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HILLQUIT SU MARTENS 

ARTIMU SĖBRU.*rez. Wiisonas Sioiitia Naują
1 Kotą Talkininkams i ■ ■■■■■kęs nei vieno laisvės bondso.

METAI-VOL. V. No. 43

Pasakoja apie atmainas
bolševikų valdyme

NAUJA NOTA ADRIATI-
KOS KLAUSIME.

Nieko viešai neskelbiama.

Washington. va*. 20.—Pre
zidentą.* W i įsoim.* vakur pa-, 
diktavo naujų talkininkams i 
notų Adriatikos klausime. Tai 
atsakymas į pastarųjų talki
ninkų notų, kurios turinys vie
šai nepaskelbta.*.

Prezidentui Ąįktnoti užėmė 
dvi valandi. Taip pagaminta* 
atsakymas tuojau s pasiųstas 
laikinam valstybės sekretoriui 
Polk. Pastarasis, sakoma, j>a- 
tvarkęs rašto formų ir kablc- 
gramn pasiuntęs ambasado 
riu; Ijuudon*-. Tenai atsaky
mas bus ruduotas augščiauąiai 
talkininkų tarybai.

Kaip talkininkų notos, taip 
prezidepto atsakymo turinys 
viešai ligšiol nepaskelbta*.

’Sjieliojimų apie turiėid* yra 
visokių. Bet nieko tikra neži
noma.

Čia manonin, kad tomis die
nomis prezidentas leis paskelb
ti viešni visas notas.

Adriatikos klausimas gana 
svarbus. Tad veikiai ir norima 
apsidirbti su juo.

DIDELI NERIMAVIMAI 
ŽEMUTINE AUSTRIJOJ

Nerimavimai pakilę, kad ten 

laikomas Belą Kun.

BOLŠEVIKAI PANAIKINĘ 

CENZŪRĄ SPĄUDAI.

Girdi, imą toleruoti ir kritikų.

Washington, vas. 20.—Bol
ševikų valdžiof agentas (“am- 
Imsailorius") Murtens vakur 
senato komitetui pasakojo, jog 
sovietinės Rusijos valdyme 
įvykusios svarbios atmainos. 
Originalčs aštrios metodus ii 
parėdymai pakeisti kitais.

Sakė, kari pravoslavų šven
tikai šiandie ten leidžiami da
lyvauti rinkimuoM* ir cenzūra 
spaudai esanti ]ianaikinta. 
Girdi. įvairios žmonių grupės, 
katros kritikuoja bolševikų 
valdžių, šiandie tolbruujainas 
(juikenėiamos) ir leistu joms 
išlenlinėti nuosavų pažiūrų 
laikraščins. .

Senato komiteto advokatas 
Ellis klausinėjo Martensų. 
kaipgi ten yra mi visokiai# lx>l- 
švvikų raštais, atkreiptais

r

Aiuany, N. k., va*. 21L—So
cijalistų vadas, advokatas Mo- 
rris Hillųuit, kurs garbina so

DRAUSTI. I
Pff* f-----------

PRIPAŽINTOS “DE FAC- 

AO“ aĄYS KESfU- 
BLIKOS.

Lietuvos Misija ir
n .l

9-

vietų Rusiją gindamos penkis ^os S'118 na° bolševiku arti I
muotrius Rytus.

'RnnLa
U111 Ui g Ui DdilKLMšiomis dienomis gnutn se

kanti privatinė kahlegraina iš 
Kauno |m-i Berlyną mm kap. 
Bielskio:

“ Lenkai pasitraukė iš Alun
tos ir M n lėtų i širvintii*. su
naikindami viską ir terorizuo- 

Įdaini 
’prii-š
smarkiai 
frontu.“

Iš neoficijalių versmių pra
nešama, 
išvažiuos 
irt kelių 
1920. o

I • • •;poro* savaičių.
Valstijos lh*partumentas.

Ketverge, vasario 19 <1.. silsi-, 
rinko stambiausiųjų Chicagos 
bankų veikėjai su tikilu ap-Į 
tarti rinan*inj Liet m u.* stovį | 
drauge su Finansine Lietuvos 
Misija. Susirinkime dalyvavo 
I) Contin«*ntid aml Coinmvr- 

' eini National Bank, 2) Fort 
iJeiirbara National Bank. .3) • 

, Fir*t National*Bank, 4) Great: 
Lake* Trust Co. Bank, ») Cen-1 
tral Trust Co. Bank. Prie jų 
buvo p. Ijeonidas L. Bracken. | 
buvęs -ak rot o riu s Fedcrnl
Trmle Komisijos. Miesto majo
rą ot*tovavo p. Ilariy B. Mil-, 
ler.

Iš lietuvių pusės buvo p. J. 
Vileišis ir p. Bagdžiunas. Pa
starasis pasakė įžanginę kalbą 
apie Lietuvą, jos praeitį ir da
bartį, apie Misijo* atsilanky
mo tikslą. P as Vileišis aiški
no. kad Am<*rikai. taipjad 
knip Lietuvai, hutų nauda, jei 
anoji pri|mžintų šitos nepri- i 
gulmy L.*.

Bankininkai luliui imluuiaro 
Lietuvos reikalais, daug ko 
klausinėjo. I’-ai Jonas Vileikis 
ir Jonas Bagdziuna- visiem* 
khiusinuiiii* davė aiškių statis
tika paremtų atsakymų.

Matyt, kad santikiai tarp 
Liotuv<«* ir .\na*riko.* susida
rys geri, kml šios šalies kapi
talu* netik m*trnkdjs Lietuvos 
iieprigiilniylu*s, l»et dar pa
rom* ją. Daugeliu žvilg-nių 
šitų pasikidls-jinms yra Lietu
vai naudingas.

socijalistų*. prašalintus iš i«- į 
gislaturos, anų dienų prieš h-, 
gislat u ros juridinį komil«.*lų 
pasisakė, kad jis nesąs joks ap- laikraščių kor<**p.). — Angš- 
mokamas advokatas sonetų Tinusioji talkininkų tarybn 

Izmdone anų dieną ne tik tur
kams paliko Kon*tantino]K>lį, 

|bet dar pripažino “de facto" 
tris 'Kaukazo respublikas; A- 
zerlmidjnn, Georgia ir Armė
niją.

Atrodo, kad talkininkų vieš 
patijos imasi naujos politikos 
rytuose. Taip ir yra. Juk nuo 

Į bolševikų už]lindimo reikia 
advokuias, iš- jap-Miugoti ten Afganistaną. 
Ilillipiitą, jia--Indiją, Mesopotamiją ir kitns

■Anglijos pose-ijiis. ar protek- r*° 1920. kml jis kahlegra-
toratus, kam bolševikai 
die atkakliai grūmoja.

Kad tai visa atlikti, 
iiitnustn buvo reikalinga niu 
bolševikų apdrausti patį Kau
kazą su apylinkėmis. Tenai 
yru susidariusio* trys respu
blikos. Riūkiu jas pripažinti 
nepriklausoiuoiiiis. Taip ir ]>n- 
< landa.

Svarbiausia tp&pnblika Azer

Rusijos biure, kuriame virši- 
hiifkauja žinomas Mšerikų 
•‘ambasadorius” Martens.

Sakėsi, kad jis nckuomet iš 
to biuro, negi nuo pačio* so
vietų valdžios, negavęs jokio, i 
nei didelio nei mažo, atlygini
mo.

Kalba apie $3,000 čekį.

parašytas inm-

gyventojus. Naktyje 
imsit raukinių lenkai 

šaudė išilgai viso

I kad knp. lazdynas 
iš Kauno Amerikon 
dienų, |x» sausio 20, 
knp. Bielskis už

(Statė Department), ofirijn- 
lini pranešė Atstovybei. vasii-

Seredoje mus Gerbiamieji 
Atstovai apžiurėjo Stockyar- 
dus. Annour an<l Co. iškėlė 
jiems pietus. Palydovais buvo 
pp. 
d-ras
rių prie to buvo p. 
miesto majoro atstovu.*, taipgi 
atstovas nuo Chamber of Coni- 
merce ir kompaniją valdinin
kai.

sinn- ,nu i-nkė Amerikos Gonera- 
liiun Konsuiiui Imndum* užvi- 
zuoti p. M. Narjausko jtas]>or- 

, tą ir pagelbėti jam j važiuoti 
j Suvienyta.. Valstijas.

B.-igdži imas, Bračulis,
I bangelis. Iš amerikic- 

Mill*-,.

Legislaturos 
klanai nedarnas 
klausė:

“Ar nebuvo
štai čekis $3.000?”

“Nei $3.000. nei 3,000 cen- į

*u-
“ Maunu bus padarytas tam

stai didis siurprizas, kuomet 
parodysiu čekį $3,000?”

“Taip, didis butų man siur
prizas. jei tamsta man tokį ėia 
parodytum. “

Bot čekis neparodytas. Ir 
Hillųnir žoliaus pasakojo apie 
kais.
socijalistų sau rikius su lx>lsevi-

Pasakė, jog jis Marter.su pa 
kvietęs Amerikon ir pagelia*jęs 
jam čia suorganizuoti visų <di- 
sų.

Soeijalistai—ne bolševikai.

Hilkpiit tvirtini!, kari Amui- J 
kos soeijalistai nėra jokie bol
ševikai, nežiūrint to, kad prie- 
huikiauja liolšcvikams.

Sakė, Amerikos soeijalistai 
sini|iatizuoja su sovietų Kusi* 
ja, kadangi Imiševikai šiandie1 
Rusijoje atlieka didžiai tvar- sferų Mesojmtamijoj ir I*er«i- 
bų surijai) išmėginimų inkurti joj. 
ten idealinę viešpatijų.

Nors soeijalistai priešim si 
liovusiai karei, liet jie nevedė

1”»

Ukraina Organizuojasi priešu 
Bolševikus

i 
k

prieš kita* viešpatijas, prieš 
religijų ir. tt.

Martelis pareiškė, kad viso
kiu talševikų skelbiami raštai, 
lai esančios paprastos jierso- 
nulėt* autorių pažiūros. Tr su 
tais raštais nieko bendra netu
rinti bolševikinė valdžia.

Bet l>e kitavo Martens pri 
pažino, kad paisai Ix*nin raši
nėjo laiškus ir. atsišaukimus, 
kurstančius kitų šalių radika 

, lūs pakelti revoliucijas tose ša- 
j lyse. Sake, kad tas taip buvę 
daroma seniau, kuomet bolše- j 

‘ vikai turėję pergyventi jundų- 
sius valandas. Bet šiandie esą 
bolševikams jau kitokie laikai, 
ir jie neturį reikalo maišytie* 
j svetimų šalių reikalus.

Marten* pripažino, kad šios 
šalies proletarijatas turįs tei
sių spėkomis .pasipriešinti 
prieš aavo prispaudėjus kapi
talistus.

I

t

Vienna, vas. 20.—Stockerau. 
žemutinėj Austrijoj, Tyriausv- 

- >>ė turėjo internavusi buvusį 
l'liga rijos diktatorių komutiis-

MidjHL

Iš visų trijų Kaukazo r**s-, 
publikų Anglijai yra svarbiau
sia AzerbaidjMD respublika. 
Tai vienatinė inuhometanų res
publika pasaulyj. Turi apie 5 į 
milijo. gyventojų aplink Kaupi 
jos jūrės uostų Baku. Nedide
lė ji savo plotu, bet labai tur
tinga žibalu, medvilne, arbata 
ir ž<*mdirby*tės produktais.

Poiitikiniu žvilgsniu ta res
publika Anglijai svarbi tuo. 
nea ji yra stipri užtvara taqx* 
Rusijos ir Anglijos intako*

BOLŠEVIKAMS VARGAS 

SU MAISTU UKRAINOJ.

tų Belą Kun.
Tos vietovės valstiečiai tad 

čia prisiuntė mvo atstovybę» 
% su protestu, kam tas' komunis-

Atstovybė pranešė vyriansv- 
• M, kad jei Belą Kilu nebus iš 

ten prašalintas^ reikia tikėties 
liūdnų Jei to pasekmių.

Žmonės jiasipiktinę, kad jų 
tėviškėje laikomas toks nedo*. 
rėlis bolševikas.

Vyriausybe paklausė prote.’- 
to. I r Belą Kun iš ten perkėlė 
artimon ligoninėn, kaipo ser-1 

S 8«n1i- . >

DARBININKŲ SUKILIMAS 

ŠIAURINĖJ ITALIJOJ.

Arti Genoa kovojama su
kareiviais.

.Turi kariuomenės.

Azerbaidjan respublika An-

»

j«įo. prie, k.rv obstrukcijom, J** g#H
pt&ingo. irtatnuams. Ilill-
unito nuomone, tokia socijalis- "-">«* •« •— (
t.. „™Wi. “„meilui. re‘k*10 R*»rto« karino-..tų opozicija buvęs “pntrijui-

im," ^.idKinuu., i*«M

I-ngalinu, Hillquit 1Mi«kė, JM I“’?)*''"''- •*

Neperdidžiausios sovietu 
spėkos.

sl
/

CICERO, ILL., LIETUVIAI 
PIRKO BONŲ DAUGIAU 

$10,000.00.
Vasario 19 A Cicero lietu

viai susirinkime, apsilankius 
ten Lietuvos Misijai, užsirašė 
L. Bonu daugiau kaip už 
>10,000 00.

VA8ARI0 20. 1920 M

Chicago.—Riandie apginiau-1 
kę ir ftiičiao; vakare ar rytoj! 

ts; šalčiau ry-,

Londonas, vas. 20.—į Cen
trai News depešojo iš Rymo sa
koma. jog industrijos ajMkri- 
tyj, aplink Gene va, darbininkai 
sukilę ir kovoje su jtolicija ir 
kareiviais. *

Praeitą trečiadienį nuo ryto 
ligi vakaro sekė smarkų* susi 
rėmimai. Yra užmuštų ir įražei- 
stų.

Kareiviai iš kartūnų dirbtu
vių išvaikė visti* darbininkus 
ir prie durių pastatyta- sargy
ba.

Sukilėliai pakilo, kuomet kai- 
knrių dirbtuvių savininkai pas 
kelt* sumažinu laikinai užino- 

■ kveljs darbininkams.
Darbininkai su tuo nesutiko 

ir pamotė dirbti Savininkai 
uždarė dirbtuves. Darbinio-

t kaina tas nepatiko.

I UKalinUr flllllillll ę . •
i j * ii i e : i \ : v publikos kariuomenė* Anglį kad ir jis priesinęsis karei. Nes £ 4 ____
karės metu nebuvo pirkęs nei 
vieno laisvės Imndso. ... . .

Manoma, kad aocijalhlų iš- 
kmusinčjimai prieš juridini ko
mitetą pasilmigsią ateinn*ičių 
savaitę.

ja turi padariusi santarvę drr 
su Pėrsijtis ša< hu, kurs yra up-

1 savo šalin 
msų bolševiku.

> Kitas svarbus Anglijai duik-

nierin* apleido Paryžių. Bet 
praeis gražaus laiko, kol jis čia 
atvyks.

“Uulija musų respublikoj, 
reprezentuojunui su militarine 
niisljn. Suv. Valstijos turi 
pulk, liaskell, kurs atstovau
ja visose Kaukazo šalyse.

Denikinas yra priešininkas.

“Ar jų* pusirengę susirem
ti su Isilševikais?“ paklaus
tas.

