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HILLQUIT SU MARTENS 

ARTIMU StBRU. 

Socijalistas advokatas nepir-
kęs nei vieno laisvės bondso. 

Nieko viešai neskelbiama. Girdi, imą toleruoti ir kritiką. 

Washington. vas. 20.—Pre- Washington, vas. 20.—Bol-
zidentas Wilsonas vakar pa- ševikų valdžios agentas ("am-
diktirvo naują talkininkams basadorius") Martens vakar 
notą Adriatikos klausime. Tai \ senato komitetui pasakojo, jog 
atsakymas j pastarąją talkiT sovietinės Rusijos valdyme 
ninku notą, kurios turinys vie- Įvykusios svarbios, atmainos, 
šai nepaskelbtas. , Originalės aštrios metodos i r 

Prezidentui diktuoti užėmė parėdymai pakeisti kitais. 
dvi valandi. Tarp pagaivintas Sakė, kad pravoslavų šven-
atsakymas tiiojaus pasiųstas tikai šiandie ten leidžiami da-
laikinain valstybės sekretoriui lyvauti rinkimuose ir cenzūra 
Polk. Pastarasis, sakoma, pa-i spaudai esanti panaikinta, 
tvarkęs rašto formą ir kabio- j(iirdi, įvairios žmonių grupės, 
gramą pasiuntęs ambasado- katros kritikuoja bolševikų 
riui Londone. Tenai atsaky- valdžią, šiandie toleruojamos 
mas bus induotas angšėiausiai (pakenčiamos) ir leista joms 
talkininkų tarybai. išleidinėti nuosavų pažiūrų 

Kaip talkininkų notos, taip t laikraščius, 
prezidento atsakymo turinys 

Albany, Jf. Y., vas. 20.—So
či jalistų vadas, advokatas Mo
rris Hillquit, kurs garbina so 
vietų Rusiją gindamas penkis 
socijalistus, prašalintus iš ie-
gislaturos, aną clieną prieš le-
gislaturos juridinį komitetą 
pasisakė, kad jis nesąs joks ap : 

mokamas advokatas sovietų 
Rusijos biure, kuriame virši
ninkauja žinomas bolševiku 
u ambasadorius" Martens. 

Sakėsi, kad jis nekuoinet iš 
to biuro, ųegi nuo pačios so
vietų valdžios, negavęs jokio, 
nei didelio nei mažo, atlvgini-
mo. 

GAL TURKAMS REIKS ' REVOLIUCIJONIĘRIAI PA-
PERKBLTI SAVO 

SOSTINĘ. 
ĖMĖ CHABAROVSKĄ. 

Nesutinka su tuo sumanymu 
prancūzai. 

Pačiam Vladivostoke ramu. 1 
Lietuvos Misija ir 

Paryžius,'vas. 21. — Talki
ninkų augš^iausioji taryba nu
sprendė tu tkam s palikti Kon
stantinopoli. Bet galutinai ne-
nutarta, ar^turkai galės ir to-
liaus Konslantinopoplj turė
ti savo šalies sostinę. 

Anglijai stovi už tai, kad 
turkų sostinei butų parinktas 
kitas koks miestas, kad turkų 
vyriausybė išsikraustytų iš 
Konstantinopolio. 

Bet tokiam Anglijos norui 
priešinasi Prancūzija. . v 

i ' 

Kalba apie $3,000 čekį. 

Legislaturos advokatas, iš 
klausinėdamas Hillquitą, pa 
klausė: 

IŠMESTAS IŠ TEISMO BER
GERIO SKUNDAS 

Jersey, City, vas. 21. — Tei-
i sėjas Oarriek čia iš teisino iš-
I metė socijalisto Bergerio pa-

" A r nebuvo parašytas tam- į d u o t ^ s k t t m h ) ^ m i e s t ( ) 

štai čekis $3,000? • valdininkus'ir policmomis, ka-

Vladivostokas, vas. 17. (su
vėlinta). — Revoliucionierių 
ekspedicija iš čia ir iš Nikols-
ko paėmė miestą Chabarovs-
ką be jokio pasipriešinimo* 

Chabarovsk yra svarbus 
miestas Amūro apskrityj. Te
nai gen. Kalmikov turėjo savo 
vyriausiąją stovyklą. 
s Revoliucijonierių vadas a 
pie miesto paėmimą štai ką 
pranešė: 

"KaTmikov nežinia kur pa
sislėpė, gyventojai su entuzi-
jazmu mus sutiko. Miestas iš
puoštas raudonomis vėliavo
mis ." 

Toliaus pranešta, kad Cha-
rabarovske yra vientik japo
nų kariuomenės. 

Pačiam Vladivostoke ramu. 

Banko* 
Ketverge, vasario 19 d., susi-, Bankininkai labai indonv . 

rinko stambiausiųjų Chicago* L Lietuvos reikalais, daug i .o 
bankų veikėjai su tikilu ap- klausinėjo. P-ai Jonas Vileišis 
tarti finansinį Lietuvos stovį 
drauge su Finansine Lietuvos 

ir Jonas Bagdžiunas visiems 
klausimams davė aiškių sta-tis-

Misija. Susirinkime dalyvavo tika paremtų .atsakymų. 
1) Continental and Com'mer- \r0f„* u,,i ui • • 
. . __ ~ _ _ , M ;£ Matyt, kad santikiai tarp 

cial National Bank, 2) Fort 
Dearborn National Bank, 3) 

Lietu vos 
rys geri. 

Kirst National Bank 4) Greatj ^ n e ' i k • ^ų L 

Lakęs Tn.rt Co. Ba»k, 5) Cen-| B e l > 1 . i j f u l m y W s . J ' d 

viešai ligšiol nepaskelbtas? 
Spėliojimų apie turinius yra 

visokių. Bet nieko tikra neži
noma. *^, —„; 

- . 

C'ia manoma, ka4 tomis die
nomis prezidentas leis paskelb
ti viešai visas notas. 

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

DIDELI NERIMAVIMAI 
ŽEMUTINĖJ AUSTRIJOJ. 

Nerimavimai pakilę, kad ten 
laikomas Belą Kun. 

Vienna, vas. 20.—Stockerau, 
. Į 

žemuti nė j Austrijoj, vyriausy
bė turėjo internavusi buvusį 
l"ngarijos diktatorių komunis
tą Belą Kun. 

T*>s vietovės valstiečiai tad 
čia prisiuntė savo atstovybę 
su protestu, kam tas komunis
tas ten laikomas. 
Atstovybė pranešė vyriausy

bei, kad jei Belą Kun nebus iš» 
ten prašalintas, reikia tikėties DARBININKŲ SUKILIMAS 
liūdnų del to pasekmių. ŠIAURINĖJ ITALIJOJ. 

Žmonės pasipiktinę, kad jų 
tėviškėje laikomas toks nedo
rėlis bolševikas. 

Vyriausybė paklausė protes- j 
to. I r Belą Kun iš ten perkėlė Londonas, vas. 20.—Į Cen-
artimon ligoninėn, kaipo ser- , tral Nėws depešoje iš Rymo sa-

Senato komiteto advokatas 
Kilis klausinėjo Martensą, 
kaipgi ten yra su visokiais bol
ševiku raštais, atkreiptais 
r.mv.- MU»> viešpatijas, prieš 
religiją ir tt. 

Martens pareiškė, kad viso
kie bolševikų skelbiami raštai, 
tai esančios paprastos perso-
nalės autorių pažiūros. Ir su 
tais raštais nieko bendra netu
rinti bolševikinė valdžia. 

Bet be kitavo Martens pri 
pažino, kad patsai Lenin raši
nėjo laiškus ir atsišaukimus, 
kurstančius kitų šalių radika 
lus pakelti revoliucijas tose ša. 
lyse. Sakė, kad tas taip buvę 
daroma seniau, kuomet bolše-
vikai turėję pergyventi juodą
sias valandas. Bet šiandįe esą 
bolševikams jau kitokie laikai 
ir-jie neturį reikalo maišyties 
į svetimų šalių reikalus. 

Martens pripažino, kad šios 
šalies proletarijatas turįs tei
sių spėkomis pasipriešinti 
prieš savo prispaudėjus kapi
talistus. 

Nei $3,000, nei 3,000 ca*i-
tų." . 

44Manau bus padarytas tam
stai didis siurprizas, kuomet 
parodysiu čekį $3,(XXr»" 

4 * Taip, didis butų man siur
prizas, jei tamsta man tokį čia 
parodytum." 

Bet ėekis neparodytas. Ir 
!IUJquit toliaus pasakojo apie 
kais. 
aoeijalistų santikius su bolševi-

Pasakė, jog jis Martersij pa 
kvietęs Amerikon ir pagelbėjęs 
jam čia suorganizuoti visą oli-
są. '«, 

NEŠIRDINGAS TALKININ
KŲ REIKALAVIMAS. 

trie kituomet jam čia socijalis-1 
tų susirrnkiine neleido kalbėti j Paryžius, vas. 20. — Olan-
ir prašalino iš miesto. dijos diplomatai čia tvirtina, 

—•—H kad talkininką reikalavimai, 

tral Trust Co. Bank. Prie ją 
buvo ]). l^eonidas L. Bracken, 
buvęs sekretorius FederaL 
Trade Komisijos. Miesto majo
rą atstovavo p. Harry B. Mil-
ler. 

Iš lietuvių pusės buvo p. J . 
Vileišis ir p. Bagdžiunas. Pa
starasis pasakė įžanginę kalbą 

ir Amerikos susida-
kad šios šalies kapi-

ietuvos 
lar pa

rems ją. Daugeliu žvilgsniu 
šitų pasikalbėjimas yra Lietu
vai naudingas. 

Seredoje mųs Gerbiamieji 
Atstovai apžiurėjo Stockyar-
dus. Armour and Oo. iškėlė 

NORIMA PAŽEMINTI MAR-!paiiečiantieji buvusį vokiečių 
ŠAL^. JOFPRE. 'kaizerį, nėra širdingi. I r to- = 

i 
Paryžiui, vas. -O:..— Mai-ša-

jiems pietus. Palydovais buvo 
apie1 Lietuvą, jos praeiti ir da-| pp. Bagdžiunas, l>račuli>š 

*bartį, apie Misijos atsilanky- j d-ras Draugelis. Iš amerikie-
mo tikslą. P-as Vileišis aiški-jčių prie to 'buvo p. Miller, 
no, kad Amerikai, taippat j miesto majoro.atstovas, taipgi 
kaip Lietuvai, butų nauda, jei \ atstovas nuo Cbamber of Com-
anoji pripažintų šiUis nepri-; merce ir kompanijų valdinin-
gulmybę. į kai. 

del pasiliks taip, kaip yra bu
vę. 

lo Je t i re priešininkai spaoz-; Jie tvirtina, jog nei viena 
dina mirusiaigenerolo UaHieni: vienmatiju nereikalauja kaize-
* * atmlniHtus''. v Tuose sakoma, 
jog Paryžių nuo vokiečių pir-

rio išduoti arba jį prašalinti 
is" Europos, išėmus vieną An-

. 

Arti Genoa kovojama su 
kareiviais. 

Socijalistai—ne bolševikai: 

Hilkjuit tvirtino, kad AUK li
kos socijalistai nėra jokie bol
ševikai, nežiūrint to, kad prie 
lankiauja l>olševikams. 

Sakė, Amerikos socijalistai 
simpatizuoja su sovietų Kusi-
ja, kadangi bolševikai šiandie 
Rusijoje atlieka didžiai svar
bų socijalį išmėginimą inkurti 
ten idealinę viešpatiją. 

Nors socijalistai priešinosi 
buvusiai karei, bet jie nevedė 
jokios prieš karę: obstrukcijos, 
priešingos įstatymams. Ilill-
ąuito nuomone, tokia socijalis-
tų opozicija buvęs 4 4patrijoti
nis ' ' pasielgimas, 

Pagaliaus HiHquit pasisakė, 
kad ir jis priešinęsis karei. Nes 
karės metu nebuvo pirkęs nei 
vieno laisvės bondso. 

Manoma, kad socijalislų iš
klausinėjimai prieš juridinį ko
mitetą pasibaigsią ateinančią 
savaitę. 

maišiais karės metais apgynęs į glijos premjerą Lloyd Oeor 
ne maršalas Joffre, bet gen. 'ge. Pastarasis turi politikinių 
(jallieni. Šis'^ies Marne su- priežasčių nenoromis stovėti 

Ukraina Organizuojasi prieš 
• 

BOLŠEVIKAMS VARGAS 
SU MAISTU UKRAINOJ. 

truskinęs von Klucko armiją. 
' II m 

už reikalavimą. • 

HiNOENBURGAS NEBUS 
Y TEISIAMAS, SAKO

MA BERLYNE. X 
MŪŠIŲ VEDĖJAI GENERO 

LAI NEGALI BUT KRI
MINALISTĄ*. 

Vokietija, sakosi, nesibijanti 
šviesos. 

gantį. 

CICERO, ILL, LIETUVIAI 
PIRKO BONU DAUGIAU 

$10,000.00. 

koma, jog industrijos apskri
tyj, aplink Oeneva, darbininkai 
sukilę ir kovoja su policija ir 
kareiviais. 

Praeitą trečiadienį nuo ryto 
ligi vakaro sekė smarkus susi
rėmimai. Yra užmuštų ir sužei
s t a 

Kareiviai iš kaikurių dirbtu
vių išvaikė visus darbininkus 
ir prie durių pastatyta sargy-

Berlynas, vas. 21. — Vokie
tija yra pasiketinusi p a t r u k 
ti teisman kiekvieną intaria-
mą karės metu prasižengėlį 
sulig talkininkų nurodymų, 
jei tik prieš tuos atsirasią 
liudininkų ir Tmsią kuoaiš- sižengimų. 
kiaušiu prirodymu. _ | Vokie(-.įtj I ) a i l j u o s e j s t a t v . 

