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PREZIDENTAS PRIVERTĖ 
REZIGNUOTI SEK

RETORIŲ.

Sako, uzurpavęs prezidento 
valdžių. *

r
< .. 1 

i •*-
■ MAre

METAI-VOL. V. No. 38

SENATORIUS PRIEB DAR- VOKIETIJA TURI STIPRIĄ 
*BO FEDERACIJĄ. ARMIJĄ.

kelia kartus buvo sušaukęs ka
bineto posėdį.

Tuomi nepasitenkino prezi- 
dtmtas ir jis pranešė sekreto 
riui, kad šis užurpuojųs pa
ties prezidento valdžių.

Bet tas tai tik prk’ii«ti<i. 
Pati svarbiausioji nepasitenki
nimų šaknis gludi knr kitur. 
Matyt, taikos sutartyje.

Užima vietų p^sekretorius. 
r, . . . , , .j Pasitraukusio I^ansingo vie- ’Rezignavo valstybes sek- . ..... ... 7. .._ lų laikinai užėmė valstybės 

pasekretorius Frank L. Polk; I 
kol prezidentas parifiks sau 
nuolatini valstybės sekretorių.

Pasakojama, knd Polk nenp-

Washington, vas. 14. — čia 
pakilo didelė sensacija, kuo
met vakar visai netikėtai iš 
valstybės departamento štai j 
kas buvo paskelbta:

up - - - -|

rotorius ljansing ir jo rezigna- 
vimas patvirtintas.”

Valstybės departamentas) 
davė paskelbti keturis 1hiškils, 
M^vilU a 4 • *• --- T -Tr-.TTtT—— * -“ *-^*-»**** •»

1 * *. . . tutinsiąs būt sekretorium. Nc<sekretoriui Mins ingiu ir pas- , ... . -minimo o 4 awRa V»VI i 141 IJUII.-UIKIII . .. . •
•j . • w» • esųs menkos sveikatos ir jau tavojo prezidentui AA ilsonui. i . ..... .... ... * . . -seniau jis buvo išreiškė* norąIs laiškų patinama, kad Ur- L . •. , . , taippat rezignuoti.pe prezidento ir sekretoriaus ’ *

jan senai buvo pakilę nešusi- Visas kabinetas įveltas, 
pratimai užnibežinės politikos! Nežinia dar kaip gali išeiti 
klausimais. ir su kitais kabinelo nariais,
NesuMpratimai prasidėjo Ui- 

kor kunfereucijob metu Earo- 
poje. Ir pagaliau* pusi langėj 
dalmr sekretoriui rezignavus.

Kuomet perniai prezidentas!

t
Muūrgo, jis niekam oebuvo 
prieinamas, net naciniu vals
tybė* sekretoriui. Vi*
svarbių ir neatidėtinų reikalų 
buvo tikra galybė, yjąu’ siau
čiant suirutėms visam pasau
lyj

Tuomet sekretorius Lam-ing 
sulig nuosavios hdri.udyvos

! katrie prezidentui nežinantį 
imiliugavo.

Prezidento nuomonė, kad Im* 
jo žinios sušaukiami ir daromi 
kabinetu susirinkimai, yra 
priešingi konstitorijai.

vui*-j Tud kalbama,, kad ne-ina- 
uuių gali turėti i. *ekrt- 

katrh Juaii.'* b-mr*^»Fb 
pakvietimų ir turėjo su jno su
sirinkimus.

\Vilsonni prezidentaujant 
Jnu 9 kabineto nariai apleido 
'savo vietas.

Patvirtinta žinios apie nužu
M

I

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 

ANGLAMS ODESSOJE.
Sušaudytas jis bendrai su

Popeliajevu. .1
- v". - . l

Londonas, vas. 14. — Žinios, 
apie nužudymų admirolo Kol- 
čakd ofieijaliai patvirtinamos. >

Siaučia balčiai; maisto turi 
užtektinai.

.... - .1 Konstantinopolis, vas. 12
Admiroh. mvo pn-rn^- (TOvWin(aWSwMta,

«....

Revoliueijoninis Irkucko ko-l 
initeta* 2.4M) nakčia susirinki
me nusprendė, kad Kolrakns 
sn Popeliajevu turi būt sušau
dytu.

Ir pn to už trijų valandų 
nbndu nugalabmo patio fo fė- 
voliucijinio komiteto keli na
riai. Bijotasi, kad adm. Kolčn- 
kui ištikimoji kariuomenė ne- 
nžnnltu Trknrkn ir neatimtu 
jo. ...y

Bet nėra išaiškinta, knkiuo 
laidu Kolrakns buvo jiapuoles 
lyAuiiucijonicnų ruukosna.

Buvo jaunas žmogus.

_—...  į
gi buvo dar virai jaunas. Bet! 
daui! ko buvo matęs. Jis hn-į 

pasižymėjęs rusų-japonų | 
jei 1917 metais jis buvo 
ęris Suv. Valstijose sn ru-l 

g karę* laivyno misija 
Š Iš Amerikoa suzryžo Siberi-Į 
jon ir tenai su

vo 
knn 
lanL

u

* I niendanin^ Ortegoje* pagrnmo- 
jb prmb'siųs Šaudyti j anglų 
karės laivus, stovinčius ten 
uoste, jei tie laivai j tri* dfc»- 
nax oeaplcisių uosto, anot ap
turėtų žinių nuo admirolo Mc- 
Cully, komendanto 8uv. Val
stijų laivyno Rnsijos vnndcny- 
**•

Aitn žinia iŠ Odesaos pasių
sta tuojaus po konferencijos 
admirolo su bolševikų genero
lu. Generolas išreiškę* nno«tc 
hų, kuomet nugirdęs, kad an
glų laivai Šaudę į jo kariuo
menę. šitai meinant miestan, 

j Gen. L'borevich, sakoma pra
nešime, sakosi jis suprantąs, 

j kiul anglai yra padarę sutartį 
su noiseviaų valdžia.

Prekybinei laivai geistini.

Generolas pranešė* jog Ode
soje visų šalių prekybiniai lai
vai yra geistini, jei atplauksią į 

įpatHiy»W6
Anot io, bolševf____ J—

Ak© nisųlmicstan, plėšimai ir uŽpuldinė-J 
JjiitiiU lUujaus apmetėjęs Gy-;

iuiu m

f

Perspėja saugoties darbininkų Turi daug tankų ir annotų.
vadų. - ---------

-----------  Paryžius, a ; u. - “Talki-
Utica, N. Y., vas. 14. — čia ninku misija- Pnbaltijoje vir- 

ann diena rieto* republikonų Išininkns. nr»neoru een. Niea- 
hUibvąu di'UuluUUą AUies .sei, plUUęsH s«l\u \ J 1 lUUsViK'l, 

Poindester iš AVashingtono kad Vokietijos armija šiandie 
valstijos. skaito 4410,00 • kareivių.

Kalbėdamas jis prisiminė a- Be to, Vokietija turi npie

I GELEŽINKELIEČIAI NES | 

TREIKUOS.—
Palauks, kol geležinkeliai su- 

gryž kompanijoms

Ateivystes Klausimas Kongrese

pie Amerikos Darbo Federari-' rvnj militiiriuėje po-J
jų, kurios vadai paskelbė, kad ♦ licijoje, 
darbo žmonės vyriRiisybėn at-' Vokietijos 
stovus rinktų tik darbo šali
ninkus, bet ne darbo priešinin
kus.

Senatorius tokiam Am. Dar
ini Federaeijoii viršininkų pa
raginime pramato‘pavojų. Jis 
sakė, jog keli darlio viršinin
kai mėgina uzurpuoti šalies 
valdžių. Jei jiems tas tikslas 
pavyktų atsiekti, tuomet bu
tų galima susilaukti čia val
džios valdžioje.

Tokia Amer. Darbo Federa
cijos viršininkų politikinė pro
grama. sakė senatorius, yra 
pasmerktum. Nes ji grūmoja 
šalies vyriausybės laisvam 
veikimui. Nes sulig progra
mos kaip kongresas, taip ii 
šalies prezidcnfiK turi būt Am. 
Dariui Federacijos intakoje.

Senutorius tad Įierspėjo pi
liečius būt atsargiais ir ne-, 
pasiduoti kelių daria) virši
ninkų šauksmui ir geuunui.

EŪĖGPĄ GALIMA IAGEL 
BĖTI SU PREKYBA.'_____

S. Valstijos yra stiprios su fi
nansais.

kariuomenė gę 
rai apnipinta lankomis. anuo
tomis; kulkasvaidžiais ir lėk
tuvais.

Į ’ IŠ to pranešimo paniški, kad 
j Vokietija turi gana stiprią ar
mijų.

- ir lėk-

SENATORIUS NORRIS BI
JOSI BANKRUTIJIMO.

ftaukia vyriausybe sumažinti
išlnMas.

i 4 J » ■ Jra •

Washington vu-. 13. — Pa
skelbęs opozi<*iją \Vadsu'<»rtlm 
armijos reorgumzacijos luliui 
ir Sterlingo rivih’S tarnybos 
pensijos l*iliui. pasi reiuia.it 

. ekoiiūinijos žvilgsieain, senato
rius Norris, republikonns. i* 
Nebraska, pranešė senatui:

Kad jei tie ir kiti kiliai bus I 
pravesti, reik* sulaukti šalies 1 
ImiiknitijiiMO.

Jis sakė, kad tegu kongresas 
tik patrirtiii^ Tfffeidfy tetius. 
Gi vyriausrl** žinos kaip turė
ti pinigų, skiriamų tais kiliais.

Bet kas bus toliausi klausė 
senatorius.

— - ■ y- ■ —— — ■

NEPAREIKALAŪTI SVAP- 
BUS PRASIŽENGĖLIAI.

Washington, ras. 14. — Va- 
l-n* ■' IV’l yr.n"
Icravu su trinus geležinkelie
čių viršaičiais. Konferencijos 
pasekmės nepaskelbtos. Nes 
uei viršaičiui -hko, nei iš įkil
tųjų Rūmų nepranešama apie 
pasekmes.

| Tik yra žinoma, kml gi-mžin- 
kelierių atstovai ir viršaičiai 
laikinai suspendavo savo rei-

• . ....kalaviiniis. ;>alytineius dides- 
nę užmokestį.

1 • .Tas reikštų, kml geležinke
liečiai atsisakę dabai reika
lauti užmokesties. Jie palauk
siu, kol geležinkeliai bus su
grąžinti privatinėms kompa
nijoms.

Kaip šiandie geležinkeliečiu 
viršaičiai induos prezidentui 

;Wilsonui >avo atsakymą į jo 
Ipažiūra., konferencijos motu. 1

Bet niekam nėra žinoma, ko-į 
ikios tos prezidento | m žiu rus- ir! 
'.koks tu?- bu- g*4vžinkeli<M*iui 
• .♦ l»

IRKUCKAS ATIMTAS.

Bet Kolčako nei liekanų 

nesurasta

i
i 
t

Washington, vas. 14. — Pi-! 
nigyno sekretorius Houston 

ipranaS... k»<l fiamlie Europo parySus, ^^IS.-Kai.kn-
P”“1' n* taikraSfim ifartia*). tai-

. *^*V^y* kiniukams. knd jie, reikalauda
mi Vokietijos išduoti vokiečius 
prasižengėlius karės motu, ne 

jmreikalavę svarbiausių prnsi- 
į žengč'lių.
i Anglija, pu v., reikalauja iš
šluoti lakūnus, katrie karės me
tu nuikinu Londonu. Bet nerei- 
kniauja išduoti slaugotojos Ga
velį žudytojų.

Prancūzija nereikalauju tų 
vokiečių, katrie iš zeppolinų 
lx>mbardnv<> Paryžių, katrie to
li šaunamomis anuotomis su- , 

■t

rnas nepalies Suv. ’
Nęa Suv. Valstijų finansinis, 

į stovis yra stiprus ir nereikia 
I nieko bijot ies.

Sekretorius pranešė, 
nuo pradžios armisticijos lig- 
ftiol EurojAH iš Amerikos gavo 
apie 4 milijardus doiierių ver
tės visokios medžiagos ir mai
sto. Amerika sušelpia Euro- 
j»ą tokia metodą, su kokia Eu
ropa praeityj prireikus šelp
davo Ameriką.

Amerika, vadinasi, nedavė 
!«’— t  ____ —- r» .

n*9***i piMimj. i»vi

davė sulig išgalės maisto ir 
reikalingų daiktų.

Europą nuo finansinio kri- 
zio galima išgelliėti su preky
ba. Tam tikslui reikalinga tik 
padidinti savitarpinę prekybų.

1 2S

į naikino vieną liažnyčių, kurios 
griuvėsiuose žuvo šimtui žmo- 

(’ūų- *
J. . . —.-.----- ------  - ...

ventojar- djhar neužktihrnėih-1 
mi. Bet kuouštriausios prie-, 
monės pnvartojamos prieš fal-l 
pus ir vagilius.

Abelnai imant, šiandie Odaa-: 
soje yra ramu. Krautuvės A-, 
naujo atidarytos. Maisto yrn 

i užtektinai. Bet raaučia didėti* 
š^b’-ini. .Turės toli nuo pnkra* 
čių užšalusios.

Bolševikai, kntrie yra paėmę 
Nikalajcvų. sakoma, knogr- i ■■■t

I

riausiai visnkuorn aprūpinti. 
Daugehs kareivių dėvi angliš
kas uniformas.

VASARIO 14, 1920 m.

Chicago. — siianihe išdubk, 
apsiniauk* ir šėlta: rvtoj •*re-: 
žus ohim ir pavakarėj kiek Ši1-|

BUS KOVA KONGRESE 
IMMIGRACIJOS 

KLAUSIME.

Harbin. Manrlrarija, vus.
!—Iš Cliita pranešta, kad gene
rolas Kappell. vakarinių r.»sn 
anuijų vadus, su dalim -uvo 
kariuomenė* užpuolė lrkurka 
ir atėmė nuo revoliucijonierių.

Tariaus admirolą- Kolčrkas 
ten nv.-ura-tas. Niekinu tikrai .darbininkų 
nežinoma, kas mi juo įvyko.