’ “Ne." atsakė prezidentas.
“Bolševikai yra dar rytinėj 
Kaspijos jūrės pusėj. Aiandie- 
nini> musų didžiausias prie
šininką* skaitosi gen. Deniki- 
tuu-, kurs laikosi reakcijoninių 
idėjų ir kurs kuriauju už nc- 
pndalinmną Rusiją. Bet tikrai 
pasakius, ji.* šiandie jau nėra 
liek stiprus.“

“Kokie jusų |M>litikiniai pie
nai ateityje?” |mi klausiau.
“Ar jus pasiliksite Anglijos 
globoje?”

“Jukino budu”, atsakė. 
• aies norime gyveni i pMi.vs 
vieni laisvai, neklausant jokią 
didžiulių viešpatijų diktavimų. 
Musų tikslą* — sudaryti K«u- 

'kazo federacijų *u Georgia 
lir Armėnija. Deja. Armėnija 
nelabai palanki tai federacijai. 
Ateitis dar nenustatyta. O gal 
pri*iois susijungti sii TVrsIjn. 
Musų religija, papročiui ly

tas tai tas, kud tasai mukome- giai kaip persų. Net kalba ar
tam} respuhlikoa pri pažiniu ui s tinia persų kalbai, 
širdingai ir maloniai atsilieps 
į malioiuetanus gyventojus In
dijoj. Kirijoj. Mesopot oinijoj 
ir pačioj Arabijoj.

Anglija — globėja.

“A’isa anrlų kariuomenė
Waahiugton. vas. 20.—Gydy- ištraukta iš Bakn”.

d

PREZTD WTLSONAS JAU 

KAIPIR PASVEIKĘS

s
Veikiai dirbsiąs su rašomąja

malinei*

Itojas Graveon paskelbė, 
' prezidentas Wilsonas , 
jiasveikęs. kad kasdien 9:30 ry
te eina save knbinietnn ir ližei 
ima liėgaticiai* reikalai*.

Dr. Gravson sako, kad pr1**- 
; ridentas dar nevartoję* savo 
| rašomosios mašinėlės. Bot vei- 
' Iciai ir tų daryriųs. II
PIRKITE KARAS TAUPY* 
MO ŽENKLELIUS (W.S8).

Padarius 
linijų hutų tikrai išganingas 
daiktas abiem šulini.

“Bet šiuo kartu nėra dar 
tokių sumanymų. Visas pasui! 
Ii* yra reikalingu.'- musų ži
balo. J vairios rųšies žibalu 
mes turtingi. Ir lodei galime

na*>ik <• trvrimli niifvt vi«mi *f< •• -• •• • • • -*•••

Vienna. vas. 15 (suvėlinta). 
— I’o žiaurių mušiu su Isdševi 
kais ant Clw*rsono. ukrninų nr- 
mijn atsimetė j šiaurvakarus 
linijoje < Messa-Razdielnaja.

šiandie bolševikai yra susi
dūrę su rumunais, katrie prieš 
raudonuosius turi pagaminę 7 
divizijas, ty. apie S4.1MIP karei 
vių. Visos tos divizijos yra iš- 
siskirsčiusios išilgai ujhjs Dni- 
estro. Be to. turima trys divi
zijos rezi*rvoje (atsargoje).

...: ........ i. .r* I Miliūnų MAilUU* 
menės (Misiiista prieš l>olšwi- 
kns iš I ngarijos fronto. Paau
kojama. kml senieji nugarų pnl 
kiii yra u n na geri. Bet nanjuo 
w pulkiios«* nupuolusi disci
plina.

Kulkas nėra žinoma, 
vietoj lw>!ševikai pradė* 
atakas prieš rumunus.

(Pirm poros dienų laivo 
pranešta, jog bolševikų ku 
rmoiiM’ifd* daly* keliose vie- 
Iom* |M*rėjm<!os h|m- Dnie-'. 
trą).

Ukrainai organizuojasi.
Sulig apturėtų žinių iš I k 

rainos, Černigovo apskrityj, 
šiauriuose nuo Kiievo. siiorvn-

kokioj
• SHV'»

Toks Imlševikų likimas ir 
kituose frontuose.

Ik rainoj ypač jiems t rūksta 
maisto. Nes valstiečiai grudua 
ir visokį maistų paslepia nuo 
j'J-

Bolševikų stiprumas.
Bolševikų sjs'kos šiauriniam 

karės fronte, inėnius .Murman
ską ir l’abalt i ją. yra 62,000 ka
reivių.

Vakariniam fronte Isdševi- 
kai turi 180,000 kareivių. Te
nai vadovauja gen. Zinovjuv.

Pietų fronte 144i.(MN> karei
vių. Vadovauja gen. Parskii. 
šita visa kariuomenė veikia v 
sam plote, pradėjus uja* JbP 
stru ir baigus Kaspijos jure 
mis.
Visuose tauriuose, Im* Sibori- 

joa tretinio) iMilševikai varto
ja 400,00(1 šautuvų, 17,000 
kardų. 13.IMM) kulkosvaidžių ir 
2,000 r. mintų.

Jiems reikalingos didesnes 
spėkos.

Bolševikai apsidirl*- mi savu 
ralistui*, pulsi.* vakaru fron
tai!. Tam tikslui jie turi turėti 
skaitlingas atsargas. Ne* va
kariniam fronte Im* rumunų 
daug kariuomenės turi dar k*n- 
,;aĄ . .

Ola informuojamu, kad len
kai visuose frontuose turi 330,- 
<MMI kareiviu. Be to ame 1IIO.

j°K šia Azerbaidjan respublikos
j"” t“‘l> Uikos atstovybė pirmininkas,.BELGŲ KARALIU8 APLAN 

kur* taipgi yra provizijonnli* 
jfrezident a* 1 o* respuldiko*. 
“Anglija leriariĄ duodu mum* 
svarinu patalinių per savo nu 
gštųjj komisijonierių. upsigy- 
venmų mieste Baku.

“Nri viena kita vicėpatipi 
pas mus neturi tokio* aur* 
tos rangos atstovo, knip Ang 
lija. fttai prnnmzn kamisijo-

RYSIĄS ITALIJOS 
KARALIŲ0

\ks. 20 L
tie Epocu rasit, kad trumpoj 
ateityj belgų karalių* aplan
kysią. ėia Italijos karalių 

kiršu..
valdovai
1‘flllJOj Ii

katulikišlcu 
norą lankę.* 
rfiltTSK.

nizimta .'»(> sodžių valsti«*riui 
prieš luilševikus. Valstiečių bu
rini aprūpinti šautuvais ir kili 
kas vaidžiais.

Kiti priešbolševikinini Ukrai
nai jMilaiko linijų Mogilev- 
Yampol.

Bolšoytkai užima imp IsKrj 
sunaikintas l*krainos teritori- 
iss. knd tlHiltsnlis in kariiinm* - *-» a j nnn .1.
nė* pražuvo be susirėmimų *u 
priešininku.

•m i*

atsargoje. Iš tų apie 10(1,. 
Oflo pustutyta prieš Isilševikua, 

Lenkų armijai prieš Im>Išcv'i- 
kus vadovauja trys generolai*: 
Sgeptyrl^i, Listovslii jr I\vasz- 
kii-Micz. Atalto viršinin’- u yra 
gen. Haller.

Ukrainai tvirtina, kad su pa 
vasariu t*krainoj tiebksią nei 

mu neapleisiu tos r^spublikoa. 
ton a! rasią savo k a nūs.

Marter.su
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Prūsų Lietuvių Rū
pestis dėl Tikėjimo

Prunų Lietuvių Balsu niuno- 
ris. išėjęs iš Tilžės sausio 25 <1. 
{jadimda raštų, kurį apgnrsino 
protestantų liuteronų vysku
pas G regory Klaipėdoje. Iš to 
rašto matyti, kad mus broliai, 
Prūsų lietuviai liuteronai, da
liai turi tris stauibiuosius rū
pesčius, kuriuos aiškiai minė
ja ir ketvirtų, kuris atsiliepia 
anuose trijuose.

Pirmutinis rujiestis apie rnė- 
ginicius. kurhius ypatingai du 
rydavo Jaukų (ne miestų) pa
rapijose. Antras rūpestis yra, 
kaip turi stovėti tikėjimas mo- 
kvkluje. Trečias rūpestis—tai 
dvasiškijos prirengimas. Ket-

kad išeitų trys liuteronų vy
skupijos, idant jos galėtų sau 
vienos sudaryti savo lietuviškų 
suvažiavimų. nuprigulmingų 
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 savu vaikams, u valdžia 
duotų pašel]»ų pinigais. Tos 
pampos did’irnn reikėtų nut?»i- 
kinti prie tu, kiek kurio tikėji
mu žmonių yra mokyklos apy
linkėje ir kiek vaikų yra mo
kykloje. Tada išnyktų tos kliū
tys. kurias jnu mato busiant 
<*vangelikų dvasiškija Prūsų 
Lietuvoje. Tada <lvasiškijai ne
reikės Imti tuo |Mičiu laiku 
dvi<*jos<* vietosi*, būtent, ir vai
kus mokinti tikėjimo mokyklai 
užsidarius, ir atlikinėti para
pijos jmtarnaviinu* dažniau
siai. pasitaikančius apyvaka
riais.

Protestantų dvasiškijoa iš
auklėjimas, muiiis rodos, taps 
aprūpinta* lengvai, kada Lie
tuva Įsikurs savo universitetų, 
.hunu tūriui Imti taip-gi ir pro
testantų teologijos fakultetas. 
Kaip visai Suomijai nuo senai 
ištenka vieno universiteto, taip 
vieno universiteto išteks ir Lie- 
tavai. Taip vieno teologijos fa- 
kulteto išteks ir lietuviams liu
teronams.

Tų fakultetų reikės labai 
protingai tvarkinti. .lame bns 
profesorių Ijęndrų visiems pro
testantams, bet jame turės 
būti atskirų profesorių refor-

_______________T------------------------------------- ...J ""
• > , fcun. J. Strimaa.

Įspūdžiai iš Lietuvos Savaitei 
Praėjus.

=

vitLaris- iieišrviškjamasi*_kJLuu.. Judams, atskiri) liuteruiiams

simas yra, ar Klaipėdios <*vmi- 
gelikų-liuti*roni) vyskupija tu
rės priklausyti ir tolinus prie 
Karaliaučiaus suvažiavimo, ar 
gal ji turės tapti visai siivv- 
stovė.

Klaipėdiškis protestantų vy
skupas praneša savo likylsis 
žmonėms. kuki dabar
yra uždaviniai, nepml u m la
mas savo minčių. kaip 
juos aprūpinti, .lis nori, kad 
patys žmonės iš anksto tų žino
tų ir turėtų apuiintiję visus da
li kus, kada nt.-ivis apie juos 
tarti galutinų žodį. Garbinga 
sis Gregoiy tikisi, kml Klai|>*- 
dus šalies valdžiai nusistovėjus 
prisieis daryti sutartį tarp los 
valdžios ir tarp evangelikų 
liažnvčios. J r mes prijiažįsta- 
me. kad taip reikės. Akla Imtų 
ta valdžia, kuri su kelių šimtų 
tūkstančių žmonių tikėjimu ap
sieitų kaip su iiėsanciu dniktu. 
Tokia valdžia drauge Imtų ir 
nedemokratinė.

Mėginimų klausimas yra 
grynai vidujinis i-vangeiikų 
liuteronų dalykas. Jie turi tei
sę ir gulę aprūpinti visai ne
žiūrėdami kilų dalykų, i,novų 
ir pilių/ teisę tvarkinti tikėjimo 
reikalus jie turi ir visuose da
lykuose. >M*t ir mes drįstame iš
reikšti savu nuomonę apie tuos 
daiktus, kurie ne jiems vie- 
iiicnis rupi.

Tai-gi mus norėtume, kad 
Mažosios Lietuvos evangelikai 
liuteronai taptų visai atskirti 
nuo Karaliaučiaus siivažinvi- 
luų. Panašų atskyrimą prisieis 
daryti ir Suvalkijoje. Tos ša
lies evangelikai liuteronai bu
vo jm valdžia Varšuvos evan
gelikų vyskupo. Evangeliktt 
liuteronų Suvalkijoje yra ga 
na didelis skaičius apie 7 ur 9 
Durapijos. Jei jus negalėtų su
daryti atskiros vyskupijos, tai 
galėt n būti priskirto® arlia prie 
KlnijM*do«. arija prie Vilniaus.

NaudiugmttMR butų, gal. 
naujai satvarkinti ribas taip.

konservą!yvanm arba ortodok
sams ir atskirų protestantams 
nacijonalisiains. Mažoje tau
toje ir neturtingoje žemėje ga
na sunku bus aprūpinti fakul
tetų su taip įvairiais reikalais, 
lw‘t norint susitaikyti vis gali
ma.

Tame musų universitete bus, 
žinoma, ir katalikiškos teologi
jos fakultetas, bet d»hnr kalba
me tiktai apie l’rusų lietuvių 
reikalus. Tie Prūsų lietuviai 
lieveik visi yru liuteronai.

Pažadų Pavojai.

Dėl Friburgo Studentų

dvarais, 
pubėgo

(Pabaiga.)

Aršiausiai su
Daugelis dvarponių 
į savo lx»nkijų, kiti ūkės
vesti ncliegali; neturi gyvulių, 
įrankių. Valdžia p. fileievi- 
činus norėjo truput] socijalis- 
tiškai tvarkyti laukų dirbimų 
dvaruose, bandė nustatyti už
mokestį, valandas darbo. Ka
da sėja, šieno . javų valymas, 
nustatyti valandas! Lutai pui
kiai tai išrodo knygose, ar ant 
rašto, bet gyvenime.... suvis 
kitaip ir pasibaigt* tuom. kad 
dvaruose liko ir, javų, o bulvių 
daugybės laukuose žiemavot. 
o tarp darbininkų vien tik ne- 
nžsiganėdimas.

Kaip šiandie yra su šalies ulbu.

.šiandie galima sakyti ir nu- 
teriotose vokiečių ur liolševikų 
vietose hado nėr, nors skur
das nemnžas: stoka gyvulių, 
padarų', timpanų. 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 hran 
geny 1 m;. juoktis nurisi, nes ma
tau, kad čion viskas piginus 
negu Amerikoj. Vis pamirštu, 
kati jie markėmis
moka, o aš tuojau* markes į 
dolierius verčiu.

I

gauna ir

Kni-kurios draugijos rink
damos aavo atstovus į seimų nr 
i tarybą (msinaudoja pasisiu- 
Innčiais asmehinūs. Tie asine 
nys iki šiol <lar nėra nieko nau
do? jffidnrę uri draugijai, ii ku
rios jie nori būti išrinkti, nei 
organizacijai, į kurių jie nori 
patekti. Hut jie moka gražini 
pašnekėti apie rinkikų nmidų. 
apie tai. kiek gero galimu iš
daryti lapus išrinktam.

Taip suvalkiečiui rinkėjai 
įtikėjo p. Bulotai, išrinko jį. * 
Nuu<Im, tiesa. Imvo rusams 
trudovikams ir rusų pajuokų 
laikraščiams. Kir pastarieji vi
sada turėjo užtektinai medžia
gos iš p. Puriškeviė’ians ir iš 
p. Beloto. Suvalkiečiai lietu
viai turėjo mokintis vien kan
trybės, skaitydami kų daro jų 
išrinktasis.