T e m u s t a p a t i Vok.etiju j m u o s e , v r f a i a i S k i f | . ^ h r t ž t į 
toli praižunrturi .noro p a t r a u k - | k a ( , ž m o g , J S n e a t s a k o „ ž a t . 

liktus blogus darbus, jei tie 

prasižengėlius Vokietijos par-
ktuientas pagamino specijalius 
įstatymus, sakė, teisdarystės 
ministeris. Šiandie tad sulig 
įstatymų jau ir veikiama. Mes 
norime patraukti tieson kiek
vieną prasižengėlį ir uždėti 
tinkimą bausmę. Bet podraug 
yrfe mūsų pareiga apdrausti 
nekaltai intariamus žmones. 

Oenerolai, katrie vedė mū
šius, kuriu metu užmušta žmo-
nių arba sunaikinta nuosavy
bių, tai nėra kriminalistai. 
Taippat, jei kokios vietovės 
bus sunaikintos strateginiais 
žvilgsniais. Ir to negalima pri-
skaityti prie kriminalių pra-

Neperdidžiausios sovietų 
spėkos. 

Vienna, vas. 15 (suvėlinta) 
— Po" žiaurių mušiu su bolševi-

Toks bolševiku likimas ir 
kituose frontuose. 

Ukrainoj ypač jiems trūkstą 
maisto. Nes valstiečiai grūdus 
ir visokį maistą paslepia nuo 
jų-

Bolševikų stiprumas. 
kais ant (liersono, ukrainų ar- Bolševikų spėkos šiauriniam 
mija atsimetė į šiaurvakarus ; karės fronte, inėmus Murmąn-
linijoje Odessa-Razdielnaja. ską ir Pabalti ją, yra 62,000 ka-

Šiandie bolševikai yra susi- reivių. 
durę su rumunais, katrie prieš Vakariniam fronte bolševi 
raudonuosius turi pagaminę 7 kai turi 180,000 kareivių. Te 

PREZID. WILSONAS JAU 
KAIPIR PASVEIKĘS 

Vasario 19 d. Cicero lietu
viai susirinkime, apsilankius 
ten Lietuvos Misijai, užsirašė ba. 
L. Bonų daugiau kaip už; Sukilėliai pakilo, kuomet kai-
$10,000.00. kurių dirbtuvių savininkai pas-

Veikiai dirbsiąs su rašomąja 
mašinėle. 

Parvžius, vas. 20. - Mar
šalo Focho buvęs karės metu 
vartojamas automobilius vie
šimam pardavime parduotas 
nž 74,007 frankus. 

| kelbė sumažiną laikinai užmo- zidentas dar nevartojąs savo 
kestis darbininkams. 

Darbininkai su tuo nesutiko 
ir pametė dirbti. Savininkai 
uždarė , dirbtuves. Darbinin
kams tas nepatiko. 

Washiiųrton, vas. 20,—Gydy
tojas Grayson paskelbė, jog 
prezidentas \Vilsonas įau tiek 
pasveikęs, kad kasdien 9:30 ry
te eina savo kabinietan ir užsi
ima bėgančiais reikalais. 

Dr» Grayson sako, kad pre'-

raŠomosios mašinėlės. Bet vei
kiai ir tą darysiąs. 

ti teisman tokį gen. von Hin 
denburgą," Bethmann-Hollwe-
gą i r kitus va4us, kol nebus 
paduota aiškių kaltinimų už 
jų individualius prasižengi
mus. 

Taip yra nusprendęs Vokie
tijos kabinetas. I r tą nuspren
dimą paremia teisdarystės mi
nisteris. 
Teisdarystės 'ministeris Schif-

fer sako, kati Vokietijos pa
sižadėjimas patraukti teisman 
prasižengėlius bus pildomas 
su galima paskuba. Visgi ne
bus galima apsieiti be užtruki
mų. Nes surankioti išsisklai-

I džiusius po visą pasaulį lindi-
jninkus nebus lengvas daiktas. 
| Tas turės užsitęsti ilgoką lai
ką. 

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

darbai buvo atliekami įsakius 
viršininkams. Tik tikuuct ^ta
sai žmogus gali atsakyti, jei 
jis savaip iškreipia įsakymą, 
jei ne taip darbą išpildo, kaip 
iam buvo įsakyta. 

Nesibijo šviesos. 

Ministeris Seliiffer tvirtina, 
kad Vokietija nesibijo šviesos 
ir nenori nieko paslėpti prieš 
pasaulį. Jei kas bloga atlikta, 
kaltininkas vokietys, ar nevo-
kietys, būtinai turi but pa
trauktas tieson ir baudžiamas 
be jokios atodairos. 

J i s sako, jog karės metu pra
sižengusių žmonių bylų vedi
mo greitumas prigulės nuo to, 

divizijas, ty. apie 84,000 karei- nai vadovauja gen. Zinovjov. 
vių. Visos tos divizijos yra iš- j Pietų fronte 146,000 karei-
siskirseiusios išilgai upės Dni- j vių. Vadovauja gen. Parskii. 
estro. Be to, turima trys divi- »&ita visa kariuomenė veikia vi
zijos rezervoje (atsargoje). |sąm plote, pradėjus upe ])ne>-, 

Žymi dalis rumunų kariuo-jstru ir baigus Kaspijos j u 
menės pasiųsta prieš bolševi
kus iš Pngarijos fronto. Pasa
kojama, kad senieji nugarų pul 
kai yra gana geri. Bet naujuo-

mis. 
Visuose frontuose, be Siber! 

jos (rytinio) bolševikai varto
ja 400,000 šautuvų, 17,000 

se pulkuose nupuolusi disci- ' kardų, 13,000 kulkasvaidžių ir 
plina. 

Kolkas nėra žinoma, kokioj 
vietoj bolševikai pradės savo 
atakas prieš rumunus. 

(Pirm poros dienų buvo 
pranešta, jog bolševikų ka
riuomenės dalys keliose vie
tose perėjusios upę Dnies-
trą) . 

Ukrainai organizuojasi. 
Sulig apturėtų žinių iš Uk

rainos, Černigovo apskritVj, 
šiauriuose nuo 

^ į kaip-veikiai bus galima su-
Iškisti sp^cijąliai į s ^ m a i v . : r a n k i o t i r eikalingų liudininkų 

Teisti ir bausti karės meto ir prasižengimų prirodymų. 

>vo, suorga
nizuota 56 sodžių valstiečiai 
prieš bolševikus. Valstiečių bū
riai aprūpinti šautuvais ir kul-
kasvaidžiais. % 
Kiti priešbolševikiniai Ukrai

nai palaiko liniją Mo^ilev-
Yampol. -

Bolševikai užima taip labai 
Sunaikintas Ukrainos teritdri-

2,000 anuotų. 

Jiems reikalingos didesnės 
spėkos. 

Bolševikai apsidirbę su savo 
caristais, pulsis vakarų fron-
tau. Tam tikslui jie turi turėti 
skaitlingas atsargas. Nes va
kariniam fronte be rumunų 
daug kariuomenės turi dar len
kai. 

Čia informuojama, kad len
kai visuose frontuose turi 350,-
000 kareivių. Be to apie 100,-
000 atsargoje. Iš tų apie 100,-
000 pastatyta prieš bolševikus. 

Lenkų armijai prieš bolševi
kus vadovauja trys generolai: 
Szeptycki, Listowski ir Iwa*ž-
kie"\viez. Štabo viršininku yra 
gen. Haller. 

Ukrainai tvirtina, kad su pa
vasariu Ukrainoj neliksią-nei 

jas, kad daugelis jų kariuome- vieno bolševiko. Katrie gražu-
nės pražuvo be susirėmimų su mu neapleistą tos respublikos. 
priešininkų. ten atrasią savo kapus. 
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U E T T V I V KATALIKŲ DIEXRA£TIS 

"DRAUGAS" 
Einft kasdieną išskyrus uedėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CU1CAGOJ I R l ŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
, Pusei Metu S.50 

8CV. VAUST. 
Metams .-.- $5.00 
P u s e i Metu S.OO 

Prenumera t a mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kan t krasoje a r exprese "Money Or-
der" a rba įdedant pinigus į regis
t ruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley $114 

Vilniaus Balsas. 
Daug kalbamai apie Vilnių, 

kad jis yra svetimose ranko
se. Bepigu luunitf tik kalbėti 
apie jį, koktu-gi mus tautie
čiams būti po svetima ir da-#i 
priešų valdžia. Jie visai negali 
naudotis Lietuvos neprigul-
nrybe. 

Mes turėtume nepasitenkinti 
vienu užuojautos išreiškimu 
vilniečiams lietuviams, bet 
dar priduoti jiems pagelbos. 
Kun. Laukaitis, beabejonės, 
norėtu vilniečius sušelpti iŠ to 
ką surinko, bet ar jam pasi
seks tai kitas klausimas. Len-
kai jį vadina dideliu savo 
priešu, todei kaipo prasižengė
lį baus kiekviena, kuris iš 
kun. Lauka iėio rankų gaus 
pašelpos. 

Vilnieėiai parodo, kaip gali-
ma juos sušelpti. Reikia au-
ka> pasiusti i Kauna vyskupui 
Karevičiui. Tas perduos kam 
reikia. 

Po Vilniškiu raštu randame 
gerbtiniausių mūsų asmenų 
parašus. Tarp jų pirmiausią 
'vietų ūžimų d-ras Jonas Ba
sanavičius siAušros" pirmu
tinis redaktorius. Kanauninkas 
Juozas Kukta nuo 1899 ištver
me ir protingumu kentėdamas 
kovojo, kad lietuvių < I vašia 
s u s t i p r ė t ų . .Ji i r s u s t i p r ė j o p e r 
dvidešimt metų. Kun. J . Stan-
kevyėius ir kiti taip-gi nema
žai yra pasidarbavę. Dabar jie 
dar labiaus darbuojasi. 

Heikett}, kad neliktų tuščia 
jų viltis susilaukti paramos 
iš amerikiečiu. 

Federacija ir Kata
like Vienybe. 

Amerikos Lietuvių Federa
cija susidarė gana senai, bet 
iškilus didžiajai karei, tarsi 
apsmuko, iš dalies rodėsi lyg 
užmiršta. .los tikslas buvo su
telkti pavienes lietuvių kata
likų organizacijas j vienų ben 
drų dideli organizmų. 

Tų patj tikslų 1918 m. pri
siėmė Katalikų Vienybe. Tik 
šioji, pradėdama veikti Cbi-
cagoje, nesikėsino apimti vi
stu Amerikos Lietuvius Ka
talikus. J i apsiribavo Illino-
įaus Valstija. 

Pradėjus Federacijai atkusti 
11119 metai> pasidarė aišku, 
kud ir Kataliku Vienvbės ir 
PVtleracijos vienoki tikslai, 
vienokios priemonės, tie patys 
žmunės dirba abiejose. Reikė
jo kaip nors suderinti tą dar
bų. 

Federacijos Seimas VVor-
< ester*ije, Mass. Rugpjūčio 
mėnesyje 1919 išreiškė ir įvyk-
dino minti, kati Katalikų Vie
nybė sutelks vietų ir apskri

čių draugijas krūvon, o Fede
racija vadinsis visų Amerikos 
lietuvių organizacijų susitel
kimas. 

Pusė meti} nepilnai praėjo 
nuo AVorcesterio Seimo iki 
Pittsburgh'o posėdžiui 10 bei 
11 vasario, 1920 m. Ta pusė 
metų jau parodė, kad labai 
neparanku viena darbų dirbti 
dviejais vardais, dviem atski
rom konstitucijom. 

Todėl PittsburghV tapo ap
svarstyta ir pagirta mintis su
lieti Katalikų Vienybę su Fe
deracija. Abiejų konstitucijos 
bus medžiaga vienai naujai 
konstitucijai, kurių turės pa
gaminti tamtikra Pittsburgb'o 
posėdžio išrinkta komisija. 

Ten pat sutarta suvienodin
ti ir vardus. Federacijos var
das pasiliks, nors jis nėra lie
tuviškas, ir nors neparankus 
lietuviams tarti. 

Federacijoje bus keturi su-
siorganizavimo laipsniai. Že
miausias laipsnis susidės iš 
parapijos ar apielinkės žmo
nių, nepriklausančių nei prie 
vienos draugijos, o norinčių 
priklausyti prie Federacijos. 
Tat vadinsis Federacijos Kuo
pa. | jų galės įsirašyti ir žmo
nės priklausantieji prie drau
gijų, jei tos draugijos ne
priklauso pne Federacijos. 

Antras laipsnis bus Federa
cijos Skyrius. J is apima vie
nos j m ra pi jos ar apielinkės 
draugijas ir vietinę Federaci
jos kuopų. Tos kuopos teisės 
skyriuje bus tokios pat, kaip 
ir kitų draugijų priklausan
čių prie Federacijos. Pavienis 
asmuo galės būti Federacijos 
kuopos narys, bet negalės būti 
skvriaus narvs. 
Trečia- laipsnis bus Federaci

jos apskritys. Jis susidarys iš 
visų vieno miesto ar apygar
dos skyrių. Taip, sakysim, Cbi-

j u ^ ' 0 * Apskritys turės apimti 
ne vien visus skyrius^ esančius 
Chicagoje, bet taip-gi ir Cice
ro. 111., ir VYaukegan'e ir 
Cbicago Heigbts, ir kifuose 
pačikagio miestuose. Xew 
Yorko apskritys apims' ir 
Xe\v Yorką i r Brooklyn'ų ir 
Xew Jersey ir Masphet i r Ne-
wark. 

Ketvirta* laipsnis bus Fede
racija b" pridečko. Ji apims 
visas kuopas, visus skyrius ir 
apskričius. 

