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Berlynas, vas. 21. — Rnsi- 

jos bolševikai nepienuoja jo
kios militarinės ofen«yvn< 
prieš Lenkiją Rumuniją, ar 
prieš kitą kokią šalį.

Bolševikų s’ _____
kinius gyventi santaikoje sn 
visu pasauliu ir įgyvendinti Į 
sveiką ir normalę prekybą su1 
Eurojin ir Ainerikk 
' Bolševikai žada už perka

mus daiktus mokėti ne tik- / <
vienu auksu, bet ir žaliąja me
džiaga. ’

Taip čia apie tai kibirkšti- 
mu u-legrarn tft Maskvos pra- 
nešs' bolševikų premjeras Ni 
kolai lyenin angliškų laikraš
čiu lairespondcntni.

t
Tik taikos ir taikos

Ikuinas KtLVn dept^šoje tarp 
kitko saku;

‘‘Ar mes pa-iketinę atakuo
ti lx*nkiją arba Rumuniją? Ne. 
•M»t •‘šame jau paskelbę aiš
kiai ir oficijaliai vardu liaii- 
ilies komisarų tarybų ir var
du visoje Rusijos centralio pil- 
Iš—nojo komiteto ..savo taikin
gus jmsikol inimus.

‘‘Reikia ialiai apgailestauti, 
kad prancūzų kapitalistinė 
įhrmnsyhė pik urato įlenki ją 
(turbut, ir Rumuniją) mus a- 
lakimti. Apie tni paminima 

*• visoj eilėj amerikoniškų de- 
. pesų iš Lyons.”

Pasirengę mokėti.

Tolinus 1 unitui s pareiškia 
ap‘n» bolševikinius pienus Azi
joje. Kuko, jie netnrį jokių

PIRKIME.

KM£ UMABAKOVSKĄ.

■ Pačiam Vladivostoke ramu.

I
v. h

Vladivostokas, vas. 17. (su-

SMĄ PRIEŠ SKAITLIN
GĄ MISIJĄ.

< »

Vasario 20 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje (Bridgeporto) 
įvyko skaitlingas tos kolioni 

va’ntumisms tn^- M susirinkimas.

i

Kalbėjo maj.. P. žadeikis, 
gerb. kun. A. Skrypko ir p. 
St. Šimkus.

Lietuvos Bonų apsimta pirk
ti už $32,750.00

šauliams surinkta $287.54.

LENKAI PAGAMINĘ TAI 
KOS PROGRAMĄ

PaduoKią peržiūrėti ir patvir 
tinti talkininkams.

I

I

I

Nesutinka su tuo sumanymu
Prancūzai. j vė|inU) — Revoliueijonierių 

i ekspedicija iŠ ėia ir iš Nikols- 
ko paėmė mirštą Chabarovs- 
kų be jokio pasipriešinimo. 

Chabarovak yra svarbu*j

Paryžius, vas. 21. Talki
ninkų augščiausioji taryba nu-1 
sprendė turkams palikti Kon-; 

; stantinopolį. Bet galutinai ne-į 
nutarta, ar turkai galės ir to-* 
liaus Konstantinojuiplj turė
ti savo Žalius sostinę.

Anglijai w*tovi už lai. kad 
turkų sostinei butų juirinktas 
|pta;< koks miestas, kad turkų 
vyriausybė išsikraustytų iš 
Konstantinopolio.

Bet tokiam Anglijos norui 
priešinasi Prancūzija.
—

IŠMESTAS IŠ TEISMO BER
GERIO SKUNDAS.

Šaukiasi talkininkų sumažinti 
skaitlių. changelskas

I

Viema, va». 21. Čionai tni 
kininkai prisiunčia misijų, ku
rion ineina net 1.200 žinomų.

miestas Amūro upskrityj. Te-
nni gen. Kalmikov tarėjo savo 
vyriausiąją .stovyklą. 
. Kevoliueijonierių vadas a 
pie miesto paėmimą štai ką 
pranešė:

“Kalmikov nežinia kur pa-j 
sislėpė. (gyventojai su entuzi- 
juziiiu mus sutiko. Miestas iš
puoštas raudonomis vėlia vo-

Varšava, vas. 21.— Lenkai t 
taiko> programų, kokią indno-l 
šių iKilsevikams. turi jau jm- Carrick čia iš teismu iš-
gnminę. Pirm ihdnosiant bo!- 'lm.u; Bergerio pa-

t prieš miestu' 
valdininkus ir polirmonus, ka-' 
tlie kituomet jam čia soči jai is- 
tų Nuvirinkime neleido kalbėti 
ir prašalino iš miesto.

Jersey City, vas. 21. — Toj-

mis.”
Tolintis pi'itiM'štu. kml (’hu- 

rabarovske yra vienlik ja|»o- 
nų kariuomenės.

Pačiam Vladivostoke ramu.

Knip vyriausybė. taip vir 
tos laikraščiai pakėlė baisų 
linksmą ir protestus prieš mi
sijos skaitlinguiną.

Pažymima, kad tai misijai 
<’ia miesto valdyba turės pa
rūpinti* mažiausia Goti kamba
rių viešbučiuose. turi- ją 
maitiuti ir pristatyti reiknlin 
gą skaitlių' automobilių.

Tuo'tarpu miesto gyvento
jau^ pat tems tHlk-ia 
neturima užtektinai gazolino* 
net amhulansains.

Austrų vyriiui-ybe |Nir<«ika
laus talkininkų sumažinti 
sijo.- narių skaitlių?

Anglija su Italija darbuojasi 
už taiką su bolševikais

LATVIAI KVIEČIA TAL 

KON LIETUVIUS.

BOLŠEVIKAI INĖJO AR- 
CHANGELSKAN.

J

Anglija atsisako remti lenkus. šiaurinė rusų kariuomenė per 
bvlo-“Vikų pušėii.c juo

ševikam-. lenkai tų programą duotų skunda 
r------ .................................................................

n..pavėsių talkininkams peržiūrė
ti ir putvirtinti. Be talkininkų 
sutikimo lenkai nieko nepra
dėsiu.

Čia nuomoniaujaniH, kad ap
link kovo 1 d. lenkai jau galė
sią atsakyti bolševikams j anų i 
pasiųlvinui*. Sperijalė seimo 
komisija baigia aptarti sąly-Į 
gas. Vasario 23 d. sąlygos bn* j 
luuliiotos seimui.

LENKAI "PATVARKO” 

UKRAINĄ.

Areštuoja ukrainus, užima 
bankas.

BOLŠEVIKAI 0FEN8YV0 
JE ŠIAURINIAM FRONTE.

mi-

t
i ». _ ~
MIRĖ ADMIROLAS PEARY.

/
Washington, vas. 21. — f’in 

mirė admirolas Peary. kuriam 
pripažinta šiaurinio poliaus 
(žemgalio) atradimas. Jo kon
kurentas tame atradimo buvoj 
žinomasai Dr. Cook.

OLANDIJOS NESMAGUMAI 
SU KAIZERIU.Londonas, vas. 21.—Pietuo

se nuo Archangelsko bolševi
kai prailėjo ofvnsėvą prieš 
šiaurinę rusą armiją ir paėmė* 
miestą Eilioję ir kelis so-

i džius Th-iii’o/yfenpiu. anot bnl 
ševikų pran<*šiiBo iš Maskvon.

Kaukazo fronte liolševikai 
ii'-gi pažangiuoju. Jie paėmė 

'miestų Be-liagir, už 20 mylių 
rytuose nuo Stavropolio.

Bolševikai eina junnyn ir 
šiatirrytuose nuo Stavropolio.

plonu. knip tik draugingai 
gyventi su knimininėmis tau-' 
tomis. Lygiai taip, knip su 
E u rojui, Im kapitalistų jungo, 
Inisvuoju ‘gyvenimu.

Su Amerikon kapitalistais 
bolševikai nenori turėti nieko 
Is-nrirn. Jei jie pirksią nuo tų 
kapitalistų kokius nors rei- 
š■ ■« -» A>■ — —it a«Ximuaius, ~~

mokėsiu miksų nrhn žaliąja 
medžiaga.

Sako, tegu Amerikos kapi
talistai prie bolševiku nesikn- 
bina, tegu juos palieka sttu 
vienu.-.

Priimsiu lakstančius depor
tuotų.

Suv. Valstijas Imeninas pa
vedimi imperijai ištinę šalimi. 
Bolševikui dega |mgioM. kad 
Amerika d<*purtuoja * Rusijon 
radikalus.

Bot sako, tegu «veika Ame
rika deportuoja kadir t ūks 
hinčiuis. Rusijoje yra vietosi 
penu’kiojamiems hnom-nis. Bol 
Šėrikai ae«1hiin revnlinoiins.J 
Savo šalin nepriimsiu tik de
portuojamų kriminalistų.

Varšava, vas. 2L — Lenkų 
m i litą r i nė valdžia Ukrainoje* 
suareštavo buvusios ukrainų | 
vynao«yhėn narius. Juos len-, 
kams įskundė buvęs premjern* 
Mazeppa. Sakė, kad tie turėję 
.-antikių su bolševikais.

Be to. lenkai užėmė ukrainų 
vyriausybė* bankas Kamieno- 
ve ir Podolske. Sako, kad tos 

gandą prieš lenkus Ukrainoj.
Tos žinios čia pakėlė nepa

prastą sensacijų, atsižvelgus į 
faktą, jog oficijaliai Lenkija 
pasirodo drauginga Ukrainai.

HiNDENBURGAS NEBUS 
TEISIAMAS, SAKO

MA BERLYNE.
MŪŠIŲ VEDĖJĄI GENERO

LAI NEGALI BUT KRI 
MINALISTAI.

Vokietija, sakos., nesibijanti 
šviesos. •

TEISMAS UŽGYNĖ PAR 
DUOTI LAIVUS/

Washington, tm. 21. — Co- 
Inmhiit di>trikto augščiausiujo

teisėjus Bailey pa-Jiel-
**J5tjnpiw> lifinrd- 

^draudimų parduoti vo- ♦ 4 -• • gnrtatvinK

t

PRAMATOMAS NAUJAS
ANGLEKASIŲ 

STREIKAS.
Anglių prekybos žurnalas 

Black Dinmond prnnes.a, kad 
sn nį’innnėio hnlar.d/.io 1 d. 
Suv. \alslijore pramnlmna* 
nauja.- anglekasių streiką.-.
Streikas bus paskelbta**, kilo

me! ptry.eieiiio HiiKPUU |Hl*- 
kirta komisija nepripažins 
darbininkams reikalingo žmo- 
nisko užmokesčio.

i

ORAS
VASARIO 21, 1920.

Chicago. — Pramatortia* 
sniegas šiandie ir rytoj; rytoj 
šalčiau.

----------- i 1
Londonas, vas. Jl.-Vakm- 

iš Maskvo- kil>irkštiniu tele
grafu pranešta, jog lailšcviką

■ . I •<|M»kos ĮUlulih 
tie.- Baltosiomis jūrėmis.

De|x>šoje pažymima, kad 
‘‘baltieji” apleidę miestą ir jų 
kariuomenė pereįusi bolševikų I 
pusėn.

Kult-. liietU AlvIihUgr’- 
skas ilga- laika?- buvo -va^ 
biausius uostas, |>eF 

rusam- pri-fatn 
nėjo karė- medžiagą. Tnip 
buvo -enosios rusų čnldŽin* 
laikais.

Pakilu- Rusijoje bolfovL 
kailis. Archangelską talki
ninkui pn.-irifiko vyriausiąja 
stovykla ir iš ten su prieš- 
bolševikimnis rusai* (“Iml- 
tąja” armija) l»endrai veikė 
prieš liolšvvikuN.

Pirm kelių tuėn<*>ių Ar- 
clningel-ką apleido talkinin
kai. kuomet neįveikta 1»ol- 
ševikai. 7

I

B

ė Arcliangidską

Londonas, vtis. 21.—Viepė 
latvių pasiuntinyls* |m-kelhč. 
jog Lntvijo.- vyriausybė nuta- 
riusi pradėti taiko.- tarvluis nu 
Isdsevikais.

ISilvija ton taikon prisidėti 
kviečia Suomiją. I.mikiją ir 
Lietuvą. Pakvietė tų viešpati
jų atstovus konforeneijon. ko
kiu veikiai įvyksianti.

Anglijos premjeras ]»arln- f 
mente į |mklaiisimn pmaežė, 

'jog Anglija nen*nisianti lenkų 
nei kareiviais, nei plniitai-. nei- talkininkai 
amunicija, jei Rusijos dalį, 
kaip kad Ihinska-. kairų iiž-i 
ėmę lenkai,, užatnkuosią bolše
vikai.

Anglija, vadinasi, nrpaten-1 
kinta, kad lenkai i-ihri«»vę 
siir j svetimas teritorijas.

Paryžius, vas. 21. Nors 
Olandija atsisakė iAluoti kai
zerį talkininkams ir. rodos, sii 
timnir* vritn- 'Turėtą hnt pu 
įmigta, teriaug taip nėra. Olan
dija apsaugoja kaizerį. I»et 
podraug nenori turėti kivirču 
ir su talkininkais.

Talkininkų sumanymų kai
zeri išsiųsti kur kokioti toli- 

■ nion Olandijos kolionijon. 
—'Olandijos vyriausybė rimtai 

aptaria.
Yra suninuyina- Wilhelmą 

pasiųsti saton (’uracao. šali
mais Venezuelės pakraščių, 

rytinių Ind i jų. kaip 
pirmiau buv<> manoma.

i
* I 

vi-

TALKININKAI NORI 
TAIKTNTIES.

prasižengei i uš Vokieti jo* par
lamentas jMignaiino apecijaliu** 
įstatymus, sakė teis<lnrvst<*s 
ministeris. šiandie tad -ulig 
įstatymų jau ir veikiama. Mes vietoje 
norime patraukti tieson kiek
vienų prasižengėlį if užilėti 
tinkimų biiu-mę. Bet fiodniug 
vra musų pareiga npdntuąA 
nekaltai mitinamus žmonos.

Generolai, katrie vędė mu
kiu*. kurių metu užmušiu žmo
nių urba simaikinta nuosavy
bių. tai nėra 'krimiiudistai. 
Taippat. jei kokios vietovės 
bus sunaikintos strateginiai- 
žvilgsniais. Ir tu negalimu pri 
skaityti prie krimimilių pra 
įžengimų.

Vokiečių naujuos- įstaty
muose lygiui aiškiai pabrėžia. M0^ENKLELIŪ8 (W.S 8.). 
knd * žmogų- nratraikn už .ui-1 
liktus blogu- darbus, jei tio)?_^ __ L _L|_ __1_
darimi buvo atliekami įsakius 
viršininkam-. Tik tuomet ta
sai žmogų- gali atsakyti, jei 
jis savaip iškreipia įsakymą, 
jei ne taip darbą išpiblo. knip 
jam buvo i-a kyla.

