAI NE MINSKAS. 

Taip bolševikams atsako 
Lenkai. 

Ryga, Spal. 3. — Sovietų 
delegatai čia taikos konferen
cijoje ofieijaliai užgynė pra
nešimus, buk Rusija aptnrinti 
diplomatinę paramą nuo Ang
lijos arba kitij talkininkų. 

, Sovietų delegatai labai ne
patenkinti, kad Lenkai dėlei 
gatai trukdo taikos konferen
cija, užtrukdo duoti reikalin
gus ir laukiamus atsakymus. 

Apie tiai Joffe net laišku 
buvo pranešus Lenkų delega
cijos pirmininkui Dombski 
(Dąbski). B<*t šis tuojaus lai
šku atšovė, jog jie, Lenkai, 
šiandien esą Rygoje, bet ne 
Minske. Sovietų pasiųlymus 
aptarti yra reikalingas laikas. 

Lenkai užtrunka su atsaky
mu todėl,- nes nori, kad Lenkų 
armija sugrįžtų pavasario 
kampanijos linijon. 

RUSIJOJE PAKILC 
STREIKAI. 

Sakoma, komisaras Trotzky 
pažeistas. 

4' 

Copenhagen, Spal. 3. — Iš 
Celsingforso pranešama, jog 
Rusijoje plečiąsis streikai, 
paskui kuriuos seką sumišimai 
ir-riaušės prieš bolševikus. 

Pasklydę gandai, jog sovie-
tų*'karo komisaras Trotzky su
žeistas, gi gen. Budenny, bol
ševikų raitarijos vada«, pa
duotas karo teisman. 

Petrograde ir kituose Rusi-
jos miestuose gyventojai turi 
mass-mitingus. Mitinguose pa
daromos rezoliucijos, kurio
mis reikalaujama kuoveikiaus 
padaryti taiką su visu pašau-, visose Rusijos amunicijos dir 

Paryžius-, Spal. 4. Prancūzų 
užrubežinių reikalų , slaptoji 
tarnyba painformuoja savo o-
fisa, jog Leninas su Tcbitche-
rinu .esą atsidūrusiu tiesiog 
desperatinin padėjimai). Bijo
si visiško nuvertimo sovietų 
valdžios, jei greitu laiku ne
busianti įvykinta taika ne tik 
su Lenkija, l>et ir su gen. 
W r angelių. 

Lenkų smarkus veikimas ir 
gen. VVrangelio pavykstanti 
ofensyva sudaro bolševikams 
labai rimtą padėtį ir grūmo
ja jų valdžiai Maskvoje. 

Pirm padarysiant taiką Le
ninas, sakoma,Nplenuojąs mo
bilizaciją naujų vyrų. 

Šaukiasi pagelbos. 

Gen. B rus ii o v paskelbęs at-
si liepimą į visus buvusius ca
ro armijos oficierus, šaukda
mas juos pagelbon sovietų val
džiai. Jis juos kviečia atsi
liepti fuojaus ir liuosu noru 
įstoti bolševikų armijom Sa
ko, tas reikalinga gelbėti-Ru-

Savo keliu užrubežinių rei
kalų komisaras Tchiteherin 
išnaujo kreipiąsis į Rumuniją, 
kviesdamas padaryti taiką su 
Rusija. Jis už tai ^Rumunijai 
pažada pavesti Besarabijos 
provinciją. Pasiųlas ir kito
kias Rusijoje koncesijas. 

Prancūzų užrubežinių rei
kalų ofisas užgynė žinią, buk 
gen. \Vrangeliui busiąs pa
siųstas Prancūzų generolas 
VVeygand. 

Lenkai Vilniaus apylinkėse. 

Čia Lenkų misija gavusi ži
nių, jog.Lenkų raitarija besi
vydama bėgančius bolševikus 
atsidūrusi į Vilniaus apylin-
kes. 

Per praėjusias dešimtį die
nų 2-roji Lenkų armija šiaur
rytiniam šone paėmusi nelais
vėn 27,000 bolševikų kareivių. 
Lenkams tekę 115 įvairios rų-
šies armotų, 300 kulkasvai-
džių ir didelė kiekybė karo 
medžiagos. 

Pranešama, jog bolševikų 
karuomenė pilnai sudemorali-
zuota. Kareiviai žudą savus 
oficierus ir komisarus. Ištisos 
divizjos pametančos ginklus ir 
dezertuojančios. 

Lenkų misija pareiškia, jog 

i šgelbetas 
Vilnius 
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VARSA VA, Spal. 4. — Len
kijos uirubežmių reikalų mi-
nisteris Sapieha paskelbė, jog 
Lenkų spėkos, kol kas, nema
no užimti Vilniaus, Lietuvos 
sostinės. 

Jis sako, jog Anglijos pa
siuntinys formaliai pareikala
vęs, kad Lenkai neitų Vilniun. 

Suvalkijos šone Lenkų su 
Lietuviais mušiaf pertraukti 
neapribotam laikui, padarius 
sutarimą su Lietuva. 

"Lenkija nenori karo su 
Lietuva," pereiškė Sapieha. 
"Bet jei Lietuviai bendraus su 
bolševikais, Lenkija turės, tei
sę kibti prie bolševikų bile kur 
ginčų apimtose teritorijose. tt 

LENKAI PRISIBIJO AME 
RIKOS IR ANGLIJOS. 

Todėl ir trukdo atsakymą 
bolševikams. 

LORDAS MAJORAS ATSI 
SAKO VALGYTI. 

Londonas, Spal. 3. — Brix-
ton kalėjimo gydytoja* vakar 
vakare perspėjo badaujantį 
Corko lordą majorą McSw'i-
ney> j°& Jis &i*ha turi tuojaus 
pradėti valgyti arba veikiai 
turės mįrti. 

Lordas majoras atsakęs: 
"Aš atsisakau paduoti savo 
principus. Tegu su tais prin
cipais mirsiu." 

PAŽEISTA 4 ŽMONĖS. 

Cork, Airija, Spal. 3. — Vie
nas palicmonas ir trys civiliai 
žmonės sužeista vakar pakilus 
riaušėmis laidojant du išpasa-
lų užpultu ir nužudytu polic-
monu. 

NORŽJCS NUSIŽUDYTI 
TURKŲ SOSTO ĮPĖDINIS. 

Konstantinopolis, Spal. 4. -*-
Turkų sosto įpėdinis Abdul 
Mejid, kurs čia laikomas aš- tojų tuščiomis rankomis pabė 

KAREIVIAI IMASI,PLĖŠI 
MŲ. 

Londonas, Spal. 4. — Tubh-
ercurry miestelį, Airijoje, už
puolė ir dalinai išdegino ka
reiviai. Tai kerštas už nužu
dymą ten karališkų Airių 
konstabųlarų distrikto inspek
toriaus Brady. 

Tuojaus po vidunakčio ke
turiais armijos * automobiliais 
atvvko karuomenė. Kareiviai 
papliūpa ėmė šaudyti ir paža
dino ramiai miegančius gy
ventoju*. 

Pirmiausia sudaužyta Hoy-
ley valgomų daiktų krautuvė. 
Iš krautuvės visi daiktai iš-
versta gatvėn ir pati krautu
vė sudeginta. 

Išviso sudeginta vienuolika 
namų ir dvi krautuvi. 

Aįakuotojai kareiviai be 
šaudymo šautuvais plaišino 
dar ir bombas šaukdami į 
sinn-feinerius: "Pasirodykite 

w 

čionai! . 
Didžiuma miestelio gyven-

IS CH1CAGOS 
GIRTAS PANAKTINIS PA-

ŠOVĖ STLDENTĄ. 

trioje sargyboje, aną dieną no
rėjęs išgerti 'nuodų. Bet tar
nas ištraukęs jam iš rankos 
butelį su nuodais. 

Ryga, Spal. 3. — Jau kelin
ta diena Rusijos sovietų dele
gacija padavė Lenkų delega
cijai taikos sąlygas rubežių 
klausime. 

Ligi šios dienos Lenkai į 
tas sąlygas nedavė atsakymo, 
nors bolševikai nekantriai lau
kiai 

Kaip žinoma, sovietų dele
gacija Lenkijai pasiųlė pla
tesnius rubežius, negu nurody 
ta Curzono linija. 

Bet Lenkai, nors dar neda
vė atsakymo, nesutinka su 
tais rubežiais. Jie nori dau-
giau. 

Rubežių klausimą Lenkų de
legacija pasiuntė Varšavon. 
Tenai pati valdžia turi išrišti. 

Bet, kiek žinoma, ir Varša-
va nežino, kas daryti. Varša-
vai norisi įgyti rubežius tose 
vietose, kur pavasarį Lenkų 
armija toliausia buvo įsibrio-
vusi Rusijon ir Lietuvon. Tų 
rubežių pareikalauti leidžia a-
plinkybės, gera padėtis karo 
laukuose. 

Deja, Varsa va bijosi Lon
dono ir Washingtono. Nes 
kaip iš ten, taip ir iš kitur 
Lenkams buvov įsakyta neišei
ti iš savo etnografinių rube
žių, neskaldyti Rusijos žemių. 
Ypač Washingtonas stovi už 
Rusijos čielybę ir nepaliečia-
mybę. 

Kol sovietų delegacija gaus 
iš Varšavos atsakymą rubežių 
klausime, matyt, Lenkų diplo
matija pirmiaus turės pasi-
.tarti su Washingtonu ir Lon
donu. 

Čia pasakojama, jog bolše
vikai prieš Lenkus negalį su
organizuoti naujos armijos 
vienu mėnesiu. Ir todėl Len
kams karo lauke šiandien ne
sama ko bijoties užpuolimų. 

VOKIETIJA TURI TIK 150, 
000 KARUOMENĖS. 

Berlyną*, Spal. 4. —- Vokie
tijon apginimo ministeris pafc-
kelbė, kad Vokietija savo ar
miją pagaliaus sumažino ligi 
150,000 vyrų, kaip to reika
lauja taikos sutarties sąlygos. 

SULTANAS MALDAUJA 
NACIJONALISTŲ. 

go į aplinkinius niiškelius bi
jodamies kareivių keršto. 

Apie militarinį veikimą, be 
to, pranešama iš Dublino, 
Belfasto, Queenstown ir Lon-
flonderry. 