1 Gen. Kiip]s*ll s|M*k«»s dalair 
;susisiekė sli gen. Semionovo 
•irmi jomis.

I

MAŽIAU KALBĖTI. 
GIAU VEIKTI.

Susirems darbas su kapliai u.

Washington. vas. 14.—Arti
miausiomis dienomis kongre
su komitetas ims svarstyti bi- 
lių imniigracijos klausime. Bi- 
liaus autorius yra kongresma- 
nns Juhnson. Diliuje sakoma, 
knd pradėjus kovo 4 <1., 1921 
m., per du metu hutų suvaržv-i 
tu at ei vystė iš Europos; kad 
šion šalin nebūtų įleisti negvi-l 
stini ateiviai; kad pirm ke-Į 
liausiant j Ameriką ateiviams 
pasportus vizuotų amerikoniš
ki konsuiiai; knd visi šioj ša
lyj gyvenantieji svetimšaliai, 
kol jie ne|ms1ojii piliečiais, bu- 
lt! «1JM t »*»J » ptfV/.til-
roj.

Kaip matosi, bilius yra tik
rai rvH kri joninis. Bet bilių 
karštai jiarvmiii Amerikos Dar
bo Feilenicijii. veikdama šios 
šalies dnrbininkų vardu.

Bitini smarkiai priešinasi 
kapitalas, ty. vi«okin* rųšie* 
pramonininkai ir iš<}iriH-jai.

Kame priežastis.

Per ilgus praeitus metus 
Aiu. Darbu Feckracija su- 
Genųjersu priešakyje kovojo ir: 
kovoja prieš nteivystę.

Am. Darlio Federacijos vir
šininkai tvirtina, kad be su
varžymo ateivyrtės ria dalmr 
pasidntigin.- skaitlius darbi
ninkų, ypač |m» šios karės. Jie 
atpigins uždnrbiu^ ir pakenks 

organizacijom*. 
Kitoms tuomet nebu- lengva 
kriti streikus.

Kapitalas, suprantama, sto- 
»vi už laisvų nteivystę. Ne- tno 
niet, sako, butų galima aplau- 

DAU darbininkų organi
zacijų vatinins. kntrie šiandie 
čia užima diktatorių vietas.

14.

Paryžius, va*. 14. 
inento pirmininku čia 
tas atstovas Rimui l’eret. Jis 
užims vietų Pauliaus Desclut- 
nei, kuris išrinktus Prancūzi
jos prezidentu.

Naujai išrinktas pirminin
kas kalliėdamiis pirmini vie-

I’arla- 
išrink- TAUTŲ SĄJUNGON PA 

KVIEČIAMAS ELIHU 
ROOT.

Pagelbės sudaryti pienus tarp 
tautiniam tribunalut

ton padėjo obalsj. k»«! parla
menta* mažiau kalliėtų ir dau
giau* veiktų tikrojo darbo.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

TAIP NIEKAD NEBŪVA.

Įnamb; — Išgirdęs tamstą einant žemyn, suminti jau užmo
kėti šu, aififciio samdų dabax iianksto

Namų savininkas. — Gerasis žmogeli, ai niekad to nedarau. 
Ai pmmu pinigus už pagyvenimą tik pasibaigus mėnesiui

Tad ve kodėl už immigraci- 
jinį kilių turės pakilti kova 
pirmiau* kongreso komiteto iM- 
'•-? ■pn I-*-*’ 
rimu kongrese.

Statistikos nepalankios 
federacijai.

Pastarųjų metų immigruci- 
jos statistikos tečiaus nepalan- 
kios Am. Darbi, Federacijos 
norams. Nes praeitų motų pa
skutiniu pusmečiu dangiuu 
žmonių apleido Amerikų, kaip 
atkeliavo. Atkeliavo 149.4DS 
svetimšaliai. Iškeliavo 161,862.

Sakoma, kad šįmet žmonių 
iškeliavimas dar labjan* padi- 
dėsiųs. Žinovai tvirtina, ir jie 
turi lieso.*, kad kaip Europa 
šiek-tiek pasitvarkys, milijonai 
?.ve.insmlių aplci* *i šh-
gryž j savo tėvyne*.

Tąjį kokiais tikslais hutų 
reikalinga* sumanyta* iuimi- 
gracijinis suvaržynms. Nes jau 
ir šiandie trykšta darbininkų 
įvairiose darbo šakose.

Kas kita—negeistini žmonės.

Prieš negeistinus /.nmni** at
eivius kiekviena šalis kovoja. 
Tad ir Amerikos prusiermė 
yra nepalikt i atlapų vartų vi
sokiam^ tnikšmadariams vl»* 
kk» plauko raudoniesiems, 1~' --
ėn Visas užsiėmimas—kurst; 
žmones prieš šalies vyri ausytę.

Negeistinų ateivių sulaiky
mas—tai gyvas reikalas. Nes 
jei Rusijoje Istlševikai ilgiau 
pagyvuos, jie mėgina šion ša
lin prisiųsti šimtus savo agen
tų trukšiiuidarių. Tokių būti
nai reikia apsisaugoti.

Bet kam kovoti prieš gerus 
žmones, norinčius dirbti ir 
duonos kąsnį turėti.- Geri žmo 
nes darbininkui yra visur geis* 
tini ir visų mylimi. Tokiems 
nejuntu hut suvaržymų.

SUTARTA SUSIMAINYTI 

NELAISVIA1S.

Pasibaigė konferencija Copen- 
hagene.

Copenhagen, va«. 14. — An-Londonas, vas. 14, — TatPų 
sujungus sesijoje žymiausieji giijoa atstovo o'G rady su hoi- 
talkininkų juristai parinkta ir šėrikų valdžios atstovu kon- 
(uikviesta sudaryti ph nn* 
tarptautiniam t ribiniai ui. kurs 
veiks tautų sųjungo* vardu.

Pakviestieji komisijor. yra:
Eliliu Root iš Suv Valstijų: 

I n romi - Deseliamps iš B*«lgi 
jo-*; !*»ui- M. Dingo iš Ai gen 
huos; Vario Fmldtt iš Neapolio' 
universiteto: Henri Fn.mageot < 
iš Prancūzijos; piof. Grnn iš į 
Norvciri.ins; Dr l.o Iner iš ' 
Olandijos; barniui- Fhillitimre 
iš Anglijos; Dr. Vesniė iš Ser
bijos; S. Akidzuki iš .la]*>ni 
jos; Kaliui .U lamini 
do (Ispanija) :r C! 
lncąun iš Brazilijos.

ferencija nelai*vių susimainy- 
mo klausimo pasibaigė praei
tų ketvirtadienį ir po sutarti 
mi pasirašyta.

Sulig sutarties. nišų 
vikai (HiliuoMio^ visus Anglijus 
kares ir civiliu* Belaisvius. Ty 

jpatj Anglija |iadaryH su bol
ševikais savo šalyje ir neutrn- 
hše viešpatijoM*.

Taippat nutarta, kad Arch
angelsko rusų valdžia susimai 
nys neini-vinis mi 1»<dševikaix,

ii Madi i 
vis Bevi

GALIMAS ANGLEKASIŲ 
STREIKAS ANGLIJOJE.

PARYĖIUJE SUARE8TUO 
TAS BOLŠEVIKAS

Paryžius, ras. 13. Poli- 
rija padarė kratą bolševikiško 
laikraščio lui Rafade. paėmė 
daug raštų, konfiskavo laik- 

i** x •»♦^*-**** **A*U«| ią • V
iaikraščio redaktorių George- 
Annw»ti1.

Londonas, vas. 14 Angli
jo* nnglvkašiai karšini stovi ož 
nar i jnnn l izit v i mų a n g’, e k a ~ vk- 
lų.

Aną dienų parlamentas at
metė tą naci jonalizavimn su
manymų.

Dd to ubą nm įmauti rinrbi- 
ninkai. Galūnes genorali- an- 
-irknsii) ttmi

i.

reiuia.it
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“DRAUGAS”
Kiną kailini, urdMdimlu*.

PRUNCMFll VTOS KAINA: 
<'411 VAGOJ TH 1 Z*IHNYJK:

SI000IB0 ••••••••••«••... 00.0(1 
Pwrl Mc<u ................................. SUSO

SO'. VA1XT
Mcianz* ...................   $5.00
PumH Metu ................................. SAMI

Praauroeruut* mokaoi Ukalno. Lai
kai okaitool nuo ublrafiymo dieno* ne 
nuo Nauju Notų. Norint permainyti 
adrw4 vimdą rolkla priolųrtl ir minoa 
adrvMa. PlnUrul iterlounia uuit! tlpor. 
kant SrajKije ar < xprc«« "Money Or- 
der” arba pleduut pinl*u« ) reffto- 
truot* lcUSkq.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DI.

TcIcOmuls NcKlnley 8114

Įir turėti sąskaitų su jais. Jis 
i gali susirašinėti su Lietuvos 
Misija Amerikoje, bet negali 
jog panaudoti kaipo savo lin
kinio korespondento linki
nėms ojieracijoins dirbti.

Pažymėdami kas negalima 
mes nenorime sakyti kas gali
ma ir reikia, nes tikimės, kad 
Finansinė Misija jau turi savo 
pienų. Su tais daigiais reikia 
elgtis atsargiai.

Pinigų siuntimas Lietuvon 
yra galimas. Jis būva dvejo
pas. Brangusis būdas yra tada, 
kada siunčiantys amerikietis 
reikalauja, kud artymiausioji 
kruša išmokėtų pinigus jo gi
minei Lietuvoje. Amerikos 
krasa to uždavinio neapsima. 
Bankai apsinui ir ima atlyiri- 
nimą kokj patys sau jiuskiria. 
Antras būdas yra pigesnis, ka
da amerikietis išperka iš kokio 
nor* Amerikos banko taip va
dinamų “ilniftą” į Vokietijų, 
tą draftą persiunčia savo gi
mimu į Lietuvą. Giminė gali 

į Vokietiją. betRytoj atvažiuoja j Chicagą »«'’aziuoti
Fmantinc Lietuve. Misija, ku- ,1lra“’ ,1,Mr,l,"”i. k“ki“"‘
. .. ... . ... bankui Lietuvoje. Indą lietu-

n« nuoširdžiai sveikiname. !vi;kas uuksilM. Iygiolnis

Visus meldžiame susirinkti su vokiška marke. Tn> būdas 
Illinois Centrai geležinkelio yra tik tiek neparankus kad 

neužtenka eiti į kranų Lietuvo
je, o reikia ieškoti banku. Ban
kų mus tėvynėje dabar vra 
daugiau negu buvo prieš karą.

stotyje, 8:25 rytmetyje pasi
tikti atvažiuojančią Misiją.

Iškilmingas jos priėmimas 
bus 8-th Regiment Armory 

prie 3515 Forest Avė. ir E. 

35-tos gatvės, 2 vaL po pietų.
Pagerbimo vakarienė bus 

Auditorium salėje, Congress 

ir Michigan Avė., 8 vai. vaka

re.
4

Atstovas

• DRAUGU j?

Musų Banka.
Kiekvienas darbininkas vie- i 

nns dnugiau, kitas mažiau. 1*4 
vis gi sutaupo šiek-tiek centų 
Uogi-smaiii laikui. Zinodnmi, 
kad pinigas pinigą uždirlia 
niekas jų nelaiko namie, bet 
rūpinasi kur nors stalėti gerais 
nuošimčiais. Tame reikale tnr- 
pininknujn iškalbingi agentai, 
pasiūlydami savu pramones, 
arlui kokius naujus išradimus 
ir kviesdtuni prisidėti, ]iažada 
didelius nuošimčius. Žmonės 
pavilioti nuošimčiais tankiai ir 
paveda savo sunkiai sutaupin- 
tus pinigus. Tiesa, kaip kada, 
turi ir gerų pasekmių.

Girdėjau, kiul piniirai sudėti 
j i* urUu uulomubuių dil biui v 
šiandie atneša šimteriopus 
nuošimčius. Bet tiktai tą vieną, 
taip laimingą, pramonininką ir 
galiu paminėti. Jeigu reikėtų 
išrokuoti kitus pramonininkus, 
kurie surinkę pinigų suliankrii- 
tijo. tai ir pirštų nnt rankų ne
užtektų, liet jų pavardžių nega
liu paduoti, nes valdžia užgi 
na jieikimu kenkti svetiniai 
pramonei. Ar šiaip, ar taip vis
gi labai fiavojinga pavesti sa
vo pinigus pramonininkams. 
Daugumas sudeda savo pini
gus į bankus. Bankų yra labai 
dong. tar|s* jų vra privatinių ir 
valdiškų.

PriVOlllHoi #I •• !•»«•»«* »**■* •*»»»»*«•*?•« Uia*“*** *••*•• «»•••••«-
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VARTOJIMAS LENKŲ~NE- 

LEMTAI AGITACIJAI BA2 
NYCIAS IR PAMOKSLUS.

In Savaitę
Užmokės už •

Jaim <k k-Mnuiii*n» Mov knmiMtnfjm. taliun tik 15 00 
loknlao irlT.pO , 
i ir, kali
tae iiiaSf ntokorf

K 
j 

n-a.lf*nknojan-. 
iniiimldąMagi-1

norėjo, bet nepanaikino vai 
džine banko.

Lietuvos vaidilos liauk * su
dėtų pinigų nieką* neišeikvos, 
o jeigu ir iStihrotų, tai vis-gi 
pinigai nežlugs, nes už juos at
sako Lietuvos turtai.

