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METAI-VOL. V. No. 43 

Latvija Pradės Taikos 
Tarybas su Bolševikais 

Prez. Wilsonas gavo atsakymą 
Adriatikos klausime 

LATVIAI TAIKLNSIS SU WILSONAS TURI ATSAKY-

KERENSKII PAPUOLĖ KA 
LĖJIMAN KAUKAZE? 

Jis suimtas nukeliavus jam su 
priešbolševikine misija. 

BOLŠEVIKAIS. MA FIUME KLAUSIME. 

Turinys tečiaus nepaskelbia
mas viešai. 

LONDONAS, vas. 19 .— 
Latviu pasiuntinybė čia pa
skelbė, kad Latvijos vyriausy- . . . , . '-. 

, . , . . ., VVashington, vas. 19 . - - č i a 
be nusprendusi pradėti taikos • . . . 
M^, irni]nTirnin F I U U 1 - " , u " " vakar gautas atsakymas aug-
tarybas su sovietu Rusija. šėiau*ios talkininku tarybos 

Pažymima, kad latviai tai- Lomlone į prezidento AVilsono 
^kos klausime bendrai veiksią Uotą. Adriatikos klausime. At-
"su kitomis pa rubež inėmis ; s a k > , n a s prisinstaa per amba-

viešpatijomis. 

Londonas, vas. H).— Iš Co-
penhageno į Central News pra
nešta, jog: Aleksandr Keren
skį i, buvęs Rusijos premjeras, 
kurio valdžią nuvertė bolševi
kai lapkrityj, 191.7 m., suim 

ANGLIJA MOKA APSI-1 LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRA-

. NEŠIMAS. 

Vladivostokas Bolševikų 
PRIPAŽINTOS ' ' DE F AC

T O " T R t s RESPU
BLIKOS. 

Jos gins nuo bolševikų arti
muosius Rytus. 

Šiomis dienomis gauta se
kanti privatinė kablegrama iš 
Kauno per Berlyną nuo kap. 
Bielskio: 

' 'Lenkai pasitrauk* iš Alun-
T - i • v, I , !• Parvžins v*« Oft / I M A a n w i i*08 i r baletu j Sirvmtus, vsu tas Kaukaze ir uždarvtas kale- raryaius, >tts. ju (luiso angį. Į . . . . . \ f . 

ATIDEDAMAS TOLIAUS 
AIRIJAI SAVYVAL-
DOS KLAUSIMAS. 

sadorių Davis iš Londono. 
Tuojaus po to čia ofieijaliai 

'pranešta, jog to atsakymo (no
tos) turinys šiuo kartu nebu.* 
paskelbtas viešai. Taippat ne-

jiman. j lai k rašė i u koresp.), — Augš-
Pranešime sakoma, kad Ke- gausioj i talkininku taryba 

renskii Kaukaazn n u v y t a an- Londone aną dieną ne tik tui-
glų garlaiviu su tikslu palenkti ik"™s paliko Konstantinopolį, 
gyventojus galimais budais j ^ t dar pripažino "de faeto" 
remti rusų "demokratų centro;tris Kaukazo respublikas: A-
partiją. • zerbaidjan, (leorgia ir Arniė-

Rankose 
Kolčiakiniai kovėsi 

paskutinių j ų 
ligi 

VOS NESUSIKIRTO AMER1-itaryba išvakaro taip nutarinsL 
KONAI SU BOLŠEVI 

KAIS. 
' P , 

Revoliucijonieriai paliuosavp 
daug suareštuotų. 

Bet Kaukazo gyventojų va
liai jį labai šaltai pasitiko. I r 

Tuo tarpu amerikoniškas o-
fieieras pranešė revoliueijonic-
rių vadams, kad tokio nutar i 
mo nebuvę. * 

Kitam vėl atsitikime, kuo
met japonų kareiviai trukdė 
važiuoti traukiniams su k#riun 

nija. 
Atrodo, kad talkininkų vie 

kuomet jis nuvyko i Baku, te-Jpatijos imasi naujos politikos 
nai buvo suimtas ir uždarytas pytuose. Taip ir yra. Juk nuo 
kalėjiman. bolševikų užplūdimo reikia 

j apsaugot] ten Afganistaną, 
Londonas, vas. 19.— Čia pa-.Tndiją, Mesopotamiją ir kitas 

skelbta, kad buvęs Rusijos)Anglijos posesijas, ar protefc-
preiujeras Kerenskii esąs A n g - p r a t u s , kam bolševikai šian-
lijois. Tad apie jo areštavimą die atkakliai grūmoja. 
Kaukaze žinios esančios pra-! Kad tai visa atlikti, pir
ui a uitos. 

naikindami viską ir terorizuo
dami gyventojus. Naktyje 
prieš pasitraukimą. lenkai 
smarkiai šaudė išilgai visoi 
fronto." | 

Iš neofioijaliu versmių pra-j 
nešama, kad 'kap. Lazdynas ! Vladivostokas, sausio 31 (su-
išvažmos iš Kauno'Amerikon i v 6 H n t a ) . _ šiandie anksti rv 
už keliu dienų, po sausio 20, t e s u H T n a r k i a i s p a p i į u p a ^ ;™ne is ^ikol. ko. 
1920, o kap. Bielskis — u ž ;dymais miestan inėjo revoliuci-: Amerikoniškų spėkų SiK j 
poros 'savaičių. jonieriu (palinkusių prie bol-!J°-ie v a d a s » Sen- G r a ™ s , imūi-

Valstijos Departamentas, j § e v i k u ) kariuomenė. Inėjo m]* f o r j l , a , i Patęs tą talkininkų 
(State Department), ^ * j * ~ artilerija, kulkasvaidžiais j r

 k o m , s l J a i P r i eš japonus. Pro-
liai pranešė Atstovybei, vasa- kitokiais karės pabūklais. Bu-- t e s t L ' m i v ° pa^ynuroa, kfld ja-

j vo apie 1,000 pėstininku!' l ) o n a i i n , a ^ ^ ' ^ veikti toje 
Kariuomenė maršuodama »eWfi«*fit^ &*&, k"^« Paves

ta išimtinai amerikonu globai 
ir kontrolei. 

rio 16, 1920, kad jis kablegra-
mu isakė Amerikos (Jenera-
liana Konsulini Londone užvi- svarbiausiomis gatvėmis už-
z u o t i P« M- Narjausko ^ P o r ; i i m d i n ė j o valdiškuosius bustus. 

Imiausia buvo reikalinga nue t{* i r PaMvl)>ėti jam įvažiuoti A i o u y m r v t o k u o n e v i s u s 

j bolševikų apdrausti patį Kau- J ™lvUJri>'ias \aistijas. niiestas buvo jau revoliueijo-
nienų rankose. Nuginkluota a 

Rozanov pasprūdo. 

Miesto gubernatorius, gen. 

NAUJO KABINETO. 

DUBLINO GATVĖSE KA 
RIUOMENi. 

Įbus paskelbtos nei mažiausios!JUGOSLAVIJA SUSILAUKS; kaz^i su apylinkėmis. Tenai 
'yra susidariusios trys respu- nierius apleido Paryžių. Bet įpie 50 rusų ofieierų, katrie ligi | ^ o z a n o v « n" daugelis rusų o-.i 
hlikos. Reikia jas pripažinti I praeis gražaus laiko, kol jis eia ^pat paskutinųjų buvo palikę iš- i c i e n l P l r m revoliueijomeriu i!i 
nepriklausomomis Taip ir pa-.atvyks. 
daryta. 

Sinn-feineriai nuolat persekio 
jami. 

19. — Angli-

ištraukos. 
Talkininkai, })asiųzdami pre

zidentui Wilsonui atsaKymą, 
])"liko jo mėžiniai pasi
elgti kai]) tinkamiau su paskel
bimu to atsakymo viešai. 

Pati taryba savo keliu, paža
dėjo paduoti spaudai ištrauka s 

iš atsakymo. 
Iš Londono pranešama, kad 

talkininkai savo atsakyme 
Londonas, vas 

jos vvriatisvbė ir vėl nežinia 
jau kelintu'kartu nutarė šian-1 P™*- Wilsonui priešinasi, idant 
die neimluoti parlamentui Ai- Adriatikos klausimas išnaujo 
rijos savvvaldos biliaus ( S U - ^ Ų rišamas. Kas talkininkų 
manymo). Biliaje esama ka i - į a t , i k t a * t a s? ^konia, turi but 
kurių neaiškumu. Vvriausybė įvykinta. Sakoma, juk negali-
norinti aptarti ir pataisvti. 1 , i a saigiioraoti arba atšaukti 

Iš Dublino pranešama, kad talkininkų ultimatumą, pasių-

Paryžius, vas. 19.—Praeitą 
šeštadienį rezignavo Jugosla-

.tikimi admirolo Kolčako val- l^" 1 1 0 pasprūdo į japonu sto-
• 

vijos kabinetas, kuriam pirmi- Svarbiausia respublika Azer 
nmkavo \Avt\n\ Davidovio. baidaaii. 

tenai miesto gatvėse naktimis 
patroliuoja kariuomenė. Karei
viai turi prisitaisę durtuvus. 

Praeiviai sulaikomi, iškiv-
ėiami ir išklausinėjami, kur 
jie eina, kokiais tikslais ir tt. 

Airijos mieste Cork užpraei
tą nakti kareiviai užpuolė sinn-
femerių kliubą. Suareštavo ke
turis žmones ir uždarė kalėji
man. 

stą Jugoslavijai sausyj. 
Pasakojama, jog augšeiau-

sioji taryba buvus suredagavus 
atsakymą prezidentui Wilso-
nui aštriu tonu. Tik paskiau 
atsakymas perdirbtas ir su
švelnintas. 

Pastarasis spaudoje tvirtini
mas užginamas. 

Vietos Jugoslavijos pasiun
tinys Milenko Vesnieh pakvie
stas sutverti naują* kabinetą 
Belgrade. 

MIESTO SUTARTIS SU 
GATVEKARlįl KOMPA-

NIJA—TUŠČIAS 
DAIKTAS. 

44 Italija mūsų respublikoj'džiai. 
i reprezentuojama su militarine Vakare revoliucijonieriai ąt-
misija,. Sųv,_ Va-lstijo*r turi liko tmkžmingą pa rodą vima<*u 

i pulk. Haskell, kurs atsfovau- > raudonomis vėliavomis miesto 
Iš visų trijų Kaukazo res- ja visose Kaukazo šalyse. į gatvėmis. 

publikų Anglijai yra svarbiau- s k i n a s yra priešininkas, i Nesutikimai amerikonų su ja-
sia Azerbaidjan respublika. r»A«oia 
Tai vienatinė mahometanų res-, " A r jus pasirengę sųsireni-j 
publika pasaulyj. Turi apie T>: t i su bolševikais ?" paklaus- Iš talkininkų kariuomenes eia 
milijo. gyventojų aplink Kaspi tas. , tuo metu buvo amerikonų, ja 

!jos jūrės uostą Baku. Nedide- j ^ N e , " atsakė prezidentas, ponų ir ėekų-slovakų. Šitos ka-
'lė ji savo plotu, bet labai tur- 4tBolševikai yrą dar rytinėj riuomenės laikėsi stiprios neu-
'tinga žibalu, medvilne, arbata Kaspijos jūrės pusėj. Šiandie- tralybės. 
jil žemdirbystės produktais, ninis mūsų didžiausias prie- Tik vos-ne-vos neįvyko susi-

Politikiniu žvilgsniu ta res- šininkas skaitosi gen. Denik.-, 

BOLŠEVIKAI APIE SAVO 
VEIKIMĄ. 

publika Anglijai svarbi tuo, inas, kurs laikosi reakeijoninių 
nes ji vra stipri užtvara tarpe jidejų ir kurs kariauja už ne-

STATE PUBLIC UTILTEIES:Rusijos ir Anglijos intakos ;padalinamą Rusiją. Bet tikrai 
KOMISIJA GALI SKIRTI 

MOKESTĮ UŽ VAŽI
NĖJIMĄ. 

j o j . 

Taip nusprendė augščiausias 
valstijos teismas. 

Turi kariuomenės. 

SULAIKYTAS JAPONŲ KA 
RIUOMENĖS SIUNTIMAS. Apleidę jie vieną miestą. 

Norima išvengti galimo 
susikirtimo. 

Vladivostokas, Siberija, vas. 
9 (suvėlinta).—Rusų zemstvos 
armijos vadas gen. Krakovic-
kii atlaikė konferenciją su Ja
ponijoj atstovu Matsudaira. 

Pasekmėje japonų kariuome
nės komandantui pasiųstas įsa
kymas sulaikyti japonų karei
vių siuntimą į vakarus iŠ Vla-
(rivostoko. • 

Iš to čia išvedama, kad Ja
ponija galimais budais vengia 
susikirtimo su revoliucijonie-
riais Siberijoje. 

GELEŽINKELIŲ BILIUS 
KONGRESE. 

Washington, vas. 19. — Ge
ležinkelių reorganizavimo bi-
lius vakar paduotas antkart 
abiem kongreso butam. Dar-

Londonas. vas. 19.—Ofieija
liai iš Maskvos pranešama, kad 
žiaurus mūšiai seka bolševikų 
su atskiriomis priešininko gru
pėmis Tiraspolio ir Odessos 
apylinkėse. 

Pranešime sakoma: 
"Mes inėjom į Ovidiopol(?), 

pi et rytuose nuo Odessos. Taip
gi apleidome Pogajevskaja, už 
20 verstų nuo Novoeerkasko, 
del priešininko spaudimo. 

"Briaudamies ant Krasna-
vodsko paėmėm salą Cheleken. 
Žibalo versmės nesunaikintos. 
Daug grobio mums teko ." 

Miestas Chicago naują smū
gį gavo, kuomet vakar aug-
šėiausias valstijos teismas nu
sprendė, jog State Public Uti
lities komisija turi pilną teisę 
nustatyti mokesčius už važinė
jimą gatvekariais, nereikalau
dama net išklausyti miesto re
prezentantų aiškinimų. 

s£eru Mesopotamijoj ir Persi- palakius, jis šiandie jau nėra 
'tiek stiprus." 

4 'Kokie jūsų politikiniai pie
nai atei tyje!" paklausiau. 
" A r jųs pasiliksite Anglijos 
globdje?" 

i Mokino būdu", atsakė. 
" M e s norime gyventi palys 
vieni laisvai, neklausant jokių 
didžiulių viešpatijų diktavimų. 
Mūsų tikslas — sudaryti Kau
kazo federaciją su (Jeorgia 
ir Armėnija. Deja, Armėnija 
nelabai palanki tai federacijai. 
Ateitis dar nenustatyta. O gal 

Azerbaidjan respublika An
glijai pareikalavus gali pasta
tyti 50,000 kariuomenės. Tad 
Anglijai ateityje gal ir nebus 
reikalo pavartoti savo kariuo
menę prieš bolševikus Persi
jos parubežiais. Nes be tos res
publikos kariuomenės Angli
ja turi padariusi santarvę dar 
su Persijos šachu, kurs yra ap-

kirtimas amerikonų su japo
nais. Ir tai du kartu. 

Vieną kartą, kuomet japonų 
kompanijos vadas mėgino su
laikyti revoliucionierių koliu-
nmą ineiti miestan. Tas japo
nas pažymėjo, jog talkininkų 

vykias. 
Revoliucijonieriai be pasek-

WUKUI^W reikalą \i; išduoti 
gen. Rozanovą. Jie taipuit 
paskelbė, kad visi kolčakiniai 
oficierai papuolė areštati ir pa
reikalavo jų atiduoti ginklus. 