Nesibijo šviesos.

Pakviestas Londonan 

Millerand.

Berlynas, vas. 21. — Vokie
tija yra yasiketinusi pabluk
ti teisman kiekvieną intnria- 
mų kares metu prasižengėlį 
sulig talkininkų nurodymų, 
jei tik prieš tuos iitsirnsią 
liudiniukų ir busią kuoaiš- 
kiausių prirodymų.

Tėčiam* ta |>ati Vokietija 
toli gražu neturi noro patrauk
ti teisina n u»kj gen. von Hin- 
denburgą. Bethmann-llollvre- 
gą ir kitus vadus, kol nebus 
jmhluotą aiškių kaltinimų už I 
jtj indi vidun litis pm«ižengi- 
mus.

Taip yra nusprendęs Vokie.-) 
tijos kabinetas, fr tą nuspren
dimą | ui remia teiadap>tėii mi- ( 
nisteHs.
Tcisdarystės ministeris Schif-, t — — - •iri rjiK'i, | 

sižadėjinuis patraukti tei-man 
prasižengėlius bus pildornn- 
-ii gulima |Hiskuiui. Visgi ne
bus galima apsieiti be užtruki
mų. Nes surankioti išsisklai
džiusius jxi visą luuuiulį liūdi- > 
ninkus nebti« lengvas daiktas? 
Tas turės užsitęsti ilgokų lai
kų.
Išleisti spedjaliai įstatymai mutuoti reik Mlingų liudinir.kų 

Teisti tr bausti karės meto ir pnunšengimą prirodymų.

I

Paryžius, va-. 21.—luiikrnš- 
Jis Echo tie Paris pnim*š». 

kn<l Anglijos premjeras Lloyd 
Gv-orgv palanku,, pradėti tai 
ko- trrvbas mi Rusijos liolše- 
viknis jM»r Maksimą Litvinovą. 
Imlšcvikų alstovą Cojieuliaue- 
nv.

Su tuo sutinka ii naiijn- 
nuiisiais karės metais apgynę- premjeras Nitti. 
ne maršalus Joffre, l>et gen. 
Gallieni. Ais ties Mnrne su- 
traškinęs von Klu«*ko armiją.

NORIMA PAŽEMINTI MAR
ŠALĄ JOFFRE.

Paryžius, va*. -0. — Marša
lo Joffre priešininkai spaiiz- 
dina mirusio generolo Gailiem 
"atminimus”. Tuose -akoma.

• ,jog Laryžię u«m> vokiečių pir-

PIRKITE KARES TAUPY

I’mil Cambun ir l*liilip|s* 
Bcrtlu'lot. l’ranenzijos atsto- 

‘ vn: aiigščiau-ioj talkininku 
taryboj, neturi nuo savo vy- 
riausyls’s įgaliojimo tarties 
tuo klansinm.

50 MILIJONŲ PROHIBICI- 
JAI PFR METUS.

Washington, va*. 21.—Sen.’i- 
torius \Vurrwi jiadnvė -enntui 
liiliu į-teigti valdišku- -ar 
Iiu* alkoholio užIniĮcymui 
llMarilz.., kil*! J»e«.I*i I»»«•» j'*- 
kvilnis salyje vyrulis}Is- 
lin ini nt-ieisią* 50 milijoną .. 
lierių.

- - -____■< ■ ——■
Tad lxmdoiian tuojaus is čia 

pakviesta- premjeras MTlle- 
rond

1

’fl
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PRIĖMIMAS i 
knd t ok iri i jus pn-1 nenori mirko paslėpti pri<-;l 
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Ministeris Schiffer tvirtina,į 
kad Vokietija nesibijo šviesos.

o

pAsanlį. Jei kas h|ogn atlikta. ■ 
kaltininką, i ••klotys. ar novo- • 
kietys, būtinai turi but pa
trauktas tieson ir baudžiamas 
be jokios* atodairos.

, Jis -ako. jog kari - motu ptn- 
-iž*ngusių žmonių bylų vodi- 
nm greitumas prigulės nuo to, 
knin veikiai hn> traliniu sn-

♦Subatoje, Vasario 21, 1920
Šv. Mykolo Parap. Svetainėje 1644 Wabansia Avė. ♦

Lygiai 7:30 valandą vakare L
lįi mi nepapraKtA progii >mti|«ažinti «n gerbiama Lietuvos Misija ir išgirsti nuo j<» apa uk.it 

Lietuvos Movį je* ateiti ir kn rrikiA iiiiimj Tčiąiui, u Luti tautu ui'prigtihninyii \l«-s privalė
me skaitlingai auuurinklt. kad pntlrr^u&u pagrėbti Midijų Pirkdami kodaugtausia Lietuves, Pa- 

Hnnm fiinmlv.inir tikra M>-.n|rvvrw« q,ni|.
liaagi. Km ypatai SmAtnUiai kviečia vtatu šm* aio itatslo- lirtuviua LmInvm AmhMol

■ * ■ HM* j

/
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likutine*. Lai-

UBrcviv kat.mjkv niENRAimS

“DRAUGAS”
t4ua lu»Mt*ci>« tšakjTu, ncdėktcnian.

PUKN l MEK \T< is KAINA: 
CHK'A<XXl 1H l 1HIKNYJE:

^4*’lMI*l* ... •«■•••
l*uwl Metę ............

MY. VAIKE

PivM-l Metę ............
Prvnunierata tnokasl

k»- ikaltvei nūn užniraAymo dieno* ne 
nuo Nnujy Metę. Norint pomtsinyti 
adrea.) vimdo reikia priausti Ir mum** 
adr4a>* Plnitai rerinusU kių«U Itpcr. 
kont krono.)* nr rvprene "Money Or- 
tUrr" arba Jdodniit jnnisua i reiru>- 
truotą La tik q.

‘Draugas” Publishing Co. 

1800 W. 46th St Chicago, UI.
Trlefonas McKlnh-y *114

labai 
dirbti 
at<ki-

Vilniaus Balsas.

sU-
Ze- 

iš

Ihiug kalbama nj>i(* 
ka«X jis yra svetimoje 
se._ Bepigu mums tik 
apiį jj. koktu-gi mų.-

\ ilnių, 
ranko- 
kallwti 
tau t ir- 

a riauis būti |»o svetimą ir da-gi 
ji riešų valdžia. Ji** vi-ai negali 
naoilotis Lietuvo- nvprigul- 
uiy%e.

Airs ierėtume ne]įasitenkinti 
viepn užuojautų* išreiškimu 
vilįriečium* lietuviams, l*«-t 
duf priduoti jiems pageli**.*. 
Kun. Laukaitis, Itealiejunės, 
notėtų vitnicrius sušelpti iš ti* 
AuZšurinko. liet ar jam jm-i- 

E bėk*, tai kitu.- kluusimu*. 1x*ii- 
; kai jj vadiuu dideliu -av«i 

prtašu, todėl kaipo prasižengė- 
us kiekvienų, kuris iš 
tunika iriu rankų gims 

•ašrbju^y

|<r', -/ilnicriai |*iru*b>. kaip gata 
į ma juu- sušelpti. Jfrikia au- 
/ kasjpisiųsti j Kaunu vyskupui 

Karavičiui. Tas p*-rduus kam

13k Vilniškių raštu rutulame 
gerUiniunsių nmsų asmenų 

parašus. Tarp jų pirmiausių 
vietą ūžimų d-ras Jonas Ba- 
MjyLvieius “Aušros“ pirmu
tinių reduktorius, Kanuuninku- I
duoza* Kukta mm 1S99 ištver- 

| mr tr protingumu kentėdama-i 
kovojo, kad lietuvių dvu-in 
injsltprėtų. Ji ir sustiprėjo pvr 

dvMvšimt metų. Kun. J. Ntan 
kov^i’iu.* ir kiti taip-ai nrma- 
pasidiirhuvę. Ibilmr jie 
<lar labiau.* darbuojasi.

Jb'iketų. kad neliktų tuščia 
jų viltis susilaukti paramos

' žai yra į 
h* ■ ••

....

iš amerikiečių.

r'ii a

likp Vienybe.

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

yių draugija- krūvon, u Fede
racija vadinsis visų Amerikos 
lietuvių organizacijų susitel
kimas.

Pusė metų nepilnai praėjo 
nu<» U’orcesterio Seimo iki 
Pittsburgb*o |M»sėdžiiii 10 lw*i 
1! vasario, 1920 m. Tu pusė 
metų jau parodė, kad 
ni*juirankii vieną <larba 
driejnis vardais, dviem 
rom konstitucijom.

To*k»j Pittsburgb v tapo ap 
-vaistytu ir pagirta mintis su
lieti Katalikų \ ienylię .*u Fe 
dermijii. Abiejų konstitucijos 
bus medžiaga vienai nitu jai 
konstitucijai, kurią turės pa
gaminti tamtikrn Pittsburgb’o 

j posėdžiu išrinkta komisija. 
Ten pHt sutarta suvienudin- 

ti ir vanlus. Federacijoa vur- 
<la- pasilik*, nors jis nėra lie
tuviška*. ir nors neparankus 
lietuviuins tarti.

Federacijoje bus keturi 
siorganizavimo laipsniui, 
minusias laipsnis susidės
parapijos ur apidinkė* žmo
nių, nepriklausančių nei prie 
vienos draugijos, o norinčių 
priklausyti prie Federacijas. 
Tat vadinsi* F«mleracijo* Kuo
pa* J jų galės įsirašyti ir žmo
nės priklausantieji prie drau
gijų. jei tos draugijos ne- 
priklmisu prie Federacijos.

Antra* laipsnis bu* Feilem- 
ciius Skyrius. -Ii* nuim* vi*-, 
uos imi rupijos nr npicliiikės 
draugijas ir vietinę Federaci
jos kuopą. Tos kuopos teisės 
skyriuje Im- tokius put, knip 
ir kitų draugijų priklmiHau- 
rių prie Federacijos. Pavienis 
asmuo gatė* Imt: Frdrrarijo<j 
kuopos narys, ln*t negalė.* būti 
skyriui!.* narys.
Trečias laipsni* bu* Federaci

jos apskritys. Jis susidarys iš 
visų vieno miesto ar apygar
dos skyrių. Taip, sakysim, Ubi- 
i’iigdh Al»*kritys ture* apimti 
ne vien ristis skyrius, esančius 
Chicagoje, tad tuifegi ir Cice
ro. III., ir Waukegau’e ir 
(.‘hiengo lleights, ir kituose 
parikagio miestimse. New 
Yorko apskritys upini* ir 
New Y orkų ir Brooklyn *ų ir 
Ni*w Jer***v ir .Maspbet ir Ne
bark.

Ketvirtas laipsni* bu* Fe*Iv 
racija Is* prideČko. Ji apirn- 
visa.- kuopus, visu- skyrių- ir 
apskričiu*.

Kiekviena.- laipsni.- turės 
savo valdybą. Ketvirtoji* laip
snio vai* i v ha ir Taryba vmlin-• • •

I sis Fetlerncijns. centru, trečio
jo laipsnio valdybų vadinsi* 
Federacija* Apskričio valdybų, 
aut rojo Fed»*r. skyriau* valdy 
ba ir pirmojo- Feder. kuo
pų.- valdyba.

Gal kai kam ir slinku bus

I

Amerikos Lietuvių F**dcrn 
Irijft eU-idoiė gunu senai. tad 

iškilu* didžiąja: karei, tnr-i 
apsnūdo, iš dalias rodėsi lyg 
užmiršta. Jo* liksiu- buvo Mi
teliui puviem*.* lietuvių kutu 
likų orgamzio'ijas j vienų 
drą^Jidelj organizmų.

Tą jmtj tik.-lų 19’H m. 
JĮ sivipė Katalikų Vienyta-. 
? šioji, pradedama veikti 
£ togoje, nesikėsino apimti vi-Į

- A menkos Lietuvius Kn I 
L -Misų*. J i apsiriliavo j Ilino

jaus Valstija.
i Pradėjus Fvdetm-iiai atkusti

tam

pn- 
Tik 

t Iii-

| 1919 metai* pasidarė aišku, 
knd*ir Katalikų \’ienvbės ir 
Federacijų* vienoki tikslui, 
vienokio* priemonė-, tie |Nitys 
žmones diliu* abiejose. Įteikė
jo knip nor- suderinti tų dar- 
Itą.

Fiulvia ijo- St*imus 
y ciyrutr'iv, 
. jmėne.-y ji* 1!

limo mintį.

Wor- 
?an>s. lla.ąpjiu**** 
19 isivirkė ir jvyk- 
kad Katalikų \ m-

Į atsiminti visu* keturis vardus: 
kuopa, skyrius. ajiskritva ir 

, centru.-. tad vis gi tut bus 
lengviuu. negu -užiuuti Kata
likų \ ivnvbė* ir Federacijos 
laipsnius.
Dabartinė Katalikų Vienybės 

kon.-litucija pasilieka tvirta 
ir pildytina Fedrracijus įky
riam* ir apskričiai***. Mainosi 
vanta.-, ne įstatai.

į Party vykiausias 
Bepartyviskumas.

Prieėju* greituoju sustatyti 
visą Lietuvos valdymo maši
nerijų. negulima buvo jieįibtug 
sijoti kimdidutu j valdinin
kus. kud liktų tik gerieji, is 
kristų menkieji. Nesijojunt 
kandidatų j valdininku.* gvar* 
bi«i* ir didelės v lėtos teku ne- 
tikii-icnis žmuuėm.*.

Tauragės kuro komendantu 
ta]** {Miliny Bagdonai 
knnh* 
klaidų. Tą žinant negali nor** 
ti. k a* i 
Um s luta j <

Bagdonas. neinu- 
Imt aviškai rašyti In*

(jis suprastų <h*im»kr 
tmsy’vk*

■

ŽINIOS IŠ LIETUVO5.
VARtNA

f

I

Žandarus 
{tikrinti, 
lenkais, 
kaa iau-

I

I
I

Vaizdeli* is tūkstančio pana 
šių atsitikimu.

prie pąjvgų koncrii; 
Išpildykime savo

ORAUGAS

Balsas iš Vilniaus
Didžiai Gerbiamas Kunige. 

Klebone!

Yra Vilniuje 1914 metais 
įsteigtas Lietuvių Komitetas 
šelpti nukejitėjusieuis nuo ka
ro. Per šešeriuS metus minėta-1 
sai Komitetą^ šel]*ė surinkto-j 
mis aukomis Lietuvoje ir ki-1 
tose Europos šalyse didvlia* 
minias nukentėjusių uuo ka
ro: jmbėgėiius is mušiu vietų 
puiuitųjų j kurą vaiku* ir ki
tus nelaiminguosius. Pastarai 
šiais laikais šelpia minias, 
grįžtanriaa iš Fbi«iin«. bolše
vikų isvuiyiu.*, o duugiuusu 
vaiku*. Karas Eurojioje jau 
pasibaigė, bet ne Lietuvoje.! 
Rusų komunistai stovi nnt 
Lietuvo* sienų ir nuolat gre
sia užpuolūna. Minios plėšrių
jų kareivių vokiečių ilgą lai 
kų plėšę ir draskę pagriebtą 
didžią Lietuvos dalį, nūnai nnr 
irios Lietuvos kariuomenė* iš
varyti. bėgdami iš piktumo a- 
piplėšė daugumų žmonių. Lie 
tuvių Komitetas šelpti nuken
tėjusiom* nuo karo Vilniuje, 
būdamas lenkų valdžioje, vra 
vargingiausiam? padėjime. 
Palaikymui savo įstaigij l>e- 
veik iš niekur nugauna aukų.!