Kareiviai-Dubline sulaiko ir 
iškrečia automobilius. Patro
nuojantieji gatvėmis kareiviai 
•sulaiko ir iškrato praeivius, N 

Tenai buvo keletas pavojin
gų demonstracijų. 

Belfaste ir Qeenestowne 
daromos kratos namuose. 

Federalės atsargos bankos 
Chicagoje panaktinis Henry S. 
Vandenburg gatvėje pašovė 
Illinois universiteto studentą 
Clarence Seibert. 

Policija panaktinį paėmė 
savo globon. r-

Liudininkai pasakoja, jog 
sargas, būdamas kiauliškai 
girtas, gatvėje sutiko Seiber-
tą ir neleido jam toliaus eiti. 
Kuomet tasai pasipriešino, pa
naktinis paleido iš revolverio 
kuflipką į studentą. 

panaktinis policijos nuova
doj sėdėdamas užmigo. 
« 

Federalės atsargos policijos 
viršininkas Butler negali pa
sakyti, kur panaktinis gavo 
revolverį. Nes jam revolveris 
duodamas tik bankos trobe-
,sio viduje. 

DARBININKAI GAUS 
BONUSŲ. 

Bankininkas paminėjo sukak
tuves. 

EŽERE ŽUVO LAKŪNAS. 

Praeitą, šeštadienį po pietų 
ežere Michigan žuvo lakusias 
leitenantas Pedott. 

Karo laivyno lėktuvu' skri
do jis su leitenantu Bachelor. 
Pedott styravo. Perstaiga jis 
nulenkė žemyn lėktuvo prieša
kį. Tasai smogė! ežeran iš 
500 pėdų augštumos.1 

Kuomet lėktuvas atsitrenkė 
į vandenį, Bacheloro prisiriši
mo diržai sutruko ir jis pats 
išlėkė iš lėktuvo į vandenį. 
Tuo'tarpu Pedottą diržai at
laikė ir tasai su lėktuvu pa
lengva nuskendo. 

Bachelor, sakoma, mėgino 
jį atrišti, bet nesuspėjo tą pa
daryti. 

SPECIJALIS SUSIRIN
KIMAS. 

Konstantinopolis, Spal. 4. — 
Čia patirta, jog Turkų sul-

tanas parašęs laišką Turkų 
nacijonalistų vadams, prašy
damas susitaikinti. Nes kitaip 
Turkų imperijai grūmojąs pa
vojus. 

Čia didysis veziras Damad 
Ferid paša mėgina apsišauk-
ti Kostantinopolio diktatoriu
mi. Sakoma, norįs jis paskelb
ti parėdymą, kad areštuoti vi
sus tuos, kurie tik jam prie
šinasi. 

Berlynas, Spal. 4. — Vietos 
laikraščiai praneša, jog buvęs 
Bavarų karalius pavpjingai 
susirgęs proto liga. Jis gyve
na ftvecarijoje. 

Milanas, Italija, Spal. 4.— 
Metalo dirbtuvių darbininkai 
pagaliaus susitaikė su darb
daviais ir padarė sutartį. 
Dirbtuvėse išnaujo prasideda 
darbai. Ir Turine ir kitur dar
bininkai nurimsta. 

Madridas, Spal. 4. — Kara
liaus parėdymu paleistas Is
panijos parlamentas. 

ORAS. 

Continental and Commercial 
National bankos prezidentas 
George M. Reynolds praeitą 
penktadienį paminėjo gavo 40 
metų sukaktuves, kaip jis dir
bąs bankose. 

Kalbėdamas jis pranešė, jog 
jis praleidęs įvairius bankos 
darbininko laipsnius. Pirmiau
sia jis buvęs džianitorius, 
klerkas, paskui knygvedis. Ir 
tai dirbęs ne Chicagos ban
kose, bet provincijonalėse. 

Išpradžių, jįs mazgodaonas 
bankas grindis uždirbdavęs 
$12.50 per mėnesį ir buvęs 
laimingas. 

Reynolds pranešė, kad Con
tinental and» <Commerciad Na-
tional banką visiems savo dar
bininkams šįmet duos 15 nuoš. 
bonusų. Vadinasi, katras per 
metus uždirba 2,000 dol., tas 
gausv300dol. bonusų. 

Ohicago ir priemisčiai. — Šian
die ir rytoj gražus oras; vidutinė 
temperatūra. 

Temperatūra Vakar augs. 74 J., 
žemiausia — 57 1. 

ŠĄLA IR BADAUJA 12,000 
GRAIKŲ. 

Turkai nacijonalistai pamai 
nys bolševikus. 

liu. 

. • 

btuvėse nedirbama ir daugel 

vietose grūmoja gyventojų 
sukilimai. Kai-kur žudomi ko-
nuVarai. 

Petrogrado dirbtuvės palie
stos streiko. 

Konstantinopolis, Spal. 4.— 
Batume 12,000 Graikų šąla ir 
badauja, nes neturima garlai
vių juos paimti iš tenai. 

Iš jų kasdien po 50 žmonių 
miršta. Graikijos vyriausybė 
atsiliepė į Amerikonišką pa-
šelpos komitetą, veikiantį ar
timuose Rytuose, kad jis, sulig 
išgalės, parduotų tiems Grai
kams senų drabužių ir užklo-
dalų. 

Tai geidulio aukos. 

Tie Graikai — tai geidulio 
aukos. Jie nuo Graikijos vy
riausybės patyrė, jog ana nu
tarusi Graikais kolionizuoti 
Trakijos ir Smirnos "plotus, 

kur turi įvykti plebiscitas. 
Tai nugirdę Kaukaze gyven

antieji Graikai sukeliavo Ba-
tuman su tikslu keliauti Tra
kijon ir Smirnon ir tenai gau
ti žemės. % 

Bet Batume nesulaukiama 
reikalingų kelionei garlaivių. 

Turkai nacijonalistai ir boj-
ševikai. 

Angoros laikraščiuose pas
kelbta, kad Turkų nacijonalis
tų vadas Kernai paša padaręjs 
sutartį su Maskva, sulig ku
rios, prireikus, Turkai nacijo
nalistai pamainys Rusų bolše
vikų karuomenę Persijoj ir 
kaikuriose Kaukazo vietose. 

Už tai nacijonalistams pa
žadėtas tinkamas atlyginimas. 

Bolševikams šiandie karuo
menė, sakoma7 būtinai reika
linga prieš Lenkus ir pietinėj 
Rusijoj. 

SUIMTA 6 VAGILIAI. 

Jie pavogę daug prekių iš 
-vagonų. 

Policijos leitenantas Hug
hes su ^uriu detektivų suareš
tavo 6 vagilius, kurk vogę į-
vairias prekes iš geležinkelių 
vagonų. 

Detektivai paieško dar kelių 
jų sėbrų. Sako, jog ta. gauja 

Smpu laikotarpiu pavogusi 
kių vertės $200,000. 

Panedėlyj, Spalių 4 d., 8:30 
vakare, Dievo Apveizaos pa
rapijos svetainėje, 18 gat. ir 
Union ave., įvyks Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
draugijos Chicagos apskričio 
specijalis susirinkimas. 

Minėtan susirinkiman yra 
kviečiami visų Chicagos ap
skričio skyrių valdybos, visi 
veikėjai ir lėmėjai L. R. Kry-» 
žiaus. > 

Šiandie vra labai svarbus 
laikas. Chicagos Lietuviai 
privalo ateiti pagelbon Lietu
vos Raudonajam Kryžiui! Nes 
seka baisus karas su Lenkais. 
Lietuvos karuomenė didvyriš
kai gina Lietuvos neprigul-
mybę ir jos rubežius. 

Todėl mes visi eikime į pa-
gelbą L. R. Kryžiui. 

Tą darbą mes galėsime pa
sekmingai atlikti tik stipriai 
susiorganizavę. Susiorgani
zuoti galima tik dažniau lai
kant susirinkimus. 

Šitam susirinkime turės but 
išdirbti pienai plačiai kampa
nijai žiemos laikotarpiu. Kie
kvienai Lietuvių kolonijai bus 
paskirtos aukų kvotos. 

Be to bus aptarta daugybe 
ir kitų reikalų. Pagaliaus bus 
rinkimai naujos apskričio val
dybos. 

Visus širdingai kviečia, 
' w. M. Stulpinas, 

Apskr. Rastin. 

MAŽAS SKAITLIUS UŽSI 
REGISTRAVO. 

PRANEŠIMAS WEST SI 
DIE6IAMS. 

Praeitą šeštadienį mažas 
skaitlius piliečių užsiregistra
vo, nes tik 292,191 vyrų ir 
139,888 moterys. 1916 metais 
buvo užsiregistravę didesnis 
skaitlius. 

Kai-katrai partijai tas yra 
labai neparanku. 

Bet dar bus viena diena re-
gistravimuisi. Tai šio Spalių 
mėn. 12 dieną. 

Lietuvos karuomenės pavei
kslai bus rodomi bažnytinėj 
svetainėj pirmadienio vakare, 
Spalių 4 d. 

Be to, V. Vaškas, neperse-
nai sugryžęs iš Lietuvos, 'pa
aiškins apje Lietuvos politi
ką. 

Reporteris. 

BIZNIERIAI GARS1NKITES 
" D R A U G E . " 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų saliį pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Spalių 2 
buvo tokia sulig Merchants Loau 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.49 
Lietuvos 100 auksinų 1.66 
Lenkijos 100 markių .44 
Vokietijos 100 markių 1.66 
Prancūzijos už $1.00 H tr. «8 
Italijos už $1.00 23 L 95 
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m r i ' L I V l Ų K A T AlJTKŲ D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
• M kamieną išskyrus nedėldieniua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei MetQ . .>,t'« •» $• »>•« >« 4*00 

•UV. VAIiST. 
Metams . . . - -.-. 90.00 
Pusei Meta 8.00 

Prenumerata mokosi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus } 
registruotą laišką. 

! "Draugas" Publishing Oo. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

I I 

Atpigimas. 
— » 

Fordas žymiai papigino sa
vo automobilius. Atpigo taip
gi vilnoniai audeklai, bovelna 
arba medvilnė, šilkas ir len
tos. TUOSB visuose atpigimuose 
Fordo automobiliai užima pir
mąją vietą ne vien dėlto, kad 
jų. atpigimas žymiausias, bet 
ir dėlto, kad H. Ford'as ne
sumažino algų savo darbinin
kams, nei nesustabdė dirbtu
vių. Kaip pirma, taip ir dabar 
jo dirbtuvės išleidžia kas va
landą 70 naujų automobilių. 

