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Revelis. kovo 6. — Rusijos 
' bolševikų laikraščiai paskelbė 

kai-kuriuos posmus iš lenkų 
taikos sutarties sąlygų, ko
kias jie padavė bolševikams, 
atsakydami šitiems i pariųly- 
mą tai k in ties.

Hale to laikraščiai pa<ieda 
bolševikų užrubežimų reikalų 
komisaro Tchitcherino ko
mentaras apie lenkų sąlygas.

Lenkų sąlygų notoje peri- 
rašęs kažkoks (irabsky. ma
tyt, Įlenki jos užruliežinių rei
kalų ministeris. ar tos minis 
terijos valdininkas.

Ko lenkai reikalauja?
Trnmpąi Imant, štai ko len

kai reikalauja nuo bolševiki 
jvi |?u>iar<»ji nori į 

laikos su Lenkija: ’ '
1. Atstatydinimo Lenkijai 

ralK*xių iš' 1772 metų, kuo
met buvo jvykęa. taip vadi
namas, pirmasis jos jjadaiini- 
mjta. Tie raidžiai turi piaridė- 
ti juiestu Ryga ir eiti tiesioj*, 
nnt Pskovo. Iš ten jier Smo- 
hrnskų, Černigovu ir Kijevą 
net ligi Jekaterirodavo (ties 
upe Dniepru),

Į tuos plotus taigi turi in- Į 
eitj Kuršas (matyt, ir lJetn-;
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va), žymi dalis Liflandijos 
visa Balt gūdi ja, žymi dalis pa
čios Rusijos ir^’iri Ukrainos 

! platai dešinąjam upės Dniep. 
ro šone.

2. Atskyrimo nuo Rusijos 
visų- ncrasŲ gyventojų, kat
ruos lenkai paimtų savo glo
boti.

.3. Tikrojo taikos sutarties 
ratifikavimo. Šituo lenkai su
pranta* kad pad.» ryt a tarpe 
Rusijos ir Lenkijos taikos su
tartis neturi būt ratifikuota

I

Airija Priešinga Sumanytai 
Savyvaldai y

Londonas, kovo 6.—Angli- 
i<»* karės ofiso miliinrini ak**- 
pvųiu KUU UU kiliu \i-ą
atovį Rusijoje:

(Jen. Denikino armija pieti
nėj Rusijoj, galima ,-akyt, bai
gia nykti. Bolševikai yra už
ėmę dalį Ticiioriccknja-Pet- 
rov«k geležinkelio. Tas reiš 
kin, jog gen. Denikino armi

jos paskutinė susisiekimo lini
ja atsiduria pavnjun. Stipriai 
manoma, jog geu. Deni kinas 
mėginu ten dar laikyties su 
savo armijos liekanomis. Bet 
vargiai bus atsiektas koka 
nors tikslas. Yra pavojaus, 
knd jis bus atkirtas nuo Kas
pijos jūrių laivyno— paikuti- ‘ 
nėg vilties.

Bolševikai savo raita riją ir, 
šarvuotus traukinius kovon-j 
t moja ant Jekaterinodaro ge-1 
ležinkelio. Tas dur lnbjnus jin- ■ 
aršina stovį gen. Denikinui. 
Trumpu laiku jo visa armija 
pilnai bus žlugus.

Kns gi bus toliau.“? Sulig 
vkspriią oumumics, |x» to is»i- 
še,vikai ims grūmoti Anglijos 
reikalams artimuose rytuos*.

• Gali Įsiveržti Persijon.

Toliau* raportuojama, knd 
bolševikai, jmbaigę karę su 
gen. Douikinu. ar tik nepra- 
Hės briatities peratjon. '- ”~

Gautu žinių, kud Imlševikai 
Transkaspijoj yra įsteigę nau
ją administraciją ir anos vir
šininku paskyrę žinomą gen.

• Kuropatkiną, Rytų žinovą ir 
Į buvusį caro laikais veiklųjį 
vadą.

Sakoma, kad gen. Kuropiit- 
kinas su Afganistano gyven
tojais gali padaryti Inkai daug 
nesmagumo Anglijai.

Bolševikams taniu uja ir ki- 
' tas buvęs euristas, gen. Brasi- 
į luv. Jis veikia prieš Ferghanu 
insurgentus. Buvusios karės! 
pnaižioji* gen. Brnsilov vado- Į 
vuvo rusų armijoms prieš 
Austriją ’

Krime prieš bolševikus dar 
laikosi stiprus gen. Denikino 
nrntiinM lM«vamnr«n būry* Te ! 
nni bolševikai kelis kartus hi 
būrį buvo mėginę išmušti iš 
Perekojsj ir kitų pozicijų. Bet 
nejiavyko.

Stovis Siberijoje—labai ne 
aiškus. Vra žinių, ka<l gw. 
Voirerhovskii su admirolo 
Knlčnkn armijos I i skaromis 
veikia kur tai nepertuliausiu 
Irk neko. Bet pnliirs prieš Ir- 
kurką neturi sjiėkų.

Gauta žinių, kad nuo perša
limo miręs gen. Kapjs'11, Kol-* 
rako valdžios vakarinės arnii- 

. jos radaa.

I Denikino kareiviai ausisieke 
su lenkais.

Iš Varšuvos parėjo žinių.

sovietų valdžios (bolševikų),* 
bet sušaukto Rusijos kuriamo 
jo susirinkimo.

Ką sako Tchitcherin.

Bolševikų komisaras Tchito- 
lierin pažymi, kad jei tie len
kų.
tai tasai pasirašęs notoje džen-! 
tehnanns (Irabsky yra pasiva-Į 
dinęs tikruoju vardu (reiškia 
•grobėju j.

Tchitcherin sako, jis ma
nąs. km) lenkai nerimtai 
tokius reikalavimus. Tais rci- 
kalaviumih jie nori jiridvngti
savo sumanymų, kad aleitian-1 
čiu pavasariu užpulti ladševi-j 
kinę Rusiją.

Komisarus pareiškia, *kud 
prancūzai visa širdimi pare
mia lenkus imĮMuijttlistus, ka
trie nuolat šaukiasi prancūzų 
(Migelbof: — gelbėti Lenkiją 
nuo grumojauio ^aivojans.

DARBUOJAMASI NAUJOS i Reiškia, iš dabartinėj taikos

; SIME. 1

I

NORIMA PADARYTI 8VAR- 
/ BIAS ATMAINAS.

--------------
Talkininkai ateityj negali tvar

kyti Vokietros.

; «ntarties turi Imt prašalinti 
visi tie posmui, pąlierjautieji 
vidujinius Vokietijos reikalus.

Nauju viešpatijų klausimas.

Pak<«l1i jau žygiai su tikslu* 
; perdirbti Ungarijus taikos j 
■ sutartj. Norimu I ngarijai su- 
į pr/jžinti'visus plotus, šiandie 
pavestus Jugoslavijai, Rumu
nijai ir Čeko-Slovakijai.

Lygiui nnomoninujama, kad 
Anglija mi Prancnr.ljft negali 

' užnnmrii A mūrijai fw>rijm!gii 
tuo lahjtius, j

Paryžiun kovo 6.,— .Suv..
Vabdijų amatas neturi reika-1
n. mt....-«: .. I
sailleso taikos sutarti. Ne* prie Vokietija*.
trumpoj ateityj, turbūt, ta su- j kad jinstaroji jM*rsilpna judi 
tartis bus |a*rkmtyta. pertai !Vj,.nfl Juls4laikyti.
-yta, arba ;jnk<ista. taip kadi ftfendie Austriją maitinn 

^^jBuv. ValKtijos. Kuomet šito* 
I pasitrauk*. Austrijos vargų 
' sunkenybė -nguls nht Angli- 

*r Trati;-uziJgr. Sifoė tuo 
•į met ar tik nepttmos su ranka 

• ir ar nepasakys Austrijai: Ai- 
I nok i s, dėkis prie ko nori!
I Pastovi talkos sutartis treli 
i parilikti tik im Bulgarija.

|xt»kui ir vėl ^rririeitą kitą 
naują sutartį tatifikuoti. f 

ftinmlię’galingos iėgns Ve i- 
Ha Anglfy*]. HėHjAj ir no! jia- 
rioj Prancūzijoj su tikslu j>er- 
žii'.ri’ti padarytą su Vokietija 
sutartį.

2»n«vni tvirtina, kad matu 
laikotnrfjin MOttftyje husian 
čios atliktos žymios a tinai n 

Viduftaiai vokiečių reikalai

Daugelis, ypač radikaliai e- 
lementai, ‘ tvirtina, jog ant

rhfMikrnčininns |r neišpildrtiJ 
no* sąlygn*

Tnipjait ihugrli*' 
klaidi} padaryta 
nčse 3tniaino«e

didelių 
ir tiirptniiti-

gi"

kati • 
dik-l 

ji at-

■ •

WIL80N0 NOTA
LONDONE.

Londonas, kovo fi. — Prezi
dento Hilsono nauja nota Ad-I
ri a tikos klausime--talkinin
kams atsakymas, vakar **>a 
induota Anglijos užrubežinių 
reikalų minjateriui Curaor.

KOVO 6. 1920.

nrn’L-- 
vyriauaybė antru kartu atsakė j 
talkininkams buvusio voliie-1 
čių kaizerio klausime. Prane
šė, kad kaizerio neištluosian- i 

. ti, į žiūrint talkininkų reika- j 
’ Invinio ir nusiskundimo.

Olandijos nota ad;* .suotn 
Anglijos premjerui I.lovd 
George, kur daugiausia stovė
jo už išdariniu kaizei io.

Notoje narvikšta. kad • >b»u- 
dija visgi apsiima buvusį kai
zerį saugoti taip, kad jis atei
tyje nebūtų pavojingas Enro- 
po*j ramybei. Tegul kas kitas 
sudrumstų Euru]»os taiką, hi 
tik ne buvęs kaizeris.

Buvęs kaizeris apsigyvena 
Doorne. Sakoma, iš lenai jis t 
niekur nebusiąs išleidžiamas, j

I

? ---------— . I
Chicago, — Aiandie ir ry

toj gražus oru*, bet šalta.
Vakar Hnjyšėirn«in tempe-1 

fa!ura buvo 14 laipsnių.

jog gen. Denikino nrniijo? 
stiprus būrys, kuriniu vado- 
vaujn g»n. Bredov, nudriekė 
su lenkų armijos frontu arti 
Kamrncc-Podul-ko. Ta: 
ry« atskilo nuo Dvnikin 
jos kamieno, kuomet 
vikai nžtelėjn ant Ode 
paėmė tą miestą.

Bnrvj vra anie 6.(W
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NETIESA, KAD PORTUGA- 
LIJO J BUTU REVO

LIUCIJA.

LGmuūmos, kovo ti. — Vietos 
Portugalijos uariuntuiystė pa
skelbė. kad linio- ap»<» sukili
mus Portugalijoje ir apie pa
skelbtų sovietų re-pubiikų 
esąs tikras prasimanymas.

Tos žinioj jmeiuii iš Ispnni- 
jos parubežiA ląU-u vmuvuiu^ 
pranešama diutfc visokį n pra
si manymų, n pio Portugaliją.

Tuo tarpu iš Madrido pra
nešama. jog Port ilgui i j'*j pa
kilusios suirutės.

lis kan*ivių -ergą šiltine. Ka
reiviams draugauja daug pn- 
liėgvlių moterų eu raikai-.

Pasakojama, kad skyrius 
ieškosi kokios nors ntvnngio- 
prieglaudos, nes netinka to 
liuuK kariauti.

A1RIAI KARČIAI SUTINKA 
ANGLIJOS SUMANY

MĄ.

i Nebus įvykdintas sumanymas.

Veikiantysis Airijos rasju- 
blikos prezidentas Artlmr tirif 
fith (nes prt*z. dc Valerą 

'yra Amerikoje) pranešė, l^d 
togo Anglijo* parlamentas ir 
pravej; 1ų savyvaldos sumany
mą, lw*f tumianymas neims n:i- 
gydyta- pačioj Airijoj. Kadan
gi sumanymui yra priešinga 
visa šalis, kiekviena airių par
tija.
Amerikos žunialistams Orif- 

fitli štai ką pasakė:
“Praneškite Amerikos gy

ventojams, jog Airija nckuo- 
met nenupnls taip žemai, kad 
palikti Anglijai militaristine 
šalimi ir paskui Anglijos rei
kalais grumties už tokį Nov 
Yorką.

“Dabartinis Anglijos suma- 
nymns - suskaldyti Airiją į 
dalis, sutinka su kituomet bn- 
vusinis pienais suskaldyti Suv.

Edinburgh, Scotįandija. ko
vo 6. — Kuomet talkininkų 
viešpatijos reikalanja Vokie
tijos išduoti vokiečius karėsi 
kriiniiudiriu*. čia aną dienų 
prisiekusių teismo pnliuosuu 
tas vienas anglus jurininką*, 
kurs be jokio reikalu nužudė 
vokieti jurininką nelaisvį.
PaliuoMiotns yra Janus Wo- 

olly. Skundo buvo iMMtkyta. 
kad birželio 2.3 d., 1919. vi
dunakčiu. Anglijos karės lai
vo Rvsolution jurininkas Wo-1 
olley nužudė sti šautuvu in ; 
ternuotą vokietį jurininką Kn-( 
no Eversberg.

Teisme pirmininkavo lordas 
, Andcrson. Kuoaiškiausia Imvo 
prirodyta, knd Wooliey ^yikni 
šaltai, be jokios priežasties 
nužutlė niekam nekaltą juri
ninką.

Prisiekusieji teisėjai jį vis
gi paliuosavo mioNfirendž'U, 
jog nesamu aiškių prirodunų. 

Tuomet lordas Anderaon. 
jmlei^lamas prisiekusius tei
sėjus, pareiškė, kad Anglija ir 
talkininkai privalo nusivalyti 
rankas reikalaudami karės 
kriminalistų nuo Vokietijos. 
Nes į.šitot byloh puM'kuies at
kreipi dūmą visas jmsaulis.

I

Visos partija; pakilusios prieš 
Angliją

TIK PILIEČIAI GALĖS 

PRIGULĖTI UNIJOJE. -

Dublinas, kovo J (suvėlin
ta). — Kuomet Anglijos vy- 
riausyls* |wuhivė savo jairia- 
inentui Dilių Airijos MivyyaJ- 

l dos khutsime, via jmliilu ne- 
apstvcoinas trukšmas. Visa Ai
rija griausmingai atsiliepė 
prieš tą sumanymą. Visos ai
rių |mrtijos jam priešinasi.

Savyvaldos sumanymui kur
čiai priešinasi net llsteriu 

, airiai protestantai, katrie ne
nori susidėti su savo brolių 
didžiuma.

<»i sinn-feineriai mažai ir 
durnos atkreipia į tą sumany
mų. Jie fierdnug užimti nepri
klausomybės reikalais ir da- 

i bart.?ne r?:*, ir visoj Airijoj 
žiauriu anglų valdžia. Repidi 
likonų partija irgi nieko nedn-j 
ro iš to hiliaiis.

Valstija*.’’

Amerika prielanki Airijai.