Mes lietuviai nes w t imi Lie
tuvai; tai-gi ir nereikalaujame 
agitacijų, kad pirkium Inmum. 
Jei kas neaišku, tai Lietuvos 
Misija viski} išaiškins. Supra
tę aiškini dalykus—visus savo 
pinigus sudėsim? į savo IJetu- 
vo> banką. Agitatoriuj#1- n®* 
mokėdamas jiaaiškinli apie liū
nus, u tik šaukdamas pirkit, 
pirkit bonus, gal. kaip kada, 
suklaidinti žm«»n«-.*. Neviena* 
gal mintyti, kad tai nukos ’rei-l 

ne auka.
Nekurtuose laikraščiuose ra

dau, juodomis didelėmis raido
mis pmrašyta: “Firkit b»*wus, 
Ims Lietuvai duonos” ritmas, 
tiesa, išlaikytas ir . gražiai 
skandia. bet, jeigu jau agituoti, 
tai lioue Ims teisingiau ir aiš
kiau jiasukyti: pirkini lsmų. 
bus mums įgaliems duonos, ir 
va dei ku: prie tų bonų lm«-ku- 
IMinų, o tuos kuponus karpys 
ue kas kitas, kaip tik mes jialys 
ir ui juos paims pinigus ne Lie
tuva. liet mes. Tai gi jei už di
desnę sumą nusipirkimu bonų, 
paimdami pinigus už ku^miius, 
galėsim ir pyrago valgyti, o 
Lietuva vis iiek iš tmtiu nenu
mirs ar mes pirksim lamus ur

M ■ *«TVFjfaoiLinik^ni
SU’ROGR AMD

-----------Rengia ---- --------

A. L. R. K. Mot. §ą-gos 2 kp
Ned. Vasario IS d. 1920 m
Sv. Antano Parap. Svet. Kampas 15th St. ir 49th Ct.

Cicero. Ql- i Pradžia lygiai 7:00 vaL
■ i . ■

čiu ir Lietuvos bernai eis aug- 
šlyn. šS ,

(inl kas pasakyti: jog-gi Ru 
sija laivu turtinga, tenai laivu 
didelių bankų au daugybe pini
gų, o dabai visi rusų bonai ir 
viu pinigai niekais pavirto.

Nėra ko stebėtis kad runų 
pinigai nupuolė, nes ir viaų ki
tų valstybių pinigai nupuolė. 
Bet jeigu kae turi rusų bonų, ar 
pinigų, tai jų tegu nenaikina: 

j jie gali atgauti savo vertę. 
Jeigu atydžiai skaitėte laik
raščius, tai galėjote patėmyti: 
kaip lik lx>lševikai įprašė ali- 

Į jautų laikos, taip jie patys pa- 
Lhli’jo atmokėję l L a.- skolus. 
Kaip tiktai pr*<lėj<> kalbėli 
apie prekybą su Rusijos gy
ventojais, taip tuojaus k ai-ku
rios valstybės pasako: ‘‘Jokios 
kallios negali bąli apie preky
bų su Rusija kol ji neapmokėtu 
skolų.” Tada bolšia i Kai pasi
skubino pranešti, kad jie yra 
pasirengę apmokėti skolas.

Oiibar jau gana rinitai kal
bama apie taiką ir atgaivinimą 
prekylios su Rusija, tai gi kiek
viename linuke galima sužinoti, 
ka<l rusų hunai šiandie daug 
brangesni, negu buvo du irtėne- 
siai atgalios.

Rusai paprastai mėgdavo 
.daug kalbėli. 4^1M»ii*.viĮr»i du? 
labjaus tarška, buk jie, komu
nistai. ir be pini gi j paganus 
visiems rojų, buk visos pasko
los esančios buržujų darbai, 
dar jie daug ko prikalbu* ii 
Daug “ukar.ų” išleis, buk lai, 
jMiiiHikoMiw'io-w»sk>«, 1m-1 guiy- 
gule visas teieuuj užtrauktas 

Be skolas turės upuą'keti Rusija 
ala-jonės, mes norime, kad tas ar bolševikiška, ar kitokia, 
įlankas kogerinuaiai veiktų ir «u wtais bolševikai padar»- 
gyvuotų, už tatai ir sudėkime lajką jr jau apmokėjo grynu 
visus savo pinigus į savo liau- auksu liktai pareikala-
ką, tui-ai |arkiiau--aLM*iuvos , vo, 'fai|, |IUil jr jaįnuus val-
Imisvčs Imnits! • " ? lybėmis. Nebeųt tuom pasi-

Valstyiiėg įmoka* niekados džiaugs iiolševikai, kad jiems 
nelmnkrutija. nes už jį atsako nebereikės apmokėti skolų 
visa viešpatija visais savo tur- tiems, kuriuo* jijĮggĮUipėjo au
lais. Tai gi ir Lietuvos valdžios galaljinti, o kniubai išliko gy- 
bankas niekados imsubaukru- vi, ar jie luitų rusai, ar kita- 
tys. nes negali baukrutyti. tauriai pareikalaus atlygintum.

Jeigu Lietuvoje miškai išdeg- O jeigu bolševikai paspėjo iš* 
tų, tai dar liktų priklausanti eikvoti Rusijos banką, tada 
viešpatijai žemė, kuri turi savo vargšai, gaus ilgus.matus »ut>- 
vertę. Bet aišku visiems, kad Idai dirbti pakol neišmokė* 
tie miškai neišdegs. Lietuvos skolas. Matote tad, net ir bol- 
turtni dar pasididins tuomi pa- ševikiška Rusija, nors ir laitui

I

■ *■ 1 i 1 ■ ' ■■ ■ ■ '!■ ' ■ ' I ’■ I
Nuoėird&ai užprašome atsiląnkirti nnt hiL ėto vakaro, 

ue> kaip kitais kartais, tslp ir daliar, nrapaiv’lsįte.
Pro^miigui skaudy** 4Š.yvikulo. ę»uiiiuiuy. ithHAi

atlok. M. Są-gos 1-iuos kp. Są-tės Solo sudainuos są- 
jungietė P-lė M. L. Gurinskaitė ir p. J. Ramanauskas, 
prie to bus dar ir dauginus niargumintt. Po pmgramo 
šokiai. Kviečia M. Sagos 2 kp.

10,000 exlra FEDE 
KAL KUOPONAI 
duodami »u nauja 
runKKAl. pUumuna 
indUU. Jio guli būti 
l>un»l«)ti unt Malinę* 
i«oipo« ir kitu reikalla- 
KU dalyku*

TIKTAI

I įatiiirA*

Federacijos Tary
bos Posėdyje.

S<*re<luje 11 vasariu |x> pie
tiniai Fe<lerarijoh Tnrvbos po
sėdžiu pertraukai gauta žinia**, 
knd j l’ittsburglią atvažiavo 

•p. \ ilvisi.* ir knd žadu ateiti jnu savą valstyls'** įmoką, 
į jKi.*(’oiį 3 vai. jsj pietų.

Fede rac i jos pi r iu minką s
ikun. Jakaitis upgtu>ino susi
rinkusiems. kad Lietuvos at- 
stotni įeinant į puodžių irve 

jtainę visi susirinkusieji atsi
stotų. Timmtarpu jmsėdžiai 
ėjo toliu ils.

Apie 3:2(1 kun. žilius pa- 
i*ė. ur p. Vileišis gali at- 

•riti į pusėilįj Federacijos pir
mininkus atsukę, kud Lietuvos 
atstovus yru visuomet laukia- 

i mas. ir kad jum inėjus Ims |x*r- 
trnnkta dienotvarkė. Apie de- 

’Siiut ar jienkioliku ininutų vė- 
Įliau,} tapo atnešta vizitinė p. 
Vileišiu kortelė. Jos a t nešėjas 
užklausė, ar posėdžio pirminin
kas gvarantuoja. knd p. Vilei
šį nieks neįžeis tame susirin
kime *

Pirmininkas atsakė, kad šis

Pinigy Siuntimas 
Lietuvon.

įžvnkarykši-iame numarije 
tapo pradėtas vakarykščiame 

„ _‘-!«įgtas kun. A. Vilimo 
Straipsni.* apie pinigų siunti
mą lJetuvon. Mes nepritaria
me • gerbiamo autoriaus aš
triems išsitarimams apie ban-' 
kus siuntinėjanėius pinigus i'|jau’ 
Lietuvą, liet pripažjstaiue. kad 
tanų, dalyke y m labai dutig 
ir labai svarbių dalykų taisy
tina.

.Musų tautinei tuštybei la
bai jiatirika, kud lietuviškasis 
auksinas statomas kelisyk 
branginu už vokišką ir lenkiš
ką markę. LB-t nesant Lietuvo- 
je savų auksinių pinigi), nei 

P* i-0) M*nnių pan-nitų auksu, tas 
mus auksino brangumas labai 
skandžiai įžeidžia mus žino 
nių kišt-nius i 
duoda Imukam* svetimiems Mj. 
ar saviems, 'tikimės, knd Fi- •J*“ 
nansinė M e tavos Mi-iįa tą du-.; t’*1lvką mttvarkys. Kol kas ji dar 
oficijaliai nvpaskelliė savo su- į.}, 
manyniu.

Ala-jujunie, 
galės siuntinėti pinigu.* iš

ii pelną j-|altf>iniUS jani |Vg neuž-

nr judi Minija >u-irinku*ivji nežadu.
■A- |»,j to dar keli rvzuliuviju

merikot: j Lietuvą, kaip GitįpnijektHi tnjio perskaityti ir
rašo kun. Vilium*, J**i ji tų 
darytų, tai ji turėtų pirma iš- 

r siimti Imnku čarterį Suvieny
tose Valstijom-. Tadu ji turė
tų atsižiidcti savo diplomaii- 
nių ypatybių. Bankininku* gu
li tapti pasiuntiniu ir |m- 
fdunlinyT-guli tapti laiukintn- 
ku, bet Minija, arba kitokio.* 
rųšies pasiuntinylN*. negali tap
ti banku. Tat aišku.

Misiįa gali išrasti periitm 
tinto keliiir. gali tam tikslui 
reikalingas sutarti.- pndnryti, 
guli patiekti naudingas taisy-|

SliVO 
». Su

i

nuošimčius, liet taukiai ban
kini L i j a. Tuom sudėtieji pinigai 
žlunga. Valstvbėg bankas duo
da mažesnius nuošimčius, Imt 
i lėbauk roti ja. Jeigu j kokį ban
ką žmonės sudeda daug pinigų, 
tai tas bankas veikia ir gyvuo 
ja. Tai-gi mes lietuviai turime

ne. A • ’ « /
Vienu žodžiu, reikia mums 

suprasti, kad įgijimas bonų, tai 
musų pačių nauda, o ne ken<» 
kito. , D. M.

priimti iki p. Vileišis atėjo. 
Jam pasirodžius jiu*č<lžių sa
lėje visi atsistojo ir ėmė plo
ti rankas. Priėjo*- prie prezi. 
dijumo stulų p. Vileiši* pasi
sveikino *u pirmininku ir ki
tai* valdybos nariais.

Jam atsisėdus pirmininką* 
.kun. Jakaitis pasakė rimtą ge- 
įHU npmintytą pasveikinimo 
prakalbą. Joje Fedrrai’ijos 
pirmininkus trimųud paminė

vo

UaUtuiol, kūne zvUKzu HiaUMuaUz 51..3 
. Į '•Hrt-U.

■ fi . . 0MC0M sau u pinu Jutau pu»e uAuiokrlu- 
luet T!W fuu*HMrklu> apie uupueia— plniaeu.
laiko <Jartx>, r u p, •«•*<<> ir drabutiy.

DYKAI DemoitftrMija Jūsų Namuose 
wie d|0(Mu?TlkUi poUlafMiuuklu lundūlpb IS0O,—Loaol 
515—\V0Bhtr Dcpartgumi Ir *mum1U *» i»«npnai»ik.inunu*. » 
Hutlnokit* C4<lw oOriilatiuM eylindar—ktfri* EaBOani 
KKOEHAl^.j; ihą*unji tmbailta iwiuu ne*u

ECOMMONWFALTH EM*f 

LECTRIC SHOPtF

(iiedrarėiuusa ir Merkinėje, 
kur vos mtnjeiė yra.lenkuojan
čių. giedama per i _ _
tari jos tikslu tautinė giesmė 
“BoŽe ros Polskę.” *

Buvo atsitikimų, kad Ašmr- - 
uos dekanas, kun. Gorski Aš-1 
Hienoje bažnyčioje prie Dievo 
Molinos altoriaus pardavinėjo;

Dzieimik U'ilriiski.”
Rugpjūčio m*«A, 191 b m. per 

rinkimus į Vilniaus miesto ta
rybą lenkai rndekni, sinlyiia- 
>ui savo kandidatus išleido la
pelį, kuriame aiškino ką reiš
kiu žvaigždė penkiais apimlu 
linis. Tie spinduliai—tai* prie
šai: vokiečiai, žydai, bolšefi- 
kai. lietuviui, masonai. Ti? la
peliai buvo. klijuojami visur. 
Kai-kurie lapeliai, šaukiantieji 
balsuoti už jų No. 1, buvo kli
juojami net ir ant Itažnyėių du
rų. iiaV., katedros, Domininko
nų lažnyčios. Kaip gi lietuviui1 
mu iuutnyeion. Kuomet marai 
prie jos duni tokius atiilirpi- 
iuus?!

Lenkai kunigai Vilniuj** be
galo tankiui vurioju žinomą, 
Ijrnkijoje (leistą vartoti litą-.

E

-

■ ■■— ■ ■■
Ji8 ftymėjo psrtijų sutarties 
reikalą tuomi. kad bolševizmo 
pavoju* neru visai išnykęs, ir 
kad jis gali greit užsidegti vė
la. . .