Dar ir daugiau buvo puvy*- 
džiu unrodnnčiti. knd nnvniin-
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ga yra rinkli (tužadančius at
stovus. Viena katalikiška dran- 
gjja (Chicagoje į Katalikų Vie- 
nyl>ę atsiuntė atstovų labai vei
klų “tautininkų” šulų. Drau
gijai uzt’*ko to. kud kimdidatAs 
j atstovus lauka Kristų ptbu- 

L'iuoti. Jai nerūpėjo, kas Krie-I 
1 tui išeina iš to pabučiavimu. !___

Kol mų- draugija* nežhma. Iduri 
kad pabučiavimu gulima ptrr ( 

■ duoti Žmogaus Sūnų, tol vie-j 
’iaim* gvvcmmr tvaikus nebus.1

Mnrkėmis 
Is-galu brangu ir taip: svaras 
duonos 1 */į markės, svaras 
druskos 20 kap., 40 fenigų4mal- 
kų sieksnis G00-700 markių, 
rugių purus apie Niaulius 54 
rtib.. Kaune 60, vietoinis •Su
valkijoj ir 2emai£iuot 25-30, 
mėsa 4-5 markė*, sviesto sva
ras 19 mar.; 10 kiaušinių 8 11 
markių; siutas geras 600-800 
mar., kurpės geros 200JUK) 
mark., batai su aulais 200 n ui r., 
mokestis darbininko mieste 14 
mar. į dienų, tarnai lės-virėjus 
100 mar. į mėnesį, nnmai mū
riniai iliduli mieste 40-60 tuks. 
markių. žeiuės geros margas 
l.OOOniar. Beje, ką tik girdė
jau. nori parduoti visų Biršto
nu kurortų. Markėmis baisi su
ma. apie 600,000'—650,000 
mark, (doiieriais 15,000—18,- 
o<Hi). Ar gi neatsiras Amerikoj 
lietuvį*, kuris tų aukso obuolį 
į savo rauką* paimtų? už metų 
-kitų Birštono vertė bus Iri- 
gulta. Taigi mulut. kad ta 
branguma dolieriais suvis ne
baisi. Už vienų dulierį 50 mar
kiu u*z I.O1MI dol (tiar.s e • ******
kių. Išltesų, jeigu šiandie lie
tuviai su dolieriui* pražiopsos 
ir kaimuose ir miestuose auk- 
so obuulėlius, iiž kelių na*tų. o 
gal ir už metų, turės valgyt 
piktarukšuius, likučius; ge
ruosius svetimieji suvalgys. 
Girdėjau ne vieną amerikieti 
kalbant: turiu kiek doiierių, 

noriu važiuoti Lietuvon, užsi
vesti kok] nors husiness, žemės 
pirkti ir tt. Kus taip mano, 
reik tik drųso*. Kupli karve
liai į burnelę |Mltįs nuatlėku, 
reik juo* jaisiimti.

Kaip šiandie su Lietuvos 
padėtimi yra?

lt- šitam klausime pirmuti
nių savo įsįmdžių nemeiliau. 
Kasdien, gulima sakyti, padė
jimus Lietuviu eina geryn. 
Paukštelis jau paaugo, pra
deda bėgioti, turi jau nagu ' 
Čius it snapukų. Mntot: bolšu 1 
Įvikai, kolėakininknt, vokiečiai 
iššluoti. G tuon» twr]»|i niek* 
tam paukšteliui n<*imdėH>. Vi- 
....nntni dalykai tvarkos*!, ha 
landho mėnesyj bus Kuriamn- 

ms Seimas. Liukti nuožmiausi, 
lenkai. Ir ridariniai dalvkni!

Įsusitvnčkyty kur kas grei
čiaus, ir leokai į savo I^enki- 

’ją nudardėtų tuojaus. kml vie- 
. na* kirminas Lietuvos ne
graužtų, tas kirminas vardu: 
stoka pinigų. • ,

i Žinot jos gerai, kų tai reiš
kia pirkau namu.*, dahar pirk
siu visus Imldus ir indus į 
tuos namus, įvesiu į tuos na
mus visus patogumus. Tie bnl-

ui negu namai. Nuteriota Lie
tuva pusę ludilu. indų, patogu- 
unų sutvėrė: turi įstaigas, su- 
nrinko žmones, užvedė šiokių 
tx>kią tvarkų (Kuriamasis Sei
mas galutinai jų nustatys), 
sutvėrė, aprėdė, apginklavo 
kariuomenę, kuri šluote šluo
ja priešus. Lietuva gavo karės 
pabūklų už I7*£> milijonų— 
pasakos. Lietuva gavo 4 mil. 
svarų paskolos—pasakos. Lie
tuva gavo ginklų, amunicijos 
—pasakos.

Tai gi atsimindami šitas pn- 
sakas, supraskit, kas tai yra 
sutverti valdžių, sutvarkyti 
salį. a|>grinkluoti. užlaikyti ke
liasdešimtis tūkstančių kariuo
menės ir antras metas su kur 
kas skaitlijigesniais priešais

Nesitikėjome, kad mus pa- ‘Apsižiūri Ir parašo: “Jei vie- 
lulpintas akyvas ir pilna- nau- kitas musų gyvenimo nu- 
<Hngų žinių pranešima- apie galėtas nepajiegia nužengti 
Friburgo universiteto studėn- toliau, tai jis netari teisės rei- 
tn.« liėfutlus sukels jų prdtte- kalauti. kml kartu su juomi 
tą. Protestą.-.* ti<**n, rimtas, visi pasiliktume ant vietų*.** 
kaip ir jie patys, bet per jį Neteko patirti ar. yra Fri- 
luatyt, kad jiems širdį skauda, burgu reikalaujančių, kad visi 

Jie spėja, kad tų skaude*- nasiliktu nnt vietos, liet reikia 
jitnų jiem- uždavė viena drau 
gė ponislėpnri po prauctoūš- 
ka slapyvardy M. Grandefrl- 
le. Redakcija pripažįsta, kad 
M. Grandefille yra pseudoni
mas. bet %‘Lituanios”’ irer-lkad ta unite rė klaidinę* Sel- 
inumuji vaidyba Kijslu įiui- 
dama savo draugę.

Tas asmuo, kurį “Draugu” 
redakcija ]>avadino M. Grand- 
fille, jau 191)0 metais buvo 
baigęs savo mokslus, 
prie Lituanijos nepriklauso, 
nepriklausė ir negali pri- 
klausvti, nes nėra lietuvė. Tas 
asmuo yra netekėjusi mote
riškė šveicarė. Todėl ir pra- Jus, nors jos dar nebūtų įsira- 
nešime yrn daugiau knlbos a- 
pie studentes negu upie stu
dentus. ,

“Draugo” redakcija kores- 
(Kindavo ne su ja viena, liet 
su astuoniais asmenimis gy
venančiais Friburge. Tai-gi 
buvo užtektinai medžiagos

pasiliktų ant vietos, liet reikia 
tikėti Litu unijos valdybai, knd 
vienas kitas tapo gyvenimo 
nugalėtAs ir kad ndpajiegia 
nužengti toliau. Taip pat rašė, 
ir G.randefiHn. Ji tik pridėjo.

savo• •

puuv sisleinu. i'ueu lai i*u»U-. 
n ink ei {tikėsiant, mes norėtu
me dalykų ištirti. Todėl ap
gailestaujame, kad Lituanija 
atsisako mums padėti. Ji tvir
tina: “Rašyt apie tai plačiau, 
bent šiuo kartu, netenka.”

P-lės Grandefille nuomonė, 
kad reikia duoti pašelpos 
merginoms einančioms moks-

jau aišku, kad Tautos Fon- į 

<ias tampa nuolatine įstaiga, f 
todėl nėra reikalo bijotis jo 
išhykimu. Vi«n kas gali į- 
vykti, tai tiek, kad jte turės * 
mažinu jmjanių talko* laiku, 
negu jų turėjo karėti metu. 
Taikos melu jis neturės reika
lu rūpintis Imdaujančiais ir 
IMtdegėliais, lodei moksleivių 
jaunuomenės šelpimą^ gal ne
sumažės, nors sumažės Tautos 
Fondo ištekliai.

Tai-gi visas ginčas sueina į 
vienų: Ar reikalauti iš šelpia- . 
mųjų, kad jie butų užsirašą 
universiteto studentais, ar rasi 
ditoli pii*ėlpoa u tiem.* kurĮtu, 
mokinasi kalbų prieš įstosiant 
į universitetų ?

Tikimės, kad Lituania ne
atsisakys išreikšti savo nuo
monę ir patvirtinti jų faktais.

5,000 
Pagyrimo Laiškų. 
UŽSITARNAUJA PILNOJE 

PRASMĖJE.

Liuosame laike kiekvienam 
apsimoka užeiti į a plieką Par
itetu. .--- , j

Mgs busime (jatunkinti paro
dydami. Jums didžiausių krū
vų laiškų, gautų paskutiniuo
se laikuose nuo vyrų ir mote
rų. ypatingai iš New York’o 
ir apielinkių, kuriuose jie iš
reiškia savo užuojautų nž tai, 
kmi išsigydė nuo skausmo vi
durių, vartodami musų žino
mų pagelbų PARTOLA.

Visi jie sutiko savo laiškus 
parodyti norintiem&.

Aplaikymas tų visų laiškų 
jiatvirtinu faktų, kad viri jie 
išsigydė nuo vidurių ligos pa- 
sidėkojant Portalai, apsireiš
kiančiai kaipo geriausia ir 
kaipo tinkamiausia pagelba 
dėl išvalymo kraujo ir vidurių.

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

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideiiosc skrynu
tėse ir kainuoja tik $1.00. 
Kiekvienos užtektinai dėl už
laikymu sveikatos visoje šei
mynoje ant 3 mėnesių. Užsi. 
sakykite šiandien').

APTEKA PAET08A.
160 Becond Avė., 
New York, N. Y.

(ApgrJ
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šiušios į universitetų, 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 gnl 
perdaug šveicariškomis aki
mis žiuri į mus gyvenimų. Ji, 
kaip daugeli* vakarinės nu
ropos moterų, mintija, jog 
margina į universitetų turi 
uiti tiktai retose nepaprastose 
aplinkybėse. Dėlto ji gali būti 
palinkusi statyti peraugėtų 
TeikalHvimų kandidatėms į 
universiteto studentes, dėlto 
ji gal šiek tiek perdėti ap
rašydama jų vargus.

TJei Lituanijos valdyba ir 
to* draugijos nariai neatsisa
kytų rimtai ir rainiai perkra
tyti šitų klausimų, tai butų 
naudu ir jiems ir visuomenei.

Tos gerbtinos draugijos va
dai teisingai sutraukė visų da
lykų į tris klausimus: a) at
skirų asmenų charakteristika, 
b) kaip einama ir kaip pri
valoma eiti mokslas užsienyje, 
ir c) klausimas dėl 1 i et n vi ų 
jaunuomenės šelpimo Fribur
ge.

Dar butų naudingiau jei tie 
trys dnlykili butų išreikšti 
truputį kitaip. Asmenų uhn- 
rikteristikų galimu padėti į 
šalį kaijjo medžiagų prirody
mam*. jei reikės patvirtinti 
vienų u r kitų pažiūrų. Tokia 
budu liktų du klausimu.

Vietoji* platuus klausimo 
kaip einama ir kaip privnlo- 
mn eiti mokslas* užsienyje, nati 
dingiau butų jmstatyti siau
resni* klausimas: ar Šelpti vien 
rtuurutur tnn snmsrmTC ttcrua- 
šiurius į universitetų, ar. gal. 
duoti )>aš<*l]>ų ir tiem* asme
nims, kurie rimtai rengiasi 
universitetan? Jei taip, tai ko
kiomis Sųlygomis apstatyti tų 
rengimąsi, kad pašelpos pini
gai neitų vėjais?

Trečinri® dfihdras*. nrbn9

klausimas de] lietuvių juunuo- 
nieaės šelpimo Friburge, kilo 
iš nesusipratimo. Lituanijos 
valdybai pasirodė, huk M. 
Grandefille kalbina neduoti 
pašelpos. Mums tokia mintis 
nei per galvų neperėjo, ne« 
turime daugiau to palies as 
muns iaiškų. kuriuose pasa
kyta, kad pašelpos dalykas 
tnntu nrnnlAtivifas Mum« v»u.• • • * .
matyti ženklų, kad Lituanija 
butų priešinga praplatinimui.

LM uanijoe Valdyba neri 
į gundo to. knd M-lle Grandfil- 

k* citavo Tautos Fomk) pra- 
Įnešimų sulpti tik •**"• l- 
ifmsibaigiMfft. 1 
valdybų genu daro, kad pri- 

; merui aitcre>uotieme savo sn- 
tHiM'i «»i mi*. »*riit>nk»iw*« ix-v» • * ž . j C * *
yko Indu, kūdn T^iit«•* a Fondas 
»pat ji; nežinojo* ar jt« '-nelšnvk*

konfrontuot liudijimus.
Gerbiamoji Lhunnijo.* val

dyba pripažįsta, kad M. 
Grandefille gerai charakteri
zavo lirdlį ir seserį 2ilevy-> 
čius. Mųx redakcija turi fak
tinių ir dokumentinių priro
dymų. kad teisingu yra cha
rakteristikų ponų J. Navicko 
ir L. Bistro. Apie ]mstarųjį 
mes turime žinių net iš Vil
niaus. Drįstame tvirtinti, kad 
M. Grandefille nesuklydo ra
šydama upie z] Minules Vosyliū
tę ir VilimAvyčiUtę.

l’-lė M. Grandefille savo 
charakteristikose neminėjo nei

vesti laimingai karę! Tr tai pa
darė nuteriota šalis! Ar žinot 
kų. kada prade<lu šituos daly
kus svarstyti, man gaivoj pra- 
deda svaigti. |m> draugiai 
šiurpuliai ima. kad gair nu
varginta šalis nedalaikvti. Kus 
tųsyk ? Baisybės, tamsybėm. 
Ne, šiju būti neguli! Ameri
kiečiui pad&>, prapulti savo tė
vynei. mivo įbroliams nedalei*.

Jau vilta savaitė, kaip Lie
tuvoj. Matot, ką ir kuip po sa
vaitės galvoju. Ar ne klystu? 
Ahinau, kml ne. (*’ion ne kurie 

{nelabai nori tikėti amorikie- kokių įžeidžinnčių silpnybių. 
Čiums. Kų daryli, nežino jų. Jos išsitarimai upie studentes 
tT« kelių dienų Lietuvos Vai- yni ne kas daugiau kaip pra
stybės Taryba išleis įstatymų, 
kml valdžiA gnli užtraukti A- 
merike paskolų T). Aš manau, 
kud tas Matymus Amerikos 
lietuviams bus brangiausia, 
kad kiekviudhs amerikietis 
put> save j>askiitinitujii niek
šu pavadį*, jeigu saujos Lie
tuvos bond'sa nuturės.
K mintis II. 1920.

I) Jau išleido. Red.

I KONSTANTINOPOLIS GER 
BIA BENEDIKTĄ XV.

rodymai, kad Tautos Fondas, 
reikalaudamas 
užsirašyti į 
uždeda joms 
sunkių ir nereikalingų naš
tų. Tai vrn p-lės Grande
fille didžioji ir stambioji min
tis.

Pripažįsttfnie, kad abejojo- 
me ar ta mintis yrn teisinga. 
Mums jšro<jė, kad Tauto* 
Fondas savo šelpiamąsias stu
dentes lengvai gali palinosuo- 
li nuo to reikalavimo, liet ne
žinojome ar bus nauda iš pa- 
ii nusavintu, ar šelpimo uįnigni 
nesusigers Į nekontroliuojama

iš mergini) 
universitetų, 
nnt pečių.