Pasekmėje - t i k keli padėta 
sargybos priežiūroje. Kiti ati
davė ginklus ir nuėjo savais 
keliais. 

Paliuosuoti kaliniai. 

Revoliucijonieriai atidarė ka
lėjimą ir iš ano paliuosavo 
daugelį kalinių, kurie ten buvo 
laikomi nuo laikų gen. Gaidos 
pakilimo. Tuo metu gen. Hei 
zanovo įsakymu buvo nugala
binta apie 6*00 žmonių. Kiti lig-
šiol buvo laikomi kalėjime. 

VIENNOJE 40,000 ŽMONIŲ VOKIEČIŲ MOTERYS AU 
SERGA INFLUENZA. 

READING NENORI BUT 
AMBASADORIUS. 

Londonas, vas. 18.—Premje
ras Lloyd George pasiūlė am
basadoriaus vietą Suv. Valsti
jose grafui Reading. Bet tasai 

siėmęs neįsileisti savo šalin 
rusų bolševikų. (prisieis susijungti su Persija. 

Kitas svarbus Anglijai daik- Mušu religija, papročiai lv-
Augščiausias teismas prane- ^ t a } ^ k a d f a ? a i m a b o m e _ ! ^ i a i k a i p p e r 8 ų < tfet k a ! b a ar_ 

se, kad Chicagos miesto tary- t a n u r e s p i l b l i k o s pripažinimas jtima persu kalbai. Padarius 
ba negali tolesniai kontrolmo- s i r < l i n g a i i r m a i o n i a i atsilieps unij^ butų tikrai išganingas 
ti mokesties už važinėjimą gat- j n u m o m e t a n U k y gyventojus In- daiktas abiem šalim, 
vekanais, įr kad miesto kon- ^ g . ^ M^opotomijoj -Be t šiuo kartu nėra dar 
traktas su kompanija iš 1907 i r p a ( v į o j A r a b i j 0 j . tokių sumanvmų. Visas pašau-
nietų paliko tuščias daiktas L į y m r e i k ' a l i n g a s m u s n fc 

kuomet legislatura pravedė Anglija glODeja. b a l o < T v a i f t o s r ų S i e , ž i b a b l 

įstatymą, sulig kurio įsteigta | ^ y i s a a n g h l kariuomenė m o s turtingi' Ir todėl galimo 
Public Utilities komisija. jištraukta iš Baku", pasakė gyventi patys sau vieni." 

Tad miesto kova prieš pa- či a Azerbaidjan respublikos' , 
brangintą gatvekariais važinė- taikos atstovybės pirmininkas, BELGŲ KARALIUS APLAN-
jimą eina niekais. kurs taipgi yra provizijonalis j KYSIĄS ITALIJOS 

Miesto advokatas Ettelson prezidentas tos respublikos. KARALIŲ? 
paskelbė, kad dabar miestas "Anglija tečiaus duoda mums 
kreipsis į tą patį augščiausią svarbių patarimų p e r savo au- Rymas, vas. 20. — Laikraš-
valstijos teismą ir pareikalaus gštąjį komisijonieriu, apsigy-t is Epoca rašo, kad trumpoj 

KOJASI UŽ VYRUS. 

Vienna, vas. 19.—Čia baisiai 
siaučia influenza. 40,000 žmo
nių serga. 
lis. 

Mirtingumas dide-

Berlynas, vas. 19.—Čia skarb 
lingam moterų organizacijų su
sirinkime moterys pasisiūlė pa
siduoti talkininkams vietoje 
reikalaujamų išduoti vokiečių 

Influenzos auka krito ir gar-1 vyrų—karės metu prasižengė-
sus gydytojas Emest AVert-
heim. 

Žmonės čia kapinėse atkasa 
ir vagia medinius karstus. 
Medį pavartoja kurui. Platina
si neapsakomas vandalizmas. 

lių. 

DAUG L. BONį) PIRKO 18 
GAT. LIETUVIAI. 

KINŲ VAIKAMS DRAU 
DŽIAMA LANKYTI MO

KYKLAS SU BAL
TAISIAIS. 

* 

bas pakyla kovon prieš tą bi- nepriėmęs pasiųlymo, sako 
lių. # iPall Mali Gazette. 

atnaujinti išklausinėjimus. venusį mieste Baku. Ateityj belgų karalius aplan-
Ir jei šis reikalavimas nebus "Nei viena kita viešpatiją kysiąs cia Italijos karalių 

priimtas, tuomet miestas pas mųs neturi tokios augs- j Ligšiol katalikiškų šalių 
kreipsis paskutinėn instancijon tos rangos atstovo, kaip Ang- valdovai nėra lankęsis pas 
—augščiausian šalies teisman, jlija. Štai prancūzų komisi jo-|Italijo s karalius. 

Vasario 18 d., vakare, Lietu
vos Misijos nariai aplankė 
ktos gatvės kolionijos lieta 
vius. 

SusirinMman atėjo apie 600 
žmonių. Su didžiausia doma 
klausėsi pasakojimų apie Lie-

.'Jackson, Miss., vas. 19.—Mis- tuv%, apie Tėvynės reikalus. 
sissippi valstijos generalis pro-' Entuzijazmas buvo didelis. 
kuroras Roberson paskelbė. Užrašyta Lietuvos Bonų už 
kad kinų vaikai yra priskaito- $18,150.00. 
mi prie spalvuotos rasės, gi 
valstijos konstitucija draudžia Paryžius, vas. 20. — Nau-
spalvuotiems vaikams bendrai jas Prancūzijos prezidentas 
su baltaisiais vaikais lankyti t Desehanel kalbėdamas pareiž-
viešąsras mokyklas. Tad kinų 'kė turįs viltiem, kad Prancu-
vaikai mokyklas gali lankyti ,zija bendrai su Suv. Valsti-
bendrai su juodukais (nige- jomis palaikysią taiką pasau-
riais). ,lyj ir vadovausią prekybai. 

file:///aistijas
file:///Avt/n/


, ,,į11tf 
> » • 

s^ > 4 — * , 

D R A U G A S Penktadienis, vasaris i!0 UPO 

U E T V Y I Ų KATAUBLŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus ueUėklieuius. 

P R E N I M U R A T O S KAINA: 
CHICAGOJ I R l /S1ENYJE: 

Metams $«.0O 
Pusei Metu S.50 

srv. VAI*T. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

P renumera ta įuokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siusti i iper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
der" a rba įdedant pinigus I regis
truotą laišką. 

"Draugas" Pubhshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago. 111. 

Telefonas McKmley 6 U 4 

Prūsų Lietuvių Rū
pestis del Tikėjimo. 

Prusų Lietuvių Balso nume
ris, išėjęs iš Tilžės sausio 23 d. 
paduoda raštą, kurį apgarsino 
protestantu liuteronų vysku
pas Gregory Klaipėdoje. Iš to 
rašto matyti, kad mųs broliai. 
Prūsų lietuviai liuteronai, da
bar turi tris stambiuosius rū
pesčius, kuriuos aiškiai minė
ja ir ketvirtą, kuris atsiliepia 
anuose trijuose. 

Pirmutinis nipestia apie mė
ginimus, kuriuos ypatingai da 
rydavo laukų (ne miestų) pa
rapijose. Antras rūpestis yra,, 
kaip turi stovėti tikėjimas mo
kykloj v. Trečias rūpestis—tai 
dvasiškijos prirengimas. Ket
virtasis neišreiškiamasis klau
simas yra, ar Klaipėdos evan
gelikų-liuteronų vyskupija tu
rės priklausyti ir toli aus prie 
Karaiiauėiaus suvažiavimo, ar 
gal ji turės tapti visai savy-
stovė. 

Klaipėdiškis protestantų vy
skupas praneša savo tikybos 
žmonėms, koki dabar 
yra uždaviniai, nepaduoda
mas savo minčių, kaip 
juos aprūpinti. J i s nori, kad 
patys žmonės iš anksto tą žino
tų ir turėtų apmintiję visus da
lykus, kada atsieis apie jaoa 
tarti galutiną Žodį. Garbinga
sis Gregory tikisi, kad Klaipė
dos šalies valdžiai nusistovėjus 
prisieis daryti sutartį tarp tos 
valdžios ir tarp evangelikų 
l>ažnyčios. I r mes pripažįsta
n t kad taip reikės. Akla butų 

kad išeitų trys liuteronų vy
skupijos, idant jos galėtų sau 
vienos sudaryti savo lietuvišką 
suvažiavimą, neprigulmingą 
nuo Varšavos ir nuo Dorpato 
arba Peterburgo. 

Apie Prūsų Lietuvos mokyk
las liuteronų vyskupas rūpina
si kokios jos turėtų būti: ar 
grynai liuteriškos, ar bendros 
liuteriams ir katalikams, ar vi
sai be tikėjimo. Mes jau seniau 
rašėme savo mintį apie mokyk
las apskritai. Geriausia butų, 
jei jas kurtų kiekvienas tikė
jimas savo vaikams, o valdžia 
duotų pašelpą pinigais. Tos 
pašelpos didumą reikėtų nutai-
kinti prie to, kiek kurio tikėji
mo žmonių yra mokyklos apy
linkėje ir kiek vaikų yra mo
kykloje. Tada išnyktų tos klin
tys, buriąs jau mato busiant 
evangelikų dvasiškija Prusij 
Lietuvoje. Tada dvasiškijai ne
reikės būti tuo pa&u laiku 
dviejose vietose, būtent, ir vai
kus mokinti tikėjimo mokyklai 
užsidarius, ir atlikinėti para
pijos . patarnavimus dažniau
siai pasitaikančius apyvaka-
riais. 

Protestantų dvasiškijos iš
auklėjimas, mums rodos, taps 
aprūpintas lengvai, kada Lie
tuva Įsikurs savo universitetą. 
Jame turės Imti taip-gi įr pro
testantų teologijos fakultetas. 
Kaip visai Suomijai nuo senai 
ištenka vieno universiteto, taip 
vieno universiteto išteks ir Lie
tuvai. Taip vieno teologijos fa
kulteto išteks ir lietuviams liu
teronams. 

Ta fakultetą reikės labai 
protingai tvarkinti. Jame bus 
profesorių bendrų visiems pro* 
testantams, bet jame turės 
būti atskirų profesorių refor
matams, atskirų liuteronams 
konsevvatvvams arba ortodok-
sams ir atskirų protestantams 
nacijonalistains. Mažoje tau
toje ir neturtingoje žemėje ga
na sunkti bus aprūpinti fakul
tetą su taip Įvairiais reikalais, 
bet norint susitaikyti vis gali
ma. 

Tame mūsų universitete bus, 
žinoma, ir katalikiškos teologi
jos fakultt tas, bet dabar kalba
me tiktai apie Prūsų lietuvių 
reikalus. Tie Prūsų lietuviai 
beveik visi vra liuteronai. 

Pažadų Pavojai. 

(Pabaiga.) 

Aršiausiai su dvarais. 
Daugelis dvarponių pabėgo 
į savo Lenkiją, kiti ūkės 
vesti nebegali; neturi gyvulių, 
įrankių. Valdžia p. Šleževi
čiaus norėjo truputį soči jai is-
tiškai tvarkytį laukų dirbimą 
dvaruose, bandė nustatyti už
mokestį, valandas darbo. Ka
da sėja, šieno , javų valymas, 

Kun. J. Strimas. 

įspūdžiai iš Lietuvos Savaitei 
Praėjus, 

susitvarkytų kur kas grei
čiaus, ir lenkai į savo Lenki
ją nudardėtų tuojaus, kad vie
nas kirminas Lietuvos ne
graužtų, tas kirminas vardu: 
stoka pinigų. 

Žinot jus gerai, ką tai reiš
kia pirkau namus, dabar pirk
siu visus baldus ir indus į 
tuos namus, įvesiu į tuos na
mus visus patogumus. Tie bal-

nustatyti valandas! Labai pui- , < l a 1 ' i m i a i< Patogumai branges-
kiai tai išrodo knygose, ar ant ! n i n ^ n i n a m t t i - Nuteriota Lie-
rašto, bet gyvenime.... suvis | t u v a P u ^ bal<W* *»**> patogu-
kitaip ir pasibaigė tuom, kad | m u a t v ė r ė : turi įstaigas, su-
dvamose liko ir javų, o bulvių 
daugybės laukuose žiemavot. 
o tarp darbininkų vien tik ne

rinko žmones, užvedė šiokią 
tokią tvarką (Kuriamasis Sei
mas galutinai ją nustatys), 
sutvėrė, aprėdė, apginklavo 
kariuomene, kuri šluote šluo
ja priešus. Lietuva gavo karės 
pabūklų fiž \iy2 milijonų— 
pasakos. Lietuva 'gavo 4 m ii. 
svarų paskolos—pasakos. Lie
tuva gavo ginklų, amunicijos 
—pasakos. 

Tai-gi atsimindami šitas pa
sakas, supraskit, kas tai yra 
sutverti valdžią, sutvarkyti 
šalį, apginkluoti, užlaikyti ke
liasdešimtis tūkstančių kariuo
menės ir antras metas su kur 
kas skaitlingesniais priešais 

užsiganėdimas. 

Kaip šiandie yra su šalies ūkių. 

Šiandie galima sakyti ir nu-
teriotose vokiečių ar bolševiku, 
vietose bado nėr, nors skur
das nemažas: stoka gyvulių, 
padarų, drapanų. Kur vietos 
ne taip nuteriotos, stoka pa
darų, trąšų neduoda nei ūki
ninkams nei darbininkams iš
sitiesti. Visus ir visur vargina 
brangenybė begalinė. Man, 
klausant pasakojimų apie bran 
genybę, juoktis norisi, nes ma
tau, kad čion viskas pigiau* 
negu Amerikoj. Vis pamirštu, 
kad jie markėmis gauna ir 
moka. o aš tuojaus markes į 
dolierius verčiu. Markėmis 
begalo brangu ir taip: svaras 
duonos 1 Vį» markės, svaras 
druskos 1*0 kap., 40 fenigų,mal-
kų sieksnis 000-700 markių, 
rugių pūras apie Šiaulius 54 
rub., Kaune (>0, vietomis Su
valkijoj ir Žemaičiuos 25-30, 
mėsa 4-5 markės, sviesto sva
ras 18 mar.; 10 kiaušinių 8-11 j****** ^ , v ° J u - Ar ne klystu? 
markiu: siutas geras G00-800jM a n a u ' k a d nv-
mar., kurpės geros 200-300 n e l a b a i ™ri t i k ( H i amerikie

čiams. Ką daryti, nežino jų. 

vesti laimingai karę! Ir tai pa
darė nuteriota šalis! Ar žinot 
ką, kada pradedu šituos daly
kus svarstyti, man galvoj pra
deda svaigti, po draugiai 
šiurpuliai ima, kad gali nu
varginta šalis nedalaikvti. Kas 
tąsyl^? Baisybės, tamsybės. 
Ne, šito būti negali!' Ameri
kiečiai padės, prapulti savo tė
vynei, savo broliams nedaleis. 

Jau visa savaitė, kaip Lie
tuvoj. Matot, ką ir kaip po sa

ka slapyvarde M. (irandefil 
le. Redakcija pripažįsta, kad 
M. Grandefille yra pseudoni
mas, bet "Li tuanios" ger
biamoji valdyba klysta . įtar
dama savo draugę. 

Tas asmuo, kurį "Draugo ' ' 
redakcija pavadino M. Grand-
fille, jau 1900 metais buvo 
baigęs savo mokslus, 
prie Lituanijos nepriklauso, 
nepriklausė ir negali pri
klausyti, nes nėra lietuvė. Tas 
asmuo yra netekėjusi mote
riškė šveicarė. Todėl ir pra
nešime yra daugiau kalbos a-
pie studentes negu apie stu
dentus. 