P. Vileišis aiškiai užminėjo 
p. Norkaus išsi&MiBėtąji ]>o- 
lemišką (tartijinį stmi|i*nį ap- 
..tti-a . r. :: «• -Jag •- tnntiį miiijniid ppiitntiumiu 
ruhais, liet ištar«t, kad yra pa
sitaikę klaidų, Ft knd reikia 
nepykti už ja*. .

tankiai išgirsti nemažiau ton-
'daneijinių šaiiksmų: “musų

nijoje šaukimą: Krolovo ko- 
lony I’ul-kiego). Jnk šis Rau- 
kiurns dBlMit.yilniuj^. tui gry.-į 
nu agitacija. .. Per paniuksi ua j

jMlūšką Vilniju!”
<»i

Lietuvos ii t stojas pažymėjo4 
k« no jtekme yni ^pastatyta da
bartinė Lietuve** ministerija, 
ir kaip daug M didelių yra 
uždavinių tautu* įsikūrimo 
darbe. Lietuvos nbdovas taip
gi žadėjo at *nldnėfi klausi
mams. ' ''

Jum juluiigiis kalbėti Fede
racijos pirmininku* padėkojo 
susirinkusių vardu. atkartojo 
atstovo pažodAfonų aiškinti 
klausimus ir k\*o<ė jų davinė
ti. Bet susi rinkusieji klausi-

jo, ka«l Amerikos Lietuviai 
Katulikai nesigailėjo žmonių, 
pinigų ir darbo tėvynėn rei
kalam* visu didžiosios karės 
laiku, kud (,’hieagujv 1914 m. 
sušaukė visų pažiūrų seimą, 
liet nerado priturimo, kad 
nuolaidumu ir pasiiventiinu su 
darė ijondrą dviem partijų Eg-
zekutyvį Komitetą 1918, kad' 
už tuos ir kitus atsižadėjimus 
liei darbus nesusiluukiu teisė
to-; pagarbus. I“*t dar turi ken
tėti nemalonumų ir pravunUiu- 
vimų.

Fedoracijos Pirmininkui pa-1 
baigiu kalliėti prnhvlo Lietu-1 
vis atstovus. Jis pripažino A- 
merikos Lietuvių Katalikų mei 
lingu ištikimybę Lietuvai, jų 
nuogirdų pasidarbavimą josi 
n i kulnim ir tu pasidarbavimo- 
naudi ligniną. Tas jHits mą ir 
Lietuvoje, kur kunigai Jusli- 
nns Ftangain“ tad Adomas Vi- 
linuts mmodšė kurvivių maištą 
dvi pulkininku Glovackio ir su-
Maldė kniknriuos kitus karei-i WIV J,,*kele.LIETUVOS MKIJOR 

ATVAŽIAVIMAS.

Detroit, Mich. 13 vasario.' 
Lietuvos Finansinė Misija ii-'

.įvažiuos iš Detroito (subatoj) 
f 11:30 nokti, Atvažiuos i Chi- 
. icsųją Nedalios ryta 7:15 illinois 
. Centrai (geležinkeliu.)

Priėmimas bus 8:25 ryto

vių nerimavimus Kauno 
Dižone.

Lietuvos 
taip-gi. kml
jos uždavinys 
kiekviena pa 
JOS UŽ sUsidc. 
tijn. čia p.

atstovas ka 
Amerikinės

►imk n* 
ovk>t 1

i,'tvirtą Misijos juntikėiinur 
ti g*m *ii n

Laisvė,” Kaunas.
---------------------

^ur
i

PIRK!
t 
!

Atsisveikinę? <u pretiilijpmu 
Lietuvo? iit*t<»vas išėjo per 
tnr|ią drlegutų atsistojusių jį 
pagerbti. Jie jį lydėjo piudn- 
mi rankas ir tuomi išreikšda
mi ]>ngHrl>ą !.ietuvus nt.-lovui.

Po to F-* lemai jo? Taryl*“*

’ - — ------------- i.........„............ :------- ....-------—----------------

PIRK! PIRK!

Lietuvos Laisves Bona i

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA
Bonai ant 100 dolierių n (langiaus (}Ta ir maidni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti j metus,

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lit



*

OMAS VILEIŠIS.

KUN. J. 2JUAUF RAŠTAS.

išgirsti litavo* Valstybės pasiuntinius. kurie atvėsę visiems 
Lietuviams pasveikininut iš musų Brangio^ Tėvynės. Priėmi
mas Misijos atsibus . • '

PIRK BONŲ.
Jau Žlugo baisi vergija. 
Ką slėgė vaikus Lietuvos. 
Štai žinr* j tavę, žmonija, 
Kiek duosi likimui tautos! g4 
likimui brangios Lietuvos?“. 
Kad laisvę išgauti dcl jos!

Pirk boną, pirk Boną, pirk boną’ 
t> • S n T' • pr •
Prik bonų, pirk bonų, pirk bonų!
Tėvynę gink nuo nevidonų 1 

Ką veikia ten likę vaikai ’ 
Gimtiniam1 krašte Lietuvos. 
Jie stoja glitosna tvirtai, 
Netaupo jie savo galvos, 
Jie miršta už laisvę tautos. 
Gi tu. ką aukoji dėl jos T 4

Pirk boną. pirk boną, pirk boną!
Salin vyk laisvės nevidoną.
Pirk bonų, pirk bonų, pirk bonų! 
Laisvoj* Lietuvoj* bus malonu.

Pranas.

v*<35®3

New York, N. Y., 
Vasario 3 <U J 920 m. i

Prof. Kun. Bučiui,
Chicago, TU.

Didžiai Gerb. Profesoriau:—
Aną sykį esu gavęs Tnmistog 

laišką, kuriame buvo prašoma 
leisti patalpinti tūlas ištraukas 
iš manu skripto, rašyto jums 
«au*.h» 3 d;) 1920 m. Dar kartą 
prisiunėiu jums to laiško kepi-' 
ją, darykite su ja kaip norite.' 

I Kvestijoh jame pakeltos j?u 
f kiek-liek atšąlu ir, manau, jot] 
I musų reikalams nieko uepa-; 

kenks, tik gali pagelbėti.

I •ac

(Kopija laiško rašyto sausio 
3 d., 1920 m.):

“Prof. Kun. Bučiui,
Chicago, IIL

Didei Gerbiamasis:—
Jūsų gerbiame laikraštyje, 

lygiai ir šiaip tūluose susi rin
kimuose, man buvo daromi už
metimai, buk ta “prisidėjęs" 
Paryžiuje ir Lietuvoje prie 
platinimo žinių, kad Amerikos 
kunigai esą “pro lenkiškos ori- 
jentaeijos,” esą “už uniją.”

Laikau nž garbę pranešti, 
kad, kaip Paryžiuje, Yaip ir 
Lietuvoje, aš niekam to nesmi 
kalbėjęs, kad niekados nė vie
šai, nė privačiai to su niekuomi 

e

I

DRAUGAS

DR. S. NAIKELIS

Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Sluau* tatema Ir mokymo budu jų* 
trumpu talku tamokalte vloo ama

to.

I

I.IETVVIS 
GYDYTOJAI, IR CHIRl ILGAS 

orima ir Oyvmm« r'rt* 
8952 Ko. Habtcd Str.

ValaadM' nuo • iki 11 ryt*: nu* 3 Iki 
4 po plot*: nuo 1:1* Iki 4:14 rak*ro 

Trlrlmm. Varai. 1541
Oftaa*: 4719 So. Aahtaod 
VaL 4:3* Iki 7 v. rak.

Tclrrona* Urairt TUl

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

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
(Bridgeporto) Chicagoje.

Pribun&nčioje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras Žadeikis i 
Kun. J. žilius.

JHgn nori ICirlrMI Ir naM-irlLhitl «U 14r«. Viil-nbė* Pirmai* Mhlla. nu- 
>lp4. tIL.'in l!Laln<» (ianjni vtJUuii tnnhitl. IfL.'iai i|,.| |»ailtu*inK> iMuai- 
<4*. I4«i- |>rt<*lki>ilA- laimi inamtarii- |>«-vrikiiiinta« -uitam- h taipgi intni- 
jm—«rtl-M>4ka» pmgmnta-.

\ alkai tKKLal m-bii. Ik l.litanil. KOMITETAS.
Tikėtus galima gauti sekančiose vietose:

Lietuvių Darbininku Są gos Krautuvėj 901 W. 33rd Str. 
Litii. Amer. laformatiez Buiisn. 3114 S. Halsted Str. 
Universal Statė Bank, 3252 S. Halsted Str. 
ftv. Jurgio Klebonija, 32nd Place & Auburn Avė. 
Ir nuo Priėmimo Komitetu.

nešini diskutavęs—apie lai 
niekur nebuvo ir knllios.

Džiaugiuosi, kad jias mus to 
pro’enkiftknmo nebuvo ir nėra. 
Džiaugiuosi, knd visi nw tame 
punkte esame taip jautrus. 
Tas parodo tautos dvasią. Kas ’ 
lyti 'manęs, tai nors tokią dva-' 
šią tarp lietuvių ir užtėmyčiau, i 
uggrait'ją duleisriaif. o dar ne

1 1 L ^A**.** >*^1 A *’ * l-V^L 1*^ i
butų''sarmata. Tas tik akstintų 
ir drąsintų priešą.

Pralofamn kun. Narjanskai 
ir kun. laukaičiui besiren
giant važiuoti į Ameriką ir ifc 
gavus pasus (bet tai jau kitas 
dalykas), mes trys, pamenu, 
kaRiėjoine apie situaciją A mo
koje. Ką girdėjo knn. Narjaus
lias, tą girdėjo ir kun. laukai
tis. Jis čia, ir viską gali pasa
kyti, nereikia nė kun, Narjaus- 
ko ieškoti. Aš pats su tuomi ne
sislepiu ir niekad nesislėpsiu. 
Išėjus naujam p. Gabrio laik
raščiui “Lituan. Indep.” ir ti-

nariai įteikę kokį tni raštą ru- 
Bnins-kolėakininknni'*. Tai ir 
jau persenusi kwstijn. Rusai, 
matyt, išpūtė. Jeigu Iruvo iš 
Lietuvių Delegacijos pasikėsi
nimai susiartinti kitk-Liek su 

I rusais, tai tam buvo priežas
tis. lankai kasxau mainė do- 

ijnarkacijos linijas ir veržte 
veržėsi j Lietuvos vidurį. Ne- 
sti-ljčliiuu kuu lietus mi įį.ucju 
ieškoti išeigos. Aš stovėjau 
prieš politiką su rusais. Bet 
kilus kokiam klausimui, visados 
stoviu ir stovėsiu už tai, kati 
visa Delegacija varė tinkamą 
lietuviams politiką. Mažiausio 
diskordo tarpe musu nebuvo. 
Ypač su lietuviŠkiijij partijų 
skirtumais ta kvestijn visiškai 
negali būti jungiama. Politika
vome visi, kaip mokėjome. 
Klausimas užsibaigė, tai dnu- 
giaus nieko ir nereikia. Jei 
Wasliington’e ir buvo kada 
koičakininkų kvestija, dabar 
jos nėra. Tai mums aiškiai pa

pus ten vienai koreapondenci- saks ta Statė Department’e 
j“i su ’i. Murkuiie persšu. ži- j seusie 8 d. Kem Sėda erBisilies
noma, aš nerimavau ir stačiai dėl pavojų, kurių jnu nebėr-” 
prašiau tažittejančiiį»A norikų Su didžiausia pagarlm. 
kunigų, kad panaudotų savo Kun. J. Žilius,
įtakos, kad kartais neišeitų 
skandalo. Nemanau, kad tame 
gulima rasti nors šešėlį men
kiausio užgaviino Amerikos lie-

LIET. PAŠTO ŽENKLAI, 
(arba stamj»os) 

Jau parduodami. 
Gavome u Tautos Fondo še 

tu bučiau, jei nebūčiau to pa-i*^ rūšių po 10 skatikų, po 
daręg. 15, 20, 30, 40. 50, 60. po 3 auk-

Veikta lx>na fide, sulig mo- sbius ir 5 auks.
mento. Neišėjo nieko blogo, i Amerikos pinigais reikia 
Džiangkimė.s. Nuo to laiko mu- mokėti 25c. už auksiną (lcen- 
sų politika jau toli jMiėjo. Nuo- tas už 4 skatikus), 
monės persikeitė. DŽiaugki- 
mės. Kaune aš buvau, turbut.
didžiausiu prieteliumi kun. OI-įdarysite geroką auką, nes jų 
ševskio, kada visi kiti į jį šnai
ravo. Grįžus čia, Amerikon, p. 
Mastauskas pasisakė nieko ne
norįs turėti ir neturįs su p. 
Gabriu, aš išalsavau už jį. kad 
ineitų į Paskolos Komitetą, 
klės ne, prieš asmenis kovoja
me, tik prieš netinkamus mums 
principus. Kada taip viskas 
keičiasi, persikeitė, netikiu, I 
kad dabartiniu momentu butų 
gera tie seni dalykai laikraš- 
čiuose kelti. Ilgainiu dalykas 
pats per save išsiaiškins ir vėl 
bus viskas gera. Pakėlus-gi 
laikraščiuose “disputus,“ tūli 
galėtų pamanyti, kad, išties, 
bene bus kas norint buvę. Da
bartiniu "paskolos* laiku tasj

I tik mncu reikalui uAlranktu I* • a • i
IT.

Kolčakininkų kvestijos aš 
į nekėliau ir nekalčiau laikraA- 
Iciuose dėl tos-pat, augsėiaus 
minėtos, priežasties. Amerikie
čiai iš Bachmetjevo ir, kaip sa
koma, iš Washington’o įstate 
Departament ’o yra sužinoję, 
buk tūli Paryžiaus rMeimc.joe

tuviu. Priešingai, jaučiuosi 
padaręs savo priedermę. Kal-

Tokiu budu pirkdami šitas 
Štampas Lietuvos Valdžiai pa

tikroji vertė*dabar yra kur 
kas žepiesnė, ne kaip šią nu
rodyta.

Turime ir tam tikrų blankų 
reikalingu dėl išmainymo 
štampų ant pinigų. Ant blan
kūs reikia padėti savo vardą— 
pavardę, pažymėti už kiek nu 
pirkta štampą ir nusiųsti tą 
blankus tam kam siunčiate 
štampas.

Rašant laiškus į vą j- 
dėkite sykiu ir pašto ženklų 
atsakymui: jūsiškiams bus pa^ 
togumas, kad nereiks patiems 
pirkti Ant laiško iš Lietuvos 
į Ameriką reikia lipdyti 60 
skatikų, o už registruetą 1 
auksinas 20 skat.

