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Prenumerata mokasl ižkalno. Lai- 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 

nuo Naujų Metu. Norint permainyti 

adresu visada reikia prisiųsti ir senas 

adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- 
kant krasoje ar exprese "Money Or- 

de~'* arba jdedant pinigus regis- 

truotą. laiškų. 

''Draugas" Publishing Co. 

1800 W. 46th St. Chicago, IU. 
Telefonas MeKinley 6114 

Koperacijos Lietu- 
voje. 

Atėjo antras "Talkos'* nu- 
maris. Jis taip pat pilnas tu- 

rinio ir rūpestingai primig- 
tas kaip pirmasis. Tarp kitu 

naudingu dalyku jame yra 
** Instrukcija visuotiniam su- 

rinkimui." Tai yra su rasas, ką 
reikia tokiame surinkime dary- 
ti ir kokiu taisyklių prisilaiky- 
ti. 

Tarp straipsniu žymėtinas 
yra "Amerikiečiai ir mes." 

Tame straipsnyje pirmiausiai 
pažymima, kad Amerikos lie- 

tuviai ne vien žodžiais, l>et ir 

darbais, parodo tėvynei mei- 

lės. rinkdami pinigiu ir reng- 

damiesi grįžti i gimtąją žemę. 
Toliau pasakyta, kad Ai ieri- 

kieriu grįžimas galėtu padau- 
ginti Lietuvos turtą, o !>e turto 
ir neprigulminga Lietuva bu- 

tu nelaiminga. Turtą sudaro 

rangu>, darl>štu> žmonės. ne>i- 

duodantieji svetimiem- išnau- 

doti. 

Amerika, rašo p. šalčius, y- 
ra vienintelė pasaulyje šalis 

turinti pakankamai prekių: 
maisto, masinu, trąšu ir kitu. 

Gaila, kad Amerikos prekės i 

L.ieiuwj eina m* nt'Mi^, >' |m i 

Stoekliolmą (Švedijoje). Ki>- 

penhagena (Danijoje). arba j 
Uotteniamą i Nyderlanduose). 
Tu saliu per pirkliai nori uiitit 

laiku pralobti. dėlto nuo Lie-| 
tuviu ima dusyk tiek. negu už- j 
moka amerikiečiams. Taigi ky- 
la didelis reikalas Lietuvai su- 

sisiekti su Amerika be tarpi-j 
ninku, kad nereikėtu jiems do- 

vanai mokėti dvilinkus, kartais j 
trilinkas, pinigus. 
Amerikiečiai lietuviai, ypač 

pirkliai turėtu parūpinti Lie-i 

tuvos koperacijų bendrovėms j 
viso ko reikia. Tai butu begalo 
didelė pašelpa Lietuvai, šiuo j 
laiku kiekviename miestelyje 
Lietuvoje yra koperacijos? ben- 
drovė. 

.Prieš karą buvo Amerikos! 

pirkliu nelietuviu, turėjusiu 
sęryšio su Lietuvos pirklyba. 
Tie^eiiau žino visus pirklybo.- 
takus negu lietuviai. Su tais 

žinančiaisiais sunku butij. eiti 

lenktyn pradedantiems pirk- 
liauti lietuviajus. 

Čia p. l\ Šalčius papeikia 
Amerikos lietuvius buvusius 

tėvynėje pirklybos tikslais, už 

k<£ tie amerikiečiai lietuviai [Pa- 
darė pirkliškas sutariis su pri- 
vatėmis firmomis, o ne su ko- 

peracijos bendrovėmis. Mes ne 

galime žinoti, kiek yra tiesos 

tame apkaltinime. Bet"butu ge- 
* 

rai, kad patys buvusieji Lie- 

tuvoje veikėjai paaiškintu da- 

lykus viešai. 