" D r a u g o " redakcija kores
pondavo ne su ja viena, bet 
su aštuoniais asmenimis gy
venančiais Friburge. Tai-gi 

mark., batai su aulais 200 mar., 
mokestis darbininko mieste 14JUŽ k c l i u ( , i ( ' n u sietuvos Val-

stvbės Tarvba išleis įstatvma, mar. į dieną, tarnaitės-virėjos 
100 mar. į mėnesį, namai mū
riniai dideli mieste 40-60 tuks. 
markių, žemės geros margas 
LOOOmar. Beje, ką tik girdė

jau, nori parduoti visą Biršto
no kurortą. Markėmis baisi su
ma, apie 600,000-650,000 
mark. (dolieriais 15,000—18,-
000). Ar-gi neatsiras AmeriKoj 
lietuvis, kuris tą aukso obuolį 
į savo rankas paimtų! už metų 
-kitų Birštono vertė bus tri
guba. Taigi matot, kad ta 

• nvs iki šiol dar nėra nieko nau-ta valdžia, kuri su kelių šimtui , u, . , . . . . vW , v- v . . . . . M dos padarę nei draugijai, iš ku 
tūkstančiu žmonių tikeumu ap-1 . • • . . . , . . " . , . . IU žmonių tikėjimu ap
sieitų kaip su nesančiu daiktu. 
Tokia valdžia drauge butų ir 
nedemokratinė. 

Mėginimų klausimas yra 
grynai vidujinis evangeliku 
liuteronų dalykas. Jie turi tei
se ir galę aprūpinti visai ne
žiūrėdami kitų dalyki}. Laisvą 
ir pilną teisę tvarkinti tikėjimo 
reikalus jie turi ir visuose da
lykuose, bet ir mes drįstame iš
reikšti savo nuomonę apie tuos 
daiktus, kurie ne jiems vie
niems rupi. > 

Tai-gi mes norėtume, kad 
Mažosios Lietuvos evangelikai 
liuteronai taptų visai atskirti 
nuo Karaliaučiaus suvažiavi
mų. Panašų atskyrimą prisieis 
daryti ir Suvalkijoje. Tos ša
lies evangelikai liuteronai bu
vo po valdžia VarSavos evan
gelikų vyskupo. Kvangelikų 
l iu te ronų Suva lk i jo je y r a #a-
na didelis skaičius apie 7 ar 8 
parapijos. Jei jos negalėti) su
daryti atskiros vyskupijos, tai 
galėtų būti priskirtos arba prie 
Klaipėdos, arba prie Vilniaus. 

Naudingiausia hutų, gal, 
naujai suHarkinti ribas taip, 

Kai-kurios draugijos rink
damos savo atstovus į seimą ar 
į tarybą pašinam loja pasisiū
lančiais asmenimis. Tie asme- branguma dolieriais suvis ne

baisi. Už vieną dolierį 60 mar
kių, už 1,000 dol. 50,000 mar
kių. Ištiesia jeigu šiandie lie
tuviai su dolieriais pražiopsos 
ir kaimuose rr miestuose auk
so obuolėlius, už kelių metų, o 
gal ir už metų,/ turės valgyt 
pikta rukščius. 1 i kučius; ge
ruosius svetimieji suvalgys, 
Girdėjau ne vieną amerikietį 
kalbant: turiu kiek dolierių, 

noriu važiuoti Lietuvon, užsi
vesti kokį nors business, žemės 
pirkti ir tt. Kas taip mano, 
reik tik drąsos. Kepti karve
liai į burnelę patįs neatlėks, 
reik juos pasiimti. 

rios jie nori būti išrinkti, nei 
organizacijai, į kurią jie nori 
patekti. Bet jie moka gražiai 
pašnekėti apie rinkikų naudą, 
apie tai, kiek gero galima pa
daryti tapus išrinktam. 

Tai]) suvalkiečiai rinkėjai 
įtikėjo p. Bulotai, išrinko jį. 
Nauda, tiesa, buvo rusams 
trudovikams ir rusų pajuokų 
laikraščiams. Šie pastarieji vi
sada turėjo užtektinai medžia
gos iš p. Puriškevič'iaus ir iš 
p. Buloto. Suvalkiečiai lietu
viai turėjo mokintis vien kan
trybės, skaitydami ką daro jų 
išrinktasis. 

Dar ir daugiau buvo pavyz
džių parodančių, kad pavojin
ga yra rinkti pažadančius at
stovus. Viena katalikiška drau
gija Chieagoje į Katalikų Vie
nybę atsiuntė atstovą labai vei
klų "taut ininkų" šulą. Drau
gijai užteko to, kad kandidatas 
į atstovus moka Kristų pabu
čiuoti. Ja i nerūpėjo, kas Kris
tui išeina iš to pabučiavimo. 

Kol* mųs draugijos nežinos, 
kad pabučiavimu galima par
duoti Žmogaus Sunų, tol vie
šame gyvenime tvarkos nebus. 

Kaip šiandie su Lietuvos 
padėtimi* yra? 

Ir šitam klausime pirmuti
nių savo įspūdžių nemainau. 
Kasdien, galima sakyti, padė
jimas Lietuvos eina geryn. 
Paukštelis jau paaugo, pra
deda bėgioti, turi jau nagu
čius ir snapuką. Matot; bolše
vikai, kolčakininkai, vokiečiai 
iššluoti. O tuom tarpu nieks 
tam paukšteliui nepadėjo. Vi
duriniai dalykai tvarkosi, ba
landžio mėnesyj bus Kuriama
sis Seimas. Liekti nuožmiausi 
lenkai. Ir viduriniai dalykai 

kad valdžia gali užtraukti A-
merike paskolą l ) . Aš mamiu. 
kad tas įstatymas Amerikos 
lietuviams bus brangiausis, 
kad kiekvienas amerikietis 
pats save paskutinuoju niek
šu pavadis, jeigu saujos Lie
tuvos bond'su neturės. 
Kaunas 11, 1920. 

1) Jau išleido. Red. 

KONSTANTINOPOLIS GER 
BIA BENEDIKTĄ XV. 

Šv. Dvasios katedros bažny
čioje, Konstantinopolyje, Tur
kijos sostinėje, manoma pasta
tyti padėkos ženklą dabarti
niam popežiui Benediktui XV. 
Tokiu būdu norima išreikšti 
pagarbą už tą, ką popežius šio-
3e karėje padarė naudos jos 
baisenvbes mažindamas. Tam 
tikras komitetas rūpinasi su
rinkti liuosos valios aukas. J is 
laikraščiuose s patalpino atsi^ 
šaukimą: "pastatyti paminklą 
didžio popežiaus Benedikto 
XV pagarbai, už ką gelbėjo 
žmoniją didžiai sopulingu šios 
karės laiku aukomis, surinkto
mis nuo visų, visokios rasės ir 
įvairių tikėjimų žmonių." 

Tą sumanymą visi pagyrė. 
Jam pritarė visi laikraščiai. 
Tarp aukotoją pirmoje vietoje 
pasirašė Turkijos sultanas, po 
jo eina sosto įpėdinis, Kgipto 
chedivas, armėnų respublikos 
prezidentas, atsiskyrusių ar
mėnu patriarka, didysis žydu 
rabinas ir daug kitų įvairių 
valdininku. 

Tai]) muzulinanai, žydai ir 
atsiskyrusieji nuo kataliku 
Bažnyčios krikščionys garbia 
Šventąjį Tėvą už jo didžius ir 

Del Friburgo Studentų. 
Nesitikėjome, kad mųs pa-'apsižiūri ir parašo: " J e i vie-

talpintas akyvas ir pilnas nau-!na s kitas mūsų gyvenimo nu-
dingų žinių pranešimas apie Įgalėtas nepajiegia nužengti 
Friburgo universiteto studen- i toliau, tai jis neturi teisės rei-
tųs lietuvius sukels jų protes- jkalauti, kad kartu su juomi 
tą. Protestas, tiesa, rimtas, • visi pasiliktume ant vietos.' 
kaip ir jie patys, bet per jį Neteko patirti ar yra Fri-
matyt, kad jiems širdį skauda. Iburge reikalaujančių, kad visi 

J ie spėja, kad tą skaudė-'pasiliktų ant vietos, bet reikia 
jimą jiems uždavė viena drau |tikėti Lituanijos valdybai, kad 
irė pasislėpusi po praneuziš- vienas kitas tapo gyvenimo 

nugalėtas ir kad nepajiegia 
nužengti toliau. Taip pat rašė 
ir (Irandefille. J i tik pridėjo, 
kad tą padarė klaidinga šel
pimo 'sistema. Prieš tai rašti
ninkei įtikėsiant, mes norėtu
me dalyką ištirti. Todėl ap
gailestaujame, kad Lituanija 
atsisako mums padėti. J i tvir
tina: "Rašyt apie tai plačiau, 
bent šiuo kartu, netenka." 

P-lės Grandefille nuomonė, 
kad reikia duoti pašelpos 
merginoms einančioms moks
lus, nors jos dar nebūtų įsira
šiusios į universitetą, buvo pa
remta taip stipriais faktiniais 
prirodymais, jog galima bu
vo beveik pritarti jai. Bet mes 
žinojome, kad ji nėra lietuvio 
ūkininko duktė, kad ji gal 
perdaug šveicariškomis aki
mis žiuri į mųs gyvenimą. J i , 
kai}) daugelis vakarinės Eu
ropos moterų, mintija, jog 
mergina į universitetą turi 
eiti tiktai retose nepaprastose 
aplinkybėse. Dėlto ji gali būti 
palinkusi statyti peraugštų 
reikalavimu kandidatėms į 
universiteto studentes, dėlto 
ji gal šiek tiek perdėti ap
rašydama jų vargus. 

Jei Lituanijos valdyba ir 
tos draugijos nariai neatsisa
kytai rimtai ir ramiai perkra
tyti šitą klausimą, tai butų 
nauda ir jiems ir visuomenei. 

Tos gerbtinos draugijos va
dai teisingai sutraukė visą da
lyką į tris klausimus: a) at
skirų asmenų charakteristika, 
b) kaip einama ir kaip pri
valoma eiti mokslas užsienyje, 
ir c) klausimas del lietuvių 
jaunuomenės šelpimo Fribur
ge. ] 

Dar butų naudingiau jei tie 
trys dalykai butų išreikšti 
truputį kitaip. Asmenų cha
rakteristiką galima padėti į 
šalį kaipo medžiagą prirody
mams, jei reikės patvirtinti 
vienų ar kitą pažiūrą. Tokiu 
būdu liktų du klausimu. 

Vietoje plataus klausimo 
kaip einama ir kaip privalo
ma eiti mokslas užsienyje, nau 
dingiau butų pastatyti siau
resnis klausimas: ar šelpti vien 
studentus bei studentes užsira-< 
šiušius į universitetų, ar, gal, 
duoti pašelpą ir tiei% asme
nims, kurie rimtai rengiasi 
universitetan? Jei taip, tai ko
kiomis sąlygomis apstatyti tą 
rengimąsi, kad pašelpos pini-

buvo užtektinai medžiagos 
konfrontuot liudijimus. 

Gerbiamoji Lituanijos val
dyba pripažįsta, kad M. 
Grandefille gerai charakteri
zavo brolį ir seserį Žilevy-
čius. Mųs redakcija turi fak
tinių ir dokumentinių priro-
dvmu, kad teisinga vra cha-
rakteristika ponų J. Navicko 
ir L. Bistro. Apie pastara jį 
me> turima žinių net iš Vil
niaus. Drįstame tvirtinti, kad 
M. Grandefille nesuklydo ra
šydama apie paneles Vosyliū
tę ir Vilhnavyčiutę. 

P-lė M. iGrandofille savo 
Čion nekurie!<'harakteristikoso neminėjo nei 

kokių įžeidžiančių silpnybių. 
Jos išsitarimai apie studentes 
yra ne kas daugiau kaip pri
rodymai, kad Tautos Fondas, 
reikalaudamas iš merginų 
užsirašyti į universitetą, 
uždeda joms ant pečių 
sunkią ir nereikalingą naš
tą. Tai yra p-lės Grande
fille didžioji ir stambioji min
tis. 

Pripažįstame, kad abejojo-
me ar ta mintis yra teisinga. 
Mums išrodė,, kad Tautos 
Fondas savo šelpiamąsias stu
dentes lengvai gali paliuosuo-
ti nuo to reikalavimo, bet ne
žinojome ar bus 'nauda iš pa-
liuosavimo, ar šelpimo pinigai 
nesusigers į nekontroliuojamą 
jaunuomenę, kaip vanduo į 
smiltis ? Todėl paskelbėme 
šveicarės nuomonę, kad Fri
burgo studentai sulaužytų savo 
tylėjimo įžadus. 

Tuos įžadus jie jau aplaužė, 
bet dar permažai. Jie rašo: g a į n e i t ų y ^ f 
"Mūsų šelpimo dalykuose 
mes numatome tikrų netobu
lumų ir jais esame susirūpi
n ę . " Tas ir yra pats svar
biausiasis dalykas. Visi esa
me savieji. Visiems rupi šelp
ti mokslus einančią jaunuo
menę. Abeji ir šelpiantieji ir 
šelpiamieji yra susirūpinę to 
šelpimo netobulumais. Tai 
ko-gi karščiuotis? 

Grandefille paminėjo vieną 
to šelpimo trukumą privers
tiną merginų rašymą į uni
versitetą. J i parodė vieną tos 
prievartos blogą pasekmę, bū
tent, persidirbimą kenkiantį 
sveikatai. Lituanijos valdyba 
protėstaojft prieš tai, bet ne-
i , II I — ^ f c — — I i I i » I II I • * Ii «•» 

Trečiasis dalykas, arba 
klausimas del lietuvių jaunuo
menės šelpimo Friburge, kilo 
iš nesusipratimo. Lituanijo< 
valdybai pasirodė, buk M. 
Grandefille kalbina neduoti 
pašelpos. Mums tokia mintis 
nei per galvą neperėjo, nes 
turime daugiau to paties as
mens laiškų, kuriuose pasa
kyta, kad pašelpos dalykas 
taptų praplatintas. Mums ne
matyti ženklų, kad Lituanija 
butų priešinga praplatinimui. 

Lituanijos Valdyba nusi
gando to, kad M-lle Grandfil-
le citavo Tautos Fondo pra
nešimą šelpti tik iki karei 
pasibaigiant. Tautos Fondo 
valdyba gerai daro, kad pri
mena interesuotiems savo su-naudingus darbus žmonių tai

kos tikslams. Tuom tarpu Na- tartį su jais. Priminimas j vy
nelio komitetas taikos dovaną ko tada, kada Tautos Fondas 
paskyrė nuodingi] dujų išradė- pat s nežinojo ar jis neišnyks 
jui. i karei pasibaigus. Bet dabar 

jau aišku, kad Tautos Fon
das tampa' nuolatine įstaiga, 
todėl nėra reikalo bijotis jo 
išnykimo. Visa kas gali į-
vykti, tai tiek, kad jis turės 
mažiau pajamų taikos laiku, 
negu jų turėjo karės metu. 
Taikos metu jis neturės reika
lo rūpintis badaujančiais ir 
padegėliais, todėl moksleiviu 
jaunuomenės šelpimas gal ne
sumažės, nors sumažės Tautr-
Fondo ištekliai. 

Tai-gi visas ginčas sueina į 
vieną: Ar reikalauti iš šelpia
mųjų, kad jie butų užsira^ 
universiteto studentais, ar rai 
duoti pašelpos ir tiems, kun\ 
mokinasi kal")ų prieš įstosiant 
į universitetą? 