Ėv. Dvasina kutoiiros liMiuy- 
čioje. K<>nstnntiimpol?je, Tur
kijos sostinėje, manoma pasta 
tyti laidokos ženklų dabarti
niam po|M*žiui Benediktui XV. 
Tokiu budu norima išreikšti 
pagurinu u/ tų, kų popežius šio
je karėje padarė naudos .jos 
baisenybes maziiuih.mis. Tam 
tikrus komitetas rūpinosi su
rinkti liuosoų valios aukas. Jis 
laikraš^'iimse patalpino atsi
šaukimų: '|»astatyti paminklų 
didžio |m.| Manaus Bemriikto 
XV pagarbai, už kų gelbėjo 
žmoniją didžiai sopulingu šios 
karė* laiku aukomis, si____ _
mi* mm \i*ų« viaokios rasės ir 
įvairių iikcjimų žmonių.”

Tą Mimnrivinu visi nagvrė. 
Jam pritarė visi laikraščiai. 
Turp aukotojų pirmoje vietoje 
pusini.^- Turkijos suitanas, pu 
jo eimi sosto įpėdinis, EjApto! 
elailivn.*, armėnų respublikos Pt,n]* l’,,r>*dnl»imų 
prezidentas, atriskvrurių nr-*j*A’*'*,*t*^a* 
menų |>ni nafta, dirtvafr ifcydų jproUMtooja prieš tiu. bet ne 
rabinas ir tiadg kilų įvairiu . nAgea
valdininkų. AL . ; naudingus darbus žnumių tai

Tam *ih silhiiMlirti. /.versi ir kns lik*l»»ms. Tiuliu tnrmi N<*

]U<

jann imtume. knip vanduo j 
smilfi-I Todėl paskelbėme 
šveicarės nuomom/, kud Fri
burgu studentai Mulniržytų savo 
tylėjimo įžadus.

Tuos įžadus jie jau Hplaužš. 
la-t dar pennažai. Jie rašo: 
41 Musų ielįHinu dalykuose 
ules numatome tikrų netobu
lumų Ir jais t—ame sutdrupi- 
nę. ’ ’ Tps ir yra ]*ats gvar- 
biuusiatds dalykus. Visi esa
me aatijeji. Visiems rupi šelp
ti mokslus einančių jaunuo- 

.. M ,nenė* Abeji ir šelpiantieji ir1 
uriiikto ^‘Ipianiioii yra misirupinr to

1-*

šelpimo netobulumais, 
ko-gi karščiuotis t

Grandefille paminėjo vienų 
to šelpimo trukumų pri vers

li inų merginų rašymų į uri- 
Iversitetų. Jį {atrodė vienų tos 
prievartos blogų pasekmę, bu- 

kenkiantį 
l.it linui jo* valdyba

žydai ir kas
katalikų 

gerbia! »wudrvr? ntiodii 
l'ėvų ut jn terlfiu* ir jai.

to

Tai

M

tik iki kareiįj 
Tautos Fondo į

Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa tavo gyvenimą.

Tikriausias būdas palikti - 
budus palikti savistovių ir 
Imti savo bo«j tai Įsigyti for-*' 
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam f 100 ' 
įsigyti viena iš musų 40 akrų 
formų Wisconsine. Liėtuvhi 
upgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokykla.* ir savus 
žlnpnt . Patyrė Lietuviui far- 
meriai kurie nuo seno čionais 
turi npsipirke fa rimo bus tavo 
kaimynai.

■Rašykite mums tuojau* rei
kalu ujnn t pilnų informacijų, _ 
iaw lai reta proga, o mes jums 
pririųsimv kningutė |Mirodunt 
formas, gelžkeliai. miestai ir V 
javai.

(Agentai Reikalingi)
SANBORN « COMPANY,

ww 
r d
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veicarijoje^Lietuviai alude
t. Tpi _____
y 1919 metams baigiantis, 29S(smulkmenų mišinyj, o tuo tar- 
Fir 299 “Draugo” nnrii. buvo pu nei kiek nenusimano npie 

įdėtn korespondencija, įvardy- tikrų aukštojo mokslo pras
ta “Lietuviai Studentai Avei- mę. J’avyzdžiui, ji mini net ke- 
carijoje” ir jiamšyta asmens, lėtų kartų, knip naujai atva- 

■pnsislėpusio po slapyvardo žinojantieji studentai kunigų 
M. Grandcfille. Kaip savo tu- j Vadžioja m i ir imatrikulinoja- 
riniu. taip ir savo prasme (a mi (užrašomi universitetan) 
korespondencijų stato prieš universitetan, tat jiastebėjus šj 
akis Amerikos Lietuvių vi-'mažmožį iš draugų gyvenimo, 
suouienei didelį klausimo žen- ji nesupranta tikros jo reikš- 
klų dėl jos šelpiamo ir einančio mėn, nes (virtiną, kad tai da- 
užsienyj mokslų jaunimo Te- romą vien “dėl to, kad skai- 
bunie tad leista mums, kaipo tytis studentu ir gauti jiašel- 

nisiai Friburge gyvenau- pos iš Litunuijos”.
(tems ’rfndmhims i tai n<«i- j: nnujni atvykusia.
I„.A ♦

M

Ts To, knd naujai atvyknsie- 
’ -re

) M ineloj kort«s]xmdvn<Mjuj met gerai supranta immokų 
reikia skirti tryB pamatiniai, M, Grandcfille išveda, kad 
nors ir labai nevienodi daiv- jie “turi be naudos lankvti 
kai: pirma, atskirų asmenų universitetų, ir mokintis namie 

Į charakteristikų; antra priimi- kalbų.” Tuo tarpu, remiia- 
| pijalis klausimas, kaip eina- niies kaip aavo, taip kitų drau- 
I ma ir kaip privaloma eiti mok- gų prityrimu, mes drųsiai tvir 
Mki> nžsienyj ir trečia, klausi- tiname, knd uolus lankymo* 

hm* dėl lietuvių jaunuoiiK*nės universitetan ir kartu mokv- 
iUipmio Friburgo, fiioje tvnr- mos kalbų namie tiesiausiu 

koje mes ir stengsimės ūsais-( keliu ve<hi prie tikslo, t. y. Ši- 
( kinti pajudintus dalykus ir a-^tokiu budu greičiausia prisi- 

l'cjunes. , > rengiamu klausyti profesorių
Jau vienas faktas, kud ko- jaunokų. Jei šitam tikslui rei- 

respondentei teko informuoti kalingas butų tobulas kalbų 
Amerikos Lietuvių visuomenę nmkėjiinas, tai hutų kas kita, 
apie asmenis, kuriuos ta vi- Mes nesiginčysim dėl to, kad 
suomenė šeljua gera savo vn- nuodugnus kalbų j»ažinimas 
|ia, reikalavo nuo jos yjiatin- yra pageidaujamas dalykas, 
go takto ir atsargumo. Tuo tat tuo tarpu niekas musų be 
tarpu musij.korespondentė ap-tikro reikalo neturėtų, vien 
rviškė savo rašinyj didelę Šitų lum nik v vii nei visuomenės
privalumų štokų. Tuomi mes pinigų, nei brangaus laiko. Ir 
dar neprikišam jai blogo* va- faktas yrn tai, kad visos mnsų 
lioH, liet turime konstatuoti 
jo« nemokėjimų orientuotis 
hiUkij Įrvv«*niuu*.
mų atskirti nesvariiius daly
kus nuo svarbesniųjų ir aps
kritai plačiau jMiŽAelgti į mok-

draugės studentės, kurias 
taip jautriai korespondentė 
apgailestauja, jau moka visai 
gerai prancūzų kaltas ir guli 
pasekmingai klausyti univer
siteto lekcijų vokiečių kalba,

aleūvijos siekinius tai veiki- Tad, kadangi universitete pie
nių. Gi rezultatu buvo tai, kud nas gerai pritaikytas prie as- 
kore-pondentė darė pranešimų mena individualybės (kam tin- 
apfe žmones, kurių .nesuprato, ka gal laikyti mokytojams, 
nes buvo jiems svetima visa .-kili urnas kursus, kiti gali pa
savo (Hune. Nenuostabu tad,1 si rinkti liceneijato ar daktara- 
kad jos rašinys t cnt vaizdino (o laipsnį) be garbės “kapitu- 

ant paties aukštojo 
mokslo slenksčio ir grįžti į

( vien- asmeninį jos suhjektivu- Jiuoti” 
mų.

Skaitydami pranešimų apie kartų baigtų vidurinę mokyk- 
savo draugus ir drauges, ku-’ 
rinos pažinti turėjom pakan
kamai progos, mes aiškini nu
jaučiame protauto reikalingu
mų, ne* beveik kiekvienas ko
respondentės ] 
prie pažįstamų mums asme
nį}, j‘*i nepalieka dar visai siš- da, kad lietuvių studentų el- 
kių dėmių, tai beveik visno- gimasis Friburge mokslo žvil- 
met daro neskanų įspūdį. Vi- gsniu “duoda medžiagos sve- 
9ųpirma, esama intymių as- timtaučių kritikai”, o kad 
mens dnlykų, kurių nedera sukėlus tikro pasipiktinimo, 
kelti viešumon sutyg savo nuo- ar pasibaisėjimo Amerikos lie- 
žiuros. nes jie sudaro taip sa- tuvių skaitytojų Širdyse, ji 
kant neliečiamųjų žmogaus da- visų Friburgo lietuvių studen- 
lį. Todėl me* randame, kad tų darbų vadina naiviškumn 
musų korespondentė neišlaiko p ••istorija vtrta buvusių Ku- 
rei kai ingos diskrečios, kuo- sijos piliečių”. J tai gal ge- 
mrt ji rašo net gi juirardes riuusiai atsakys šis atsitiki- 
minėdama, pavyzdžiui apie mo ma*. Atvažiavus Friburgan 
ralę vieno* musų draugės e- draugui K. Knginiui ir jam 
vuiiueijų. Musų nuomone ne- ajuriinnkius universitete, vie- 
derėtų ir gi rašyti apie ‘‘ne- nas čia labai gerbiamas prof. 
paprastų nomšknmų” kitų G. M., buvęs ištisu* trejus mt- 
ilvicjų draugų, jcfgu net taip tus universiteto Rektorium 
hutų. Bet me* aiškiui matome, sunkiu karo metu, pasikvietė 
kad čia korespondentės žymiai jj pas save ir, pareiškęs, kad 
perdėta, dvi joH budo žiūrėti lietuviai studentai yra iŠsi- 
j dalvkn* per tamsins nki- dirbę evrianrių reputacija 
hiius. Teisybės delei posaky- kaip aavo darbštumu taip ir 
Įsirne, kad vien tik drangų Ži- elgimosi, pažadėjo kiekvienam 
Jrvičių charakteristikoms mes reikalui savo paramų ir pa- 
begaimiv nieku prikišti. > gvbių. Tikime*, jug šitas aukš

lįūsų korespondentės nusi- tos simpatijos pareiškimns iš 
.-t a tymas į universiteto mok- pnm>s žmogaus, kuria šiame 
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gal 1

trutig .

prisilietimas

Ių, kaip tai jmtaria musų stu
dentėms M. Grandcfille, butų 
ištikro netikslus laiko ir pini
gų aikvojitnas.

•Savo argumentams sustip
rinti korespondentė net pridė-

__ 5«—1!--------

klaidingu, negu jos nusistatv- 
mas į Asmenis. Ji griežtai 
tvutluū ir visa jas rašinio ten- 
• korija sakojead šiuo žvilg-- 
ni,n “nežiūrima n r tikru keliu 
einama”, ir š<|«- k<.Įin* jo? 
uet pavadinta “forsuoto uni
versitetan nžrašymo speknla- 
C-iiA -.AT vėl m»• k furitiu* kilti- riu <**inĮ| kwii» Į 

į . R—t. *• ♦«te«ai»1g Auit*U|tuil' |KVMIUI/^V ir IHUUttlHMHV 
rimtė skęsta mai ne .vartau dėti autokritikos.

TiWths tr paskutinis kores
pondentės pajudintas dalykas 
tai šelpimo klausimas, tat čia 
jos minty* sunkiausia suvaiko
mos ir pagaliau negalima net 
suprasti, ko jo* norėta, prie ko 
eita. Korespondencijos pra
džioje išreikšta ntva/.iuojnn- 
tiems Friburgan studentams 
pasitikėjimas, kad “l'umhis 
juos šelps reguleriai, tie dirbs 
nuoširdžiai ir viskas bus ge
rai.” Gi antroje koresponden
cijos pusėje pa<lėtas šitoks 
posmas: “Delegatai (skaityk 
Tautos Tarytas atstovai) bu
vo pranešę, kad Friburgu stu
dentai gaus iš Amerikos pa-. 
šclpo* tik iki karo gahr. Karas 

lutino Tautos Fondo praneši
mo, kad tolinu studentų ue- 
šclpa.** Turbut M. (»ra ode filio 
laukė tokio pranešimo ir tik 
nesulaukusi ryžosi rašyti savo 
“tiesų,” kurios buk niekas ne
drįsęs sakyti delegatam*. Gi 
jos “tiesa,” knip matome, tė
ra ištisu nesusipratimu. Vien 
žmogui, kuris rimtai nesirūpi
na pradėtu mokslu, gnli vai- 
dinties panašus dalykai Jei 
galima dar |>aabejoti ajiie. galu
tinų musų korespondentės iš
vadų dol studentų likimo, tai 
studenčių likimas aiškiai ir są
moningai išrišama neigiamai. 
Nupiepus jų charakteristikas 
visai subjektyviai ir apgailes
tavus savo nuosavus tvariųjų* 
M. Grandcfille vienai, rimčiau
siai jos nuomone, skiria ne
betik.. vertėjos vietų. Kode 
taip yra? Mus stebina šitoks 
korespondentės nusistatymas į 
savo lyties drauges, tat atsa
kyti į klausimų ncdrįsta:nc.nes 
tai jos pačios paslaptis. Pa
galiau koresjKmdentė išreiškia 
pageidavimo, kad Tautos Fon
das prajilatintų savo kontrolę 
atžvilgiu į šelpiamojo jaunimo 
kvalifikacijas ir jo darbavimo
si tvarkų. Mes noriai pripažį
stame Tauto* Fondui visiškų 
teisę rūpinti* tuo, kas jo šel
piama ir kaip leidžiami jo pi
nigai ir geidžiame, kad ši jo 
teisė butų kuopifniausiai vyk
doma, bet kartu, turėdami i*a- 
sitikėjitno Tautos Fondo taktu, 
išanksto tvirtiname, jog jis 
nespręs tų klausimų, kurių iš
rišima* priklauso Akademinei 
musų vvriausytai.

Gal ne pro salį bus čia jiažy- 
mėju*, kad musų šelpimo daly
kuose mes numatome tikrų ne
tobulumų ir jais esame susirū
pinę, tat rašyt apie tai jJačiau, 
tant šiuo kartu netenka. Me* 
sutinkami* ir-gi, kad lietuvių 
moksleivių gyvenimas Fribur
ge nėra lengvas kaip klimato, 
taip ir medžiaginės padėties 

ir kad de! te ne vie
no sveikata kenčia, tat kartu 
mes matome, kad musų kores- 
|M»ndentė, metusi atajojįmo 
sėklų Amerikos lietuvių visuo- 
menėn ir drumsdama musų 
santikius ir ramylię padėtie* 
nei kiek nepagerina, greičiau 
dar pablogina.