, Ant galo p. Šalėius primena, 
kad Lietuva labai reikalinga 

žmonių, įgudusių dirbti Įvai- 
riose pramonės šakose, saky- 
sim muilui, krakmolui dirbti, 
vaisiams džiovinti, odoms ir 

kailiams dirbti, taip vesti ban- 
kus taip, kad tat palengvintų 
žemdirbystę ir kitas tautinės 

ūkės šakas. (įaila, bet turime 

prisipažinti, kad tokių žmonių 
neturime nei nes užtektinai. A 

merikos pramonė labai pada- 
liuta. Menas rubsiuvys temoka 
iik guzikus siūti, kitas tik sky- 
les atsiulėti. Taippat ir mui- 
lo pramonėje lietuviai darbi- 

ninKai moka tik įvairias inkilo, 
arba krakmolo, išdirbinio da- 

lis. v i Si) muilą arba krakmolą 

padanti, ir da-gi tų daigtų 
dirbtine v?štf. galėtu tikt;*! 

w c t 

inžinierius dumikas. Ales io- 

Įkių turime rk du ar tris. Ir jie 
v ra išsilavinę lose šakose, ku- 

rios yra mažai reikalingos 
LYtuvo.ie. 

Iki šiol rūpinomės surinkti 

Amerikoje piniginės pašelpos 
I ictuvai. Toliau imsime rūpin- 
tis patiekti tėvynei darbo ve- 

dėjų. arba kaip ėia vadina t'o- 

remenų. ir inžinierių, (ial už- 

truks metai-kiti, kada nors 

vis apgalėsime savo reikalus. 

Kalendoriai. 
1 Vadžioje metu vis pasirodo 

kalendorių daugybė. Ypaė A- 

merikoje jie gausus, nes e i a y-i 
ra paprotys dalinti kalendo- 

rius dovanu savo ėmėjams, 
f'ia ypatingai praplitusi mada 
davinėti sieninius kas mėnesį 

nuplėšiamus kalendorius. 
Tokiu kalendorių šiemet pa- 

sklido ir tarp lietuviu nemaža 

vai ry Ik*. "Naujienų" kalendo- 
rius papuoštas paveikslu taip j 
pat nenaturališku. kaip ir visa 

socijaliziuo teorija. 
(iražiausią sieninį kalendo- 

i tu pa.ua m i no Amerikos Lietu- 

viu lt. Kataliku Susivieniji- 
mas. To kalendoriaus papuo- 

Šalas yra Lietuvos Prezidento 

. v i n ;i i n > Smetonos paveikslas. 
\'ienoje pusėje yra Lietuvos 

v< iiava, kitoje pusėje Ameri- 

kos vėliava. 

Žemiau portreto ir vėliavų 

t i 11 h • du paveikslėliu: Lietuvos 

šienpjoviai ir Laisvės Stovyla 
N e v- Yorke. Šitas antrasis 

vaizdelis nuimtas iš juros pu- 
sės. 

Keikia pasidžiaugti tokiu pa- 
puošalu parinkimu, nes jis iš- 

raiškia ir lietuvišką Susivieni- 

jimo patrijotiznią ir pagerbi- 
mą Amerikos l>ei prisirišimą 
prie jos. 

i >ar. labiau reikia pasigėrėti 
puikiu tu paveikslu atspaudi- 
mu. .Jie yra tikrai artistiškai 

padaryti ir atspausti. Spalvos 
parinktos ir sutaikintos nepa- 

prastai .mažiai, (ieresnio lito- 

grafijos darbo už šito kalendo- 
riaus paveikslus negalima nei 

norėti, nei rasti. 

I ž puiku to kalendoriaus su- 

rengimą garbė priklauso A. L. 

Ii. Kata!. Susivienijimo sek- 

retoriui p. P. Moliui. 

Išleido šiemet ir "Draugas" 
savu kalendorių su prezidento 
Smetonos paveikslu. Šito ka- 

lendoriaus dienos pažymėtos 
didelėmis gražiomis skaitlinė- 
mis. Po jomis yra sąrašas Ka- 

taliku, Amerikos ir Lietuvos 

švenčiu. Tas kalendorius at- 

spaustas raudona ir mėlyna 
spalva. Pirmutinė jo laida jau 
išsibaigė. Veikiai bus antroji. 

Apie 
" Darbininko" kalen- 

dorių parašysime skyrium, nes 

jis yra knygos pavidalu. 

"WAR SAVIMGS STAMPS 
ISSOED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Labdarybės Turtas. 
(Pabaiga). 

Pinigai ir piniginiai ženklai. 

