
BONŲ PARDAVINĖJIMAS. 
Delegatai. 

Kotvonje 4 :.*>() Vnivorsa! Šta- 

to 15anke susirinko būrelis 

žmonių. P-nui Aleksandrui 

Daruiui paklausus paaiškėjo, 
nors nesusyk, kail pp. I'rcu-iu- 

lis Klias ir l'agilžiunas alsio 
\ nuja Chicagos Ta- 

ryba}, o p. Davgis su kiminais 
J. Vairiunu ir Pr. Serafinu at- 

stovauja Kataliku \ ioiiy%ės 
^kiltąjį. Bonu Par«lavini\jmio 

komitetu. 

Chicagos Tautininkų Tarybos 
paragrafas. 

Kun. P. Buėys buvo be įga- 
liojimų. bet .jis atsivežė Cli. L. 

farybos raštą, kuriamo yra ši- 
tokį s pa ra ura fa s, 

"1. Chicaiios Lietuvių 'Ka- 

ryba pilname savo sanstate 

yra eent ralis komitetas par- 

davinėjimui Lietuvos Lais- 

vės Paskolos Bonų Chicaiio- 

je ir apielinkėje." 

"Draugo" redaktorius už- 

klausė Tarybos atstovų, ka tas 

pa ra uratas reiškia, ar jis nesa- 

ko, kad liberalų-tautininkų 
partija nepripažįsta Katalikų 
Vienybės sudarytojo Komiteto 

ir jo stoėių, ir ar iš to neišeina, 
ka»l tolesnės derybos ua 1 ir ne- 

bereikalingos, nes tat išrodo 

lyg tautininkų įsakymas kata- 
likams. kad šie panaikintų 
savo darbų pradėta daugiau 

'negu mėnesiu pirmiau už tau- 
tininkus. 

Abu komitetu veikia. 

Tos Tarybos, kuri tą raštą 
I buvo pasiuntusi, atstovai iš 

I pradžių sakėsi jo visai nežiną, 
I paskui pridėjo, kad jis buvęs 

atspaustas "Lietuvoje", ant 

I galo paaiškino, kad prijautė 
jog iš to rašto buse negerų pa- 

r sėkmių ir norėję ji sulaikyti, 
j lu*t jau buvę pw vėlu. Reikia 

I pastebėti, kad p. Bagdžiunas 

[ neprisidėjo prie šitos savo 

draugų kalbos. .Jis kokį laiką 
I prirodinėjo, kad turi buti tik 

vienas komitetas. Tada kilo 

I klausimas, katras taps panai- 
kintas. Buvo halsas abudu su- 

| lieti. Ant galo visi kalbėjusie- 
I ji sutarė, kati liktųsi veikti a- 

I j bud u komitetu ir Katalikų 

Vienybės ir Cbicagos L. Tary- 
bos. 

I 

Bendrasis Centralis Komitetas. 

Paaiškėjo taip-gi, kad nei 

p. Darais, nei p. P. Baltutis 

nebuvo pranešę tautininkų 
srovei, jog Katalikų Vienybės 
užgirtasis Komitetas savo po- 

sėdyje 30 sausio buvo išrinkęs 
tris asmenis pp. A. Dargi, P. 

Baltutį ir 1. Ylakį tartis su tau 

tininkų srove apie sudarymų 
bendro susinėsimų organo, ria 

tapo taip-gi pranešta, kad Ka- 
I talikų Vienybės posėdis 13 sau- 
I sio, patyręs, jog p. Baltutis ser 

ga, tų susinėsimų organų į- 
galiojo taip-gi 17 gruodžio iš- 

rinktuosius Misijos sutikimo 

narius: Kuu. Vairiunų. Kun. 

, Serafinų ir p. Baltutį. Kadan- 

gi tasai jau ir pirmiau prigu- 
lėjo, tai susidarė penki atsto- 

vai iš katalikų pusės i bendrų 
Bonų Pardavimo Central j Ko- 

mitetų. Jie yra kunigai: Vai- 
čiūnas su Serafinu ir pp. Dar- 

gis, Baltutis bei Ylakis. ' > 

Kadangi iš tautininku pusės 
buvo tik trys: P-nai Braziulis, 

Klijas ir Bagdžiunas, tai kilo 

klausimas ar katalikams iš sa- 

vo pusės <lu išbraukti, ar tau- 
tininkams du pririnkti. Atsimi- 

nus, jog tarp kitu Contralio 

Komiteto uždaviniu reikės 

rengti iškilmingą Finansinės 

Misijos priėmimą ir jog iš to 

bus daug darbo, tai sutarta, 
kad tautininkai prisirinktų da 
du iš savo pusės. Jie žadėjo tą 

padaryti kaip vakar t. y. pėt- 
nyėioje Ui sausio. 

Stotys ir partijų Komitetai. 