Šilkų atpigimas nieko ne
reiškia. Pirm keleto mėnesių 
Japonijos šilkų dirbtuvės bū
vi patekusios į skaudų bandy
mą; tada šilkų kainos pakilo, 
dabar jos nuslūgo, nes Japoni
ja vėl pristato pasauliui tiek 
šilkų kiek ir pirma.' 

Reiškus yra vilnonių daly
kų atpigimas. Toje pramonijos 
šakoje darbininkai buvo labai 
blogai apmokami, o dabar dau
gelis neteko darbo visai Nan» 
josios Anglijps dirbtuvėse. Sa
vininkai uždarę dirbtuves pa
leidžia išdirbinius pigiau, kad 
sandeliai pratuštėtų visai. 

Galima tikėtis, kad pana
šiai pasidarys ir kitose pramo-
uijos šakose. Girdėtis balsų, 
kad šiandien Amerikoje dirb
tuvės daugiau daigtų padaro, 
negu pirkliai išparduoda. To
kiam dalykui pasirodžius daig
tų kainos paprastai smunka že
myn, nes daugiau yra norin
čių parduoti negu pirkti. 

Norinčių pirkti dabar yra 
mažiau negu pirm keleto mė
nesių. Mat karas atnešė Ameri
kai daug nepaprasto pelno. 
Krūvos tų lengvai įgytų pini
gų ėjo per rankų rankas- iki 
kol pateko tiems, kurie moka 
juos palaikyti ir neišleisti. 
Daugiau negu metai truko, kol 
pinigo tvanas atslūgo. Žmonėm 
lengvai leidžiantieji skatiku? 
jau jų neteko; todėl pirkiku 
skaičius sumažėjo. Todėl no
rinčių parduoti jau.yra dau
giau negu-norinčių pirkti. 

Kol žmonėse ibuvo pinigų, 
tol bankai ir pirkliai turėda
vo daug pelno. Jie valdo taip
gi ir dirbtuvių kapitalus. Tie 
piniguočiai dabar nenori turėti 
mažiau pelno negu jie jo.tu
rėjo pernai ir užpernai. Paju
tę, 'kad pirkinių yra daugiau 
negu pirkikų, tie piniguočiai 
rupįsis padaryti, kad butų pir
kikų daugiau negu pirkinių, 
idant tokiu būdu kainos pasi
liktų augštos. Jei jiems pasi
seks, tai didelio daigtų atpi
gimo nebus. Vienur kitur šiek 
tiek to atpigimo pasirodys, 
bet atpigimas neapims visos 
Amerikos. 

Visas klausimas ar pasiseks 
pini^očoams sulaikyti atpigi

mą. Numanu, kad pasiseks. 
Kainas pakelia pirkinių retu
mas. Pirkinius daro dirbtuvės, 
kurių šėrus valdo piniguočiai. 
Jie uždarys dirbtuvės ir dau
giau šnekės apie tai negu rei
kia, kad žmonėse pabūtų bai
mė netekti reikalingų daigtų 
ir kad 19 baimės žmonės nesi
gailėtų didelių pinigų už tuos 
daigtus. 

Dirbtuvių uždarymas reiškia 
nemokėjimą algos darbinin
kams. Tos algos dabar yca žy
mios, todėl "bendrovė paleidu
si savo dirbtuvės darbininkus 
pasiliuosuoja nuo didelių iš
laidų. Ji gali tą padaryti taip 
ilgai, kaip ilgai trunka iš
baigti parduoti seniau padary
tuosius pirkimus. Todėl vie
nos dirbtuvės gali išbūti užsi
dariusios ilgiau, kitos netaip 
ilgai. 

Kadangi tas dirbtuvių užda
rymas įvyks daugelije vietų, 
kadangi daugelis darbininkų 
dėlto neteks vietų, kadangi 
dirbtuvės užsidarydamos neža
dės atsidaryti po kiek laiko, 
tai darbininkuose susidarys 
mintis, kad dabar jau viskas 
griųva, kad reikia nežiūrėti 
kokią 'gausi algą, o reik grieb
ti darbą kokį gauni. Tokis 
darbininkų paleidimas jau pra
sidėjo Naujoje Anglijoje ir 
Detroit. Jis gali pasiekti ir 
Chicagą ir gali patekti kokius 
du tris mėnesius. 

Per tą laiką išdirbinių per-
teklus išsibaigs. Dirbtuvės tu
rės atsidaryti, jei norės turė
ti pelno. Tada jos vėl pradės 
imti darbininkus, bet jau ne
duos tokių algų kaip iki šiol. 
Tada veikiausiai iškils kova 
tarp dirbtuvių ir darbininkų. 
Dirbtuvių savininkai norės 
papiginti darbininkų algas la
biau negu išdirbinius. Darbi
ninkai norės, kad pirkinių kai
nos butų .sumažintos labiau ne
gu darbininkų algos. 

Dabar sunku įspėti, kas iš 
to išeis, bet apie naujus metus 
galima spėti sunkių laikų dar
bininkams. Todėl Lietuviai te
gu neišsimėto savo skatiką 
prieš Kalėdas. 

DOSTOJEVSKIS—LIE
TUVIS. 

Kaunas, Rugpjūčio 12. (El
ta). Artinantis garsaus Rusų 
rašytojo Fedoro Dostojevskio 
šimtametėm sukaktuvėm (1920 
m. Spalių 30 d.), rašytojo duk,-
tė Em. Dostojevskaitė, kuri 
dabar gyvena Šveicarų krašte 
išleido plačią savo tėvo biogra
fiją. Joje ji įrodo, kad F. Do
stojevskis buvo kilimoLietuvis 
ir jo senuoliai buvo Lietuvos 
tarnybos bajorai. Dostojevskio 
tėvas nesutikdamas su savo 
šeimyna buvo išėjęs į Ukrainą, 
o paskiau Maskvoj vedė rusai
tę. Dostojevskio šeimynoje 
nuolatos buvo kalbama, kad 
jie nėra nei Rusai nei Lenkai, 
bet Lietuviai. Dostojevskio lie
tuviškumas esąs atsiliepęs vi
same jo raštų bude ir jo asmer 

niniame 'gyvenime. Dostojev
skaitė tuo būdu įneša visai 
naujos šviesos į garsaus geni-
jalingo rašytojo problemą. Li
gi šio del ypatingo Dostojev
skio raštų budo, kurs nėra pa
našus nei į vieną Rusų rašy
toją, visi buvo pratę jį vadin
ti visų rusiškiausiu Rusų rašy-

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI. 
LENKAI NEVA SIŪLO TAR

TIS, 0 FAKTINAI 
VERŽIASI GILYN 

LIETUVON. 

Naudodamasi tuomi, jog. 
Lietuvos valdžia yra sutikusi 
pavesti Tautų Sąjungai ap-
sprendimą rubežių tarp Len
kijos ir Lietuvos ir rengia stip
resnių mūšių, Lenkų karuome-
nė vis veržiasi gilyn Lietuvon. 
Puldami ant Gardino, kurį be-
valdė bolševikai, Lenkai buvo 
pasiekę Druskininkus.Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje yra ga
vusi dvi nauji kablegrami. 
Vienoj Balutis praneša, jog 
'Lenkai eidami nuo Druski

ninkų pusės pasirodė Nočioj ir 
yra uiėmę Rodunę," o kitoj 
Užsienio Reikale Ministeris, 
D-ras Puryckis, duodamas vi
soms atstovybėms tam tikrą 
įsakymą dėlei pasų vizos, nu
rodo, jog "daug Lenkiškų agi 
tatorių ir šnipų, kurie iš Lie
tuvos, bolševikams besiarti
nant, buvo išbėgioję, dabar 
grįžta atgal." 
Matomai, Lietuvos pakantru

mas, gal but, pateisinamas 
strategijos žvilgsniais, veikiai 
turės išsisemti. Lietuvos val
džia yra išleidusi atsišaukimą 
į visus Lietuvos žmones. Sau
kiamas kiekvienas griebtis 
ginklo, kirvio dalgės, kad tik 
Lietuvą nuo priešų apgynus. 

Ruošiamos prie generalio mū
šio. Lenkų melams nebetiki nė 
pati Tautų Sąjunga, kurios 
pirmininkas Leonas Bourgeois 
Btebisi, kam Lenkai yra be-
siuntę Lietuviams ultimatumą 
ir kodėl ant jų .užpuolę, jeigu 
Lietuviai buvo sutikę atsi
traukti iki tam tikros demar
kacijos linijos, kuri buvo nus
tatyta Gruodžio 8 dieną, ir 
pavedę visus ginčius išspręsti 
Tautos Sąjungai (Lygai). Be 
to, šiame prie Lenkų rašte, L. 
Bourgeois nurodo, jog reikėtų 
palikti Lietuviams terminas, 
iki kurio bolševikai turėtų 
išsikraustyti iš jų užimtos Lie
tuvos teritorijos. Pažymėtina, 
jog/ši žinia Associated Press 
patilpo tik viename "The 
World", o visi kiti laikraščiai 
šios žinios nepadavė. Bet Len
kų karuomenės vadai "nepaiso 
nė ant Tautos Sąjungos patari
mo, o gal nė ant savo Ministe-
rio pirmininko Sapiehos, kur
sai buk yra sutikęs geruoju 
be jokių mūšių tartis su Lie
tuvos atstovais. 

Rugsėjo 29 dieną tuo tikslu 
jie yra kviečiami į Suvalkus. 
Vieni kviečia tartis, o kiti len
da vis tolyn į Lietuvą. 

Šios pinklės veikiai turės 
paaiškėti. 

Liet. Informacijų Biuras. 

se 11 , rr*' 
Antradienis, Spalis 5, 1920 m. 

A. L. R.-K. FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS 

tojų. 1 Kauno "Laisvė". 

„ Žemaičių vyskupas Karevi
čius lanko vyskupiją. Ligi 
Spalio 8-d. baigs lankyti* Vėkš-
nių, Joniškio ir Šeduvos deka
natų bažnyčias. 