Sir Horace Plunketi, kurs 
nesenai sugryžo iš Amerikos, 
aną vakarą kHll»«bi}iias Airi
jos Dominijos sąjungos susi
rinkime pareiškė, jog Suv. 

i X i jo* yru prielankios Airi* 
I jni.

Jis pasakė, jog Amerikos 
visuomenė n«*knomet dnr taip 
karčiai nesijančiusi prieš Ang
liją. kaip šiamlie. Ir lodei 
prielankumas Airijai didis. •

Sako. Amerika nemyli už
siimti kokiomis nors -trmlk- 
Dienomis. Bet stovi už tai. knd 
Airijai Imto duota plati lais
vė. nejNidiinint tuomi nei ko
kio puiojmis Anglijai.

Plunkvtt sako. Amerika ne- 
perdaug prirlankiaujn Airijos 
respublikai. Bet kad Angliju 
nekuumet neištesa su savo j.. - 
žadėjiniais. tuos jiažadėjim .' 
trukdo, Amerika airius pai< 
siną už reikalavimą respuh’.- 
kos.

Ir Plunkrtt karčiai ntsilii*. 
|fu< j pastarąjį Anglijos su
manymą - Airijai duoti du 
parlamentu. Reiškia, Angli- 

PIRKITE KARĖS TAUPY ja prielankiau ja nežymiai ai- 
MO ŽENKLELIUS W.S.S ). rių daliai.
———

Naujų - Naujausios Žinios.

BOLŠEVIKAI SIŲLO JAPO 
NAMS PRIVILEGIJAS.

; Japonija atšaukia kariuomenę 
iš 8iberijos.

Columbus, 0., kovo (>. — 
Angį e kasių unija Oliio valsti
joj nutari* ir konstitucijoj pa
žymėjo. jog ateityje unijon 
bus priimami darbininkai 
vien tik piliečiai. Prigulint ie- 
ji dabar unjoje nepiiiečiai 
turi privendinai gauti piliety 
bės raštus.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
•r GEME BYHNES
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TAIP NIEKAD NEBŪVA.
Mėsininkas nemėgstantis pašnekinti pirkėjas.
— Vienu dftigtu zį stebiuosi Jumyse, kad jus mokate pa 

skyti v*« reikia trumpais žodžiusz-
— Ai vis isbjausiai branginu tylėjimą

Honolnlu. kovo 6— Iš 
kvo gautu čia žinių, kad 
-ijos bolševikai pasiųlę Japo- 

, nijni taika. Bolševikai reika
lauja Japonijos pripažinti lx*- 
nino valdžių Rusijoje ir at
naujinti diplomai i nins >anti- 
kiua. Už tą ūmiom* bolševikai 
jajamams pažada ypatingus 
privilegijas Niberijoje.

Kitoj kablegranroj iš Tokyn 
pranešta, kad Japonija ntiln-. 
riuri pertraukti tolimesnį mi 
vo veikimą Sila-rijoje. lygiai 
taip, kaip yra padariusi Ame
rika.

Pirmoji japonų karinome-j 
nė** dalis Madivoatoką aplei- 
-ianti kovo 20 dieną. Tą pn- 

•’ią ‘liūną Sila*rijų aplei.* |«»- 
-kutintai čekų Jovtikų karai- 
vių buliai.

To- 
Ku-

.-L”*1

LONDONAS. kovoti.*— Baily Tvlegruplį praneša, knd Ang
liju sumaniu* užimti K<»m«tantino|>olį ir paskelbti ten utilita
rinį valdymą. N<> turkai mailiau ja žudę armėnus. Anglija tuo 
tikslu talkon kviečianti Prnncnriją ir Italiją. Laukiamus at
sakymus į {iškvietimą.

UbNDONAS. kovo ti. Vnglijo- pinigyno sekretorių' 
ClinndHTinin j»skelb<», kad Anglija .-u Prancūzija Stiv. Vals
tijoms atmokės 5<M) milijonų dol. paskolos, kokia u/.trn ūkta 
1915 metais Siiv. Valstijose. . ♦

IX >N DONAS. kovo (i. — Iš j vairių žinių ir telegramų, pa- 
minančių iš Airijos. reikia suprasti. kml Airija stovi kaip ant 

revoliucija, 

raidžiu* ko- 
r Izmdonnu

rijos, reikia suprasti, kad Airija stovi k 
kokio ugnekr.lniti. Tenai kas momentas gali juikilti

REVELIK kovo <i. Penki Rusijos Mšev 
taisanti plenipotentai js>r rm iškelimijn Parvž 
-U tikslu atnaujinti jvisnulin prekybą su Rus

VLADIVOSTOKAS, kovo 6. — Sachalino 
sukilimai, pavojingi japonų reikalams | sake 
ponija pasiunčia keli# karos latviu.

»’iiiCAitiTJr.. su-treikavo 2,<mo darbininkų 
uny Exprrs> Vo.

k U
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“DRAUGAS”
Etna UmIIjtu iMjnu nnlėldit«ilu«.

PliKNi MERA! OS KALK A: 
CH1CAGOJ IR I tSIETYJE:

Metanu ..................................... M. 00
Pusei Mr-tų ................................ IM

SUV. V AUST.
Meta m. ••«••••• \*e e e o e O o 86.00 

PuM*i ^Ictų .,•••••••••••« 3.00 
Prenumerata tuokaai Ikkalno. Lai

ka* ekaltoal nuo uhtirakymo dienia ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adrceg vimdą reikia prMųatl tr eenaa 
adresą*. Pinigai gcriauaia aiųati liper. 
kan! k rasoje ar eaproae "Moncy Or- 
der” arba jdedant pinigui J regis
truot* tetik*.

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

Telefonas McKinicy *114

(
Berguos St. M’rnock et < 
che. Tas kūdiki® tapo 
giutus sulig Žemosios Angių 
Bažnyčios mokslo, bet Cam- 
bridge jis perėjo į AugŽtųjų 
Bažnyčių. Iš Anglijos jis dar 
nebaigęs mokslų tapo perkel
tas į Prancuzijų ir Paryžiuje 
mokinosi Kalvinistų teologi
jos. Tų pabaigęs jis įsišventi
no į kunigus Augštoje Angli
jos 
apie šventinimų vertę jis 
vėsi perSvmtinti Utrechto 
sk tipams.

Tų patį pirmiau buvo 
daręs Arnold H. Mathear, 
ris jau buvo įsiSventindinęs 
net vyskupu. Jo pėdomis ė- 
jo ir Rudolfas-Pranoifikus etc. 
de Ra che. Jis iš Malimu* savo 
vyokupiskub dVcnUuuiiUA. Lu- 
ropa jam niųmtiko. Jis atva
žiavo į Atitenku organizuoti 
čionykščius nezaležnikus ir 
šakoki suorganizavę® jų 120 
tuk^lunčių. Bet lenkų neza-

Bažnyčioje. Abejodamas
da-
vy-

Nezaležninkams 
Pavyzdis.

Septynioliktame šimte metų 
Prancūzijos mokinti teologai 
susiginčijo, ar V. Jėzus nu
mirė uz. visus žmones ar tiktai 
už išrinktuosius. Paryžiaus 
universitetus sakė, kad už 
visus. Jmisenijiis ir jo šalinin
kai sakė, kad ne už visus. 
Katalikų Bažnyčia pasmerkė 
Jansenijnus ]>ažiurų. bet jo 
šalininkai nepnkhiusr*, Nyder-;

»»ų-

u^’Išis-tas apie Lietuvių Kareivius
Lietuviai, tarnaudami msų^daugmandaguiuon piMiiUkcjj- 

kariuomenėje, įjasižyiurilavu mu vienų kitais. Atvyktu Mizi- 
' rimtumu, narsumu ir gabu- .jai visi kareiviui atidavė karia

mais. Dideli* nuošimtis lietuvių **“-------- *•
ištekdavo į svarbiausias kariš
kos žinybos dalis kai|>u: supe
ni*, artilerijų, telegrafus ir 
kitas. Kad niekas neįtartų ma- 
•tę***! JUK čia noriu pagirti sa- 
vijusius, kreipiuosi prie kari
ninkų. kurie, prisiiuiuuM apie 
lietuvius, visur ir visados, ko- 
puikausiui miuėdaro juos, kai
po sumaningus, sųžiningai pil
dančius sau pavestas prieder
mes. Tų aiškiai liudija kad ir 
tas fHktns: Karės metu dėl sto-
Irnc t’nrjrnrėv! r f r n m
reiviui smelkiamas laipsnis 
karininko, liet toks kareivi* 
Imtinai turi būti kuom nors la
bai atsižymėjęs. RtiHų-jajsmų 
karėje, gerai atsimenu, paži
nau apie <|vy|ikų lietuvių karei
vių. tapusių karininkais. Kilų 
svetimtaučių, ne rusų, sutikau 
tokių, Ikhip. keturius išviso. 
Tolinus prie visokių jmtantavi- 
mų karininkams visados Imda
vo pageidaujami lietuviai, ir 
karininkas džiaugdavos sura
dęs lietuvį.

Žodžiu—nuomonė apie lietu
vius kareiviu* tarjie karininkų, 
buvo kogeriausia. Užplūdus 
lxi|ševikizinui, lietuviai karei
viai. galima sakyti, visai nepri- 
aidėjo prie’ jų, neminint ratų 
atskirų asmenų. Kiek atsimenu 
iš laikraščių, visos gaujos, ku
rias Kapsukas vedė į Lietuvų. 
susidėjo iš rusų, latvių ir kinų. 
Sibiro kareiviai lietuviai suda
ro atskirų liatalijonų, prie ku 

i rio prisidėjo ir Amūro apskri
čio kareiviai. Koks būvu loles- 
nis likimas to batalijom*—ne
žinia.

Tokiu budu lietuvių kareivių 
tarnystė rusų kariumnenėje už- 
siiiaigė galutinai ir amžinai. 
Dalini jie jau tarnauja sav<- 
tėvynei. Keikia tiktai stels*tis 
musų jaunuomenės susiprati
mu ir |jHtrijotir.iiiu. Per tiek 
amžių prispirtinai varomi ka
riuomenėn, bijodavo ir, lciek 
galėflatui. vengdavo jos—lai
mingam vėjeliui įni put m. tėvy
nei atgijus, visi, kaip vienas, 
.noriai it* drųsiai stoja kuriuo- 
uienėn ginti Lietuvų. Motina 
jnu neliverkia išleizdatiiH sūnų. 
Tėvas didžiuojasi, kad jo vai
kas priimtas karinonivnvii.

Koksai gi džiaugsmas ri- 
iųenis Lietuvos piliečiams, kad 
jau yra kam ginti jų nejiriklau- 
immybę. Gal ne vietų**, per
skaitęs mano pa (Mistikojiiuus 
apie rusų kareivius, su baime 
užklaus: “kokie-gi bus musų 
kareiviai, kokie bus sautikiai 
Oru karininku ir kn»-**ivin• • v *r
Nors klausimas laimi svarbus. 
Is-t jį išrišti nesunku. Jeigu 
musų kareivini ištikimai tanta
lo r- veli mielus, tai. Iw rtliejonės. 
dar bus iŠtikiuieaiM saviesiems. 
Suntikiai tarp karininkų ir ka
reivių turės Imti kogeriausi. 
Musų kariuomenėje neims irrn- 
lų. nei kunigaikščių, kurie ma 
tiylti, kad jų gįsh».«e teka kitoks 
kraujas. Is?t i»ur kareiviai, kaip 
ir karininkai tokių |w<t vnrg- 
ditMiių levų \alkai. Skirtumu 
bus tik tiek, kud vieni ture* 
dauginti neiksiu, kiti mažiau^. 
Kiekvienas pildys savo juivrs 
tas pareiga.*-.

Pirmų kartų maria n grynai 
lietuvišku kariuomenę, skiiit- 
liugai silsi rinkusių Chicagoje 
sutikti Liet. Misijų. Su didžiu 
durna žiurėjau į pirmutinį susi
tikimų kareivių mi savo kari
ninkais ir gavau kugcrnr.ism 
(spūdžiu. Cm nebūvu cariškoj 
pasiputimo kuri m nk)> upsiėji- 
Ajc ir vergišku nusižuiniiiimo 
kareiviuose, kaip tat būdavo j 
t HSII Ht IIH ♦••••*, IMU I Mt •*! ••• INO

AU J ,?hi ir i os MIiSU

liu
ku-

ležninkni turėjo savo “vys
kupų” Vilette ir kitę tokį 
Seruntone būtent “vyskupų” 
H odų r.

JHIb metais Rudolfas-Pran- 
ciškug de Raclie ‘‘fapęs iš-
rinktas” arkivyskupu ir me- 
tmpolitH, žinoma, vienų tik jį 
pripažįstančių nezaležninkų. 
LnMTcnce’o, Maus. lietuviai 
nezaiežn inkai pasidavė po jo 
valdžia. Jis jiems įšventino 
‘‘j vyskupus’* žinomų Vincų 
Mickevičių, kurį paskui puts 
apgarsino nusidėjėliu ir pm-

’ „ta.. * .i. nuoFikultėlin. atstatydamas 
j vyskupavimo už Idogus dar- 

hmduose, arlm Olandijoje, jie bu. Tm paU ||<? I{4U,h(, ino. 
nidun- «v« aUtoro tiki-jim*. kin„ n^airfninkauf, ir pp. s. 
ItncMo mario '-.valcupM. Sleioj (i<miotįi 
skaitėsi jų viršininkas. Ta «<-j Mickevičius 
skala rūpindavosi visuomet 
tūriai keturis vyskupus, kud 
varnam mirus likusieji trys 
galėtų įšventinti ketvirtų, nes 
\yskuj>ų šventinant reikia tri
jų vyskupų. Aiandien ta at- 
„idiaJa Olandijoje turi nmžįiyi 
negu žmonių, t .y. nei
tiek, kirk Av. Krvžiaus lietu- 
vių juinipija Chicagoje. Bet 
keturi “vyskupai” telw*vaJ<lo 
Olandijos jansenistiis. kurie 
mėgsta vadintis katalikais.

Pirm penkiasdešimties me
tų. t. y. 187(1. kelete* katalikų 
kunigų, kuriuos Vokietijoje 
vadė J. J. Dueilinger, o Švei
carijoje llerzug. atsiskyrė nuo 
Katalikų Bažnyčios, liet neno
rėjo prisidėti prie protestantų. 
Atsiskyrėliai sudarė naujų 
tikėjime ir jj pavadino “Senu 
Katalikų Tikėjimu.'’ Katali
kų tikėjime tik vyskupai tega
li įšventinti žmogų j kunigus, 
o senkatalikiai vyskupų netu
rėjo. Jie kreipėsi prie Utrech
to jansenistų. k»ul juos jšvrii 
tintų į vyskupus. Utrechtie- 
čiai uUmuim* ta tuularvli ir H**r.» • a •

zoga> ta|*o “vyskupu.” ftvei- 
enrijos senkatalikiai nenori 
parodyti savo akaitliaus. Res
publikos sųrašnost* jie save 
pavadina tiesiog katalikais. 
Tokiu bildu jų negalima n Iš
kirti nuo katalikų, tiri žinoti 
jų skaičiaus. B,ino kimtono 
valdžia jiem- pavedė katali
kų fakulteto tnrtu> prie uni
versiteto Berne. Tume fakul
tete buduvo Įwnki profesoriui 
ir trys ar keturi >iti<l«*ntni. 
Kadangi jie visi gaudavo di- 
<lrh?s stijM'ndijn^. o het-gi 
knndidatų jus imti nt^irasdn 
vo taip mažai, tni Šveicarui 
sprendė, kad senkatalikių skai 
čius buvo ir yra i'nenkas.

kuriuodu 
šventvagiškai i 

Šventinu kunigais. Tat visa y- 
ra girna liudnii.