Tod**| Lietinių Komitetą*.

]>as i tikėdamas Amerikos lietu
viu duosnumu ir putrijutimui* 

Į jausmais, turi gurbe* kreiptis 
! į Tave. Gerbiamasai Kunige 

Kietame, ir Tavo parapijoms, 
-idant įieatsisąlcytuiiiėt ir ne- 
jMunirštumėt miuų globiamų
jų vargingų. Imdaujančių naš
laičių ir kitų ne*nskaitytų 
varguolių ir atsiųatumėt kad 
ir maža* aukas jųjų išgclta-ji- 
niui nuo mirties ir vargo. Jū
sų dolieris pax mų.* šimterio
pą turi vertę,

Pinigu* melilžtame siųsti 
Lietuvių Kmmįelui šelpti nu
kent ėjusiems nuo kur<> Vilniu
je. Didžioji g. N. 3l> j»er Jo- 
Eksoelehcijų Karevičių, Že
maičių vyskupą Kaune.

Tave Gerbiamasai Kunige. 
Kietame ir Tavo parapijiečius 
sveikiname, velydami su Nau
jais Melais Dievo malonių ir 
visi* Inta*.

Komiteto Pirmjninka* 
Kun Kukta.

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

vičius, 
Kun. Balinusios.

\‘ilniiis.
Gruodžio 29 d. 1919 m.

Reštadivnb. vasari* 21 lf

IŠ FEDERACIJOS TARY 
BOS RAŠTINĖS.

Federacijiy* T«rjta*s šuva 
žiavimas vasario 10 ir 11 dd.. 
š. m.. Pittrimrgii’e. Pa. nutarė 
Foderacijm* Tarytais ir Fede
racijos Sekretorijatą jierkelli 
į New Yurką. Kol bus surasta 
Sekretorijutui tinkama vieta 
New Yorke jisai išsiliks seno
je vietoje Detroit‘e, Mieli, Vi
sais Federacijos Tarytais ir 
Federacijos reikalais meldžia
me kreiptis senu antrašu: 381 

Detroit.

u žai regi- 
Tarybos 

tuojau

Jau Išėjo iš Spaudos Antra Laida Didelio 
Sieninio ‘.‘Draugo" Kalendoriaus

Kalendorių puošia grąžui* Pirmojo lJetuvos Pmi- 
denio A. Smetimus paveiksią*. Kalenloriuje yra pažymė
tu* dienus pasninkų ir Švenčių.

Kolendoriaus Kaina ..................................  25c
Ka* prisius “Draugo" prenumeratą melams, arba 

pusei motų, gaus Kalendorių Dovanai.

Baliai goję spalių mėnesio ir 
lapkričio pradžioj** Varnėnų 
valšciuje (Vilniaus aju4*rities) 
lankėsi lenkai agitatoriai. Žan
darai prieš tai lakstė iš kaimo 
j kaimą, nuo ūkininko ]>as ūki
ninką ragindami būtinai atsi
lankyti j susirinkimų, kur kal
bės iš Vilniau* ut važiavę po
nai; jei kas neatsilankysiąs, 
žadėjo smarkiai bausti. Vieni 
iš lntimcs, kili iš idomavimo. 
bc|. Uuua mimų. KįmL
si rinko. Ponelis iš Vilniaus vi-' 
su gudrumu, nw*lų melais pasi- 
rėmęs išvadžiojo, kad Kauno 
valdžia pasidavusi vokiečiams, 
kad lenkiškai kalbėti uždrau
dusi. kad lenkus rišanti ark
liams jrrie uodegos ir tąsanti 
po gatves, kml tokiu budu nė
ra ko luukti tos valdžios čia 
ateinant, kad geriau prisirašyti^ 
prie gerutės l>*nkijos. kur vi
siems yra gera gyventi Išgir
dę tokių kalbą, net buvę balt- 
gudžiaj labai pasipiftino ir di- 

įdurna juu kitu kart nė didžiau 
-iai* grąsinimais žandarai ne
pajėgė j susirinkimų atvesti 
paklausyti lenkų agitatorių 
aKdagingų kalbų. Mat. iš :dn 
krašto žmonės dažnai nukeliau
ja j neprietelių neužimtas 
Lietuvos vietas ir įimto, kad 
visa, ką apie lietuvių valdžių 
lenkų pramanoma. * tai bjau
rinusi šmeižtai nedorėlio, no- 

1 rinčių savo nedorybes nekal 
tam primesti. Net paskelbimai, 
kad bus kalbumą apie žemė* 
diil inimų nieko negelbėjo.

Po antram nevykusiam susi
rinkimui. atvažiavo iš Vilniaus 
j Varnėnų valfičių ponaitis su
rašinėti. kas lenkus, ka.- lietu
vis. Važinėjo žandarų kap
ralu Z. Vysockiu. 
stengėsi grąsiriiiiiiiis 
kad reikia rašytis 
“Kas myli Lietuvą,
kia Smetonos, aš turiu užsira
šęs. blogai bus tokiam“—nuo
lat kalbėjo žandaras žmonėms. 
Užrašinėtojas, griežtai norin
tiems, nežiūrint j grąsinimus, 
stengėsi suklaidinti klausi
mais: “iir-gi jus im* katalikai, 
ar Jiuteriai, ar pravoslavai, 
kad ne lenkai?" Kitų ir pa
varde.* tuojaus jierkreipė: Mi- 
laišf, užrašė Milejszo, <* paritui 
iš to išvinla. kad, jei lenkiškai 
pavardė skambu, tai ir vma 
Milcišių giminė turi rašytis 
lenkais. Kitur, iižsirašunėins 
lietuviškai, gųzdino drauge su 
žandaru: “jus laukiat Smeto
nos. mes tai iu»*izym*w*ni ’’

Veža Visą Mylią Toną 
už Mažiau Kaip Centą 
Freightų kainos lošta labai maža role pakylime 
kainos gyvenime.
Kitos priežastis — karės atmatos po priedan
ga išdirbystės kredito išputymaa priskaiUiavo 
dolierius prie reikalingiausiu dalykų gyveni
me, o freighto kaina tik centais pakilo.

.Paprastą kaina už vežimą vieno tono 
freightų yra mažiau oento už mylia. 
Eile drabužiu kuri prieė kare parai 
duodavo ui $30 buvo vežama 2,265 
mylias gelžkelių iš Chicagos j Los 
Angeles už 16V^ centų.
Dabar freighto kainos yra 22 centai 
o pats siutas parsiduoda už $50.

Kaina Mato pakilu 2i> <iol«-nv. Gi frviKl><<> 
kaltu* iMtktio liktai .v^ln.
k it r— tran-fx>rta<-1Jr>« kaino*, tnrlnn | vrr- 
ię Kalniu dabko — *<-iou>i ttiiuu. | ialtri- 
kn- Ir nuurrijoi* |>a- kriaušiu- —• kaina 
l ukia mat*, kad br*t-ik. uirku itt-rrikkia.

$10 pora čeverykų kurį pirmiau per
siduodavo po $5 vožiant iš Naujo 
sioa Angluos fabriko į krautuvam- 
kų j Floridą freighto kaina yra 52-3 
oento — tiktai viena* centas dau
giau kaip kad buvo prieš kare.

Už beef tiktai reikta mokėti po dvi 
triečdalys cento už švara vežant freig
htų iš Chicagos į New Yorka.

Amerikoniškos freighto kainos yra 
mažiausiaus visam pasaulyj.

Šis pagarsinimas yra skelbiamas per Anodą* 
. tion of RaHway Executives

Tit lcurir nortlmuft danf/Mu infonnur^ji] yalitt jut 
UHuti mitini j Tht Auncialion of llniltmų Kncn- 

livtt, 61 lirmidtrati, .Vcr Yorli

galimomis pajėgom i*. Darium 
paskolos sukėlime tik tuomet 
bns nuoseklus ir pasekmingas, 
jei prie jo stosime organizuoti. 
Kolonijos tverdamos Katalikų 
Vienylies ‘galės pa.*t*kmingmu 
paskolos reikalus Vesti. Susi 
darys pastovi ir rimtu pajėga 
tvarkių musų viaueinenės ir 
tautos reikalų a]\rupiuiinui.

Kultūros darbas; Lietuvos
1 laisvė ir kiti svarbus dalykai ..verčiu mus
I travimo.
j priedermes ir stokime darban 
ne pavieniais, bet urganizuo-

1 tais.
Federacijos Srkrelorijatus 

nesigailės nurodymų, patarimu 
kiekvienu *varl»esniu musų 
tautos ir visuomenės reikalu. 
Kviečiame visus Amerikos lie
tuvius krikščionis demokratus 
talkon. Katalikų Centras— Fe
deracija lai būna musų darbų, 
sumanymų ir jhi-i vykimų sklei
dėja ir jungėja. -

Federacijos 'Parybus suva
žiavimo. kuriame nutarta daug 
svarbių dalykų, protokolas bus 
netrukus puskelbtan spaudoje. 
Taip-gi bns pranešta apie Fe- 
įleracijos raštines naujų mi 
rašų.

Joną* E. Karosas.
IC...1 'n-«^i

»

Westminster Avė.,
Mich.

Katalikų Vienybės 
slravv Ftileracijos

i suvažiavime malonės 
pranešti j Federacijos Sekreto- 
rijalu raštinę valdybų narių 
vardus ir antrašus. Katalikų 
Vienybių *yrn užsi regint ra v<,« 
16, iš jų (i nepndave valdybų 
sąstato. Kurion* kolonijos** nė
ra Katalikų Vienybių, pusi.* i 
skubinkit jas smlaryti ir pra- 
deškit Federacijos Sekreturi- 
jatui apie jų susiurganizavi- 
mų.

Federacijos Taryba užgy rė 
Lietuvos Laisvės Paskolų. A- 
menkot lietuviai kutaJikai tu
ri luiskola unreoili d» • A * .u

---------------------------------------
(iailn. kiul to.* rųšir* žmo

Demokratų [ nių ir dauginu yri Žemaitija-
.'!<• lapkričio, 1919 m. Lietu-1 

vių Krikščionių P 
Partijos skyrius Žygaičiuos*- je. Telšių komendantas taip 
norėjo rinkti atstovas į Ap
skritie* Suvužiuvinią. Tam 
tikslui reikėjo gauti komom j 
dantų leidimas.

Bet Tnurugvs <*uia5 neleido 
susirinkti Krikščionim* «ie- 
nioknitnms. Jis purnftė šitokių 
rezoliuriję: "Partijų aš nie 
kokiu nedaleidu rinkti o atsto 

j vus į seimelj galite rinkti ir 
ai Butmku dabar merą laika 
uuuuti ap«i partijas kadangi 
dar mum* labai daug reiki 
darbuotis visiems' drauge be *’ 

4«* «*4«»44
■ mu »«a*ssąą jta« O kasos KVti*
ni nuo priešu užgrobiku ir 
nu lenku. Karo komendantas 
kar.mnk Bagdonas. 8 gruodžio 
1919.”

put neleido rinktis to* pačio* 
partijos žmmuinM Zemiiirių 
Kalvarijoje.

šitie nuutikiai butų Cien 
juokingi mum*- emeri kie
čiai n*, jei jie net urėtų plates
ni** teisinės reikšniči*. Dabar 
Lietuvoje yra visur karo sto
vis. Atsirandi* kūme m tautų
pM>iliHUdujaiirių tuo stoviu, 
kml susilpnėtų jieiiig nepatin
kančio- pnrtijn-. Tut durom;: 

i lai- laikius, kiuta rengtamas 
yrn Kurimiut-i- Lietuvo* S*«i- 

, niHs. kuris duos teisėtą jiegii 
Lietuvi** konstituciją*.

Jeigu t(, Neima durimi ne
patiks kum nors, ta* turės 
pilnų teisę jų n«-prijutainti, nes Į 
put.* K iiriimm-is S4»u*Mis negu 
! būt n-i-* tu- tupimi jo r 
kihuii yru kuto komendantui 
sihtaryti. o m* laisvus žmonių I 
tūle** {mgiimviti. i"

Xur**tume. k.id šiln ilulvku' 
ajisvmstytų Lietuviu ti-Ls:nU> 
uiiniMras.

1Ii

Kitur, antai žmona užsispyrus 
sukosi. esanti lietuvė, tada 
klausia, ar neturi vaikų ir 
kuu vurdu vaikai; * užmojęs, 
kad vardas kukiu lenko šven
tojo, vėl kimbu, kad turi rašy
tis lenkui*. jeigu kas iš gimi
nių turi tokį vardų. Kitur vėl 
gąziiinu. kad jeigu visi neįta
ri rašys lenkais, tai ilgai dar 
čia tvarkos nebusią.

Varnėntakis. 
Laisvė," Kaulus.• •

BALSAS IS LIETUVOS.

A’. Bag-ilnniivyčlu- iš Na 
miesrio prie Šešupė# rašot 

"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 joki* priešas 
mums nebaisus. Amerikie 
etai daug galėtų pagerinu, 
nes jų pinigai begalo bran 
giai stovį pas mus. Dingu 
ma taip ir sako ‘Jei ameri- 
kiečiai padas tai veiktai ir 
raus pinigai pasirodys.* ”

r

FcthnUi** 
ku[Mjital 
Pykai mi 
k irk Urny 
Pirkiniu

Nereikia ranka tukti

i

ŽINOK U PERAI!

*

Motoru — Varoma

CETU7DAI ELEKTRIK1N1S r £<Mr,KAL FONOGRAFAS
(inOumM 4lu» >*.alUn<-« yra
> ra kyi-l&ua. »ru*
i>Kr*tlU« ruulu* aukl»

n* ’kn UviuMloj. Tunu* 
ir duMiauiMa »»nrb* UI Uone kad 
IL

Tiktai $5.00 iškalno
UuU ša hmm tau | namu, Jrtffę *M koatamlrru 

i'oauntNiunallb Wn*f**IJn« Ūku-
-Jo* t*m>iA<-»j« kas mtmi**

kir lengvai niokoaCut |d»a Junta Siu utodaralkka nio- 
varoma fnnnrrafa kori. tlnk» kirk rimam klL 

rnuj AlrOkiip t Ur.nl ri«4|a M inttaę krautu vi ę Ir 1*- 
iriraklti-.