Kasdien gerk pusėtinai van
dens. 

Amerikos Lietuvių R.-K. Fe
deracijos Kongresas prasidėjo 
Rugpjūčio 30 d., 1920 m., Wa-
terbury, Conn., iškilmingomis 
^pamaldomis Šv. Juozapo baž
nyčioje akivaizdoje J. M. 
Hartfordo vyskupo J. J. Nilan. 
Mišias šv. laikė kun. prof. 
Meškauskas asistoje kunigų A. 
Petraičio ir J. Jankausko. Pa
mokslą sakė prof. kun. Bučys 
ir delegatus sveikino pats vy
skupas. 

Po pamaldų delegatai susi
rinko Šv. Juozapo mokyklos 
svetainėn, kurioje tas pats vy
skupas, palinkėjęs susirinku
siems pasekmingai darbuotis 
Bažnyčios ir tautos naudai, 
atsisveikino. 

Federacijos pirmininkas 
prof. Bučys atidaro su malda 
pirmą posėdį, patardamas rin
kti mandatų ir knygų peržiū
rėjimui komisiją, į kurią pa
teko O. Sideravičiutė, B. Vaš-
kiutė ir A. F. Kneižis. Ši ko
misija grąžina delegatų surašą 
sekančioje tvarkoje: 

Waterbury, Conn. (Nuo šv. 
Juozapo parap., 22-o Federaci
jos skyr., Apašt. Maldos dr-
jos, Blaivininkų 1-os kuopos, 
Šv. Onos dr-jos): kun. J. Valan 
tiejus, A. Petrauskaitė, P. To
toraitis, N. Želvis, S. Šarpin-
ekienė, M. Griškauskienė, S. 
Totoraitienė, J. Šaliunas, P. 
Šopis, J. Antanavičia, M. Vait
kienė, M. Riktoraitienė, M. 
Ručienė, M. Daugėlienė, 0. M. 
Šaliunienė, A. Janušaitienė. 

Worcester, Mass. (Blaivinin
kų Są-gos 5 kp., L. V. 26 kp., 
Feder. 13 škyr.): Kun. J. Čap
likas, 0. Sidabrienė, J. Svirs-
kas, V. Bačys, A. Visminas, V. 
Shea, P. Landzienė, P. gtoS-
kienė, K. Juškienė, J. Novi-
kas, J. P. Vaitkus, J. Leonai-
tė, V. Liutkienė. 

Oambridge, Mass. O. Paulau-
čiukė nuo N. P. P. šv. Moterų 
dr-jos, V. Jakas, L. R.-K. Rė
mėjų kp., O. Monkevičiutė Fe
deracijos 16 sk. 

Bright^n, Mass. B. Ajauskas 
nuo Federacijos skyrio. 

Brooklyn, N. V. (L. V. 41 
kp., Tautos Fondo 13 sk., Mo-

. 1 . 

terų Sąj. 29 kp.): J. Karosas, 
L. Šimutis, K.t Dumblienė, K. 
Krušinskas, V. Abraitė, P. 
Karvelienė, K. Paulionis. 

Philadelphia, Pa. Kun. J. 
Kaulakis iš "Motinėlės" ir Šv. 
Kazimiero parap., J. Čiurlionis 
LDS. 78 kp. ir R.-K. Rėmėjų, 
O. Ungnraitė Fed. 14 sk., T. F. 
106 sk. ir M. S. 10 kp. 

Cicerv, HL L. Krikščiūnas iŠ 
Fed. skyrio. 

Maspeth, L. I. Kun. A. Milu
kas iš VieŠp. Atsimainymo pa
rap., E. Brusokienė iš Moterų 
Ražančiaus dr;jos. 

Newark, N. J. P. Daugžvar-
dis iš Katal. Centro, S. Kviet-
kus iš šv. Trejybės parap., B. 
Vaškiutė iš Tautos Fondo 1 
sk., P. Radzevičienė iš Šv. Rą
žančiais dr-jos. 

Bridgeport, Conn. Kun M. 
A. Pankus, Šv. Jurgio parap., 
Tautos Fondo sk., P. Kaunec-
kas ir V. Bilinskas iš Šv. Ka
zimiero dr-jos, LDS. 39 kp. ir 
M. S. 18 kp. 

Boston, Mass.1 (LDS. Centro, 
LDS. 1 kp., L. V. 17 kp., Fe
der. skyrio): kun. J. Bakšys, 
A. F. Kneižis, M. Žukauskaitė, 
J. Petrauskas, Z. Klapataus-
kas, J. Glineckis, K. Petraičiu-
tė, 

Lawrence, Mass. O. Sidera
vičiutė iš Apaštalystės Maldo? 
dr-jos, J. Kriviutė iš Šv. Elž
bietos dr-jos. 

Ansonia, Oenn. Kun- V. Bu-
Kaveckas iš Šv. Antano parap. 

Montello, Mass. (Feder.' 9 
sk., Mot. Sąj. 15 kp., N. P. Šv. 
dr-ja): kun. J. Švagždys, M. 
Abračinskas, O. Kazakevičiū
tė, 0 . Kašėtaitė, 0 . Samsonai-
tė. N % 

Chicago, UI. Knn. prof. Bu
čys, Dievo Apveizdos parap., 
A. Bacevičius, Federacijos 13 
sk. 

Ntov Haven, Oooa. Kun. J. 
Karkauskas, Šv. Kazimiero pa
rap., 0 . Šlitęrienė, O. Jasins
kienė, Šv. Onos dr>jos, V. Nor
kūnas, Šv. Pranciškaus ir Šv. 
Kazimiero dr-jų. 

(Daugiatr Bus.) 

P. GABRYS IR LIETUVOS VALDŽIA. 
(Tasm.)f 

Tečiaus šis pripažini
mas nei kiek nepermainė pa
dėjimo Tarybos Lietuvoj, ku
rią Ober-Ost'as gtumdė ir 
ignoravo po senovei, neveizint 
į mūsų protestus. Tuom tar
pu mūsų priešai nesnaudė — 
Lenkai ir Rusai diskreditavo 
Taryba Ententės akyse, kaipo 
Vokiečių padarą taip, kad 
kuomet karui pasibaigus ga
le 1918 m. Taryba norėjo lošti 
rolę Lietuvos atstovės užsie-
nyj, nenorėdama užleisti vie
tos Steigiamajam Seimui, ji 
buvo visiškai sudiskriduota 
tiek Prancūzų, tiek Anglų ir 
Amerikonų akyse. 

Aš, suprasdamas šį nenor-
malį mūsų politikoj padėjimą, 
sušaukiau gale 1918 m., Rug
sėjo mėn. IV Lietuvių kon
ferenciją Lausannėj. Iš Lietu
vos atvyko Smetona, Yčas, 
Voldemaras, iš Amerikos Mas-
tauskas, kun. Dqbužis ir Pak
štas. Bet iš pirmo kontakto su 
Lietuvos tarybos delegatais pa 
aiškėjo, kad jie jau išdidę, 
kaipo Lietuvos '' suverenybės 
nešiotojai" nenorėjo suvisu 
tartis su mūsų organizacijų at
stovais, užmiršę suvisu tą pa-
gelbą ir paramą, kurią organi
zacijos nešė be atvangos Lie
tuvai ir Tarybai. Jie užreiškė, 
kad, girdi, jie gali tik pasi
kalbėti, bet jokių rezoliucijų 
juos ryŠančių jie negali pri
pažinti. 

Tai buvo laužymas Berno 
konferencijos nutarimų, sulig 
kurių visi Lietuvos vid. daly
kai buvo pavesti Tarybai, kai
po visi užsienio dalykai Švei
carijos Liet. Tarybai. O tartis 
buvo labai apie d a u g ką: 1) 
Reikėjo likviduoti šiaip ar 
taipUracho išrinkimą (kuriam 
aš buvau griežtai priešingas iš 
principų ir iš taktikos atvejų), 
2) Reikėjo atsiremti prieš Vo
kiečių pastangas priversti Lie
tuvą padaryti karišką, pinigi
nę, muitinę ir gelžkelių kon
vencijas su Vokietija (kam aš 
buvau griežtai priešingas ir 
stovėjau ant pamato nekompe
tentingumo Tarybos šiame 
klausime), 3) Reikėjo nustaty
ti mūsų taktiką busimoj taikos 
konferencijoj, kuri netrukus 
turėjo susirinkti, 4)Reikėjo ne
atidėtinai sušaukti Steigimąjį 
Seimą, kuris, kaipo visos Lie
tuvos pilnateisis šeimininkas, 
galėjo išrišti visus viršminėtus 
klausimus, nors L. Taryba, 
kaipo Seimo — Ersatz*as, su
darytas karo metu, po Vokie
čių įtaka, buvo karo padaras 
ir negalėjo ir neturėjo teisės 
toliau uzurpuoti St. Seimo tei
sių (žiūrėk, protokolai IV L. 
konferencijos). 
. Aišku, visi šitie argumen
tai negalėjo patikti Smetonai, 
ir jo patarėjams, kurie užmir
šę, kaip jie buvo Vokiečių 
stumdomi 1915, 16, 17 m., įsi
vaizdino tikrais Lietuvos su
verenybės nešiotojais ir nela
bai norėjo su ja skirtis juo la
biau, kad jo artymiausi patarė
jai pp. Voldemaras ir Yčas ne
matė reikalo nei sau naudos 
duoti p. Smetonai kiek išmin
tingesnius ir išganingesnius 
patarimus. 

Taip dalykams stovint IV 
Lausannės konferencija nuėjo 
niekais, santikiai užsiaštrino 
dar labiau, kuomet mūsų orga
nizacija atsisakė duoti 50 tūk
stančių frip. Smet. prašant L. 
T. reikalams. Yčas man asme
niškai pasakė, kad tą mums 
brangiau atsieisią (berods, jis 
šiuom žyg dalaikė savo žodį). 

Jiems išvažiavus Lietuvon 
mūsų organizacijų atstovai tę* 
sė. tarybas su Amerikos deje-

gatais ir maždaug priėjome 
prie šių nutarimų: 

1) Reikalingumas sudaryti 
kuogreičiausiai teisėtą Lietu
vių valdžią, sušaukiant Kons-
titųantą (Steig. Seimą). 

2) Panaikinimas okupaciji-
nės Oįer-Osto valdžios. 