Didžiausias dabartinis Lab- 

darybės turtas, žemės neskait- 

ant, yra jos pinigai. Jie šitaip 
išdalinti: 

1. Išduota paskoloms 8000.00 

2. Liberty ir Victory* 
Bonds :... 1450.00 

3. Saving Stamps .10.00 

4. Banke čekiams 1921.50 

5. Pas iždininką 410.54. 

Viso labo 11.801.04 

Prieš užbaigiant 1919 m-t u 

knygas centrą dar sueis 1919 
metais Įimtosios kuopi) ineigos, 
todėl ta suma šiek tiek pasi- 
darys didesnė. Išlaidu 1919 

metais buvo 1234.1 o. Išlaidų 
V) 19 metais jau nepasidarys. 
•Jeigu jos ir buvo, tai taps i »a- 

dengtos pačiose kuopose i.Š į- 
eigu dar nepristatytų centrą. 

Žiūrint tik to, kas jau iki 

šiol tebėra ižde ir kas išlepta 

Sąjungos reikalams apmokėti, 
matyti, jog visos 1919 m. įei- 
gos išneša 13.035 dolierius ir 

17 centų. Jeigu nei skatiko 

r;* prisidėtų iš kuopu. tai šių 
metų įeigos pasirodytų dviem. 
Kimiais pjnkiasiiesimem uolie- 
riu mažesnės negu 1918 mė- 

tau-. Bet mes žinome, kad vie- 

noje Septintoje kuopoje yra 

daugiau negu pustrečio šimto 
dolieriu eigos dar neįneštos 

centrą, o gautos 1913 metais. 
Tokiu bu d u nėra abejonės, 
kad šioiv^tinės įeigos bus ly- 
gios pernykštėms. 

Viso turto suvedimas. 

Suvedant piniginį ir nepini- 
ginį Labdaringosios Sąjungom 
turtij, pasirodo šitaip: 
1. Ižde yra 12.330.92 

2. Už žemę ir jo^ rei- 
. kalus išmokėta ... 24.29(>.7S 

o. Knygos ir antspau- 
dai 24.75 

4. Skaitliavimu maši- 
nėlė 20.00 

: Ki. 6724.") 

Trisdešimts šeši tuksiančiai 
šeši šimtai septyniasdešimto 
du dolieriai ir 45 centai yra 

gražus pinigas. Bet tikrai Lab- 

darybės nuosavybė yra daug 
vertesnė. 

Jos žemė yra (>0U pėdų ilgio 
ir pločio. Ji guli 700 pėdu 
pietus nuo Marąuette bulvaro 
iabai puikiai Įtaisyto. Jei p. 

Pudeva butu žinojęs, kad grei- 
tu laiku tas bulvaras taps į- 
rengtas ir išpuoštas, tai vei- 

kiausiai nebūtų pardavęs sa- 

vo žemę už tiek už kiek par- 
davė. To žemė dar labiaus pa- 

brangs, kadi Marąueete Par- 
kas taps visiškai ištaisytas, 
nes Labdarybės žemė visu sa- 
vo 600 pėdų ilgiu prieina prie 
to parko. 
Dabar Britigaino Kompani- 

ja, kuriai priklauso keli blo- 

kai arti Labdarybės žemės, 

pardavinėja lotus po 800 do- 

lierių vidurinius ir po 1200 

kampinius. Labdarybės žemė- 
je yra 8 kampiniai lotai ir 82 

viduriniai, skaitant lotą 30 

pėdų pločio ir 125 pėdų ilgio, 
imant vidutiniškai lotų tik po 
500 dolierių, tai išeis, kad jie 
šiandien yra verti -A5 tūks- 

tančių. 
Tokiu bildu Labdarybės tur- 

tas išneša visai netoli 57 tūk- 

stančių dolierių. 

Kas tą. turtą, sudėjo? 
• 

Didžiausias dovanotojas bu- 

vo Žv. Kazimiero kapinių Ko- 

mitetas. Jis davė 2000 dol.'j 
Prieš Sąjungai įsikuriant kuę. J 
A. Staniukynas surinko l(f45j 
dolierius. Kun. M. L. Kruzas 

( 

dovanojo 100 dol. pinigais iri 

vislia lota žemės. Išleistas/lai-1 
l j 

mėti tas lotas Labdarybei da- 
vė apie 700 dolierių, gal ir 

daugiau. Ivun. Pr. Meškauskas 

dovanojo 500 dolierių, p-lė 
Danaitė 300. 