Su ušsakvmais kreiokites i
“Draugo” Administraciją 
1800 W. 46 st. Chicago, UL 

Geriausia pirkti susidėjus 
keliems ant syk. tuomet susi- 
čėdija laikas ir išlaidos.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

HFTiiviii rnnpnnAriit 
VALDŽIOS GLOBOJE.
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus:

1) Siunčiaine prekes-ta vorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus" į Lie
tuvą ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai
vus, affidavitus ir t p.

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

5) suieškome giminės Lietu
voje;

if>) Suteikiame informacijas 
laišl*<Mo > »* j» putlokai ut-u t ra
ginimo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

BALTIC CONSULTATION
BUREAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI.

Telefonas, Majestic 8347

Valandos nuo 9 iki G 
Nedėliomis nuo 10 iki 2

Ii ■*. .
— - ~T ■ 1 ' r ■ ■ a— ■ — -

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S,S)

ir «
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRJKOL’IS 
ūmu 

ardytoja'' tr Chirurgą* 
P.rk.l. oa.o ryvocilino riot* I 

Brtcl.ton Park. 
t*14 Vi. Urt MtroM..

Tol MrKlnloy MI 
on«M> pi: t*, 4iis au 

141 tr Wo*d *uM
Voiaadoo: II mo Utį I po plota. 4:10 Iki 
4:M vakaro Noditlonii* I Iki II rytai. 

TaL Boul.v.rd 1*1
IA

V- «

Bu

K

To!. Droror "043

Dr. C. Z. Vezelis
LIETL'VTS DENTI8T.V?

V«tan<lo«: ruo 0 ryto iki ♦ vok. 
Nodėliomia pasai ■utarim* 

4719 SO. ASHLAND AVENVE 
arti 47*to» Galvto

»■

X
i

«

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoji 94 metai 

Oftaa* 3148 So. Morgan SL 
Kertė 32 ro Kt.. Chicago, III.

- SPECIJALISTAS
Motertakų, Vyrtlkų. taipgi ebro 

ntakų ligų. 
OFISO VALANIMJS: Nuo 9 ryto 
Iki 10. nuo 19 Iki 3 po piet. nuo e 

Iki S valandai vakare. 
Nedėliotai* nuo 9 iki z po piet 

Telefoną* Yard* 6S7

Me* turimo d.dltaualun ir geriau- 
*lu* kirpimo, dealrning Ir liurlino 
akyriua. kur kiekvieno* gauna gero* 
py V.r

Viauuao aiuvuuo akyriuuac uuuunua 
varomo* eloktroa Jlega.

Kviestame kiekvieną ateiti bUe ko
kiuo talku, dieną Ir ar vakarais, pn- 
aiilurėtl ir panikaib*tl dėl nelygų.

Pat tema daromo* anlig mlcron, vi- 
ankio *Uiinua Ir dydllo ta bet kurisj 
madų knygoa.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. Kaenlcka, VedCJan
150 N. STATĖ STREET. CHICAOO. 

Kampas Lake 8t_. ant 4*tų lubų

i 
•X

DR. S. B1EŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
9901 Wrrt 22nd 8L 

Kampa* 8. Inarltt Bt. 
Tolofona* Canal <332. 
Valanda* I—L Ir 7 iki • 
Beri deltai Ja:

9114 W. 42nd SL. 
Telefoną* M c Kini ey <*at 

Valandoe: Iki 10 taryto.

• 3

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

LIETEVIS ADVOKATAS 
4849 S. WOOD STREET 

CHICAGO.
X

«

H
I

V. W. RUTKAUSKAS ■!

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

419 W. Marke* Btr. 
9*ottaHlir. Pcnna.

rtaoml* llgotnl* priima
Nuo I Iki 19 vaL ryto 
Nuo 1 iki t vaL po pietų 
Nuo 4 Iki 9 vaL vakaro

nuo

K<-»ld 983 fio. A«htand Bir. Ctrlcago 
Tck-foaa* Ita y mark <« 8844 

DR. A. A. ROTH,
Ru*a» gydytoja* Ir chlrurpu 
hprri)aluta> MotrriUv. Vyrtikų 
Vaiku Ir rl*Ų diroolttu lirų 

Otluu: 8854 flo. Hal.tcd St.. Chlcagr, 
Trlrfuna* Drover 9493

VALANDAS: 10—11 n to 3—8 po 
plrtg 7—4 rak. N 6 įlomi* 10—19 d

X-»—--------------------------- ------------------ 1
Talofonaa Pullman 41 

DR. W. A MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHLKl'KGAB 
Oftaaa 11710 Mlchlgao Ava.

Adyoo* 1:11 Iki » taryto — 1 iki 
1 po ploty — 4:99 Iki 9:90 Takam 
N ad Al lomia nuo 10 Iki 11 tarytoI., •9

TrM«u ralhnM «M* 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
* 10487 So. Mk-hųrnu, Armina J

R«eUat UL <
" TAJtaMKM: » tai • rahar*.
ktX.Zw v v e v t e v v w I “T* •

tlllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll’. 

f JOHN K. RODOVICZ f 
— Illlilhlg s.

LIETI VIAKA r ARLDV 
KILAI TV

S Vumkitl Taror* kaipo tai Italu, čo- S 
S voiylcaa ir Vta.klu. V/rilku.
fi Urabulul. ■
S 1711 W. 47 Kt. (Iikago. H
nilllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIltlDUIIIIIItlIlf?

M'

L

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
■nt orderio eiutal Ir overkota! bet 
neatataauktl^vėllanatų modelių nuo 
920.00 Iki 948.00.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinu gatavi 
■lutai Ir ovarkvtai Slft Iki BttJM*.

Vyry Kelinė* po 93.00 tr augftėiau. 
▼alkų Siutai po t-’< 00 ir augftčtau.
Pirk eavo overkota d*luta prie, 

tiem*, kuomet kaino* pakjla
Mee Utlppat turim* pilna eile ► 

akut) neAiotų siutų ir overkotų ntw 
88.M> ir augAėlau.

Kuli Dreea Tuaedo. FTock Bin
tai ir tt 810.00 ir augtėlau.

Atdara kiekviena vakar* Iki 9 
va! Nedėllomte Iki 4 valandai. 8u- 
baiomie vn* dienų Iki 10 valanda' 

b. GO1UMJ.M, 
1418 K Halsted BU CliUago, ULI 

Dirlgta 1909.

ADVOKATAS
Bilai V laooas Tcisrnuoae 
Oftaaa DldmicKtyJ:

W. VASHINGTON STREET 
Kambarį* 409

TcL Centrai 8478
Gyvenimą*. 819 W. 83rd Bu

Tei. FanU 4481

MM——M——.

Veda

49

S. D. LACHAWICZ
Llnlurya arabarlu* |«(»rn»o)u K14»- 

u»*— ku plfiaama nekala n»l<UMi a»- 
Mlaukti o iilm- darbu kuatia eieaaMlaU. 
2314 W. 23 PL Chicago, IIL

TeL Canal 9199.

R

K

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

Knmp. 49 CSourt
Re*. 199* W. 49 Avenue 

Telefoną* Cicero 1444
. Oflao Cicero 4.

KALBAME LIETVVUKAI

4

- ---------------------------------------- ------ 11

Dr. L E MAKARAS
Ijrtuta Gydytoja* U (liirnrga*

T.lrf—■■ Puilmaa M4 Ir Paltai— 8U4 
<hl(»r'J: 4314 Ko. Wood Btr.
n* KM.rr*. rMU. mm *d* tai 1**

>1 IX

'Xi >•

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. IlddVOIB
Telefoną* Tani* 8039 

▼atandoe: — 9 Iki 11 U ryto; 
4 po pietų Iki I vak NodAlio 
mi* nuo ( iki ( vaL vakare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

IFTIIVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
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Paned., Vasario 16, 1920 ! >'
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• lllltl Tf**r- hRAl OlJl ri RSTtTVS MEKOJ K KOMP.

KT. MMKAl S PRAHA

PRASIDĖS 7:00 VALANDA VAKARE

D STREET
lUuirjr

pctctaK y jr*. Hti Wnnlk u Mr i 

|4rcwwa* Rkci lagOain* tr

IJITt'.os »1> IVMM \IH.IJ 4—mi mI* J 4 II I I-II
>0 pirnui Laru* pamatyti ArpnLianantnrMttrp
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įvyks Panedelio vakare, Vasario-Feb. 16 d. 1920
PEOPLES TEATRE prie 47to» ir So. Marshfield Ave.

š .

•J
K

Durys atsidarys 6:30 programas prasidės 7 v. v

—-
IneprildauM* nuo musų vienų, t.

.v

Nepraleiskite šios progos. Išgirskite lnetuvos Atstovus kalbančius j jumis. Musų kolonija tik
tai turi progų turėti visus tris MisijUt: narius gerbiamus: J; Vileišį, Majoro P. Žadeikį ir kun. J. Ži

■ ’’’
lių. ■* *

Kiekvienam iš musų yra žiugemu ž’.m’i kas daliai'detlasi musų Tėvynėj Lietuvoje ir kaa yra . , 
irikaiiHgfeusia idant Lietuva taptų laisva Neprigul minga, Respublika. Tų visų gvrb. Misija išats- j 
kiną

Kviečia visus BENDRA LIETUVIŲ STOTIS

unitui

IŠ CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ. priklausančiųjų prie labda-

Te *TT TTVV*TATTe

PARAPIJOS.PARAPIJOS.
Kuopos išlaidos.

Dalis O. Valaičiutei šv.

rybės, la*t štai kas atsitiko.
M asų geru. KU f kuii* A

I Skrypko, hazarui daiktų davė»

A. L. R. K. Lab. Sąj. 1 kuopos 
praeitų metų apyskaita.

Kazimieru vienuolv-
nž $75.00. Tai žymi auka. Iš

ne .$100.00
' svietiškių stambiausių aukų da

UŽ užlaikymų O. Dur-
vė p.p. šukeviez ir Jonikas, lie-

i COMMERCIAL REMTY I1—- - - - - - - - - - - - - - -
biiFHSiiv p f t n i n nFFi

= -s= —

I RIIRFilI. 4
I

1. Perkam ir parduodame
Namus, Lctn>, ir Fermas.

KONCERTINOS 7
2. Pampiname Pasportns

vnžttojantiem." į LIŽ3TUVA.

Nuo sausio 1 d., 1918 m., iki 
sausio 1 d., 1919 m. inėjo mė
nesinių duoklių sekančiai: 
Sausio 26 d 
Vasario 16 d 
Kovo 23 d.........
Balandžio 27 d.

$42.<n>
25.65

• •

šiutės Šv. Kazimieru
Vienuolvne ...
Ncturtingnms moterims:

P. Vaišvilienei
M. Maėiutienei

tuviai krautuvniukai, turintie
ji krautuvu po nuni. 4559 So.

.. 20U.U0 Ashland ave., kampas 46-tos
gatvės. Patartina vietos lietu-

65.00 viams juos atjausti, nes jie at-
. 35.1)0 jaučia tautos reikalus.

3. Siunčiame pinigu* ir ta
vorus j Lidtcvi ir kitur.

4. 1 tedarome visokius Ita
liškus dokumentus.

5. l^aivakorciu Agency į vi

f

Gegužio 25 d. . 
Birželio 29 d. . 
Liepos 27 d. .. 
Rugpjūčio 24 d 
Spalio 5 d. ... 
Spalio 26 d. ..
Lapkričio 30 d.................. 4.tk»
GruodžioCld.................... 5.00
Nepaprastų aukų...........34.00

... 16.65

.... 3.40
6.05
6.05

11.75
13.30
3.65

11.87

___ I Ponia J. šiaudvitienė aukojo
Sykiu............................... $400.00 ' $5.00.. Visų aukotojų neteko

Išlaidų suvedimas.

Centran (lasiusia ...$1,908.38
Kuojios išlaidos........  400.00

\ isu w.../ilį^..
Tau-gi visu |K-r 1919

metus i nėjo .......... $2,481.44
Išlaidų buvo.............. 2,3(»8.38

sužinoti. Visiems sykiu ačiū.
Apart to basare dalyvavo 

į ir kelius draugijos, kurios kuo 
galėjo, tuo prisidėjo.

Sekančios dr-jos dalyvavo:
L. Vyčių 13 kp. davė darbi-

sas šalis.

I

4

Sykiu mėnesinių duoklių 
ir aukų per 1919 m.
inėjo ........................... $184.02

Nuo bazarų. vakarų ir 
rinkliavų-

Kovo 23 d. nuo luizaro $343.70 1 
Gegužiu 30 d. kapinių

rinkliava ...................
Birželio 15 d. aukos baž

nyčioje, L y. d v. An
tano dienoje...............

Birželio 16 d. 4,Tag
Day” ...........................

Birželio 29 d. nuo va
karo .............................

Birželio 29 <1. nuo baza- 
ro.................................

Rinkliava per namus ..
Nota paskolinta Centre 25Q.OO

Liko................................. $173.06
1918 in. balansus ............$616.07

61.86

252.11

i

436.23 -

• 70.2c

Sykiu ............................$1,517.42

Garbės nariai.
Vasario 16 d. ...
Kovo 23 d............
Gegužio 25 d. ...
Birželio 29 d. ...
Liepos 27 d...........
Rugpjūčio 24 d. .
Lapkričio 30 d. ..
Gruodžio 21 <1. ...

...$ 25.00 

... 25.00

... 10.00

... 1$OjOO

... 50.00

... 100.00 

... 100.00

... 260.00

Sykiu ..............................$720.00
Suvedimas .

Mėnesinių duoklių ir 
aukų..........................$

Nuo bazarų, vakurų ir
visokių rinkliavų .. 1.517.421

Garbės narių............... 72OJJO

184.02

Viso praeitais 1919 m.
iždan i nėjo...............$2.481.44

Išmokėjimai.

Uentran išsiųsta:
Birželiu 9 d......................$ 61.86
B i: Lėlio 15d..................... 205.00
Birželio 18 d..................... 436.23

■1
Birželio 30 d..................... 220,00
liepus 19 d.................  108.00
Liepos 26 d...................... 1.00
Liepos 26 d...................... 3.35
Liepos 30 d................*... 30.11
įlipki iėio 26 d................ 5.00
Impkriėiu 26 d................ 5.72
Gruodžiu 7 <L............... 3IU.00
Gruodžio 25 d...................206.00
Gruodžio 25 d................. 10.00

,a i L . . . • •« *• ••«•>n*» »•▼•«••• iraaos y

sta . 4...............................