Tik štai pradžioje 1989 me
tų “arkivyskupas ir metro* 
politų”, grafas ir kunigaikštis 
<M Bache New Yorko kated- 

,Tėje į vietinio nrki\y>kiqs« 
rankas Mifleda viešų ir aišku 
iŠjiažininių savo klaidų. iš|»a- 
žįsta kutali k ų tikėjimų ir 
pats tampa kataliku. De Rn- 
clie padeda savo žiedų, nusi
velka vyskupiškus nikus ir 
tampa kataliku kaip visi žino 
nes. To negana. Jis įstoja j 
Augustijonų vienuolynų kai|M> 
paprastas naujukas. Dabar jis 
yra (’orr Hall’eje 
vienuolyne mieste 
N. Y.

laiikraštininkiu,
(jalyrė kas (Ntaidarė ir atėjo 
klausinėti ne paprastnauju
ko apie jo, gyvenimo permai
nas. Jip jiems pasakė, knd tu- 
rys vilties, jog daugelis laivu 
siu jo pasekėjų eis jo jmhIu. 
mis ir sugvįž į Katalikų Baž
nyčių. Dieve duok tai.

kų pagarbų. Majoras Žadeikių 
pasveikino kareivius; vieni su 
kitais trumpai pasikalbėjo. 
Paskui jis viaietua praneši, 
kad vienoj vieloj visi karei n ai 
sutmiuklų, ne* turį* daug ko 
jiems (msakyli. Aityiuiausi* 
ka n-i vi* atsakė: “Klausoma, 
Majorai, visi susi rinksime, 
kad išklausyt Tumstos patari
mų ir paliepimų.” Tas t r ui n- 
[ms, aiškus, mandagus atsaky
mus užtektinai liudija, kad uiu
sų kareiviai be prievartos dis- 
ripHminH ‘

Keikia tikėtis, kad inusų de
mokratinė valdžia pagamins 
kariuomenei įatatus. j tremtus 
tiesa, meile ir mundaguiuu— 
tada pasaulis pųmatys ko ver
ta Lietuvos armija.

Galinga kitados rusų amu ja 
—šiandie tapo pajunka. Kiek 
pirmiau, visai mažai kam žino
ma ja|M!nų armija—šiandie im- 
(sinuoja pusauliui. Kud musų 
armijos likimas ncsusilygintų 
su pirmąją, o pasiektų antrųjų, 
reikia mokintios iš abiejų. Pir
miau šj-tų |»apasakojaų iš rusų 
kūrinome m'*, čia nors porų 
vaizdelių iŠ japonų armijos.

Sentikiai tay> japonų karei
vių ir karininkų ideališki. .Savi
tarpinis pasitikėjimas tiesiog 
neturi rilių. Būdamas Japoni
joj pas kunigus misijonorius, 
siiMpažinau su japonų karinin
ku, kataliku, dalyvavusiu rusų- 
jnponų karėje.

Kadangi mudu abu: jis ja|s»-
■ nų pusėje—as rusų, liuvovn j teEra<» 
praleidę karų laukuose, kadan-............
gi abudu žinojuva vi-a- kovas 
ir visas jų vietas, tai laimi tan
kiai atsiniindaVti visokių atsi
tikimų. a ~

Pey Visti* Kventils 1873 m. 
Ita!ij<»je Neapolio miesto gimė 
kndikis Rudolpn^-Pranciškui- 
Sf. Patrikus-Alfonsas-(ii>lanu>; 
t]>eiikiai< vardais) sūnūs gru . 
to luindita Bourgofpie dv lm-l 
che ir ju purioj. Adelaido.- Mi» ' 
rijo* de Lruturnt llamiltoiL* 
Tam vaikui vėliau teko titu-j 
Ir:- trnriilMll.1♦ •Kr M M Ii • T . 1 i m| IHIH

Av. Tumo 
Villanora.

žinoma,

>• * . ••j niurn i ji- i'.-iVti ih. i aui-uii 
ku» jierėjo protestantų epi- 
kopalų vyskupas Delnu are'o 
vyskupijos, kuris dabar pro
fesoriauja \Vitsliingtnno Ka 
talikų l niversi|ete. Pačioje 
1920 metų pradžioje j katali
kus perėjo klaidatikių iw*za- 
ležniukų vyriausia,, ir nug?- 
Č-ia ilsias vadas. Bet niekiai 
matyli skirtumas tarp jųdvie
jų. Tų skirtumų nežymėsime. 
Tikini visa širdimi linkime 
broliui de Bache, kad jis ta|e 
tų (mvyzdingU vienuoliu. Mic
kevičiaus deponavimai1 para, 
de, kad d* Ruchc klydo ue 
zaleŽnki kaudamas, liet knd 
nenorėjo turėti nieko b-r.drn 
«rvw urinavnffiitf

Kaip butų gera, jei l<aw- 
, HMM’r'o ir kitų virtų lietuviai 
nrzaležninkui nuoširdžiui ap® 

■ varstytų bituos nuutikius.

r
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

f

tikimų, -tt !
Tarp kitko, japon-karinin- 

kas |m | taeakojK kad prasid<*- 

daut garsioms Mukdeno ko
voms į mano |jažįstam<i japo
no hatalijonų. Atjojo (taisai 
korpuso generolas ir prabylu 
maž-daug taip:'

“ Duodu j urna tris valandas 
Įniko, pui tų lailųp— parašysite 
laiškus savmmsietns. riusiprau- 
site, apsirvdysite ir už trijų 
valandų visi išeisite į mūšį su 
rusais. Jus u pritikau, nes ju
mis pusitikiu ir pavedu laitai 
sunkų l>ei pavojingų darbų, 
liet, žiistkite. kad mm jūsų nar
sumo prigulės kovos laimėji
mai*. Tu kova jau prasidėjo. 
Atminkite, kad nei vienas neiš- 
Ūksite gyvas, nes vieta labai 
pavojinga. Mok turime pri
traukti prie savęs domų visų 
rusų. Mums Mtiarkiai bebuvo- 
juut. kili musu nnlkai hdmiiiu -ta ♦ •
rmms ir kova Irus laimėta.

Dar kartų saluju: už kelių va
landų mos visi mirsime, liet sa
vo mirtim laimėsime karę, ap
ginsime tėvynę. Jeigu kurs yra 
silpnesnis, bijosi mirties, teiš
eina tuojaus iš eilės. Tokiam 
bus (taskirtas kitoks darbas.“ 

Po tokius p nikai bos nei rie- 
nns kareivis ne imsit raukė iš ei
lės. Visi ėjo j kovų. Baisu.* bu
vo Misirėmimas, iš to Im tai i jo
nu. kaip sake K|iriuiJdui>, svei
kų visai nedaug beliko. Jis pat
sai buvęs .‘-užrista*; dviejose 
vietose, le-t ncavnkiai. Mukde ■ 
no kov<»s piiM>kmės jau senai 
visiems žmomaĄ Rusiju ten 
galutinai oru lošė karo Bet 
svarbiausia tn> savotiškas ge
nerolu utvirimias. Karininkas į 
(matškitio kur<-ivimm visų ar-| 
mijos stovi.

' rtefvt i
dys pasitraukiančiu* iŠ kovus.

Girdėjau, kad ir Amerikos 
armija narsiai kovojo su prie
šais, Im*I truputį pasipiktinau, 
vienų kartų, pamatęs kaip trįs 
kareiviai, sutikę karininkų gal- 
vėjr. visai ju nepnsveikino ir 
neatidavė kariškos (Mgarbte. 
Turbut čia įstatai tu nereika
lauja. Tariaus aš bučiau viaa- 
dos už tų, kad žemesni* karm- 
vis [Migerbtų vyramų. To rei
kalauja pačios armijos sivin ir 
nauda. Ta (mgarlųi nędaiv 
naudus karininkuMis, bei daro 
naudų kariumuenei.

Atidavima** (Mųrarboa—nėra 
tai mntižeminiiiias. Jis tik pa- 
- ’ * • * ’ ............... .
viiuinų — džentelmoniškumų. 
Tų reikia daryti ne iš baimės 
ir supratimo kas armijai nau
dinga.

Zetuu budu žiiKįgils sųivysitai- 
lis visadaa jjaniekina vytvenį 
ir jiarodo savo storžieviškumų. 
Kariuomenė suaidrdauti iš sn- 
pm u taurių armijos reikalus 
kareivių vra tautos stiprybė ir 
jos laimės apginė ja.

Kaųsgi tad malonu išgirsti 
džiuginančios žinios iš Lietuvos 
apie miisij kareivius. Kun. Stri- 1 
mas. aprašydamas •• Brango” ' 
savo pirmutinius įspūdžius 
Lietuvoje tarpe kit-ko |>atnin« - 
įo, kad aut Lietuvos rul»ežių— 
Ky įtartuose—knip kareiviui,
taip ir kiti muitinės valdimu- 
ka laimi mandagiai ir prielan
kiai a|taieimi su keliauninkais, 
ĮMTŽi u rėdanti jų jibmis ir kitns 
daiktus. Toks valdininkų ir ks 
reiviu ;>asielgiinas su keliau
ninkais a ilgšiai pakels musų

> . avet imta učių aky **- 
Kiek kartų man tekdavo susi
tikti mi keliauti inkais, kiurio 
tankiai lanko svetimas kraštus, 
iš jų kalbos patyriau, jog tau 
kiaušiu apie tautos prakilnumų 
sprendžia iš 'tų jiirmutinių 
įspndŽių, knrinos įgauna ant 
rubežiaus. į važi u<xlami į kras- 
m.

Kun. D. Mikšys,
b. Kariuomen. 

Kapelionas.

ATSUA ŪKIMAS Į LIETU-' 
VIU8 OFICIERIUS 

(KARININKUS.)

u* <*Ui

Narvuotas Vokietijos imperi- 
jaliziuas, ta autokratijos tvir
tovė, liko sugriauta taip vik
iam. kaip galinga Amerikos 
Suv. Vai. demokratija stojo į 
kovos laukų. Aviu Alijantų per
galei Priruruzijos laukuose, ir 
Uetuva ši am lie susilaukė lai
mingų neprigulmyliės dienų.
. Nemažas skaitliu® Jūsų,—A- 

Į menkos lietuviai karininkai,— 
žygiavo jn> garbinga Dėdės Sa
us* vėliava ir grįžo iš liepsno
jančios Euro)MM> su (argai ės 
vainiku. Tuo metu lietuviai, 
niekindami mirt irs pavojų, šo
ko j nelygių kovų tėvynės gel
bėti ir—taip-gi laimėjo. Te- 
maus, kad n kilos valstijos po 

i sunkaus kovos dai liu ilsiai da
bar ir žaizdas savo gydo,— 
Lietuva dar šiandie neturi po
ilsio, kurio ji taip trokšta. To
dėl, Jus garbingi TVdč- SaifiO 
nesuteptus vėliavos karžygiai, 
savo patyrimu ir <lrų>a padėki 
te dabar savo gimtinei atsikehi 
jš griuvėsių kapo ii* pnsiliuo. 
šuoli iš svrtiinžrniių jungo!

A teliepkite visi karininkai 
lietuviai. Just: motina Lietuva 
Jumis nori matyti ir pagerbti 
ir kviesti į didelį tėvynės ut»ta 
tymo dprbb

Lietui mi karininkai, lygiui 
Al L 
8_1 in
Vt
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MESKIS MARŠRUTAS.^
Galutinai, nenuunomas.

Aiuonti Cliicagos Distriklo 
Komitetas Uetuvos Laisvė* 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
lJetuvos Misijos maršrutų su
rengtų sekančioje kolonijose

Nedėliąje. kovo 7, Spring 
Valley, IU. 2 vai. vok.

P&nedėlyj. kovo 8 d.: Indis 
na Harbor, Ind- 6:00 vai. va- 
kare ir Gary Ind., 9 vai. vak.

Utarninka, kova 9 d.: Emi
St. Louis. Di.. 7:30 vai. vakare

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha Nebr. 7:30 vai vakare

Rapidz, Mich., 7:30 vai. vak. 
Augščiau nurodytos koloni

jos turės progų turėti pas save 
pažymėtose dienose Im* atmai
nos IJ et u vos Misijų.

Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir bonų j 
užrašinėtojų. z

Vizas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose | 
tikrai prakaito* įvyktų.

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai (Misiliktų Misijų nuly- 
<liut į susirinkimo vietų.

Vanlu Chicagos Distrikto 
I/irtuvos Paskolos Komiteto 

S. V. Valančius , ir P. Baltutis, 
3246 So. Halsted SL, , 

Chicago, Lll.
Tdefutmi: Drover 701, Drovėr j 
3514. Yards 6126.

Vnq ir Motėm Rūbų Kirpt- 
no ir Deaifnmg Mokykla.
Mu*ųa iiumi lr mokymo budu
■r' turu lAlkv Mraokstta vl*o ama

lo.
Moo tarimo <mt«tau*iua ir •arteli

mu* kirpimo. dMigntng U* olų vinto 
•kytiua. kur klokviouaa rauna 4,«ro» 
praktikes- 'beatnioklndarnaa.

VIMom Mūvimo akyrtuooo tnaMooo 
vurtnųea elelttro* J'nra.

ZHMMM k tok vien* ateiti bite ko
feino UUkH. di<4H ir ar v» įtarau. pa- 
MiUnr+tl tr panika)bėti dėl «*lrn>.

Paitatnn daromus aulig mtero*. tį
soki o aU IU.ua tr dydiiu i* bet kurtM 
tumių knygos.

MASTER DESIGNING 
SUHOOL.

ta v

L R. K. R. KAMPELIS

Boksiukų reikale.
Didžiosios pusnys ir suie-1I

go kulnai, Didžiųjame New 
Yorkr. buvo sustabdę por dvi 
savai t i a beiną nuėsto dirbtu
vių veikimų. Kompanijų, dir
banti haksiukus, prašosi nors 
truputėlį palaukti, nes. girdi, 
jų darbai yru j jas i lik ę <tviern 
savaitėm vėliau. Taigi L. lt 
Kr. R. skyriai. uL>akiusieji 
įdėt. Kareiviams dovanoms 
baksiukiM'. malonės palaukti. 
Gi mes kaip juos gausime, tuo- 
jajis kiekvienam skyriui pa
siųsime.

Gauti drabužiai.
Pereitum dviem savnitėnp 

gauta drapanos iš Koreester, 
Mass. 2 liuksu, iš Mc Keet 
Rocks. Pa.. 3 baksai. iš I’itt> 
burgh. Pa. 14 baksų, Sveteliai 
su pa nei akrmus gauta iš Du 
ųnrsne. Pa., Union City, Conn.. 
Ėliznbetli. N. J., BrcsJclyn, N. 