Kame-gi tikra viso to nesu
sipratimo priežastis? Mums 
matos, ji gludi pačios kores
pondentė* nsmenyj. Jri atsidė
ję paskaitysinn* jos rašinį, tai 
pamatysime, kad tai rašo gyve
nimo jierblokštas žmogų*. To
dėl ir musų gyvenimas jai at
rodo tamsia sjmlva išdažytas: 
studentus beveik jirievarta va 
vKiujauin uiii vrrnuvian, aurj 
jie lanko ta naudos, ir reikalo, 
paskui jie serga ir galop mir
šta... Nepripuoinmai tad ji imi-1 
gia savo pranešimų nekrulu-

nmun.u.u ««< v *r'V 1 VLBUlllljų 
kompetencijų, gal tarnauti 
Friburgo lietuvių jaunimui pa
liudijimu pakankamu subreu- 
dimo ir prisiruošimo j aukštąjį 
mokslų. Pridėsime bet-gi čia | gaiš ir sunkiais gyvenimo jspu- 
pat, kad, vartodami šilų ar ju-j džiais: “nebuvo taiko mąstyti, 
menti?, mes nenorime užmerk- viekas degė.” Tokiam žmogui 
ti akių j musų rilpnytan, ku- greičj&e drit-tų reikšti ne posi- 

o«ainĮi knip iy v i-u r šiame’piktinimo. bet užuojauta* ir pa 
** ” nigaiiėjimo. Vienok genu su

prantame. kad niurna nevalia

s:

t Pranešimas Lietuvos Misijos Delei 
Lietuvos Prekybos B-ves Sutar- 

tieš su Lietuvos Vyriausybe.
Ilemdaniasi Lietuvio vyriau

sybės įgaliojimu mm spalių 31 
dienos, 191!) m.. No. L")91, pun
ktas 7, Lietuvos Misija ir Lie
tuvos Prekybos Bondmvč, j pu
toje savo vedėjų ir direktorių, 
vasario 2 d., 1!>2I) m., yra nu
tarę :

L Lietuvos Prekytag Ben
drovė, tikdama, kad nuo Ame
rikos lietuvių butu užtraukia
ma vienos rųšies Lietuvos 
Tmisvės Paskola ant 3 milijonų 
dnJierm »8 nnnSimMrt
IMUikiobkai melų, siuomi tinka 
sudarytųjų rugpjūčio 21) d„ 
1919 iu.. No. 583(> tarp Lietu
vos Vyriausytas ir Bendrovės 
sutartį delei išleidimo ir par
davinėjimo ant vienu milijono 
dolierių Lietuvos tanų iš 51 j ( 
nuošimčių dviem metams skai-1 
tvti sunaikinta.

2. Lietuvos Prekvtas Ben
drovė pasiūlo, ir Lietuvos Misi 
ja pilnai sutinka, idant vi
siems, kurie yra išpirkę arlm 
dalinai užsisakę mm Bendro
vės minėtosios rųšics tanus,

I

I
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butų duodami laisvės paskolos 
bonai, o tiems, kurie netiktų ir 
kurių pinigai jier Bendrovę jnu 
butų Lietuvos Misijai |Misiųsti. 
Lietuvos Misija sutinka gra
žinti į mėnesį laiko mm šio pa- 
sk<*lbimo.

3. Lietuvos Misija šiimmi pa
liudija, jog Lietuvos Prokytas 
Bendrovė, turėdama ommiyje 
didį svarbumų veikiau ateiti 
Lietuvos vyriausybei pageltam 
ir norėdama dėtis prie vienos 

1 iMrvn- t ••• vės- f1? 
skolos, pirmoji yra Misijai 
įmokėjus: 15 tūkstančių dolit*- 
rių surinktų jos nuo tanų pir
kėjų ir pasiliki, jog visi pirklį-
•šieji pas jų tanus sutiks pa
mainyti jtms Lietuvos Laisvės 
tanais.
(Ants]>auda)

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

Prezidentas.
Pasirašė, F. J. Kalinaus 

kas. Sekretorius,

DAUGIAU AGITACIJOS.
Lietuvos nepriklausomybė 

yra labai painus ir svarbus 
klausimas. Kas žin n r kada bu
vo ir, galima sakyti, nebus mu
sų tauto* istorijoje kitų svar
besnių.

Apsvarsčius šį klausimų pil-1 
imi niulume, knd musų ir kitų 
gentkarčių ateitis nusistovi 
šiais iiervcrsmių laikais. Nejx»- 
ilgam išauš naujas rytojus ir 
su juomi pasaulio atsakymas 
musų tėvynės ateičiai. Ar lik
sime liuosais Lietuvos pilie
čiais, galinčiais tvarkyti savo 
reikalus, ar, neduok Dieve, vėl 
busime priversti pasirašyti j*> 
nelaiminga Unija su kuom 
nors. Lietuvos visuomenė šia
me dalyke aiškiai nusistatė. 
Nenori unijų ir gana.

Nelaimi senai “Drauge” 
tilpo straipsnis, kurio auto 
riu* skundžiasi, kad lietuviams 
netaip sekasi, kaip svetimtau
čiams dėlto, kad stoka vieny
bės. Ištikro, tat iš dalies tiesa. 
Bet žvelgiant į tautų istorijas, 
randame, kad ir jos buvo su
skilusios į partijas. Pavyzdin, 
didžiausioji pasaulio demokra
tija—Amerika, gimė federalų 
ir demokratų partijos nesutiki
muose. Kas gali sakyti, kad 
demokratai su republikonai*1 
dalmr glamonėjasi f Nebent ak 
manimi*. Tlžtal, nor* **įr«i d’.’
stos visados daugiau padarys” 
yra labai geras obalsia, tečiau* 
jojo neprisilaikynm* nevisados 
reiškia pražūtį.

O bet-gi ne visiškai kiek rei
kia (lomos kreipiame j vienų 
fundamentali inųs laikų daly
kų, būtent agitaciią svetimoje 
spaudoje! Imkime savo pric-

atsisakyti nuo sunkioa gyveni
mo kovo* fiačioje jos pradžioje, 
nea tai reikštų atsisakyti nuo 
vieų *avo idealų laimėjimo.

Ir jei vienas, kitas ...mų gy
venimo nugulfla.-. iicjtajicgia 
nužengti toliau, tai ji* neturi 
teisės reikalauti, knd kartu su 
41WWnį t-iej ymlilrtnmo «nl yjp 
ta*. Jam dera vien drangiska 
|iage!ta, tat visiems kitiems 
mn?ų draugams ir draugėms 
tegaliu vien pasakyti: drųsiai 
pirmyn!

“I-jtuanijos ” pirniihinkas: 
V. Mykdaitis,

St. Šalkauskis. 
Ix. Tamošaitis.

Fnlmrgns, (Svoto.) 
Sausio 24 d„ 1930 au

Gorli. knn. .1. Vyšniauskui, 
virtinės lietuviu parapijos kle
bonui, išvažiavus Lietuvon pa- 
Imigoje rugpjūčio mėn., 191!) 
m., jo vietų užėmė gerb. kuu. 
Jurgis Šimkus. Pastarasis Me
tanas yra lygiai pasišventęs 
savo pampi jonų laimi kaip ir 
kun. Vyšniauskas; Nors dnr ne
senai kletanauja, o jau su gerų 
parapijom; pagelta sugebėjo 
surinkti dauginus HMM) dol. taž- 
nyčios papuošimui.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mu»ų» imctna Ir m.'kymo budu J<|* 
trumpu įkiltu Umokr.ite viso ama

to.
Me* turime dldllaualur ir cen -v- 

*lun kimino, de*imin* Ir aiurimo 
įkyriu*, kur kiekviena* rauna retu* 
praktikom lx'xm;uklodama*.

Vi*uo*o Mūvimo įkyriuose ma*lnu* 
varomo* elektrų* Jicru.

Kvie."lame kiekvieni) ateit, bito ko- 
klun laiku, dirna ir nr vakarai*, pa- 
lU&iurėtl Ir tuuukalbėtl dėl -4I TŲ.

PaUent* daromoi mih* mtero*. vl- 
tokio (Uliau* ir dydlio A bet kuriu 
nuirtų knyRoa.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

F. Ka«ufckA, VortUu
STa¥e RTnrFT, chicago. 

Kampa* Uake UL ant 4-tų lubų

Gerb. Kunigas Jurgis Šimkus.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2301 WtM 32nd St.

Kampo* S. Ixmvltt St.
Tolcfonaa Canal 4*22. 
Vatandoa 1—t |r 7 Iki 9 vakaro, 
lleaidenaija:

SIU W. 42nd tit.
Telefonai McKlnloy 4»8» 

Valandos: Iki 10 Urrto.

;Dr. M.Stupnidd
3107 So. Morgan Street 

erncaco, uxxxo<i» 
Trlrfonu Varrta MISI

| VM.Bdo* — a Iki 11 U ryto. 
’ * po ploty Iki B vak NodMI»
1 oila nuo S Iki I vai. vakaro.1

‘šus lenkus. Iš priešų visuomet 
galima daug pasimokinti. Jie 

i daug dari»»joiaęi Įjyo atžvilgiu. 
Idant tai jnitVrus, geriau imki
me paskutines politines kny
gas. mėnesinius laikraščius, at
lasu*. dienraščius ir perskaity
kime jųjų turinį. Ten rasime la
imi daug apie lenku*: jeigu ir 
bns kas minėta npie lietuvius, 
iai tiktai kokiame tamsiame 
kampelyje, kur žmonių aky* 
nepasiekia.

Rašytojui teko praleisti 
trumpą ini^i su didžiausia 
žemlapių išdirbėjų kompanija 
apgarsinimo reikalais. J akis 
jmoln faktas, kad ši kompanija 
neturi nei vieno atskiraus Lie
tuvos valstijos žcmlapio. Pa
klausus kodėl taip, komjmnija 
atsakė, kad nėra naudo* spnuz- 
dinti tokias kopija*, kurių nie
kas nereikalauja. Ix*nkijos žem- 
Inpis išėjo įvairiose formose. 
Per 1919 metu* suvirs šimtas 
tūkstančių kopijų buvo išpar
duota. Žinoma, Europos žern- 
lapi* talpina ir Lietuvą, vienok 
ar nebūtų pelninga lietuviams 
pramonininkams pasi naudoti 
šia apsigarsinimui metodą* 
Tegu jie užsisakytų Lietuvoj- 
žemlapių, prie jo jn idėtų savo 
firmos pagarsinimų ir dalintų 
ėmėjams. Tus. aš manau, at
neštų dvigulių jielnų—garsintų 
IJetuvų ir taip-gi garsintų lie
tuvį pramonininkų.
“ dcniigt j”E>, Tutuduimsis

Kryžius, Kareiviai, L L. Bontj 
kampanija ir tt., ką svetimtau
čiai žino apie jas? Kokį ekono
minį pelnų jiasaulis gali tikėtis 
iš laisvos Lietuvos? Kų dailės 
pasaulis js-lnys? Lietuviais 
svetimtaučiai žingeidauja, už
tat nm*ų šventn priedermė *U- 
juižindinti juos su mus šalimi. 
Be •abejo, toki.- darbus suma
žins musų menkų fondų, vie
nok, jeigu mes pasiimsime sau 
tikslų: iškariauti laisvų Lie
tuvą, nors ims paskuti n; centą, 
tai nėra abejonės, kad kilančio-• • .* Į , Įji griiuun lv su dekiiigiimu grų 
žį> išlaidas. Dabartinis karia
vimo bilda* vra spauda! Til
dei:

Garsinkime*! ,
Be garsinimo nei joki* daik- j 

ta* nėra žinomas tankai pa-! 
vartojo šių metodų ir jielnė.

Gyvenimo laikrodis greit iš-Į 
muš paskutinę valandų. Todėl 
vary kimo ■ daugiau agitacijos 
svetimose kalbose.

Marginėta

Skolos parapija dar turi 19 
tūkstančių dolierių, kurių tiki
mės netrukus išmokėti, jri tik 
sųtalkoje su klebonu veiksime.

Lietuviškas klosas šiuosmot 
laukit suvirs KM) vaikų. Kaslii.k 
mokyklos, musų padėjimas yra 
geresnis už Suv. Valstijų lietu
vių. Mat, nė mokyklos, nė mo- 
kvtojų užlaikymas mum* r.v 
cento nekainuoja. Miestas vis
ko aprūpina. Ikišioi turėjome 
pas kirtus 3 kaml>ariu* lietu
viškoms klosoins prancūziškose 
valdiškose mokyklose, o datar 
dar ketvirtų tikimės gauti.

Vietinės draugijos veikia 
kiek gali. Sausio 21 d. Katali
kų Vienyta vaidino misterijų 
“Žydų Karalius.” Vakaro jjel- 
nas paskirta bažnyčios papuo
šimui.

Vasario S <1. Sv. Onos pašei- 
pine dr-ja surengė margų va
karėlį. Atsilankiusieji buvo 

i pilnai jiatejikiriti.
Vietinis.

REIKALAUJA.
Reikalingos Moterį* mazgo 

jiniiii valymui ir džianitorių 
darbams naujame bildinge. 
Trumpos valandos, nuolatinis 
darba (dayvorkia) ir gera 
mokestis.

D. S. FISK gi C0.
225 N. Wabaah Avė.

FARMOS ANT RANDOS
100 ukru «*r«>*'lcine» nu ireriUa bu

di nkni*

*0 nkrtj f n rtita. nyru llnl Ir maAlnoa.

r.n akru pnraMtinrt*. tn n kiti imi rv- 
vulial. ant nudarbra arba ut plnin- 
KU*

FIR8T NAT’L. R. & CON. Co.
840 W. 33 Street 

Chicago. IH. 
P. NVRKKIICA

LIET. PILIEČIŲ DR JOS 
VAK. PA.

Pittsburgh, Pa.

Valdybos AntrnJtai*

J. P. Petraiti*—pirmininką*.
J. Jnnauaka*—vire-pinniįlinkas.
J. tV. Patckcvich. nutarimų rui- 

tininkaa. •
J. Dnukšy*—finanjH, raštininkių.
B. W. ftodiutN
Direktnriai:—S.

Pakrocii*. R.
J.

liniukai
Simanavičius. 

Liniinakaa, F. 
Marcinkcvich, P.

Į J
I \ riiMoVM,
1 Bardui lAuck* t.

Lipomų direktoriaiJ Kybar- j 
į ta*. P. Marmoka*. /

4-----------------------------

« 
T*L Drovar 7»41 

Dr. C. Z. Vezelis
IJKTI.-VIS DENT1STAS 

Valandos: tuo 9 ryto Iki V rak. 
NeddHomia pasai autarini* 

4713 SO. ASHIuAND AVESTŲ K 
arti 47-lo* Gatvė*

■------------------------- —«
K

K

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojai ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8t

Hntnp. 4» Ooart 
Re*. 1229 W. 4B A»cuue 

Telefoną* Cicero llll
Ofiso Cicero 49

KALKAME LIETI'VI AKAI

X

i

S. D. LACHAWICZ
IJatuvy, Or.l.oriui patarnauju. laido- 

uraar b* pl«l»u«la. Raikai* nvlJUo *)• 
niaukti u n>.h« rt.rlm k-MI.

2314 W. 23 PI. Chicago, III.
T«L Oaaal SIM.

.............................................-—-ii

Dr. L L MAKARAS
Urluti* O Jd rtoja* tr Ct»trar**« 
R»^te»4r: D* MUiIim Ar*.

r*M*M* l*aUm>ui MI te FaliMM MM 
C2Mc««oJ; U1& So. Wood fitt.