3) Sugrąžinimas Lietuvių 
belaisvių iš Vokietijos, Austri
jos ir Turkijos. 

4) SuorganizavimasLietuvių 
karuomenės apgynimui Lietu
vos ribų ir "palaikymui tvarkos 
viduje. • . 

5) Sudarymas sutarčių su 
Vokietija galimas busiąs tik 
tuomet, kada bus pilnai suor
ganizuota Lietuvių teisėta ir 
legalė valdžia ir tik tokiomis 
sutartimis, kurios nebus prie
šingos Lietuvos suverenybei 
ir nekenks Lietuvos reika
lams. Taktikos ^atveju buvo nu
tarta atgaivinti Augščiausiąją 
Lietuvių Tarybą, į kurią inei-
tų atstovai iš Amerikos ir Eu
ropos taut Tarybų, idant jį 
nesusikompromitavusi su Vo
kiečiais galėtų ineiti į tarybas 
su Ententės valdžiomis išgavi
mui Lietuvos' neprigulmybės. 
Tuom tikslu buvo deleguoja
mas Mastauskas Paryžiun 
vardu L. Augšč. Tarybos. Šios 
žinios patekę į Šveicarų į Vo
kiečių spaudą ir pasiekę pp. 
Smetoną, Yčą ir Voldemarą, 
kurie buvo tuomet Berlyne iš
trenkę juos iš lygsvaros: 
"kaip tai, juk mes pareiškėm, 
kad konferencijos nebus. Ko-
kją teisę jie turi nutarti nors 
ir išganingiausius Lietuvai da
lykus be mųs, tai vis Gabrio 
darbas, palauk šia, mes tau pa
rodysim!" Na, ir parodė. Stai
ga delegavo į Šveicariją iš 
Berlyno Voldemarą, kuris atr 
vykęs Bernan, su nieku iš Lie
tuvių nepasitaręs, paskelbė 
Spalio 24 d., 1918 m. "Bund'e; 
kad jokios Lietuvių konferen
cijos Šveicarijoj nebuvę, kad 
buvo vien pasikalbėjimas, kad 
jokių rezoliucijų nebuvę ir tos 
ką buvę paskelbtos, tai yraf 
Gabrio falsifikatas, nešą tie 
visi dalykai tesą kompetenci
joj Liet. valstybės Tarybos; 
kad, girdi, iš pasikalbėjimų 
Amerikiečių su Vilniaus Lieįi-
viais Gabrys tapo išskirtas ir 
ką jis tik*Lietuvių klausime 
skelbiąs, tai vis vien savo as
mens vardu. 

(Daugiau Bus. 

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 SHOK STORE 
. 4719 So. Ashland Ave. 

Atdara kiekvieną vakarą iki I 
vai. apart seredos iki 6 vakare. 
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MUZIKA 

L l E i I VISK V ŠOKU GAIDOS 
VISOKIEM IlfSTRlMENTAM 
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo. 

V. HIOKUS, 
10803 So. Wabash Avenue 
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Išmok Ger« Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Kir
pėjai visur reika
laujami. Geriau
sias amatas, mes 
išmokiname | ke
letą savaicftj, pri
tyrimas duoda
mas mokinaaties. 

Vietos atdaros. Specijalis Kriaučy-
stės Skyrius, mokslas užganėdina 
visus. 

MASTER 6CHOOL 
190 H. State St. 

Kampas Lake St. ant 4-ty lubų. 

A . 

T R . CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ash'and Avenue 
fSerijalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ MGŲ 

Valandos nuo 19 iki 12 išryto; nuo 
2 iki h po piety; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

% « • » ' » • • • ! • • • » • • • » » • • » » » • • • • • įįį 

m. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kertė 32-*o St., Chicago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 

K 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Hal-ted Street 
Ant viršaus l niveraal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki-4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards 2544 

Te l . D r o v e r 7 0 4 2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEMTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

8ttHiliaillWBBWnHMHI 1 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Ealsted Str. 

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3468. 

Telefoną* Pnllman 858* 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentiatas 

10801 So. Michigan Avenue 
Roseland, IU. 

VALANDOS; 9 ryto iki t 
Pullman S42 ir 3180. 

Telefonas Boulevard 9199 

DR, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8S31 South Halstad Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

• K 

Dr. L E MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 Sd. Michigan Ave., 
Vai. 18 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ave., 

8 iki • ryte, S iki 6 vak. 

m 

S. D. LACHAWI< 
LIETUVYS GRABO! 

IPatarnaujH laidotuvėse kop-.fiausia. R*t« 
įkala meldžiu atsišaukti, o mano darbi 
Į busite uisranedinti. 

114 W. 28rd P!. ClUoagV 
Ganai 2199 

T m ».» • Į į l » • y i • • » • • • • • • i, p ^ | 
A. PETRATIS 8. FABIJONAS | 

Aa PETTUTIS & COe 
Mortgage Bank 

REAI, E8TATR— lN8URAJrOE 
Europeaa Amtrican Buimu 

VOTARUUiAji 
809 W. 85«a Str. Ohleajis BL 

Telephooe B o a i m i d U I 
' • • • • ' " i i i j s y n t i i j i taj si a.,1 ( | 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
* * • • •M 

CLEVELAND, OHIO. S. S. PITTSBURGH. PA. 

Teatras ir koncertas. , 
Spalio 10 d., š. m., L. Vyčių 

25 kp. rengia vakarą su pro
grama Germania Turn svet., 
1610 C. 55th gat. L. V. 25 kp. 
teatralis skyrius vaidins vei
kalą "Rūtų Vainikas." Cho
ras, puikiai išlavintas p. A. V. 
Greičiaus, padainuos keletą 
naujų dainų. Bus solų, duetų 
ir kvartetų. Žinoma, kad vis
kas pavyks gerai atlikti, nes 
vasara buvo vėsi, tai turėjo 
progą gerai, prisirengti. 

Pastebėta malonus apsireiš
kimas. Į L. V. 25 kuopą rašosi 
čia augęs jaunimas. Jų tarpe 
randasi kurie lanko augštes-
nes mokyklas. Jie turės progą 
čia parodyti savo gabumus, o 
L. V. organizacijai bus nauda. 

Garbė jiems, kad turi norą 
dirbti naudingą darbą Bažny
čiai ir tautai. 

Nemažesnė garbė turi būti 
tėvams, kad'rūpinasi savo vai
kus gerai auklėti. Tokie tėvai 
senatvėje nuo savo vaikų susi
lauks pagarbos ir užuojautos. 

Simono Sunūs. 

i 

n 

RACINE, WIS. 

* 

M 

Nesykį pasitaiko katali
kams patirti visokių šmeižtų 
ir melagingų prasimanymų 
nuo taip vadinami} tautininkų-
liberahj ar tai politikoje, ar 
šiaip vietiniuose reikaluose. 
Jeigu kas blogo tarp jų pa
sidaro, tai ir ant katalikų me
ta tuos savo blogus pasielgi
mus. 

Štai Rugsėjo 20 d., kaip vi
sada, kas pirmadienį yra lai
komi susirinkimai L. L. P. 
Bonų pardavinėjimo vietinės 
stoties. Susirinkus stoties na
riams ir besišnekant tarpe sa
vęs, vienas iš narių J. Ba
kutis paprašo narių, kad 
pertrauktų savo šnekas, nes 
turįs ką pasakyti. Ir pradėjo 
štai kokį skundą. Žinote, 
gerb., kad čionai Racine buvo 
tautininkų pastangomis su
tvertas Birutos choras ir per 
tūlą laiką gyvavo, bet jau da
bar tas choras pakriko. Biru
tos choras buvo ir piniguotas, 
turėjo savo ižde virš šimto 
dol. ir tuos pinigus, chorui 
pakrikus, turėjo atiduoti ar 
T. M. Draugijai arba Nepri-
gulmybės Fondui. Bet tas ne
padaryta. Choro valdyboje 
buvo trys ypatos, t. y. Sinkus, 
Kasparaitis, ir Dokšas. P. Sin
kus nežinia kokios sriovės bu
vo žmogus, bet tik buvo choro 
vedėju, nemokėjo gerai nei 
piano skambinti ir balsą turė
jo nekokį; p. Kasparaitis, 
kaip žinote, tikras tautinin
kas, o p. Dokšas katalikas, nes 
priguli prie Šv. K. Dr-jos. 

J. Bakutis tokį skundą įne
šęs apleido susirinkimą. Po
nas J. Bakutis p. Dokšą ne
teisingai priskaitė katalikams. 
P-nas J. Dokšas kitados pri
klausė Šv.*K. dr-joj, bet per 
tūlą laiką pagiedojęs Birutos 
chore paliovė pildęs katali
kiškas priedermes ir buvęs 
Šv. K. dr-jos nariu, nes drau
gija su kiek vienu nariu pa
sielgia sulig konstitucijos. 
P-nas J. Dokšas yra lygus pp. 
Sinkui ir Kasparaičiai. 

P-nams Dokšui ir Sinkui, 
sako, tekę po 40 dolierių, o p. 
Kasparaičiui tik 36. Šitas 
esąs labai nepatenkintas. 

Birutos choras buvo sutver
tas tam, kad pakenkus bažny
tiniam Šv. Cicilijo8 chorui. 

Senai jau matėsi laikraščiuo
se žinių iš S. S. Pittsburg'o 
jaunimo darbuotės. Pittsburg-
has, tai kaipir centras jauni
mo judėjimo, įvairių vakarų, 
koncertų, ir tt. Galima saky
ti, tai ratas, kuris besisukda
mas išjudino net ir apielinkės 
jaunimą pamėgti dailę. Tik ne
žinia, kodėl laikraščiuose ma
žai buvo rašoma apie S. S. Pitt 
sburg'o jaunimą ir jo nuovei-
kalus.-

Štai nesenai vaidinta oia 
44 Gims Tautos Geni jus. ' ' Vai
dinimas pavyko ir taip 
publiką užinteresavo, kad vei
kalą reikėjo atkartoti. Bet 
ir tai plačiai nežinota. Matyt, 
mųs jaunimas laikosi tos nuo
monės — daug veikti, o mažai 
girties. Tas, žinoma, nėra blo
ga, bet tolimesnėse kolonijose 
jaunimas gali pamanyt i , kad 
pas mus mažai kas veikiama. 
Bet kaip tik p. priešingai. Jau
nimas čia darbuojasi ir gali 
darbuotis, nes turi gerus va
dus — mokytojus, k. a, var-
goninką p. J. Jankų ir kitus. 
P. J. Jankus turi ypatingus 
gabumus choro vedime ir ge
rai supranta giedojimą. Jo ga
bumus pilnai apvertino ir 7 
L. Vyčių seime svečiai delega
tai aprašydami koncertą, kad 
choras p. J. Jankaus veda
mas pasirodė nei kiek ne men
kesnis ir už Chicagos didįjį L. 
Vyčių Apskričio chorą. 