F« CONNONVEALTH ED1SON
. I. F r T w f r SHC P j

parduodam tarnui.
* ar rarta lUraSch ofTiM* 
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DRAUGAS

NEKALTINK SAVO KRAU
TUVININKO!

1 ‘‘Flu0 ir vėl atsinaujino 
Uešdnma naujas aukas sti sa- 
Aim kaip pernai meta. Labai 
«laug Triner.- American Elix- 
ir of Bitter Wine ir Triner’s 
Bitter Tonikas tapo parduoti, 
nekurie krauttivninkai šių vai- onza. Dalmr 1920 m, ir vėl ji 
>tų net neteko. Musų ko.stu- 
mieriai'prisiuntė mums nusis
kundimu.-. bet mos dirbame 
diena ir nakti kad tik Imta 
galima visus aprūpinti šiais 
t ais, dabar jau yra pakak
tinai. Triner® American Elizir 

lyra geriausias .valytojas vidu-
V • v«*• '

jnduoda apetitų. Iriners An- 
relica Bitter Tonikas yra ge
dausiąs kraujo valytojai* 

uoinet turi šalti arlm kosti

EPIDEMIJOS: INFLUENZA 
ir tuberkuloza;

Keikia atkreipti doruos j pa
vojingų ligų, kuri 1918 metais 
sunaikino daug žmonių. Ta 
liin}>aneioji liga vadinasi Influ-

n 
k

*riausia nusipirkti Triners 
jugh Sedative, knomet gėrk- 

skanda tai išplauti ja su 
riners Antipotrin. Kiek vie
la vaistininkas turi’ po ran- 
į jų užtektinai. Joseph Tri

nty, 1333-43 S. Ash- 
, Chicago, UI.

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE
Kurporacijos ofisuose ntlie- 

kanie sekančius reikalus:
1) Siunčiamn prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie-. 
tuvų ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
e paspartus, lai-i Pa 

vus,|affidavitus ir t. p.
4) V

kalus Lietuvoje ir čia;
5) -nieškome giminės Lietu

voje!'
G) St teikiame informacijas 

Inišk tis ir vpatiškai beatly- 
ginin O.Č£ ' 
Turit

suomei

BALTIC C0NSULTAT10N

Žemės ir turto rei-

t svarbių reikalų vi 
kreipki Lės prie:

BUREAU
105 W. Monroe St., 

Chicago, UL

'eb-naa, Majestic 8347*
• * ... . *

Valandos nuo 9 iki G 
Nedėlipmis nuo 1Q iki-2

S

LIETUVIŲ ATYDAIlh 
’ebutų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą.
Tikriuii'ias būdas palikti 

rtnlas jhi likti Mivistovtų ir 
mt? «nvn ho«u tai įsigyti fnr- 
nn. Mes j igvlbstiine kiekvie- 
lam l.i'-t • 'ių turinčiam $100

KANKĄ

ineitų šviežaus oro. Nedulkin- 
kite nieko ten kur ligonis yra. 
nekalbinkite jo, neverkite prie 
jo, nekallndi, kad’ jis miršta, 
neminėkite nei kitų mirties.

9. Duokite ligoniui atsilsėti, 
išmiegoti. Tegu jis guli nug- 
štel įlinkas.

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

11. Dirbant apie ligonį ne
traukti jo kvapo į save; arba 
kosint nukreipti j šAlj galvų, 
nr*-,’.. t .• . v. • •
km tik ligonio neišvalgyta.

12. Ligonio baltinius reikia 
sumerkti j karštų vandenį ir 
virinti uždengtus per 12 arba 
24 valandas.

13. Ligonio kambarį reikia 
šlakstyti vaistais, vadinamais 
karboliu ir vėdinti. Tų jiačių 
taisyklių prisilaikant galima 
apsisaugoti nuo kitų ligų, ypač 
nuo tuberkuloza. nes tuberku- 
loza yra baisi ir pavojinga li
ga. Ji pradeda veistis kaip ir 
influenza, bet ji netaip greitai 
pakerta žmogų. Su tulierkulo- 
za žmogus gyvena ilgai, bet gy
venimas jam ir kitiems sunkus. 
Tuberkulozos jierai yra didesni 
ir sunkesni už influeuzos pertis. 
Tuberkulozos perai nelakioja 
ore, tik slankioja kitais daik
tais. Tulierkulozos perai žųva 
nuo saulės spindulių kaip žmo
gus nuo kulkos. Tie perai vei
siasi dulkėse. Kad kraujas juos 
įveiktų, (ai jis turi gauti daug 
gero oro. Todėl reikin saugotis 
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 vieiio bliudo, ne
gerti iš vieno stiklo, ypač ne
dėvėti jo dėvėtų rūbų. Jei žmo
gus tuberkuloza miršta, tai jo 
rubus reikia sudeginti arba 
karštam vandenyje virinti, už- 
pyltts sodės. Tam tiksi ty nega
lima vartoti puodo, kuriame ga 
minami valgiai ar gėrimai, liet 
reikia turėti ar parsisamdyti 
tam tikrų.

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 
KUŽioilimt ini Irorl 
ketų kaitintis tarp savęs.

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

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU.

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

2. Parūpiname Pas|M>rtus 
važuojantivnis į LIETUVA.

3. Siunčiame pinigus *r <n* 
vorus į Lietuva ir kitur,

4. Padarome visokius loga- 
liškus dokumentus.

5. Laivakorčių Ageney į vi
sas šalis. •. •

6. Insuranco (npdrauda) vi
sos© farmos?.

7. Amerikoj tamavusiem® 
puucivjuuu palamut iiuaai vi
sliose reikalose.

8. Sutvarkomo income texus
9. Dalyvaujame teismuose 

už parkalbėtojus.•
Biuro vadovo* viaicina pat>ata.ma« 

tr Etra patyrini* turimi* vmuom rei
kalu um. Jonan J. Zolpla Ta iri norą ir 
au niailnuaiu reikalėliu kreipkite* po* 
my» )įur Kausite teiainan Ir utsnn^-- | 
dlnta patarnavimo.

John J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 1454

atsirnnda Philadelphijos ir ki
tų miestų ligonbučiuose. Prie 
jos prisideda ir kitų ligų, plau
čių, i tiks tų uždegimai ir vidu
rių ‘užsinuodijimai. Philadel- 
phijos gyventojai nelabai at
sargus. or» uri progos pra
šalinti ligos perus iš savo na- 
nių. Ap.'tioau£uli nuo L 
gali tas, kas žino kų reikia da
ryti. Žinojimas neatsi neina be 
skaitymo ir mokinimos. Ligų 
apsisaugojimo mokslas yra 
naudingas lietuviui ir lietuvai
tei. vednsiems ir nevedusiems. 
Jnomi galima pagelbėti save ir 
kitus nno pavojingos ligos.

Influenza prasideda nuo 
kraujo susilpnėjimo kūne ir ne
švaraus gyvenimo, ypatingai 
nuo |x?ršalimo 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 kūnų. Tie 
šenkhri parodo, kad i&uurnza 
jau yra pilnai apėmusi ligonį. 
Tada būtinai reikia gulti į lo
vų. Influenzų sudaro linkt (‘ri
jos, tai jTn maži, akimis nema
tomi gyvulėliai, kurie labai 
mėgsta žmogaus kraujų.Tų gy- 

IvulMių perai lakioja ore, ir iŠ 
oro su valgiu gėrimu ir kvėpa
vimu patenka žmogui į vidurius 
ir į kraujų, kur jie greitai vei
siasi.

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

Kraujo k«»va su bakterijomis 
gali t*iti visame kūne. Tada li
gonis jaučia, kad jam skauda 
kaulus ir visus sųnarius; jo 
rankos drelm, veidas persimai
no. Aitą liga dažniausiai už
puola .jaunus, vidutinio am
žinus žirnines. Bet ji nepasigai
li nei senų, nei mažų.

Kaip apsisaugoti.
r •

1. Reikia švariai apsiplauti, 
šiltu vandeniu vi.«ų kūnų, ypač 
kojas ir galvų.

2. Laikyti šiltai krutinę, vi
durius ir labiausiai kojas, sau- 
gnjant jas, kad ncperšlaptų.

3. Valgyli skaniai ir gerai, 
liet saugotis persivalgymo. 
Valgis turi būt šiltas, liet ne 
karštas.

4. Atsikėlus reikia šiitu van
deniu išplauti gerklę. Galima 
tam tikslui vartoti ir vaistų 
tam tikslui prirengtų a plieko
se.

5. Jeigu rytmetyje atsikėlęs 
nesijauti gerai, neik į darbų.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

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

Mūriniu namas 2 pagyvenimu 5 
ir 6 kambariai ant j%* rUM M ' <**f I 
{[am linijos arti Puikiausio McKin 
ry Pnrkp. tiktai už $4500.00

Mūriniu namas 2 pagyvenimu 
po 4 kamltariua arti prie didžiau
sio McKinlev Parko tiktai už 
$8500.00

Puikus medinis namelis Brigil
toji Parke, arti Archer avė., 2 pa
gyvenimu ir mažas Bascmentaa 
luotas 25x144 ilgio, tikron Bargv- 
n n* nž $2900.00

Piiikuit medinis 4 pagyvenimu 
namaa, 2 po 4 kambarius ir 2 po 
jieiikiM, ir dykAK lotas prie šaliea. 
Brighton Park netoli Lietuviškos i 
Bažnyčių*. Vertė* viri $9000.001 
tiktai už $7000.00

2 Lotai arti Lietuvių Bažnyčios 
Brighton Park Navininkui kietuo
ju *1400.00 parsiduoda už 1000.00 

fiitie viri turi būt parduoti j 
trumpa laiko dcl, j vai rių priežas
čių todėl nepraleiskite progom.- taip 
gi turime daugel kiti) namu ir Jo
tu nužcmintomiH kaiiioiiiia. kn ip- 
kitiea pa*

Frank Stasulis
4438 So. Fairfieid Avė. 

Chicago, ni.
Telefonas McKinley 5948

*

=
I

DERIKĄ

IŠTIESKSAVIŠKIAMS LIETUVOJE
AR ŽINAI

kad Ina yrn vtaiAknl rnllnin; kad per Lietuvių l'rekyboa Bendrove TnmiUn rreital rali paalųotl pinigų 
narįUklama Lietuvoje?

Kndnnai liek <1auk ninlru Jau vra aluneinma per Bendrovę ir keltai peraiuntiuiul nnt tiek 
lcnrv’jo. kad dabar

Į
t.

M tl

• •

f >

auksinų
>•

120 TREMONT STREET,

auksinų

Musų kainos auksinu nupigintos ir yia tokios:

'JSSr—

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
106 W. Monroe, Cor. Clark 
flooni 1207. TeL Centrai 230 

CIBCAGO, ILLINOIS

Gjrv.l 8113 So. Halsted Strret 
Telefonas Yards 2300

100
200
300
400
500
1,000

2,000
3,OOQ
4,000 
r
9,000
12,000

40.00
60.00
80.00

100.00
150.00
200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mos jau rauname llnių. kad plnlgnl per nitu šlynu nueina Lietuvon Ir yra lAmoktunl | vienų mė

nesi laiko.'
Dėl platatn'.ų Informacijų raJtyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai rali pinigu* 

mums i>rl4uotl n 1 Aklai aurakyt* aavo adresų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiusime.

Lithuanian Sales Corporation
BOSTON, MASS.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

xI.|,>.a**..*aaaaaaaa*aaaa**a

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street 

CIUCAGO, I1JJMOIM 
Tclefotia* Vard* Misa 

Volnadoa: — t lk.1 11 16 ryto;
6 po pl»tų iki S rak. Nedalo
mi* nuo 6 Iki B vai. vakar*.

X

fi

DR. S. NAIKELIS
UETVVU 

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 
OOaaa tr Uyaoalmo virta 

S2S2 Bo. Halsted Str.
Valantoa: nw * Iki II ryta: nuo : Iki 
• " SSitS; T.Si *iu i.»a vaaarr

THrfaoa* Varvi. ISII
Ofisas: 4713 So. Ashland Are. 
Vai <:M Iki T v. vak.

Trlelouu pra.rr 1MC

‘(metonoa serai pritaikinti akintai 
bua palengvinimu dėl Jūsų akly. 
Kuomet tų kenti nuo raivo* skau- 
d^jlrao, kuomet nUdA* llcjaM i kr u 
rv koofjot skaitai ar aiuv* ar la
kai. tai tuomet yra tenkina, kad 
reikia Jum* akinių. Mono 16 metų 
patyrimas priduos Jums ųerlausių 
patarnavimų ul prieinamų kaina 
net taip lemai net iki 11.00,

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Eceamlnas euteikiamas dykai. 

Kampa* 18-toa galt ė*.
3-čioa luboti viri Platt’o aptickok.

Kamlsirla 14, IS, 1C, 17 Ir II 
Ti'mykite | mano iMtraAų. 

Valandos: nuo 7 vai. Ilrjrto iki * 
vai. vakarą Pancdėilals, Bcretlo- 
mls tr PettiyCIomla.

j

Dabar yra patvtrt'atoe ir varto
jamos daugume** lietuvių, kurie gra
li)* koooarttnų ir angkal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytos* Valstijose A- 
menka Mes salime jas parūpinti 
augMn arba lamo tono.

Reikalaukite katalogo. kur) Uelua- 
člame dykai.

GEORGI & VITAI MUSIC CO 1*40 W. 47tb 8L, Chicago, D

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LirTTCVIS AKIV KI’ECfALISTAa 

Halanrriua via, a* 
imiplffi, k * a y r 
|.t oiaat irr.i akaudi 
j«r»* calvaa. r.ant 
lla. BirtatntnuK n*»-
W!mi RkMUlaailM 

ir Utaidncualu* karelu aklu krrivoa akyr 
keterakto. o*rnln*io; Betiktas akla tnaadam 
Itarom* rprmi”: )>updutU nu-
tiauaraa klaida*. Alualel pritaikomi teMį- 
Sat toli it eiti niatauiien.a pasrlbaLa Bera*- 
k*» sava r««*Jimo tr valkaa emaaHua rae- 
kykloa. Valanda* au* II iki • vakare. X*- 
denomia na* >• Iki I vai. pv platu.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

Trlrfonaa Pr*«*r MM.

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

Kamp. JI) Court
lira. 1229 W. 49 Arena*

Tvlafona* Ctearo 9464
Ofiso C! caro 4» 

KALBAME LIETI VILKAI

1127

K-

*■

Dr. L E. MAKARAS |
Ueturta Gydytoja* Ir CtUrurga* | 
MuaalBBdai 1«*M *» MUM*m Av*. ’

Trlrfa**. FuIImb MI kr
Cbk««oJ: 4*16 Bo. Wood Mr.

Tik Katrai** vukak* as* Utį 7tMį
TUWM T*r*a m.