Tik KM,er*a <»k»k* na* 4J4 Ud

it........ T - ---—--- n

X X

M'

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT IAW 

Lnrrrria advobats* 
44,42 te. UOOD HTKEL'T 

CHK'AOO.
t
I

—X

«•* « •••«4k« »»*-0

Rcatd. 0S3 So. AshlanU Blv. Chkoso.
Haymarkrt ĮSU

DR. A. A. ROTH, 
f! u va. KjdjioJaa ir chlrurpa* 

Hp«xijal|.la. Moteriško. V,rGk<j
• Valkp tr Ouj riirouliku Uru 

o(oa»: 3*jl So. UalM«x! St.. CiOcoco 
Trlrfotiaa lirom >003

TALVrrAS: IS—t! ryto !—» !*? 
pw« 7—• vak. NrtHJoou 10—11 4.
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Pa. V. Liet. Die
nus. Lake Snlv, 
Pa. S-15-19 ...........(
5—Nvwark. N. .L
1 sk........................... 1

(i—llill City, Minu. 
L. D.........................
7- L už Libcrty 
Bnnd C<»p................ ‘
4_Ct dinnlai- O.
• J.,\. •■•••■•«•■•■ 

439—\Vaukegan, III.
25 sk......................... j

4411—Cainbriiigi',
M ass. .*15 sk............

441— \Vaterhury. 
Conn. šv. Kazi
miero dr-job, 50.00, 
Šv. Jurgio dr-j<»s 
L. Bond. $2tMUML.

442— Dulutb, Mmn.,
G. S.......................... |

443— Grange, Mass.
110 sk....................... i

444— Scrunton, Pu... 
44.'»—Mandivstvr, N.

H. 49 ak....................i
446— Broukiyn, X. V.

T. S..........................
447— Auisterdani, N.
\., (>•) sk..................

448— Malianoy City,
Pa...........................

449— W o įvest e r,
Mass., 30 sk.........

450— K eglinei-, iii..
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ak................................į
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Conn.. 61 sk............. I' I
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458- Brooklyn, X. Y.
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79 sk......................
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465>Fiit»mirgii, i*a. 
Av. Vincento par.
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Gruodžio nmėesio ineigos.

488— Brighton.
Mukk. 137 sk..........

489— Hill City, Minu.
T.. D.. 7..T.......I

490— Hazleton, Pa. .
491— Waterhurv,

Conn., 40 sk...........
492— Phi (adei phia.

Pa.. 106 dc..............
493— Port \Vashing- 

ton, Wmu K. E...
494— Trenton, X. J. 

55 ak.
495- -(.'inrinatti. <>. . 
496 - Lindi-n, N. J.
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499— Providenoe, R.
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Muks..............................
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507— Racine, Wis...
508— Curtis Bay, ,

M <L, 28 ak. ...........
509— Melrose Park.

III., 47 ak................
510— Pbiladelphia,

Pa., 20 kp.. S. L. 
R K. A....................

511— Wanumio, Pu. .
512— Cfaeuter, l’a.,

L. I). S. 19 kp. ir 
T. F. 17 xk............

513— Amsterdaui,
X. Y., 6.5 sk...........

514— SVadiington.
Port, Oouu..............

515— Keu h net-, III.,
47) m kc*•*•
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22 ak.........................

517— Detroit, Mielu.
J. B..........................
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Draugas” į Lietuvą
Gina už. ..
METAMS $6-oo

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.
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. Siunčia Pinigus Lietuvon 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA į ’

Xmpux iios BcnJrovėė dcyriue fuadvjv akciją.
Siuncianm pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama pašjiortai,

€

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai 
100 markių arba auksinų $ 2.50 
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Conn., 40 bk............
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Ncv. Br.Lmti,
Ponu.........................
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8. U H. K. A. ym micidr* puikinu^ iNuiuulyje hetuviflu) 

spalvuotą kaletidorių ku Lietini* Pvrcidcnlo A SnirtouoM 
veikiu. .y

Visi S. L. H. K. A. nariai ir "Gantu** skaitytojai tų knlpu
Uorių guvu dovanai? J ri Tarnatų dar jo negavai, parūkyk tu<yuu?< j

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

N K). U KAIiLK BTRKKT 
Oyrenltno Tai. Humboldt »7 

▼akarala MII W. M-od MmM 
T«L IU«Mw<U OH 

CHICAGO. EJL

• l

i Pasaalij

X o irdami Išsiųsti ]>iiiigiis Lietuvon, parašykite aiškiai pihi* var- 
tlų, pravardę, adresų to. kuris pinigus siunčia; taip gi vardų, pravardę 
ir pilnu lulreMj to kas turi pinigus gauti Lietuvoj. Pažvmėkite kiek 
markių arlia auksinų aiuiM'iate. Jšpirkite money orderį arini čekį var
du Bendrovės, buiuuj, jauial čion nurodytas kainas dol i erini s ir siųskite 
šiuo adresu:

t

100.00

10.25
133.55

50(1001 
267.00!

625.00* 625.00
■

190.00 190,00

~ (Foreign Exchange Dept) ”“"
456 Grand Street Brooklyn, N. .Y

f

Dr. P. P?ZALLy7 
Lietuvis Dentinai 

iomt Mo. a
vanaKDOMi • ai a
McaaaeeaMi

V. W. RUTKAUSKAS

Pasiūlome Naujos Teatralius Veikalus
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama II dai-vne. 10 akmenų lošia. 
KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
• 6 veiksnių, 9 paveikslų drama 13 lošėjų ir kelctaa ku- 

• rei vių, pasiuiMinių, tarnu.
KAINA 35 CENTAI.

“DESENZANO MERGELE”
3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ

152.82

25.00

425.69-

I,l1»7.on

152.82

25.00

425.69

U ,127.55

i

ADVOKATAS
Vada IUMm VMmu*- T«ta>»» 

orumą IMdoiir* t y J:
• tv. MAkiHNGToh NTllKIST

ii.
Tri.

į, j 6uwv. L. m. m. A. wri» iii ūmuw Mutttyuųu. o tų 
kah u<loriij uuum.dovanai. 8. L. E K.'A. nariam* kfllcn<l«iri»1 
duuduiiia liktai per kuopų raiiiniiikiii.

K L H. hi. A. kuopi* viwiM* iiiluvių ItdionijuM Aiurfiko
■ >. Kluorii tfiluriiMH'ijy apa- kalcuduriaiM gavimų ir įiuraugtat 

virtinėm IftiofM*. ntii įninku J<*i trti nėra 8. L. R. K. A. kuopų*. 

Uau4. lufotsnMCMų adn>uojani: 1 M

i
f



WESTVILLE, ILL.

8t. Louis’iečiHi 18.
Augftolėlis.

>7 t.

t

ELIZABErHPORT. Vt. J.
* -

Vasario R d. pariipijns sve
tainėje L. Raud. Kryžiaus rė- 
mėjų *yrio buvo metinis su
sirinkimus. Posėdį atidarė 
pirm. Pranas Savickis.

Valdyba liko ta pati, tik atsi
sakius raštininkams jų vieton 
išrinkti šie: R. Džiovalas, 2f8 
l’ine St.—prot. rašt. ir Baka- 
nauekas—fin. rašt.

Paskui nutarta surengti pra- 
aaimu. Uvuiupu duv/uiclių. Lie- 
tuvos kareiviams išrinkta ke
turi vyrai, kurie jas rinks. Nu
tarta pasiųsti Centran $200.00. 
Dabar kasoj randas’ išfpraeitų 
įuetų $25.00 su centais. Sumo
kėjo $7.0t), išlaidų buvo $1.00. 
Viso $31.00 su centais. Narių 
pernai skyrius turėjo vos vie
nų šimtų ir tris. Kur-gi dau
giau lietuvių! Jug EliAbetlie 
skaitoma apie keturis tūkstan
čius.

Broliai, atkreipkite dėmesį. 
Pavaduokite naviomis qp&<>- 
niis, nes geros širdies pasišven
tę vyrai, moterys, vaikinai ir 

. mergaitės didelį darbą nuveikė, 
nes tėvynei sukolektavo ir iš
mauta Centran $600.uū. Mote
rys numezgė keliuiikų svederių 
ir pančiakų. Išsiuntė didelę dė
žę drabužių ir dabar neliauja 
darbu uties. Medžiaga nėrimui 
pančiakų dar neišsibaigė. At
eityje turime jjasivnduodami 
dindi.

Tai-gi kam rupi tėvynės li
kimas, meldžiame atsilankyti 
kas antrų panedėlį, kuino įnė- 
nesio. 8 vaL vakaro į parapijos 
salę ir dirbti kartu sti mumis, 
kad šįmet galėtume dešimts ur- 
kių daugiau nuvri^ti tėvynės 
labui. Tai-gi, lietuviai, su rem
kime Jjeėiu8r savo darbais nu- 
stebinsim pasaulį.

M-čius.
___ - :

b*

■ .................................B. U*- --------į
l^aaekmės buvo tokios: pir

moj dalvj mūsiškiai padarė 19 
point, o St. Tiottm’o žaidėjai— 
6. Antroj dalyj valpiiralaiečiai 
padarė 6 point, o svertai tt. 
Viso-vslparaisieėiai jxidarė 25, 
o

• ! r ■‘Jf

s

K

Ciilv’AGO HEIGHTS, ILL. 'REDAKCIJOS ATSAKYMAI. _______________________________ •X 
I

ELIZABETHPORT. N. J.
► *4 r ■ • . X- 1 • L-«- ,

Kai-kurie Elizubetho žynius 
Ketūnai paftttynii negražiais 
darbam, t. y. kažiriavinių iš pi
nigų. Gėda taip daryt. Liauki
tės.

Vietinis 
k • **3* a J •-/ . z **« <- •>.

Į----- - j- — Į —W~

VALPARAIS0, IND.

Vienų dienų savaitėje turime 
koplyčių (Chapel time). Pusva
landi. arba dnugihu. koplyčio
je, kaip paprastai, buvo malda, 

, dainos ir kalbos. "Universitetu 
Auditorium moksleiviams ten
ka ižgiraTi daug pragainų, ws» 
univėraitetas pakviečia* gerų 
kalliėtojų. Kalba ir patys pro
fesoriai.

i Ketverge, vasario 12 <]., L y. 
Lincolho gimimo dienoje, kop- 

5,' lyčioje kalbėjo prof. Mareland 
apie prezidentų Abraomų IJu- 
coln’ų. Nupiešė ju jaunas var
gingas dienon ir didžius nuo
pelnus, padarytu* šiai šaliai.

Prof. Mareland Vai p. uni- 
Vr'rififa’to liunn pfrmifF motu*. 
Mokiniams yra labai prielan
kus. Jis yra unįversiteto regi- 
atnrrnr.

Ta pačių dienų pugHrmntu, 
kad vakare kalbės prof. B. E. 
WilHtuns. Žinodamos, knd

Skaitai laikraštyj žinutes iš 
kitų kolonijų ir linksma, kad 

'juač YvTk UHitti t*d/.b y <i v.- ii Ui U 
tos labui. Pi ruda u ir tnųs ko
lonijas lietuviai daugiau veik
davo. Šiandie pridygo daug 
partijų, atsirado daug nuomo
nių, o tėvynė ir Bažnyčia maža 
naudos iš to turi. Galima sa
kyti, kaip ta ‘kirkužė yra, tai 
daugiau priešų, negu mylinčių 
tčvynę bei prisilaikančių do
ros.

Vasario 8 d. Sv, Rožančiaus 
Moterių ir Merginų draugija 
buvo surengus margų vakarėlį. 
Suvaidinta “Daina be galo” ir 
“Pašėlęs dantis.” Pirmąjį vėi- 
kslukų vaidino: Garliausko ro
lėj Morta Mičiudienė, Grybo— 
A. Slikienė, Durovo—P. Kara 
hūtieitė, y’erenikes—A. Sli
kienė, Teresės—O. Urbonienė, 
Abelio, žydė—0. Misiūnienė. 
Vaidino gerai. Negalima nė 
reikalauti geriau iš paprastų 
moterų.

Antrų veikalukų vaidino: 
FMIrturo rolėj Q. Miriunio?!*’, 
ligonio—M. Mičiudienė, tarno 
—A. Slikienė, pobcinono—0. 
Abramavičieuė. Ir šitas veika- 
lukas gerai suvaidinta. Žmo
nėms patiko. •

Dialogų: * * Pasikal bėji mas 
li.etiitflilės.en paltokaite” atli
ko M. Mičiudienė ir O. Misiū
nienė. Žmonos iki soties pri
juokino. * «

“Apie anglekasių kasyklas,” 
eiles, padeklemavo O. Misiū
nienė.

“Dirbtuvės darbininkas,” 
eiles, padeklemavo A. Slikienė.

“Dėl laisvės tavo” padekle
mavo M. Mičiudienė.

Joana Mičiudaitė (8 metų) 
gražiai )>adekleinavor“Oi lietu
vaitė. pagalvok.” Antrų kartų 
tą pati mergaitė padeklemavo: 
“Jr kos-gi iš visko teliks.”

Vietinis klebonas gražmi kal
bėjo apie mokinimų vaikų. Po 
to buvo dainos. Programa už
baigta Lietuvos himnu.

Neteko girdėti, kiek liko pel
no. Gaila, kud mažai žmonių 
atsilankė tau vakarini. Nėra kn . M I i ■*■»*»« — — ■ —*—**^ a* I
norėti iš musų priešų, ule ir 
musų jjučių žmonės mažai pri- 
jaučia savųjų rengiamiems va
karams, ypač peiktina, kad ne- 
v*bos ir draugijos narės susi
rinko. Vienos pas išveli tusios 
dirba, L y. rengia vakarus, pa
vargsta, d kitos keliais centais 
nenori prisidėti, kad tie vaka
rai butų pasekmingi.

Girdėjau, kad vasario 13 d. 
mus vyčiai rengia šaunų kon
certų. t

Moterų A pš vietos drau
gija ir-gi rengia vakarų. Malu- į 

Inu butą, knd tn draugija, pmd-1 
vadinusi taip gražiu vardu ir 
skleistų apšviotų. Vienok ap 
švičtos tarpe jų nematyti. Už-

Malonu pasidalinti su vihuo 
mene linksmomis iš mus kolo
nijos žinutėmis. Kaip buvo 
gurfdnta, bul vasario S <1. Chi 

Į cagos vargonininkai rengia 
konoerių, taip ir įvyko.

Pirmiausia vietinis klrbtmas, 
kun. A. Baltutis, pasakė įžan
gine prakalbėlę. Po jo kalbėjo 
p. A. Pocius. Jis paaiškino pro
gramų ir kelis žodžius pridėjo 
npie muzikus svariu;.

Jam pabaigus kalbėti jiasi- 
rodė choras ir užtraukė ul*a- 
sauiė graži.” Solo 4‘Temsta 
dienelė’* rmdRtnnvn p. V. 
Daukšas. J u malonus Luisas 
publiką žavėto žavėjo. Choras 
užtraukė “Gegutė.” Dainuo
jant tą dainų visi, turbut, pri
siminė Lietuvos gegutę, ku
kuojančių sodelyj. Po to Cho
ras ir p. Daukša dainavo kan
tatų “Broliai.” “Vai vargo, 
varge” solo gražiai padainavo 
p. J. Balsis. Duetų “Skamban
čios stygos” padainavo pp. Mi
kalauskas ir Ba|sis. Po to vėl 
išėjo clioras ir išpildęs “O Doc- 
tor optinio,” “Tibi lauš,” “A- 
dorato,” “I*audatc Dominam” 
]>adarė pertraukų.

Pertraukoje kun. A. Baltu
tis kalbėjo apie pirkiniu Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų.