P. J. Jankus, kaipo muzi
kas vargonininkas, stovi augŠ-
tam laipsnyje. Dar ir dabar 
studijuoja "Carnegie Institute 
of Technology'' muzikos sky
riuje: vargonus, pianą, harmo
niją ir solfedį. Jo žmona turi 
gražų soprano balsą, kurį dar 
vis lavina, o taip-gi daug dar
buojasi jaunimo tarpe vaidini
muose ir t. t. Būdama Mote
rių Sąjungos Centro iždinin
kė per du metu daug pasišven-
timo įdėjo ir ton organizaci
jom 

Veikimas pas mus dabar da 
gyvesnis, nes prie to priside
da ir mūsų gerb. klebonas, 
kun. M. Kazėnas. Trumpu pa
sidarbavimu parapijos chore 
randasi jau virš 70 narių. Tai 
tik pradžia. Todėl jaunime, 
pasiskubink įsirašyti 6v. Ka
zimiero parapijos choran. 
Praktikos būva pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais, 7:30. 
Be to, choras turi šaką ir sce
nos mėgėjų. 

Nors šįmet mūsų parapijoj 
buvo įvykę nesusipratimai, bet 
viskas jin eina prie tvarkos. 
Buvo ir tokių, kurie išsijuosę 
agitavo neleisti vaikų į parapi
jinę mokyklą, vienok nieko ne
pešė, nes šįmet vaikų skaitlius 
parapijinėje mokykloje yra di
desnis negu pernai buvo. 

Geriausios kloties Šv. Kazi
miero parp. mokyklai ir cho
rui. 

Upė. 

Darželis." Ligšiol išėjo jau 
du numeriu. Mūsų jaunųjų 
draugijos nėra dar tokios sti
prios kaip Did. Lietuvos arba 
Amerikos draugijos. Trųksta 
mūsų draugijoms moksleivi
jos. Neturėjome nei vienos 
lietuviškos mokyklos. I r Šian
dien, jau esant Lietuvai kaip 
grynai lietuviškam kraštui 
nuo Vokietijos atskirtam, ne
turim dar nei vienintelės lie
tuviškos mokyklos. Užtat la
bai daug priešų. Tačiau mū
sų jaunimas dirba ir kruta, 
kiek išgali. Parodo tai ir lei
dimas laikraštėlio. Tautiškasis 
susipratimas berods dar ne 
toks didis, bet nuolat stiprėja. 
Ir pinigiškai mes dar labai 
silpni. Kreipiamės todėl į sa
vo sesers ir brolius Did. Lie
tuvos ir Amerikos, prašyda
mi mus pašelpti. Įsitaisėm 
"Lietuvių Banke", Klaipėdo
je,* fondą del leidimo jaunųjų 
laikraščio. Už aukas, ir men
kiausias, sakom jau dabar šir
dinga ačių. "Darželis' ' kai
nuoja su pri siuntimu viens 
numeris Maž. Lietuvai 60 ska
tikų, Didž. Lietuvai 1 auksi
na, Amerikai 20 centų. Vi
soms korespondencijoms ant
rašas toks: 

Mažoji Lietuva. 

Martinas Glaže, 
Klaipėda (Memel) 
Hospitalstr. 15, 11 

imant lukštus grudai tada lei
džiami per sietus, kur sijoja-
si ir tada pakuojama pagal 
rųšis. 

LnąjJtlLJi. 

REIKALINGI. 

Vyrai del plieninės' ware-
house' Pastovus darbas. Gera 
mokestis ant naktų. 

i 
PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelia ofisą į People Teatrą 
1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 19 iki 12 ryte. 
Res. 3914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki plet. 
Tel. McKiDley 2f S 
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Joseph T. Rymom & Son. 

16th & Rockwell Str. 

3 Duris 

IŠ KUR MŲS PREKĖS PA 
EINA—KAVA. 

Garage ant pardavimo 75x180 77 
gatves, 60 automobilu vietos, 4,000 
mėnesinis įplaukos galima patekti 
turtolu per keleto mietu, galima pra
dėti su 10,000, labai gerai vietoj. At
sišaukite asabiškai ar Laišku 

P. A. M tunika 
7711 S. Morgan St. 

Tel. YimN 1138 Central 45 

. . 

DARŽELIS. 

Mažosios Lietuvos jaunimas, 
kursai nebepakeldamas vergo
vės pančius jau pirm karo 
pradėjo pabusti ir Drganizuo-
ties, karui užsibaigus pradėjo 
pertrauktą darbą išnaujo ir 
ligšiol įsisteigė a^ie 10 jaunų
jų draugijų. Šitos draugijos, 
kurių programas visokiu bū
du šelpti ir auklenti lietuviš
kumą, susitvėrė pernai rudenį 
į vieną centrą, draugijų " San
tarą ". Šioji savo konfer'enci-

Pirm karo pasaulis suvar
todavo daugiau negu pustrečio 
bilijono -svarų kavos. Ja gali
ma butų prikrauti traukinį il
gumo nuo Philadelphijos iki 
Pittsburgll ,ui, , , rašo National 
(jeographic Society trečiame 
pranešime " I š kur mus prekės 
paeina." 

Dabar kavos suvartojimas 
siekia net tris bilijonus. Ir 
vientik Suvienytose Valstijose 
suvartoja 42% daugiaus- kavos 
nagu pereitais 12 mėnesiais. 

Brazilija pristato 75% visos 
kavos pasaulyje. Ši šalis žy
miai praturtėjusi vientik ka
vos industrijoje. Europa ir 
Šiaurinė Amerika turi panašu
mą Brazilijai tame, kacl šios 
dvi šalys suvartoja tą pat nuo
šimtį kavos, kiek Brazilija pri
stato. 

Olandija žinoma kaipo ša
lis gerianti daugiaus kavos vi
sam pasaulyj. Olandijoj var
toja kavos beveik VS%X svarų 
kožnas asmuo, Amerikoje be
veik 13 svarų. Vokietijoj 5% 
svarų, Austrijoj 2 2-5 svarų. Iš 
kitos pusės Amerikoje varto
jama mažiausia arbatos, nes, 
sulig skaitlinių, neišeina nei 
svaro arbatos įkožnam gyven
tojui. Kanada žinoma kaipo 
dvi dalys Anglijos ir viena da
lis Amerikos vartojime kavos 
ir arbatos, bet didesnį prielan
kumą turi arbatos vartojime. 
Vokiečiai ir Austrai labai ma
žai vartoja arbatą. 

Kava priežiūroje išauga nuo 
keturių iki šešių pėdų aukščio, 
laukuose užauga beveik tris ar 
keturis kartus daugiau negu 
priežiūroje. Sumažinimas au
gime padidina vaisingumą ir 
palengvina rinkimą. Kav,os la
pai esti šviesios žalios spalvos, 
žiedai balti, o kvapas turi jaz
mino panašumą. 

Žiedai virsta į žalias uogas 
ir tos laiku rausta ir noksta. 
Tada renkamos ir grudžiamos 
mašinose, kur būva sunkiamos 
ir vėliau abu lukštai nuimami. 
Uogos turi būti pusėtinai pa
džiovintos pirmiau negu luk
štus galima nuimti, ir kavos 
sodybose matoma akrai cemen
tuotos žemės, kur ji džiųsta. 

LIETCVUJ ATYDAI! 
l.iotu\ ii; Krutamu Paveikslų ISdlrbystė 

štai didelė proga klabena per Inter-
city Photoplay Corp., kurj atidarė di
delė krutamu paveikslų (filmų) 16-
dirbystę ir jau išsiuntė 2 žmones Lie
tuvon ir kitas Europos Šalis i i kur 
bus traukti paveikslai visokios rųšies 
ir bus randavojaml po visą. Ameriką 
Ir kitas šalis kur nes labai didele nau
dą kiekvienam akcijonieriui. 

Akcijos dar parsiduoda po sena 
kaina. $10.00 akcija Ir jos trumpu lai
ku bus pakeltos aufsClau. 

Inteniiy Photoplay Corp., 
1703 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 

I'aieškau Brolius Praneiškaus ir 
Kazimiero Himanavyčių, jie prieš 
karą gyveno Amerikoj vienas Illino-
jaus Valstijoj o kitas Pensylvanijoj. 
Jie patys ar kas apie juos Žinoto kur 
jie gyvena prašom atsiliepti šiuo 
antrašu: j 

« 
\titanul Simanavičiui 

Raseinių paštas, 
cinikai ei u Valsčius, 

Bliūdžiu kaimas, 
LIETUVA. 

• • • i - — / . 

immmiuiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiii 
Resfd. 11S9 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 204 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
SpecijaUstas Moteriškų, Vyriškų 

Taikų ir visų chroniškų ligų 
VALAHBOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. ICedėUomis 10—12 d. 
Ofisas 3S64 ,So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover §003 
llllllllllllllllllllllllllimilllllllflllllllllllll 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANf, |K. 
8. B. "8U&QUEHANHA" 

L Iš New Torko tiesiai | 

BREMEN DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėliai į Bremeu nuo $185 iki $210 J Danzig $220 iki $225 
Trečia kliasa J Bremen $120 į Danzig $130 
i Karės Taxai $6 

U. S. Mail &tc*nil.'-j Company Inc. 
H. CLAl SSINIl S A Co. Generale Vakarine Agentūra 

v 100 North La baile Street, Chicago. 111. 