M.

Viso ižde dai ui r yra .. .$789.13 
Veikėjams ir rėmėjams šir

dingai aviu!
Užsimokėjusieji ir neužsimo

kėjusieji garbės nariai:

Kleb., kun. A. Skrypko $100.00
O. Danai tč...................

Bastaitė.................
M. bajoraitė...............
T. Biekko.....................
V. Gečienė...................
P. Birbilaitė ....
N. N.....................
L. Jundulaitė .. 
E. Karžauskaitė 
V. Mažeikaitė .. 
S. Nųrvaišaitė ..
U. Puodžiulaitė
O. Rudini nait ė . 
N. Sukaitė* .. 
L. šiaudvitienė
R. šimkaitė ...
S. Stošeska ...
B. Tiškus........
B.

300.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
įoo.oo 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.(0 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00;
KXM»

6. Insurance (updrauda) vi
sose fa nno ne-.

7. Aanrikoj tarnavusiems 
kareiviams j»atarnavimas vi-

reikliose.

8. Sutvarkome incoine texus
9. Dalyvaujame teismuose 

už pariEMMtojm;.
Biuro v>»<1o*ms v lala m* patįatama* 

Ir Keru |Mljrrtl»a turinti* visuose rsl- 
kuluose Jaus* J. Zalpi* Tslri nor* Ir 
au inatlauslu «R*ik*)*llų krstpkiU* pa* 
mij» kur p*umt< teisinas ir ui«*nė- 
dmta putsrnneitno

John J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 S. Hennitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145

J

I

I 
■■■■■ 

ninku: Bv. Jurgio dr-ja davė 
darbininkų; Šv. Kazimiero dr- 
ja davė darbininkų; šv. Vin
centu dr-ja davė darbininkų;
š. š. Viešpatiųp .Jėzaus dr-ja- 
aukojo $5.00; Šv. Pranciškos 
Rymietės dr-ja aukojo bronza- i 
lietų. I

Visų darbininku neišvardy- 
siu, nes nežinau nė vardų, nė 
]iavar<lžių, tiktai pažymiu gerb. 
komisijų, t. y. pp. 8. šlakstų, 
B. Tiftkų ir J. Kardelį. Taip gi 
kuopos pirmininkų, p. F. Very- 
gų, nes jie daugiausia ruduosi 

i ir sunkiausia dirbo. Dalyvavu- 
! sioms draugijoms, dirbusiems 
darbininkams ir visiems baza
rų lankiusiems širdingai ačiū.

Paliaiguje prisirašė jiapras- 
tų narių: pp. A. Šedva, S. Al
bertas, p-nia B. Rimkienė ir 
viena garbės narė, p-lė B. Zan-1 
aitaitė, įmokėdama $100.00. '

Prie progos turiu pranešti. I 
kad ktioyia rengiasi prie vaka
ro, kuris įvyks nedėliojo, va>a Į 
rio 29 d., School Hali svetainė-, 
je, prie 48 ir So. llonore, 
gatvių. Bus atvaidinta didelis 
veikalas 4 veiksmų drama 

,“J*irmieji žingsniai.” Veikalų 
atvaidins L. Vyčių 13 kuopos 
artistai-mėgėjai.

Šis veikalas yra statomas 
pirmų kartų Chicagoje, tad vi
si eikime jį pamatyti. Pradžia 
i vai. inejiums nebrangus.

Tyla.

t AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: ancHSkoa ir lįst imta os 

kalbu, aritmetikoa kr.yrvsijyrtta, Sta- 
norrsfljo*. trpewrttteg. ptrklybo* tal
aiti. Suv. Valai, istorijos. abclnoe isto
rijos. gaorrafljoa. t>ol.ūkinė* ekono
mijom. pUietrotca. SaUlaraSyMka.

Mokinimu v*i*t>aoa: nuo k ryto tin 
4 valandos po platai vakarai* nno 4 
iki 14 vak 
3106 So. Halsted St., Chicago

Tolvaišai tė........
O. Trekšalailė........
B. Viturtaitė..........
A. I^aurinskaitė ...
J. N'utautaitė ........
B. Žunsitaitė ...... 
I.ab. Sųj. 1 kuoĮMi . 
Dr-ja Tretininkų fty.

Pranciškaus ....... 100.00 
Dr-ji< giesmininkų hv.

Cecilijos....................   100.00
$v. Pranciškus Rymietės

M. ir M. <lr-ja ...... lOO.tM) 
Kv. Agotos M. ir M.

dr~ja •«••«••••••• 
ftv. Elzbietos M. ir M.

dr-ja ............
O. B uk ša i tė ...............
A. Beneviėiutė..........
M. Grybaitė...............
1). Jurgelaiti.............
B. Lnkožovičaitč ...
K. Varanavičienė ... 
M. Martinkicnė ....
P. .hmikaitė...............
L. Vyčių 13 kp...................25.00
Mot. 8ųj. 21 kp............... Nieko

Sausio 25 d. minėta kuopa 
laikė metinį siiairiiikinui Av. 
Kryžiaus parapijinėje svetai
nėje. K įvairių ru|M»rtų bus 
vi rtas pMŽymėjiino nw»tiki> bn. 
vusisjo lazir?. buvo
lĮdn iKiM'kiuinga G Peiliu «)nvė 
CTJ9M1. nri'U'L-oiiinnHun.

PRANEŠIMAS

. 100.00

100.00
25.1 MI
48.U)
5U.(J0 
50.00
17.00 
udihi
5.5u
5.00

................ imiiiinmiimnmimmiiiiinmMimninimnumiiiiiiiniiiiiniiiiuiinig| PINIGUS LIETUVON!
I JAU VHi GUNČIAM f

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite* savo gentinis į Lietuvų pinigų s 
pasiklauskite pas mus jųjų kursu. Mes siunčiame Pi* 4 

giAU8 segu visi kiti ii tu pinigas pthmi &tsakdnxe.
Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Centrais Bendras Lietuvių Bankas |
Centras: 32-34 Oross Str., Boston,

=
E
E

= =

i

Alga nepadaryt Jns laimiu 
gaiš pako) toepnrinipinsite tu
rėti nuosava narna arba šmotą 
geros žemes. Mes turime apie 
50 farmų patdatimui: visokio 
didumo nuo CO iki 200 akrų su 
gerais lui (linkai > gyvuliais, 
mašinoms arba be, Illinois Val
stijoj krr kiekviena pėda yra 
geriausia ir derlingiausia žeme 
Nupirko i? mus farma, tai tik
rai tnrėtuniet dideli džiaugsmu 
patsai ir .luau visa šeimyna. 
Platesniu žnrt'n kreipkite pas

S. Slonksnis,
3357 So. Halsted St.

Sumuok i>.ok4**s randu ir lairyk 
aavo no.ni 
snuro nxn 
no*. Elektra 
savai

—la Maa patduodutu (raliu* 
iamna f»o S pagyr^nltnv. Va- 

Svism VMkaa {taisyta

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ.

Del tūlų priežažčrų Šv. Kaži 
miero Akademijos Rėmėjų 

1 Draugijos susirinkimas tapo a- 

tidėtas ant kitos nedėlios t. y. 
Vasario 22 d. 1920. dv. Kazi
miero Vienuolyne 2 vai. po. 
pietų.z

visai iMurvn ilmekakeio fmakanl 
klek nalirns. tikusiu* rando* Ūmo- 
ke* Tie namai randa* ilk puas blake 
auo lJErrirvnr UatoyčioB. BHghtan 
Parke. Jai manai pirkti tai nelauk 
ktd kainos : štate, tei atrattesk To»»- 

nei reaUniBPtaimo. mes Jvmt 
UtaiSkysime .įpl* Išnara Ukmnk^jima. 
Ir i*rody*tme'-tuo» smilu* mum**.

August gaidukas A Co.
4414 S4u • Olltaraia Ave.

A*xiuUoa*>^||Ma iki • f. M-

1 I
i I

Valdyba

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

JOSEPH C W0L0N
L“tt’ ’ nny'nvaT .«•

» SO. Uk ULLI STHKKT
Orv.niaK Tai. Homixddt >1 

▼•karai* rni W. !X-n4 Btraas 
Tsl. Rnctv*ll (•>* 

(’HTCAGO HJ.
LS

K- I

IŠTIESK PAŠĖLTOS RANKĄ I SAVIŠKIAMS LIETUVOJE i
t

AR ŽINAI
Kad (at» y ta visiškai galilūa; kad j>er Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta greitai 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje!
, Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovė ir keliai perinanti 
mui ant tiek palengvėjo, knd tiktai r mes už kiekvienų dolierį per mus pasiunta 
mokume Lietuvoje.

t*:*, w50 AUKSINŲ
Kurio niunčia $100.00 ur daugiau*, tai tiems Lietuvoje irmokiiinc

60 AUKSINŲ
ui kiekvienų dolierj. ’ >• • ’ ‘ ‘ -

Persiuntimas Gvarantuotas
Mi*> jnu gauname žinių is Lietuvos, kad pinigai per mus siunti nueina Lietuvon 
yra ižtnokanii vien* mėneai laiko.

Dėl platesnių informacijų raSyk tuojau* ant Žemiau pačiuoto adreso. Jei nori tai ■ 
guli pinigus mums jirisiųsti, prūiuudiuit aiškiai ^uraiybi savu adresų ir katu pini* 

siunčiate ir mos juos tuojau* pasiųaiine. SE

A

§
K UONRAU Į; 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St.. Chicago, Dl.

hurle gaunate |>*vcUm>us i* Lietuve* 
n<|iaaidi*n4rlto duu<tau« arbu 
dideliu*. M e* pcrJcti^Vne actju* pa4 

Sudedam unt n«ao ik kalių aky 
Un<u

TraMkiaenc i>«»oi kotas •almmso, |»t>* 
• k...nm(p*«. . *r«r**
Pavieniu* ir tL t»niiw atilotame kuo^c- 

i’jiuua Drv>e< CJCS

Uthuanian Sales Corporation
120 Tremont St.z
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4. arlietuviai Amerikoje i

|vom karžygiam* siųsti dovanų. 
I Daugelis piuižadėjo surasi i

Vasario 3 d., ž. nu, Katalikių (dėžučių. Taip-gi rinkta aukos 
kų Draugijų Vienybė ir Liet, nupirkimui dovanėlių tiems 
R. K. rėmėjų tdtyr. buvo sn- Lietuvos karžygiams, kurie na- 
airinkinui* Apsvarsčius hė- turi čia giminių: 
gMiėius reikalus, pakeltas kinu- Sekantieji aukojo;

‘ KBN08HA WIS.

t* ¥4%a - * < 'IBRAUGAS S w
..

ulIuvuo butųh PIRMĄ KARTĄ ant TOWN of LAKE

Lietuviškas VODEVILIUS
---------------- HEk U1A-----------------

t j-------------•e
IkuaUnm prie visokio lipdės 

darbo. licioa voLmius: gmži vie
la ir i»vins bardu'

Atsitaukite: *
Laundry Manager 

Employment Eutrance 
Congres Hotel

I
Pirko “Draugo” Administra

cijoje šie asmenys:

Jonuti Euknuskau .... už 50.00 
Aleksandra Petkun .... 50.00 
J amu Petkun ........ 50.00 
Juozapa^ Voinski* .... 100.00 
Antena* Urboną* .... IOO.UOį 
Benediktas Jakuti* .... 50.00 
Bet ra* Bet kelis .......... 100.00

—

I i■=
Dr-stž Šv. Cecilijos Giedoriai =

Minas, kad K. Dr-jų V. apmo
kėtų Lietuvos laisvės Pasko- j. TrakMis,' P. Kulio
lot, stoties lėtas. Draugijų Vie- k. Burokas, K. Vaiieliu 
nybė sutiko apmokėti už tas nft}i,.L Butvilas, K. Baliauskas, 
draugijas, kurios priklauso j. .Marcinkuj V. AlitausinuH. 
^Vienybės,"kada buvo orga- p. Tankevičia. K. Mikėnas, 
tūtuojama Lietuvos Lamvtaj Smulkių $3.05.
taskolus stotis. iAaugijų Vii- (' \ įso $15.05.

. 1 vyliui ueuMuiibU ue uuu-k» .r t.uhtkaf .dr-^ ir j Lw I tuv^ Tafi, lik,)ni
tuo, SootjdM.lv krt..M linn • is iUo lojo ,35.00. plati„.
kt> Mrtov.. ,S -Ąfuv.v dmygt (j ,.Vv|į,. iSrillktaii ag<.utes j 
jv: »V. Petro. 8V. Bened.kto, jj, rildn> prenunie-' 

Birutės. K. L. R. K. A. ~~ ratas ir iiardaviuės pavieniais 
fctx. Liet imlėtokų. SfrinH. *77.. . . ĮW.. taitrt. įyaiminuaų Pojūti nraijcnaj^ Taip gi platiRS OTl- 
gos, Lietuvos Babto dr-joa. S.' brangų dienraJtį “Draugų’1 

i ^H^k^HM(|a«rtiįtkad nsatsM»* jr kataliJrifdtkiH laikras-
? tė atstovo, bet, prie progos, is-’t-.į 

juokė ir iiniekino Lietuvos vnl- Į 
tižių ir • prezidentų ISmetonų. 
^ai tau rimtieji tautininkai, 
kurie save visur ir visados taip 
vadina. Nuo lietuvių socjjalis- 
Hų dar tebelaukiame atsakymo. 
’Bėt tie, kurie paėmė flsrhų.