K i e k v i e n a s l a i p s n i s t u r ė s 
savo valdybų. Ketvirtojo laip
snio valdyba ir Taryba vadin
sis Federacijos centru, trečio
jo laipsnio valdyba vadinsis 
Federacijos Apskričio valdyba, 
antrojo Feder. skyriaus valdy
ba ir pirmojo—Feder. kuo
pos valdyba. 

(Jai kai kam i r sunku bus 
atsiminti visus keturis vardus: 
kuopa, skyrius, apskritys ir 
centras, bot vis-gi tat bus 
lengviau, negu sužinoti Kata
likų Vienybės ir Federacijos 
laipsnius. 
Dabartinė Katalikų Vienybės 

konstitucija pasilieka tvirta 
ir pildytina Federacijos sky
riams ir apskričiams. Mainosi 
vardas, ne įstatai. 

Balsas iš Vilniaus. 

Partyviškiausias 
Bepartyviškumas. 

, Prisėjus greituoju sustatyti 
visa Lietuvos valdvmo maši-
nerijų, negalima buvo perdaug 
sijoti kandidatus į valdinin
kus, kad liktų tik gerieji, iš 
kristų menkieji. Nesijojant 
kandidatų J valdininkus svar
bios ir didelės vietos teko ne
tikusiems žmonėms, 

Tauragės' karo komendantu 
tapo ponas Bagdonas, nemo
kantis lietuviškai rašvti be 
klaidų. Tų žinant negali norė
ti, kad' jis suprastų demokra
tinės laisvės taisvkles. 

Didžiai Gerbiamas Kunige. 
Klebone! 

Y r a V i l n i u j e 1 9 1 4 m e t a i s 
įsteigtas Lietuvių Komitetas 
Š e l p t i n u k e n t ė j u s i e m s n u o k a -
ro. Per šešerius metus minėta-
sai Koniitetas šelpė surinkto
mis aukomis Lietuvoje ir ki
tose Europos šalyse didelias 
minias nukentėjusių nuo ka
ro: pabėgėlius is mūšio vietų 
paimtųjų į karų vaikus ir ki
tus nelaiminguosius. Pastarai
siais laikais šelpia minias, 
grįžtančias iš Rusijos, bolše
vikų išvarytus, o daugiausia 
vaikus. Karas Europoje jau 
pasibaigė, bet ne Lietuvoje. 
Rusų komunistai stovi ant 
Lietuvos sienų ir nuolat gre
sia užpuolimu. Minios plėšrių
jų kareivių vokiečių ilgą lai
ka plėšę ir draskę pagriebtų 
didžių Lietuvos dalį, nūnai nar 
šios Lietuvos kariuomenės iš
valyti, bėgdami iš piktumo a-
piplėšė daugumą žmonių. Lie
tuvių Komitetas šelpti nuken
tėjusiems nuo karo Vilniuje, 
būdamas lenkų valdžioje, yra 
vargi ngia usiame padėjime. 
Palaikymui savo įstaigų be
veik iš niekur negauna aukų. 

pasitikėdamas Amerikos lietu
vių duosnumn ir patrijotiniais 
jausmais, turi garbės kreiptis 
į Tave, Gerbiamasai Kunige 
Klebone, ir Tavo parapijoms, 
idant neatsisakytumėt ir ne
pamirštumėte mūsų globiamų
jų vargingų, badaujančių, naš
laičių ir kitų nesuskaitytų 
varguolių ir, atsiųstumėt kad 
ir maržas aukas jųjų išgelbėji
mui nuo mirties ir vargo. Jū
sų dolieris pas mųs šimterio
pų turi vertę. 

Pinigus meldžiame siųsti 
Lietuvių Komitetui šelpti nu
kentėjusiems nuo karo Vilniu
je, Didžioji g. N. 30 per Jo-
Ekscelencijų Karevičių, Že
maičių vyskupų Kaune.-

Tave Gerbiamasai Kunige, 
Klebone ir Tavo parapijiečius 
sveikiname, velydami su Nau-
jais Metais Dievo malonių ir 
viso labo. 

Komiteto Pirmininkas 
•r 

Kun. Kukta. 
Nariai r 

Dr. J. Basanavičius, 
Kun. Dr. J. Stanke 

vicius, 
Kun. Baliauskis. 

Vilnius, 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
VARĖNA. 

Vaizdelis iš tūkstančio pana
šių atsitikimų. 

Todėl Lietuvių Komitetas, Gruodžio 29 d. 1919 m. 

Ic CCnPRAPIIiK TARY- «al imylms pajumi 
15 rtUtl tAUIJUO l A n l tmskolos sukėlime t 

BOS RAŠTINĖS, 
Darbas 

paskolos sukėlime tik tuomet \^l\ 

Pabaigoje spalių mėnesio ir 
lapkričio pradžioje Vanienų 
valsčiuje (Vilniaus apskrities) 
lankėsi lenkai agitatoriai. Žan
darai prieš tai lakstė iš kaimo 
į kaimų, nuo ūkininko pas ūki
ninkų, ragindami būtinai atsi
lankyti į susirinkimų, kur kal
bės iš Vilniaus atvažiavę po
nai; jei kas neatsilan'kysiųs, 
žadėjo smarkiai bausti. Vieni 
iš baimės, kiti iš įdomavimo, 
bet gana daug pirmų kart pri
sirinko. Ponelis iš* Vilniaus vi
su gudrumu, melų melais pasi
rėmęs išvadžiojo, kad Kauno 
valdžia pasidavusi vokiečiams, 
kad lenkiškai kalbėti uždrau
dusi, kad lenkus rišanti ark
liams prie uodegos 'ir tųsanti 
po gatves, kad tokiu būdu nė
ra ko laukti tos valdžios čia 
ateinant, kad geriau prisirašyti 
p.rie gerutės Lenkijos, kur vi
siems yra gera gyventi. Išgir
dę tokią kalbų, net buvę balt-
gudžiai labai pasįjrfktino ir di
dumų jau kitu kart nė didžiau 
šiais grųsinimais žandarai ne
pajėgė į susirinkimų atvesti* 
paklausyti lenkų agitatorių 
melagingų kalbų. Mat, iš šio 

. krašto žmonės dažnai nukeliau-
į neprietelių . neužimt'.s 

bu.- nuoseklu, ir puM-kmiiiKas. iL«*»vos vietas ir mato ka,l 
jei prie jo stosime organizuoti. 
Kolonijos tverdamos Katalikų 
Vienybes galės pasękmingiau 
paskolos reikalus vesti. JSusi-

j . m., PittsburgbV, Pa. nutarė d a r y s p a s t o v i Į , r i m t a } u l j ( l , a 

Federacijos Tarybos ir Vn\o- g v a r U i u m u 8 U visuomenės ir 

Federacijos Tarybos suva
žiavimas vasario 10 ir 11 dd.. 
v 

s 
Federacijos larynos ir r«««-,8 Varbių m u s u 

racijos Sekntorijatų perkelti t a u t o s r e i k a l u a m .U | , j n j 1 I l u i . 
Kultūros darbas; Lietuvos į Xe\v Yorkų. Kol bus surasta 

Sekretoriatui tinkama vieta 
Ne\v Yorke jisai pasiliks seno
je vietoje DetroitV, Mich. Vi
sais Federacijos Tarybos ir 
Federacijos reikalais meldžia
me kreiptis senu antrašu: 381 
Westminster Ave., Detroit. 
Mich. 

Katalikų Vienybės užsiregi
stravę Federacijos Tarylios 
suvažiavime malonės tuojau 
pranešti į Federacijos Sekreto-
rijato raštinę valdybų narių 
vardus ir antrašus. Kataliku 
Vienybių yra užsiregistravę 
1(J, iŠ jų (> nepridave vaidybų 
sustato. Kuriose kolonijose nė
ra Katalikų Vienybių, pasi-

laisvė ir kiti svarbus dalykai 
verčia mus prie pajėgų koncen
travimo. Išplikykime savo 
priedermes ir stokime darban 
ne 'pavieniais, bet organizuo
tai*. 

Feder aci j bs Bek re t o r i j a t a s 
nesigailės nurodymų, patarimų 
kiekvienu svarbesniu mūsų 
tautos ir visuomenės reikalu. 
Kviečiame yi«us Amerikos lie
tuvius krikščionis demokratus 
talkos. Katalikų Centras—Fe
deracija lai būna mūsų darbų, 
sumanymų ir pasiryžimų sklei
dėja ir jungėja. 

Federacijos Tarybos šuva-
skubinkit įas sudarvti ir pra-1 žiavimo, kuriame nutarta daug 
neškit Federacijos Sekretori-1 svarbių dalykų, protokolas bus 
jatui apie jų susiorganizavi-
mų. 

Federacijos Taryba užgyrė 
Lietuvos Laisvės Paskolų. A-
merikos lietuviai katalikai tu
ri paskolų paremti visomis 

netrukus paskelbtas spaudoje, 
Taip-gi bus,pranešta apie Fe
deracijos raštinės naujų ar, 
rašų. 

Jonas E. Karosas. 
Fed.'Tarybos sekr. 

:>() lapkričio, 1919 m. Lietu
vių Krikščioniu Demokratu 

Gaila, kad tos rūšies žmo
nių ir daugiau yra Žemaitijo-

Partijos skyrius Žygaičiuose! je. Telšių komendantas taip 
norėjo rinkti atstovus į \\>-
skrities Suvažiavimų. Tam 
tikslui reikėjo gauti komen
danto leidimas. 

Bet Tauragės cara s neleido 
susirinkti Krikščionims de
mokratams. Jis parašė šitokių 
rezoliucija: "Parti jų aš nie-
kokiu nedaleidu rinkti o atsto
vus į seimelį galite rinkti ir 
aš sutinku, dabar niera laika 
manitį apei partijos kadangi 
dar mums labai daug reiki 
darbuotis visiems drauge be 
skirtumą partijų ir ginti tievi-
ni nuo priešu užgrobiku ir 
nu lenkų. Karo komendantas 
karinink Bagdonas. 8 gruodžio 
1919." 

Lygiai taip pat Aleksandras 
Trečiasis nepripažindavo Ru
sijoje nei kokių . partijų, nei 
tautinių, nei tikėjiminių skir
tumų. P-uas Bagdonas tų lai
kų dvasių gerai suprato ir iki 
šiol išlaikė. 

pat neleido rinktis tos pačios 
purtrfos žmonėms Žemaičių 
Kalvarijoje. 

Šitie nuofikiai butų vien 
juokingi nuims ~ amerikie
čiam.^ jei jie neturėtų plates
nės teisinės reikšmės. Dabar 
Lietuvoje yra visur karo sto
vis. Atsiranda komendantų 
pasinaudojančių tuo stoviu, 
kad susilpnėtų jiems nepatin
kančios partijos. Tat daroma 
tais laikais, kada rengiamas 
yra Kuriamasis Lietuvos Sei
mas, kuris dutts teisėtų jiegų 
Lietuvos konstitucijai. 

Jeigu to Seimo darbai ne
patiks kam nors, tas turės 
pilnų teisę jų nepripažinti, nes 
pats Kuriamasis Seimas nega-. 
Ii būti teisėtas tol, kol jo rin
kimai yra karo komendantų 
sudaryti, o ne laisvos žmonių 
va|ios pagamviti. 

Norėtume, kad šita dalykų 
apsvarstytų Lietuvos teismų 
ministras. 

visa, ka apie lietuvių valdžių 
lenkų; pramanoma, tai bjau
riausi šmeižtai nedorėlio, no
rinčio savo nedorybes nekal
tam primesti. Net paskelbimai, 
kad bus kalbama apie žemės 
dalinimų nieko negelbėjo. 

Po antram nevykusiam' susi
rinkimui, atvažiavo iš Vilniaus 
i Varnėnų valsčių ponaitis su
rašinėti, kas lenkas, kas lietu
vis. Važinėjo su žandarų kap
ralu Z. Vysoekiu. Žandaras 
stengėsi grųsinimais įtikrinti, 
kad 'reikia rašytis lenkais. 
*'Kas myli Lietuvų, kas lau
kia Smetonos, aš turiu užsira
šęs, blogai bus tokiam''—nuo
lat kalbėjo žandaras žmonėms. 
Užrašinėtojas, griežtai norin
tiems, "nežiūrint į grasinimus, 
stengėsi .suklaidinti klausi
mais: "ar-gi jus ne katalikai, 
ar liuteriai, ar pravoslavai, 
kad ne lenkai!" Kitų ir pa
vardes tuojaus perkreipė: Mi
lai šį, užrašė Milejszo, o paskui 
iš to išveda, kad, jei lenkiškai 
pavardė skamba, tai ir visa 
M i leisiu giminė turi rašytis, 
lenkais. Kitur, užsirašančius 
lietuviškai, gųzdino drauge su 
žandaru: " jus laukiat Smeto
nos, mes tai pasižymėsim.' 
Kitur, antai žmona užsispyrus 
sakosi, esanti lietuvė, tada 
klausia, ar neturi vaikų ir 
kuo vardu vaikai; sužinojęs, 
kad vardas kokio lenko šven
tojo, vėl'kimba, kad turi rašy
tis lenkais, jeigu kas iš gimi
nių turi tokį vardą. Kitur vėl 
gųzdina, kad jeigu visi neuž
sirašys lenkais, tai ilgai dar 
čia tvarkos nebusiu. 

Varnėniškis. 
"Laisvė ," Kaunas. 

BALSAS IŠ LIETUVOS. 