Paprasti] garbės narių, da- 

vusių tarp 100 ir 200 dolierių 
yra gana žynius skaičius. Vi- 

sų garbės narių visose kuopo- 

se, sulig: pristatytų i centrą 
dokumentų išneša 213. Iš už- 

rašų neaiškumo galima spėti, 
kad yra 215. Viena maža 

kuopa nepristatė savo surašo. 
Joje gali pasirodyti koki 2 

centrui nežinomi garbės na- 

riai. Tai išeis skaičius ne 

daugiau kaip 217 narių. Jų 
diduma užsimokėjo po 100 

dolierių pilnai. Bet yra beveik 

pusė dar neišbaigusių savo 

mokesčius. 

Kas buvo sakyta priešmeti- 
niame Labdarybės susirinki- 

me, buk garbės narių esą a- 

pie keturis šimtus, tas buvo 

didelė klaida. Tai buvo ištar- 

ta nesuskaitliavus užrašų ir 

atskirų vardų. Poperų pun- 
das didelis, bet vardų jose yra 
perplis mažiau, negu buvo 

spėjama. 

Išlaidos. 

Labdarybės išlaidos buvo 

pirkimas žemės. Tos išlaidos 

buvo sumaningos. Jos pasiro- 
dė da-gi laimingos. Valdyba 
gali ir turi tuoiui pasidžiaug- 
ti, bet tat Įvyko be jos nuo- 

pelno. Vien tik laimingos ap- 
linkybės padarė, kad žemė 

tapo dusyk brangesnė, negu už 

jįi užmokėta. 
Neužteko užmokėti už žemę: 

reikėjo užmokėti už vandens 

atvedim.i išilgai Uostom a ve. 
ir už atvedimu iš \Vestor.i avo. 

Labdarybės žemo. Tat visa 

sudarė apie puslitri > tuksian- 

čio. Dar reikės mokėti greito- 
jo ateityjo už šalygatvius apie 
!!M)0 ir už gazį nors kiek. Vi- 
si tie iškasėiai netik nemažina 

Labdarvbės turtą, bet ji di-! 
• ^ . 

* 1 * 

dina, nes kyla žemės vertė. 

Tiktai nuo mok.sėią, arba 
taksu, žemė nei kiek negerėja, 
.fu reikia kasmet 11 i^/fet;. a- 

pu; pusketvirto si.; to Kada 

sros prieglauda, ta 1 
i šito mo- 

)•< sėio nereikės linkėti, nes 

prieglaudos yra liuosos nuo 

rniest in i u mokesėi u. 

IY110S ĮKIUKION IJIKUUO V'J. 1- 

tacijos reikalams. Jos visada 

būdavo atsargiai daromo* 

Ta'p 11)19 metais surengimas 
rinkliavos kapinėse 30 gegužio 
atsėjo 15 dolierių, o peljio da- 
vė daugiau 1000. Surengimas 
Tag Day 10 birželioJl919 at- 

sėjo apie 200 dolierii/ o pelno 
davė 3000 suviršuni/Maždaug 
buvo ir su kitomis išlaidomis. 

Labdarybė prį/lauso prie 
tu mus kultūros/įstaigų, ku- 

riose nei centą/ nepranyko 
dovanai. Tiesa, Labdarybė 
paskolino Šv. Kazimiero Se- 

serims 4000 dolierių vieniems 
metams be i;uošimčio, bot už 
tatai seserys apsiėmė duoti 

reikalingą skaičių auklėtojų 
prieglaudą/už 30 dolierių algą 

kiekviena^ seseriai j mėnesi. 

Tokis kontraktas yra naudi n- 
t 

* 

gesnis Labdaringai Sąjungai 
negu seserims. 

Jei kada nuliųstame de| ne- 

pasisekimą politikoje, tai šir- 

dis atsigriebia atsiminusi 

Labdaringosios Sąjungos plė- 
tojimosi ir veikimą. Kada ji 
iris statyti triobą, "tada ją ap- 

fpL< visas spiečius sumaningą j-( 
išnaudotojų, bet protinga ir 

atsargi valdyba, gerai parink- 
tas veiklių direktorių būrys, 

ypatingai akyla visuomenės 

priežiūra, gali apsaugoti ; 
ir. 

nuo to pavojaus.? ^ 

Kiui. P. Bučys. 

AM, L. R,-K, FED. TARY- 
BOS NARIAI. 