— r, V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarin S34 

Telefonas: Central OlOO 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

1 
I 

ENGLAND1 
wrr-i 

S o l d evervtvhere by fumifure dealera 
and deporfment storos -

ENGLANDER SPRINC BEt> CO. 
Ifevrttrk -Bncalyn - Chloga 

PINIGAI l LIETUVA. 
Siusk pinigus i Lietuvą per 

mušu atatovą Joną Kastėną, o 
jisai važiuoja \ Lietuva su pini
gu siuntimo reikalais. Jisai per
veš ir ypatiskal paduos pinigus 
visiems jūsų giminėm ir pažysta
miem be jokių sutrukdymu ir 
be jokiu nutraukų. Jisai išva
žiuoja Spalio 12 dienų. 

Federal Agency Company 
666 W. 18th St.. Chicago. 

i 
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PRANEŠIMAS f 
West Pullman'o Lietuviams 1 

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš 
* SBSI 

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

y 

-

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuviu apgyventoj vie
toj. Ant antrų- l;:bn trims mažoms 
Šeimynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie namo yra garadžius S 
automobiliam. Del Informacijų kreip
kitės: ;,. 

"Draugas" Publ. Co.. 
11*4 So. Oakley Avc . thlcngo. III. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki t. 

Nedėliomis 11 iki 1. 
1500 S. Ashland A ve. Chicago, 111. 

Plioue Yards l«5* 

— 

Parsiduoda grocerne su visais stu-
bos rakandais gulima ir vieną atsky
riai grocerne priežastis savininką iš
važiuoja ) kitą miestą. 

4450 S. Hennttage Avc. 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 

Saugok akitj regėjimą 

Vatebmienklis nireg. S. V. Put. Ofl««. 

Narsus per daugiau kaip 
.'#0 metą* 

Tčmvk Ikaro (Aitchor) YalzbaftenklĮ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiikla, jos pri
valote krelpties \ manę klausti 
patarimo del jūsų akiu; mano 
20 metą patyrimas suteiks 
jums geriausf patarnavimą del 
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MOVCRUFF, M. D.-

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 6. Ashland Avc , Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-clos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

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

Į A . KARTANAS, Apttekorius 
Į S23 We«t 120 Street W. Pullman, I1L 
•p * I 
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 
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i SVVEDISH AMERICAN LINE I 
I 24 State Street New York City 
2 r 

| Grei tas Pasažier inis W • • 
I P a t a r n a v i m a s iš New 1 . 1 ^ 1 l f 1 ] 

Ytrko per Oothenburf į * - - m ^ * į r ~ ^ " J ^ * 
S. S. Drottningholm išplaukia Spalio 7 | 
S. S. Stockholm išplaukia Spalio 28 

-
Trečia kliasa į Liepojų $145 ir $5 karės taxų. Trečios kliasos 

pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4—6 
žmones. 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite 
į su vietiniais agentais. 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Siuoml pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 
dienosis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū
ra, po vardu Ltithaanian Marinė Forwardtng GoM kurios tikslas 
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
giminėms Lietuvoje, kalp-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig-
tų, pinigų ir tt. 

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

» ' 3 
IiITHUA»IAN MARINE FORW \KD1XG CX>M 

203 West 38rd Str., New York Olty. 
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f CUNARD L IN IJA 
I S. S. SAXONIA 
| Išplaukia Tiesiai I 

HAMBURGĄ 
Trečios Kliasos Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 su Karės Taxų 
Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą : 

7iftlllfllllllliltlliIiiSl.iUii.*2šlliliillllllllllltšlšllltllllllllllllllllllllllllllM«NUMMfHIII 

LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
« 

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami, 
v Tel. Canal 114 

^ 5 

% - • » » « . . 

joje nutarė leisti .kas antr^a 
J. S. Kesminas. I savaitę jaunųjų laikraštėlįJ Leidžiant per mažinąs, nu 

CUNARD LINE 
S. S. "Aąuitania" 

Išplaukia Spalio 12, 1920 M. ' 

H ^ T i i ^ Aaglii, 
H w b w g t t&SM 
Liepoju $145.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxį 
Atsišaukite į arčia'usių Cunard Agentą 

1 
i Užsiprenumeruok "Vytį" 

Dr; J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su * 'Vyčio'1 

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

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

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamta. 

Magi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"VytĮ ." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Admimstradįja 
3261 S. Halsted St Chicago, I1L 

! • > ' m mm»m« 
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DRAUGAS Antradienis, Spalis 5, 1920 m. 

* ' l 

į 
• t] 
' * 

*»1 

• •.} 

l 

. 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, kaltė, kad tokiu lietuvišku vei
kalu norą, bet, kad jie butų, 

Antradienis, Spalis 5 d., 
Šv. Placidas. 

Trečiadienis, Spalis 6 d., 
Sv. Brunonas. 

BRIDGEPORT 
Spalių 3 d. šv. Jurgio pa r. 

svetainėje įvyko koncertas. 
, Koncertą surengė neseniai 

] Chicagą atvykusieji pp. Sa
boniai. 

Be jų koncerte dalyvavo 
p. M. Janušauskienė, p. J . Ra
manauskas ir p-lė M. Ourin-
skaitė — solistai ir šv. Jurgio 
par. "Kankl ių" choras. % 

P-nia M. Janušauskienė, nu
mylėta bridgeportiečių solis
tė, .sukėlė publikoje gerą upą 
ir savo puikiu dainavimu ir j -
gyta simpatija. Ja i nesigailė
ta plojimu, kaip visada. 

Nestovi ant vietos p. J . 
Ramanauskas. Jo balsas eina 
geryn ir artizma* turtingyn. 
J o pasirodymas šiame" koncer
te ypač tai apie jį liudija. I r 
solo ir duetas, kurį jis atliko 
su p-le M. (jurinskaite, išėjo 
gerai. Jei nepristigs jam e-
nergijos ir darbštumo lavintis 
ir darbuotis toliau, Lietuvhj 
visuomenė turės kuo pasigė
rėti. 

Negalima praleįsti p-lės M. 
Gurinskaitės. Tik ji per retai 
pasirodo ant scenos. Galėtai 
tai padaryti dažniau. I r jai ir 
publikai butų nemaža naudos. 
J i gali gražiai dainuoti ir y-
patingai gerai sudainavo su p. 
Ramanausku, kuomet įtapo iš
šaukti dainuoti antrą kartą. 
,Apie juos daugiau nerašysiu. 
J ie Chicagos Lietuviams gana 
gerai yra žinomi. 

Pasidalinsiu savo įspūdži
ais, kokius padarė pp. Sabo
niai. 

Laimingi Chicagos Lietuv
iai: turėjo jau nemažą pluoš
telį artistą ir artisčių. J į da
bar padidino p. L. Sabonienė 
ir p. K. Sabonis. Neapvildavo 
mus mūsų žinomi nuo seniau 
artistai, neapvilė nei šie nau
jai pribuvusieji. 

Poniai Sabonienei smuiką 
yra paklusna: ką valdovė-ar-
tistė liepia, tai smuiką daro. 
Nori, kad ji verktų — verkia; 
nori, kad čiulbėtų — čiulbės; 
nori, kad kaip ir kalbėte kal
bėtų — ir tai padarys. 

Rodos, nesigailės nei vienas 
atsilank.es ir jos paklausęs. 

Ponia Sabonienė darytų da 
didesnį įspūdį, jei pridėtų 
daugiau gyvumo ir energin
gumo. Bet gal tai moterims 
artistėms netinka? O ką aš 
profanas žinau. 

Iš šalies žiūrint, atrodė, kad 
ji atlieka savo užduotį, taip 
saii šaltai, flegmatiškai. 

Dalykai, kuriuos ji atliko, 
yra puikus, klasiški ir žymes
nių kompozitorių, bet nė lietu
viški. Melodijos, nors gražios, 
Ir puikiai išreikštos, bet sveti
mos: svetima Lietuviams ir jų 
dvasia. Nors artistė puikiau
sia juos atliko, bet jie nega
lėjo rasti sau tinkamo atbal 

tai jos valdoma smuiką daug, 
daug mūsų dvasiai pasakytų 
ir ją užžavėtų i r nuo kasdie
ninių prozaiškų, o kartais ir 
purvinų dalykų prie augštn 
grožybių ir prakilnių idealų 
pakeltų. 

Lai jos ranka nenuilsta ir 
mus artizmo ubagus turtin
gesniais padaro. 

Ponas Sabonis nenori atsi
likti nuo p. Sabonienės. J i per 
savo smuiką mus dvasią pa
siekia, o jis savo balsu. Bal
sas malonus ir simpatingas. 
Artizmo yra. O kas ypatinga 
p. Sabonis taria aiškiai, su
prantamai dainos žodžius. 
Kuomet girdėti balsas ir su
prantami žodžiai dvasioje 
gaunamas dvilinkas įspūdis. 
Jei kartais jo balsas neatiduo
tų visą dainos dvasią, tai ai
škus žodžiai dapildys. 

J i s visuomenei turės patik
ti ir jai atneš naudos nema
žai, jei nepasigailės kartas 
nuo karto pasirodyti ant sce
nos. » 

Prie koncerto papuošimo 
reikia priskaityti ir ' /Kank
l ių" chorf. J is sau skirtus da
lykus atliko gerai. Malonu bū
ro jo klausyti. 

Koncerto programas rimtas 
gal net perdaug. Didelis rim
tumas sukelia kartais nuobo
dumą. Šiame koncerte vienok 
to nebuvo, bet jis butų buvęs 
da malonesnis, jei į jį butų j -
dėta linksmesnių, gyvesnių da
lykėlių, ir tai lietuviškų. 

Apskritai imant, koncertas 
visais žvilgsniais yra nusise
kęs. 

Publikos prisirinko daug ir 
v pa t ingai gražiai visi užsilai
kė. ' 
, Visame pažanga. 

Tai mano, profano, tokia 
nuomonė apie buvusį koncer
tą. Turėtų atsiliepti ir žino
vai. 

Buvęs. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Kaip buvo pirmiau pranešta, 

kad mūsų atstovas išvažiuos į 
Lietuvą Rugsėjo (September) 
28 dieną, tai del svarbių prie
žasčių likos tas išvažiavimas 
atidėtas ant Spalio (October) 
12 dienos ir čia minėtą dieną 4 
valandą po pietų mūsų atsto
vas Jonas Kastėnas išvažiuos 
iš Chicagoe į Kauną del užėmi
mo vietos vedėjo mūsų ofise 
Kaune ir kituose miestuose per 
kuriuos ofisus bus atliekama 
sekanti reikalai. Parūpinamas 
pasportų norintiems važiuoti į 
Ameriką, perdavimą giminės 
pinigų, ir visokių iš Amerikos 
siuntinių, suteikimą, informaci
jų apie pirkimą nuosavybės, 
namų, žemės ir kitokių reika
lingų Amerikos Lietuviams 
reikalų. 