Y. (13®k.).

Hartfordicėių auka.
Gerhiain. Hartfordo Conn. 

klrlsMiar Kun. Auihotns pri-
I I R mitai Ila*—t jw*l
Inu nuo nurengto vietos sky

riaus ijiuiuru $j(J12.56. Maly, 
ti, kad Hartfordo lietuviai 
darbavosi visumL jiegomia, už 
kų jiems, varde IJetuvos naš 
laiėių ir kitų varguolių, ta- 
riMJiM* dideliausių ariu. Yra tai 
pa molis, kml ir kitos liet, 
kolonijos tame neatsiliktų.

Jau veikiama
linzei ton,-Pu. klebonu* gerb. 

Kun Kndirkn praneša, kad j> 
yrn pasiuntęs L. Kaufl. Kr. II. 
centran pilnų hnk<ų visokių 
dovanų Lietuvos kareiviams, j 
Ulevtdandieėia! ugi (jesižadi jo 
tuojaus prisiųsti.

Visais Lietuvos Kauti. Kr. 
iM*ui. rrikamia knupkires (kis: į

J Tumasonis sekret.1 
uriuid Strvet, , 
Brooklyn, N\ Y.
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Dr.A.BURKE

(Lietuvi!)
it* W. Markei Str. 

Futtavtne, Peana.
Su rtUvSUa t*««tala brika* nno 

Nuo 8 ne 1® mL ryta jįrt 
Nuo 1 Iki I vai. po pietų 
Nuo t Iki 8 vaL vakar*.

•:i

v

Dr. G. M. GLASER
Fraktlknvta >• tMtal 

fm-ji 814* fta. Mnryan M. 
Kerta lito K- dile***, IlL 

IfPECIJALTBTAS 
Moterakų. Vyrlikų, taipgi cJiro 

nilku tt*M.
OF^O VALAKDOa. Nuo < ryta 
Um 18, nuo II Iki J po puų PUQ„Jį 

Iki I ralaatet rfcitare 
N«4*Uomi« buo | yą I Pp pK.

Telefoną* Tarda 88f

IMI! tta. Mi

T*L*XBO*l

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

I.IKTTrvp» ADVOKATAS 
4M> S. WOOD MRKET 

73* W. I«Ui STHIl’I 
CHICAGO.

3107 So. Morgan Street 
cnicAGo,^aį«ojH 

VataaZaa: - I Itl U U ryto; 
« po pmo im a M«d*uo- 
mto auo 8 iki I **L vakar*

i 
i

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvi* Dentista

Dr. 0. VAJTUSH, 0.
Hrrcva akiv sfectalistas 

tal«Mn<s* akių

įuM »o««. a<alra. 
Ua. afKaaataia, iw- Tl*. «irr» «*««*■•■ o aa

H' alatatcMluT karkia aM-ų
katerakta ktn ■**>«. a**r»> aki* Mdaaun. 
Imrama *raa»n»M Mtm varMaMia ma. 
iiuui-aa * (aidam dalinai *nial*»M <•(**. 
>*L tall n aiil mataTOtaa mt- raata. *t*4- 
k<t« aavn rac*jm><! *» .aikiM niaakitne ma. 
Ujkiaa. *aia*<tar m* lt tui i *aaar* b*.

| aa» 1* ra. i t»I. s* »■•«•*
ms W. 47tb Sk ir AshlMd At.

Trl^Mun Orai tf MM.

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

pins Jums at nu neini gari®*® ne 
V\ Allžltt | \JlHttkit• ♦ • r L. *’Jm*

Povybu Radciki*
, L. A. !aaj»»ra*.'

257 W««*t 71*1 St.. r. 
V„^T_.X jų v

•MJ

A

IU.ua


BUREAU

W-’COMRONWEALTH EDJSON ri JT
Electric shopS f

tam*

(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys žūti (bankinis fio-‘ 
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais. - -■r-.a

^itf|pę2pnt!iw*rtnlkntj tr vl*a* laikrodi* *p«Hlvf*-

•—Gan kartu *vi«»*u ir aaatnbiuti. pati Puti kaipo

dol įMyrtuio akle* burn<-.«. aualea gar- 
rlrktro* baterija labai pasekmingu nr- 

ncMiiclrcnmaJu bankinę rplstely 
tdnlramr antra* amnraktncnima *n dMi.

Su ketau laikrodžiu priatunfian** pilna* tnforma- 
tnerl* uiaiatato. Dabar patnMyk. Kirk naudo* ir 

Xriia.ro akirtutno, kokj lalk-

mp ils yra netik rttltelinaaa. bet p««raMaaaan

—.

TRADE MARK

Kaunr», 22-1-1920 m. 

pas mus visa darbo 
tai ruošimasis prie
Reikia prisipažinti,

XNO.

4IU0MI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con
sultation Bureau, nuo Panedėlio Kovo-M&rch 1 dienos, š. m. 
perkėlė savo ofisus į pastovią vietą: 35 So. Dearborn Street, j

f- - J- - 1— T*-11.n-'- OAd -1

LU|M4 UlLuAįOil kULLUlUU X1 AA4.U1 ųįUUUU KU1

greitai ir saugiai;
Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta laiva

kortes, pasportus ir t t.

Veda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai.

Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare. 
Nedėliojus nuo 10 vai. ryto iki 2 vaL popiet.

Baltic Consultation Bureau Ine.
35 SO. DEARBORN STREET, ROOM 206, CHICAGO, ILL 

(Išsikirpkite adresą, gal bus reikalingas)

Dabar 
s va r Imi, 
rinkimų, 
kad musų visuomenė laimi a j Mi
tinga ir nejudri. Reikėti daug 

i pinigų ir aistematingo darini 
padėti. Tai-gi reikia pinigų rin
kiniams varyti. Reik ir aiškių 
įgaliojimų, kas turi ir gali A- 
merikos katalikus pas mus at
stovauti iš sugrįžusių Lietuvou 

DHK Iki t<l lllėU IIA. 
galime tinkamai susigaudyti ir 
išeina kartais nemalonumų. Se
nai jau mes girdime buk rinki-

'I.-.v * i-

10 ar 20 tuksL dolierių, liet ligi 
šiol tie pinigai nėra parėję.

Be pinigų mes neįjudinsime 
taip apsnūdusios katalikų vi
suomenės. Bepig, kad katalikų 
atstovai nepasivėlintų atsiųsti 
pagelbos.

Visas katalikų gyvenimas 
daluir koncentruojasi pas mus 
Katalikų Centre. Lietuvių Ka
talikų Veikimo Centre, į kurį

5,000
FEDERAL 
COUPONS

DYKAI
Su kiekviena 

Siuvama Mušimi f ■E■
IO

Šita portable
clęStro* inaAina
vtrihui__ir _ rišli**.
Meri* lualiatr w-

HOBRi vnium ir
galim* lw>r>'a i 
paneML

Tiktai s5 Iškalno
Unitui h*. Mažai- Mėnr-dniaH 

MokraCtai*
tai rinkau Ką rrlkln Janis 
mokėti. JHftt’ IcuMumeriu 
atov Kompuljo*. »u ja an- 
UiupjK darbu Ir laika

VVESTERN ELECTRIC
Portą b Ie Scwing Mar h Ine

Atlieka vlsfl suuky siuvimo darbą—kojos pnmy - 
ntmo* valdu uuiAjd*. auresuliuoj* crultuina. N**rt»ik 
nuolat koja mint. Prldrdatpa* pri* Aviena aocketo 
Nusipirk dabar!, ••

DOVANA VI8IEMS DYKAI.

55ap T«i ha* nor* nepapnuM*. NtMdabtaaHU* laikrodis, liauju ifirailiuiu. 
apie knrj dar n*nl rtrrfljpa. Laikrodi* ym iMuJsuaiu lAraaima laikrodžiu 
■rilyje Aplo Jo prakHnfutn4> kalba tamlap* paduota* aprakyma*: 1—TTo- 
4«t *a!*rw!n« tr vnlkntaa kntp tr pnt*r*<*«s l*ntrn<l«, f—padaryta* W er«. 
»ia«*lo matai o taip kad sali puti iim>J* Ir roatudega ir **ll lAlaikytl par 
ria» taro •yrantm* S—Au(Mlo t coliu, plo&o 13 rolių <— laiko laiko 
fcriau n«cu koka aor* kita* laikrodi* Ir n ra u r 61 in* t>«-i mlnuto* 6—Gra- 
raalacita* nni 2C metu- 6—Turi «kainl>utt. kuru taip Mnurkiai ekamlilno. 
kad ir kk'Maua.'al tnlc«aitf| prikaliu i* tnirgo ir l*k*!ln I* lova*, kad J| 
nutildytu. T—Naktin* utmaqj nereikia kalti* ir Itabtl aapalkoa idant pa
matyti khkin vnlnndn 
ria aioktro* >yi ___ -—r___  .... „ . _ __ _
kambarini* ar oflalni* varpoti* <lol padauklmo r*ik*>aujama* ypaloa. 
•—Turi <ci»iniuuujairi| lempute 
kM* voaia* ir dantų. 10—Turi 
dyuiul norvIAb u lirų. 11—Turi aavyje 
dvtrri pcrrkyrtmal*. virtiną

nanti paalai-ti rimta, 
rljaa Komblirrrfjrm nu 
parankama p.di turrti ii tokio laikrodi* _______ ___ __________________
r<>dj tplrkiuui. vta<t «nre*nlo ui Lt# nesauaf. Alink* laikrodi* privalo 
ranti* kainoj etubaf, - * * -------------------

.-'■(■■i imcriu*. anm mtaa tainmaia napaaarų uatanja 
užtekti aat keliu motu, o pankui labai lengvai 
roflia verta* 320.00 maitai**1*, bet mreri dnt jy 
iMk* pantavin rlm* tik pn lll.tl laikrodi* yra 

■. pUilru* DYKAI.
rolrDni tratų priė
jo '.Įdirbimo Inlkrod) lalkro- 
na nr-» stiprų* Ju lukM.il i: 
trduodatnaa po JI 00 ir da,i- 
r truuip* laika. Jei ui*i«akyal 
-!J. Taia, Jei nori plikti k:u 

u>, |H.*-.u»* uiuua rankpmiau t>* t i v*.
ifkredl *u laikrodėliu. Mkuatu* Mta>o*4at r»'r* 
purinami et i prc<a. raifk tu: jasm.

PRACT1CAL SALES COMPANY,
• « , oa* • »•

v»i»g nrcmic, nepu vaKayo^i.

r

• «ai«xu
laikrody g-idl
B»u?ų Tn» tafk 

prr trjtppt 
kai r «pn

CA1 DYK;

i. o miMi dnf 

k-a- 4

J '■ ! 
ų airi

d! r

•almi 
Jutu* nepalikt

'■ mirai*, tą tm 
MUllrtnv triiini 
kų t-iMniml. i

DTKjkl tik P

otnra 
daifer**

kun. laukaitis įstatė kun. Vai- 
= lokaitį, dar būnant jam bolševi

kų nelaisvėje. Tas Centras yra 
sujungęs visas musų organiza
cijas. Kas savaitė būna posė
džiai bendri visų organizacijų 
atstovų. Gal tiksliausiai butų 
dabar pinigus, skiriamus kata
likų organizacijoms, kreipti per 
Centrą. Bent praktika rodo, 
kad Centras tiksliausiai gali 
tuos pinigus išskirstyti tarp ai
škini organizacijų. Pavyzdžiui, 
parsivežęs pinigų katalikų or
ganizacijoms kun. Vyšniauskas 

liš Kanados skirstė juos per 
Katalikų Centrą, nes čia yra 
kontrolė, kad pinigai butų tik
sliai vartojami pagal aukotojo 
įsakymo.

Kas važiuoja į Lietuvą, tesi
rūpina parsivežti pinigus do
leriais. nes markės kursas dar 
vis žemyn puola. Pas mus išsi
mainyti lygiai gerai galima 
kaip ir Amerikoj. Geriausiai 
vežtis dolieriais pinigus, kaip 
Įiarsivežė kun. Strimas. Jam 
muitinėje sakė Amerikoje, kad , 
dolieriai pinigai (banknotai) ( 
nėra draudžiami vežti. Jeigu 
dolieriais pinigų nebūtų gali
ma vežti arba butų pavojus, 
kad gali kelyje pavogti, tuomet 
geriausia vežtis Trust Comp. 
arba Equitable čekiais smui
kinis po 10, 20, 50, 100 dolierių, 
nes tokie lengviausia išmainy
ti. Dalį butų galima ir markė
mis čekiu ant Berlyno pars i ga
benti. Bet dauginus patarčiau 
dolieriais gabenti, kaipo pasto
vesne valiuta, žinoma, jeigu 
matytuL kad markės kaina kįla 

«**»!• *«««*«*• * i«: 14« a »«i* ■■■ * 4
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mainyldt iškarto j markes, kad 
nebūtų nuostolio. Vietoje pasi
tarę su kitais matysite kas da
ryti. aš tik tiek tesakau, kad 
jias nius lengvni galima išsi
mainyti dolieriai į markes pa
gal dienos kurso. Ligi šiol kas 
gabeno markėmis, visi turėjo 
nuostolių, nes kol sugrįžo mar
kės kursas nukrito. Bet jeigu 
markė pradėtų taisytis, tai ga
li ir atbulai bnti.

Rūpinamės suorganizuoti pi
nigų siuntimą iš Amerikos Lie
tuvon, bet siuntimą teisinga, 
kad žmonės turely iiuu«ių, u m* 
nuostolius. Lietuvos Ūkio Ban
kas ir Brolių Vailokaičių ir j 
Tt.vA* R«n1r«a

iKaip tik pabaigsimo daryti nu
tartį, tuojaus pranešime Ame
rikos lietuviams. Meldžiamas 
užrokomenduok gerai Ameri
kos kunigams ir surask žmonos 
įvairiose Amerikos vietose, ku- 

j rie organizuotų pinigų siunt
imą. Brolių Vailokaičiu Rankas, 
kaip žinote, ėmėsi permušti 
tremtinių pinigus iš Rusijos. 
Nors buvo baisiai sunkios sąly
gos, nors reikėjo slapta gaben
ti, bet taip viskas buvo rūpes
tingai ir sąžiningai atlikta, 
kml niekas ir po šiai dienai ne- 
mgoja. Tai-gi gali drąsiai pn- 
t-nrti c<vh»H r>nv tvtnrln bntjVn ri» 
ingus, iugi tuoj įH'sigiu sinuiiie, 
nes nebuvome radę teisingo ke
lio. Gavusioji ligi šiol iš Ame
rikos pinigus nesidžiaugia, nes 
juokingai žemu kursu išmoka
ma. Kai-kurie tiesiog nei ne
ima pinigų, žadėdami rašyti 
protestus Amerikon prieš tokį 
išnaudojimą. Kol nebuvome 
suradę kelių gerai ir teisingai 
padaryti, nedarėme nieko. Da
liai- pradėsime pinigų siuntimo { 
darbą ir tikimės, kad siuntėjai 
bus pilnai patenkinti. Reikėtų 
prasiskinti mums tik Ameriko
je takus.

Pas mane dabar vieši kun. 
Strimas. Jisai daug papasako
jo apie amerikiečių darbų di
dumą ir naudingumą Ameriko
je. Labai džiaugiuosi, kad ge
rai ]>avyko.