V. Bagdanavvčius • v 

is Nau
miesčio prie Sešupės rašo: 

"Žmonės labai džiaugiasi, 
kad amerikiečiai perka Lie
tuvos Bonų, kaišioja po pa
nose žinią, iš Lietuvos tiems, 
kurie nenori pirkti. Jei tik 
pinigų klausimas taps page
rintas, tai joJris priešas 
mums nebaisus. Amerikie
čiai daug galėtų pagerinti, 
nes jų pinigai begalo bran
giai stovi pas mus. Daugu-i 
ma taip ir sako: 'Jei ameri-

'v kiečiai padės, tai veikiai ir 
mųs pinigai pasirodys/ " 

Jau Išėjo iš Spaudos Antra Laida Didelio 
Sieninio "Draugo0 Kalendoriaus 

Kaletillorių puošia gražus Pirmojo Cietuvos'Prezi
dento A. Smetonos paveikslas. Kalenloriuje y M' pažymė
tos dienos pasninkų ir švenčių. 

J L v e l e n d o r i a u s K a i n a . . . . . . . . . . 25c 
Kas prisius " D r a u g o " prenumeratų metams, arba 

pusei metų, gaus Kalendorių Dovanai. 

mmmm 

Veža Visą Mylią Toną 
už Mažiau Kaip Centą 
Freightų kainos lošia labai maža role pakylime 
kainos gyvenime. / 
Kitos priežastis.— karės atmatos po priedan
ga išdirbystės kredito išputymas priskaičiavo* 
dolierius prie reikalingiausių dalykų gyveni
me, o freighto kaina tik centais pakilo. 

Paprasta kaina už vežimą vieno tono 
freightų yra mažiau cento už mylia. 
Eile drabužių kurį ,prieš kare parsi-
duodavo už $30 buvo vežama 2,265 

• mylias gelžkelių iš Chicagos į • Los 
Angeles už 16y2 centų. • 
Dabar freighto kainos yra 22 centai 
o pats siutas parsiduoda už $50. 

Kaina siuto pokilo 20 doleriu. Oi frciglito 
Kainu pa Kilo tiktai 5 ^ centus. 
Kilos ii*aiis|M>r(ari.ios kainos įmina į ver
te gatavo dalyko — vežant vilnas į fabri
kus ir niutt'i'ijoią pas kriaučius — kaina 
tokia maža. Kad beveik nieko nereiškia. 

$10 pora čeverykų kurį pirmiau par-
siduodavo po $5 vežiant iš Naujo 
šios Anglijos fabriko į krautuvnin-
kų į Floridą freighto kaina yra 52-3 
cento — tiktai vienas centas dau
giau kaip kad buvo prieš kare. 
Už beef tiktai reikia mokėti po dvi 
triėca'alys cento už svarą vežant freig
htų iš Chicagos į New Yorka. 
Amerikoniškos freighto kainos yra 
mažiausiaus visam pasaulyj. 

Šis pagarsinimas yra skelbiamas per Associa-
-. tion of Railway Executives 

TU l;uvi< horetumd (hiuginn infortmuijų gnliti jus 
ganti rašant i The A.ssociaiion o f Kailuaif Esau-

tives, 61 llroadįvay, .\'ar York ' 

Federaliai 
Rupiniai 
Dykai su 
Kk*k vienu 
Pirkinių 

Motoru — Varoma 

Nereikia ranka sukti 

F F D F R A I ELEKTRIKINIS T C i ^ I L I \ / \ L , FONOGRAFAS 
Gražumas šios mašinos yra no vien išvaizdoj. Tonas 
yra švelnus, grotus ir didžiausia svarba tai tame kad 
nereikia ranka .sukti. 

Tiktai $5.00 iskalno 
Atveža ta mašina tau į namus jeigu esi kostumieritj 

Commouueal tb Edison Kompanijos. Lfku-
sius išmokesįs ka,s mėnuo. 

šie lengvai mokesčiai įdės jums šia moderniška mo-
toriu varoma fonografą kuria tinka kiekvienam kiše-
niuj. Ateikite j bent viena iš mūsų krautuvių ir iš
girskite. 

E COMMONWEALTH EDISON *m 

L E C T R I C S H O P D 
» * 

t r 

ŽINOK KA PERKI! 
Kxaniinuojam Žemių i>okuiuentUK, Padarom Abstraktus, Atrandam vi 

sas klintis. Aysvanjtpm .Vainų, Karmų ir Žemių teisingus prelces ir duod-im 
ats ikančias rodąs apie jų t ikras vertybes. 

Pirmiau, kol pirksi kikia nuosavybę gauk reikalinga* Informaeila* ir 
iinok ką perki! J 

Taipgi perkam, paimam ant pardavimo ir. parduodam Žemes, farmjis 
ir naru C** po .visus Am< tikos* kraštu*. Reikale ateik ar rašyk įBrancb Otfisa: 

FEDERAL COND & LAND COMPANY 
663 W. 18th Street, Chicago 
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NEKALTINK SAVO KRAU-
TUVININKO! 

* " F l u " ir vel atsinaujino 
neštlama naujas aukas >u sa
vim kai}) pernai meta. Labai 
<!aug Triners American VA\\-
ir of Bitter Wine ir Triner's 
Bitter Tonikas tapo parduoti, 
nekurie krautuvninkai siu vai
ste not .neteko. Mušu kostu-
mieriai prisiuntė įmiAs nusis-
kmutiBins, bet mes dirbame 
diena ir nakti kad tik butu 
galima visus aprapinti šiais 
vaistais, dabar jau yra pakak
tinai. Triners American Klixir 
yra geriausias valytojas vidu
rių ir sutaiso visa systema 
priduoda apetitą. Triners An-
geliea Bitter Tonikas yra ge
riausias kraujo valytojas. 
Kuomet turi šalti arba kosti 
geriausia nusipirkti Triners 
Cough Sedative, kuomet gerk
le skauda tai išplauti ja su 
Triners Antiputrin. Kiekvie
nas vaistininkas turi po ran
ka jų užtektinai. Josepb Tri-
ner Company, 1333-43 S. Ash
land Ave., Chicagb, 111. 

\\V\j ' ' 

-C<^NSUKiATL'@Wr^s 
BUREAU4 

f LIETUVIĮj KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 
1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

j3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai-
vtis^ affidavitos i r t rpv w»» 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia; 

5) suieškome giminės Lietu
voje; 

G) ' Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškaį beatly-
ginimo. 
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie: 

BALTIC C0NSULTATI0N 
. . . BUREAU 

105 W. Monroe St., 
* Chicago, IU. 

' /Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

EPIDEMIJOS: INFLUENZA 
IR TUBERKULOZA. 

r . LIETUVIĮĮ ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių ir 
i būtį savo bosų tai įsigyti for

ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
i'armų Wiseonsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
tnrėtį Lietuviškas Bažnyčias. 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patvre Lietuviai far-

• meriai kurie nuo seno čionais 
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 & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagl e Riyer, Wisconsin 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 
v ^ Chicago* UI. 

Reikia atkreipti domos į pa
vojingą ligų, kuri 1918 metais 
sunaikino daug' žmonių. Ta 
limpančioj i liga vadinasi Influ-
enza. Dabar 1920 m. ir vėl ji 
atsiranda Pbiladelphijos ir ki
tu miestu ligonbučiuose. Prie 
jos prisideda i r kitų ligų, plau
čių, inkstų uždegimai ir vidu
rių užsinuodijimai. Pbiladel
phijos gyventojai nelabai at
sargus/ nors turi progos pra
šalinti* ligos perus iš savo na
mų. Apsisaugoti nuo tų ligų 
gali tas, kas žino ka reikia da
ryti. Žinojimas neatsineina be 
skaitymo ir mokinimos. Ligų 
apsisaugojimo mokslas yra 
naudingas lietuviui ir lietuvai
tei, vedusiems ir nevedusiems. 
Juomi galima pagelbėti save ir 
kitus nuo pavojingos ligos. 

Tnfluenza prasideda nuo 
kraujo susilpnėjimo kūne ir ne
švaraus gyvenimo, ypatingai 
nuo peršalimo kojų ir vidurių. 
Pirmiausia galva pradeda 
skaudėti ir svaigti, nosis iš
sipučia, gerklė užsikemša ir pa
raudonuoja. Mintis pasidaro 
sunki. Šaltis apima pečius ir il
gai niu visų žmogaus kimų. Tie 
ženklai parodo, kad influenza 
jau yra pilnai apėmusi ligonį. 
Tada būtinai reikia gulti į lo
va. Influenza sudaro bakteri
jos, tai yra maži, akimis nema
tomi gyvulėliai, kurie labai 
mėgsta žmogaus kraujų.Tų gy
vulėlių perai lakioja ore, ir iš 
oro su ^algiu gėrimu ir kvėpa
vimu patenka žmogui į vidurius 
ir j kraują, kur jie greitai vei
siasi, i 

Bakterijoms privisus kokia
me nors daikte, kraujas subė
ga tenai kovoti su jomis. Tas 
kraujo subėgimas ir jo kova su 
bakterijomis vadinasi uždegi
mu. Jis būva raumenyse, mė
sose, nosyje, gerklėje, plaučiuo
se ar kitur. 

Kraujo kova su bakterijomis 
gali eiti visame kūne. Tada li
gonis jaučia, kad jam skauda 
kaulus ir visus sąnarius; jo 
rankos dreba, veidas persimai
no. Šita liga dažniausiai už
puola jaunus, vidutinio am
žiaus žmones. Bet ji nepasigai
li nei senų, nei mažų. 

Kaip apsisaugoti. 

1. Reikia švariai apsiplauti, 
šiltu vandeniu visų kūnų, ypač 
kojas ir galvą. 

2. Laikyti šiltai krutinę, vi
durius i r labiausiai kojas, sau-
gojant jas, kad neperšlaptų. 

3. Valgyti skaniai ir gerai, 
bet saugotis persivalgymo. 
Valgis turi but šiltas, bet ne 
karštas. 

4. Atsikėlus reikia šiltu van
deniu išplauti gerklę. Galima 
tam tikslui vartoti ir vaistu 
tam tikslui prirengtų aptieko-
se. • 

5. Jeigu rytmetyje atsikėlęs 
nesijauti gerai, neik į darbų, 
palauk namuose, pasišauk gy 
dytoją, kad apžiūrėjęs patartų 
ar galima eiti darban rytoj. 

6. Pasijutęs tikrai sergąs in
fluenza nesirūpink labai. Pati 
liga nėra labai pavojinga, bet 
rūpestis ją- didina ir trukdo 
gydymą. 

7. Je igu krūtinė, gerklė a r 
galva skauda, jeigu karštis su
ima galvą, jei darosi silpna ir 
trošku, tai-reik kviestis gydy
toją nelaukiant kol ligonis taip 
nusilpnės, kad nei gydytojas 
negelbės. Prieš gydytojui atei
siant, gulk, užsiklok šiltai.Mųs 
lietuviai šaukia gydytoją, ka
da ligonis jau miršta. 

8. Užlaikykit miegamą kam
barį švariai, šiltai, bet langas 
viršum tegu bus pravertas, kad 

CO ̂ E R C I A L REALTY ineitų šviežaus oro. Nedulkin
kite nieko ten kur ligonis yra. 
nekalbinkite jo, neverkite prie 
jo, nekalbėti, kad jis miršta, 
neminėkite nei kitų mirties. 

9. Duokite ligoniui atsilsėti, 
išmiegoti. Tegu jis guli aug-
štelninkas. 

10. Vidurius reikia laikyt 
liuosai. Tik reikia rūpintis, kad 
ligoniui nereikėtų tankiai, nei 
toli vaikščioti. Tas taisykles 
reikia prisilaikyti perklojant 
lovą ir mainant marškinius. 

11. Dirbant apie ligonį ne
traukti jo kvapo į save; arba 
kosint nukreipti į šalį galvą, 
nevalgyti nei vaikams neduoti 
kas tik ligonio neišvalgyta. 

12. Ligonio baltinius reikia 
sumerkti į karštą vandeni ir 
virinti uždengtus per 12 arba 
24 valandas. 
. 13. Ligonio kambarį reikia 

šlakstyti vaistais, vadinamais 
karboliu ir vėdinti. Tų pačių 
taisyklių prisilaikant galima 
apsisaugoti nuo kitų ligų, ypač 
nuo tuberkuloza, nes tuberku-
loza yra baisi ir pavojinga li
ga. J i pradeda veistis kaip ir 
influenza, bet ji netaip greitai 
pakerta žmogų. Su tuberkulo
za žmogus gyvena ilgai, bet gy
venimas jam ir kitiems sunkus. 
Tuberkulozos perai yra didesni 
ir sunkesni už influenzos perus. 
Tuberkulozos perai nelakioja 
ore, tik slankioja kitais daik
tais. Tuberkulozos perai žųva 
nuo saulės spindulių kaip žmo
gus nuo kulkos. Tie perai vei
siasi dulkėse. Kad kraujas juos 
įveiktų, tai jis turi gauti daug 
gero oro. Todėl reikia saugotis I ir 6 kambariai am 

1. Perkam ir parduodame 
Namus, Lotus, ir Farmas. 

2. Parūpiname Pasportus 
važuojantiems, į LIETUVA. 

3. Siunčiame pinigus ir ta
voms į Lietuva ir kitur. 

4. Dadarome visokius lega-
liškus dokumentus. 

5. Laivakorčių Agency į vi
sas šalis. 
. 6. Insurance (apdrauda) vi

sose farmose. 
7. Amerikoj tarnavusiems 

kareiviams patarnavimas vi
suose reikalose. 

8. Sutvarkome income texus 
9. Dalyvaujame teismuose 

už parkalbėtojus. 
Biuro vadovas visiems pažįstamas 

ir gera patyrimą turintis visuose rei
kaluose Jonas J. Zolpis Taigi nors ir 
su mažiausiu reikalėlių kreipkitės pas 
mus kur gausite teisinga ir užganė
dinta patarnavimo. 