Mūsų išeivijoj begalo svar- 

bią rolę sulošė Amerikos Lietu- 

vių Taryba, kuri ikišiol laikė 

savo rankose išeivijos politi- 
nio veikimo vairą. Sumaniai ir 
su didele visai Lietuvai nauda 

Amerikos lietuvių katalikiškų 

organizacijų rinktiniai asme- 

nys veikė mūsų visuomenės 

reikalais, bet Amerikos Lietu- 

vių Taryba dar negalėjo turėti 
visuotino Amerikos lietuvių 
pasitikėjimo, kadangi jos są- 
statas nebuvo patenkinantis ir 

pilnas. 

Dalyvavo Taryboje centrali- 

nių organizacijų atstovai, £"i 
liaudis kolonijose beveik netu- 

rėjo balso svarbiais mūsų tau- 
tos reikalais. 

A. L. K.-K. Federacija, pa- 
siremdama demokratybės prin- 
cipu ir pripažindama lietuvių 
darbo žmonėms pilnas teises 

dalyvauti Ivgiai su kitu luomu •• • o c. t 

žmonėmis Lietuvos politinio, 
kulturinio ir ekonominio klau- 

simų svarstyme, nutarė Ameri- 
kos Lietuvių Tarybą perorga- 
nizuoti, pritraukiant prie jos 
veikimo plačias lietuvių kata- 

likų minias. 

Amerikos Lietuviu Taryta) 
dabar sudarys ceiitraliniu or- 

ganizacijų ir kolonijų vietiniu 
centru Kataliku Vienybių at- 

stovai. 

Kataliku Vienybės organi- 
zuosis iš draugijų, kuopų ir 

kliubu priklausančiu prie Am. 
L. K.-K. Federacijos. Tokiu 

bildu turės progą kiekviena 

Amerikos lietuviu įstaigą, Fe- 

deracijos Tarytai, ir bendrai 

tarties mušu išeivijos ir visos 

tautos reikalais. 

(Vjuraliu organizaciją atsto- 
vais Federacijos daryboje 
y ra: 

Nuo Laikraščių Sąjungos. 

1. Kun. Pr. Bučys, '\Drau- 

ųo'' redaktorius. 

Nuo Susiv. L. R. K. Amer. 

2. Povylas Molis, Sus. L. R.- 

K. Am., sekretorius, ''(iarso" 

[idministratorius, gabus veikė- 

jas ir organizatorius. 
3. Kūli. F. Kemėšis. 

Nuo Lietuvos Vyčių. 

4. A. Aleksis, gabus muzikas, 
ir vyčiu tarpe pasižymėjęs vei- 
kėjas. 

5. M. Zujus, "Vyčio" re- 

iaktorius ir publicistas. 

Nuo Liet. Darb. Sąjungos. 

6. Kazys Česnulis. advoka- 

tas. 

Nuo Moterų Sąjungos. 

7. A. Nausėdienė, "Moterų 
Dirvos" redaktorė, žymi publi- 
cistė ir veikėja. 

8. Br. Žitkienė, lietuviu mo- 

;eru tarpe uoli darbiniiikė. 

Nuo Piln. Bl. Sus-mo. 

9. Kun. Aug. Petraitis, Blai- 

vininkų ir Moksleivių judėjimo 
lolus rėmėjas. 

Nuo Tautos Fondo. 

10. L. Šimutis, "Garso" re- 

laktorius, poetas ir gabus kal- 

bėtojas. 
11. K. J. Krušinskas, Tautos 

L^ondo sekretorius, gabus .or- 

ganizatorius ir veikėjas. 
t 

Nuo Kunigų Sąjungos. 

12. Kun. V. Dargis, vien A s iš 

stipriausių protų mūsų išeivi-" 

ioj. 

Nuo Vargonininkų Sąjungos. 

13. A. Pocius, gabus muzikas, 

fdo Vakarų Labdarių .Są'-gos. 

14. Kiui. I. Albavieius, Irek- 

vieno gero ir naudingo darbo 

rėmėjas, žymus veikėjas. 

Tai visi atstovai nuo centra- 

linių organizacijų. Moksleivių 
S-mo atstovo surašė dar netu- 

rime. Dabar reikia kolonijoms 
pasirūpinti paskirti atstovus 

nuo vietinių centrų Katalikų 

Vienybių. Ir tas reikia greit 
padaryti, nes Federacijos Ta- 

rybos pirmas suvažiavimas 

įvyks sausio mėnesio pabaigoj. 
Kur Katalikų Vienybės jau su- 

sidarė—tuojau Federacijos 
Tarybų atstovų lai išrenka ir 

išrinktųjų vardus ir adresus 

lai tuojau praneša Federacijos 
Sekretori jatui, kurs netrukus' 
visų vardus pagarsins. 