Naujienos tokios:
Lietuviai nebeteko su bolše

vikais fronto. Tjitvini susitarę 
su lenkais ūžė nu Dvinską. 
Lietuvių kariuomenė liko užpa
kalyje. Latviai jsuusakė nerei
kalauja jų pagelbos. Tokiu bu
du lenkai su latvių juigelba no
ri mAs užslopinti Bet kaip iš
eis galų gale dar negalima nu
spėti. Bolševikai nutikę visus 
savo priešas—Dimikiną, Kol- 
čaką, Yudeničą- gali duoti ir 
lenkams. Apskritai imant si
tuacija labai neaiški.

Vidurinis šalies gyvenimas 
gana normaliai eina. Kairio
sios partijos, žinoma, nori nu
versti valdžią. Tai pilnai su
prantama.

Misija pp. Bielskio ir iMizdy- 
no dar nežinia kuo užsibaigs, 
nes lietuviai bijo amerikiečių 
brigados, ypač dėl algų skirtn- 
mo. Jeigu butų algos lygios su 
musų kareiviais ir kareivini 
butų lietuviai, tai tiek to. Bet 
jeigu reikės algos amerikoniš
kos ir dolieriais mokėti pagal 
kurso, tai brigada tik nelaimę 
šaliai gali atnešti, nes sūdo- 
mv*«uMH*uB juumj aariuuiurnę. 
Tai-gi ir “Draugo” nusistaty
mą mes randame teisingu. 
Mums reikalingi pinigai, o ne 
jų švaistymas. Visą tą samany-

Oleomargarine

į

>N

XX

gra- 
j mo
tai p 
]x?r

Piningus:
Perkant visus savo RAKAN- | 

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir tt pas

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščiu.

Tclrfonaui Slonroc 3500
Krautuve atdara Beredomla Ir 

PattŲrčlomia iki C vai. vakare. K i Ūla 
vakarala iki 10 vakare.

P. CONRAD i
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI. =
Kurie raunate paveiknlu* 11 IJetuvoi S 

nMLtldeliodnml pasidarykit* daurlaua arba g 
dideliu*, Mm parimama mhui padarom* S 
dld«llua Sudedam ant vieno H helių aklr- S 

******* ■' "S *~ -4 S*”*1 ’’
Trankiam* paveiksiu* namuo**. pri* S 

BainyCIo* atielgn**, veae>ljo*e. grupe* S 
parlvnlu* ir tt liarba atliekame kuo**- S 
rtaurna. Fhon* Drovar (S6t S

5lllllUlllllllllllllillilHtiūilllUIIIIIIIIIIIIIIII>U!t|ir'*'*.|||imillllllllllllillUIIIIIIIUUlff

r i
ĮMANUS *r? iScbirfrna fnrmnln ir mn-

kj dermskomis metodos mašimo dūda Jums 
MM Oleomargarine. Tepkitės MM ant 

duonos—vartok virime—arba su karštom daržovėm— 
jo skonis neapsakomas—jus tuomet pastebėsite, kodėl 
jis turi Ovai Labcl—“ženklas kuris pilna; atstoja savo 
vertę.“ Užsisakyk nuo savo krautuvninko svarą šian

die. .

ARMOUR ACOMPANY
CHICAGO

ValilMiJrukiU kurt* 
išima abejojimą 

I* pirkinio.

American Erpress Co. dėl lie
ta r pi o siuntimo pinigų iš Ame
rikos minėtųjų bankų vardu. 
Rūpinamasi, knd pinigai butų 
galima siųsti markėmis ir d<»- 

i hfriRiji-t’f kini.- ir kad tokiai k 
! jau pnigais butų išmokama.
American Fxprew» Co. turi sa
vo akyrio Berlyne, tai gi jau

)1 J

kad pinigą

73 NAMAI
bnti parduoti Trumpa

me Laike.
Nuinni mūriniai 21 me

to, biznavi kampai 5 bun- 
galovs ir daugybes lotų. Pre
kes namų nuo $3200 iki $21,- 
000.00.

Namai randasi nuo 45 gat
ves į pietus iki 79 gatves nuo 
Halsled į vakarus iki Kedzie 
Avė.

Didelis pasirinkimas 
žioj apygardoj su mažų 
kėjimų aukštis rando?, 
kad inenėsinės raudos 
trumpa laika nuperka narna.

Mes savo ofise taippat pa-’ 
rūpinamo pasportus važiuo
jantiems LIETUVON. Siun
čiame piningus ir tavorus į 
LIETUVA ir visur Insurance 
(hjhIrauda) visose formuose.

Darome visokius Legališ- 
kus Dokumentus į Lietuvą ir 
A mari Ir*

Norintieje pirkti narna ir 
su visais kitais reikalais kreip
kitės pas
ohn J. 2k>lp A. M. Barčus

SIMPLDt IDCVLKSAL

nuj brigados stongkitės tai^ PAMMCDPlAi PPAITY 
pervesti. kad neišeitų Lietuvai UUfflmLnUlfU. nCRLl I
skriaudos.

Redakcijos prierašai. Pini
gus daluir gerinusia siųsti per 
Lietuvos ntstovyl>ę. Tai pigus, 
greitas ir saugus I ndas.

BUREAU
4547 S. Hermitage Av. Chicago

Tel. Yards 145

PASPORTAI Į LIETUVĄ.
Važiuojanti Lietuvon kreipkitės paspirtą čia. Užtik

riname gavima pasportų ir greitą išvažiavimą pi loviams 
ir nepilieriams. Advokatas J. P. Waitches.

EDMUND D. WITKAUSKAS, 
4542 South Wood Street. Chicago. IDtnois

=

Daliai rra patvirt'atoe ir varto 
lamo* daugumos lietuvių, kurte gra 
H Ja koacartu** ir auftta! rekoruM 
duajarua kaipo garuuaU koncertu 
padaryta auneajtoae Vaistuose a 
menka M«a <allme jaa parūpint 
sugtta arba temo tona

llslkalauklta katalogo, kur} IMui 
č'jum djkai.
drnnni o uitiv uiiein nn otunoi os fiiRK muoiu uuc
IMO W. <71

PEARl QUEEN 
KONCERTINOS PTkKTTE SAVO

Platinamą Mašiną
nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei j miestą 
važiuot.

Pristatome i visas miesto 
dalys.

KALUZNY & CO. |
5041 So. Ashland Avė.

Tol. l»uulovMril 7Svt>

2804 Miluaukee Avė.
Tai Irrtnr ro»»
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KrutinesKliutįs

REIKALAUJA.

S. D. LACHAW1CZ

ENGLANDERcouch-au>

lai 

btai.it

Dr. L E. MAKARAS
UcUivto Gydytoja* Ir Chlnityi

Katrike uturgųi^s—Gurą 
inokentis mokinanties. 
Trumpos valandos.

Northwestern Car Seal (
108 N. Jefferson St.

Martai* pmiaa nuo ©o- 
0<*« nata* ik ūmo. ar ų»i 
■uo au«taluMU mkrdali 
KiU <1tiu—loiulls. Ku* 
n<- pagimdo bronchus 
ir ko«ul| Kokia k liūlia 

į nebūt Jita tani* ateiti 
įp»« maBo. kad a* Jum 
'•u ataidijlmu ISssaatul- 
.■uoliau kaipo itaovaa.

Chicago, IU.

budus palikti 
savistovių ir

Vakarais, 312 W. 33 St
Tol laM* H»l

pRADŽIOJE šių metų sukako 14 metų nuo 
i uždėjimo seniausio šiandie gyvuojančio 
lietuviško banko Chicagoje—kuris per tuos 
ilgus metus, neatsižvelgiant ant įvairių krizių, 
pasirodė lietuvių finansiniu Gibraltaru.

fii finansinė ištaiga yra tai gerai žinoma# 
Jojio Bagdžiuno Bankai, uždėta.“ 1906 metuose.

JOSEPH C WOLON I

Jetuvis Advokatas
3V RO. LA HTnEKT
GfrrenUno Tsl. Hoonboldt 9'

VakamiM t»11 W »»-nd Mtrata ! 
T»! Rnck*«n •»»»

cznckco. :ii. }

REDAKCIJOS PATRAKOME
Kurt itpulitilu HiMiUBdlntl Ir H esi a- 

£ot> 11 vi mvaiUnl Uetuviakit I'ka
ltu UslknUHI HEPAKTIVIAKA IlhiH- 
trutn Zlumala TKININKU ŽINIOJT 
kuri neatbūtinai raame panironKoti 
pradėti JAJoldiniHI -Buo 15 d HaJan- 
<Jtto totaline* 11x14 coliu dldtlŲ o nuo 
14 li*t 54 piiMluplu k niacino |»ope- 
ri» •Malonakttc a Uita ūkti turinčias 
purunkumu toklm darbui npdirblad- 
tl Mea norėtum* ui e kuorroUiaua au- 
tarti paOMryU ir ■ nitai*** |>t«e m*- 
dėjtmn tklcidinrU to kitimai o Adre
suokite.

IJKTIVIV IKfnVKC ilICAlGJJA
Mvinliie. Mirti.

HiuiiiiiiinuHtfiiHiNniHimiiimtaujmi 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE. *’

h.llūultHt ttltui UtMUtMUuiiiiėŪMicišČM

LIETUVIU ATYDAI!!
Nebūtų Paprastų Darbininku 

visa savo gyvenimą.

Tikrinio-ias 
būda* palikti 
būti savo lx>ą tai įsigyti for
ma. Me> |>agelbwtiine kiekvie
nom Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti t i- tia iš iHttnų 40 akrų 
fartną Wiscon*inc, Lietuvių 
apgyvento] .vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far- 
meriai kurie nuo seno čionai? 
turi apsipirke fantui* bus tavo 
kuiiuyuai. uf'-

Rašvkite mums tuojau* rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nea tai reta proga, o įneš jums 
priaiųsirut* kpiugutė narodant 
(urmub. gelžkeliai, i...e*tai ir 
javai.

(Agentai Reikalingi)

SANB0RN & C0MPANY, 
Savininkai Dept L 

E&gle River, Wūconsin 
Arba 903 Poopies Gas Bldg.

Chicago, ID

Atamanui i* Ini-u. Kutai Apta'kta- u*o*o U A OOZKVNMAO otriau .Nnn 
ubnntlo KttadMortal wlre-< >' audėjo imu imiic* «taur Tru«t InUilUtu 
Kl užlNiiKimui U> n lkalo Himnai audonui tavo ulba vtal* m» A. OUstmoMo Ki 
eta m*. Kuri* prie ailnirmu nuo Tru»l<v Famimfti nqm« nori prtaldėfi J*aU»k« 
iHUJMOyM IMI

* *n*, v k *• ” • '
Iii) g v* atenunu* U TVu- trr Ir jm roMiusa knHtiioriMU* ui uanni Ir Iam 1 

■aitėrtano l>-.-ndru* Iq. ta* fuiėtiM. Uukkt* tou»o prk MMirrlOMt MMCCMMa ir Ml 
bcMdnniv. lAljum* nti-maiu tu tutsiu M TrnMer yri italėm* apnkrlMo* Oitaųp 
tk* and Trn«» Ai., Itumi-

Auhiami uburaietl atatneikllc ir Tru*t CrrCiflAjUtv*.
s 1 talru-MBiui lulau.ki'* nno IO Iki 12 H ryto ir uita 3 iki 7 :S» 1*1. po pietų

J. J. HERTMANOWICZ, Notaras ^ 
3133 EMERALD AVENUE. CHICAGO. ILLINOIS

r. s. isuimui virėju: s įmiklmkktls juukai.lošk lutiume.

ir prie geležinkelių; daugelis iš 
jūsų užsiėmė! pirki y ba; dauge 
lis tapote bankieriais, daugelis 
užsiėmėle įvairiomis pfoferijd- 
mis. Ir, kas man malonu pasa
kyti, yra tai faktus, kad jūsų 
tarjie randasi geriausi šios ša 
lies piliečiai! Mes didžiuoja
mės jumis ir garbė jums už tai!

Maža tauta, kaip dabnr jūsų 
mylimoji tėvynė Lietuva, vos 
pradedanti stovėti ant savu tik 
ru kojų natūralistai reikalauju 
finansinėj pageliam. If kas tu
ri jų gelbėti, jeigu ne jos juc- 
ėios tautiečiai, jos sūnus ir jos 
dukterys? Jus, Amerikos lietu
viai. klausydami savo Prezi
dento balso, spicskitė:* vieny
bėje ir dėkite, dėkite kiek kas 
išguli ant to liuosybės aukuro, 
kuris išpirks jūsų kraujais tiu- 
šlakstytų žemę! Juk dėlto ger
biamas svetys ir tautos delega
tas atvyko čionai. Užtat, aš 
prašau visų čia, ir prašau savo 
Mintiniu knd turkiu l.iet uvuh■ • 4 •

Laisvės bonų! Visi pirkite! To
kiu budu padėsite šiai Misijai 
atsiekti tautini tikslų, kurie 
yra Lietuvos ncpriklausomylk's 
išgavimus. Ačiū’*

Antras, ir-gi žynius politi
kas, Valstijos Prokuroras j 
(Statė Attomev) p. Geo. E. L. 
Johnson, šitaip išreiškė savo , 
nuomones apie lietuvių tautų i 
ltendrai:
“Gerijiamiėjt:—

Matau iš jūsų \eidų ir iš di- , 
dūoa aiydos, kurių davėte sa- Į

NAMŲ KAIN08 KYLA 
KASDIEN.

Bet mes dar turime keletą 
namų, kuriuos galime pasiu- 
lit jums, kaipo didžiausius 
Bargonus. Atai:

T pagyvenimų medinis ge
ras. stiprus namas, po 6 ir 6 
ritmus, toiletai vidui, gesas. 
Rendos neša $58.(X) j mėnesį. 
>a vi įlinkas perka farmu ir 
šį namų parduodu už $3.700 
tuk.-tančiu.- pinigų. Savinin
kas duoda jiaskolų.

Turime didelį jiasirinkimų, 
tokių namų, kur parsiduoda 
iš bėdos ir labai pigiai, tapgi 
turime pavienių namų (Bun- 
galoMrs) Pardavimui ir ant 
lengvų išlygą. Galite pas mus 
rasti didelį ]>usirinkimų far- 
mų visokio didumo ir kiek
vienam prieinama kaina. J ums 
labai uisbfuKetų jeigu kreip
tumėtės mus su savo rei
kalais.

S BL0NK8NIS 
3357 So. Halsted St., 

, Chicago, UI.

!■ Kurie ouvu pu'-nj-'H per Jusi t n Alacaieuricu oiisu.
atsakymai, kud jau priėmė ir prašo, kad siųsti atgal 
tų patį ofisų. Siųsk pinigus per:

JUSTIN MACK1EWC1H
REAL ESTATE & F0BE10N EXCHAN0E 

2342 S. Leavitt Street

skite rankų- PeraiiuA*te tuo 
stebuklinru davimo jausmu, 
kuris uždegė jūsų širdis kuo
met Amerika prašė. Dabar, 

, kiekvieno čionai, motina—IJe- 
i- tuva ištiekė savo rankas ir tik 
■ sako: ‘paskolink,’ nereikalau
ti ja, kad ‘duotum.’ Kaip elgsitės 
s jus!