John J. Zolp A. M. Barčus! E 
COMMERCIAL REALTY 

BUREAU 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 

* 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS, LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
* 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad*dabar 4 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 
i 

TIKRI BARGENAI 
Puikus Mūrinis Namas, 2 Pa
gyvenimu po 6 kambarius E 
lectrikos. ir Maudines ir Ba-
sementas, arti Lietuviškos Baž 
nyčios Brighton Par. tiktai 

už $6500.00 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

auksinų $2.00 , 2,000 
>> 

u 
>5 

M 

JJ 

4.00 3,(100 
6.00 4,000 
8.00 ' 6,000 

10.00 9,000 . 
20.00 12,000 

auksinų „ 

i 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 

M 

>> 

)> 

II 

M 
• 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

Mes jau gauname Žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną, mė
nesį laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

dulkių ir gerai vėdinti namus, 
kad visados butų šviežaus oro. 
Nevalia spjaudyti ant pagrin
dų nei ant tako. Bet visuomet 
į skepetaitę. 

Norint apsisaugoti užsikrėti
mo tuberkulozos reikia negulė 
ti vienoje lovoje su sergančiu,, 
nevalgyti iš vieno bliudo, ne
gerti iš vieno stiklo, ypač ne
dėvėti jo dėvėtų rūbų. Jei žmo
gus tuberkuloza miršta, tai jo 
rūbus reikia sudeginti arba 
karštam vandenyje virinti, už
pylus sodės. Tam tikslui nega
lima vartoti puodo, kuriame ga 
minami valgiai ar gėrimai, bet 
reikia turėti ar parsisamdyti 
tam tikrą. * 

Vienam žmogui šeimynoje 
apsirgus tuberkuloza, kiti tos 
šeimynos nariai turi saugotis, 
kad neužsikrėstų. Prieš šeimy
nai susidarant, tai yra prieš 
vestuves, vyras turėtų patirti 
ar jo sužieduotinė neserga tu
berkuloza. Taippat turi pasi
teirauti ir mergina apie savo 
sužieduotinį, kad paskui nerei 
ketų kaitintis tarp savęs. 

Dr. P. V. Montvilas, 
Ph. M. T. 

Lithuanian Sales Corporation | 
Mūrinis namas 2 pagyvenimu 5 į 120 TREMONT STREET, \ BOSTON, MASS. I 

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiaiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 
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kuru l ini jos arti Puik iaus io McKin 
ley Parko, tiktai už $4500.00 

Mūrinis namas 2 pagyvenimu 
po 4 kambarius arti prie didžiau
sio McKinley Parko tiktai už 
$3500.00 

Puikus medinis namelis Brigh
ton Parke, arti Archer ave., 2 pa
gyvenimu ir mažas Basementas 
Lotas 25x144 ilgio, tikras Barge-
nas už $2900.00 

Puikus medinis 4 pagyvenimu 
namas, 2 po 4 kambarius ir 2 po 
penkis, ir dykas lotas prie šalies. 
Brighton Park netoli Lietuviškos 
Bažnyčios, Vertės virš $9000.00 
tiktai už $7000.00 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Rootn 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO. ILLINOIS 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Gyv.: 2112 So. Halsted Street 
Telefonas Y'artis 2300 Ji 

2 Lotai* arti Lietuvių Bažnyčios 
Brighton Park savininkui kaštuo
ja $1400.00 parsiduoda už 1000.00 

Šitie visi turi but parduoti j 
trumpa laiko del, įvairių priežas
čių todėl nepraleiskite progos, taip 
gi turime daugel kitu namu ir lo
tu nužemintomis kainomis, kreip-
kities pas 

Frank Stasulis 
4438 So. Fairfield Ave. 

Chicago, 111. 
Telefonas McKinley 5948 

f 
I Dr. M. Stupnicki 

PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

Malonu girdėti, kad labai 
gražiai aprašote apie Lietuvą 
ir apie jos sostinę Vilnių, tik 
to dar neminėjote, kaip lenkai 
nori plebiscito Vilniuje, s ietu
vos sostinėj, kad tegul jie ne
užmiršta pirma pravesti ple
biscitą Varšavoj. Ko jie ten 
daugiaus rastų: kitataučių ar 
lenkų! Mes turim tarnauti tė
vynei, išgelbėti ją iš vergijos, 
nes perilgai jau vergijoj buvo. 

Turiu mintyj kovą už Lietu
vą. Kad ir nesveikas esu, ati
duosiu kiek turiu skatikų ir 
pats eisiu kovoti, kaip, aš me
nu, jau mano broliai kovoja. 
Būdamas dar Lietuvoj drąsiai 
stovėjau už Lietuvą, kariškas 
dainas dainavau, kada jautė
mės silpnais. 

Su pagarba, 
Viktas Rasimas. 

3107 So. Morgan Street 
'. CHICAGO, rLililHOIS 

Telefoną* Yards 6039 
Valandos: — 8 lkl 11 11 ryto; 
& po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

- - • - » 

roft VOUB STOMACH'S JSA&C 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau 

slas vaistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
na* *1«u» aottAlrnnna 

DR. S. MIKELIS 
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 vlot* 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo 2 iki 
4 po piety: nuo 7:30 iki 9:30 vaknro 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7048 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
v*,, kuomet skaitai ar siuv* ar i ti
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptickos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tcmykite { mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

Dabar yra patvlrt'ntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG GO. 
1540 W . 4 7 t h St . , OhJcago, D L 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis. 

PIRKITE LIETUVOS VAI, 
STVBES bONV 

Pirjnisinkas—J. Bielukas, 1127 
St. Clair Ave. * 

Vice-pirmininka8—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. 

Ižd in inkas—A. Juknel is , 1626 
New eJrsey Ave. 

Iždo g lobėja i :—J. Bilą, A . Vir
bickas. • 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 
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DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas / 
2201 West 22nd St. 

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

3114 W. 42nd Si. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

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

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3666 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų eiklų 
tempimą k a a y r a 
priežastimi skaudė
jimo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
daliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

Telefonas Drover 9660. 

v Tel. Drover 7042 

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

T" BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. • 

V y r u ir J a u n u V a i k i n ų padirbt i 
a n t o r d e r i o s iu ta i ir o v e r k o t a i . bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augfičiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. ' 
Mes taippat turime pilną eile h 

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuu v 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-] 
batomls visą dieną iki 10 valanda) 

S. GORDOtf, 
1415 8. Halsted St., Ghicago, IU. j 

(steigta 1902. 
ĮlfrTW"^Mir~T-«--T» i«iiTimiiTi»sininwiąw — oi o mj um i» <i?u 

Dr. C. Z 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

S. D. LACHAWICZ 
UetuvyB Grahoriua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
-įSauKti. o mano darbu busite užganėdinti 

231* W. 23 PI. Chicagb, DL 
TeL C a n a l S 1 M . 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roseteode: 1090S So. Mlchlraa Ars. 

TelefMuu PoJlmsa UM Ir FUkMl S1M 
Chicagoj: 4615 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nuo 6:30 iki 7 :M 
Tslsfoass Tardą 7tt* 

S1 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUTIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 
- - : 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

m O K Y K L A 
Moki angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, \ knygvedystės, ste
nografijos, typewr|ting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono- ' 
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 ' 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted Stv Chicago.'1 

k * * * * * 

Resld. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So.. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto t—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

-
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jus 
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 mašinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

- S 
l 

Su 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
rottsvllle, Penna. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto. 
Nuo 1 lkl S vai. po pietų 
Nuo • lkl 8 vai. vakaro. 

nuo 

Į m » • SI m^f^^ ^ M M W W M W W • » » • • • • • % 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojai ir Chirurgą* 

Perkėlė savo gyvenimo vi*t« i 
BriKhton Park. 

H U W. 43rd Stre«t.. 
TeL McKinler 28S 

Ofisas: 1757 W . 47th S** 
(47 Ir \Vo*d *»* . ) 

Valandos: 10 ryto iki S po pieta, 6:10 tkl 
1:10 vakare Nedaliomis f iki II rytais. 

TeL Boulevard 160 

i 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan st. 
Kertė 32 ro S t , Chicago, 111. 

SPECIJALJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8 

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

Telefonas Yards 687 

\ »:>3S:»»s;»:»»»»»:»s;»:>3K»!»SJ»iMg 
Telefonas Pullman 8 M $ 

Dr. P. P. ZALLYS 
l ietuvis Dentistas 

18857 So. MichJgan, Avenno. 
g—rtsml. UL 

VALANDOS: 9 iki B vakare. 
i€€:C€C€g€€€€€€€«;fŽ€€€€€C€<« 

! 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11718 Mlchlgaa Ave, 
Adynos 8:88 lkl 9 Išryto — 1 lkl 
8 po pietų — 6:88 iki 8:88 vakare. 
Nedėliomis nuo 18 iki 11 Išryto 

JOSEPH C W0L0N * 
Jetuvis Advokatas 

88 BO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2811 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 8889 

CHICAGO, ILJL. 
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1 JOHN K. RODOVICZ | 

užlaikau S 
L I E T U V I Š K A P A R Ė D C S 

A R K D U 
K B A V T U V t 

S Visokių Tavorų kaipo tai: Batu* c i -
S ' vcrykua ir Visokius Vyriškus 
Z 1 >r.ibužui.s 
S 1711 W. 47 St. Chicago. 5 
"llllllHlllllllimillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? 

EXTRA ! 
Sustuok mokėjęs randa ir 

j s igyk savo narna. Mes par
duodam gražias niuro namus 
po 2 pagyvenimų. Vanos, E-
lektro šviesa. Viskas įtaisyta 
pagal vėliausia madą. Parduo
dam ant visai lengvo išmokės-
eio. Įmokant kiek galima, li
kusius raudos išmokės. Tie na
mai randas tik puse bloko nuo 
Lietuviu Bažnyčios, Brighton 
Parke. Jei manai pirkti tai 
nelauk kol kainos pakils, bet 
atvažiuok tuojaus. Del persi
tikrinimo, iiies Jums išaišky-
sinie apie lengva išmokėjimą, 
ir išrodysinie tuos. 
mus. 

graži u s na-

August Saldokas & Co. 
4414 So. Califomla A ve. 

NedėUoms atdara iki « P. M. 

C H I C A S O J E . 
— 

IŠ NORTH SIDE 

Nedėlioję, vasario 15 d., Šy. 
Mykolo par£p. svetainėje Ra-
žancavos Pan. Švent*. dr-ja su
rengė vakare su programa ir 
užkandžiais. 

Pirmiausia buvo suvaidinta 
juokinga komedija "Baisus 
sapnas ." Ja. vaidino: pp. F . 
Maskolaitis, A. Peldžius, p-lė 
M. Baeiutė ir M. Pociūtė. Vai
dinimas pavyko, ypač reikia 
pagirti M. Baeiutė už ger$ atli
kimą savo rolės. 

Po to p-lė Blažiutė pašoko 
ant scenos. P-as Savickas pasa
kė monologą, kuris nemažai 
juoko ^pridarė. Paskui p. A. Ru
gienius pasakė prakalba apie 
pirkimą L. L. Pask. bonų. 

l*o prakalbos sekė dialogas, 
kurį atliko p-lė E. Martinaitė 
ir M. Baeiutė. Jame ypač pasi
žymėjo p-lė E. Martinaitė. Iš-
tikrųjų ji savo rolę atliko kaip 
tikra artistė. Gerai nudavė ir 
M. Baeiutė. 

Po programo sekė lietuviški 
žaidimai. 

Reikia pažymėti, kad Nortli 
Sidės moterys moka pagaminti 
puikia vakarienę, nes visi val
gydami gardžiavosi. 

Dr-ja šv. Raž. taria širdinga 
ačiū už pasidarbavime E. An-
driuškevičienei, E. Martinai -
tei ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo prie programo ir ki
tuose darbuose. 

Narė. 

ūftfiUGAS 
i1-. J Ji. 

' Šeštadienis, vasaris 21 1920 
sas 

TAUTOS FONDO INEIGU ATSKAITA, 

(Pabaiga iš praeito num.) 

IŠ BRIGHTON PARK. 

536—Lincoln, N. H., 
K. M 

537—Racine, Wis. 
79 sk 

538—Hammond, 
Ind., J . SM 

539—Chicago, 111. 
" D r a u g a s " už 
Lietuvos Pašto 
ženklus 

Viso labo . . . .$ 

Trijų mėnesių pajamos 
Iki spalio 1 d. yra likę 

Šelpi
mo 
i 

t 

0 

235.50 

Politi
kos 

10.00 

73.63 

5.00 

' 

o,o35.u4 

Lėšų 

• 

• * 

. 

25.00 
53.50 

Kun. 
Laukai

čio 

• 

4,141.53 
1 i 

Viso 

10.00 

73.63 

5.00 

25.00 
7,766.17 

..$21,285.70 

..$24,853.00 

Kartu B • * • • • .$46,138.70 

•— 

NEPAPRASTA PROGA! 
Amerikos Lietuviams 
Lietuvos Atstatymo Bendrove Pasulo 

Ant Pardavimo 

5 

TAUTOS FONDO IŠLAIDU ATSKAITA. 
Spalio mėnesio išleidos. 

Mellon National Bank už kablegraina Paryžiun ir 
atgal $ 5.04 

Paaiškinimas. 

Nesenai " D r a u g o " dienraš
tyje tilpo L. L. P. bonų komi
teto susirinkimo protokolas/ 
kuriame vienoje vietoje skam
bėjo šitaip: 

,*4 Kadangi del nežinomos 
priežasties bažnytinė svetainė
je buvo uždaryta ir klebono 
su tarnu nebuvo namie, tai su
sirinkimas buvo p. Valskio na
me. n 

Daugelis mintija, kad komi 
teto valdvba, skelbdama laik-
ramtyje ta, protokolų, norėjo 
žmonių akyse pažeminti mūsų 
gerb. klebono patrijotizruų. Ka
dangi mes skelbiame laikraštyj 
ištisus protokolus, kad žmonės 
žinotų, ką ir kaip veikiame ir 
kur laikome susirinkimus, tat 
neaplenkėme nė šito dalyko, jo
kios minties neturėdami ant 
klebono, nes vėliau sužinojome, 
kad svetainė buvo uždaryta del 
to, kad klebonas buvo išėjęs 
kalėdoti. Jug niekas nepaliktų 
neužrakintų namų durį] išeida
mas kur ant ilgesnio laiko. 