Malonu girdėti, kad labai 
grožini aprašote apie TJctuvų 
ir apie jos sostinę Vilnių, tik 
to dar neminėjote, kaip lenkai 
nori plebiscito Vilniuje, Lietu
vos sostinėj, kad tognl jie ne
užmiršta pirma pravesti ple
biscitų Varšavoj. Ko jie ten 
daugiaus rastų: kitataučių ar 
lenkų? Mes luriiii lamauu tė
vynei, išgelbėti jų iš vergijos, 
nes perilgai jau vergijoj buvo. I 

Turiu mintyj kovų n* f.irtn 
vų. Kad ir nesveikas esu, ati- j 
duosiu kiek turiu skatikų iri 
pats eisiu kovoti, kaip, aš me 

trošku, tai reik kviestis gydy-ln0, jau mano broliai kovoju, 
tejų nelaukiant kol ligonis taip Būdamas dar Lietuvoj drųrnai 

InnsiLpnes. knd nei gydytojasIhtoyėjsu už Lietuva, kariškąjį 
inegoilK'S. Prieš gy dytojui atei- j dainas dainavau, kada jautė-Į 
I siant, gulk, užsiklok šiltai.Mųs mė# Milpnaio.
i lietuviai šaukia gydytojų. ka-| Su pagarlm.
Į du ligonis jau miršta. Viku> Rasimas

tVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebrygan, Wia.
- * HVriJHUU K'~*<*4* 9 Ik* f* VB4B1 L9H,

„gv" v.,. i.f myų W ąkn;
aniHi AiiMnine. Lietuviu 
ipgyi <>1110.4 vietoj, kur gabu 
.urėti Lietuviškas Bažnyčias, 
jkangijas .Mokyklas ir savus 
jiii<n< -:. Pelnę Lietuviai fur 
neriui kurie nuo seno čionnis 
ori npMpirk* fannas bns tavo 
■Minynm.

ftašvkile i roms tuojaus rei- 
lalimjant pilnų informacijų. 
ies Imi r-ta proga, o mes jums 
.ri-jųsimt' kntngutė parodnnt 
nrnias, g. lžkeLini. mies(ai ir

dytojų, kad apžiūrėjęs patartų 
ar galima eiti darban rytoj.

6. Pasijutęs tikrai sergųs in- 
flnenzn nesirūpink labai. Pati 

j liga nėra labai pavojinga, bet 
rūpestis jų didina ir trukdo 
gydymų..

7, Jeigu krūtinė, gerkit* ar 
gnlva sknifta, jeigu karštis Ru
imą galvų, jei darosi silpna ir

PiCDiiMiikMH—J. Bieluknri. 
St. CUir Are.

Vire-pirmininkim—J. I)AUffirdax. 
1117 N 12th Si.

I raštui įtiko*- V Kagn'-'i", 16)2 
j Indiana Avė.

II raštininko*—J. Ilvilaitin, 1120 
A labam* A*"?.

Iždininko*—A. Juknelis. 
New ijnicy Avė.

Iždo globėjai:—J. Bilą. A. 
biria*.

Maršalka—M. httunoran.
Organo mštininkoa—It?

ia. 1717 Erie Avė.
8u*i rinkimą i būna kiekvieni) mė 

P** pirmai i* lie^lėlil}.
aauuaaaaa*****u*> **

Tel. Drovar 7441

Dr. C. Z. Vezelis
ITFTVVIS DEMTIKTAS 

Valandos: šuo 9 ryto Iki • vak.
Nedalomi* pagal sutarimų 

4712 SO. .m -1*A». . . jil’E
arti 47-toa Gatvė*

M

r

1020 i

V ir

En

(Agentai Reikalingi) 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai Depe L. 
Eagic River, Wi*consln 

rba 908 PtuyiMjUfi BMg 
L L H’. J |f O. iU.

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS ).

•
! iBARGĖNAS VYRŲ 

nPaRTT»TŲ
Vyrų tr Jaunų Vaikinų padirbti 

I ant orderio Hutai Ir overkotal. bet 
' neataiftaukti; vAliauolų modeUų nuo 
*20.00 Iki *4S.Oo.

Vyrų ir Jaunų Vaikinų ratavi 
•lutai ir overkotal 916 Iki 92A.6O.

Vyrų Ke!in*« po 93.00 ir au*6člau 
Valkų Siutai po'9f>.OO ty audriau 
Pirk »aro orerkotų dabar prie* į 

kiautų, kuomet kalno* pakjla.
Na* taippat turim* pilnų *<l« P 

skuti noki otų siutų ir orarkotų nuw 
tSJia Ir *u**£iau.

Fui! irrrna, l'uiado. Frock Siu
tai ir tL »io.oo ir au**eiau.

JltdarA Lieki >•«* vakarų tkl * 
vai NedAlIomia Iki 4 valandai Su- 
Miotni* no* dieno iki 10 vaJ»nda> 

R. GORI>ON 
l«l» *. RAHVnd lic Clilcnco, inJ 

* |a«Krt* t»o* ♦

I

, *ii—,

S. D. UfHAWĮC7

J. P. WAJTCHES Į
ATTORNEY AT LAW

LIETLVTS ADVOKATAS
4641 K WOOD STREET

I
l.fat*,y* <Jr»t«>r1u* patarnauju, UlAa- 

tuvaaa ko tUflanaia. ftatlial* maltttla *1- 
..tauktt o maan dartm l>uatl« utranadlntl 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Tel OumJ lt •*.

K'

AMERIKOS LIETUVIŲ j hD A A D

M O K Y VI A uiii Ai Ai n
Mokinama: nnrUškoa Ir ItetuvsAkoe SnrrMjnlirtT MoCcrtfi 

kalbu, aritmatiko*. knyrredraU*. st*- _ . ,
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1 DRiUOIS

™^6Y5TEH

| ir Moterų Rūbų Kirpi- 
ir Designing Mokykla.
ya >*tema ir mokymo budu jųa 
apu laiku iktnokaite v U o ama-

CHICAOSJE.
IŠ NORTH SIDE.

turime dlC.iUuslue tr Kcrlnu- 
Kirpimo, deeignln* Ir siuvimo

Moki 
(Vii

Itihoa bealtuokindainaa.
Tanoee aluvituo skyriuose tnoAinoe 

vayomo« elektros jie<u.
Kviečiame kiekvieną ateiti Lile ko- 

kluo laiku, dlcn* Ir ur vakarais, pa- 
•lUureti Ir pasikalbėti dėl sylyry.

i*attcm» daromom auiia mirom, vt- 
■ukio aUliaus Ir dydiio 14 bet kurix 
madų knyiicm.

MASTER DESIGNING
SCH00L.

4. 1'. Kukuli ka. VotlljM
H N. STATĖ STREET. CHICAGO.

npo Lak* St.. ant 4-ty luby

j >»

TAUTOS FONDO INEIOŲ ATSKAITA

F
Dr.A.BURKE

(Lietuvis)
411 W. Markrt Str. 

PoUiiTtlIc. Pcniuu
rtaomla ll*otnla priima 
Nuo S Iki 14 vai. ryto 

t Nuo 1 Iki 1 vai. po platu
Nuo 4 Iki S vai. vakar*.

*——------------------------------- X

auo

PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRIKOL’IS uwrvvi*« 
Qy4ytoX* ir Chlrvrra* 

Parkai* aava ryvaalm* vlM4 I 
Brighton Fnrk.

014 W. 43rd HtrraU 
TaL NrXlal0 M» 

Oflaaa: 17*7 W. <7lh SU.
(47 Ir Waed r»4 ) 

▼alando*: 14 ryt* Iki 1 po pi-t a. 4:M Ikt 
Tstsrr f t»f •?«•••

TaL BoulrvnrM 144

................... ............................................................... ............

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 2 8 metai 

Gaimu SŽ«S Su. *X,m Jžm tU. 
Kertė 11 ro bu. (lil<»gu, III.

SPECUAEl^TAH 
MotarUky. Vyrišky, taip*! ebro 

nlftky Ilgy. 
OFISO VALANDOS: Nyo > ryt* 
HU 14. nuo II UU 3 po pl*L nuo 4 

Iki I valandai vakar*. 
Nndilloniia nuo 4 iki 3 po piou 

Telefoną* Y arde 447

Nedėlioję, vasario 15 d., šv. 
Mykolo ]uir«p. svetainėje Ra- 
žancavos Pan. švem*. dr-ja mi 
rengė vakarų su programa ir 
užkandžiais.

Pirmiausia Imvo .suvaidinta 
juokinga kometiija “Baisus 
sapnas.“ Jų vaidino: pp. F. 
Maskolaitis. A. Peldžius, p-lė 
M. Kačiutė ir M. Pociūtė. Vai
dinimas juivyko, ypa»' reikia 
pagirti M. Baoilitę už gerų atli. 

i kimų savo rolėa.
I’u tu j> h* iiia/.iulv įiu.-'oho 

[ant scenos. P-as Suviekas pasa
kė monologų, kuris nemažai 
juoko pridarė. Paskui p. A. Ru
gienius pasakė prakalbų apie 
pirkimų L. L. Pusk. Ismų.

Po prakaltais sekė dialogas, 
kurį atliko p-lė E. Martinaiti- 
ir M. Kačiutė. Jame ypač pasi- 
žymėjd p-lė E. Martinaitė. lš- 
tikrųjų ji savo rolę atliko kaip 
tikra artistė. Gerai nudavė ir 
M. Kačiutė.

Po programo sekė lietuviški 
žaidimai.

Reikia pažymėti, kad North 
Sidės moterys moka pagaminti 
puikių vakarienę, nes visi val
gydami gurdžiavoei.

Dr-ja bv. Tiaž. taria širdingų 
ačiū už pasidarbavimų E. An- 
ilriuškeviėienei, K. Marfinai- 

kurie 
ir ki-

(Pabaiga iš praeito linui.)

Politi
kos

Aelpi-
ll)o

I/-ŠU Kini.
I .aukai - 

rio

i

s

Dr. P. P. ZALLYS t
Lietuvis Dentistas

1MI7 So. MĄcRUęm, Arena e

VALANDOM • Md • vakaro.

.................. ...............................

Telefoną* Putlmaa ••

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Oflaaa 1171* Mlchlaan Aro. 

•“ Omoa 4:34 Iki 4 tkryto — 1 Iki 
po platų — 4:34 Iki l:N vakar*, 
iedėlloml* nuo 10 iki 11 lArjrto

i

JOSEPH C. WOLON
Jetuvis Advokatas

» DO. LA KALI.): STREET
Oyvenlmo TeL Humboldt 47 

Vakarai* 2111 W. 23-nd street
Tai. Ro<-kw«ll 4t»» 

CHICAGO. ILL

s
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iiimmiiHimiimimimmiiiiimimimm iimmHHRmmminmmiiiiimiimiitn’. 
i JOHN K. R0D0V1CZ f utlalka* S

luti vitk \ I’aki.dv = 
KRAUTI* VI: =

3 V lankių Tai orų kai|M> tai It-tu- <V- 8 
t veryklM Ir VlM.fc.ua Vjrlikua —
* rirubutuia —

1711 W. 47 M. atkalto. =
'iinimummimiiiminmiiiiiiihimiir

EXTRA!
umkejy* Huidn

Mgyk ‘savu feunm. ffnr-
iuodain gražiu* muro namus

2 pagyvenimų. \"ano.». E 
kiru Šviesa. Viskas įtaisyta 
.gal vėliausių madų. Pardilo- 
un ant vi>ai lengvo išmokes- 

I&lTnokuiit kiek galima. Ii

ir

ius ramios išmokės. Tie nn- 
. ramius tik puse bluko nuo 
tuviu Bažnyčios, Brialiton 

arke. Jei manai pirkti tai 
elauk kol kainus pakils, bet 
(važiuok tuojau*. Bei persi- 
k rim u m, lupa Jums išaišky- 
** r upn- lengva išiuokūjuna 

įrodysi y ic tuot gražiu* na

-4e 
tei ir visiems kitiems, 
prisidėjo prie programo 
tuose darbuose.

536— Linroln, N. II.,
KM........................

537— Karine, \Vis.
79 sk. ..’................

538— llamnįoml.
Ind., J. M..............

.">39—Chicago, III.
•• Dranga*’’ni
1 Ietųvo--
ženklus...................

Viso ialm ....$ 235.50

Trijų mėnesių pajamos ... 
Iki spalio l d. yra likę ...

Kuriu

10.001

73.63

3J35.64
»

* 4 ■*
.......... ..*21.285.70
........ ."..*24,853.00

I(MM>

73.63

5.00

=

LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKO

1 i 1.4b

136.48
193.37
200.00
800.00

2,1 N N U m

2,000.00

*5.548.45

NEPAPRASTA
Amerikos Lietuviams^
Lietuvos. Atstatymo Bendrovė Pasu’o 

Ant Pardavimo

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintėlis 
Lietuvių Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.

*46,138.70

TAUTOS FONDO IŠLAIDU ATSKAITA.
Spalio mėnesio išleidos.

Meilon National Bank už kablegramų Paryžiun ir 
atgal .................................................................... ............

K. .1. Krušinskas alga už rugsėjį *150.00, parvežimas 
rakandų, uždariu* Byoiro biurų $20.00. kitos smul
kios išlaidos $146.00. Visu.....................t................

Kun. J. J. Jakaitis, kelionės \Vashington. D. C. i: laidos 
K. C’csnulis. kelionės išlaidos A. L. T. reikalais Wash- 

ingtonan ir Mahanoy City, Pa...................................
Nuostolio už parduotus 5.000.00 Liberty Bouds..........
PašeJpa karės tremtiniui Italijoj...................................
Pašei |>a moksleiviams Šveicarijoj...................................

Narė. I Informacijos Biurui Waahingtonej per J. S. V asilių u- 
’ J

IŠ BRIGHTON PARK>

Paaiškinimas.

Nesenai “Draugo” dienraš
tyje tilpo L. L. P. bonų komi
teto susirinkimo protokolas, 
kuriame vienoje vietoje skani- 

; bėjo šitaip:
; “Kadangi dėl nežinomos 

priežasties Imžnytinė svetainė
je buvo uždaryta ir klebono 
su tarnu nebuvo namie, tai su
sirinkimus buvo p. Vulskio na
me.’’

Daugelis mintija, kad komi
teto valdylm, skellsiama laik
raštyje tų protokolų, norėjo 
žmonių akyse pažiuninti musų 
gerb. klebono patrijutizmų. Ka
dangi mes skellnamt* laikraštyj 
ištisus protokolus, kad žmonės 
žinotų, kų ir kaip veikiame ir 
kur laikome susirinkimus, tu’ 
ii<mi|dvokėme nė šito dalyko, jo
kios minties n<*turėdmni ant 
kleismo, nes vėliau sužinojome, 
kad svetainė buvo uždaryta dėl 
to, kad kildamas buvo išėjys

Į kalėdoti. Jug niekas nepaliktų 
neužrakintų namų durų išeida
mas kur Hnt ilgesniu laiku.