Mes, čia amerikiečiai, hori- 
. me išreikšti jums giliausius liu- 
} kėjinius, kad išsipildytų visi 
j1 Lietuvos tautiniai troškimai. 

Ačiū.”
Kalbėjo ir kiti žymus šios 

s j šalies piliečiai, kaip p. Boven- 
kirk, jirezidentas Boerama Co., 

• j p. Egan, viee-prea. Pullnmn 
Trust & Savings Bank, ir tt. 
Bot negalima visų pilnus išsi- 
rni5l-»♦nlpit.f? ptc Rn/^nV.

I c-ijM niekados įiepaveiylų man 
tiek vietos. Vis-gi iš kalbų p. 
Daldln^rg ir Geo. E. L John 
son, galima gana apščiai sprę
sti, kokį įspūdį musų tautu pa 
<inre ant Amerikos. Jųjų ragi
nimas pirkti laisvės bonus tuii 
svarbių reikšmę. Jie jiermato, 
kad atėjo “jūsų liandvino lai- 

ikaa’’ ir ‘‘jūsų tautos krizių,” 
(kuomet kiekvienas iudividua- 
liškai turėsime parodyti ar 
įneš ištikrųjų trokštame tos 

.“liuosybės” ar tik užsiiminėja- 
me tuščiais žodžiais, kuriu reu 
lizacija panaši dūmams. Ir iš-

< tikrųjų, mes visi žiuonte, kad 
i “finansai”, tai tautos nugar
kaulis. Be nugarkaulio negali 
būti sistemos. Todėl įneš lie
tuviai prisidėkime knisiuos- 
niaukiai prie pirkimo laisvės 
Ismų, idant musų Lietuva p<> 

| keturias dešimtsvk keturių m. 
įgalėtų Imti lygiai stipri ir ga
lingu -Mvaimi, kaip ksd dabar 
Amerika stipri ir galinga po 
tiek metų savo prasidėjimo.

Mar garėta.

Kad p. Jonas Bugdžiunss buco pilnai patyręs C- 
nuasuone, gerui suprato baukiiiiuii reikalui jr mokėjo 
kaip investuoti žmonių sudėtus pinigus ir juos pilnai 
apsaugoti, liudija faktas, kad jo įstaiga {Mrjp veno 
sunkiausius laikus, įvairius finansinius kriziua ir šian
die paM'kiniligai tebegyvuoju ir auga.

Kada 1907 nu-luuae. užėjus fiiuiiumiui kriziui. 
■ iuugvlis bankų mokėjo čekiais delei stokoa pinigą 
Jocio Bagdiiuno Bankas mokėjo pinigais, nes peniui- 
lyta prisiartinimu finansinė apdra ir pagaminta už
leki mu i piuigų.

Kada 1916 meluota’, užėjo i hn aguje bankmo au
dra ir vienas baųkaa po kitam virto kaip grybai prieš 
<l«ugį. Joimhi KagdiiuiMM pareikalavo vaistijoa proku
roro Ibiciay Hoync idant jo bankas butų prižiūrėtas 
ir tikras Kimia vidau pnuwštas Nutinkant ag teom 
tvikalavium. prokuroras paskyrė patyrusį bankinį ty
rinėtoją, kuris po savaitės laiko atsargaus kvotimo ir 
pbrkratiBėjimo banko turto iė aeknracijų išdavė pilnų 

■♦rsfMirUp kariame pripažinto kad Jonu Baądžimio Bau- 
kas yra geram ir stipriam padėjime. Negana to, Jonsa 
Bagdžiunas sušaukė būrį depozitonų iš kurių tarpo 
likusi išrinktau komitctaK perkratinėjimui banko tikru 
stovio. Minėtas komitetas. suMidedaiitis ji 13 narių, 
suvu raporte pilnai pripažino Jono Bagdžiuno Bankų 
kaipo ištikimų ir stiprių finansine jsUiga ir tarp kitko 
pxsakė: ‘ Pagal tankinio tyrinėtojo raporto ir musų 
lu-nų putyrinių, žmonėms netik ka nereikia abejoti 
apie Jono Bagdžiuuo Bankų, bet kiekvienas gali be 
baimės pasidėti ten savo pinigus, nes ir mes ten turi
me pasidėję.“

Buvo atsiradę ir užvydin&ų asmenų, kurie migi- 
iki kenkti sparčiam ir pasekmingum augimui Jono 
Bagdžiimo Banko jmleudami įvairius melagingus pu- 
skalus. bet tas nepadarė jokios įtakos, o jeigu kas ir 
abejojo, tai tas savo pinigus gavo ant pareikalavimo.

Jo&o Baldžium. Baukuj* «odėti pinigai visaip s* 
yra inreatuoti tokiose aricurncijum-. kūrins galima 
trumpame laike apversti j grynų pinigq.

Jonu Bagdžnuio Bankas patarnauja nelik tauki- J 
iiiarne sky riuje, bet ir jvairiuuta kituose >r.kaltume, o 
ypatingai persiuntime pinigų Urluvim, imrupiRUne į 
laivakorėių atvažiuojant ir išvažiuojant lJduvon, iš
gavime pitaportų, padaryme jgidiojini;;. išdirbiru ūu- 
kium-ntų perkant ir parduodont nuueavrbcs ir biz- i 
nius Per tuos 14 metų patarnauta tūkstančiams Amo- 
eat-s< 4*as$l«**** «i—» i,4 —X Įs šasi * n s Abi s s>ąS*a - Ą-•S»V* •• I — «oa««MS •
menkoje miestu lietuvių apgyventu kariame ursi rastą 
be loviu, kuris nebūtų turėjęs reikalus su Jonu Bag- 
džiunu Banku

Jono Bagdžiuno Bankas yru patarnavęs lietu
viams taip gi irJgijunr nuosavybių duudaniM lragvas 
ir pneuuuumi tšlj gas. o .vpstingai Wart Sidc apygsr- 
dojr. kur likosi pamatyta su virš 50 muderuiakų mūri
nių namų ir visi šiandicyra nuima vyko pilnai už»<ga- 
tiėdiuujdų lietuvių.

Jonas Btigikiuiuu* nelik kų pasekmingai vaide, sa
vo taukų, bet dar padėjo suorganizuoti ir kitus tau
kus, o tarp jų ir Cuivorsat Statė Bankų, kuriame šiun- * 
die jis ym vienu iš didžiausiu šėrininku ir direkto
riumi

Lauke inberty Bonų vajau* Bu vieny ių Valstijų S 
Eklerai Ik ar r ve Bankus jiaskyrė Jono Bagdš'U'm 
Bankų ufieijalc įstaiga užrašinėjiniui hunų ir priėmi
mui už juos niokrsrių. •

t Prie alus progos p. Bagdžiunas uort ištarti vmdcium 
wvo draugams ir koMtumcriatini širduigų #ėii| už prir- 
Inulcių ilgmctiuę paramų, tikrindamas ir aut tol m * 
pilna užaanėdinima vi asine. Turėdami reikalą kreipsi
tės Mun.’iiiluii ariu laišku sekančiu antrašu

btai.it


KAST ST LCU18, ILL.
______________

Utarninko vakare, kovo 9 d., 
192(1 m., atvažiuos į Kast St. 
Louis, III. Lietuvos Misija, 
l’takalinis prasidėt; lygiai 7.:S0 
vai. vakare, High Sehool Audi- 
toriuni. ant 10-to* ir Oliio gat
vių. Svetaim- ram Imk i viena iš 
gražinusių E. St. Louia’e. Taip
gi ym laimi parankioj vietoje, 
neg pačiame vidurinieatyj, ku-

X\ Jonas Smitas, P. Jūdys, J. 
Steponaitis, P. Dedynas, 0. 
Niežai t ė, D. Barštis. A. Takė
les, J. lirniB, P. Butkus ir J. 
Hakauakas 75c.

Smulki) aukų $11.25.
Viso $55.00. 
Aukos teiktu* klebonui.

*M», Ta* Pat*.

7 ELIZABETH. N. J.

O RAU6AS

rią lengva bus kiekvienam sn- 
raati. Svetainė yra didelė, nes 
talpina keturius tuksiančiu* 
žmonių.

Lietuvos Lousvės Išgavimo 
Komiteto metini* susirinkimas 
įvyk* nedėlioję, kovo 21 <1., 
1920 m.. 7:30 vai. vakare, p. A 

MMro'c*v• * * iv v> n * •

ninn ir iš apielinkių nibudriUj 
lietuvius skaitlingai tame vaka
re Kuvažiuoti. Čia nie* turėsim 
gerų progų išgirsti mų.“ tėvy- 
liės ęt**Ą<ivw Indi1** ir žipiH* nJ- 
režtjis iš laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos.

* Visi lietuviai ex-kareivini pa
sitiks Lietuvos Misiją. Bus be
ita*. Dalyvaus ir parapija* 
chorą*, ii."

Misiją paaitikti rengiasi ir 
viso* draugijos su didžiausia 
iškilme.

Lietuviai, lie skirtumo pažiū
rų, nepamirškite, kad tas vaka
ras mums bus vienas iš bran
giausių. Jame pamatysime se
nui laukiamus svečius ir per 
juos išginime tėvynės prašy
mų. Jie gyvu žodžiu nupieš da- 
Imrtinę Lietuvos padėtį ir erš
kėčių keliu žengimų jos į laisvę, 
nepriklausomybę.

Tą vakarą turime pa*i rody
ti, kaip me* branginamu* 1/iehi- 
vos laisvę akyse jo* atstovų, 
knd mes iš tikro* širdies trok
štame matyti Lietuvą laiavą ir 
nepriklausomo, kad mes nori
me matyti laiirvais savo brolius 
ir sesute*, kurie šiandie lieja 
kraują ir. kovu ja sa.tevynė* 
priešais. Tą vakarą me* tufė- 
aime paskolinti Lietuvai ko- 
daugiausia dolierių. Pirkdami 
K L. bumui, tue* padėsime Lie
tuvai prisikelti iš vargų ir pra
žydėti pilnoje grožybėje.

Imi'gj'vuoja laisva Lietuką!
Pasarga. Visi gatvekariai iš 

visų miesto dalių prieina visai 
prie pat svetainės, be jokių 
lierinainų. tik reikia išlipti ant 
Coilimcvillc ir Ohio avė*, ir pa 
eiti keturius kliokus j rytu*.

Nepamirškite tik dienon ir 
laiko.

Komitetas

GRAND RAPIDS. MICH.

augančia banka, su užtikrinimu, kad jie atsakanti, nes jų svarba augs

yra Suvienytų Valstijų Valdžios ir Valstijos priežiūroje.

4633-4637 S. Ashland Avenue

b

kartu su banka. Gera mokestis išpradžių; nepaprasta proga išmok* 

ii ki-mi Vi«i at'mlrvmm užlaikomi <lnnh4»ėi.

liktai vienintelis bankas “užpakalyj skerdyklų’ kuris

kurie kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipriai

negu i>lrk»llu FA ŪMA 
jiImUmiIum |>naiAklninius ii 

bendru »<•», npt* Išturiu 
Wioronalnc. kur Jau daug 
gyvena ir dar lukataačiai

Į
! REIKALAUJA

-

TIKTAI TEISINGA.
M ra. Marv Stiller rašo mum* 

ia bania huaa, Otiit ^ *au*to Ji 
d.: “Tr i ners American Elirir 
of Bitter AVine yra mano vais
tas. kuris vertas nugščiausios 
pagarbus. Aš kentėjau ntf<> 
galvos skaudėj imu, šilas vais
tas man pagelbėjo. Kuomet jut
imų ju prieš einant gultų, tuo
met galiu gerai na< goti, gi mie
gas apiaenhii žmogui reikalin- 
gausias. Jį jmtarin ki<*kvt<>nnm 
vartoti kas tiktai nesijaučia 
gerai."

Tikrai teisinga* laišku* ku
ris nori supažindinti žmonų* 
su vaistais, kurie tikrai reika
linga kiekvienam turėti savo 
namuose. Pareikalauk savo 
vaistininko. Taip iMtinėginkl 
iimeit ^kngcaę* tiilU-j loia- 
ką, kuris geriausias kraujo 
gaivintojas. Joseph Tnner 
Company, 1833-M8 So. Ash- 
land Avė. Chicago. III. (Adv.)

I

,se*---------
MERGAITES 

16 mulų ir auvirš ]>«*tovioa 
Vielos švicaiam 
švariam Eu brike 

Prityrimą* Nereikalingas 
Geistina knd Lieluvaih'*u 
Valandos 7 :30 iki 4 JO 
Puse Dienon SubstoJ 

f iš Savaitėj įuokinantėa 
Nuo šlakio $16 iki $25

Alanui ūkite 
Superintendentu OlEiec 

Savver Rimui t t'oiopany 
1041 — J04!> W. Harrioun• _ . 'į 71, • I . A g '

----------------

REIKALINGI
2 Gabus Jauni Vaikinai ar Merginos

rrii^nuiua 119141-j 
dnrbtu valaniloa 1
U vuland* ruba-

. Etitabctii, N. J.
Draugijų atstovai malonėki

te ftin susirinkimą n pribūti. Gi 
draugijos, kurios dar neišrin- 
kotę unujų atstovų 1920 me- 
•ani.' Į Lietuvų,. Laisves Išga
vimu Komitetą, malonėkite iš
rinkti, arlia senus užgirti. Prie 
to turi liuli išrinktiems arba 
užgirtiems atstovui n s įteikti ir 

I mandatai. Tas būtinai reika- 
į ringu.

Draugijos atstovus renka nuo 
kiekvienų penkių dešimtų (50) 
narių vieną delegatą. Gi drau
gijos, kurios neturi 50 narių, 
gali rinkli vieną atstovą nuo 
draugijos vardo.

Draugijos reikalaukite nuo 
savo atstovų mėnesinių prane
šimų iš veikimo L L Išgavimo 
Komiteto. Paskatinsite juos 
lankyti L. L. I. Komiteto susi
rinkimus, o iš to bus nauda mu
sų tėvynei, Lietuvai.

•A. P. Zailsk&s,
L. L. 1; K. nekreturIU*. | 

228 Kirst SL, 
, Elizabetb. N. J.

8HEB0YGAN, WIB. i

—

Vasario 22 d. ftv. Petro ir 
PovyJo <k-jos svetainėje buvo : 
*»«»*■ vumum <ni«irinkin,M~. .
P-es J. Vaičiūnas, otidarą* se-

Nedėlioj, vasario 28 d. mus 
gerb. klebonas bažnyčioj* iš sa
kyklos praneši*, kad jiauedėlio 
vakare mus koloniją atlankys 
Lietuvos Misija ir kvietė žmo
nes skaitlingai susirinkti.

Panedėlio vakari* žmonių bu
vo pilna svetainė, čia pat liko 
išrinktas pasitikimo komitetas, 
kuris tuojau nuėjo ant stoties 
laukti gerb. svečių. Visi tikėjo
si. kad svečiai atvažiuos pir
muoju traukiniu, kuris Slielioy- 
ganan ateina 7 vai. vak. Nusle- 
Im> komitetas kada traukinys 
pribuvo, e evečiy nėra. P<» tn 
komitetas nuėjo j gatvokarių 
stotį, nes manė, kad. nespėji.* 
pagauti pinnojo traukinio, jmi- 
ėmė gatvekarj. 8 vai. atėjo 
gaivekaris, svečių uėra. Laukė 
kito gatvekario. kuris ateina 
8:35. Atėjo ir kitas, o svečių 

1 nėra.
T

knlinrua. lengvi', 
nuo 7:41 iki t Ir 
lomia. Garo* durim m,lygo».