Informacijų ir nurodymų 
klauskite šiuo adresu: 

Am. L. R.-K. Fed. Sekre- 

toriatas, 
381 Westminster Ave., I 

Detroit, Micb. ( 

PIRKLYBA. Su lyg apskait- 
liavimų, padarytų National 

City Banko, Ne\v Yorke, Su- 

vienytų Valstijų pirklyba su 

užmariu 1911) m. siek dau- 

giau negu $11,000,WU,UUU, su- 

lyginus su $4,529,(fJ0,000 1914 
in. Nežiūrint ant ftaip didelio 
pelno, kuris yra iš priežasties 
kainu kilimo, Britanija užima 

pirmą, vietą pirklyboje, ir spė- 
jama, kad jos pelnas 1919 m. 

perviršis Suvienytų Valstijų 

pelnę. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 

VALDYBA. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster a ve., 

Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė M. L. Gu- 

rinskaitė, 3347 Auburn ave., 

Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus- 

kas, 2327 W. 23-rd pl., Chi- 

cago, 111. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pl., Chicago, 
111. 

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicago, 111. 

Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. 

Central Manufacturing 
District Bank, Chicago 

Turtas Virsmą Šešis 
Milijonus Doleriu 

Ar Jau Esate Nusprendę Kurioje 
Bankoje Desite Savo 

Pinigus per 1920 m.? 

(įeriausia padarvtuniet pasirinkdami del sn 
ves DIDIJI CENTRALINI BANKA ant 

Bridgeporto. 
šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas 

iš didžiausiu banku visoje apielinkėje, ir tvir- 
čiausias nes tai yra VALSTIJINIS BANKAS. 

Todėl norint perkelti pinigus iš kitur arba 

pradedant 'laupvti tai dabar vra geriausi^ lai- 5 

! \ • i s nes UŽ PINKUI PADĖTUS IKI 15-to. I 

SAl SIO i>aukas duos procentus nuo PIRMOS s 

SAUSIO. | 
Šis Uankas abelnai atlieka visokius bankinius § 

iri kalus ir užtikrina rūpestinga patarnavima. 
I Jei kale kreipkite , 

CENTRAI MANUFACT0RIN6 DiSTRICT i 
BANK 
A STATE BANK 

1112 West 35th St. * Chicago, 111. | 
') blokai vakarus nuo JLalstcd ^t. ant 35-tos Gatv. | 

Stiytkariu Linijos. a 

liaukas atdaras kasdien Nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
S1:KI:L)().M1S VAKARAIS \uo « iki 8 valandų. 

St BATO.MIS atdaras per visa diena nuo J) ryto iki 8 vai.'Vakaro. 

UFTUVIŠKOS GAIDOS. 
I. Šokių Kinkinys stygų orkestre!, 11 

cnygučių. 
!. šokių Kinkinys* No. 2 stygų orkestrai 
10 knygučių. 

!. Trimitus, šokių Kinkinys pučiamai or- 
kestrai, 10 knygučių. 

I. šokių Kinkinys, Pianui. Jame yra 18 

Oi a yra |vatriau.sių lietuvi&kų šokių, maršų, himnų, suktiniu,' overturų ir 1.1. Pia- 

no knyKUtės po Ji.00. Kitų instrumuntu po 50c. Visai orkestrai tiktai $1*00. 
f. Kanlasia, oinuikui solo, su pritarimu Piano 75c. 

Penkios <lainos. Pritaikytos mokyklų chorams 50c. 

7. šešios Hicsnio.s lotynu kalboj maišytam chorui 35c. 

i'ariluodum Kailius, Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen- 

tus. Viską kas yi'a muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 

10308 Michigan, Ave., Chicago. 

PINIGUS LIETUVON 1 
JAU VEL SIUNČIAM j 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm ncgn siusite savo gentinis Lietuvę pinigų — 5 

pasiklauskite pas'mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-* a 

giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas f 
Cėn^ras: '32-54 Oross S t r., Boston, Mass. ;| 
Skyrius: 366 W. Broadviray, S.Ttestoii,Mass. 