Tikimės, kad Lituania ne-
atsisakvs išreikšti savo nuo-
monę ir patvirtinti ją faktais. 

ITooo 
Pagyrimo Laiškų. 
UŽSITARNAUJA PILKOJE 

PRASMĖJE. 
• . f 
Liuosame laike kiekvienam 

apsimoka užeiti į aptieką Par-
tosa. 

Mes husime patenkinti paro
dydami Jums didžiausią krū
vą laiškų, gautų paskutiniu*)- 1 . 
se laikuose nuo vyrų ir mote- *\ 
ni, ypatingai iš New York'o 
ir apielinkių, kuriuose jie iš
reiškia savo užuojautą už tai, 
kad išsigydė nuo skausmo vi
durių, vartodami mūsų žino
mą pagelbą PARTOLA. 

Visi jie sutiko savo laiškus 
parodyti norintiems. 

Aplaikymas tų visų laiškų 
patvirtina faktą, kad visi jie 
išsigydė nuo vidurių ligos pa-
sidėkovįant Partolai, apsireiš
kiančiai kaipo geriausia ir 
kaipo tinkamiausia pagelba 
del išvalymo kraujo ir vidurių. 

Gydytojas pavydai^ saldai
nių PARTOLA • apsireiškia 
geriausiu draugu vyrų, mote
rų ir vaikų. Kiekvienoje lie
tuvių šeimynoje turėtų rastis 
Partola. 

PARTTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynu
tėse ir kainuoja tik $1.00. 
Kiekvienos užtektinai del už
laikymo sveikatos visoje šei
mynoje ant 3 mėnesių. Užsi- • 
sakykite šiandieną. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 
New York, N. Y. 

(Apgr.) 

LIETUVIŲ ATYDA1H * 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

, visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių i r " 
būtį savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 * 
įsigyta viena iš >musų 40 akrų 
farmų Wisconsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far-
meriai kurie nųo seno čionai-
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

Rašykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė parodant 
farmas, gelžkeliai, miestai ir 
javai. 

(Agentai Reikalingi) 

SANBORN & OOMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagle River, Wisconsin 
Alba 906 Peopie6 Oas Bldę. 

% Chicago, IU. ^fr 
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Lietuviai Studentai Šveicarijoje 
1019 metams baigiantis, 298 smulkmenų mišinyj, o tuo tar-

i r !>99 " D r a u g o * ' n n m b u v o j a nei kiek nenusimano apie 
įdėta korespondencija, įvardy-j t ikrą aukštojo mokslo pras
ta •• Lietuviai Studentai Kvei- mę. Pavyzdžiui, ji mini net ke-
ea r i jo j e " ir parašyta asmens, lotą kartų, ka ip naujai atva-
pftsislėpusio po slapyvarde žiuojantieji studentai kunige 
-M. Gramlefille. Kaip savo fu-jvadziojami ir iniatrikuliuoja-
riniu, ta ip ir s avo p rasmt ta mi (užrašomi universi tetan) 
korespondencijas stato prieš universitetan, bet pastebėjos šį 
akis Amerikos Lietuviu vi- 'mažmožį iŠ draugų gyvenimo, 
suomenei dideli klausimo žen- jį nesupranta t ikros jo reikš-
k)ą del jos šelpiamo ir einančio mes, nes tvir t ina, kad tai da-
užsienyj mokslą jaunimo Te- romą vien " d e l to, kad skai-
bunie tad leista mums, kaipo tytie studentu ir gauti pašel-
įlgiausiai Fr iburge gyvenan
tiems studentams, i tai atsa
kyt i . 

Minėtoj korespondencijoj met gerai supranta pamoki) 
reikia skirti tvy s pamatiniai , M. (Jrandefille išveda, kad 
nors ii- labai nevienodi daly- jie " t u r i be naudos lankyti 
ka i : pirma, atskirų temenu, universitetą ir mokintis namie 
charakter i s t ika ; antra princi- ka lbų ." Tuo tarpu, remda-

pos iš Lituanijos . 
Iš to, kad naujai atvykusie

ji studentai iš karto nevisuo-

pijalis klausimas, kaip eina
ma ir kaip privaloma eiti mok-

mies kaip savo, ta ip kitų drau
gų prityrimą, mes drąsiai tvir 

slas užsieny j ir trečia, klausi- tinaine, kad uolus lankymos 
ma> del lietuvių jaunuomenės universitetan ir kar tu moky-
šelpimo Friburge. Šioje t va r- mos kalbų namie tiesiausiu 
koje mes ir stengsimės išaiš- keliu veda prie tikslo, t. y. ši-
kinti pajudintus dalykus ir a- tokiu būdu greičiausia prisi-
bejones. rengiama klausyti profesorių 

J a u vienas taktas , kad ko- pamokų. Je i ši tam tikslui rei-
fpfespondentei teko informuoti kalingas butų tobulas kalini 
Amerikos Lietuvių visuomene mokėjimas, tai butų kas kita. 
apie asmenis, kuriuos ta vi- Mes nesiginčysim del to, kad 
>uomenė šelpia gera savo va- nuodugnus kalbų pažinimas 
lia, reikalavo nuo jos ypatin- yra pageidaujamas dalykas, 
go tak to ir a tsargumo. Tuo bet tuo ta rpa niekas mūsų be 

^ a r p u mūsų korespondentė a p- t ikro reikalo neturėtų vien 
S e i š k ė savo rašinyj didelę šitų tam aikvoti nei visuomenės 
p r iva lumų stoka. Tuomi mes pinigų, nei brangaus laiko. I r 
da r neprikišam jai blogos va- f ak ta s yra tai, kad visos mūsų 
lios, bet tur ime konstatuoti draugės studentės, g u r i a s 
jos nemokėjimą or ientuot is ' ta ip jautr ia i korespondentė 
mūsų gyvenime," nesugebėji- apgailestauja, jau moka visai 
mą atskir t i nesvarbius daly- gerai prancūzų kalbos ir gali 
kus nuo svarbesniųjų ir aps- pasekmingai klausyti univer-
kri tai plačiau pažvelgti j mok- siteto lekcijų vokiečių kalba. 
>leivijos siekinius bei veiki- Tad, kadangi universitete pie
nui, (ii rezultatu buvo tai, kad nas gerai pr i ta ikytas prie as-
korespondentė darė pranešimą mens individualybės (kam tin-
apie žmones, kurių nesuprato, ka gal laikyti mokytojams 
nes buvo jiems svetima visa skir iamas kursas , kit i gali pa
savo esme. Nenuostabu tad, si r inkt i licencijato ar daktara-
kad jo< rašinys teatvaizdino Uo laipsnį) be garbės k kkapitu-
vien asmenini jos subjektivu- l i uo t i " ant paties aukštojo 
mą. . 'mokslo slenksčio ir grįžti į 

Skaitydami pranešimą apie kartą baigtą vidurinę mokyk-
savo draugus ir drauges, ku- ) ;U k a i p t a i patar ia mūsų stu-
riuos pažinti turėjom pakan- ^ . ^ j j G r a n d e l i ų butų 
karnai progos, mes aiškiai mi-

Treeias ir paskutinis kores
pondentės pajudintas dalykas, 
tai šelpimo klausimas, bet čia 
jos mintys sunkiausia suvaiko
mos i r pagaliau negalima net 
suprast i , ko jos norėta, pr ie ko 
eita. Korespondencijos pra
džioje išreikšta atvažiuojan
tiems Fr iburgan studentams 
pasitikėjimas, kad " F o n d a s 
juos šelps-reguleriai , tie dirbs 
nuoširdžiai ir viskas bus ge
r a i . " Gi antroje koresponden
cijos pusėje padėtas šitoks 
posmas : "Delega ta i (skaityk 
Tautos Tarvbos atstovai) bu-
vo pranešę, kad Fr iburgo stu
dentai gaus iš Amerikos pa-
šelpos tik iki karo galui. Karas 
pasibaigė, buvo tad laukta ga
lutino Tautos Fondo praneši
mo, kad toliau studentų no-
Selps." Turbūt Al. (iramiofille 
laukė tokio pranešimo, ir tik 
nesulaukusi rvžosi rašvti savo 
" t i e s ą , " kurios buk niekas ne
drįsęs sakyti delegatams. Gi 
jos " t i e s a , " kaip matome, tė
ra ištisu nesusiprat imu. Vien 
žmogui, kuris r imtai nesirūpi
na pradėtu mokslu, gali vai-
dinties panašus dalykai Je i 
galima dar paabejoti apie galu
tiną mūsų korespondentės iš
vadą del studentų likimo, tai 

studenčių likimas aiškiai ir są
moningai išrišama neigiamai. 
Nupiešus jų charakteris t ikas 
visai subjektyviai ir apgailes
tavus savo nuosavus tvarinius 
M. Grandefille vienai, rimčiau
siai jos nuomone, skiria ne
bent... vertėjos vietą. Kode! 
taip yra? Mus stebina šitoks 
korespondentės nusis tatymas j 
savo lyties drauges, bet atsa
kyti Į klausima nedrįstame,nės 

Pranešimas Lietuvos Misijos Dėlei 
Lietuvos Prekybos B-ves Sutar

ties su Lietuvos Vyriausybe. 

• MONTREAL, CANADA. 

Remdamasi Lietuvos vyriau
sybės įgaliojimu nuo spalių 31 
dienos, 1919 m., No. 1591, pun
ktas 7, Lietuvos Misija ir Lie
tuvos Prekybos Bendrovė, ypa-
toje savo vedėjų ir direktorių, 
vasario 2 d., 1920 m., yra nu
tarę : 

1. Lietuvos Prekvbos Ben^ 
drovė, t ikdama, kad nuo Ame
rikos lietuvių butų užtraukia
ma vienos rūšies Lietuvos 
Laisvės Paskola ant 5 milijonų 
dolierių iš penkių nuošimčių 
penkiolikai metų, šiuomi tinka 
sudarytąją rugpjūčio 20 d., 
1919 m., No. 583(> ta rp Lietu
vos Vyriausybės ii- Bendrovės 
sutartį dėlei išleidimo ir par
davinėjimo ant vieno milijono 
dolierių Lietuvos bonų iš 5V| 
nuošimčių dviem metams skai-
tvti sunaikinta. 

2. Lietuvos Prekybos Ben
drovė pasiūlo, ir Lietuvos Misi 
j a pilnai sutinka, idant vi
siems, kurie y ra išpirkę arba 
dalinai užsisakę nuo Bendro
vės m i n ė t o s i ^ rųšies bonus, 

butų duodami laisvės paskolos 
bonai, o tiems, kurie netiktų ir 
kurių prnigai per Bendrovę jau 
butų Lietuvos Misijai pasiųsti , 
Lietuvos Misija sutinka grą
žinti į mėnesį laiko nuo šio pa
skelbimo, f 

3. Lietuvos Misija šiuomi pa
liudija, jog Lietuvos Prekybos 
Bendrovė, turėdama omenyje 
didį svarbumą veikiau ateiti 
Lietuvos vyriausybei pagelbon, 
ir norėdama dėtis prie vienos 
bendros Lietuvos Laisvės Pa
skolos, pirmoji y ra Misijai 
įmokėjus: 15 tūkstančių dolie
rių surinktų* jos nuo bonų pir
kėjų i r pasitiki, jog visi pirku
sieji pas ją bonus sutiks pa
mainyti juos Lietuvos Laisvės 
bonais. 
(Antspaudą) 

Pasirašė, J . Vileišis, 
Lietuvos Misijos pirm. 
Lietuvos Prekvbos B-vė, 
Pasirašė J . J . Roman, 

Prezidentas. 
Pasirašė, F . J . Kalinaus

kas, Sekretorius, 

Gerb. kun. J . Vyšniauskui, 
vietinės lietuvių parapi jos kle
bonui, išvažiavus Lietuvon pa
baigoje rugpjūčio mėn., 1919 
m., jo vietą užėmė gerb. kun. 
Ju rg i s Šimkus. Pas ta ras i s kle
bonas y r a lygiai pasišventęs 
savo parapijonų labui kaip ir 
kun. Vyšniauskas. Nors dar ne
senai klebonauja, o jau su gerų 
parapijonų pagelba sugebėjo 
surinkti daugi aus 1000 dol. baž
nyčios papuošimui. 

DAUGIAU AGITACIJOS. 

ištikro netikslus laiko ir pini-
jaueiame protesto reikalingu
mą, nes beveik kiekvienas ko- ^ aikvojimas. 
respondentės prisil ietimas! Savo argumentams sustip-
prie pažįstamų mums asme- rinti korespondentė net pridė-
nų, jei nepalieka dar visai aiš- da, kad lietuvių studentų et
ikių dėmių, tai beveik visuo- gimasis Friburge mokslo žvil-
met daro neskanų įspūdį. Vi- gsniu " d u o d a medžiagos sve-
>ųpirma, esama intymių as- timtaučių k r i t i ka i " , o kad 
mens dalyku, kurių nedera sukėlus t ikro pasipiktinimo, 
kelti viešumon sulyg savo nuo- ar pasibaisėjimo Amerikos lie-
žiuros, nes jie sudaro taip sa- tuvių skaitytojų širdyse, ji 
kant neliečiamąją žmogaus da- visą Fr iburgo lietuvių studen-
lį. Todėl mes randame, kad tų darbą vadina naiviškumu 
rr^usų korespondentė neišlaiko ir " i s tor i ja verta buvusių Ru-
reikalingos diskrecijos, kuo- sijos* piliečių". Į tai gal ge-
met ji rašo net gi pavardes riausiai a tsakys šis atsitiki-
minėdama, pavyzdžiai apie mo mas. Atvažiavus Fr iburgan 
ralę vienos mūsų draugės e- draugui K. Ruginiai ir jam 
voliuciją. Mūsų nuomone ne- apsilankius universitete, vie-
derėtų ir gi rašyti apie " n e - nas čia labai gerbiamas prof. 
papras tą ne rv i škumą" kitų G. M., buvęs ištisus trejus me-
dviejų draugų, jeigu net ta ip tus universiteto Rektorium 
butų. Bet mes aiškiai matome, sunkiu karo metu, pasikvietė 
kad čia korespondentės žymiai jį pas save ir, pareiškęs, kad 
perdėta, del j o s budo žiūrėti lietuviai studentai y r a išsi-
į dalykus per tamsius aki- dirbę geriausią reputaciją 
nius. Teisybės dėlei pasaky- kaip savo darbštumu ta ip ir 
sime, kad vien tik draugi} Ži- elgimosi, pažadėjo kiekvienam 
levičiu charakteris t ikoms mes reikalui sav 0 paramą ir pa-
negalime nieko prikišti . i geibų. Tikimės, j og šitas aukš-

Musų korespondentės nusi- tos simpatijos pareiškimas iš 
s ta tymas į universiteto mok- pusės žmogaus, kuris šiame 
slą mums atrodo nemažiau klausime tur visą reikalingą 
klaidingu, negu jos nusistaty- kompetenciją, gal ta rnaut i 
mas j asmenis. J i griežtai Fr iburgo lietuvių jaunimui pa
tvi r t ina ir visa jos rašinio ' ten- liudijimu pakankamo subren-
dencija sako,kad šiuo žvilgs- dimo ir prisiruošimo į aukštąjį 
niu "než iūr ima ar t ikru keliu mokslą. Pridėsime bet-gi čia 
e i n a m a " , ir šitas kelias jos pat, kad, vartodami šitą argu-
net pavadinta " forsuoto uni- mentą, mes nenorime užmerk-
versi tetan užrašymo spekula- ti akių į mūsų silpnybes, ku
r i j a " . I r vėl mes turime kon- rių esama xaip ir visur šiame 
s ta tuot i , kad mūsų korespon- pasaulyje ir nemanome išsiža-
d^rfė skęsta visai neiv&rbių dėti autokrit ikos. 

tai jos pačios paslaptis . Pa
galiau korespondentė išreiškia 
pageidavimo, kad Tautos Fon
das praplat intų savo kontrolę 
atžvilgiu į šelpiamojo jaunimo 
kvalifikacijas i r jo darbavimo
si tvarką,. Mes noriai pripažį
stame Tautos Fondui visišką 
teisę rūpint is tuo, kas jo šel
piama ir kaip. leidžiami jo pi
nigai ir geidžiame, kad ši jo 
teisė butų kuopilniausiai vyk* 
doma, bet kartu, turėdami pa
sitikėjimo Tautos Fondo taktu, 
isanksto tvir t iname, jog jis 
nespręs tų klausimų, kurių iš
rišimas priklauso Akademinei 
mūsų vyriausybei. 