Po pertraukai choras vėl pa
dainavo “Močiutė mano,” 
“V'ai kad aš buvau” ir “Vai 
kur buvai dzieduk mano.” Bi
tams dailioms muzikų parašė 
pats vargom choro vedėjas p. 
Pocius. 
puuainuvu kuniaų) -------------
Cecilijai,” “Meška” ir progra
mų užliaigė tautihiu himnu.

Ilgui Chicago lleights lietu
viui neužmirš to koncertu. Per 
šį koncertų pamatėme, kaip 
tnųs vargonininkai yra išsila
vinę muzikoj. Kiek tai darbo, 
pasišventimo reikėju padėti, 
kad U) atsiekti. Daugelis gal 
net naktimis nemiegojo. Užtat 
musų pareiga remti savus mu
zikus, kad daugiau jie galėtų 
putiekti tokių koncertų.

Žmonių buvo daug. Kuž kur 
buvo tik musų pirkliai, kurie 
užlaiko drabužių, cigarų ir mė
sos krautuves ir iš lietuvių gy
vena. Jie niekados neatsilunko 
ir neparemia. Jei nunešęs pa
siūliji tikietų, tai ir to neperka. 
Kitur, rodos, biznieriai visur 
prisideda, o pas mus mat kaip. 
Jeijęu žmonės taip ajisiHitų s u 
tais ponais kuip tie ponai su 
žmonėmis, tai greit išnyktų jų 
poniškumas. Kns žiu nr jie ne
susilauks to, kad liks vieni lie 
žmonių.

No pro šąli žodis bus ir mus 
jaunimui, kad daugiau dirbtų, 
nes be durim nė vienas žmogus 
neguli gyventi. Tat į darbų, 
jaunime, o ypač vyriui ir jų 
valdyba. Gana jau snaudli, jjra- 
dėkim kų naujo. Kitų kolonijų 
jaunimas net žiemų rengiu iš
važiavimus. Mes fjasireiigkiin 
nors ant vasaros.

U Vyčių kuopos susirinki
mas jvyk# vasario 25 d., š. m. 
Visi sasirinlcito, nes daug yra. 
svarbų darbų. Pu Velykų 
rengsim vakarų vargonų nau 

jdai. Kartū bus išleidimas senų 
Ivargonn. Katrie 'turite imsi-' 
pirkę tikirtus, laikykite. Jie 
bus geri tam vakurui.

Kauniškis.
prof. iv tiltams gražiai kalba, 
nepraleidau progos. Jo kalb.-! 
nepatiko žydams, nes jis sakė, 
kad iš žydų tautos yra daug ra
dikalų, o ypač Husijuj. (Lietu-į Maeohą. šlykštų rustpaiaikį.l 
vmi ir tėvynėje Ir Amerikoje I Įiajuokiantį bei išniekinanti kn 

lalikų tikėjimų.
DnrlMti šiuo laiku pas mu- 

serai eina. Uždarbiai kasvklo I 
uždirbai

yra gvru su žydais.—
Pčlnyčios vakaro, vasario 13

- •

uot veikti mmdinga darbi), jo# 
pasidavę bedievių intakai, rių 
tie diktuoja, tų jom veikia. Kad 
ir dahar, sakoma, perstatys

t *<» nevienokt: vieni 

iautųnau, kili mažiau. Bet kai) 

1 dirba, tai Vis-gi gab gyventi.

Maineno Pau
i

F. Stankui (Kenosha, Wiu). 
P-ho K. Gelviiiauskio antrašas 
yra toks; 10835 So. Michigan 
avo., Cliirueo, III.

REIKALAUJA

«

• -
MERGAITES 

16 metų ir suvirs pastovius 

Vietos švit-siain 
Švariam Fabrike 

Pritytimas Nereikalingas 

Geistinu kuu Lietuvaitės 
Vnlnndn* 7 -'W jltf 4 --W 

J'uim; Dienus Suimtoj 
$14 Savaitėj inokinantės 

Nuo šttikio $16 iki $25 

•Atsišaukitea
Supcrintcndcnts Officc 

Sarvj'cr Biscuit Company 
KMI _ 1049 W. Harriaun

KLI KAUNUI.
Apprvnuru įuouldcrtai Ir eolu-1 nu

kertai. *t*url būti turim 1C Ir SI metų 
M-nuiiiu. Goru uJUnokesU* Ir rrelta* 
pnkyllmaa Labai gera proga lAtnok- 
U Kerai apmokanti amai*.

AtaUaukltc

Jo*. .M Brnd) Fonndry Co. 
43th M. A S. AVratcm Aicnue

VBGETAIU I IH PANTI N G
MlllGtnKS

Ir ToricIkŲ-plovcjo*. AUUauklte:
186 ciark Mr.
Mom-on Hotrl

Ant galo dar rhon<
u kuinu tu !' Garbė Sv. *uU*iomia. o

114.00 j *ųvuitc raorcalUin* au- 
vtri is metų nmilau*. l’rl tyriam* 

. 1.*.' neva* darbu* ra- 
i;4& iki G tr 13 valanda 

Gvi u* darbu aųiy su*.
X. t>. .*lM>*p

l.»4ū W. 351 h Str.

K UI JAIS UAItlUNINKF-S 
prityrė prie putlų saida Inu dėlių.

A. I>. HTnrap A Co. 
1345 W. 33 Street

i .... Z*. - ■

P0RTERS
Trumpu* valandos, geru už

mokestis juistoviis darbas.
D. B. Fisk & Co.«

225 N. Wabash Avė.
z.

REIKALINGOS MOTERIS 
IR MERGINOS

PAIEŠKOJIMAS

Moteriškė su keturiais vai
kučiai* palikta Skiemonys* 
l’tcnof* upbkričiu Uctuvojc 
paieško savo vyro Fetro 2ybo. 
kuris prieš karų buvu Ameri- 
koH». c* dabar Ilgina Inu- 
Jei kas kų žin<» api<- ja 
nr mirusį, teduoda Ži 
Ai. F. Stankui 1230

11 1

K 9-fli
P

I
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PIRK! PIRK! PIRK!

Lietuvos Laisves Boną
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA f
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misijų prisiųsdami pinigus:

257 West 71«t Street New York City
«

iiiiiiiiii!iiiiiiiiii<tiiii*iiiiiiiiiiiiiiiimi!iii DEVYNIS M£N.

FARMOS!FARMOS!
60 akru fariuiMt lllinuitil Keri bu- 

įlinkai Ir derlinga tenie 70 akrų dir
bamo* leme* I* akrų cnnyklo*. *vd- 
nu*. gyvuliai, Alena* Javai. Kaina 
*4.000; anvtninkoM mirt, moterį* li
ko au moiala valkai* utlut parai- 
duua taip pinai. įmokei reikta *1000 
o llkualu* ant lengvų lAniokoaOlų.

!SC tikrų, tente lys* Ir *u gerui* 
budi n luti* 14 akru *<>do. Kaino *”.- 
500 | mokėt *1040. Ilk uolu* ant leng
vų lAitiokrjlmų. ■

^0 tikrų puac dirbamo* kita ku- 
nikiu Ir inlAkan Kulnu CuOO. |mokei 
*500 lllcuaiu* ant Minokcai'lo.

40 nkrv. 30 akru dlrlMttm*. nilft- 
ko*, ranlkla Ir aodo* Ir veri bud In
kai *3400 Kaina Puto inniokrt likti
niu* nnt lAinoktiftClŲ.

ru akru *odo rvrl budintai. mali
no* ir gyvuliui Kulnu *3000.

1G1 tikrų ietne Rtm. Keri 
kai *76 u* akru.

x< akrai tsrnra au cerata 
kai* ir aodij SI7SO.OO.

budin-

budin-

60 akrų sodai budlnkal Heme ir 
OiOka* Kainu *noo.

»M nkrŲ Irnic* grri budink* 1. mo
kintu ir gyvuliai urtf miesto |S400.

110 akru gera ienir bttdlnkul ir 
tvoro*. rnnduai tarpe lietuvių. Kalnu 
*ll.«0».

MOKĖTI.
UAB tiMUUvtlM tnw 

I-Tvirtų fkinoVr^iti pila
nt)—ktr Irulm ku
rta kvoiiun Imro *iuk>inM 
nnt auratMa rųAt«M* tlvira-

TtKMM |* Ktl'HlliO 
KU!nM|m <nu |U),|*U* Mu- 
m, <lvir«Mni <llrl.il «utx« 
niurj naujo rn<«lrli. (idirt- 
ko ir t—raldund* HoMui 
Jum* M'-* |>l>Mlaiii,. K><rlM*. 

mmltlac* kuri Ju* turi 
ul*nn*dhitl

II *nU(. «i<«Imi Ir <U- 
aito P«*l'i»klmul I* riu»v KANtiKK 
HbIJu* lalKykltr muaų dlilrll. *r»- 
kt* k*c*n*ta

huuKuma l*i ų ukmok* i>lfm* ino- 
krurl. n laikai utuMirManii ikiiiAk* 
r* V i ■« inrriuvltikjunt—Ir kitu* 
niurkant, turo ditnUK pade. 
Ir Knl*ui lra*vnl JĮ lkmok*ti.

rtttKTATOMA tlYKAI nt

__J*tIh'11i>* 
tau apmokrl,

rnt*TAT«>MA thKAI aat a|Jtlu>*Jim<. 
(MM- .1* PIKM . IVairluk taki dvirati kuri* 
<aa patinka — ,aai> ar ant l<-n*vų lUnokr*. 
<ly
TIDCC ratai ir kltua įlalra dilraMo ui
1 1!\ EO ka.*a* SKMV1UTK l’i-

NiyiGt lxt r**>kltr «l*n<llrn rHk*t*uj*at 
Kiuaų .Ihlulio kal*lio*i> kainų ir

M C* A T> eveir. enni-ASV 
C. >A U l>n,t. 1-IM < h kur U

BARGENA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai Ir ovarkotal. bet 
snar<d*aukt1; vėliausių modelių nuo 
•30.00 Iki >45.00.

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
■lutai tr orcrkotal SIS Iki dSSJMi.

Vyrų Keline* po gn.iHi tr augMiau. 
Valkų Siutai po $5.00 ir aur,»činu.
Pirk saro orarkotų dnb»<r prie* 

tiem*, kuomet kalno* pnkjla.
Me* taippat turime pilnų ollt H 

akuti nešiotų siutų Ir orerkotų nuo 
•SJ>0 ir aug*£iau.

Full Dreoa. Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt Sio.oo tr augftčlau.

Atdara klekrionų vakarų Iki • 
vai. Nedėilomta Iki * valandai. 8a- 
bstoml* visų dienų Iki 10 valanda* .

s. nr.HDOTr.
1410 8. Ilalatcd SU. Cblcaso, Ill-i 

I*tclota 1003. |

. D<‘l lengvuu*

— Af.-iiiibliug — užsakymų 
pildymu.

— Suedging—Tuneli l’n*ų. 
Prityrimag nereikalingas — 
Gera mokestis.
fi va rioj A pyga rdoj.

THE BOYE NEEDLE C0.
Avė.

ONA STANČIUKIENE
(Po tėvais Brazauskaitė)

23 metę amžiaus, mirė 
17 d. vasario 1920. Ame- 
rike išg? veno 5 metus, ve- 
dus vos pusantrų metų. 
Paliko dideliame nuliū
dime v\Ta Leoną seserį
«**V«*«* e* v tapetas v

Antana ir motina Kotrina 
Prigulėjo prie ftv. Petro
nėlės Draugijos. -

Laidotuvės bus petny- 
fcioj vasario 20 d. iš ftv. 
Jurgio bažnyčios 9 vai. 
ryte į sv. Kazimiero ka 
ptaes.

Viri giminės fr pažįsta
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuves? po num 

3215 Str

KAS KAIMJTE?
Srdčlluj VaMirk> 15 d. Kili ll*«l- 

n*Hit \rm<>rj imt Priėmimą Ūmi- 
K*. M Gijo. aukaini* laik-
rudHi* UulUiniii ibitlio IH, tnrtnU* Į 
33 nktiHnclly* nnt lenHnirHte> bnro* 
KM'Hcta* *nt vieno* |Mi*ra imiio rakH- 
J. ant lctto* S. Ka* radote *nsn*Ui>- 
kite, o bu* dovana duodama.

Juonį* Sauoori*
224P W. 23 VIa** Chl<«so. 1U.
• -■ - --------

miiimmiiiiinmiitmiiiimiiiiiiiiiiiiitiii 
UŽSISAKYKITE PER LAIŠ

KĄ GERO MEDAUS
Viedrukas 5 svaru $1.80

W. Strygas.
- 3022 W. 40th Str.

Chicago, III.
Illlllllllllllllllllllflllllllllllllllllflllllllllll
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|

K
PRANE8IMA8.

Dr. M. ’LSTRJKOL’IS
ctr<yt njiT'tr-Vht rorgBa

n.-lrtit«m Čark.
t»l< W. 43rd «»»*<..
Tat MrKlnlay M« 

OflMHil t IBI W. 411h K. 
r n Ir Wo*d gal.)

ryt* Iki t p* Virta. 4:N Iki 
l:M vakar* Medaliam,* > Tkl 11 rytala. 

TM. Doul*vard 1«*
g............. I I I .Ą-pj

Jf*
=
iiiiiHiiiiiiiiiinniHiHnmntn>iitiiiiiiHia

ERNEST WEINEir
DRY UOODS

1800 W. 47th kamp. Wood 8t*.
M«* flaodiun* avtKuha* *t*cap«o 

Ketvarsai* ir Bubatoml*.
Dideliama • paodrlnklm* gaunami, 

▼lauki* matarljolai, rai kam* <1rabs- 
»lal. M«b«* Ir JodcutA*.

>«30 ųkrų arti prie <'lili'u*>>M, budin 
kai rVvulisi ir muJUnpa *5000.

Aiort auginiu u minėto* faruio* turi 
buti inardnolo* I lrtitn|>u laiku, tsl-gi 
ka. norit*- pasinaudoti progų, krvlp- j 
kitę* dcl platesnių Infortnucljų Aiuo 
adresų;

FIRST NAT’L. R. & C0N. Co. I
f I

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
1 1111 ■' 11 —Į.irf* .. — . n —

840 W. 33 Street 
Chicago. III. 
i*. Ht HMJM

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, geru už

mokestis, durbus pastovus.
D. B. Pisk & Co. 

225 N. Wabash Avė.

Reikalingos Ženkliu tojus, 
išrinktuos, prosui tujos ir prie 
ulM'lnu skulbinyciog (laundry) 
darbo.

CRYSTAL LAUNDRY 
1446 -N. Clark St.

Tarnaite* — artu mokvvti*. Kuro* 
vubindor m knnihurlų nrbu l>e Ne 
nukiltu* dariai*

3-cdų lubų. Morrt-oii HoU-l.

Agrntul 130.' 0 | aųvallr Ir p*v**u- 
rtnla ainta* d> kai. I’unluoklto manų 
pupularv* kainon pudarytun , niulu* 
Geru,, pu aluti inukentt* gv*runtur>- 
jnrua. Pilna* eite drabutlų dykai 
Veiklia tltoLlia

I

Bd

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

410 W. Markei Ktr. 
Fottaville. PrOri*. 

vtaomia Ugotnl* priima 
Nuo I iki 1* vai. ryto 
Nno 1 Iki 1 vai. po plotų 
Nuo 4 Iki t vai. vakar*

, . ■ i

BOO
79c

Pluksnos

PLUNKSNOS.

Pluksnos
79c

iiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiimiftiniHHHiuiintiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHifiiMi

*.........