Toliaus kalbėta, kad nieko 

nemainyti iš Finansinės Misi- 

jos apgarsintų taisyklių. Todėl 
kiekviena stotis kreipsis 
W\v Yorką tiesiog iš Finansi- 
nės Misijos prašydama Įgalio- 
jimų ir jai tiesiog siuntinės pi- 
nigus paskirtu laiku, 

j Kiekvienos srovės komitetas 

prižiūrės jo autoritetą pripa- 
j žįstanėių storių darbštumą, su- 
teiks pagelbą ir patarmę kiek- 

| viename reikale, rupįsis, kati 

bonų ])ardavimas ir pinigų 
priežiūra stotyje eitų sulig tai- 

! syki ių. 

Bendrojo Komiteto Priedermės 

Ontralis abiejų sroviu ko- 

jmitetas rinksis tankiai. Buvo 

j kilos sumanymas bet liko 
1 

nenuspręstas, kad eentralio 

bendro komitetu posėdžiai l>n- 

tu kas panėdelį. Teeiaus sutar- 
ta, kad artymiausias posėdis 
bus utarninke -0 sausio _ vai. 

po pietų Tniversal State Ban- 
I ke. 

To Centralio Bendro Komi- 

teto priedermes bus: rengti 
k uo iŠ k i 1 m ingiaus i F i na n s i nės 

Misijos priėmimą, pranešti 
vieni kitiems kiek kuriu stotv- 

1 
se parduota bonu nuo paskuti- 
nio bendrojo posėdžio, dalin- 

tis patyrimais bonu pardavi- 
nėjimo prityrimais ir tvarkin- 

go jo vykinimo. 
Visas tas posėdis ėjo be pir- 

mininko be sekretoriaus be ki- 

tu formalumu. Bet prieš pabai- 
gą sutarta, kad pradedant nuo 
ateinančio posėdžio Bendrojo 
Centralio Komiteto nariai pir- 
mininkaus jame paeiliui kiek- 

viename posėdyje kitas. 

Šitas-gi posėdis užsibaigė ke- 
tverge l.r> sausio, penkliolika 
minuėiu po šešių. 

LITHUANIAN FINANCIAL 

MISSION. 

donorai Post Office, Box 252 
Xew York City, N. Y. 

Gruodžio 24 d., 1919 m. 
Lithuanian Salos Corporation, 
120 Tremout St., 
Boston, Mass. 

Geradėjai:— 
Jusn čekį nuo penkiolikos 

tūkstančių dolierių, rašytą var- 

j du p. Vileišio ir J. Žiliaus ga- 
vome. Širdingai ačiu. Kaip 
bematant pasiusime Valstybei, 

: Lietuvos Brigados reikalams. 

Tas vieną mušu Valstybinį rei- 
! kalą išriša. Toliaus dirbsime 

! išvien, kad ir kitiems reika- 

i lams pagelbėti. 
Su didele pagarba, 

Vardan Lietuvos 

Finansų Misijos 
(Parašas) J. Žilius. 

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

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

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 

didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- 

tingu. 
Traukiame paveikslus namuose, prie 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 

pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 
riausia. Phone Drover 6369 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
DEL LIETUVOS PASKOLOS. 

Lietuvos Valstybės paskola, 
galima sakyti, pradėta ant 

greitosios, be užtektino prisi- 
rengimo. 
Kolonijų komitetams neduo- 

ta platesnio paaiškinimo. Kvi- 
tu knygutės šiaip butu geros, 
bet jos netinka kolonijų komi- 
tetams bei bonų pardavėjams. 

Šitie nori būti tikri, kad 

klaidos nepadarytų* Tą tikslą 
jie gali pasiekti tik nusipirkę 
tam tikras kvitų knygutes. 
Finansinė Misija galėjo ži- 

noti, kad lietuviai nėra milijo- 
nieriai ir daugelis negalės visu 

pinigų ant karto užmokėti, bet 
mokės dalimis, kaip kad Ame- 
rikos paskolos bonus mokėjo. 
Finansinės Misijos kvitu kny- 
gutės nežiūri daliniu Įmokės- 
v • 

c 111. 

Man dirbant prie bomi par- 
davinėjimo, teko patebėti, kad 
nemaža yra žmonių, kurie L. 
bonii pardavėjams atneša A- 
nierikos bonus, nei vieno kupo- 
no nenukirpę. 
Pridavus boną su visais ku- 

ponais, dažnai bonas yra var- 
tas, sakysime $52.00 ar ir (lan- 

giaus, sulig to, kokios paskolos. 
O L. boną perka už $f)0.00. Tas 

nebūtų bloga, jei Lietuvai butų 
keli dolieriai daugiau. 