SuRiėjus &u klebonu patyrė
me, kad ypatiškai apie susirin
kimų nebuvo pranešta, o laik
raštyj nepatėmijo, kad tų Vi- 
kuru bus susirinkimus. “Dže- 
niturim" nors buvo pranešta 
)M*r jo moterį, bet jis. matomai, 
pamiršo. Tai-gi mes ir jo užtai 
ifekalti name. • “

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

*** ........... ................................... ....•............. ..

informacijos Biurui Washingtouv už rugsėjį

Viso

Lapkričio mėnesio išlaidos.

K. Cvsnuliui, A. L. T. pripažinta išmokėti prie kelio
nės į Paryžių........................................ »,..*

Kun. J. Petraitis, kelionės lėšos U'ashingtonan, Wor- 
cesterin. Pittsburgh’an A. L. T. reikalais: t i kietas 
$34.00, 4 dienos $20.00. Viso............................... ....

K. J. Krušinskas, alga už spalį.......................................
Amerikos Lietuvių Brigadui, ]>er Polituiuja Statė

Bank........................................................................ ..
L. Šimutis, kelionės lėšos A. L. T. posėdi n Pittsburgh,

Pa. tikietas *33.92; dvi dieni *10.00. Viso ......
Kun. J. J. Kaulakis, kelionės lėšos A. L. T. reikalais 

\Vorcester, Pittsburgh ir N’ew Yorkan...................

Viso....

Gruodžio mėnesio išlaidos.

Kun. J. J. Jakaitis, kelionės lėšos A. L. T. posėdin lap
kričio 4—5 d., Pi ttsburgh, Pa.....................................*

A. E. Petrauskaitė, kelionės lėšos lapkričio 4—5 d., A.
L. T. ]M>sėdin Pittsburgh, Pa......................................

J. Stakius, kelionės lėšos Ekonominės Komisijų* 
jaisėdiii rugsėjo 18 d. *5.70, A. L. T. |>o«ėdin rug
pjūčio 19 d. Worcester $1925. Viaov.....................

K. J. Krušinskas. alga už lapkriti....................................

A.

Srowther & Sheplanl, Pnhlic Acconntant. už peržiūri*- 
jimų Tautus Fondu knygų ir samdymas vertėjo..

J. b. \'asiliuuskH>. Lietuvių Informacijos Biurui \Va- 
shiugtunt*...................... .................................................

Kun. F. Kemėšis, kelionės lėšos A. L. T. jiosedin lap
kričio 4—5 d. *13.98, 3 d. *15.00 kelionė New Yor
kan gruodžio 3 <1. Liet Paskolos reikalais, tikietas 
$38.78, 3 d. *15.00. Viso................................. ..... ....

V1R)

*ė>»**48KyH«»> puE-lris Uicnt'tUHH.išleista,...

SMARKIAI VEIKIA M0
KESČIŲ 'AGENTAI.

------• 4
\ iituimiu mokesčiu ofiso

federaliai agentai dar l.ibjnus 
išvystė savu veikimų, kuomet 
uu^ dienų viena*, turtingos 
konųianijus atstovu* mėgino 
papirkti vienų agentų su tiks
lu. sumažinti kompanijai mo
kėsi) nuo pelno.

Sulig ugvutų, Chirugoję- bus 
i daugelis firmų ir kompanijų, 

nusuka Dėdei Šamui
Luke taurių 
jil> surast i 
I prieiti

hniros 
daiuintii 
dolieriu

suku
r IhlUS 

F* IMI A

LIETUVOS VALSTYBE VALDO 2.500 ŠERŲ IR TURI ATSTOVI 
DIREKTORATE, 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;

D
2)
3)
4)
5)

Per L.

Kopenhagene — Privat Bank; 
Stockholme — Enskilda Bank;
Berlyne — Bank Fur H&ndel und Industrie; « 
Lausanne — (Šveicarijoje) — Banque Federale; ir 
New Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

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

Lietuvos Atstatymo Bendrove L. Pramonės tr Prekybos Banke 
valdo 2,500 šėru ir turi du atstovu direktoriate.

Stokite į eilei su Lietuvos Valstybė ir su Lietuvos Atstatymo
Bendrovė ir pirkite tiek Lietuvos /Pramonės ir Prekybos Banko šėru, 
kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5.000 serų teturime. I s

767-00

10,001.12

43.92
••

65.00

. .*11,081.04

46.51

50.00

378.50

1,000.00

74.76
fe

54.00
150.00

.. 15,763.1?

.. 3,231.33

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

V«ta IlUa* VieutMc TvL-uiuom- 
(Hl«n* - DMtanicMrJ:

W. WXSH1N«TON STREET 
KambarU OO®

Tel. Centrai S47S 
Gyii-nlma*, SIS W. 33rd Su 

Tel. Yanle 4«»1

24.95
150.00

Lithuanian Development Corporation

ro

*1,724.72

* ią^.21
Nuo (steigiu^F. ikt sausio 1 d., 1920 m. 

pribuvo ............*....%.................. ............414,274.81*..
Nuo įsteigimų T. F. iki sausio 1 d., 1920 m. • •

išleista . .f.' T/.'.. .. . . Z..?. 386.490.37
V, . »_______

Sausiu 1 d. lieka.......... .................................. , .*027.784.49
.4 M.

Geležinio kapitalo »............ . ........
Kun. .1. I.aukujėiii surinktos aukos 
lgiisvės fonde........................... ....

Labu

Biznieriai garsinkites “Drauge.
nitu immiimmiHmmmiiHnunmiMimMNiiuMMHMimmMiHimMMNUMiiuu

NLM0KES1 PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje 
Parduodame Ui žemiauaių kainų, kur kitur taip neganai 

Mašinėlių laiškam* drokuoti ir ofiso darbam* yra naujau 
noa.madoa, U{laikom viaokiua laikrodžiu*, itėdna, fthubi-

■iaunų, armonikų ruaiftų ir pruamkų iidir- 
byacių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir 
bame visokiu* ženklu* draugystėm!, taisome laikrodžius ir 
muiikaiiškuM instrumentu* atsakančiai

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

Telefoną* DROVER 73M

uitu ir deimantiniu*; gramafonu* lietaviškau rekordai* u 
koncertinių gėriai 
byaėių. Balalaikų,

.....................................................*27,784.49

K. Krutmakas. Tauto.- Funtių Sekretorių--1,
456 Grand St.. Brooklyn, N. Y

■ 1 1,11,1

VlM.fc.ua


GARY, IND

• i- p. J. huaidab. Aurvuc ji“

ftiamv mėnesyj Gary’o Sv. 
Kazimiero parapijos Imvo su
sirinkimas. Per du nedėldieniu 
klebonas kvietė visus parapijų 
nūs, o ypač tuos, kurie mdo- 
mnujn sužinoti parapijos sto- 
vj, atsilankyti susirinkimam 
kud jukdaū nereikėtų spėlioti 
arba neteisingai kalbėti.

Susirinko parapijom) beveik 
artipilnė salė. Klebonas malda 
atidarė susirinkimą, l'asftui 
14i44--lU>*. IlOjie 4mUc /.vu»iue p 
sakyti. Trumpais žodžiais jut- 
dėkojo parapijonams ir komi
tetui už rėmimą ir pasidarba 
vimą parapijos naudai.

Po to perskaitė visas ineigas 
ir iSfaida* Jei kam Imtų 
prantaina. sakė, klauskit, kad 

* paskui uereikėtų kitų klausinė 
ti. Klebonas pasakė, kad viską 
turi surašęs į knygas ir visų iš
laidų turi kvitas. Ajmrt keleto 
klausimų, visiems pasirodė 
klebono atskaitos geros ir kad 
gerai veda parapijos knygas- 
Susirinkimas ėjo laimi gražiai, 
be jokių barimosi.

Iš visko pasirodė, kad |»ara-' 
pijus kasoje dar lieka kelioliką

atidarė ensirinkuuą. Pašilui

gimtų dolierių, nežiūrint ilgo 
streike plieno dirbtuvėse.

Atsisakius kai-kuriems ko
mitetams, buvo renkami nauji. 
Seni pasiliko: J. Aukštikalnis 
R. Brazauskas, D. VainoriuL 
Naujai išrinkti: J. Kaminskis, 
K. Sukalauskm ir J. Gedvilą.

Išrinkus naują valdybą, vai 
gonininkas paprašė pakelti al
gą. Skundėsi, kad S63.UU mažai. 
Viepus paklausė:4Kiek nori pa 
kelti f” Atsakė: ‘-‘Kiek pridėsi
te, tiek užteks.’'Sutarė pridėti 
dnr IlO.^TaČiTiJnir Tirfs $75.00. 
Be to parapija vargonininkui 
duoda kamljarį klebonijoj. 
Vargonininkas sutiko ir padė
kojo parapijunaius.

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

Klebonas pasakė, kad klebo
nui algą keliu ne purapijonys, 
l>et laikosi diecezijos ir vysku
po paskirtos algos. Pridėjo, 
kad visi klebonai čia gauna pu 
$1OG.OO į mėnesį, liet aš, sako, 
teimu tik $80, nes parapija dar 
neturtinga ir nedidelė ir tiek 
užtenka man.

Kaip matosi, tai musų kle- 
licnas nelabai myli pinigus, 
kad atsisakė nuo didesnės al- 
6«*’-

Sykį girdėjau kaip klebonas 
*»i3>i*»«**-« žmonėms, knd už b >4 ir. 
štus, šliubus ir laidotuves kai
nos nestato. Kiek kas duoda, 
tiek užtenka. Mus klebonas ne
turtingus dar gražiau palaidų
jų, kaip kuriuos ir dykai. Gal 
tai daro dėl to, kad ]>aU ne
turtingus.

Prieš rnumį kleboną nė 84jci- 
jaliblai nieko nekalbu, nes nie
ko ncišranda.

Turėdami jauną kleboną, 
viskas eina naujai ir gėrai. VI- 
mj dirba dideliame sutikime 
kaip bažnyčios reikaluose, tuip 
ir tautos darbuose.

Gnry*j<? daug vėikiamn, Uk 
niekas į laikraščius neparašo, i 

Jonas.

į darni liepė ūkininkui per tris 
dienas nežiūrėti jonJiem dvi
em išėjus žmogelis neiškentė 
nefiažiurėjęf; ir rado tuščią vo- 
ką.Supratęs,kad liko apgautas, 
suskato ieškoti apgavikų. Ap- 
guviku surado ir dabar jiedu 
sėdi Chicago Heights šaltojoj. 
Nežinia ar atgavo ūkininkas 
savo pinigu**.

Reikia saugoUes tokių ponų 
ir nepairi rodyti kvailu.

Netrūksta ir šiaip keisteny
bių. Antai viena pora, gyvemV 
■* I ‘'T.'A T < ’* o^**’*'**’
lią, o dvi rnotori pabėgo nuo 
savų vyrų. Tuodu vyru parei
davo prisitraukę buzės, imda
vo sukauti ir moteriai kailį 
mušti. Viena pabėgusioji mote
ris yra labai lėta, bet ir jai vy
ras šukuodavo kaiij.

Bloga, kad moterys l»ėga nuo 
vyrų, bet bloką, kad ir vyrai 
kaip ne žmonės. Tokiems vy
rams patarėia 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 kąnūĮ^lą pardavinėjimui 
Lietuvos Laisvės Paskolos tio- 
nų. Geras ir prakilnus darbas. 
Reikėtų tiktai greičiau sukru
sti. Tat-gi visi darban!

Rumšiškis.

»

ROCKFORD ILL.

is visų lietuvių kolonijų ma
tosi korespondencijų apie vei
kimą Tautus Fondo ir L. Raud. 
Kryžiaus skyrių, tik iš Rock- 
fonlo nieko nesimato. Jų val- 

nt* susirinkiiiHta šaukia 
ne kitką daro. Labai gaila, kad 
Rockfordo T. F. ir L. R. K. 
rėmėjų skyriai taip apmirė. 
Žmonės nori dirbti tautos la
bui, bet kad \ąddylm nieko 
nesirūpina. Aš patarčia to
kiems asmeninis neapsiimti į 
valdybą.

Gal reiktų sušaukti susirin
kimą ir išrinkti naują valdybą, 
kuri darbuotųsi. Jeigu senoji 
vuldvlia nenorės šaukti susi
rinkimą, lai patys nariai šauk
sime. Tada senoji vaidyba tu
re* atiduoti knygas. Tačiau ti
kime, kad ]Miti valdyba sušauks 
susirinkimą ir jei nenorės ji 
darbuotiem tai tada išrinksime 
naują.

Mylintis Tėvynę.

BALTIMORE, MD.

CHICAGO HEIGHTS ILL.

Gerbiamieji Baltimorės lie
tuviai! Pasigailėdami savo nu
vargintos šalelės Lietuvos, jin- 
skubinkite sumokėti pinigus už 
nepirktus Lietuvos laisvės bo
nus, nes Lietuva su ašaromis 
jūsų prašo. Kit^kvienas Urnas 
Lietuvai yra aukso obuolys, o 
priešams dygliuota rykštė. Tai
gi malonėkite paskubinti išmo
kėti ir daugiau pirkti.

Raštinės valandos: servdo- 
uus nuo 6 ilu y vakarais.

Kai vergais nuo 6 iki Iii va
karais.

Nulietomis nuo 4 iki t! po pie
tų.

Nuo Verbos iki Velykų per
tenka.

Pa* vieną lietuvį ūkininką 
užėjo du ponu ir. paaiaakę esą 
"pinigų dirbėjai,” parodė 

ašiitą,” kuri iš vien c dolie-
4 «no "padaro" du arba dsnjpgu. į 

Ūkininkas patikėją* apaankaiBJ 
nupirko tą "mašiną,” užkurtą >» 
nemokėjo ar Mf-nfynls Jirrttitaii 
doiįrjią. Apgaviku, paėmę pi t 
nigu* iv pelikę ‘nni;'ną f>ei 1

CHICAGO, ILL.

J. Karalius.
Stoties iždininkas, 

112 K, Gr0**m» st,.
I»altjiih>,“v. Md.

_________________

šios dienos f»varlią. kad tą die
ną lietuviai mus tėvynėj aj>?i- 
skelbė nepriklausoHmiK.Kalbė- 
tojas priminė,ekad Lietuvos ka
riuomenė įiažadėju kitą indą 
tas sukaktuvea Švęsti Vilniuje 
ir ragino kiekvienų kodau- 
giaussia pirkti U L Paa. lanių. 
kad musų vėliava plevėsuotų 
ant (redetuinu kabiu, Vilniuje. 
Sakė, jeigu norime, kgd tėvy
nė, Lietuva, butų gyva, kad jus 
priešas nępergalėtų, pirkim bu 
nų. žmonių buvo neperdau- 
giausia. Visi liko jmtenkinti.