Susiėjus su klebonu patyrė
me, kad ypatiškai apie susirin
kimą nebuvo pranešta, o laik
raštyj nepatėmijo, kad ta va
karą bus susirinkimas. "Dže-
nitoriui" nors buvo pranešta 
per jo moterį, bet jis, matomai, 
pamiršo. Tai-gi mes ir jo užtai 
nekaltiname. 

J . A. Mickeliunas, pirm., 
J . K. Enčeris, rast. 

SMARKIAI VEIKIA MO 
KESČIŲ AGENTAI. 

Vidujinių mokesčių ofiso 
federaliai agentai dar labjaus 
išvystė savo veikimą, kuomet 
anų dieną vienas turtingos 
kompanijos atstovas mėgino 
papirkti vieną agentą su tiks
lu sumažinti kompanijai mo
kestį nuo pelno. 

Sulig agentų, Chicagoje bus 
daugelis firmi? ir* kompanijų, 
katros nusuka Dėdei Šamui 
dešimtis ir šimtus tūkstančių 
dolier.ių. Tik reikia jas surasti 
ir tinkamai prie jų prieiti. 

K. J . Krušinskas alga už rugsėjį $150.00, parvežimas 
rakandų, uždarius Byoiro*biurą $20.00, kitos smul-* 
kios išlaidos $146.00. Viso 171.46 

Kun. J . J . Jakaitis, kelionės Wasbington, D. C nlaidos 42.10 
K. Cesnulis, keliones išlaidos A. L. T. reikalais Wasb-

ingtonan ir Mahanoy City, Pa 136.48 
Nuostolio už parduotus 5,000.00 Liberty Bonds 193.37 
Pašelpa karės tremtiniui Italijoj 200.00 
1 'ašelpa moksleiviams Šveicarijoj 800.00 
Informacijos Biurui VVashingttme, per J . S. Vasiliau-

c 

fnforinacijos Biurui vVashingtone už rugsėjį 2,O0O.QO 

Viso '. .$5,548.45 

Lapkričio mėnesio išlaidos. 

K. Oesnuliui, A. L. T. pripažinta išmokėti prie kelio
nės į Paryžių . . . . * $ 767.00 

Kun. J . Petraitis, kelionės lėšos VVasbingtonan, Wor-
cesterin, Pittsburgh'an A. L. T. reikalais: tikietas 
$34.00, 4 dienos $20.00. Viso 

i 
K. J . Krušinskas, alga už spalį 150.00 
Amerikos Lietuvių Brigadai, per Politahija State 

LJČlllK XU ,UU1 .1^« 

L. Šimutis, kelionės lėšos A. L. T. posėdin Pittsburgh, 
Pa. tikietas $33.92; dvi dieni $10.00. Viso 43.92 

Kun. J. J. Kaulakis, kelionės lėšos A. L. T. reikalais 
Worcester, Pittsburgh ir Kew Yorkan \ 65.00 

54.00 

i * 

Viso . i . • • • . . . . • •• . . JpJ.JL,Uol.i-M 

Gruodžio mėnesio išlaidos. 

Kun. J . J . Jakaitis, kelionės lėšos A. L. T. posėdin lap
kričio 4—5 d., Pittsburgh, Pa . \ . . $ 46.51 

A. E. Petrauskaitė, kelionės lėšos lapkričio 4—5 d., A. 
L. T. posėdin Pittsburgh, Pa 50.00 

A. J . Staknis, kelionės lėšos Ekonominės Komisijos 
posėdin rugsėjo 18 d. $5.70, A. L. T. posėdin rug
pjūčio 19 d. Worcester $1925. Viso 24.95 

K. J . Krušinskas, alga už lapkritį ,, 150.00 
Srowther & Shepfard, Public Accountant, už peržiūrė

jimą Tautos Fondo knygų ir samdymas vertėjo. . 378.50 
J. S. Vasiliauskas, Lietuvių Informacijos Biurui YVa-

shingtone .• • • • -•• 1,000.00 
Kun. F . Kemėšis, kelionės lėšos A. L. T. posėdin lap

kričio 4—5 d. $13.98, 3 d. $15.00 kelionė New Yor
kan gruodžio 3 d. Liet. Paskolos reikalais, tikietas 
$38.78, 3 d. $15.00. Viso 74.76 

Viso $1,724.72 

Išviso per tris mėnesius išleista $ 18,354.21 
Nuo įsteigimo T. F . iki sausio 1 d., 1920 m. 

pribuvo 414,274.86 
Nuo įsteigimo T. F. iki sausio \ d., 1920 m. 

išleista 386,490.37 

Sausio 1 d. lieka $027,784.49 

Geležinio kapitalo $ 8,790.04 
Kun. J . Laukaičio surinktos aukos 15,763.12 
Laisvės fonde » 3,231.33 

Labu .....$27,784.4a 

K. Kmšinakas, Tautos Fondo Sekretorius, 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 
mi tlllliflttHItlIltlIHtltlIHHHIHIHHIIHItHflI 

m l 
: s 
S 
m 

m 
H 

S 
• 
S 
s 

E 

5 0 0 0 SERU 
LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKO , 

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis 
Lietuviu Banka s sutvertas pramonės ir prekybos tikslams. 

LIETUVOS VALSTYBE VALDO 2,500 ŠERŲ IR TURI ATSTOVĄ 
DIREKTORIATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEIKIMĄ. 

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasek
mingai auga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose 
sekančias* įstaigas: 

1) Kopenhagene — Privat Bank; 
2) Stockholme — Enskilda Bank; s 
3) Berlyne — Bank Fur Handel und Industrie; 
4) Lausamie — (Šveicarijoje) — Banąue Federale; ir 
5) New Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrovė. 

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pini
gai iš visų šalių Lietuvon. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke 
valdo 2,500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate. 

Stokite į eiles su Lietuvos Valstybė ir su Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, 
kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5,000 šėrų teturime. 

: 

i • . • s 
s Lithuanian Development Corporation 

• • 

• 294 Eight Ave. and 25th St., 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • i m i » • 

* 

New York, N. Y. S 
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V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmlcstyJ: 

00 W. \VASBJNGTON STREET 
Kambaris 600 

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

Tel. Taros 4081 

M — — i • 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veseftjose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6869 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!!;::::iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiNi: 

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHICASOJE 
m 

^Mrr^nrmnz 

* i 

PRARL 0U6BN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubt-
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. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DROVER 7309 
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AS, ADOMAS A. RAKALAUSSA8, 6E&AJICIA1 RAAAt. 
Ai labai sirgau per 1 metus, nuslabnejes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, ouslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nenrų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Viiur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirst. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matiimas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėiimaa 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. »avo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptles prie Salutaras: 

SALUTARAS, • 
CHCJdlCAIi INSTITLTION J. Baltrenas, Frol^ 

1707 So. Halsted St., Tclephone Oanal 0417, Ohlcago, m. 
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sirinkin 
klebonai 
aus, o 
mauja 
vį, atsl 
kad pai 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
GARY, IND. 

Šiame mėnesyj (Jary'o Šv. 
Kazimiero parapijos buvo su
sirinkimas. Per du nedėldieniu 
klebonas kvietė TISUS parapijo 
nus, o ypač tuos, kurie iiulo-
mauja sužinoti parapijos sto
vi, atsilankyti susirinkiman, 
kad paskui nereikėtų spėlioti 
a r t a neteisingai kalbėti. 

•'Susirinko parapijom} beveik 
artipilnė salė. Klebonas malda 
atidarė susirinkimą. Pastyii 
pasakė norįs kelis žodžius pa
sakyti. Trumpais žodžiais pa
dėkojo parapijonams ir komi
tetui už rėmimą ir pasidarba
vimą parapijos naudai. 

Po to perskaitė visas ineigas' 
ir išlaidas. Jei kam butų nesu
prantama, sakė, klauskit, kad 
paskui nereikėtų kitų klausinė
ti. Klebonas pasakė, kad viską 
turi surašęs į knygas ir visų iš
laidų turi kvitas. Apart keleto 
klausimi], visiems pasirodė 
klebono atskaitos geros ir kad 
gerai veda parapijos knygas. 
Susirinkimas ejo labai gražiai, 
be įokių barimosi. 

Iš visko pasirodė, kad para 
pijos kasoje dar lieka keliolika 
šimtų dolierių, nežiūrint ilgo 
streiko plieno dirbtuvėse. 

* 

Atsisakius kai-kuriems ko
mitetams, buvo renkami nauji. 
Seni pasiliko: J . Aukštikalnis, 
S. Brazauskas, L). Vainoriu>. 
Naujai išrinkti: J . Kaminskis, 
K. Sakalauskis ir J . Gedvilą 

Išrinkus naują valdybą, var
gonininkas paprašė pakelti al
gą. Skundėsi, kad $65.(M) mažai. 
Vienas paklaus: 'Kiek nori pa 
kelti f" Atsake: "Kiek pridėsi
te, tiek užteks."Sutarė pridėti 
t 

darni liepė ūkininkui per tris 
dienas nežiūrėti jon.Jiem dvi
em išėjus žmogelis neiškentė 
nepažiūrėję^ ir rado tuščią vo-
ką.Supratęs,kad liko apgautas, 
suskato ieškoti apgavikų. Ap
gaviku surado ir dabar jiedu 
sėdi Cmcago Heights šaltojoj. 
Nežinia ar atgavo ūkininkas 
savo pinigus. 

Reikia saugoties tokių ponų 
ir nepasirodyti kvailu. 

Netrūksta ir šiaip keisteny
bių. Antai viena pora, gyvenu
si tik su " la isniu," paėmė šliu-
bą, o dvi moteri pabėgo nuo 
savų vyrų. Tuodu vyru parei
davo prisitraukę buzės, imda
vo šūkauti ir moteriai kailį 
mušti. Viena pabėgusioji mote
ris y r a labai lėta, bet ir jai vy
ras šukuodavo kailį. 

Bloga, kad moterys bėga nuo 
vyrų, bet bloga, kad ir vyrai 
kaip ne žmonės. Tokiems vy
rams patarcia pirma savo gal
vą į sieną padaužyti, o paskui 
imti pačią mušti. 
. Vieną rytą, 6 valandą, plėši
kai užpuolė saliunininką. At
ėmę 2 šimtu dolierių, laikrodė
lį ir numaustę žiedus dingo. 

Girdėjau, kad draugijos tve
ria komitetą pardavinėjimui 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-, 
nų. Geras ir prakilnus da rba i 
Reikėtų tiktai greičiau sukru
sti. Tat-gi visi darban! 

Rumši&Ris. 

ROCKFORD, ILL. 

Iš visų lietuvių kolonijų ma-
tosi korespondencijų apie vei
kimą Tautos Fondo ir L. Uaud. 
Krvžiaus skyrių, tik iš Rock-
t'ordo nieko nesimato. Jų val
dybos ne susirinkimus šaukia 

lar $10. Tftt įtfm frtts ffkfflL}^ kitką daro. Laimi gaila, kad 
Be to parapija vargonininku 
duoda kambarį klebonijoj. 
Vargonininkai sutiko ir padė
kojo parapijonams. 

Gale pasigirdo balsas, kad 
reikia ir klebonui pakelti algą, 
jei vargonininkui pakelta. 

Klebonas* pasakė, kad klebo
nui algą kelia ne parapijonys, 
bet laikosi diecezijos ir vysku
po paskirtos algos. Pridėjo, 
kad visi klebonai čia gauna po 
$100.00 į mėnesį, bet aš, sako, 
teiinu tik $80, nes parapija dar 
neturtinga ir nedidelė ir tiek 
užtenka man. 

Kaip matosi, tai mūsų kle
benąs nelabai myli pinigus, 
kad atsisakė nuo didesnės al
gos. 

Sykį girdėjau kaip klebonas 
aiškino žmonėms, kad už krik
štus, šliubus ir laidotuves kai
nos nestato. Kiek kas duoda, 
tiek užtenka. Mųs klebonas ne
turtingus dar gražiau palaido
ja, kaip kuriuos ir dykai. Gal 
tai dar0 del to, kad pats ne
turtingas. 

Prieš mūsų kleboną nė soei-
jalistai nieko nekalba, nes nie
ko neišranda. 

Turėdami jauną kleboną, 
viskas eina naujai ir gerai. Vi
si dirba dideliame sutikime 
kaip bažnyčios reikaluose, taip 
ir tautos darbuose. 

Gary'je daug veikiama, tik 
niekas į laikraščius neparašo. 

Jonas. 

Roekfordo T. F. ir L. R. K. 
rėmėjų skyriai taip apmirė. 
Žmonės nori dirbti tautos la
bui, bet kad valdyba nieko 
nesirūpina. Aš patarcia to
kiems asmenims neapsiimti į 
valdybą. 

(Jai reiktų sušaukti susirin
kimą ir išrinkti naują valdybą, 
kuri darbuotųsi. Jeigu senoji 
valdyba nenorės šaukti susi-
rinkimai tai patys nariai šauk
sime. Tada senoji valdyba tu
rės atiduoti knygas. Tečiau ti
kime, kad pati valdyba sušauks 
susirinkimą ir jei nenorės ji 
darbuoties, tai tada išrinksime 
naują. 