A. I» Mtoup 
1544 n Sitli btr.

PAIEŠKOJIMAI.

PATARNAUTOJOS

/

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

Gera mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite pa> livuse- 
keeper.

PaiaSkau A. 8mugf*ino. jis yra C 
jH-dų 9 coliu nmAčio bllodno veldn. 
kreiva noal Ir Luniai u plauku. JU at- 
vazn.ro H fhrn[n« } R<H-kr«<nli) III. 
jt» a pu!gyveno nnt vlen.i kambario 
ss mMBfn "V*- jw.ru ■kvmIiSu ir ve- 
Hutu dingo punllmdainaa mano 
viena čekį |11.0Q ir gera laikrodėli. 
Kaa uttemjrtuinęt toki tuiogu mulo, 
nekito pranokti o railaite lie to do
vanu-

l*4>sška*n ’'tuklios Msidltaitok,-, 
1-uetna. U Varneliu kaimo, fandollo 
t»snu>.. Kaune rėd. * Pirtniaua *>w- 
no CklcagoJ Turiu ta|pl svarbų m- 
kala. Jos nsCIoi*. ar k»s apie j< 
no. inaloaZ-kltc mnn pfcncMi

T. Kalmau»kk-nr. 
(T. liemvlka^i*).

S0lt H. H»«li Si.. CtUca<u.

Ai-

III.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Ka* tiktai iš Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
į jj apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p 
A. Valančiaus.

1442 Bo. 49 tb Avė.
Pas ji galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite.

EXTRA!
Sustok mokėję* ruudų ir įsi-

Po to vėl sugrįžti j stotį lauk-lgyk savo liautą. Mre parduo- 
sirnikiiuų. pirmiausia pukvitiė ’i paskutinio traukinio, kurie <lnm gružių* muro namus jx> 2
kalliėti gerb. kleboną, kun. A. a,2,ul
1 lėksiu. Kaliiėiojai*, trumpoje

i Khebuygaimii 8:56. 
Traukinys atėjo, o svečių

auvokalboje, nuĮMdėJkaipšiau-1tM*ru- .
r nu elgiasi lenkai on žmonėmis i Suairinkę svetainėje žinunėn 
užimtom Liet u vok dalyje, paga i laukė s vaJUt/ iki pu«ę po fl«vy- 
iioi* perskaitė laišką—ntsiaau- l ’**•)• Nuaulaukę

kūnų, kurį gavo iš Vilniaus nu<> 
gerb. kun. kam Kuktos. Tam 
tikslui buvo renkamo* aukos.

Antras kalbėjo p. J. Vaičiu
lio*. Jo kalba buvo ilgoka. Pa
sidalino su susi rinkusiais įspu 
tižiais gautai* Cicero, H!, lai
ke i|b>ilunk)W ten Lietuvos 
Misijos ir ką y pat i Akai patyrė 
nuo Lietuvos atstovų.

Irnlhėiti n-nia M.

l^abai gaila, kad geib. LicUi- 
vi>» Misija neaplankė uiųs ko
lonijos. Hhcboygaiiiečiai hftjgi 
laukė. Jie norėjo pamatyti Lie
tuvos utitovus ir Išgirsti kn! 
Ims, atvežta* iš mus tėvynės.

C. Jotis.

HOSBLAND ILU

Pranešimas 8. L. A. K

tlnin gražius muro namus jm 2 
pag) veniniu, vanos, elektros 
šviesa. Viskas įtaisyta pagal 
vėliausių madą. Parduodam 
ant visai lengvo išmukeačiu. 
įmokant kiek galima, likusius 
randus išmokės. Tia namai ran- 
dasi uk pusę bluko nuo lietuvių 
Ijažnyrjos. Brighton Parko. 
Jei nutnai jiirkti tai nelauk kol 
kainus pakils, bot atvažiuok 
tu<»jatis. jiersitikrinimo.
mes J uinn išaiškystme apie len
gvą išmokėjimą ir išrodysinM* 
tuos gražiu* namus.

Auguti Saldukas & Co., 
4414 So. Califorma Avė. 
M-dHli-m- aidam (U • t*. M.

šute*, kvietė prisidėti 
"Im liuosnvimo Lietu- 
>-gi raginu auklėti sa- 
uliitf. lietuviškoje dva-

I

Bernotienė. Ji jautriai atsilic- 
pė į 
prie
VUK,
VO
*10j

Atneščiau minėtinu t ikslui au
kojo sekantieji •

K un. A. Ddtsnis $2.tK).
>’ Y

Kuopoms

Su»ivicuijimo Liutuvtų A- 
merikėj Kareivių 4 kp. rengiu 
vakarą tu įvairiam inunargini- 
iimm*. Bu* vaidinta “Caras Si-. 
ls rijoj.*’ GuMuuti llu*clumlu| 
artistai d<ala pastangas, kadi 
veikalą kogcriuusia .-uvaidiuti. i 
Prie tu bus firukullM)*. munulo-1 
MnAAMtlMMSfi tas

I I

\ ukarus bus kovo 7 d., 1920 
, Brolių Strumilų svetainėj, 
8 E. 107tli St.. kampus lū
šna Avė. Programa prasidės

MKRU.tfTES Id lKALlNGOS
Ih-1 lengvatų |i<riiurėjiiuo d rukuo

to darbo, (dirbu. Ii urvas. I*ua« di«- 
n«w> Kibą to). |l*0t> Mvait^j llpra- 
dfiii* l'akelltnu* tiitlkrintaa

, AnM-rk-au liauk Xoir Co.
ilt E. 20 sircH

BATHROOM VALYTOJAI.
Gera mokestis kambariu ir 

valgys. Ateišmikitc bousckce-

Lake a Hotel
3001 Jfichigm Are.

SHEET METAL DARBI
NINKAI.

>- ’t r>j~i---------
Turi luiu piytyre savo dar-

be; kitokie lui imat-įšaukiu; 
geru mokestis, geros durim są
lygos. Atsišaukite.

\ -------------
Roberte PoftAble Oven

853 W North Avė.
Co.

įCulkaltugM* pirmos kliaou* kriau
čių*, 
t**.
Ui.

Ucih luokMJiu |»a*turl» 
iail atainuubla gatavas

U. ilaitd Hn». 
*313 K btr.

t
dar
da r-

REIKALINGOS

Merginos ir Moteris 
Lengva us

Asseiublimr 
pildymu.

Dėl

uŽMikymu

. • i ___
— n*euging —— puuvu pie

šų.

Prityrimą- nereikalingas.

— Gera alga, Švari apielin- 
ke.

THE BOYE NEEDLE 00 
4337 Ravensvood Avė

PAIEŠKO
‘nn l*rtJ
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Depositors Statė Bank

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 išryto iki 4: 30 vai. po piel; Ketver-
4 •

gaiš nuo 7 iki 9 vai. vakare. Subalunus nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

l'lrminii 
gaukit* 
Ltetuviu 
kolonija 
Lietuviu
aiMricyvena, nca ten temo labui ge
ra ant kurtos viskas labai gerai au
ga iict*aiaant kokie metui nebūt u 
Ihuunitou musu pirkėju buvo l*va£i- 
n^Ja po daugel valatljij bet tinko- 
uioanca vietos niekur necah'-Jo rasti. 
Vieta labai puiki fanuos randasi ap. 
linkui miesteli kuriame vtal btanie- 
rtal Jrr* lJrtuvUi Ir dur yra proga- 
keliem* btanteriuin* atidaryti kitokiu* 
bianiua. nes trumpame laike bus bu- i 
davojuii'u keletas dirbtuvių, liar da
bar ieme labai pigi aulirinunt su 
kitu kotnpunlju prrko,na tai inusų I 
I>endrov6 parduoda per |>ua pigiau, 
i.ruilos upėa uierat dubina visa a- 
pielinkr. vlaur geri keliui kad Ir ' 
bluglauaiatuc ore visur galima IA- 
valiuoti, luditu sakant vist ftara n- 
kuinai dėl farmcrlu yra unt vietos, 
visur LletuvlAksi kalbumu, sakoma 
Ir dainuojamo, taip tenai gyvenan- 
tlvjal Jaukiasi kaip kad Jausdavosi 
Lietuvoje.

Kas norim plubaniu puattkinlmu. 
tai prlslųsklte naro udresa. u ntea 
prlalustmr jums knygele su platės- 
n lai* uaaiikiaitiial*. pu veikalais ir 
pienu.

i Libertv Land & Investment Co 
. 3301 8. Halsted St. Chicago.
—

Lietuvos Pašto Ženklus
UcriMUHidM būdas fMu>iuutiniu pinigų Lietuvon, tai Lk-tuvu* Paštu 

ženklui (markės,) kuriui yra atvežiau iš Lietuvon, kad amerikiečiai nu
sipirkę gidėtų nusiųsti Haviciusienu netik dėl laiškų, bet ir didesnę su
mų. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paulu ženklų ncinažiuu.kaip už 5 auk
sinau ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklam, Lietuvos Valdžia pukvjs gyvais pinigais, Pušto arba 
Iždinės stotyse.

Paštaženklūii yru šitokių kainų: j»o 10, 15. 20, 30, 40. 50 ir («0 skati
kų, taipgi po 3 ir 5 suksiuus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus ui auksinų.

Lietuvos 1‘u.iu žvi.kli. pwia.duus uk «ki 61 d. Kovu, 1020 in. Mažiau 
kaip už vieną dohcr] markių nosiunčianic.

Reikalaukite vietiniuose Tautus Pundo skyriu<«e arba puti centru sek
retorių,

K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
IIIIIHlIMIIIHHIUtlIHIUNiilIlIHIlIlIlIlIlIlHIUIIIIIIIIIIIIIIIIliOIIIIIHIIIIIiHtnimilHHU

DIDŽIAUSIA Į IETUVlSn KRAUTUVE RHICAGDJE
■v

.-L-

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Muaų krautuvė—viena il didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip uegaun.

■ioe mados. Užlaiko® viaolpaa laikrodžiua, žiedus, iliubi- 
niua ir dciit*utinius; granudonua lietuviškai* rekordai* ir 
kuncartinių geriausių, armonikų rusiškų ir prutiikų išdir- 
byi&ų. ėdalaikų, gitarų ir smuikų, k 
bume visokiu* tenkina draugybėm*, tu 
muukaliiku* įnstrumeuiua atsakanėia:

Steponas P. Kadawski
402 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telafanaa: DfUlVEB 7309

vazn.ro
jw.ru


■
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F~CHICAGOJE. ;
PASIŲLO PASTATYDINTI 

PIGIUS NAMELIUS.

i

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

KOLONUy

Iš DIEVO APVEIZDOS
PAR A P

šeštadienis, kovas 
Šv. Perpelus.

Sekmadienis, kovas 
šv. Tomas Aąuinietis.

Pirmadienis, kovas 
Šv. Jonas nuo Dievo.

c
7

d.,

d..

- -Į

Žmonės dalimis gali už juos 
išmokėti.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
(ARBA FED. AP.) CENTRO 

SUSIRINKIMAS

George \V. O’Ncil, 6S40 So. 
Mar»Jifie|d nve., jmt daugelį 
metų kontraktorius namams 
statyti, aną dieną pranešė, 
kini šiandie Chicagoje gali- 

I ma pastatydinti visą eilę pi- 
. Igių namelių. Tik tam tikslui 

yra reikalingas pradinis kapi-
Pagaliaus ima tam priešinties falas.

8 d..

SUNKIAI EINASI SU DIE
NOS ŠVIESOS KLAU

SIMU.

darbininku vadai.

Dieuu.*
Ch iengoje 
t i. Viena 
laikrodžių nustatymas sutinka 
prit*šininkų ir tarpe pačių 
dnrbininkų. Knikuriems dar
bininkams dėl vienos valanda* 
pasirodo ntųiarank urnų.

Miesto tarybos juridinis ko 
notėtas tuo tikslu jau buvo 
jMitvaikęs parėdymą ir inda- 
vęs aną tarybai.

Tečiau.- tą parėdymą algai 
atsiėmė tolesniam aptarimui, 
kuomet gavo protestų nuo 
kni-kvrių darbininkų unijų.

Kaikurių unijų viniai pašie
pia dienos šviesos taupymo 
sumanymą. Sako, tai kapitnlis- ’ 

tų sugalvojinias. Saku, jei' 
kapitalistanis rupi darbininkų Į 
labas, tai jie galį darbinin-j 
kailis sumažinti darbo valau- Į 
dus vasaros metu, bet ne dar
buotiem. kad butų pravesta- 
koks-nors specti.ialis parody- 

jiias.
-Tuo taniu mi tuo dienos švie
sos sumanymu sutinka ir kai-

■ kurios geležinkelių konųiani- 
jos. Iš šitos up.-iinu prisitai
kinti prie parėdymo, jei toksai

, -luitų pruvestas.
Matyt, kai-kurienis darbi- 

ninku vadams tasai sumany-

Uuumihu 
nebus lengva išriš- 

vidanda pa.-kian

Medinis namelis su 4 kain- Į jos. 
harinis, sn mamlvne. elektros i 
šviesa, kuto iiK*tl/.io grindi
mis galima pnstatytlinti nž 
$3.0M ir duoti žmonėms iš- 
iiiokesčiiii. Norintis pirkti na
melį turėtų iškalno užmoki- 
ti ir pasini ks« UM-neo
]mi $35.

Visas vargas, kad O’Neil 
neturi kapitalo pradėti tą 
darbą. Pradžiai butų reika
linga nors $25.000. .Uitkart 
butų statoma kelios dešimtys 
namelių, tad darbininkams 
darbas nebūtų sutrukdomas.

Butų didžiai parankus daik
tas, kuomet šiandie pagyve
ninių samdos brangios ir trū
ksta miestui daugelio namų.

I.
Centro (nrl»a Eoder. apskričio, 
mėnesinis susi rinkimas bus an
tra* lienyj. kovo JI d., lygiai S 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje, Chicago. III. 
šis susirinkimas bus \patingai 
svarbus. nes nuo jo priklausys 
ateitis Federacijos apskr. šito- 
je apielinkėje. Kviečiami ir vi
si katalikai veikėjai bei veikė-

Valdyba.

K. Katalikų Vienybės

UVAkBUH PKANEBlMAb.

KOMPANIJOMS PRAILGIN
TAS LAIKAS.

šių kovo 15 dieną baigiami 
laikas, ligi kurio turintieji 
mokėti mokesčius nuo pelno 
ari pristatyti reikalingus 

raštus ir mokestį.
Didžiulėms kompanijoms tų

raštų pristatymas prailginto* 
ligi gegužės 15 d.

UŽ 25 CENTUS BUS GALI- 
MA SUSIKALBĖTI SU 

LONDONU.

Iš Anglijos sostinės J-ondo------- . ---------------------------------- I
jnns nepatinka tik todd, knd J’0 , Jog »
tas |Mteinn- ne iš 
cijaty vo.*.