Po prakalbų prasidėjo par- 
dgvitiėjiniaB L. L. Pask. bonų. 
Pirko tfekautieii:

J. Nakrebtu už 2UU dol.
Už lOUdol.: J. Baltranuuiui- 

tis, J. Mažulis, M. Chiplis, I. 
Sadauskas, J. Karveli*, St. 
Šimkus, D. Adomaitis, K. Vn- 
siliauskas.

V \’i^ •• 4
Už50dol.: A. .lūkint-. A. Ma

rokas, J. Miltakis, L. Ruseckas.
Tai tik pradžia jBinlavinėji- 

mo 1*. L. Pas k. bulių musų apy
linkėj.

L. L. P. Stoties Komitetas.

APIE APKELIAVIMĄ 
AMERIKON,

(Prisiųsta)^

Visi lietuviai Amerikoje Jhu 
neretų, kad į Ameriką kaip ir iš 
Amerikos butų liuosas keliavi
mas kaip pinu karės kad buvo.

Ar bus vėl taip, nieko apie 
tai negalima dabur pasakyti. 
Apsnukinimas iškėliau ii iš A- 
merikos tapo įvestas prasidė
jus karei, kad sugauti Vokieti-} 
jos šnipub-špiegus. Aikeliuvi
lnas Amerikon lygiui la;x> ap
sunkintas ir-gi sugavimui Vo
kietijos šnipų, kurie stengėsi 
įlysti į Ameriką įio visokiais 
svetimų šalių patporlais ir 
vardnhc - -

Pirmiau* keliaujantiems A- 
merikon nereikėdavo jokių 
itasportų. l)abnr-gi lx» j»spor- 
to neleidžiama ant laivo Ame
rikoje ir Europoje.

Lietuvos gyventojai, norėda
mi keliauti Amerikon, visųpir- 
niu turi kreiptis prie Amerikos 
konsulio savo apylinkėje (—kol 
kas Amerikos konsulio Lietu
voje dar nėra. Beje, Kaune yru 
Aiuerikos valdžios atstovas tė- 
inijimui politikos reikalų l>ėgj 
komisijonierius p. G adė) pa
duodant aplikaciją, savo adre
są ir užsiėmimą, giminės adre
są iš Amerikos, pas kurį keliau
ti nori, ir užmokėti $1.00.

Kunsulis gavęs tą aplikaciją 
ištirs apie keleivio pasilaikymą 
ar ne bolševikas, socijalistas 
ir tada praneš Amerikos ateit 
vystės valdžiai į \Vashingloiią, 
kuri vėl padarys ištyrimą apie 
giminę Amerikoje, ]>us kurį 
Liėtuyos ištėvis nūn atkeliauti, 
ir nieko prmšuigo neradus (jog 
nė MK'ijalisttas nė Imlševikas) 
praneš konsulini, jog gali pa 
liudyti aplikanlo pu*|K>rią ke
liavimui | Ameriką už ką vėl 
reikės užmokėti dolieris.

Ateivis ir gavę;* leidimą ke
liauti į Ameriką liekasi jw vi- 
buii> įstatymai*, kurie pilnai 
išpildomi link ateivių.

Ateivis turi būti visiškai 
sveikas. Nesveiki tencsikelia iŠ j 
namų; turi mokėti ^atlyti. Bet 
puliucisuojnmi nuo mokėjimo 
skaityti vra: moters bdianian-

I

REIKALAUJA
- *

MERGAITES

IU metų ir Buvirš puKtuviuM*
Viola* dviesiiuB
Švariam Fabrike

P n tyrinu* Nvit-ikaliiigta 

(iei»liua kad Lietuvaitė* 
Valandos 7j3(i iki 4:30 

Pu*e Dieni*- S u bu toj 

$14 Savaitėj riu*kiimnti« 

Nuo štūkio $lr> iki $25 

Atsišaukite 
Sui>ennteuiiiiit>> office 

Sauycr Bisouit Cumpany 

įUU — 1U4U.U. Huuuųit

REIKALINGI.
Apprentioe mouldrnal Ir core-ma- 

kcriiii. Turi būti tarpo K Ir Sl molų 
act) u tuo. Gera atmok valia Ir greita* 
pamylimu*. luitai «rn proga lituok
li gūrai apmokanti mitai*.

AtaUaukltO.

Jim. A. Brady l'mindrjr Co.
4olil Kl. 44 K. Wn*4em Avmm*

ir

VEGETABL.K IK i “ANTIS G 
MERGAI 11.s 

Torioikų-plovojo*. A t*iAaukUo: 
33* Ciark Str. 
Morriaon llotcl

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trumpos valandos, gera už- 

inokvNtis. durba> pastovus.
D. B. Fisk & Co.

225 N. Wabash Avė.

Reikalingos Ženklintojo*, 
išrinkėjos, prosintojos ir prie 
elM-lno skalbinyčioji (lapndry) 
dufbo.

CRYSTAL LAUNDRY 
1446 N. Clark St.

Tarnaite- —- getu mokratia. gartia 
va hindi* au kambatių arba be. Ne 
naktiniu darban •

3-ė4ų lubų. MotafaMNi Kolei.

Agentai 16#.00 | nųvoite ir puvaa.1- 
rinia aluto» dykai I'ardunkllc muaų 
popularra kalniu- tadarytu* alų t u*. 
Genia pastovi, tnokoatl* gvurnntuo* 
Janiu Pilna** eile drabuiių dykai. 
Veiklia tuojau*.
Siti Nvull, iHmrlaini St. <1>kag<>.

PAIEŠKOJIMAI.
T'iUeMutu |Hi>um »<‘ia Onoa Kauiaky- 

rtu* po vyrui Mh kiinaJUvn~. nueina 
O Naujunių aodtinua AnyUk'lu parap. 
ir puahrollu TudcuJi** šiclkaua kirvydų 
aodllAua Kavorcko parap. abu I.'kmer
ge* pa įlotų Kauno Guber. jie patya 
ar kua apie Juo* tinote praneškite.

“Tv-orita l><milnl<-m-
4032 b. Talnuin Avė. Chkago, IU.

BAilGE.S Vi
raralduodn murini* nai*u*i> trijų 

paayroniinų. 3 po C kunitarltin. i 
p«nki*’ luini b. (titlKU duoda >100.00 
k** nif-nuo. Kaina >0000.00 KarA- 
tu vandetiiu prOUd-inia. Svietą ctek. 
t riki n* tu poaki •> indo paiobuliniiuo 
pagerinimai*. 4 metai kal|i ututytaa

Kreipkite*:
A. SZAGA.

o*ją M-'. *»-—< jj*-.. /au.—••*

Cit Z-’ ĮRi?

DRAUGAS
■ja. l, —■■■■gąe

pirki!PIRK! PIRK!

i

Lietuvos Laisvės Boną
I
I
I

įEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

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

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus.
r — * ** ■ * .'ii*- . VŽ • L*»

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

nr*n l ^*1 r Ca—^□4 vtebi 4 Įsi oueeL
*

WT Yr Tniew i orK city į
--------------------------- -- ----------------------- ---------------------- a

mnmimmmmmiibmmmmmiimim

PARMOS!FARMOS!
no akrų furnib* IIlinojuj geri bu- |® 

d Inkai Ir derlinga tame *0 ukrų dlr- |g 
biimoa tame* 10 akrų sunykto*, aod- E 
nu. gyvuliui, kienaa javai. Kaina |3 
$4.00*; aavlnlnka* įnirš, inutcri* II- |X 
ko au mutaia valkata utini pūrai- |* 
duua taip pigigi įmokei miklu (10*0 
o llkualua nr’.'e^gvų itmokeašių. <8

ll

130 akrų, taute lyjrl Ir au įcerala 
bud Inkai* 14 akrų aodo. Kaina >7.- 
5W (niokot UODO, llkualua ant Icnc- 
vq iAtnokvJImų.

<0 akrų puik dirbusiu*, kita git- 
nlkiu ir iiiikkiui Kaina I2&00. |tuoki.t 
I&00 llkualua ant llniokctalo.

4<f ul.ru. 10 nkrų dirbamus, mik' 
ku*. (tanikiu ir aodoa Ir grn budin 
kul 13*00 Kuino putu- ininuket tiku, 
alus ,ul iBiju-keacių.

30 akiu Budų U«il i bailiukui. uiuJu- 
nu* it gyt uIum Kuinu 93000.

lt t akrų tame gera, geri 
luti f 76 ut akra.

budin-

*4 akrui talnra au Korula budin.
kals ir sodų 14750.00.

^————
60 akrų *<xlu* budink*! tarne ir 

iitiftkua Kaina 13V00.

KM akrų tamca geri budlnkut mu- 
Alniui ir gyvuliai arti inluato 1K400.

1*0 akrų Karu tania budlnktd ir 
tvorų*, rundaal tar|>e lietuvių. Kaina 
<1 1.600. - i

prie t'hicugua. budin 
motino* 

minvioa

»&4>00. 

laruioa turi 
laika, tal-gl

p.

h'iiiiiiiiimiimnmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinftiniiiiiiiiiniiin)
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PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
Pinu negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 

pasiklauskite jius mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi 
giuua negu visi kiti ir už pinigus pilnai afr&kcmc.

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:
o

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

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

|TĖVYNĘ :
Geriausia dovana savo giminėms, laikraštis: 

“AMERIKOS ŪKININKAS”
M* tM-part > t lik*-, ir tien lik

B

Jo nb-ktir iii-uilalko nnt mlrciių,
apniko lipk- tikintai*}Mą-.

Ami-jdkoj ant motų:
kainuoja............................... .. 31.uu,

Itatuioj..................................
Tau ta- dolcrU tai ntrk*». o taio lirauiiuiun ir 4.u>Um-ui- Imu* 

illdrli* <l*UauKMna> tr g-nuM padėk*.
* . Adri-MKik: .................. -

“AMERIKOS ŪKININKAS.”
Box 96 Hari, Michigan

Taupykite Piningus:
Perkant visus savu RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTORGLAS, SIU 
VAMAS .MARINAS ir tt pus

P. KVORKA & SONS

s

=

3

at

FARMOS ANT RANDOS
i 00 tikrų goru* tame* ai* gėralo bu* 

din kala.

34* akrų arti 
kai gyvuliai tr

tUua augliau 
būti parduoto* j trumpa
kaa norite- imainaudotl proga, kreip
kite* dėl platesnių Informacijų tUuo 
■<lrc«ų.

FIRST NAT’L. R. & C0N. Co.
840 W. 33 Street 

Chicago, III.
BliCNElKA

iiniinnimiiiitiiimniiiniiiitiminiiiiiiiii

56 akrų t>*r*l(liio*ln. nndltau* gy
vuliai. ant nudarbv* arba ut pinin
gu*.

FIRST NAT’L. R. & CON. Co.
846 W. 33 Street 

Chicago. IU.
H. IU IIMJK.I

JIO akrų lamui, gyvuliai ir malinu*.

UMIVtMAl

1551 - 53 W. Chicago Avė. 
arti Ashland Avė.

Carh cr ant
T»-h-foii»a Monruc 2MM»

IZ B>«0 00> **•»*• *»«$«* 4*
l-rtnydiomi* iki • vai. vakar*. Kilnia 
vakarais iki 10 vakar*.

T X

A. f A.
IUOZ. MALIŠAUSKAS

32 m. amžiaus mirė 18 
d. vasario 1920 m. 9 vai. 
ryto. Paėjo iš Suvalkų 
gub. Sakiu apskr. Jankų 
valšč. Rados parap. De 
gučių kaiTnn 7 metus gy 
veno Amerikoje. Paliko 
dideliame nuliūdime mo 
terj Anastaziją ir arti 2 
metų sūnų Juosei}*

Laidotuvės bus 23 d. 
vasar. panedeiyję u namų 
i35v Bouwan dk j šv. 
Mykolo Ark balnyčių a 
pie 9 vai. ryto, o iš ten i 
Sv. Kaomiero kapines.

Meldsuum giminių ir 
pajh«rtanių dalyvauti lai- 
dotuvėse ir suteiku na- 
bsuamkui paskutinį pa 
tarnavimą. rmulieka nU 
Uodui m
ją ir sūnūs J

KMYNĄ VlKfKMKtl
ntuoini pranedų kad ak tunų aut 

pardavimo Kraudišku* rakandu* 
“khoa-iaa«'' Ir kitu* lalkallogu* 
krlauiAuuia dalktua. Malutivfclta t 
no krautuvė.

A Nau.Miia.
1*41 B. 1‘aaluta Nlr. ll*M**<> iii.

KAK RA1MJTE?
\<xtaik>J vasario Ii d. SU* Itagt- 

įaimt Artnory per l*rH.-aUma italu- 
»o- Mialjoa jhuucbI* ■<iK*inb» laik
rodėli* Bali U* m didiki IM, tariau* 
23 n V. tumeliu* iu t lem-lugrlk, bmt* 
kM-fccUu* ant «>«M» pu*,-* buvo rakle

Lietuvos Pašto Ženklus
GcriauniH* budim pOKiuntiaio pinigų Lietuvon, tai Lietuva* Paštu 

Ženklai (niurki“*,) kurios yra atvežtu* iš Lietuviai, kad amerikiečiai nu- 
vipirkę gulėtų iiuuųnti Kavicmiticin* netik dcl laiškų, bet ir didesnę nu- 
luą. pinigų vietoje.

Kiekvienu* perkanti* Lietuva* Paštu ženklų neumiiau kaip už 5 Buk
umu* ($1.25) gauna paliudijimą, kurį ninuuntus Lietuvon kartu su 
T’niln Ivvnlrla** b**»4nrz*« jĮJ*—***’“ | T>~,*~ M*yį
Iždinės *toty*c.

Paštiuenkliui yru šitokių kainų: J*o 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir b0 skali
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinui* viena. (100 skalikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda pu 25 centu* už cukriną.

Lietuvų* Pašto ženklai panai! u o* tik iki 31 d. Kino, 1020 in. Mažiau 
kaip už vici

«• oat k*i<**> a. bm>» raiMMc ougr**iu 
kita, n t*a» «k>i*A* duodam*.

Juubim Kaunorl-
324* W • 3* l’lacc Ctihngu

čia* pas savo vyrus; vaikai ke
liaujanti j uis tėvui ir tuvai 55 

>iiimw* kelia4ijMnti pa* > 
alkus.

P. Mikolaims |

i„ - 5 L L' Al • **w ‘ *W

iu.

uniiuinHiiNuuinirriinuHiiniuiiiiiN 
užsisakykite per laiš 

KA GERO MEDAUS

.Viedrukas 5 svaru 81.80 
W. Strypu’, 

3022 W- 401h SU.
Chicago, DI

ų dolierį nutikiu nvkiiinčiaine.
Reik*i*ub.:c vieumumr Tauto* Fondo akyriuo 

re turiu,
urbti |><ui cuiitru nek

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
IIIKKii<KHHHiill»H4tlUHtU»«4IMi>i»tĮM>ĮĮ«Įt;n**mm;mM;!r.:1Mu»u:;:~w.n.^s

i
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6CHICAGOJE.
BETGI IR DRĄSUMAS 

PLĖŠIKŲ.