Gal ne pro šalį bus čia pažy
mėjus, kad mūsų šelpimo daly
kuose mes numatome tikrų ne
tobulumų ir ja is esame susirū
pinę, bet rašyt apie tai plačiau, 
bent šiuo kar tu netenka. Mes 
sutinkame ir-gi, kad lietuvių 
moksleivių gyvenimas Fr ibur
gą nėra lengvas kaip klimato, 
ta ip ir medžiaginės padėties 
žvilgsniu ir kad del to ne vie
no sveikata kenčia, bet kar tu 
mes matome, kad mūsų kores
pondentė, metusi abejojimo 
sėklą Amerikos lietuvių visuo-
menėn i r drumsdama mūsų 
santikius ir ramybę padėties 
nei kiek nepagerina, greičiau 
dar pablogina. 

Kame-gi t ikra viso to nesu
siprat imo pr iežas t i s ! Mums 
matos, j i gludi pačios kores
pondentės asmeny j . J e i atsidė
ję paskaitysime jos rašinį, tai 
pamatysime, kad tai rašo gyve
nimo perblokštas žmogus. To
dėl i r mūsų gyvenimas ja i at
rodo tamsia spalva išdažytas: 
s tudentus beveik prievarta^va 
džiojama universitetan, kurį 
jie lanko be naudos, i r reikalo, 
paskui jie serga i r galop mir
šta... Nepripuolamai tad ji bai
gia savo pranešimą nekrolo
gais ir sunkiais gyvenimo įspū
džiais : "nebuvo laiko mąstyti , 
viskas d e g ė . " Tokiam žmogui 
greičiau derėtų reikšti ne pasi
piktinimo, bet užuojautos i r pa
sigailėjimo. Vienok gerai su
prantame, kad mums nevalia 

šus lenkus. Iš priešų visuomet 
gal ima daug pasimokinti . J i e 
daug darbuojasi šiuo atžvilgiu. 

Lietuvos nepriklausomybė Idant tai pr i tyrus , geriau imki-
yra labai painus i r svarbus me paskutines politines kny-
klausimas. K a s žiu a r kada bu- jgas, mėnesinius laikraščius, at-
yo ir, galima sakyti, nebus mu- lašus, dienraščius ir perskaity-
sų tautos istorijoje kitų svar- kime jųjų turinį. Ten rasime ka
besnių, bai daug apie lenkus; jeigu ir 

Apsvarsčius šį klausimą pi l - jbus kas minėta apie lietuvius, 
nai matome, kad mūsų ir kitų \ tai t iktai kokiame tamsiame 
gentkarčių ateitis nusistovi i kampelyje, kur žmonių akys 
šiais perversmių laikais. Nepo- \ nepasiekia, 
ilgam išauš naujas rytojus ir j Rašytojui teko praleisti 
su juomi pasaulio atsakymas t rumpą laiką su didžiausia 
mūsų tėvynės ateičiai. A r lik- žemlapių išdirbėjų kompanija 
sime liuosais Lietuvos pilie- apgarsinimo reikalais. * { ak į | 
čiais, galinčiais tvarkyt i savo puola faktas, kad ši kompanija 
reikalus, ar , neduok Dieve, vėl 
busime pr ivers t i pasirašyt i po 
nelaiminga Unija su kuom 
nors. Lietuvos visuomenė šia
me dalyke aiškiai nusistatė. 
Nenori unijų ir gana. 

Nelabai senai ' * D r a u g e ' ' 
tilpo straipsnis, kurio auto
rius skundžiasi, kad lietuviams 
netaip sekasi, kaip svetimtau
čiams dėlto, kad stoka vieny
bės. Išt ikro, t a t iš dalies tiesa. 
Bet žvelgiant į tautų istorijas, 
randame, kad i r jos buvo su
skilusios į par t i jas . Pavyzdin, 
didžiausioji pasaulio demokra
tija—Amerika, gimė federalų 
ir demokratų part i jos nesutiki
muose. K a s gali sakyti, kad 
demokratai su republikonais 
dabar glamonėjasi ? Nebent ak 
menimis. Užtat, nors " k a i du 
stos visados daugiau p a d a r y s " 
y ra labai geras obalsis, tečiaus 
jojo«neprisilaikymas nevisados 
reiškia pražūtį . 

O bet-gi ne visiškai kiek rei
kia domos kreipiame į vieną 
fundamentai] mųs laikų daly
ką, būtent agitaciją svetimoje 
spaudoje! Imkime savo prie-

I —L-

atsisakyti nuo sunkios gyveni
mo kovos pačioje jos pradžioje, 
nes tai reikštų atsisakyti nuo 
visų savo idealų laimėjimo. 

I r jei vienas, kitas I .ULU gy
venimo nugalėtas, nepajiegra 
nužengti toliau, tai j is neturi 
teisės reikalauti, kad kar tu su 
juomi visi pasiliktume ant vie
tos. J a m dera vien draugiška 
pagelba, bet visiems kitiems 
mūsų draugams ir draugėms 
tegaliu vien pasakyt i : drąsiai 
p i rmyn! 

" L i t u a n i j o s ' ' p i rmininkas : 
V. Mykolaitis, 

; St. Šalkauskis, 
Iz. Tamošaitis. 

Fr iburgas , (Šveic.) 
Sausio 24 d., 1920 m. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jų« 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Tatterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir* dydžio iš bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St . ant 4-tų lubų 

h 

neturi nei vieno atskiraus Lie
tuvos valstijos žemlapio. Pa
klausus kodėl taip, kompanija 
atsakė, kad nėra naudos spauz-
dinti tokias kopijas, kurių nie
kas nereikalauja. Lenkijos žem-
lapis išėjo įvairiose formose. 
Per 1919 metus suvirs šimtas 
tūkstančių kopijų buvo išpar
duota. Žinoma, Europos žem-
lapis talpina i r Lietuvą, vienok 
a r nebūtų pelninga lietuviams 
pramonininkams pasinaudoti 
šia apsigarsinimui metodą ? 
Tegu jie užsisakytų Lietuvos 
žemlapių, pr ie jo pridėtų savo 
firmos pagarsinimų ir dalintų 
ėmėjams. Tas, aš manau, at
neštų dvigubų pelnų—garsintų 
Lietuvų i r taip-gi garsintų lie
tuvį pramonininkų. 

Mūsų draugijos, Kaudonasis 
Kryžius, Kareiviai , L. L. Bonų 
kampanija ir tt., kų svetimtau
čiai žino apie jas ? Kokį ekono
minį pelnų pasaulis gali tikėtis 
iš laisvos Lietuvos f Kų dailės 
pasaulis pelnys 1 Lietuviais 
svetimtaučiai žingeidauja, už
tat mūsų šventa priedermė su
pažindinti juos su mųs šalimi. 
Be abejo, toki s darbas suma
žins mūsų menkų fondų, vie
nok, jeigu mes pasiimsime sau 
tikslų: iškariauti laisvų Lie
tuvų, nors ims paskutinį centų, 
tai nėra abejonės, kad kilančio-
ji gentkartė su dėkingumu grų-
žįs išlaidas. Dabart inis karia
vimo būdas y ra spauda! To
dėl : 

Garsinkimės! 
Be garsinimo nei jokis daik

tas nėra žinomas. .Lenkai pa
vartojo šių metodų ir pelnė. 

Gyveninio laikrodis greit iš
muš paskutinę valandų. Todėl 
varykime daugiau agitacijos 
svetimose kalbose. 

Margarieta. 

Gerb. Kunigus Ju rg i s Šimkus. 

Skolos parapi ja dar turi 19 
tūkstančių dolierių, kurių tiki
mės netrukus išmokėti, jei tik 
sųtaikoje su klebonu veiksime. 

Lietuviškas klesas šiuosiuet, 
lanko suvirs 100 vaikų. Kasi ii ik 
mokyklos, mūsų padėjimas yra 
geresnis už Suv. Valstijų lielu-
vin. Mat, nė mokyklos, nė mo
kytojų užlaikymas mums ne 
cento nekainuoja. Miestas vis
ką aprūpina. Ikišiol turėjome 
paskir tus 3 kambarius lietu
viškoms klesoUis prancūziškose 
valdiškose mokyklose, o dabar 
da r ketvirtų tikimės gauti . 
* Vietinės draugijos veikia 
kiek gali. Sausio 21 d. Katal i
kų Vienybė vaidino misterijų 
" Ž y d ų K a r a l i u s . " Vakaro pel
nas paski r ta bažnyčios papuo
šimui. 

Vasario 8 d. S v. Onos pašel-
pinė dr-ja surengė margų va
karėlį. Atsilankiusieji buvo 
pilnai patenkinti . 

Vietinis. 

REIKALAUJA. 
Reikalingos Moterįs mazgo

jimui valymui ir džianitorių 
darbams naujame bil dinge. 
Trumpos valandos, nuolatinis 
darbą (dayworkis) ir gera 
mokestis. 

D. B. F I S K & CO. 
225 N. Wabash Ave. 

OR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd S t 

Kampas S. Leavitt S t 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd Si. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

SS 

— » 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILAEEIOIS 
Telefonas Y arda 6033 

Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

DR. S. NAIKUS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas Ir Gyvenimo vt«t» 

3 2 5 2 S o . H a l s t e d Str . 
Valandos: nuo 9 iki 11 ry te : nuo S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 Iki 8:'10 vakare 

Telefonas Tards £544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 704* 

Tel. Drover 7041 

Dr. C Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Court 
Ros. 1229 W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 8658 
Ofiso Cicero 49 

KALK AME LIETUVIŠKAI 
K 

FARMOS ANT RAND0S 
100 akrų geros žemes su g-erais bu-

dinkais. 

80 akrų farma, gyvuliai ir mašinos. 

50 akrų parsiduoda, mašinos gy
vuliai, ant nudarbes arba už pinin
gus. , 

F I R S T N A * 'L. R. & CON. Co. 
840 W. 33 Street 

Chicago, UI. 
P. RIRNEIKA 

* • — i ^ 

LIET. P ILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pi t tsburgh, Pa . 

S- D. LACHAWICZ 
Lietuvya Graboriua patarnauju, ląldo-

uYėso ko pigiausia Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PL Ohicago, HL 
Tel. Canal 2199. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roftelaade: 1«S4» S*. MlehlfM Ave. 

Telefonas Pollmaa 34* Ir P B U B M H M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakuke nuo 6:30 Iki 7:M 
Telefoną* Tardą 7t». 

» • . . . • • • ; 

sr 
J. P, WAHCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY-
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

J. 
J. 

Valdybos Antrašai: 
P. Petraitis—pirmininkas. 
Janauskas—vice-pirmininkas. 

J. W. Patckevieh, nutarimij raš
tininkas. 

J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venstovas, J. Mareinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

' • • • M 

Rcsid. 9S3 So. Ashland BIT. Chicago. 
Telefonas Haymarket 9544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų 
Valkų ir visu chronišku Mgų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas DroTer 969S 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—9 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 
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M M 
ORSŪGAS 

Penktadienis, vasaris 20 19: 

rr. 
TAUTOS FONDO INEIGĮATSKITr'. 

Spalio mėnesio ineigos. 

Šelpi- Politi- Lėšų 
nio kos 

! 

aoo 

434—Mahanoy City, 
Pa. V. Liet. Dia
nos, Lake Side, 
Pa. 8-15-19 991.46 

435—Newark, N. J . 
1 sk 

436—Kili City, Miim. 
L. D «*'0 

437— r/c už Liberty 
Bond Cop 

438—Columbus O., 
J . -A 

439—Waukogan, 111. 
25 sk 

440—Cambridge, 
Mass. 35 sk 

441—Waterbury, 
Conn. Šv. Kazi
miero d r-jos, 50.00, 
Šv. Jurgio dr-jos 
L. Bond. $200.00.. 

•442—Duluth, Minu., 
( j . k> 

443—O ra nge, Mass. 
110 sk 

444—Seranton, Pa . . . 
445—Manehester, N. 

H. 49 sk 
446—Brooklyn, X. Y. 

T. S 
447—Amate rdam, X. 

Y., 65 sk 250.00 
448—Mahanoy City, 

Pa., 
449—Woreester, 

Mass., 30 sk 
450—Kewanee, 111... j 8.00 

• 451—Chicago, 111. 43 
sk 

452—Paųuouock, 
Conn,, 61 sk | 12.60 

453—Thompson-
ville, Conn., 16 sk. 

- 454—Kocki'ord, 1U. 
44 sk 

455-Albany, X. Y'. A. 
P 

456-Chieago, 111. 
4 'Tautininku Sei
mo' ' per "Drau
g a s " 

457-Dnrvea, Pa. 
458-Brooklvn, X. Y. 
459-Greenfield, Mass. 

143 sk 20,00 
460-Haeine, Wise. 

79 sk 9,00 
461-Wilkes Barre, 

Pa. 71 sk 12,50 
462-Blaine W. Va. V 

A 
463-Brooklyn, X. Y. 
464-Xaslma, X. H. 

Viso labo 

• 

U) AM 

129.63 

32.25 

K un. 
Laukai-

v • 
CIO 

Viso 

720.00 

* 

418.38 

50.00! 200.00 

10.00 

50į00 

991.46 

720.00 

5.00 

129.63 

10.00 

418.38 

32.25 

Apr. P. 8. par. . . 
Šv. 

Jurgio par. 
484-Hazelton, Pa. > 
485-Luzerne, Pa. 14 

sk 
486-Chicago.. 111 7 sk. 
487-Port VVashing-

ton, AVis. K. E. 
Viso labo 

Šelpi- Politi- Lėšų 
mo kos 

124,7^ 

91,23 

23,75 

5,00 
1,661.53 327.30 

i 

Gruodžio mnėesio ineigos. 

488—Brighton, 
Mass. 137 sk 25.00 

489—Hill City, Minu. 

KUM. 

Laukai
čio 

369,30 

387,33 

5,00 
5.4011,996.7613,990.99 

\ ISO 

124,76 

91,2b 18 
369,30 

23,75 
387,33 

i Z.— — . — — — « l H » » » i » » # l » » » 

"Draugas" i Lietuvą 
EINA UŽ. . . $ A . O O 
METAMS ^ ^ 

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 
• " • • • • * • « ! { g i 

^iiniiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiuiniiiiUHiiHiiiiiiuf m 111111111 imu III 

587.23 

18.00 

1.00 

3,925.00 

741.47 

101.25 

. 

5,00 

75.00 

1,00 
1,00 

1,45 
1.00 
.00 

628.7' 

476.95 

5,00 

250.00 

10.00 

30.00 
587.23 

18.00 

1.00 

300.00 

741.47 

4,000.00 
8.00 

628.77 

12.60 

101.25 

476.95, 

5,00 

5,00 
1,00 
1,00 

20,00 

9,00 

12,50 

1,45 
1,00 
.60 

...]l,393.56|4?328.50į 228.68;3,577.80;9,528.54 
* 

Lapkričio mėnesio ineigos. 
465-Pittsbnrgh, Pa. 