P-'** ’V^nt-hin
Liūtu 6UO i QOiU IjūIHUUO
I. UilI.M. ■ I, ,| - ■-

Gcriausuis būdas pasiuntimu pinigų Ličiuvon, tai Lietuvos Raito į 
ženklui (nuirkė*,) kurios > ra atvežtos iš Lietuvos, kud amerikiečiai nu- t 
ai pirkę gulėtų nuaiųsti su vienišiems netik dcl laiškų, bet ir didesnę au* 
mų. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietums Pašto ženklų nemažiau kuip ui 5 otik- 
uinoa ($1.25) ganna paliudijimų, k u r j nusiuntus Uctavuu kurtu su 
Pašto ženklais, Lieluvoe Valdžia pakeis gj vais pinigaia, Puštų arba 
Iždines stoty**.

Paštažcnkiiai yru šitokių kainų: )»u 10. 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 a ti kainus vienu. (100 akulikų su durt) uuksiuų). 
Parsiduoda po 25 centus už auksini).

Lietuvos Paštu ženklui pursiduo* tik iki 31 d. Kovu, 1920 m. Mažiau 
kaip už vienų dolicrj markių ncsiuiičiainc*. * *

Reikalaukite vietiniuom* Tu u h* Fondo skyriuose urki pas centro sek
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str:. BrGvklyū, N. Y.

31* Kmrth neari*,ra M. tlikaum I llimHlllimimillllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIHlilllllllllllllllllllHimtHHIilll ‘
_i.i

•»••*<» M’ puteatln ink* v*i*W*r>Al» 
romtiii*. ^’**a *įįHi>*į »— *•

t lO. fflCtfTE* tt C

*4t>raB*t| K<iUk”
t**, tKrioa Kurt* «U£tnsJ<> pi v*(lii*i»< U <i**įn*u« h* ju ar»puru*.

ir« tik virti** l'aiH.kiprlUrl* ir iW jtati »niautfuiia*n, IU **• 
tnn*a raub*J<t>*Ht> *

ANCHOR Įk-suras'
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Penktadienis, vasaris 20 1920
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K CHICAGOJE.
į------------------------------------------------------------------------------------------------------«

ATEINANTĮ ANTRADIENĮ NAUJAS DARBININKŲ NE
BUS RINKIMAI. |

i

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

C

Iš BRIGHTON PARK.
RIMAVIMAS.

žas balotas. namu.

S

4AR ŽINAI
kad tau yra vUiAkni cnUmtt: kad per IJeturių 1‘rekjl.oa IlrndroVf Tamsta greitai gali pwlu*U ptalirą 

aavlAklAma Lietuvoje? ' *
Kadangi tiek daug pinigu jau yra Munčiama per Bendrovę tr keliai peraluntimiil ant tiek pa- 

IcnsrfjG. kad dabar -A - - - —--------- ■

tiniiis. Visa kolonija sujudus 
ir nekantriai laukia tos dienos. 
Svetainė bus atdara nuo 5:30. 
Reikia visiemarinkties koank- 
sč-iausia, nes gali pritrukti sė
dynių, nežiūrint, kad svetainė 
talpina apie šešis šimtus žmo
nių. J. K. E.

I

i ma. kaip kilur, taip ir čia yra 
Jokių, kurie kasžin ko lankia.

Brighton Parko lietuviai tik- 
- v--’ ’ *•-. • bd'in. Žino-

Vaaario 11 d. Lietuvos Vy
čių kuopa laik-- pirmų su
si rinkinių didžiojoj MrKiniey 
parko svetainėje. Karių susi
rinko tiek, kiek niekad uesusi- 
rinkdavo pirmiau.

Kuopos .susirinkimai čia bus 
laikomi du svkin į mėnesį, t. y. 
kas pirmų ir antrą srredą. Se
kantis susirinkimas įvyks va
sario 25 <L

Iki šiol kuopa susirinkimus 
laikė parapijinės mokyklos 
kambaryj Dabar Ims laikomi• • • • • > viršui minėtoje vietoje, t. v. Mr 
Kinlev Parko svetainėje. Ki
tos kuopos, turinčios reikalus j 
L. Vyčių 36 kp., meldžiamos 
įsidėmėti susirinkimų vakarus 
ir vietų.

MrKiniey Parko svetainė 
randasi prie W. 39th St. ir 
Western Avė. .

lokiu, kurie kasžin k«> lankia, 
Is-t diduma veikia, nežiūrėda
mi į hm-., katrie sudėję rankas 
sėdi.

šiai vasariu 8 <1. vietinio L. 
Barni. Kryžmus rėmėjų sk. bu
vo susirinkimas bažnytinėje 

'svetainėje Tarp kitko buvo 
i_ kalliitma ir apie rinkimą dova

nėlių kiek tik kas galės ir po 
to sunešti jus p. Statkaus krnii 
t u vėn, 4431 So. Fairfield avė. 
Iš čia jos bus pasiųstos Gen

ia. Irau. Dovanėlės turėtų susidėti 
|iš sekančių daljkėlių: dviejų 
porų vilnonių paneiaku, dviejų 

išsikovojo $1.00 dviejų špulelių juodų
šiamli.. pradeda ir hnln^ paM’ol

'minių, 12 arkužų jioperos* laiš-
• k-nms rašyti, plunksnos ir tiek 
pat vokų, jamkii; pakelių ciga-

(r<‘tų ir dviejų šmotelių muilo 
ir kitų mažų, liet reikalingi’ 
daiktelių, kaip tai paišelių, paš
to ženkliukų ir ll. Dovanėles 
reikia sunešti virš |iaminėton 
vieton m* vėliau kovu 4 <1., š.
m.

P-nia Junokienė buvo įga- I
• • a . a a a a

Šini> metais Cliiragoje ple
pant n lydinti t langei į

(’liica-,
In-par- nuojanm

renkami nnnių. kokių pritruko praeitu

Ateinanti antradienį
goję Ims pirmu kartu 
tyviai rinkimai. Bus 
bepartvviai ahlermnnai miesto suvaržymo metu. Tnm tikslui 
tarybon.

Be tn rinkinių piliečiam^
bus paduotas dar ir mažasis 
balotas. Tai įvairus sumany
mai, (Kilivėiantieji miesto pa
gerinimą. Pagerinimui, kaip 
žinoma.
Tad tani tikslui bus pasiųlytu 
išleisti bondsų vertės 20 mili
jonų dolierių.

Mažasis Imliotas palies tik- 
tni pietinės miesto dalies (lis- 
triktlj balsuotojus. Kis tie jmi- 
gerinimai paliečia tik pietinę 
4nlį.

Iš pasiųlomų nubalsuoti pi
nigų bus išleista:’

8 milijonai pagrąžinti ežero 
pakraščius, pradėjus Grant 
parku ir baigus Jaek->on |mr 
ku.

•J•I
čių
ką.

’pe 23 ir 35 gatvių.
2 milijonu ir pusė |mdirh- 

dinti arenai Grant parke arti 
Fieldo muziejaus.

Pusantro milijono įgyti mie
stui nuosavybes tarpe Mi.-lii-
gan avė. ir Illinois Centrai ge 
ležinkelio ir taria* l^ake park 
ir Roosevelt road.

3 milijonai įgyti plot u < že
mės naujiems parkams, page
rinti senuosius parkus ir ' 
bu 1 vardus.

J šituos klausimus Chica
gos piliečiai turės atsakyti sa
vo balsais ateinantį antradie
ni-

milijonai ir 700 lukštai!* 
pagerinti patį Grant par-

milijonas 4r 300 tuk<tan- 
prapiatinti So. Park nn*.

n šimtai 
Korimą 

uždarbio ' 
išnaujo

i milijonų 
pagaminti 

visiems, 
ima neri 
priklaiiMin- 

ii, knip tieji prie n:in,j <tntynio uni- 
pinigai. ją. Darbininkai jau galvoja už 

\alandą darbo pareikalauti 
$1.2.5 vietoji* $1.06. kaip < 
bar jieriis nioknmn.

Kai-kurii* darbininkai pra
eitą rudenį 
valandoje. 
rie|>asil<*nkinti tuo.

■ Jei jie ištikrųjų pakils >u 
savo reikalavimais, tuomet 
niekam nebus galima pisista- 
tvdinti namu.

Žinovai tvirtina, kad kai- 
kurios darbininkų unijos tik 
lodei -tato iiugštus reikalavi
mus, kad sugriauti visokius 
viliamus r<*ikalus. Gal jos tu
ri kitokių tikslų taip pasielg- 
damos.

ATMAINĖ SAVO PASAKO
JIMUS.

i

Koresp.

IŠ BRIDGEPORTO

Vasario 18 <L š. m. buvo la
bai puikus susirinkimas ftv. 

liota tvarkyti mezgėjų skyrių. Jurgio |mrapijo> mokyklos 
Brighton Parko kambaryje L L. bonų koinisi- 

- Jis, beveik 
inteligentai

i Tai-gi visos 1
Imoterys ir mergaitės, norin
čios pasidarbuoti savo viengen- • vi>i Bridgepoi

Sako, nužudęs advokatą plėši
mo tikslais.

Suareštuotas panaktinis 
Vernon Olds, kurs prisipažino 
|M>licijni netyčiomis su savo 
revolveriu nužudęs praeinant* 
advokatų Gallagher, jmsisakė, 
kad jis tyčiomis nužudęs ad
vokatų plėšimo tikslais.

NOSKE KURSTYTOJAMS, 
GRŪMOJA KALĖJIMU

BUS NE “PRIMARY”, BET 
TIKRIEJI RINKIMAI.

Tai reikia žinoti balsuotojams.

vas.Ateinantį antradieni, 
24, Cliiragoje bus ne aldermn- 
nų skyrimai į kandidatus ar
ini ••primnry”, bet bus tikrie
ji Is’partyvini uldermanų rin
kimui. Kiekvienas pilietis, ei
damas hulsuoti. ncpi ivnlo pa
sisakyti, knd jis yni. ty. ur 
demokratas, ur repitlilikonas 
ur kitokia. Ir balsuodamas 
gal; pasiskirti kokį nori kan
didatų ir šule ano padėti 
kryžiuką.*

‘‘Primnry” rinkimų nebus.

Berlynas, vas. 20. čia 
nerimauja duonkepiui. Kori 
jie streikuoti, šalies apginiino 
ministeris Noske puškelis*, knd • 
visi tie, katrie trukdys kokiuo 
nors budu maisto gaminimų
arba padalinimų, bus suart*-1 
t imt i ir 'kandžiui baudžiami 
kalėjimu arba pabauda.

Nes rinkimai visuomet bus 
daromi liepiirtyviai, sulig nau
jo rinkimų įstatymo.

Aną dieną miesto taryba 
vienuoliktai vardui jMiskyrė 
s]ierijalius rinkimus bulandžio 
6 d. Mirė tos Kardos alder- 
iiianas. tnd reikalinga išrink
ti naujų.

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

jos. Susirinko (Ruigį* 
“ “ * _ . ’fB « 

č-iams mezgimu ir nėrimu sve ! ir šiaip veikėjai. 
<!< rių, malonėkite atsišaukti į 
p-nią .luiiokienę, 4436So. Fair- 
fiehl avė.

M

1 9>99

999 1=
99

PERSIUNTIMAS

99

auksinų
79

* auksinų
,»

Nn Jau gauname Rialą. kad pinigai per nu* siusti nueina Lietuvon ir 
nea| laiko.

Dol platesnių informacijų raAyk tuojau* nnt teminu paduoto ndreeo. 
mums priduoti aiiklal antMytą an' " _ _ ‘ \ “

yra Sinoluuiii J vl»a« mč-

01 < nori tat **Qi plnlcu* 
iro adresą ir kam pinigu* iriunčtatc Ir Misą Jno» tuojaua pkaiąaima.

| Lithuanian Sales Corporation
| 120 TREM0NT STREET. * BOSTON, MASS.
liiiiiiiiiimiiimiiiuiiiiimnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimimiimmiiiriiiimiiiimiiHmmiiiimmiimimHHiimiHiH

Musu kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

.100
' 200

300
400
500
1,000

$2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
20.00

2,000
3.000
4.000 
G,000
9,000
12,000

GVARANTU0TA8

40.00
60.00
80.00

100.00
150.00
200.00

Kadu prasidėjo svarstymai 
apie priėmimų Lietuvos Misi
jos ir 'apie pardavinėjimų bo- 
nų.pasirodė labai daug visokių 
sumanymų. Daugiausia buvo, 
kokiu budu butų galimu dau
ginu parduoti l*onų ir tuomi 
suteikti tėvynei, Lietuvai pu- 
gclbą. Sutarta sušaukti kitą 
liendrą susirinkimą is pavarto
ti visus sumanymus. Tam tik
slui komisija turės susirinki
mą pirmadienio vakare, vasa
rio 23 d. 8:00 pačioj vietoj. 
Tada bus nutarta, kada šauk
ti kitų bendrą susirinkimų.

Yra kviečiami visi Bridge
porto ex kareiviai uniformose 
dalyvauti priėmime Misijos. 
Kviečiami ir nepriklausanti 
prie Suv. Amerikos Liet, ka
reivių. Visi turi pribūti pėt- 
nyč-ios vakare 7:00 v., ftv. Jur
gio parupijos svetainėn, 32 
PI. ir Aubnrn Avė.

Bridgeport iečiai, nepraleis
kite progos neatMlankę pėt- 
nyčios vakare, 7:30, ftv. Jur
gio pamp. svetainėn. Čia iš
girsime kalbas pirmųjų Lietu
vos valstybės atstovų apie 
tėvynę ir josios vargus. Durys 
svetainėn atsidaM* prieš 7. 

Kviečia. Komitetas.

• '• •
Panedėlyj, vasario 9 d., š. m., 

bažnytinėje svetainėje buvo L. 
L. Paskolos komiteto susirinki- 
mis. kuriame galutinai buvo 

: įtvarkytas * visas veikimas. 
I) .rijas jau varomas pirmyn.

Komitetai! darinkta 6 nauji 
nariai: Ig. Sakalauskas, A. Ba
ilia. F. I’ieža, J. J. Paliekąs, A. 
Saldokas, A. Petraitis iš Sum- 
mit, III. P as A. Petraitis sten
gsis pardavinėti bonus savo 
apylinkėj!*.

Nutarta surengti iškilmingų 
Lietuvos Misijos priėmimą ne
dalioj, vasario 22 d. MrKiniey 
parko svetainėje. Priėmime 
<lulyvaus lietuvių kareivių pul
kus ir šv. Kazimiero Gvardija. 
Bus pasamdytas dalelis lieuas 
ir |iakviesin. apart Misijos, ge
ri knllietojai, tarp kurių bua 
vietiniai alderinonai. Tokios 
iškilmės brightonparki(*čiai 
dar nebuvo surengę.

Kviečiama ir kitų kolonijų 
lietuviai atsilankyti ir pamaty
ti, kaip brightoii|Hirkirriai my
li tėvyifb ir gerbia jo< pašinu

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena H didžiausių Chicagoje

• Parduodame of žemiausių kainų, kur kitur taip nrgntui. 
Mašinėlių laiškam* drakftotj ir ofi*o dirbama yra uaujau
smo tnadoa. Ufiaikom viaokiua laikrodžiu*, žiedus, fiiuhi- 
niua ir deimantiniu-, anunalanu* lietunikaia rekordai* ir 
koncertinių eeriaodų, armonikų rnaižkų ir prmdflnj ildir- 
byiK-ių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir 
berne viaokiu* ženklu* draugystėm*, taisome laikrodžiu* ir 
murikaliiku* inat ramentu* atsakančiai

* __

Steponas P, Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

•' Telefono*: DROVER 7309

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ.”

t
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