/ Mylintis Tėvynę. 

ir p. J . Ewaldas. Nurodė į i t 
šios dienos svarbą, kad tą die
ną lietuviai mųs tėvynėj apsi
skelbė nepriklausoinais.Kalbė-
tojas priminė, kad Lietuvos ka
riuomenė pažadėjo kitą metą 
tas sukaktuves švęsti Vilniuje 
ir ragįno kiekvieną, kodau-
giaussia pirkti L. L. Pas. bonų, 
kad mūsų vėliava plevėsuotų 
ant Gedemino kai :o, Vilniuje. 
Sakė, jeigu norime, kad tėvy
nė, Lietuva, butų gyva, kad jos 
priešas nepergalėtų, pirkim bo 
nų. Žmonių buvo neperdau-
giausia. Visi liko patenkinti. 

Po prakalbų prasidėjo par
davinėjimas L. L. Pask. bonų. 
Pirko sekantieji: 

J . Nakrošas už 200 dol. 
Už 100 dol.: J . Baltramanai-

tis, J . Mažulis, M. Chiplis, 1. 
Sadauskas, J . Karvelis, St. 
Rimkus, D. Adomaitis, K. Va
siliauskas. 

Už 50 dol.: A. Juknis, A. Ma-
rozas, J . Miltakis, L. Ruseekas. 

Tai tik pradžia pardavinėji
mo L. L. Pask. bonų mūsų apy
linkėj. 

L. L. P. Stoties Komitetas. 

R E I K A L A U J A 

APIE ATKELIAVIMĄ 
AMERIKON. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Pas vieną lietuvį ūkininką 
užėjo du ponu ir, pasisakę esą 
"pinigų dirbėjai, ' ' parodė 
"mašiną," kuri iš vieno dolie-
rio " p a d a r o " du arba daugiau. 
Ūkininkas patikėjęs apgavikam 
nupirko tą " mašiną/ ' už kurią 
užmokėjo ar septynis šimtus 
dolierių. Apgaviku, paėmė pi
nigus ir palikę, "maš iną" iŠei-

BALTIMORE. MD. 

(ierbiamieji Baltimorės lie
tuviai! Pasigailėdami savo nu
vargintos šalelės Lietuvos, pa
skubinkite sumokėti pinigus už 
nupirktus Lietuvos Laisvės bo
nus, nes Lietuva su ašaromis 
jūsų prašo. Kiekvienas bonas 
Lietuvai vra aukso obuolvs, o 
priešams dygliuota rykštė. Tai
gi malonėkite paskubinti išmo
kėti ir daugiau pirkti. 

Kastinės valandos: seredo-
mis nuo 6 iki 9 vakarais. 

K et vergais nuo 6 iki 10 va
karius. 

Subatomis nuo 4 iki (!. po pie
tų. 

Nuo Verbos iki Velykų per
trauka. 

J. Karalius, 
Stoties iždininkas, 

112 N. Greene &t., 
Baltinio re, Md. 

SO. CHICAGO. ILL. 

Vasario 16 d. B. Kučinsko 
svet. buvo prakalbos j\aminėji 
mui antrų sukaktuvių Lietuvos 
nepriklausomybės. Buvo pora 
kalbėtojų: ex-kareivis .). Kuli s 

(Prisiųsta). 

Visi. lietuviai Amerikoje jau 
norėtų, kad į Ameriką kaip ir iš 
Amerikos butų liuosas keliavi
mas kaip pirm kafės kad buvo. 

Ar bus vėl taip, nieko apie 
tai negalima dabar pasakyti. 
Apsunkinimas iškeliaulr iš A-
merikos tapo įvestas prasidė
jus karei, kad sugauti Vokieti
jos šnipus-špiegus. Aikoliavi-
mas Amerikon lygiai tapo ap
sunkintas ir-gi sugavimui Vo
kietijos šnipų, kurie stengėsi 
j! \st i į Ameriką po visokiais 
svetimų šalių parportais ir 
vardais. ÎN 

Pirnuaus "keliaujantiems A-
merikon nereikėdavo jokių 
pusportų. l)abar-gi l>e pas po r-
to neleidžiama ant laivo Ame 
rikoje ir Europoje. 

Lietuvos gyventojai, norėda
mi keliauti Amerikon, visųpir-
mu turi kreiptis prie Amerikos 
konsulio savo apylinkėje (—kol 
kas Amerikos konsulio Lietu
voje dar nėra. Beje, Kaune yra 
Amerikos valdžios atstovas tė-
m i . j i m u i p o l i t i k o s r e i k a l ų b ė g į 
komisijoniprius p. (Jade) pa
duodant aplikaciją, savo adre
są ir užsiėmimą, giminės adre
są iš Amerikos, pas kurį keliau
ti nori, ir užmokėti $1.00. 

Konsulis gavys tą aplikacija 
ištirs apie keleivio pasilaikymą 
ar ne bolševikas, socijalistas 
ir tada praneš Amerikos atei-
vystės valdžiai į Washingloną, 
kuri vėl padarys ištyrimą apie 
gimine Amerikoje, pas kurį 
Lietuvos išeivis nori atkeliauti, 
ir nieko priešingo neradus (jog 
nė socijalisttas nė bolševikas) 
praneš konsuliui, jog gali pa
liudyti aplikanto pasportą ke
liavimui į Ameriką už ką vėl 
reikės užmokėti dolieris. . 

Ateivis ir gavęs leidimą ke
liauti j Ameriką liekasi po vi7 
sais įstatymais, kurie pilnai 
išpildomi link ateivių. 

Ateivis turi būti # visiškai 
sveikas. Nesveiki tenesikelia iš 
namų; turi mok<Hi .skaityti. Bet 
paliuosuojami nuo mokėjimo 
skaityti yra: moters keliaujan
čios pas savo vyrus; vaikai ke
liaujanti pas tėvus ir tėvai 55 
metų senumo keliaujanti pas 
savo vaikus. 

P. Mikolainis. 

MERGAITES 
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo stukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Supcrintcndeuts Office 

Sa\vyer Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

REIKALINGI. 
Apprentiee nioulderial ir core-ma-

keriai. TKuri būti tarpe 16 ir 21 metų 
senumo. Gera užmokestis ir greitas 
pakylimas. Labai gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

Jos. A. Urady Foundry Co. 
46th et. & e! Wostera Avcnnc 

VEGETAI1LE IK PASTING 
MERGAITES 

Ir TorielKų-plovejos. Atsišaukite: 
385 Clark Str. 
Morri.Mm Hotcl 

nas, gyvuliai, šienas javai. Kaina 
$4,000; savininkas mirė, moterui li-

1 ko su mažais vaikais užtat parsi-
duos taip pigiai. Jmoket reikia $1000 
o likusius ant lengvų išmokesčtų. 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

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

225 N. Wabash Ave. 

Reikalingos Ženklinto jos, 
išririki-jos, prosintojos ir prie 
abelno skalbimeio s (laundry) 
darbo. 

CRYSTAL LAUNDRY 
1446 N. Clark St. 

Tarnaite* — ffelta mokestis, geros 
valnmlor pu kam bar. arba be. Ne 
naktinis darbas. ' 

3-eių hiba. Morrison Hotel. 

Agentai $50.00 j savaite ir pavasa
rinis siutas dykai. Parduokite mūsų 
populares kainos padarytus siutus. 
Gorus pastovi mokestis jeva rantuo
sima. Pilnas eik- drabužiu dykai. 
Veikite tuojau*. 
2lf» South Uearnonj St. Chicago. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau pussesere Onos Kaulaky-

čios po vyrui Mickunaitienė, paeina 
iš Naujonių sodžiaus Anykščiu pąrap. 
ir pusbrolio Tadeušo Sleikaus Sirvydų 
sodžiau*. Kavorcko parap. abu Ukmer
gės pavieto Kauno Guber. J ie patys 
ar kas apie juos tinote praneškite. 

Teofilą Domiiiiine 
4033 S. Talman Ave. Chicago, 111. 

UARGENAK 
Parsiduoda mūrinis namas trijų 

pagyvenimų. - po 6 kambarius, 1 
penkis kamir. Įueitfų duoda $100.00 
kas mėnuo. Kaina $9r>00.00. Kar£-
tu vandeniu prišildoma. Šviesa elek-
trikinė su paskiausid patobulinimo 
pagerinimais. 4 metai kaip statytas. 

Kreipkitės: 
N A. SZAGA, 

31 16 W. 42iul Str. Chicago, 111 
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PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
J1 IOU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEM0KRATIN6A RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolierių ir daugiau* (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 Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 West 71$t Street New York City 
j>»»«^»»»»»»^»«"«»"»"»"»"»^"»"»—' 
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80 akrų fanuos Illinojuj geri bu- Į S 
dinkat ir derlinga žeme 70 a k r ų , d i r - | S 
bamos žemes 10 akrų ganyklos, sod- , 5 

i 
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FANU FUMH'I P I N I G U S L I E T U V O N I 
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JAU VEL SIUNČIAM f 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 
pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-
giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 
= 

f Centralis Bendras Lietuvių Bankas Į 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 

l Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
nillHIHIIIIIIilIlIIIItlIlIlIlIUMIlIlIHflIlIlIllIlIlItlHllllllllllllllllllllllllllUlillIllIlIlIUin 

120 akrų, žeme lygi ir su gerais 
budinkais 14 akrų sodo. Kaina %!,-
500 fmoket $1600, likusius ant leng
vų išmokėjimų. , 

40 akrų puse dirbamos kita ga-
nikla ir miškas Kaina $2500. Įmokct 
$500 likusius ant išmokesčio. 

I 
3 

s 

40 akrų, 30 akrų dirbamos, miš
kas, ganikla ir sodos ir geri budin-
kai $2800 Kaina puse inmoket liku
sius ant IŠmokesčių. 

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

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

1 

S4 akrai žemes su gerais budin
kais ir .sodų $4750.00. 

(JO akrų sodas budinkai šerne/ ir 
miškas Kaina $3900. 

'JS akrų žemes geri budinkai, ma
šinas ir gyvuliai arti miesto $8400. 

180 akrų gera žeme budinkai ir 
tvoros, randasi tarpe lietuvių. Kaina 
$11,600. 

20 akrų arti prie Chicugos, budin 
kai gyvuliai ir mašinos $5000. 

šios augščiau minėtos fanuos turi 
būti parduotos ] t rumpa laika, tai-gi 
kas norite pasinaudoti proga, kreip
kitės del platesnių informacijų šiuo 
a d r e H i j : 

FIRST NAT'L. R. & C0N. Co. 
8 4 0 W . 3 3 S t r e e t 

Chicago, 111. 
P. BURNEIKA 

(IIIUIIIIIIIUIUIIUIIJIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIH 

RSD. ATSAKYMAS. 

Ponui S. Gadeikiui (Keno-
shoje, Wis.) Jusu praSymas 
paduotus Lietuvon Misijai 18 
d. vasario. 

A. f A. 
IU0Z. MALIŠAUSKAS 

32 m. amžiaus mirė 18 
d. vasario 1020 m. 9 vai. 
ryto. Paėjo iš Suvalkų 
gub. šakių apskr. Jankų 
valšč. Rudos parap. De
gučių kaimo- 7 metus gy
veno Amerikoje. Paliko 
dideliame nuliūdime mo
terį Anastaziją ir arti 2 
metų sūnų Juozelį. 

Laidotuvės bus 23 d. 
vasar. panedėlyje iš namų 
1356 Bouwan St. į Sv. 
Mykolo Ark. bažnyčią, a-
pie 9 vai. ryto, o iš ten j 
Šv. Kazimiero kapines. 

Meldžiame giminių ir 
pažįstamų dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti na-
bašninkui paskutinį pa
tarnavimą. Pasilieka nu
liūdusi moteris Anastazi
ją ir sunūs Juozas Mali, 
šauskai. 

FARMOS ANT RANDOS 
100 akrų geros žemes su gerais bu

dinkais. 

80 akrų farma, gyvuliai ir mašinos. 

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

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

Chicago, 111. 
F. BURNEIKA 

E X T K \ VISIEMS!! 
.siuomi pranešu kad aš tūrių ant 

pardavimo Kraučiškus rakandus 
"Shovv-ease" ir kitus reikafmgus 
kriaučių ma daiktus. Malonėkite į ma
no krautuvė. 

A Nausieda. t 
1041 N. Paulina Str. Chicago. 111. 

KAS RADOTE? 
Nedėlioj vasario 15 d. 8 th Itegi-

nient Armory per Pr iėmimą Lietu
vos Misijos pamesta aukštais laik
rodėlis AVaithaiu didžia 18, turintis 
2'.i akmenėlius an t lenciūgėlio buvo 
lockctas ant vienos puses buvo raide 
J. au t kitos S. Kas radote sugrąžin
kite, o bus dovana duodama. 

Juozas Saunoris 
2249 W- 23 Place Chicago, IU. 
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UŽSISAKYKITE PER LAIŠ
KĄ GERO MEDAUS 

Viedrukas 5 svaru $1.80 
W. Strygas, 

3022 W. 40th Str, 

i^mmm^^mm m » » » » » » » » » » » » » * • * 
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: Į TĖVYNĘ : 
Geriausia dovana savo giminėms, laikraštis: 

"AMERIKOS ŪKININKAS" 
Jo niekur neu/.laiko ant rubežiu. ne> bepartyviskas ir vien tik 

aprašo apie ukininkystv-
Amerikoj ant metu : 

kainuoja t4'0iĄd*' • * 
Lietuvoj $1.25. 
Tau tas doleris tai niekas, o tavo Draugam* ir Giminėms bus 

didelis džiaugsmas ir gausi padėką. 
.Adresuok: ' . . . ,-

"AMERIKOS ŪKININKAS," 
Hart, Michigan Box 96 

: : 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

art i Ashland Ave. 
Cfi~h ar r ^ t T^c'.iosBčiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a tdara Seredomia ir 

Tetnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet «• 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. i 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduo* 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. 

11 
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Chicago, EI. 
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CHICAGOJE. 
į BETGI IR DRĄSUMAS MOKYTOJŲ FEDERACIJA 

PLĖŠIKŲ. ATNAUJINA KOVĄ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

Iš BRIGHTON PARK. 