Šv. Vincento par. 
466-Racine, AVis. 
476-Sioux City, Iowa 
477-Cieero, IU. 
469-AVhatelv, Mass. 
470-Le\viston, Me., 99 

sk 
471-St. Louis, Mo. 68 

sk 
472-Mihvaukee, \Yis. 
473-Detroit, Mieli. 

nuo A. A. Kun. Bu-
sso T. F. pinigai 

474-Middleboro, 
Mass. 66 sk 

475-Hudson, Mass. 
476-Niagara Falls, 

X. Y. 128 sk 
477-Y'oungstown, O. 

r* m i 

478-Xew Haven, 
Conn, 58 sk 

479-l)etroit, Mieh. 93 
sk 

480-Kewanee, 111., 45 
sk 

481-Xewark, X. J . 1 
sk 

482-Jersey City, X. 
*J. 140 sK. 

483-Brooklyn, X. Y. 

25,00 

17,00 
63,00 

27,00 

70,00 
300,(K) 

25,00 

132,00 

50,00 

1,15 

4,25 

190,84 

127,50 127,50 

8,25 

50,55] 371,45; 
i 

150,00 

200,00 200,00 
164,73 

525,00 

• 

164,73 
70,00 

825,00 
1,15 

25,00 

42,00 
63,00 

35,00 

5,00 

310,40 

132,00 

27,00 
4,25 

50,00 

190,84 

35,00 

260,00 

318,65 

431,00 

150,00 

L. D 
490—Hazleton, Pa. 
491—\Vaterbury, 

. Conn., 40 sk. . . . . . 
492—Philadelpliia, 

Pa., 106 sk. . . . . . 
493—Port \Yashing-

ton, Wis., K. E . . . 
494—Trenton,-N. J . 

55 sk 
495—Cincinatti, O. . 
496—Linden, X. J . 
497—Jersev Citv, 

N. J., 145 sk 
498—"Garsas," už 

knygas 
499—Providence, Ii. 

L, 136 sk. 
500—Minersville, 

Pa 
501—Jersey City, 

N. J., 145 sk 
502—Kllsvvorth, Pa., 

88 sk 
503— FJizabeth, X! 

J., 75 sk 
504—Harrison, N. J. | 
505—Greenfield, 

Mass 
5tHi—Selieneetady, 

N. Y \ . . . 
507—Racine, \Yis. . . 
508—Curtis Bay, 

Md., 28 sk 
,509—Melrose Park, 

I I I . , TTi r* K• . • • • • • • . 

510—Philadelphia, 
Pa., 20 kp., S. L. 
R. K. A 

511—YVanamie, Pa. . 
512—Chester, Pa., 

L. D. S. 19 kp. ir 
T. F. 17 sk 

513— Amsterdam, 
N. Y., 65 sk 

514—VVashington, 
Port, Conn 

515—Kewanee, 111., 
45 sk 

516—Cleveland, O., . 
22 sk 

517—Detroit, Mieh., 
J . B 

t518-Flizabeth, Pa. 
J. L 

519—Xe\vark, N. J., 
1 sk., 

520—\V a te r bn r y, 
Conn., M. G. 

521—Rochester, N. 
Y., 24 sk 

522—Springfceld, 
Mass. 

523—Easton, Pa. . . . 
524—Melrose Park, 

111., 47 sk 
525—Albany, N. Y., 

104 sk 
526—Phila., Pa., M. 

Žemaitis 
527—Mt. Carmel, 

Pa 
528—Pittston, Pa. 
529—Phila., Pa,, Šv. 

Kazimiero parap. . 
530—Phila., Pa., Šv. 

Jurgio parap., . . . 
531—Waterburv, 

Conn., 40 sk 
532—Hudson, Pa., 

SLRKA. 73 k p . . . . 
533—Hartford, 

Conn., 33 kp 
534—Brooklyn, N. 

Y., 13 ir 18 sk. . . . 
535—Xew Britam, 

Conn 

10.00 

"9.00 

300.00 

5.00 

3.25! 

175.00 

11.00 

21.00 

35.25 

6.00 

14.75 

40.00 

103.<5 

3.00. 

100.00 

58.00 

100.00 

10.25 

10.00] 

43.00 

197.10 

10.00 

37.15 

5.00 

200.00 

10.00 

51.00 

152.82 

25.00 

425.69 

1,197.00 

18.00į 

(Pabaiga bus) 

6.50 

21.00 

1.00 

25.00 

10.00 
10.00 10.00 

79.00 

300.00 

5.00 

50.00 50.00 
3.25 

74.00 74.00 

6.50 

21.00 

175.00 

1.00 

103.75 

3.00 
567.41* 567.41 
201.02 301.02 

69.00 

i — i 

Lietuvos Am. Pramones Bend-ve 
Siunčia Pinigus Lietuvon 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA 
Xaujas šios Bendrovės 'skyrius pradėjo smarkių akcija. 

, Siunčiama pinigai', parduodama laivakortės, išgaunama pašportai. 
etc. 

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai: 
100 markiu arba auksinu $ 2.50 
200 
300 
400 
500 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10,000 

»» 

»* 

»» 
t * 

»» 

»» 

»• 

• * 

»» 

»» 

»* 
• * 

1 * 

»» 

»* 

»» 

« • 

»* 

»* 
» • 

»» 

*» 

»* 

»» 
»• 

»» 

• • 

*» 

»» 

»» 

4.50 
6.50 
8.50 

10.00 
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 
100.00 
200.00 

138.64 

i * 

133.55 

337.71 

617.60 

204.00 

22*60 

500.00 
267.00 

625.00 

190.00 

N 

138.64 
21.00 

35.25 

100.00 

10.25 
133.55 

10.(K) 

337.71 

43.00 

6.00 

197.10 

14.75 

10.00 

37.15 

5.00 

&7.60 

10.00 
204.00 

51.00 

225.60 

40.00 

500.00 
267.00 

625.00 

S190.00 

152.82 

25.00 

425.69 

1,197.00 

18.00 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pilną var
dą, pravardę, adresą to, kuris pinigus siunčia; taip-gi vardą, pravardę 
ir pilną adresą to kas turi pinigus gauti Lietuvoj. Pažymėkite kiek 
markių arba auksinų siunčiate. Išpirkit* money orderi arba čekį var
du Bendrovės, sumoj, pagal čion nurodytas kainas dolieriais ir siųskite 
šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Companv 
(Fpreign Exchange Dept.) 

456 Grand Street Brooklyn, N. Y . 

w » » » • • » » » » • » • » » » » » ^ » J 

Dr. G M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S t. 
Kertė 32 ro St., Cliitago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO* VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 9 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
• 

:: Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus:: j 

Telefonas Pullman 856 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

10657 So. Mlchigan, Avcnue 
^ BsMlaad. m. 
^ VALANiK>8: 9 Iki 9 • • k a r e . 

"GIMS TAUTOS GENIJUS" 
Drama II dalyse. 10 asmenų lošia. 

KAINA 30 CENTŲ. 

"KANTRI ALENA" 
6 veiksnių, 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir, keletas ka-

• reivių, pasiuntinių, tanių. 
KAINA 35 CENTAI. 

i 
Telefonas Pullman lt 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:3t iki 9 išryto — 1 iki 
1 po pietų — 6:80 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 Išryto 

: • : — < — ~s JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLK STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rr.ckwell €999 

» CHICAGO. IUL 
Al»»»»« .» • •>» » » ^ » » » • • • » • • • » ^ » f i 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

60 W. tVASUINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Centrai 5478 
Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

"DESENZANO MERGELE" 
3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ. 

i Draugas Publishing Co., 
1800 West 46th Street Chicago, lUinoiŝ l 
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Ar Jau Gavai Gražiausi Pasaulije v 

KALENDORIŲ 

į » » » M » « * < » » • • • » - » » » ' » » » ' < 

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

S. L. R. K. A. yra išleidęs puikinusį pasaulyje lietuviška 

J spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prezidento A. Smetonos pa
veikslu. 

A Visi iš. L. lt. Jv. A. nariai ir "Garso" skaitytojai tą kaloii 
dorių gavo dovanai. Jei Tamsta dar jo negavai, įsirašyk tuojaus 

i j Susiv. L. R. K. A. arba lik "Garso" skaitytoju, o tų puiku 
| kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai iš-
M duodama tiktai per kuopų raštininkus. 

S. L. R. K. A. kuopos visose lietuvių kolionijose Aim-riko-» je. Klausk informacijų apie kalendoriaus gavima ir Įsirašymą 
vietinės kuopos raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuopos. 

m klausk informacijų adresuojant: 

S. L R. K. A. Centro Raštine 
Brooklyn, N. Y. 

s i 458 Grand Street, 
y - y - " ' - - - - ^ ^ ^ ^ B - - , : - ' > į ^ ^ ^ : > v • " • • ^ į ^ M ^ ^ - - V 
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ELIZABETHPORT, N. J. 

Vasar io 9 d. parapi jos sve
tainėje L. Rami. Kryžiaus rė
mėjų skyrio buvo metinis su
sirinkimas. Posėdį a t idarė 
pirm. P r a n a s Savickis. 

Valdyba liko ta pat i , tik atsi
sakius raštininkams jų vieton 
išrinkti š ie: R. Džiovalas, 218 
Pine St.—prot. rast. i r Baka-
nauekas—fin. rast. 

Paskui nutar ta surengti pra
kalbas. Reikale dovanėlių Lie
tuvos kareiviams išrinkta ke
tur i vyrai, kurie jas rinks. Nu
ta r ta pasiųst i Centran $21)0.00. 
Dabar kasoj randasi iš praeitu 
metų $25.00 su centais. Sumo
kėjo'$7.00, išlaidų buvo $1.00. 
Viso $31.00 su centais. Narių 
pernai skyrius turėjo vos vie
ną šimtą, ir t r is . Kur-gi dau
giau lietuvių? J u g Elizabetlie 
skaitoma apie ketur is tūkstan
čius. 

Broliai, atkreipkite dėmesį. 
Pavaduokite naujomis spėko
mis, nes geros širdies pasišven
tę vyrai, moterys, vaikinai ir 
mergaitės dideli darbą nuveikė, 
nes tėvynei sukolektavo ir iš
siuntė Centran $600.00. Motė
m s numezgė keliolikti svederiij 
i r pančiakų. Išsiuntė didelę dė
že drabužių ir dabar neliauja 
darbuoties. Medžiaga nėrimui 
pančiakų dar neišsibaigė. At
eityje turime pasivaduodami 
dirbti . 

Tai-gi kam rupi tėvynės Ii 
kinias, meldžiame atsilankyti 
kas antrą panedėli, kožno mė
nesio, 8 vai. vakare Į parapi jos 
salę ir dirbti kar tu su mumis, 
kad šįmet galėtume dešimts sy
kių daugiau nuveikti tėvynės 
labui. Tai-gi, lietuviai, sureni-
kime pečius, savo darbais nu-
stebinsim pasaulį. 

M-čius. 

Pasekmės buvo tokios: pir
moj dalyj mūsiškiai padarė 19 
point, o St. Louis 'o žaidėjai— 
b\ Antroj dalyj valparaisiečiai 
padarė 6 point, o svečiai 12. 
Viso valparaisiečiai padarė 25, 
o St. Louis'iečiai 18. 

Augštolėlis. 

CHTCAOO MBIOTTS, A L . 

WESTVILLE, ILL. 

ELIZABETHPORT, N. J. 

Kai-kurie Elizabetho žymus 
lietuviai pasižymi negražiais 
darbais , t. y. kaziriavimu iš pi
nigų. (iėda ta ip daryt . Liauki
tės. 

Vietinis. 

VAI.PARAISO. IND. 

Viena, dieną savaitėje turinio 
koplyčią (Chapel t ime). Pusva
landį, a rba daugiau, koplyčio
je, kaip papras ta i , būva malda, 
dainos i r kalbos. Universiteto 
Auditor ium moksleiviams ten
ka išgirsti daug prakalbų, nes 
universi tetas pakviečia geni 
kalbėtojų. Kalba ir patys pro
fesoriai. 

Ketverge, vasario 12 d., t. y. 
Lincolno gimimo dienoje, kop
lyčioje kalbėjo prof. Mareland 
apie prezidentą Abraomą Lin
coln 'ą. Nupiešė jo jaunas var
gingas dienas ir didžius nuo
pelnus, padary tus šiai šaliai. 

Prof. Mareland Valp. uni
versitete būna pirmus metus. 
Mokiniams yra labai prielaai-
kus. J i s yra universiteto regi
s t r a m s . 

Tą pačią dieną pagarsinta , 
kad vakare kalbės prof. B. F . 
\Villiams. Žinodamas, kad 
prof. \Villiams gražiai kalba, 
nepraleidau progos. J o kalba 
nepatiko žydams, nes jis sakė, 
kad iš žydų tautos y ra daug ra
dikalų, o ypač Rusijoj . (Lietu
viai ir tėvynėje ir Amerikoje 
yra geru su žydais.—Red.). 

Pėtnvčios vakare , vasar io 13 
d. buvo žaismė. Ją žaidė Valp. 
universiteto žaidėjai su St. 
Louis universiteto žaidėjais. 
Žaismė buvo a l y v a Valparai
siečiai lainrėjo. 

Skaitai laikraštyj žinutes iš 
kitų kolonijų i r linksma, kad 
jose veikiama Bažnyčios ir tau 
tos labui. P i rmiau ir mųs ko
lonijos lietuviai daugiau veik
davo. Šiandie pridygo daug 
partijų, a ts i rado daug nuomo
nių, o tėvynė ir Bažuyčia maža 
naudos iš to turi . Galima sa
kyti, kaip ta kirkužė yra, tai 
daugiau priešų, negu mylinčių 
tėvynę bei prisilaikančių do
ros. 

Vasar io 8 d. Šv. Ražančiaus 
Moterių i r Merginų draugija 
buvo surengus margą vakarėlį. 
Suvaidinta " D a i n a be g a l o " i r 
" P a š ė l ę s d a n t i s . " Pirmąjį vei-
kaluką vaidino: (iarliausko ro
lėj Morta Mičiudienė, Grybo-— 
A. Šlikienė, Durovo—P. Kara-
laitienė, Veronikos—A. Šli
kienė, Teresės—O. Urbonienė, 
Abelio, žydo—O. Misiūnienė. 
Vaidino gerai. Negalima nė 
reikalauti geriau iš papras tų 
moterų. 

Antrą voikaluką vaidino: 
Daktaro rolėj O. Misiūnienė, 
iigonio—M. Mičiudienė, tarno 
—A. Šlikienė, policmono—O. 
Abramavičienė. I r ši tas veika
lu kas gerai suvaidinta. Žmo
nėms patiko. 

Dialogą: * ' Pasikalbėjimas 
lietuvaitės su pa l ioka i te" atli
ko M. Mičiudienė ir O. Misiū
nienė. Žmones iki soties pr i
juokino. 

" A p i e anglekasių kasyk las , " 
eiles, padeklemavo O. Misiū
nienė. 

1 * Dirbtuvės darb in inkas ," 
eiles, padeklemavo A. Šlikienė. 

" D e l laisvės t a v o " padekle-
uiavo M. Mičiudienė. 

Joana Mičiudaitė (8 metų) 
gražiai padeklemavo " O i lietu
vaitė, pagalvok." Antrą kartą 
ta pat i mergaitė padeklemavo: 
* * I r kas-gi iš visko te l iks . ' ' 

Vietinis klebonas gražiai kal
bėjo apie mokinimą vaikų. P o 
to buvo dainos. P rog rama už
baigta Lietuvos himnu. 