Nes argi tni blogas daikta- 
vasaros metu kelties viena va
landa anksčiau ir vakare už 
saulės baigti darbą ir pa>il- ■ 
-771 _.’u |m-itrių*ti aplinkn

I

ju jMtciu ini- I^n,,onils sU CIlicaga ir kitais 
Amerikos miestais bus sujung- 

i tas Itevieliu telefbnu. Pasikal- 
i bėjiiims tuo telefonu ntsieisiąs 
25 centus.

sėti arlm 
namus?

—
TRYS PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

VAISTINĘ.

Nortbvestern geležinkelio 
traukinis užmušė llarvey Hit- 
rhcock, 1212 Elnivood avė.

Paėmė daug alkoholio ir pi 
nigy

Iš skalbyklos ofiso, 223S 
Wentu<»rth nve( išvilkta tuk.- 
tančio svarų sunkumo geleži
nė bunka, kurioj buvo $3,700.

j r 1 _
I *a rieto Ji goni nėn n u vežtas

Trys apsiginklavę plėšikai | Jolin Coktello. 40 metų. 805 
užpuolė vaistinę jm> num. 2007 j lSo> statė gat.. kurs užainno. 
Polk gat. N’aistinėu unviuinL-n • ...
ir klerką apmušė, 
iu IUU-IHm >>l,i«. <*ai Ir« - —r •— - •-
nės išnešė 
kohulio.

Su visu
nn važiavo

Pavieto ligoninėn nuvežtus

savininką
Nuo idile-

w *•*4 •MB • • % •
apie 21) galionų al-

grubiu piktadariai 
automobiliu.

iiist rikto prokuroras (.'lyne 
l«is teisėją Cnrpenter klausia 
leidimo sunaikinti dar 20 
sukonfiskuoto sugedusio 
sto.

tonų 
inai-

ATSISAKO DIDINTI U2M0- 
KĘSTI DARBININ 

KAMS

ŠAUDYTA Į BUVUSĮ 
OARIJOS PREMJERĄ

UN-

Aną dienų turėjo susirinki
mą apie Gd kontrnktorių, me
džiagos pirkliu jr eirrbitektų. 
Padarė rczoiiucijn nepadidinti 
užmokėsiies darbininkams prie 
namų statymo.

Ta.* reiškia, kad namų sta
tymas išnaujo bus trukdomas.

Budapeštas. L’ngarija. kovo 
4. Kovo 2 d. tuojaus prieš 
pusiaudienį jmsikesinta prieš 
buvusį l’ngarijos premjerą 
Stephin b riedrirli jam važiuo
jant automobiliu j>er Elzbieta* 
tiltą.

Užpuolikas paleido kelis ’n 
į buvusį premjerą. Nepa- 
s įsilipo lauk įančian jo

* *>evaaviu * r«aix>w*B

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

nrac estate insurance 
Eubopeu Americar Buriau 
v ■*. 4tėti

SOTAMUtSAN 
J141 t« triiii tirui. Ckuti liheeit 

T«u.Maxc VouLKvaao Alt .

VIUK

taikę 
autninohiliun ir nodmnė.

Frietlricb dahnrtininm mini- 
steną kabinete yra karės 
ii i h ten s.

RED ATSAKYMAI

mi-

P. Zaiukui, Chicagoje. Su-i- 
Lietu-trinkimus daroma* 

vos" nnmtiosc užtektinai 
usrsinn nnti •• Lietuva.'

Nedėlioj, kovo 7 <1., š. m., 3 
vai. ]m» pietų, fiv. Jurgio para
pijos svetainėje, 32ud pi. ir Au
lui rn nve.. Chicago, III, įvyks S. 
L. R. K. A. Chicagos 1-mo Ap
skričio susirinkimas. Bis susi
rinkimas Susivienijimo na
rinius yrn vienas iš svarbiau
sių, ne> seimas jau artinasi, o 
reikia prie jo prisirengti.

Tai-gi viaos kuopos mr.lonč- 
kite prisiųsti Atstovus į Apskr. 
susirinkimą. Kurios kuopos 
neturite ntstovy. lai valdybos 
atsilanko. Atminkime, kad ant 
šio susirinkimo remiasi visas 
seimo pasisekimas. Užtai ne- 
iraleiskime.

Chicagos Aps. Valdyba.
I

PRANEŠIMAS L. D. 
KUOPOMS

S.

Extra susi rinkimas L. D. S. 
Chicagos apskričio bus šiandie, 
kovo 6 d., i vai. vakare. 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, ant 18-tos gatvės ir 
L nion avė. J šį susirinkimą bū
tinai turi atsilankyti visi kuo
pų atstovai, arba valdybos, nes 
turime daug svarbių reikalų.

Valdyba.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Utarninve, kovo 9 d., 8 vai. 
vakare, šv. Jurgio jiarnp. sve
tainėje bus nepaprasta* susi
rinkimai* valdybų visų Chica
gos Lietuvos Paskolos stočių.

Pirmininkai, iždininkai ir 
inštininkai L. L. Paskolos sto- 
č.‘i ir Centro nariai malonėsite 
ats lankyti suiūrinkiman paskir 
tu laiku, nys turime aj>kallxji- 
mui daug svarbių reikalų.

Bendras Chicagos Distrikto 
la. Paskolos Komitetas:
Valančius ir P. Baltutis, 

Sekretoriai.

L. 
S.

16 BRIGHTON. PARK

Susirinkimas Saldi Širdies 
V .Imtaliu Vii 1 draiicritou bnv 
nedėlioj, kovo 7 d., 2 vai. po 
pietų Nek. P. A v. P. M ari jos 
parapijos Imžnytinėj svetainėj.

Nariai kviečiami koskaitlin- 
giaurna susirinkti, nęn yra daug 
svarbių reikalų, o ypatingai 
kasi ink pirkimo Lietuvos L. 
luinų. J. Mačiulis nutar. rast.

Ar. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bu.s nedėlioj, kovo 
7 <1., 1 vai. |>o pietų, P. Šimkie
nės krautuvėj, prie 44-tos ir 
So. Eairfield a ve. Visos narės 
<*ate kviečiamos atsilankyti ir 
atvesti naujų narių. Valdyba.I

I EXTRA SUSIRINKIMAS.

Himnui pninc&nni. knd neda
lioj. kovo 7 d., bažnytinėj svet., 
prie 18-tos gatvės ir Union 
nve.. yra rengimuos prakallais. 
Musų tautinė šventė, t. y. šv. 
Kazimiero diena, buvo kovo 4 
d. Bet paminėjimus jos, pato
gumo delei, perkeltas į neJėlią. 
kovo 7 <1. Tat aštuoniolikieėiai, 
skaitlingai susirinkimo į pra
kalbas 7 vuL vakarvjžanga vi
siems veltui. Kalbės įžyuius 
kalbėtujai. Taip ei bus dėklo- 
mari ją ir dniną.

Kviečia
T. F. 31 sk. Komisija.

Dievo Apveiittlos No. 1 dr-jn.« 

dvbuj, kovo i 1920 m.. Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje. 4

Visi nariai turite priimti, 
nes yra laitai daug svarbių rei
kalą. Vaidyba, j

PRANEŠIMAS.J - • • .
Dėl pasitaikiusio blogo oro, 

jiaininėjimas Lietuvių Tauti
nės Šventės, kuris turėjo įvyk
ti pviTiVrivj, Siuvo 5 d., liko 
perkeltas j nedėlią kovu 7 d. 

Prakalbos ir programa pra
sidės šv. Mykolo parapijos 
svet. 7:30 vėl. Vakare.

Kvio<:iamo
Rengimo Komisija

16 WE8T SIDĖS

lailidaringos Sąjungos 7-tos 
kuop. įvyks susirinkimas ne
dėlioj, 7 d. kovo, 1920* m. 4 
vai. ]m» pietų. Aušros Vartų 
parapijos svt4«inėje, 2323 W. | 
23 PJace.

.Malonėkite visi Imtinai atsi
lankyti, nes turim daug svar
bių n* įkalu.

Valdyte;
Al? Cibulskis, pirm. 

Antanas Linktų ražt.
. . ■■HfgĮ —-------------

ANT PARDAVIMO. 
ESTaą

Pamlduola tučerae Ir Ercxamo 
lietuvių apttvv- iHoj vlrioj. blanke at- 
aakanėlai IMirbtne per duugni in«<v 
Atattaukltr tuojau^ |wr<L.vinio prie- 
Taeliv bna v.-lUiir pA'.-kkintu.

SaUonnl M<rat tiurke t 
MO1 S. J.uicralt Atc.

Ant pardivm>u munaa 
rių A-l etavij. ,'urfc nvti 
tuojau*. AUr'u’ u'.; .to,

4143 R Mv'lrnvcd

4 k^tnl ft- 
parduotos

A ve.

Ant p*r<t*vinitf mndlnla nanaa. 
'lėgo payj-veno C kambarį y. Parai- 
fi&ue leU.I !><•>•*«. ivu> ant
44 Ir Callfornia Avk randoai prt«4 
UetuvUka baluy<la.!

AteiAauklte tuojau* Aluo adreey:
Joną.* t aiUiu*.

•44Z U. WaAlitcuaw Are. fliic^go

Paralduoda labu, pigai Buonkep/k-- 
ta tarp lietuvi y ir kitu tautu re- 
rai iMlrtrta vieta iple kitu* dalykus 
krclpkltra latMui A|uu ontraku.

F. IktlSldi
30MI Kii-m-I M. nrttoit. MlH.

Ant pardavimo t'.urinia namas 2X5? 
K. Oakley Avė. .umtį BUdomu ant 
pirmų lubų 7 v .inbArial Jrių ir X 
lubų pv 4 kamuurtag,

'IvtafaNnoklir Kildarr 7X47

I*uraiduod« bu6rrn4 tr grooern* llr. 
lurįy u anglų <u*K>r«B14>J vietoj. Ku
rt te r»-mi tMlrbtae. r>nU«tuvd^ atei
ta laiku ir pigiai ii pyteriburtka. kad 
nuatpirkau <iuun<« kepykla Meldilu 
a taikau ktt po 4lut> u n tralu: 
3OOO Umr .1 tunu- (Til<'a«u III.

Visu DIENRAŠČIO “DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Timykite aštuatuoliiuvčtai, kad 

1920 metame Kalendorius su Lic- 
tuvoa prmdrnu paveikslų ir su

V&ldvba I
• i

ku uisiraAis dim raiti “Dmuga'* 
ant 1920 metą per name g«ux 
ta puikiausi kalendorių, Laippat 
gali tu < jaigTti šiokiu knygų ir 
maldaknygių kaip ui ** Ramybe 
Junu” •* Pulkim ant kelių** 
“AmoUin Sargai" "Dangaus 
žvaigždutė" ir tt

»
A. StulgimkAi.

1817 South Usbs Avccsc.!

— - - • - — •— - - • - —***-

“GADYNES ŽAIZDOS”
Šią neapsakomai gražią 4 aktų dramą Firmų kartu stato scenoj

• Lietuvos Vyčių 35ta Kuopa JV
Sekmadieny], Kovo-March 7, 1920 m.

Šv. Petro ir Povilo Par. Svetainėje
123 Gatve ir Emerald Are. Arti Halsted Gatves West Puliman

Pradžia 8 vaL vakare

Pirmu karty W. Pullmane rengiamas tokis didelis spektalis. Prirengėme to 
teatro vadovauja artistas 1 1 ’ * 11 - >
bus pilnai užganėdinti. T.

■■■■■■■■■■■■■■■va

numanė rengiamas toKts diaais spcKtaiis. t rirengu 
as Justinas Baisis lodei neabejojama kad atsiiankiusiejc 
Todėl kviečiame visus RENGĖJAI.

I
Į
■■

m *i»>■■■»
AK 

MATETE? VA!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimunitHiiiiininiiiiiiiiiiuiirniHiiuiNmiiniiiHiiimiiiiiiiiiniut

ncrnrėtv
Jo <>'<'-Ium nali

L. VY<H 14-U KVOTA.

Lietuvos
Ned., Kovo-March 7 d., 1920

IV. APTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE,
Kampas 15tos ir 49th Cicero. III. Pradžia 7 vai. vakare.

Taip v«4knln« yra Mvbėuna* kaip ir 
in.lonnbUi. l iek tnr*<>. mi »yi>»a
n taia-. Vienur |>rir Itadnumo, imi j>Hr *m 
prtlrMI pruKn nefiralcidii., rv-nrieudoju^

To 
anų-

MTVO

■

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

f

AR ŽINAI
. . A-.

k*d U* yr« vUUUtol galini a. knd per Uetuviv Prekybo* Bendrovę Temeta greitai rah peiSpet! paeinu 
eavilktame ljetuvcge? a ' '.

Kadangi
tone v «}<», kud

tiek daug pinigų Jau yra etanflome par Bendrovę Ir keUįl perainatimul ant tl»T na-
■.l.it.ir

Musu kainos auksinu nupigintos ir yra tdrios:

100 auksiną $2.00 2,000 auksinu 40.00
200 — ■ 4.00 3.000 . ♦» 00.00
300 • 9 6.00 4,000 »♦ 80.00
40D f • 8.00 6,000 »» 100.00
500 10.00 9,000 »» 150.00
1.000 M 20.00 12,000 »» 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 3 
f 

Mh Jau gauname tintų, kad pinigai per tnusatųaU nueina Etaturoa »ama*rew.» j *“»?; —Į J .
“-Si ~

I>el plaleanių informacijų retyk tuojau* ant femiau paduoto adroao. Jei nori UM Hali plntrue 
tnume priduoti alMctal aurakytų ųavo nereta ir kam plnlffua eiuntiata ir inoe Jum tuojuua paeiųalme. =

Lithuanian Sales Corporation |
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. |

Hmmiiiiimmm

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgai
OHms 4930 W. 13 SL

Karap. 4V
Rm. IT2» W. «t Atraue 

Tal-fonas Clraro hH 
OfiMi Cicero 4» 

MIHAME IJETTVMLAl

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
X2**1 Vr»l XtMl M. 

Kiunpo R Lnevttt St.

ir

Vaia/Miua i—* ir i iki » vakar*, 
ft**ldenal)a:

XI14 W. 43a4 ■*.
Telefone* MrKtnloy AM

VaUadoa: Ud 14 <»rvta

'^HiiiiitniniiiniiijiiinuuiHmmummiuiMHmmuiuuuMMUumiMHMm»i
fi ■

I Iš ROSELANDO
lietuviai Tautiečiai, duodame jutus žinoti kad rtiusų 

Real Estate Ofisas yra atidarytas dėl jura, jeigu norite 
fmrduoti arbn pirkti nnmn*. bdm» fnmms ir inŠiunti 
munus, naminius rakandus ir savo gyvauti. Parduoda
me laivakortes, siunčiame pinigus j visas dalis svieto ir 

c išdirbame visokius istatymiške* 
c turite kokiu* reikalus ir norite patarimo ateikite pas

»
g mų«, gausite geriau-in patarimą dykai ir teisinga pa- 
s tnrnavima.

Chas. Klimotvicz & Son
10801 Michigan Avė. Arba 111 East lOSth St.

Teiephanc Pullnaa 1372
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