• dirba kiek galėdami. Nors ne- 
sehai stotis susitvčH^o jati pa 

f ” skolos Lietuvai surinko už $3,- 
Tar-gi g#rl>ė tiems tėvy- 

uainianm. kurie čia kovoja už 
Lietuvos laisvę ir tiems, kurio i 
su pasišventimu darbuojasi. 
Nelengvas tai yra darbas pra- 

į Syti paskolos, bet neapsako
mai yra smagu, kad kndn pa 
prašai lietuvio )>irkti Imhiu ai- 

‘ saku: “Aš jau senai laukiu to 
laike, kada galėsiu Lietuvai

B.-, kaip liūdna yra, kada pa ~la<^dį"0
praSa. ir gaum nadtev užmeti |Ullinloi„Unti cUerieaM p^. 
.mjį, kartėle 11*151:18 . ' į i.m.lanma keletu UaimJių. Po

’ . " programos bus šokiai. Užge- 
t,k 'sinti troškulį sųjungictės paga 

mitus naminių gėrimų. Tikime, 
Reikia nepamiršti, kad musų cieeriečiai skaitlingai su

sirinks, nes panašus vakarus 
retai kas surengia.

Visiems yra žinoma, kml aų- 
juiųpėtės nuo prakilnių darbų 
niekada neatsisako. Tai-gi ir 
šiame susirinkime nutarta 
megzti Hvoderius. pgnčiakas 
Lietnvos kareiviams. Vilnų 
prisiuntė L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų Centras. Esu tikra, kad 
kiekviena sų-tė šauniai pasi
darbuos.

Taippat nutarta tinkamai 
pagerbti Lietuvos Misijų, kuri 
l»s mns atsilankys vasario W 
<£, 1920 Ul. . * -

Valgių gaminimo vakariniai 
kilnoti, svarbių priežaKcių do- 
iri, ai airi i jx> Vviykų.

Kuopa amm narėmis ir pa
sižymi darinis.

1*0 1 dol.: S. Ralys, G«-

rilis,

Tai-gi geriausio pasisekimo 
jam tarne darbe, nes platini- 

’ ma> geros spaudos yra geras 
darbas.

CICERO. 1LL.

REIKALAUJA
KEIK ALINGI pūty r J numini Chl- 

enroj Ir apMlink''.' Giras uldnrbm. 
THE SEMa—H \YTO CO,

Brancii No. t S23N S. Hal»wd St.
---------------- -------------------------------------

vfa.'KTable jh ivsting
MERGAITES

I

REIKALINGI LEIBERIAI. ir TorioUtų-nisvalD* AtmAauktt*: 

Atsišaukite Polk St. Viaduct.
ž'oia u uiuuM Latvių.

Ketkaltnsaa palyte? Bufery*. iAe- 
tuvm. Kre'pkttra

TctaRiiKNic Mclrure Part* ItM.

--------- --------- ----- -T------------------------------------------------------------

J. Trakietis.

»

Is Saiamnačiu veikimo.- • ** •T

Laikytame susirinkime vasa- 
6 rio 8 <1. daug kas nutarta.

Plačiai apkall>ėta reųgiainas 
vakaras, kuris jau čia pat (va
sario 15 d.). Komisija pranešė, 
kad bus labai puiki programa. 
Bus atvaidinta juokinga kome
dija i“ G ūminiai Batai.” Solo 

| padainuos žinoma talentinga 
dainininkė p-lė M, U Guria- 
skaitė. Tenoras, p-as J. Rama

praiai irputm vtafcv atmeti cherieaus padai-

-'Hėar Tt ėšfi pra n t
ii #1^- J^tbE ir kmitįsk. kud 
t LaetuvH taptų laisva.

gerb. klebonas ir-gi darbuojasi i 
už Lietuvos paskolų. PJaėi - i 
aiškina ifi sakyklos ir ragina vi
sus pirkti Ivnių. Paėmė ir sub- 
Aripeijų knygutę. Tai-gi gali-1 
ma Lietuvos l*aiavčM paskolos 1 
Ikhių pirkti ir klebonijoj.

Dabar eisime prie Liet. R. K. 
rėmėjų skyriavA Jia ir-gi kiek 
galėdamas darbuojasi. Minė 
tame susirinkfnio buvo perskni- 
tvtas laiškas ii Centro apie 
6^'nnėles Lietuvon kareivism: 
Plačiai apsvarsritta nutaria 
darbuotiem, kiek bus galima ta
me reikale. !*U* K, Vaičiuiuti- 
lė ir P. Savickaitė *u noru mu 
tiko erti |>er drainojub ir ag-- 
tUtCT*! "* ****
sti tų dovanėlių mus karci- 

J viaiufi. Girdėti, kati )MUekim‘>H 
J-T Jaltai puikios.

. Vasario 4 d.t A. Jjl, L. Vyčių 
kp. Imivo HUMiriiiknmib. l’cr 
skaičius tokį pat laiškų, ]>asi- 
girdo balsų, knd reikia L>tu-

‘J f

I <
*.»

Sų—tė.
• 

MELROfiE P ARK. ILL.

I I«•=

KUkAU'IGI.
Apprantlec mouldertn! tr core-mn- 

Kartai. Turi buU tarpe 14 ir 31 metų 
M-namo. Gera ultnakesua Ir grcitna 
pakylimaa. laibai ji-ra proga Aciok- 
ti gerai apmokanti n mula.

AtaiAnuklte.

Joa. A. Brnily lountlry Co. 
4&th St. A 6. AVoetcm Aveuur

233 Cla r k sir. 
Munkami Hr»tr1

114.00 | a*valtc niorcattOms ««i-
viri 16 metų atritinu*. Pritjrrlm** 
ncrnikal.ifcAa. Uu>t.x* darb*a va
landų* nuo 7:46 Iki S ir lt valanda 
suhaloml*. Garo* darbo ?q lyros

A. 13. siioup
1543 W. 33Ui Sir.

tiii -------- ---------------------

KUJAl'S DAKIIIMN-KES
prilyra prie gralių lultUinų dėlių.

X 11. S1h><<i> & Co.
IMA W. 33 siruct
 *- - ■

PORTERS
Trumpos valandos, gera už

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

225 N. Wabash Avė.

il’RlE AV. KHYkl \l h PARAPIJOM

Nedel., 15 d. Vasario-Feb. 1920
COLUMĘIA HALL. 48tos k So. PaLiiii '1. 

Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare.
GERB. vmi’OMENK:—

Nrpralenklio Mo« proga*. n«« Ji ant būt paakuun* mina Vakaran bua vienon IA puikiausių vakarų, kurto 
dar ni-ra buvę ant Toera of Lake- Atame Vodeviliui*' bue nuloMn yi<M*o velkamo komedija kurt yra k« tik 

: ilvorata IA nn»lų kalboa. būtent. "Ke*era r»ukte*ynw 1* 
; etai ir tt.

Vlae programa lApildra rabinu*! artintai Ir artistė*
: Kurau im-STE sv. tunui* gird, g

iiiimiuiuiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiniiniitiininnitnninninninuinnnttnnminntTu

Monologu*—"T*v)nėa Sapno*. Aoklai. Dainoa Holai. Do 

VM eaalr kviečiami koakalUlnriausini atsilankyti.
Kiteliu DK-STE AV. CECILIJOS G1KD.

U- l./U

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UETI H8 AKIŲ SPECIAtiIBTAS

PalMurvin* vimi *ki« 
tre>P>n>* k ■ ■ yra 

■knudr.
Jinio RMlVO* »»I*U- 
lla. npirailmo. nor

it *>M<W«Mii* k*r«A« rahiT*kn»*«« 
u«u».*eM.. uMiklM ak*, u.da-lalu. 

liarsni* M**niU>*> l-Mira parodar.lt. m»- 
MauMa* klaida* Utiniai prUaikuml t<u«ln- 
kai laU U MII m*tanl:w*u K*rlbiiia Bvrs*- 
Ivll. m. ra**|ttn* ir vaiku, einančiu, tno- 
kkklan YaiauAo* ntp> n iki a vakar a X*- 
d*in>mi. uau lt Iki 1 vai. Po 
1553 W. 4Tth St. ir Ashland Av.

TelalioMa. Uravav VM*.

MERGAITES

16 metu ir suvirž unstuvius

Victoe Šviesiam

Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 

Valandos 7 :30 iki 4 :30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj niokinantės 

Nuo štukio $16 iki 
Atsišaukite 

Superintendente (Jrtice 

Savyer Bičcuit Compan.v 

1041 — 1049 W Harrison

GRINDŲ PLOVĖJOS

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

225 N. Wabash Avė.

PAIEŠKOJIMAI.

jiiiiuuumiiimniininniiiiiiiiiiiniiii

^NEPAPRASTA PROGAIr

Amerikos Lietuviams =
■

B
l'tUcAkui. K<Ji|can ir Anuino Mel«c- E- 

klų pnelnn tr'knVti'' GubcrnUo* Ra- 
nointu ApnkrX4Šu<flul<*V I'Arapljo* m 
Hnutru Kodo* nd gavau UlAk* i4 IJ*T ■ 
t u votį kuriem* fUI. broli* praAo ma- I £ 
n*« Kad juodu >..:»WUau Un fiatv* 11 
urbti ku* apie mole pranodklt* 'B
ndtnnčių adresų: • SS

Magdalena Ibtmriktenė,
ClUiago. BL I Boi w. uUbL sL

Lietuvos Atstatymo Bendrove Pasiūlo 
Ant Pardavimo

r

5000 SERU I
UETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKO

-------------- •
REIKALINGI VYRAI 

Prie llotclio dirbti virtuvėj, Jau- 
drėj ir ant yardo.

Gera niukintu ir valandų*. 
Atsišaukite:

Mr. Peters 
Empioyment Entrance 

Congress Hotel 
t

MERGAITE*
Prie l'unch Preaų 
Nwr4cinr Sluiint;
Htullnto Darbo
Grali Virtu
Gera uiinokeMlu 

bovm •t.KLUMJ. co., 
4B43 Ra«<i>MWOud Atr.

i Arli Moblroaoi

PARSIDUODA
r

crrr/.ENs rkeuehy autas 
Turi nnt Rgrdurlmo 71 arkliu* ir 

.tuulua Kaina liCi dO. Ir • mikčiau, taip- 
l»t 50 actų Majų* Ir votimų. parai- j 
<1u<w 2*dt .ArHirf Are. Kampa* 
Fliruop-

B8

I

PARSIDUODA
4 pagyvenimu geras tvirtas me 
dinis numu* 2 pagyvenimai po 
4 ruimus ir du j»o 5-kis. Gazos, 
toiletat viduj, Knina tiktai 
$3,600 Neprn kilkite progos, 
nen retai tokia pasitaiko. Pla
tesniu Žinių kreipkite* pa*

* S. Slonkųnii, 
3357 So Halsted St.

tuvių Harmonijos Duiaorių va
kartis. kuris turėtu i vykt i vasa
rio 14 «L, Krank & Jautės uvo- 
tainojv liko atidėtas po Velykų.
kų. Kurie turite nusipirkt ti- jmraiduiKtn s 
kietu.*., pasilaikykite. Ha* geri 
bUBiamain vakarui po Velykų.

Lietuvių Harmonijos
Da inoriai

i

ATYDA BARGENU IEŠKO-'
TOJAMS.

I’aralduuda 3 tuedlni* nu
liui* .C pajryv. i»c* 4 Ir S kam bartu* ku 
mūriai* fun<imn<ntu randu* n«*ai
||7ft J metu*.
Preke I9.900 
imi p randu

Namgg ant Bridgeporto j 
j mokėt (500 o likusia!

Ių ttuulitiiM nutnna 
3 PAOV- 2 po 4 vien** 7 luitu bari* 
randa* $49* | ui.im* pri* 3414 M.v 
Valnn Avė. I’reko 17.300 JtnokG liOO 
o lilctMi* kaip rantlf,
FAHHT NAT. HE U4TV A CONHT. CO. 

»4O U IVd St.
WM. knilattaka-

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelu 
Lietuvių Bankas 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;
3) Berlyne — Bank Fur Bandei und Industrie;
4) Lausaiuae — (Šveicarijoje) — Banoue Federale; ir
5) New Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

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

Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke 
vaido 2^00 iėrų ir turi du atstovu direktoriate.

Stokite į eiles su Lietuvos Valstybė ir sn Lietuvo* At*t?.*vrro 
Bendrovė ir pirkite tiek LieU . t j „ * Lanko serų,
kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturime.

S

i
Svarbių pri?žaw’ių detri Lie-

Šv. Jurgio ParapijosNedelioj, Panedelyj ir Utarninke■

ti

I LithuaRian OevelopmaRt Corporation ■
| 294 Eigbt Are. and 25th Si, New York, N. Y. |
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M HiniHIHHIHIllllIlI

fiiRiHiiRUiiiinRiRRUiiiiiiRiHHiiHiiiiHRHiiiiminiRiHiiRiiiiRHiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiHiiiiiHHiiiiHiĮ

■ Užbaigtuves Pernykščio Kermošiaus s
ir Užgavėnių Apvaikščiojintas. ■

iiiiiiiHiiiiiiHiiiiiimiiiiHiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiitHuiMHHiiiiMnHHHmumHHKHiiiiiiiuiiiiuiiimiiiNimimimimmiiiiiimimi ■

s 
S

Vasario 15, 16 ir

Wnc trtcnlrkk* ivairiltMH L to ■»*<>*-» n*-lr r»c-< v-k
V f 9 9*9^19 O* f-*’ V/1 IkVOVi V* •

Žada būti Užgavėnių žydai, klaunai ir t.t.

Nedelioj pradžia 4 vai. po pietų. Panedelyj ir Utar
ninke pradžia 7 vaL vakare.
Įžanga nedelioj ir utarninke suaugusiems 25c, vaikams 
10c. Panedelyj suaugusiems 10c, vaikams 5c.

Kviečia visus Komitetas.

s
A

SootjdM.lv
parodar.lt
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IŠKILMINGAS PASITIKIMAS Chicagoj
LIETUVOS VALSTYBES ATSTOVU

■ VISI IKI VIENAM DALYVAUKITE IŠKILMINGAME PRIĖMIME LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTOVŲ.
• -Nedelioj, Vasario-Febr. 15 d. 1920.

2:val. po pietų
8th INFANTRY ARMORY SVETAINĖJE,

■ w ■ C * S *> - < C« 41 s Ai im aid a a
Tarpe Grand Blvd. & Indiana Avenue

Privažiavimas: Indiana Avė. ir 35tos karais arba So. Sidc Elevated.