Neteko girdėti, kiek liko pel
no. Gaila, kad mažai žmonių 
atsilankė tau vakaran. Nėra ko 
norėti iš musų priešij, ale i r 
mūsų pačių žmonės mažai pri-
jaučia savųjų rengiamiems va
karams, ypač peiktina, kad ne-
visos ir draugijos narės susi
rinko. Vienos pasišventusios 
dirba, t. y. rengia vakarus, pa
vargsta , o kitos keliais centais 
nenori prisidėti , kad tie vaka
rai butų pasekmingi. 

Girdėjau, kad vasario 15 d. 
mųs vyčiai rengia šaunų kon
certą. 

Moterų Apšvietos drau
gija ir-gi rengia vakarą. Malo
nu butų, kad ta draugija, pasi
vadinusi ta ip gražiu vardu ir 
skleistų apšvietą. Vienok ap
švietos tarpe jų nematyti . Už
uot veikti naudingą darbą, jos 
pasidavę bedievių intakai. Ką 
tie diktuoja, tą jos veikia. Kad 
ir dabar, sakoma, pers ta tys 
Macolią, šlykštų raštpalaikį, 
pajuokiantį bei išniekinantį ka 
talikų tikėjimą. 

Darbai šiuo laiku pas mus 
gerai eina. Uždarbiai kasyklo
se nevienoki: vieni uždirba 
daugiau, kiti mažiau. Bet kaip 
dirba, tai vis-gi gali gyvonti. 

Maiaerio Pati. 

fcfcDAKblJOS ATSAKYMAI. 

Malonu pasidalinti su visuo
mene linksmomis iš mųs kolo
nijos žinutėmis. K a i p buvo 
garsinta , kad vasar io 8 d. Ohi 
cagos vargonininkai rengia 
koncertą, ta ip ir įvyko. 

Pirmiausia vietinis klebonas, 
kun. A. JJaltutis, pasakė įžan
ginę prakalbėlę. Po jo kalbėjo 
p. A. Pocius. J i s paaiškino pro
gramą ir kelis žodžius pridėjo 
apie muzikos svarbą. 

J a m pabaigus kalbėti pasi
rodė choras i r užtraukė " P a -
saulė g r a ž i . " Solo " T e m s t a 
d iene lė" padainavo p. V. 
Daukšas. J o malonus balsas 
publiką žavėte žavėjo. Choras 
užtraukė " G e g u t ė . " Dainuo
jan t tą dainą visi, turbūt , pri
siminė Lietuvos gegutę, ku
kuojančią sodely j . Po to Cho
ras ir p . Daukša dainavo kan
tatą " B r o l i a i . " " V a i varge, 
v a r g e " solo gražiai padainavo 
p. J . Balsis. Duetą "Skamban
čios s t y g o s " padainavo pp. Mi
kalauskas ir Balsis. Po to vėl 
išėjo choras i r išpildęs " O Doe-
tor op t ime , " " T i b i l a u š . " " A -
d o r a t e , " " Laudate Dominum' ' 
padarė pertrauką. 

Per t raukoje kun. A. Baltu
tis kalbėjo apie pirkimą Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų. 

Po per t raukai choras vėl pa
dainavo * * Močiutė mano , ' ' 
" V a i kad aš b u v a u " ir " V a i 
kur buvai dzieduk m a n o . " Ši
toms dainoms muziką parašė 
pats vargo n. choro vedėjas p. 
Pocius. Ant galo dar choras 
padainavo kantatą "Garbi4 Šv. 
Cecil i jai ," " M e š k a " ir progra
mą užbaigė tautiniu himnu. 

Ilgai Chicago l le ights lietu
viai neužmirš to koncerto. Per 
šį koncertą pamatėme, kai]) 
mųs vargonininkai yra išsila
vinę muzikoj. Kiek tai darbo, 
pasišventimo reikėjo* padėti, 
kad tą atsiekti. Daugelis*gal 
net naktimis nemiegojo. Užtat 
musų pareiga remti savus mu
zikus, kad daugiau jie galėtų 
patiekti tokių koncertą. 

Žmonių buvo daug. Kaž kur 
buvo tik musų pirkliai, kurie 
užlaiko drabužių, cigarų ir mė
sos krautuves ir iš lietuvių gy
vena. J i e niekados neatsilanko 
i r neparemia. Je i nunešęs pa
siūliji tikietą, tai ir to neperka. 
Kitur , rodos, biznieriai visur 
prisideda, o pas mus mat kaip. 
Je igu žmonės ta ip apsieitų su 
tais ponais ka ip tie ponai su 
žmonėmis, tai greit išnyktų jų 
poniškumas. K a s žiu a r jie ne
susilauks to, kad liks vieni be 
žmonių. 

\ e pro šalį žodis bus ir mųs 
jaunimui, kad daugiau dirbtų, 
nes be darbo nė vienas žmogus 
negali gyventi. Tat į darbą, 
jaunime, o ypač vyčiai i r jų 
valdyba. Gana j au snausti , pra
dėkim ką naujo. Kitų kolonijų 
jaunimas net žiemą rengia iš
važiavimus. Mes pasirengtam 
nors ant vasaros. 

L. Vyčių kuopos susirinki
mas įvyks vasar io 25 d., š. m. 
Visi susirinkite, nes daug yra* 
svarbų darbų. Po Velykų 
rengsim vakarą vargonų nau
dai. K a r t u bus išleidimas senų 
vargonų. Kat r ie turi te nusi
pirkę tikietus, laikykite. J i e 
bus geri tam vakarui. 

Kauniškis. 

F. Stankui (Kenosha\ Wis . ) . 
P-no K. Gelvinauskio ant rašas 
yra toks: 10835 So. Michigan 
•ave., Chicago, Iii. 
<er •ar— 

R E I K A L A U J A 
MERGAITES 

10 metų ir suvirs pastovios 
Vietos šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7 :30 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savaitėj rnokinantės 

Nuo štukio m iki $25 
Atsišaukite 

Superintendents Office 
Sa\vyer Biseuit Company 

1041 — 1049 W. Harrison 

KEIKALINGI. 
Apprentiec moulderial ir core-ma-

keriaf. Turi būti turpe 16 ir 21 motu 
seniūno. Gera užmokesti* ir greitas 
pakylimas. Labai perą proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

Jos . A. Brady Foandry Co. 
43th St. & S. Wcstc*n Avcnuc 

VEGETABIiE IR PASTING 
MERGAITES 

ir Torielku-plovejos. Atsišaukite: 
235 Glark Str. 
Morrlson Hotel 

$14.00 į savaite mergai tėms su
virs 16 metų amžiaus. Prityrimas 
nereikalingas. Lengvas darbas va
landos nuo 7:45 iki 5 ir 12 valanda 
subatomis. Ueros darbo sąlygos. 

A. D. Shotip 
1546 \V. 35111 Str. 

K L I J A I S D A R B I N I N K E S 
prityrė prie prražių saldaini} dėžių. 

A. D. r :u>up & Oo. 
1 5 4 5 W . ;:5 S t r e e t 

P0RTERS 
Trumpos valandos, gera už

mokestis pastovus darbas. 
D. B. Fisk & Co. 

225 N. Wabash Ave. 

REIKALINGOS MOTERIS 
IR MERGINOS 

Del lengvaus 

— Assembling — užsakymų 
pildymo. 

— S\vedging—Puneli Presų. 
Pr i tyr imas nereikalingas — 
Gera mokestis. 
Švarioj Apygardoj . 

THE BOYE NEEDLE CO. 
4337—4343 Ravensvvood Ave. 
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PIRK! PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Bona 
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, D E M O K R A T O RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra i r mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. , 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stadiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 West 71st Street New York City 
K-
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FARMOS! FARMOS! 
80 akrų farmos l l l inojuj geri bu

dinkai ir derl inga žeme 70 akrų dir
bamos žemes 10 akrų ganyklos, sod
nas, gyvuliai, š ienas javai. Kaina 
$4,000: savininkas mirė, moteris li
ko su mažais vaikais užtat parsi-
duos taip pigiai. Jmoket reikia $1000 
o likusius ant lengvų išmokesčių. 

120 akrų, žeme lygi ir su gerais 
hudinkais 14 ukru sodo. Kaina $7,-
500 ]moket $1000, l ikusius ant leng
vų išmokėjimų. 

40 akru puse dirbamos kita JJH-
nikla ir miškas Kaina $2500. Jmoket 
$500 l ikusius ant išmokescio. 

40 akru, 30 akrų dirbamos, miš
kas, ganikla ir sodos ir geri budin-
kal $2800 Kaina puse inmoket l iku
sius ant i.šmokcsčių. 

20 akrų sodo geri budinkai, maši
nos ir gyvuliai Kaina $2000. 

161 akrų žeme gera, geri budin
kai $75 už akrą. 

DEVYNIS MĖN. MOKĖTI. 
Tuojaus ;jali naudotin mu-< 
mi lA-mįsy-ų I*moke*f1ų j»lia-
nų—l«riKviau5rtas bu<lan ku
ri* kuomet buvo siūlomos 
aut RUgršto.s rūšies dviro-
čių. 

TIKSI AI Iš FABRIKO I 
sutaupo tau pinigus. Mu 
sg dviračiai dirbti sulyg 
musų iinujo modelio fabri
ko ir parsiduoda tiesflai 
jum.s. Meu plodami' goriau-
nia medžiaga kuri ,iun tur i 
užganėdinti. 

44 HTYI.IV. spalvų ir di
džio pasirinkimui Iš musų KANoKIt 
linijos, leigykito musų dideli, gra
žių Uatalioga. 

Dauguma tėvų užmoka pirmą mo-
kostj. o vaikai užsidirbdami išmoka laik-
rai '<:;."< pardavinėjant—ir lutus darbelius 
at l iekant , t avo dvirat is padės t au apmokėti 
ir galėsi lengvai Ji išmokėti. 

PRIKTATOStA DYKAI ant apžiūrėjimo 
per 80 I>IENV. Pasir ink tok | dviratį kuriu 
tau pat inka — eash ar ant lengvų išmokes-
>"iu- L 

ratai Ir kitos dalys dviračio už 
piisę kainos. NKSU'KITK I 'I-

MNGV bet rašykite šiandien reikalaujant 
musų didelio kataltogo kainų ir sąlygų. 

CYČUi COMPANY 
Dep*- F-895 ( M f ago 

TIRES 

MEAD 
KAS R A D O T E ? 

Nedėlioj vasario 15 d. 8th Rcgi -
ment Armory per Priėmimą Lietu
vos Misijos pames ta auksinis laik
rodėli* \Ya1tham didžio 18, turintis 
23 akmenėl ius ant lenciūgėlio buvo 
locketas ant vienos puses buvo raide 
J. ant kitos 8. K a s radote sugrąžin
kite, o bus dovana duodama. 

Juozas Sau noris 

2 2 M W. 23 P lacc 

84 akrai žemes su gerais budi n-
kais ir sodų $4750.00. 

60 akru sodas budinkai žeme ir 
miškas Kaina $3900. 

N akrt; žemes geri budinkai, ma
šinas ir gyvuliai arti miesto $8400. 

180 akrų g-era žeme budinkai ir 
tvoros, randasi tarpe lietuvių. Kaina 
$11 ,600 . 

Chicago, 111. 

lIUflHIIIIIIIIIUHIlIimillllllllllItlIUIIHHI 

UŽSISAKYKITE PER LAIŠ
KĄ GERO MEDAUS 

Viedrukas 5 svaru $1.80 
W. Strygas, 

3022 W. 40th Str. 
Chicago, UI. 
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20 akrų arti prie Chicagos, budin 
kai gyvuliai ir mašinos $5000. 

š ios augšėiau minėtos farmos turi 
būti parduotos j trumpa laika, tai-gi 
kas norite pasinaudoti proga, kreip
kitės del platesnių informacijų šiuo 
adresų: 

FIRST NAT'L. R. & CON. Co. 
840 W. 33 Street 

Chicago, IU. 
p. m RNEIK \ 
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BAROENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. r 

Vyrų Ir Ja*nų Vaikinu padirbti \ 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. ' 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk aavo overkotą. dabar prieš 

žiemą., kuomet kainos pakjla. 
Mes ^alppat turime pilną, eilę H 

skut} nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Prock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėl iomis iki « valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valanda* 

S. GORDON. 
1416 8. Halsted St., Chicago, I1L 

Įsteigta 1903. 
: s— » » - • • • » • - » • » » . • » » • • • • • . « į { 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. ST1UK01/IS 

LIBTUVIS 
dydjrtoja^ Ir Chlrur t«« 

Perkėlė eavo gyvenimo Vieta { 
Brigrtaton Park. 

SS14 W. 4ard S*re«<, 
Tel. McKlaley 263 

Ofisas: 1757 W. 47th SU 
(47 Ir H'oed jrat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:80 Iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 lkl 12 rytale. 

Tel. Bou)*>vard 160 
y - . . . - i j i i • • i m m • ajĮ 
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ERNEST WEINER 
D R Y OOODc5 

1600 W. 47th fcamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas Hisuivas 

Ketvergais ir Sotoatonals. 
Didel iame pasirinkime gaunami^ 

Visokie DMtterijolai, valkams drabu
žiai, šiabea ir jakutėc. 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

mokestis, darbas pastovus. 
D. B. Fisk & Co. 

225 N. Wabash Ave., 

PAIEŠKOJIMAS. 

Moteriškė su keturiais vai
kučiais pal ikta Skiemonyse 
Utenos apskričio Lietuvoje 
paieško savo vyro Petro Žybo, 
kuris prieš karą buvo Ameri
koje, o dabar nežiną kur yra. 
J e i kas ką žino apie ją gyvą 
ar mirusį, teduoda žinoti p. 
AI. P. Stankui 1230 .E. 9-tli 
Str. Clovoland, Ohio. 

A, f A. 
ONA STANČIUKIENE 
(Po tėvais Brazauskaitė) 

23 metų amžiaus, mirė 
17 d. vasario 1920. Ame-
rike išgyveno 5 metus, ve
dus vos pusantrų metų. 
Paliko dideliame nuliū
dime vyra Leoną seserį 
Morta 2 brolius Vaclovą, 
Antaną ir motina Kotrina. 
Prigulėjo prie šv. Petro
nėlės Draugijos. 

Laidotuvės bus pėtny-
čioj vasario 20 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios 9 vai. 
ryte į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse po num. 

3215 Wallace Str. 

Reikalingos Ženklintojos, 
išrinkėjos, prosintojos ir prie 
abelno ^skalbinyčios ( laundry) 
darbo. 

CRYSTAL LAUNDRY 
1446 N. Clark St. 

Tarnaites — grera mokestis , g-eros 
valandos, su kambariu arba be. Ne 
naktinis darbaa 

3-čių hibij. Moriri.von Hotel. 