!
I 
>:

MOKYTOJŲ FEDERACIJA
ATNAUJINA KOVĄ.

Paėmė S2.000 iš unijos susi
rinkimo.

Užvakar International Moul- 
ders’ unija turėjo .susirinkimų' 
Hodcarriers salėje, Grren iv 
Harrison gatvių. Unijoj na
riai užsimokėjo prigulinčius 
mokesčius. Surinkta apie $2,- 
<MM_> nikoliais, dešimtukais ir 
kt. Buvę ir čekių.

Finansų sekretorių* 
Ik-cker pinigus turėjo 
globoje. Iškrinkant susirin
kusiems, sekretorius pinigus 
iš stalčiuko sudėjo fianrastan 
krepšin ir ketino nešties namo, 
kad ant 
bankon.

Palikus 
žmoni p. į 
apsiginklavę 
sllstatc' 
nigus. 
jų antoinobiliun ir nudundė
jo.

Begalo reikia stebėtiem 
* kiuo plėšikų drąsumu.

Pnnl
savo

rytojaus pristatyti

salėje keliolikai 
vidų inėjo keturi 

ę plėšikui. Jie visu* 
■ palei sienų, paėmė pi- 
išėję sulipo laukianrian

t n-

NUŽUDĖ ŽMOGŲ; PALIUO- 

SUOTAS. •

Hanimondo nuo baii>mė> pa- 
liuosuotas 17 metų dalukas 
Frnnk Podroni, kurs nesenai 
nužudė aust rijuka Petrich už 
tai, knd pastarasis nedorai at- 
silirjM/s apie Suv. Valstija*.

Pedroni |»atrijotizmus, sako, 
padaręs didelį įspūdį į prisie
kusius teisėjus. Todėl jis ir 
pH Ii uoluotas.

i

DAUGIAU PINIGŲ KOVAI 
PRIEŠ GATVEKARIŲ 

KOMPANIJĄ.

Miesto administracija duug 
pinigų išleido kovai prieš gat- 
vekarių kompanijų, kuriui 
Statė Public Utilities komisi
ja leido padidinti mokestį už 
važinėjimų gatvekariais.

Kova nedavė jokių j»u.-«*k- 
mių. Nes Statė Public l’tili-j 
ties kompanija veikia teisotni. 
Tų pripažino pats augščiau- 
sins valstijos teismas.

Dabar pasakojama, kad to- 
lesniai kovai bus pareikalauta 
dnr paskirti $350,000.

Apie tų turės gerai pagalvo
ti miesto taryba.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PAKELIA PROTESTĄ

Miesto tarybos finansinis 
komitetas, kurs nptnrin šių 
metų Chiriigni biudžetų ir ap
karpo išlui<las įvairiems de
partamentams, susiaurino išlni 
(tas ir policijos d<-pnrtainrn- 
tui.

Policijoj viršininkus pakelia 
tad smarkų protestų. Suko, 
sulig to komiteto nusprendi
mo miesto policija turės ne
tekti upie 5<X» polimionų. Ir 
tas dur liibjatis pnuršins mie
stu stovį.

AREŠTUOTAS U2 MAINY 
MĄ NEGERŲ ČEKIŲ

Biirns detektivų agentūros 
agentai suareštavo Otis Cas-

•• • *•» •MS'IIIMt* Kilio 
kur* kaltinamas išmainyme 
daugelio siiklnstimtų čekių.

SVEČIAI BUVO “DRAŪ 
GO” REDAKCIJOJE

AriUadienia, vikris 21 1920DRKOGAS

II Iš GHIGAGOS LIETUVIįį 
KOLONIJŲ

IŠ BRIGHTON PARK.

Būtinai nori didesniu alfu.

Pastarajam Chicagos vie
šųjų mokyklų mokytojų fede
racijos susirinkime atnaujinta 
kovu už didesnes alga*. Moky
klų taryba, knip žinoma, jau 
pripažino didesnes algas, jm 
kelis šimtus- dolierių dauginu 
|;4»r metus. Bet federacija tuo. 
mi nepasitenkina.

Apie streikų nebuvo kalbos. 
Bet paduryta naujus reikala
vimas, kurs bus induotas mo
kyklų tarybai.

PLĖŠIKAI SUVYLĖ VAIS 

TININKĄ

Išnešė jam visą degtinę.

Tuojau* pusiaunakčio
prieš Josepli Solomon vaisti 
nė> duris, 37<X) Armitage avė., 
atėjo kažkoks vyras ir pradė
jo mojuoti su popenėliu.

Tni pamatė vaistininkas. 
Manydamas, kad tas žmogus 
atėjo su receptu, nieko no- 
la likdamas atidarė šonines 
duris.

Vidun inėjo prnki plėšikai 
su revolveriais. Vienas pikta- 
dari' vaistininkų prispyrė 
prie šieno* su revolveriu, kiti 
keturi paėmė visų vaistinės 
degtinę, vertės $397.

Degtinę susikrovę automo- 
bilinn nuvažiavo.

*

I'tarnbike, vasario 10 d. bn 
d.nytinėj svetainėj sureng 
rakai bos L L. Pusk. reika 
Prakalbos pradėta Lietu- 

himnu. Paskui |>-lei Jovai
ša i t oi pritariant pijanu kita 
panelė (vardo nenugirdau) 
gražiai pu dainavo. Po 
to kun. Briška prabyla į pub- 
lik.'j. sujMižiiHlindnuin* jų su 
knllmtoju. Kalbėjo gerai vi
siems žinomas veikėjau ir pasi 
žymėjęs kain žodžiu, tnin rnSfv 
u aukomis Ievyną mis, gerb. 
kun. Serafinas. Kalliėtojas 
gražiai nupiešė Lietuvos rei
kalus ir dabartinį jos stovį. 
Prirodė, kiek mos esame sko 
lingi Lietuviai, ir kaip ga 
limo jai atsimokėti Čia primi
nė pirkimų L. L. I’ask. bonų. 
Taip-gi pažymėjo ir lenkų pa 
sikėriniimis, kati ir vėl jie nor: 
mus pivergti.

Žmonės lmvo patenkinti. 
Kalbėtojas, užliaigęs p raka! 

bų padainavo gražių dainelę 
pritaikintų prie dabartiniu 
Lietuvos vargų, kuri labai 
klausytojus sugraudino. Girdė 
jau, kad jis pats ir autorius 
yra tos dainelės.

vo įm 
tos™ r 

lais.
vos

VĖL PRIEŠ MAISTO KRO
VĖJUS.

Federalis distrikto prokuro
ras Plyne gavęs iš \Viishing- 
torio įsakymų išnaujo pakelti 
kovų prieš maisto. krovėjus. 
Fvderaliai agentai pariteiriaus 
ar kurtais katros firmos ne
krauna didelės kiekybės mais
to mi spekuliavimo tikslais.

Sakoma, maisto krovėjai, 
jei tik tokie bu> susekti, bus 
priversti maistų padėti tur
gui! ir Ims patraukti teisman.

IŠTIKIMYBĖS SAVAITĖ.

Illinois valstija* gubernato
rius lx>wden {misIk'IIh* prokle- 
nmcijų. paskirdama* valstijai 
paminėti, Ištikimybė* Savaitę, 
kuri prasidės vasario 22 d., 
ty. rytoj.

Ištikimyliės Savaitė pamini
ma ir kitose šalies valstijose, 
tik įvairiai* laikai*.

SUAREŠTUOTAS INTARIA
MAS GALVA2UDIS.

19 d. vakare 
redakcijom ir ad- 

s ofisan apsilankė 
VO" kll^aJOS littFio.

Pranešama. ku<1 policija 
suareštavusi vienų iš tų, kat
rie yra nužudę Americun Bail- 
way Kapress (’o. kolektorių 
OtisAmidon ir paėmę kelis šim 
tu* dolierių.

Suareštuotus, šaknimi, vrn 
buvęs Pentine kalėjime.

IR VĖL KOVOJAMA PRIEŠ 

DUMUS

Sveikumo komiai jonieri u* 
Dr. Robertson, a pridirbęs su 
influenz«>> epidemija, išnaujo 
pradėjo kovoti prieš teršimų 
oro durnais iš didžiulių kurni-

Butų labai geras daiktas 
kad Im* durnų butų atkreipta 
durna į baisiai nešvarias gat
ves ir gaivaites.

ATSIGAUKIT.

Apie 
pinigai

1720 Ruble S t

po prakalbų buvo užrašinė- ]LlCte VyCll| 4*t0$ Kp. I CHtfcįS
jama L. L. Ųaskolai. Pirkusių 
Išmuš vardai bus sužymėti Ir 
pagarsinti laikraščiuose. Gir-I 
dėjau, ka<l stambesnių pirkėjų 
ir paveikslai bus laikrn.M im»M- 
talpinami.

Su šiomis prakallH>mis prn-. 
ridėjo pardavinėjimas 1^. L. 
bonų. Jis tęsis keletą savaičių. 
Norintieji pirkti gali jmis komi
teto pirm. J. A. .Mirkeliunų, 
441(1 So. Richinond St.; rašt.— 
J. K. Enčerį, 4403 So. Mozart 
St.; ižd.—B. A. Jovaišų, J449 
So. California Avė.

Narius: P. Kvietkų, 444S So. 
California Avė.; V. Paukšti, 
4403 So. Mozart St.; J. A. Poš
kų. 4430 So. \Vaxhtenav’ Avė.; 
J. Podžiuvelį, 4515 Sq. Mozart 
St.: R. Andreliu’ių, 4434 So. 
Fairfield Avė.; J. Petraity 
4.504 So. \Vashtenaw Avė.; B. 
Nenartonį, 4412 So. Richinond 
St.': F. Stasiulįx 443S So. Faif- 
i’ield Avė.; J. Bubliauskų. 3121 
\V. 37th St.: A. Haidukų, 4111 i 
So. California Avė.

J. K. Enčeris, rašt.

‘ 71 VII-F
Istoriška Tragedija 5-kių Veiksmų 8-nių Atidengimu.

BU8 .PERSTATOMA

Ned. 22 d. Vasario 1920 i

Atsišaukimas į lietuvius
kareivius.

Broliai kareiviai! Žinome, 
knd nedėlioj, vasario 22 <1., s. 
m., įvyks iškilmingas "priėmi
mas Lietuvos Finansinės .Misi
jos MrKinley Parko svetainė
je. prie 39-tos gatvės ir So. 
\Vwtem avė.

Niuomi visi esate kviečiami 
imti didyvumų. Susirinkit pil
noje uniformoje 5:30 vai. va
kare, nes Misija pribus fi:3<). 
Pasiro .ykime ištikimais Lietu
vos Simai*.

Kviečia L. L. B. Komitetas.

PRANEŠIMAS

Av. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus rytoj, vasario 22 d., 
1920 m., šv. Kazimiero Vie- 
mudyyo. 2 vai. jm pietų.

--j ___ •• oauuu iMAnuH-neat* pi i- 
siųsti delegates.

1^ gatve rasta pamesti į 

Ka* pametėte, alsi-1 

j>io- F,«uvj«j jH> oUii'i. i 
Chicago, III. |•f

DIEVO ArVEiZDOS PakaPUOS SVET., 
ant Union Avė. ir 1 Stos Gatv.

Pradžia 6:30 vai. vakare

l\a<laugi veikalas yra ilgas, tai sėdynės bus rezervuotos 
ir tuomi kiekvienas nešipirkę* tikietų. nereiks stovėti. Ti- 
kietai yra pardavinėjami. galima gauti Darbininkų krau
tuvėje ir pas kuopos narius pasistenkite gauti tikietus iš 
kalno.

Aitų veikalų sulos L. Jcp. <irlistainirqrjai. Pel
nas šio vakaro skiriama parapijos naudai. Visus nuošir
džiai kviečiame ateiti nnt šio nepaprasto perstatymo.

. L. VYČIŲ IV KP. VALD.

vai. po pietų. Inevo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Union 
avė. ir lR-tos gatvės, Chicago. 
Hl.

Mal<.;«ėk:t:* ”jri nariai atsi
lankyti į šį Misjfti.kinių ir atsi
vesk i t savo draugus prirašyti 
prie tos draugijos.

Valdyba.

IŠ T0WN OF LAKE.
e

Lietuvos Laisvės komitetas 
rengia praknlitas pamsiėlyje. 
vasario 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Av. Kryžiaus salėje. Bus pa 
kviesta keletas įžymių kalbėto
jų. kurio pu pasakos daug k«» 
naujo. Taip-gi bendras komi
tetas išduos raportų, pažvniė- 

' damas visos Mrau*** atsilanky 
me p.-i.-ckinr:-., laffio? jvykv va
sario Jfi <1. l’<N>ples teatre.

Kviečia visus
Bendras Komitetas

IŠ T0WN OF LAKE.
- ----- ----- •••

Lalai. Kųjungėš 1 kuojui Jai-
* 'f *

toj. t. y. vasari* 22 d.. 5‘.vai. 
vakare, šv. Kryžiaus pa ra pi jl- 
nėje avėta i nėję. J gz

Nariai teiksitės susi rinkti.
Valdyba.

IŠ BRIDGEPORTO.

I

Lok-Gvanlija^Didž. L. K.
♦ / •«»i n ji > 11 f

rinkimų m-dėli.ij, vasario 22 d., 
19211 m.. | vai. po pietų, Av. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
prie 32-r<» pi. ir Anburn s 

Visi narini malonėkite 
lankyti į šj smuiotkitu^, nes 
yra daug srarMų dalykų dej 
svarstymo, t. y. kaslir.k pirki
mo Lietuvos Laistės Pu.-kolos 
i*onų ir tt.

įvytai nedeliojv, vasario 22 d.. 1 s Kunevičius ražt i

Valdyba.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Susirinkimas

|>r-jos A v. Antano iš 
Vės im*iivMiit> Misirut

♦

f

.-4

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

saugu 
tikrai-
pelninga

Peoples Stock Yards Statė Bank
s

•
Illinojaus Valstijos priežiūroje. turto turi daugiau 14 milijonų do 

kerių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienytu Valstijų Vaidila Chicagos miestas ir 28 tukstanč ai darbi 
uuikų dėda pinigus | musų Banką. Jeigu turi pinigų kur paslėpęs, tai 

atnešk juos j

PEOPLESB-SANK
ASHLANO AVENL2, KAMPAS 47-tos GATVĖS
Bankai! atdaras kasdieną nnc 9 ral. ryta iki 4.30 po pietą. 

Ketverge rakarais nuo 7 Iki 9 vai. Šubatomia nuo 9 vai. 

ryto uu o «m*. vaAMo.
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