Todėl jeigu kas turite kokių 
reikalų, a r tai giminių atsiėmi
mo į Ameriką, ar pinigų per
davimo, kreipkitės į mūsų ofi-

j VIENU LAIVU TIESIAI Į 

LIEPOJU 
• 

Vežimas (flotas). reiškiantis Dievo Apveizdą, specijaliai parengtas paminėti 20 metų 
sukaktuves nuo įkūrimo Dievo Apveizdos parapijos, Ghicagoje, kurios įvyko Rugsėjo 5 d., 
1920 m. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

IŠ BRIDGEPORTO , 

Rugsėjo 26 d. Lab. Sąjungos 
5 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą, kuris nebuvo skaitlin
gas gal del to, kad pasitaikė 
karšta diena. Bet kam rupi lab 
darybė ir šelpimas našlaičių, 
tas nežiūri nei karščio, nei Šal
čio, o lankosi į susirinkimus. 

Šitame susirinkime daugiau
sia kalbėta apie vakarą, kuris 
įvyks Lapkričio 21 d. Nors lai
ko dar yra, bet reikia jau 

Petras Bartuška . . . . . 100.00 
Juozapas Šalčius 100.00 
Jonas Ivanauskas 50.00 
(Visi trįs iš Sheboygan, Wis.) 

P. S. Kadangi Sheboygane 
nėra Lietuvos Bonų stoties, 
tai vietos Lietuviams geriausia 
pirkti Bonus tiesiog iš Lietu
vos Misijos arba iŠ " D r a u g o " 
ofiso. 

BRIOHTONPARKIE6IŲ 
DOMEI. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

u Draugo ' ' ofise yra šitie 
laiškai:' 

Onai Gečas, 
Petronėlei Burbienei i r jos 

seserei. 
Marijonai Bruožienei (vie-

ruošties, kad pramoga p a v y k - , M s l a i S k a 8 ) . 
tų; ir daugiau duotų pelno. 
Girdėjau, kad tame vakare bus 
išleistas per serijas auksinis 
laikrodėlis 50 dol. vertės. A-
part to bus da ir kitokių daigr 
tų. Aplamai sakant, vakaras 
bus panašus į mažą bazarėlį. 

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
Brklgeporto geraširdžių. Ne
žiūrint kadir klaida buvo įvy
kus Lab. Sąjungos garbės na
rių surašė, nesenai tilpusiame 
"Drauge" , bet tame susirin
kime p-lė Petronėlė Janušaus-
kiutė atnešė ir patiesė 90 dol. 
Dabar ji jau yra pilna garbės 
m rė, nes 10 dol. pirmiau bu
vo Įmokėjus, o Zopija Masilie-
nė sakančiame susirinkime pa
žade j iKatnešti 100 dol. ir įsto
ti į garbės narius. 

Taigi labai linksma ir ma
lonu butų, kad kodaugiausia 
rastųsi mūsų kolonijoj tokių, 
žmonių, kaip viršui paminėtos. 

Be to dar kuopon įsirašė 
nauja narė B. Linskienė ir už
simokėjo mėnesinių t dol. 

Į Lab. Sąj. seinuj liko iš
rinkta atstovai: V. Balanda, 
B. Sekleekas, R. Palanaitė, N. 
Fręitikienė, P. Adamavičius ir 
J . Garuckas. Lab. -fsąj. seimas 
bus Gruodžio mėn. 5 ir 6 die-
nomiis. 

J. M. 

KAUNO ATSTOVO MAR 
SRUTAS. 

P. Jonas Šeškauskas Gailes
tingų Asmenų Draugijos at
stovas iš Kauno, atvažiavęs 
Chicagon, laikys prakalbag 
šiose vietose: 

Pirmadienije, 4 Spalio, 7:30 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje prie 30-ros pi. ir 
Auburn, Chicagoje. 

Antradienije, 5 Spajio, 7:30 
vakare Nekalto Prasidėjimo 
parapijos svetainėje, 4543 So. 
California Ave., Chicago, Ui., 
Brighton Park. 

Trečiadienije, 6 Spalio, Die
vo Apveizdos parapijoje sve
tainėje, ant W. 18-th str., ir 
Union ave., Chicagoje. ( 

CICERO, ILL 

A. L. R.-K. Federacijos 12-
to skyriaus susirinkime p . L. 
Krikščiūnas išdavė raportą iš 
Federacijos Seimo, laikyto 
Waterbury, Conn. Paskui nu
tarta į vietinį Federacijos 
skyrių priimti tautines drau
gijas ir kai-kurie augština-
mieji veikėjai ^federacijoje 
tam pritarė. Kas tuomi ma
noma atsiekti. * 

Antradienį Spalio 5 d., 1920 m., 
V. Stikliaus svet, 4535 So. Rock-
well St., prie 45-th place, įvyks 
susirinkimas. Visi yra kviečiami 
Lietuvos atstovo Jono Vileišio, nes 
jis yra prisiuntęs pranešimą. 

Pradžia 7:30 vakare. Įžanga 
veltui. š . -

J. Vileišio įgaliotinis. 
J. A. Mickeliunas. 

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 
Liepojų be jokiu k Ii učių. 

Parūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 
POP1ERIAS į labai trumpa laika. 

Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

Siunčiame 'P INIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už mu&ų teisingumą. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermltage Ave. Chicago, 111. 

Tel. Yards 145 

** * i 

n 

Radau pinigų. Kas pametėti 
meldžiu atsišaukti pas 

Juozapą Budrickį 
3233 So. lame St., Chicago, IU. 

KORONA 
FERRATED 

BITTER WINE 
Patariamas nuo netekimo Appetito, skilvio nemalimo, 

nevirškinimo, vidurių užkietėjimo, susilpnėjimo, rie-
mens, įvairių silpnumų — sveikėjime ir apskritai nuo 
pilvo suirimo. 

Parsiduoda durgštoriuose. Reikalaukite — Korona 
Wine arba rąžyk— / 
B. K. KO%IiOW8ivI, Laboratories 4755 So. Loomis Str. Chicago. Ii 

K 
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f Pinigai,LaivakortesLietuvon! 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME P I 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 

• Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

r r 

/ 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybes Wasbing-
tono. 

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTI S and GO. f 
I 901 W. 33rd Street Tel, Yards 4669 Chicago, IU. | 
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są pirm atstovo išvažiavimo, ir 
sio Lietuvio, ne artisto, dva- tokiu būdu jisai atliks ir patira 
šioje. Į visus į am pavestus reikalus 

Tegu kas dainuoja ir pul- ypatiSkai ant vietos, taip-gi 
Iriausių kompozitorių veikalus, | m u s u atstovas lankysis po vi-
feet Lietuvis mainys juos grei- S U s Lietuvos miestus i r mieste-
tai ant tokių paprastų lietu- l i u s s u augščiau minėtais rei-
vi.škų dainelių, kaip " S u nak- k a la is . Turėdami kokius nors 
cialy, , , "Karve lė l i " ir kitas Lietuvoje reikalus, nepraleiski-
panašias. t e šios progos, bet kreipkitės į 
Tokiose lietuviškose dainelėse 
Lietuvis randa pats save. Jos 
jam malonios yra. 

Žinoma, ne p.; Sabonienės 

FEDERALĖS AGENTŪRŲ 
BENDROVĖS OFISĄ, 

666 W. 18th Street, Chicago. 
(Apg.) 

LIETUVOS BONŲ. 

Pirko " D r a u g o " ofise šie 
asmenys: 

Pranciškus Babonas . . $50.00 
Dominikas Gudaitis 50.00 
Kazimiera Gudaitienė . . 50.00 
Šv. Kazimiero Seserįs 100.00 
Antanas Žemaitis . . . . 50.00 
Feliksas ŠauČiuvėnas . . 50.00 
Teodoras Šadbaras . .\ . 100.00 

(Jau ketvirto Boną, pirko) 
Petras Bradelis 50.00 
Kajetonis Zabalevičius 50.00 
P. Grigoravičius 100.00 
Mykolas Cicėnas . . . . 100.00 

(Trečias Bonas) 

Klemensas Rėksnis 100.00 
Juozapas Murauskis 50.00 
Jonas VeleckES ,. 50.00 
Jeronimas Žilinskas . . . ' . 50.00 

' (Bradley, 111.) 

Rugsėjo 26 d. Šv. Antano 
bažnyčioje susituokė M. Zabe-
la su Pet. Norkiute. Jaunoji* 
yra nekartą pasirodžius sce
noje vaidinimuose. 

Laimingo sugyvenimo.' 

Nekalto Pras'. Panelės 
Švenč. mergaičių dr-ja buvo 
surengus balių Bugs. 26 d., 
Šv. Antano parap. svetainė
je. Žmonių prisirinko daug, 
kas 'retai šiais laikais atsitin
ka. Pr. 

CICERO, ILL. „į 

Ciceros moterys ir mergaitės 
prašomos susirinkti pirmadie-
nyj, Spalio 4 d. Šv. Antano 
parap. svet. 7:30 vakare. Turė
sim aptarti daug: svarbių rei
kalu. 

J . Tripikas. 

: 

DABAR PROGA 
Šelpti SAVUOSIUS LIETUVOJE 

Pirmu Kart Toks Žemas Kursas! 

$21,50 
Už TŪKSTANTĮ AUKSINU 

||^jj|feh§ Męs parūpiname laivokartes per 

Hamburgą ir Liepojų 
Jeigu turi kokj reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien, 

nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo ^»i- • 
nigus — Pirk L. A. Pr . Bendrovės Šerus PIRK KUODAUGIAUSIA! 

ŠERAI PO 10 DOL. 
Turėdamas reikalą adresuok 

* . 

• s 
• 
S 

Lithuanian American Tradiog Co. 
112 N. Greene Street 

s • • s 

222 So. 9th St, 
Arba 

i 

Baltimore, Md. 5 
S 

Brooklyn, N. Y. S f 
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http://atsilank.es