Agentai $50.00 į savaite ir pavasa
rinis siutas dykai. Parduokite musų 
populares kainos padarytus siutus. 
Qeras pastovi mokest is gvarantuo-
jania. Pi lnas eile drabužių dykai. 
Veikite tuojaus, 

219 South Dearborn St. ' Chleago. 

\tmmm »»• 
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsviUe, Peuna. 

v l iomis l igomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
N u o 1 iki B vai. po pietų 
N u o t iki 8 vai. vakare. 

l 

- - , a 

PLUNKSNOS, 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
••Marta 

L; o! u. o G raolo Žeūkius 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigi| Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos is Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
llllllllllllIIIISIIIIIIIIIIIIllllIlllllIlllllllllilIlI llIttIIIIIIIIIIlIflIlIlIIIIIIIIIIlllllllllHtIllllll 
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Silpnybes, paeinančios ano persidirbimo, pattsfcno, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausto u strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"ftnnuja Reikale" 

Beioiynos, kurios kart" dažlrtojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be "jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiii-Expėller4g ir del jusu apsaugojimo, jie yra paženklinta* 
mutu vaizbažonkliu 

^ A N O H O R (ĮlsLarsis) ^ 
J*ijifu aui pokolio nėra vaiz.baženklio ikaro, tai jis nera !ikras ir jus tokio 

neimki^-. '"**>!«' aptiekofK; po-<įc. ir 4f«c. Taipgi gaiima gauti pas išdirbėjus : 
Al^. MCf i rHK A CO., 32<S-3S0 Broadway, New.Y«r1c 
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PBKŪ6AS Penktadienis, .vasari* 20 1920 
—— • * • • • • • * • * * • • »" •» 
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ATEIKITE VISI! 
išgirsti Lietuvos Valstybės pasiuntinius, kurie atvežė visiems 
Lietuviams pasveikinimą iš mušu Brangio^ Tėvynės. Priėmi
mas Misijos atsibus 

s \ 

1 

1 
!**-- ^ A ; ^ ^ P H % > . • > I £ 3 ' 

Petnyčioj, Vasario 20 d., 
7:30 vai. vakare. 

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje 
(Bridgeporto) Chicagoje. 

Pribunančioje Misijoje yra p. J . Vileišis/Majoras žadeikis ir 
Kun. J. Žilius. Dalyvaus Bridgeporto pulkas kareivių po va
dovyste Leitenanto Barono. 

«*mt 

JriĮfii nori įkirsti ir pasisveikinti su Lk*. Valstybės Pirmąja Misija, nu-
sipirk tikėta iSkalno. fžancra visiškai mažuti, tikėtai Ari pulentfmh Inkas-
oiti. Bus pritaikintas lobai ntniidagu* pasveikinimas s v f l n m s ir taipei trum-
pns-artistiAkas programa*. ir/v*fTfi?TAc 

Vaikai visiškai nvhns Jleld/inmi. KOMII 01 AS. 
Tikėtus galima gauti sekančiose vietose: 

Lietuvių Darbininkų Sagos Krautuvėj 901 W. 33rd Str. 
Lith. Amer. Information Bureau, 3114 S. Halsted Str. 
Ūniversal State Bank, 8252 S. Halsted Str. 
šv. Jurgio Klebonija, 32nd Place & Auburn Ave. 
I r nuo Prjėmimo Komitetu. * 

I 

CHICAGOJE. 
F 

ATEINANTĮ ANTRADIENĮ NAUJAS DARBININKŲ NE 

IŠ CHIGAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIGHTON PARK. 
BUS RINKIMAI. 

Bus paduotas svarbus ir ma
žas balotas. 

RIMAVIMAS. 

Ateinantį antradienį Chiea-, 

darbe ir uždarbio visiems. 'svetainėje. Tarp kitko buvo 
išnaujo ima neri- kalbama ir apie rinkimą, dova-

Briglitoii Parko lietuviai tik-
Gali but sulaikyti statymai rai veikia tėvynės labui. Žino-

namų. l\na* kaip kitur, taip ir eia yra 
« .tokiu, kurie kasžinko laukia. 

Šiais metais Chicagoje ple- J*kt diduma veikia, nežiurėda-
goje bus pirmu kartu bepar- nuo.jama pastatydinti daugelį » i į tuos, katrie sudėję rankas 
tyviai rinkinuii. Bus renkami namu, kokiu pritruko praeitu s«vli. 
bepartyviai ah|ermanai miesto suvaržymo metu. Tam tikslui 8&U vasario R & vietinio L. 
tarybon. paruošiami šimtai milijonų Haud. Kryžiaus rėmėjų sk. bu-

Be tir rinkimu piliečiam* dolieri^. Norima pagaminti vo susirinkimas bažnytinėje 
bus paduotas dar ir mažasis 
balotas. Tai Įvairus sumanv-
mai, palieėiantieji 'miesto pa- mauti darbininkai, prikiausan- ' m ' I i u ki

v
ek . t i k k a s «-aI6s i r P° 

gerinimą. Pagerinimui, kaip tieji prie naivi statymo uni- t o »une»ti jas p. Statkaus krau 
žinoma, reikalingi pinigai. jų. Darbininkai jau galvoja už l m v n * 
Tad tani tikslui bu s pasiūlyta valandą darbo pareikalauti 
išleisti bondsu vertės 20 mili- $1.2.1 vietoje $1.0(1, kaip da- l r a i 1 

jonų dolierių. bar jiems mokama. 
Ma/.esis haliotas palies tik- Kai-kurii- darbininkai pra-

tai pietinės miesto dalies di>- eita rudenį išsikovojo $1.00 " " f t dx[o^ *P l l l o l i n JU0( ,U 

iriktų balsuotojus. Nes tie pa valandoje. Šiandie pradeda i r ] ) a l t u s , u l u ' v i e n o P a k e l ' ° 
gerinimai paliečia tik pietinę nepasitenkinti tuo. 
dalį. • j 0 į jįe ištikiu j u pakils su 

Iš pasiųlomų nubalsuoti pi- > a v o reikalavimais, tuomet 
l igų bus išteista: niekam nebus galima pasista-

8 milijonai pagražint] ežero tvdinti namu. 

tinius. Visa kolonija sujudus 
ir nekantriai laukia tos dienos. 
Svetainė bus atdara nuo 5:30. 
Reikia visiems rinkties koank-
sėiausia, nes gali pritrukti sė
dynių, nežiūrint, kad svetainė 
talpina apie šešis šimtus žmo
nių. • J. K. E. 
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Iš ėia jos bus pasiustos Cen-
Dovanėlės turėtų susidėti 

is sekančių dalykėlių: dviejų 
porų v i lnoniu panč iakų , d v i e j ų 

Žinovai pakraščius, pradėjus Grant 
parku ir baigus Jm-kson par k n r i o s ( t e r b i l l i | | k „ 
k u. 

3 milijonai ir 700 taksimi* 
čių pagerinti patį Grant par
ka. 

s 

1 milijonas ir 300 tūkstan
čių praplatinti So. Park ave. 
tarpe 23 ir 35 gatvių. 

2 milijonu ir pusė padirb
dinti arenai Grant parke arti 
Fieldo muziejaus. 

Pusantro milijono įgyti mie
stui nuosavybes tarpe "Mielu-
gan ave. ir Illinoi< Central ge
ležinkelio ir tarpe Lake park 
ir Roosevelt road. 

3 milijonai įgyti plotos že
mės naujiems parkams, page
rinti senuosius parkus ir 
bul vardus. 

f šituos klausimus Cltiea-
gos piliečiai tnrės atsakyt; sa
vo balsais ateinantį antradie
nį-

tvirtina, kad kai
lini jos tik 

todėl stato augštus reikalavi
mu*, kad sugriauti visokius 
vedamus reikalus. (Jai jos tu-

adatų, 12 arkužų poperos laiš
kams rašyti, plunksnos ir tiek 
pat voku, penkių pakelių eiga-
retii ir dviejų šmotelių muilo 
ir kitų mažų, bet reikalingu 
daikteliu, kaip tai paišelių, paš
to ženkliukų ir 11. Dovanėles 
reikia sunešti virš paminėton 
vieton ne vėliau kovo 4 d., š. 
m. 

P-nia Junokiem' 

Va&ark) 11 d. Lietuvos Vy
čių 36 kuopa laikė pirmą ait« •= 
sirinkimą didžiojoj MeKinleyl-
parko svetainėje. Narių susi
rinko tiek, kiek niekad nešusi-
rinkdavo pirmiau. 

Kuopos susirinkimai čia bus 
laikomi du sykiu į mėnesį, t. y. 
kas pirmą ir antrą seredą. Se
kantis susirinkimas įvyks va
sario 25 d. 

Iki šiol kuopa susirinkimus 
laikė parapijinės mokyklos 
kambaryj. Dabar bus laikomi 
viršui minėtoje vietoje, t. y. Me 
Kinley Parko svetainėje. Ki
tos kuopos, turinčios reikalus į 
L. Vyčių 36 kp., meldžiamos 
įsidėmėti susirinkimų vakarus 
ir vietą. 

McKinley Parko svetainė 
randasi prie W. 39th St. ir 
Western Ave. 

Koresp. 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

• * • • 

AR Ž I N A I 
K 

kad tas yra visiškai gulima; kad per Rietuvių Prekybos Bendrove Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tieJt pa
lengvėjo, kad dabar 

IŠ BRIDGEPORTO 

Vasario 18 d. š. m. buvo la-
buvo įga- bai puikus susirinkimas 6v. 

ri k i t o k i u t i k s l u t a i p p a s i e l g - , . , , . . • , r1 I | 1 ( r;n rwir*»™irL< m n W l r l / w 
i i « liota tvarkyti mezgėjų skyrių. •nugio parapijom lOOKjKUm darios. 
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P A S I U N T I M A S GVARANTUOTAS 

ATMAINĖ SAVO PASAKO
JIMUS. 

Tai^jri visos Brigkton Parko kambaryje L. L. bonų komisi
jos. Susirinko daugelis,, beveik 
visi Bridgeporto. inteligentai 

Sako, nužudęs advokatą plėši
mo tikslais. 

moterys ir mergaites, norin
čios pasidarbuoti savo viengen-
čiame mezgimu ir nėriniu sve 

'derią, inalonėkite atsišaukti i 
ir šiaip veikėjai. 

Kada prasidėjo svarstymai 

riebi ave. 

Suareštuotas panaktinis 
Vernon Glds, kurs prisipažino pane<lolvj, vasario i) d., š. m., 
])olicijai netyčiomis su savo b a ž l l v t inė je svetainėje buvo L. 
revolveriu nužudęs praeinantį h. Paskolos komiteto susirinki-
advokata Pallagher, pasisakė, m s < k u i . įanie -alutinai bpvo 
kad jis tyėiomis nužudęs a<l- , l t v a i . k y t a s visas veikimas, 
vokatą plėšimo tikslais. I), rbas jau varomas pirmyn. 

Komitetai! darinkta 6 nauji 
NOSKE KURSTYTOJAMS 

GRŪMOJA KALĖJIMU. 

Berlynas, va s. 20. — Či a BUS NE "PRIMARY", BET 
TIKRIEJI RINKIMAI. 

jie streikuoti. Šalies apginimo 
Tad reikia žinoti balsuotojams. ****** N o*k c • f ? - * * į -

visi tie, katrie trukdys kokiuo 
nors būdu maisto 

nariai: lg. Sakalauskas, A. Ba-
nis, F. Pieža, J . J . Paliekąs, A. 
Saldukas, A. Petraitis iš Siun-
mit, 111. P a s A. Petraitis sten-

gammimą Ateinantį antradienį, vas. 
24, Chicagoje bus ne alderma- a r h a P^^hnimą, bus suart^s-

kvrimai i kandidatus ar- t u o t i l r ***<&* liaudžiann 
kalėjimu arba pabauda. nų 

ba ••primary", bet bus tikrie 
ji bepartyviai aldermanų rin- r~" _ 
kimai. Kiekvienas pilietis, ei- Nes rinkimai visuomet bus 
damas balsuoti, neprivalo pa- daromi bepartyviai, sulig nau-
sisakyti, kad jis yra, ty. ar jo rinkimų įstatymo. 
demokratas, ar republikonas Aną dieną miesto taryba 
ar kitokia. Ir balsuodamas vienuoliktai wardai paskyrė 
gali pasiskirti kokį nori kan- speeijalius rinkimus balandžio 
didatą ir sale ano padėti b d. Mirė tos wardos alder-
kryžiuką. !manas, tad reikalinga išrink-

^ P r i m a r v " rinkimu nebus, ti naują. 

nerimauja duonkepiai. Nori o-sįs pardavinėti bonus savo 
apylinkėje. 

Nutarta surengti iškilmingą 
Lietuvos Misijos priėmimą ne-
dėlioj, vasario 22 d. McKinley 
parko svetainėje. Priėmime 
dalyvaus lietuvių kareivių pul
kas ir Šv. Kazimiero Gvardija. 
Bus pasamdytas didelis benas 
ii pakviesta, apart Misijos, ge
ri kalbėtojai, tarp kurių bus 
vietiniai aldermonai. Tokios 
iškilmės brightonparkieeiai 

rflar nebuvo surengę. 
Kviečiama ir kitų kolonijų 

lietuviai atsilankyti ir pamaty
ti, kaip brightonparkieeiai my
li tėvynę \f gerbia jos pasiun-

p-ma.hinokienę, 4436 So. Fair- apie priėmimą Lietuvos Misi
jos ir apie pardavinėjimą foo-
nų;pasirodė laibai daug visokių 
sumanymų. Daugiausia buvo, 
kokiu būdu butų galima dau
giau parduot] bonų ir tuomi 
suteikti tėvynei, Lietuvai pa-
gelbą. Sutarta sušaukti kitą 
bendrą susirinkimą ir pavarto
ti visus sumanymus. Tam tik
slui komisija turės susirienki-
m a pirmadienio vakare, vasa
rio 23 d. 8:00 pačioj vietoj. 
Tada bus nutarta, kada šauk
ti kitą bendrą susirinkimą. 

Yra kviečiami visi Bridge-
porto ex kareiviai uniformose 
dalyvauti priėmime Misijos. 
Kviečiami ir nepriklausanti 
prie Suv. Amerikos Liet. ka
reivių. Visi turi pribūti pėt-
nvčios vakare 7:00 v., Šv. Jur-
gi o parapijos svetainėn, 32 
PI. ir Auburn Ave. 

Bridgeportiečiai, nepraleis
kite p'rogos neatsilankę pėt-
nyčios vakare, 7:30, Šv. Jur
gio parap. svetainėn. Čia iš
girsime kalbas pirmųjų Liehv 
vos valstybės atstovų apie 
tėvynę ir josios vargus. Durys 
svetainės atsidarys prieš 7. 

Kviečia Komitetas. 

Mes jau gauname žinių, kad pinigrai per mus siusti nueina Lietuvon ir yra ifimokami į vieną mė
nesi laiko. 3* 

Del platesniu informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai guli pinigus 
mums priduoti aiškiai surašyta, savo adresą ir kam pinig-us siunčiate ir mes juos tuojaus pasiusime. 

Lithuanian Sales Corporation f 
i 120 TREMONT STREET,* BOSTON, MASS. | 
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DIDŽIAUSI! LIETUVIŠKI KRAUTUVĘ CHICAGOJE 

P«ABL QUEEN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame ui žemiausia kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4032 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, I L L 

Telefonas: DBOVER 7309 
mĘĘmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmĘmmm 

# (T 

i — i 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ." 
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Liet. Vyčių 4-tos K p. Teatras j j BUS PERSTATOMA 

* ŽIVILE 
5-kių Veiksmų 8-nių Atidengimu. 

Istoriška Traged :ja 

9 Ned. 22 d. Vasario 1920 
.Dievo Apveizdos Par. Svet. 

ant Union Ave. ir 18tos gatv. 

.Kadangi veikalas yra ilgas, tai sėdynes bus rezervuotos, ir 
tuomi kiekvienas nusipirkęs ti^ietą, nereiks stovėti Tikietai 
yra pardavinėjami, galima gauti Darbininkų krautuvėje ir pas 
kuopos narius pasistengkite gauti tikietus is kalno. 

Šita veikalą SUIOK L. Vyčių 8 kp. artistakmegėjai pelnas «io 
vakaro skiriama parapijos naudai. Visus širdingai kviečiame 
ateiti ant šio nepaprasto perstatymo. 

L. VYČIŲ IV KP. VALD. 
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