Kalbės Gubernatorius III. Vasliios,' ( hieagos Majoras, Senatoriai ir kiti.x — ** *• • • • — — - S • ♦ • • * a a 'a * •Gi senai į
Ka tik pribuvusi misija
Pribuk iŠ laiko, pasivėlinęs neįeisi.
Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet atminki kad minios žmonių rengiasi dalyvauti 
Pasirūpinkite gauti tikietus išanksto šiose vielose: 
“Drauge” 1800 W. 46th St 
Universal Statė Bank—3252 S. Halsted St.
“I iehmde” — $• C* »

J. o&g<uumo banke — 4444 Uakiey Avė.' ' * TLt>T K
Rankiotas Gerbiamiems Atstovams pagerbti bus tą pačią dieną 8 vaL va. Auditorium Moteli 

Congress Street ir Michigan Avė. »’■' >
Pirkite tikietus viršminėtose vietose.

pageidaujama Lietuvos Misija aiškiai nupieš tikrą dabartini Lietuvos stovį, 
buvusi misija susideda iš p. J. Vileišio, Majoro P. Žadcikio ir kun. J. Žiliąus.

s

s CHICAGOJE. PRANEŠIMAS. Igrmnn |utsidnro ir lėšų. Todėl 
bus ir įžanga. Jžangos ženklo-

«-------------------------------------------------- x
IS MOTERŲ ORGANIZACI- | TAIKOS SUTARTIS YRA

JOS SUVAŽIAVIMO. į NEŽMONIŠKA.
-------------- , -------------

Moterys pasišvęs tikriems dar Taip sako kongreso atstovas.
bams. -------------

-------- — Anų dienų (liicago Lineoln 
National Amcriean Uonuin kliube kalbėdamas kongreso 

Suffrnge Association suvnžia- «tstovn^ Britten pasakė, jog 
vinte i hieagoje pirmas <iar- 1aJkos sutartis laip vMintis 
Ims, kaip pnmešainn, l>us tos nežmoniška* dokumentas, ko- 

.■ nėra buvę.
Kongresu atstovas pram*šė, 

kad jis buvo lankęsis Kumpo
je. Sakė, Vokietijoje žmonės 

•’O!' badauja, Europoje stipriai lai
koma*! nuomones, kad jei bu
vęs vokiečių kaizeris turi būt 
teisiamas, tai turi būt teisia
ma.- ir Anglijos karalius, 

f Taiko* sutartyje nėra nei 
mažiausios minties apie žmo
niškumų. Tie. katrie sutartį 

įrašė, buvo be žmoniškų jaus
mų. lygiui kaip kaikurie kar
vedžiai neturi tokių jausmui 
žutlvdami kartai.- nekultus I 
. * tžmones.

• ------------- I

Vakarienė Lietuvos Misijai 
pagerbti vasario 15 d. bus ne 
Hamilton kliube, kaip buvo 
ankščiau skelbiama, bet Audi
torium salėje.

Tikėtai, ant kurių pažymėta 
Hamilton kliubas. bus geri ir 
Auditorium viešbučio salėje.

I PASARGA.

org.mizacijos vardų pak<*i>ti pasaulyj <ln>- 
kitokiuo vardu, kur* butų tin
kamesnis politikai.

Suvažiavusios moterys rim 
tai tariasi apie ]>olitikų. J~~ 
sako, kati itmh-rti kova nž iv- 
gia- teises politikoje jau knip- 
ir pasibaigusi. Tri»<k*šinits 
valstijų ratifikavo moterų ly- 
giateisėj, anumdmentų. Keikia 
tik šešių vnistijų daugiau, kad 
tatai uincndinviitas butų įsta
tymu. Trumpoj ateityj atsi
ras ir tos šešios vnlstijo*.

Tad šiandie Amerikos mo
terys imasi jau tikrojo darbo. 
Sako si, jos politikoje bu- labai 
stiprio*. Nes Suv. \’n|stij< se 
yra daugiau 20 milijonų mote
rų piliečių.

Su važia vinie ilulyvaiijn apie 
2,000 moterų iš įvairių folio* 
valstijų. Daugiausia tni mo
terys <ksp<Ttčs įstatymuose, 
medicinoje, -orijalėje higieno
je, durbe. maiste ir vaikų 
gerovėje.

Susiėjusios jos ^varsto apie 
įvairins šioj šalyj negerumus 
ir ieško vaistų prašalinti tuo* 
negerumus.

Už viskų labjaus moterims 
rupi papiginti žmonėms gyve
nimų. kurs šiandie yra didžiai 
brangu*. Tam tikslui ieškomu 
fUk niBiii t««» įtapti lt.,1 V*<1

-L-

AREŠTUOTOS 1’2 PINIGŲ 
SAVINIMĄSI.

Vaikiškas vienos pasiteisini
mas.

žastis.
| moterų viešąjį veikimų no- 

kuotnet iu*l>uvo atkreipta tiek 
daug domės-. kiek šiandie. Po
li tikinės partijos braška. Nes 
jau aišku, kad politikon įsto
ja moterys. katros nejiasiduo- 
da nei to- nei kilos partijos 
pagundom*.

Tiesa, jos yra 
šio* į 
kone- 
žiūras. 
me>ni* 
įaaa.

*

X.

=

i■ I

...Parapijos Naudai...

UŽGAVĖNIŲ MARGUMYNAI
iiwiiHtmfWHinHwniHfiifwiHw«!mnftm!imimMniwiwmniwmmnmnwwmnmummmmmwimmnnmm!unmitt:

- DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJ

Neslėpk!
Pinigu namie

bus ir įžanga- įžangos ženkle
lius iš anksto galima bus gauti 
nusipirkti: klebonijoje, Lietu
vių Darbininkų krautuvėje, 901 
\V. 33rd SL, Univeraal Statė 
Banke, 3252 .So. Halsted St., 
1 -it huanian-Amrrican Informa- 
tinn Btiroau, 3111 So. Halsted •*
st.

Sutarta vaikų visai neleisti. 
Garsinti laikraščiuose, kad visi 
bridgeportieviai sužinotų tų 
nvpaprustų dalyką ir kad skait 
tingiausiai atsihinkytų. Svetai
nės vidus bus iŠĮiuoštas, pri
taikintai tam tik.-lui. Visiems 
darbam.- iši'ink(<» komisijos, 
kurios Įiasižadėjo -markiai 
dirbti, kad pųtūpalžius prakil
niau už visas kitp* kolonijas.
• Vietinės stotii - iždininkas, 

. Petkuj padare pranešimų, 
kad pardaviu^jiiiias bonų eina 
greitai. Jau išjbivęa rinkėjams 
visas knygute* jr laukiąs ka
da dauginu- pĄaiųs, m*s jau 
neužtenku norintiems gauti.1 
Bonai jiarsiduodn sekančiose 
vietose: £>v. Jurgio parapijos 
mokyklos kiuųbąryje No. 1 
pirmadienių ir š^ladnmių va
karais nuo 7 v.^Lietuvių Dar
bininkų Sųjungųa krautuvėje, 
901 \V. 33rJ SL,ir Litbuanian- 
Aiyerican inforuiation Burenu 
3114 So. Halsted St.

Didžiai žmonių miniai susi
telkus, plėšikams yra patogiau
sia proga. Ypatingai jei dar 
jaučia, kad bus kokiu* rinklia
vos daromos, tai kišelninkni 

j pribūva bulirmi.
Tatai neprošalį bus atsargu

mas ateinantį sekmadieių 31i- 
! sijos priėmimo iškilmėse. B.mų .

t • • • 1 • • . *pardavinėtojai l»ei pirkėjai l>0 
aliojo turės nemažų piiHgų su, 
savimi. K išelni tikai nmid<«db- 
mė« iš progos bandys savo gn- 
bumus. Iiaiidy* patuštinti kiše- 
nius.

Patari i na. kad lamų parda
vinėtojai poromis, ne po \ieną, 
kad ir pučiojt* svetainėje rastų
si. (ii vri/.inojnnt namo iš sve
tainė* gi-riau, kad važiuotų ko
letą* pardavinėtojų kartu. 1 tie 
it.-argutno išvengs nuostolių 
r ncsiiuigiunų.

Tėmijantis.

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

e

saugu 
tikra
pelninga

Peoples Stock Yards Stato Bank
Policija suareštavo dvi mer

ginti, kurio* dirbo viduniies- 
tyj restoranuose ir savinos! 

p 1 (papra-tni sakant, vogė) pi
nigus. prigulinčiu* restoranų 
savininkam*.

Į l’ž pinigų aavinimųsi su-1 
areštuotu ir Šilk Sliade Novei-i 
ty kompanijoj knygų vedėja,1 
jauna ir žiopla mergaitė. Ji 
kompanijai nusuko $493.

Prisipažino. Bet sakosi, ka 
iinai turėjusi daryti, jei mažai 
uždirba, viskas brangu, o čia 
pnvaMirį reikia apsivesti.

Sakė:
i ••Birželvj turiu apsivi-.-ti. 
Oeverykai kainuoja $12, pa
laidiniai $200. Man tus reika
linga. Kų gi jus darytumėte 
lokiam utsitikiniej "

i

Susirinkime rašt 8. A.

PLĖŠIKAI SURIŠO MOTE 
RIŠKĘ IR IŠKRĖTĖ 

NAMUS.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IŠ BRIDGEPORTO.

Buvo svarbas susirinkimas 
hv. Jurgio parapijos mokyklos 
kambaryje vasario 11 d., š. 
nu. H.4MJ vni. vakare, dėl Lie. 
tuvoa Misijos priėmimo. Pri
ėmimas įvyks pėt nyčiojp, va- 
-ariu 20 <1., 1919 m., 7:3O va
ltele. Hv. Jurgio parapijos sve
tainėje, prie 33-čios ir Auburn 
nve.

Susirinkimas buvo gana ii- 
gus, ne* .jame reikėjo dane da
lykų apsvarstyti, sudaryti vi
sų programų ir tvarkų.

Svaresnieji nutarimai:
Bengiant gann puikų pro-

18 BRIGHTOM PARKO.
♦

x, . . T i
Nwlėlioj, vasario 15 <U tuo-, 

jau po pamnldų, parapijinėj] 
svetainėj įvyks ausi rinkimas * 
S. L. K. Katalikų Amerikoje 
1G0 kuopos. *•-

Visus narius ir norinčius įsi
rašyti, kviečiame iftrilankyti. 
Turime daug svarbių reikalu 
apsvarstyti.

Kp. Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARK. 
------ fr— - -

Lietuvių Brigliton Parko 
Politiškas Paš£inia Kliubas 

'laikys mėnesinį susirinkimų 
j nedėlioję, va.-ariu 15 d., 2 vai. 
j po pietų McKinley parko sve
tainėj,, prie 39-tddl K. Western 
avė.

J. J VDtartM rišt.

pa.-iskirsčiu
demokrate* ir repuhli- 
B<-t turi kitokias pn- 
negn vyrui. Jom* arti- 
tikra“ žmonių gyveni

Suvažiavimas prasitęs kelias 
dienas. Ji* tino, 
ja. Išrys daug 
veninio klaurin

Otto \iling»‘r. 4<*.”>3 South-I 
■ t-lport nve., ann vakarų parėjo 

muilo ir atrado per<iėiu atvi-i 
nu užpakalines pagyvenimo 
duris, gi savo moterį surištų 
it“ «• o IrnmKa ••••-• 4• « — ■■ • •• »<<»»«« »»*« >

MĖTOMOS BOMBOS Į JUO , 
DŲ ŽMONIŲ NAMUS.

Chicagoje vi* dažniau mėto
mos Iminbo* į namu* juodų ( 
•’mnn'in '

daug kų nau 
svarbiųjų gv 

a.

B I 
moterį 
temoje 
išpili.^

MunfnniiiMiHiiiiiiiniitiinniiiitmnu' 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS
k. n 
ktndarini

Ii

11- 
ir, 

M ( 
u-, 
. I .ip I
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ieškodami pinigų. 
z 4a-

. — •• • y f ■«,», • • •• • *• • « -
venti baltų žmonių tarpnn. I

Nepagirtinas juodųjų dar, 
l>a*. kad jie atkakliai įsigįjn 
nuosavybes baltųjų tarpe. Bet 
labjnus ]>a.-inerktinns dnrba.- 
mi’tvti bomiias.

Su Immhų piaišinimnis to 
opaus klausimo negalima iš 
rišti. Tam tikslui reikalingos 
V »•

Ulinojaus Valstijos priešuroje. turto turi dr.'zgiau 14 milijonų do
lierių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienytų Valstijų Valdžia Chicagos miestas ir 28 tūkstančiai darbi
ninkų deda pinigus j musų Bankų. Jeigu turi pinigu kur paslėpęs, tai 

tatnešk juos į

PEOPLES“ BANK
KUinin ivcHiic viMOĮp £?_*-- SiTVR 
huiilaiiu nvunuLf nnmi no atf*llld UAIVLO
Įžulni kasdieną nuo 9 vaL ryto iki 4:30 po pietų.

Ketverge vakarais nuo 7 iki 9 vai. Snbatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vkl. vakaro.

IŠ T0WN OF LAKE.
^ap ■!

Nedėliojo, \ .įsai m 15 d., J • 
vai. |k> pietų, šr. Kryžiau* |»a-' 
ra pijo* svetainėje 6v. Pranei* 
to- !!yr..:.- b’.- ir !
gaičių draugija taikys mėnesi
nį mudrinkimų.

1‘rnšome nnrea į šį tiuairinki
mą skaitlingai nusirinkti, 
yra dang svarbių reikalų 
tarti.

1 Tik Trys 3 vakarai: Nedelioj, Paned* Ir Utarnlnke 
t. y. VASARiO 15, 16 ir 17 

rengia PARAPIJOS JAUNIMAS MOTERIS IR MERGINOS

MO 2ENKLELTOB (W.BS).I 
PIRKITE KARĖS T AUTT, immiui! iminiutiinunKiMu
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