Būtinai nori didesnių algų. Paėmė $2,000 iš unijos susi
rinkimo. 

!•*«•' Pastarajam Ghicagoa vie-
Užvakar International M o u l i * 1 ^ mokyklų mokytojų fede-

de ts ' unija turėjo susirinkimų 
Hfodcarriers salėje, (Jreen ir 
llarrison gatvių. Tnijos na
riai užsimokėjo prigulinčias 
mokesčius. Surinkta, apie $2.-
(MX) nikeliais, dešimtukais ir 
kt. Buvę ir čekiu. -

Finansų sekretorius Paul 
Beeker pinigus turėjo savo 
globoje. Iškrinkant susirin
kusiems, sekretorius pinigus 
iš stalčiuko sudėjo paprastan 
krepšin ir ketino nešties namo, 
kad ant rytojaus pristatyti 
bankon. 

Palikus salėje keliolikai 
žmoni;], į vidų inėjo keturi 
apsiginklavę plėšikai. Jie visus 
sustatė palei >ieną, paėmė pi
nigus, išėję sulipo laukiančias 
jų automobiliun ir nudundė
jo-

Begalo reikia stebėties to-
kiuo plėšikų drąsumu. 

racijos susirinkime atnaujinta 
kova už didesnei algas. Moky
klų taryba, kaip žinoma, jau 
pripažino didesnes alga>, po 
kelis šimtus dolierių daugiau 
T; M- metus. Bet federacija tuo-
mi nepasitenkina. 

Apie streiką nebuvo kalbos. 
Bet padaryta naujas reikala
vimas, kurs bus induotas mo-
kvklu tarybai. 

PLĖŠIKAI SUVYLĖ VAIS 
TININKA. 

Išnešė jam visą degtinę. 

r p . 

NUŽUDĖ ŽMOGŲ; PALIUO 
SUOTAS. 

Hammonde nuo bausmės pa-
liuosuotas 17 metų dalukas 
Frank Pedroni, kurs nesenai 
nužudė austrijoką Petricb u/ 
tai, kad pastarasis nedorai at
siliepęs apie Suv. Valstijas. 

Pedroni patrijotizmas, sako. 
padaręs didelį Įspūdi j prisie
kusius teisėjus. Todėl j i s ir 
pal "mosuotas. 

DAUGIAU PINIGŲ KOVAI 
PRIEŠ GATVEKARIŲ 

KOMPANIJĄ. 

Miesto administracija daug 
pinigu išleido kovai prieš gat-
vekarių kompaniją, kuriai 
State Public. Utilities komisi-, 
ja leido padidinti mokestį už 
važinėjimą gatvekariais. 

Kova nedavė jokių pasek
mių. Nes State Public Utili
ties kompanija veikia teisotai. 
Tų pripažino pats augščiau-
sias valstijos teismas. 

Dabar pasakojama, kad to-
Tvsniai kovai bus pareikalauta 
dar paskirti $350,000. 

Apie tą turės gerai pagalvo
ti miesto tarvba. 

Tuo jaus po pusiaunakčio 
prieš Josepli Solomon vaisti
nės duris, 3700 Armitage ave., 
atėjo kažkoks vyras ir pradė
jo mojuoti su poperėliu. 

Tai pamatė vaistininkas. 
Manydamas, kad tas žmogus 
atėjo su receptu, nieko ne
laukdamas, atidarė šonines 
duris. 

Vidun inėjo penki plėšikai 
su revolveriais. Vienas pikta-
dari s vaistininką prispyrė 
prie sienos su revolveriu, kiti 
keturi paėmė visą vaistinės 
degtinę, Vertės $397. 

Degtine susikrovę automo
biliun nuvažiavo. 

KX 

VĖL PRIEŠ MAISTO KRO 
VĖJUS. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PAKELIA PROTESTĄ. 

Kederalis distrikto prokuro-
ra s Clyne gavęs iš \Vashing-
tono Įsakymą išnaujo pakelti 
kovą prieš maisto, krovėjus. 
Federaliai agentai pasiteiriaus 
ar kartais katros firmos ne
krauna didelės kiekvbės mais-
to su /spekuliavimo tikslais. 

Sakoma, maisto krovėjai, 
jei tik tokie bus susekti, bus 
priversti maistą padėti tur-
gun ir bus patraukti teisman. 

IŠTIKIMYBĖS SAVAITĖ. 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas, kurs aptaria šių 
metų Cbicagaį biudžetą ir ap : 
karpo išlaidas įvairiems de
partamentams, susiaurino išlai
das ir policijos departamen-
t ui. 

Policijos viršininkas pakelia 
tad smarkų protestą. Sako, 
sulig to komiteto nusprendi
mo miesto policija turės ne
tekti apie -"M) policmonų. Ir 
tas dar labjaus paaršins mie
ste *tovį. 

AREŠTUOTAS UŽ MAINY 
MĄ NEGERŲ ČEKIŲ. 

— i 

Burns detektivų agentūros 
agentai suareštavo Otis Cas-
sidy, 2209 \Vest Monroe gat., 
kurs kaltinamas išmainyme 
daugelio suklastuotų čekių. 

SVEČIAI BUVO "DRAU 
GO" REDAKCIJOJE. 

Illinois valstijos gubernato
rius Lo\vden paskelbė prokle-
maciją, paskirdamas valstijai 
paminėti Ištikimybės Savaitę, 
kuri prasidės vasario 22 d., 
t y. rytoj. 

Ištikimybės Savaitė pamini
ma ir kitose šalies valstijose, 
tik Įvairiais laikais. 

SUAREŠTUOTAS INTARIA 
MAS GALVAŽUDIS. 

Pranešama, kad policija 
suareštavusi vieną iš tų, kat
rie yra nužudė American Rail-
\vay K:>epress Co. kolektorių 
OtisAmidon ir paėmę kelis šim 
tus dolierių. 

Suareštuotas,' sakoma, yra 
buvęs Pontia? kalėjime. 

IR VĖL KOVOJAMA PRIEŠ 
DŪMUS. 

Sveikumo komisi jonierius 
Dr. Robertson, apsidirbęs su 
influenzos epidemija, išnaujo 
pradėjo kovoti prieš teršimą 
oro durnais iš didžiulių kami
nų. 

Butų labai geras daiktas, 
kad be durnų butų atkreipta 
doma į baisiai nešvarias gat
ves ir gatvaites. 

Utaminke, vasario 10 d. bu
vo bažnytinėj svetainėj sureng 
tos prakalbos L. L.'Pask. reika
lais. Prakalbos pradėta Lietu
vos bimnu. Paskui p-lei Jovai-
šaitei pritariant pijami kita 
panelė (vardo nenugirdau) 
gražiai padainavo. • Po 
to ^įin. Briška prabylo į pub
liką, supažindindamas ją su 
kalbėtoju. 'Kalbėjo gerai vi
siems žinomas veikėjas ir pasi
žymėjęs kaip žodžiu, taip raštu 
ir aukomis tėvynainis, gerb. 
kun. Serafinas. Kalbėtojas 
gražiai nupiešė Lietuvos rei-

* 

kalus ir 'dabartinį jos stovį. 
Prirodė, kiek mes esame sko 
lingi Lietuviai ir kaip ga 
lime jai atsimokėti. Čia primi
nė pirkimą L. L. Pask. bonų. 
Taipgi pažymėjo ir lenkų pa 
sikėsiumuis, kad ir vėl jie nori 
mus pavergti. 

Žmonės buvo patenkinti. 
Kalbėtojas, užbaigęs prakal 

bą padainavo gražią dainelę 
pritaikintą prie dabartini:. 
Lietuvos, vargų, kuri laba 
klausytojus sugraudino. Girdė 
jau, kad jis pats ir autorius 
yra tos dainelės. 

Po prakalbų buvo užrašinė
jama L. L. Paskolai. Pirkusiu 
bonus vardai bus sužvmėti Ir 
pagarsinti laikraščiuose. (Jir-
dėjau, kad stambesnių pirkėjų 
ir paveikslai bus laikiau iuose 
talpinami. 

Su šiomis prakalbomis pra
sidėjo pardavi nė j imas L. L. 
bonų. J is tęsis keletą savaičių. 
Norintieji pirkti gali pas komi
teto pirm. J. A. Miekeliuną, 
4410 So. Kichmond St.; rast.— 
J. K. Knčeri, 4403 So. Mozart 
St.; ižd.—B. A. Jovaišą, 4449 
So. Calit'ornia Ave. 

Narius: P. Kvietku, 4449 So. 
California Ave : V. Paukštį, 
4403 So. Mozart St.; J . A. Poš
ką, 443H Su. \Vashtenaw Ave.; 
J . Podžiuvelį, 4515 So. Mozart 
St.; K. Audreliimą, 4434 So. 
Fairt'ield Ave.; J . Petraiti, 
4504 So. Washtenaw Ave.; B, 
Nenartonį, 4412 So. Richmond 
St.; F. Stasiulį, 4438 So. Fan-
reld Ave.; J . Bubliauską, 3121 
W. 37th St.; A. Salduką, 4414 • . . . ~T . , . . 

v ,. . " Lietuvos Laisves komitetas-
So. ( aldornia Ave. . , • ,, , . , . 

» «. — * • r̂  rengia prakalbas panetlelvie, J. K. Enčens, rast.! " , ' - Qn , £'' 
j vasario 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Sv. Kryžiaus salėje. Biis pa 
kviesta keletas įžymių kalbėto
jų, kurie papasakos daug ko 
naujo. Taip-gi bendras komi-

, , , . , . . • no i v .tetas išduos raportą, pažvmė-
kad nedehoj, vasario 22 d., s.! . ,_. .. . ., , 

.„, ., . . . . , damas visos Misijos artsilankv-

• 

[Liet. Vyčių 4-tos Kp, Teatras! 
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Istoriška Tragedija 5-kių Veiksmų 8-nių Atidengimu. 
BUS PERSTATOMA 

* i i 

Ned. 22 d. Vasario 1920 

r 
i : 
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DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET., 
ant Union Ave. ir 18 tos Gatv. 

Kadangi veikalas yra ilgas, tai sėdynės bus rezervuotos 
ir tuomi kiekvienas nesipirkęs tikietų, nereiks stovėti. Ti-
kietai yra pardavinėjami, galima gauti Darbininkų krau-' 
tuvėje ir pas kuopos narius pasistenkite gauti tikietus iš 
kalno. 

Šitų veikale sulos L. Vyčių 8 k p. artistai-mėgt'jai. Pel
nas šio vakaro skiriama parapijos naudai. Visus nuošir
džiai kvieėiame ateiti ant šio nepaprastp perstatymo. , 

h. VYČIŲ IV KP. VALD. 

* 

= * . 

vai. po pietų, iiievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, Union 
ave. ir 18-tos «|ntvės, rhieago, 

AJalonėkite visi nariai atsi
lankyti į šį susirinkimą, ir atsi-
veskit savo d a n g u s prirašyti 
prie tos tlraugi^'s. 

Valdyba. 
iii? 
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Pinigu namie 
* 

Nelai 
Atsišaukimas į lietuvius 

kareivius. 

Broliai kareiviai! Žinome, 

m., įvyks iškilmingas priėmi
mas Lietuvos Finansinės Misi
jos McKinley Parko svetainė
je, prie 39-tos gatvės ir So. 
\Yestern ave. 

Šiuomi visi esate kviečiami 
imti dalyvuunj. Susirinkit pil
noje unilormoje 5:30 vai. va
kare, nes Misija pribus 6:30. 
Pasirodykime ištikimais Lietu-
voj* sunais. 

Kviečia L. L. B. Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 

Vasario 19 ~7I. vakarei 
4 4Draugo" redakeijon ir ad
ministracijos ofisan apsilankė 
gerb. Lfetuvos Misijos nariai 
pp. Vileišis ir Žadeikis. 

ATSIŠAUKIT. 

Apie 18 gatve rasta pamesti 
pinigaf. Kas pametėte, atsi
šaukite pas radėją po num. 
1720 Ruble St., Cbicago, III. 

mSv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus rytoj, vasario 22 d., 
1920 m., fltv. Kazimiero Vie
nuolyne, 2 vai. po pietų. 

Visi skyriai malonėkite pri
siųsti delegates. 

Vajdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Susirinkimas. 

Dr-jos šv. Antano iš Pad-
vos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, vasario 22 d., 1 

mo j>asekmes, kurios įvyko va
sario 16 d. Peoples teatre. 

Kvieėia visus 
Bendras Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Labd. Sąjungos 1 kuopa lai
kys paprastą susirinkimą ry
toj, t. y. vasario 22 d., 5 vai. 
vakare, Šv, Kryžiaus parapiji
nėje svetainėje. . 

Nariai teiksitės susirinkti. 
Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Leb.-Gvardija Di<&L L. K. 
Vytauto, laiky* mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, vasario 22 d., 
1920 m., 1 vąl. po pietų, Šv. 
Jurgio parapįjos svetaiųėje, 
prie 32-ro pi. ir Aiiburn ave. 

Visi nariai malonėkite atsi 
lankyki į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių dalykų del 
svarstymo, t. y. kaslink pirki
mo Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų ir tt. 

S.* Kunevičius, rast. 

-

Juk tam yra Taupymo Bankos, kad jose 
pinigus laikytumėt, nes tai yra 

saugu-— 
tikrai— 
pelninga— 

Peoples Stock Yards Stata Bank 
V 

Illinojaus Valstijos priežuroje. turto turi daugiau 14 milijonų do
lierių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienytų Valstiįų Valdžia Chicagos miestas 'ir 28 tūkstančiai darbi
ninkų deda pinigus į'mūsų Banką. Jeigu turi pinigų kur paslėpęs, tai 
atnešk juos į 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AYENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvefgo Vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 
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