Negera yra tik tiek, kad to- 

kia auka yra be apyskaitos. 
Todėl daug naudingiau yra 

nukirpti nunokusius (amžinų 
dieną ne visus)kuponus ir juos 
skyrium aukoti tėvynei per 

Tautos Fondų, Kaudonųjį Kry- 
žių ar kitaip. 

Volungis. 
Redakcijos prierašas. Mes 

finansinės komisijos siuntinėja 

mų kvitų knyguėių nematėme, 
dėlto negalime sakyti ar jos 

blogos. Bet }). Volungių rasią 

spauzdiname dėlto, kad pripa- 
žįstame, jog visos finansinės 

operacijos turi buti tvarkingai 
vedamos, ir jog gera kvitų sis- 
tema yra ypatingai svarbi. 

AŠTUONIOLIKTA LAB. SĄ- 
JUNGOS KUOPA UŽGIMĖ 

AUROROJ, ILL. 

Kada aš buvau pakviestas 
sausio 11 d. su prakalba tau- 
tos reikalais j šitą koloniją, tai 

nuvykęs atradau nemažą būre- 

lį tikrų lietuviu, mylinčiu savo 

tėvynę. Jie lauke namęs ir troš- 

ko ką naujo išgirsti apie savo 

tėvynę ir jos šiandienini padė- 
jimą. Man-gi malonu buvo 

prakalbėti i to lietuviu būrelio 

jautrias širdis. 

Pirmiausia, pakalbėjus man 

apie šiandieninį Lietuvos pa- 

dėjimą ir reikalingumą jai- pa- 

skolos, visi tam prijautė ir su- 
tarę išrinko komitetą, kuris 

pakvies visu draugijų atstovus 
ir tada ims pardavinėti Lietu- 
vos paskolos bonus. 

Pabaigos tą reikalą papra- 
šiau publikos, kad palauktų dar 

keletą minutu, nes norėjau pa- 
kalbėti apie Labd. Sąjungą ir 
rengiamąją našlaičiams prie- 
glaudą. Susijaudinau bekalbė- 
damas, nes susirinkusieji 
su dideliu atsidėjimu klausė 
mano kalbos. 

Baigdamas kalbą paklau- 
siau, ar pritariate našlaičių ir 

senelių prieglaudai. Vienbal- 

siai atsakė: "Pritariam, priim- 
ti!*' Tuojau liko sutverta kuo- 

pa iš veiklesnių žmonių išrink- 
ta valdyba ir i kelias minutas 

susirašė 30 ypatų. Visi pažadė- 
jo dirbti ir išauginti, išplėtoti 
kuopą. 

Tai-gi aš, vardan našlaičių, 
tariu didelį pagarbos žodį Au- 
roros lietuviams, kurie suprato 

reikalingumą našlaičių prie- 
glaudos ir prisidėjo, ir kurie 

dar prisidės prie to švento 

darbo. 

•Linkiu, kad jaunutė aštuo- 

niolikta Labd. Sąj. kuopa iš- 

augtų ir narių skaitliumi pra- 

lenktų senas kuopas. 

S. Jucevičius, 
Labd. Sąj. agitatorius. 

TEISYBE — MUSŲ PAMA- 

TINIS PRINCIPAS. 

Praėjusinos laikuos buvo į- 
si gyvenus mintis kad kiekvie- 

nas pagarsinimas turi Imti nu- 

rijamas su kruopele druskos, 

šiandiena yra didele atmaina. 
Visi teisingi garsintojiai mė- 

gina sustabdyti garsinimu ne 

teisingų pagarsinimu. Jie vi- 

si nori prisilaikyti platformos 
nustatytos per Assoeiation 

Advertising Clubs of the 

\Vorld kurių pamatinis prin- 
cipas yra pasak imas teisybes 
apie pagarsinimus. Tas vi- 

suomet buvo musų prineipos. 
Triners American, Elixir oi* 

Bitter \Vine nekuomet nesi- 

gyrė kaipo vaistas nuo viso- 

kiu ligu. Šis vaistas v ra. tik- 
c o t * t 

tai rekomenduojamas nuo se- 

kančių ligų: negrumuliavimo, 
neturėjimo apetito, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir ki- 

tų vidurių negailimų. Kiti 

Triners vaistai kaip tai Tri- 

ners Linimentas Triners 

Cougli Sedative, Triners An- 

gelica Bitteris ir t. t. — jie 
visi to paties principe prisi- 
laiko. Paklausk apie savo 

vaistininko, o jis jums paaiš- 
kins — Joseph Triner Compa- 
nv, 1333-43 S. Asbland Ave., 

Chicago, 111. (Apgr.) 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pusto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 

sipirkę galėtų nusiųsti saviemsicms netik del laiškų, bot ir didesnę su- 

mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk- 

sinus • ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 

Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arba 

Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati- 

kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikii sudaro auksiną). 

Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 

kaip už vieną dolierj markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek- 

retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Rengiamas 

NORTH SIDES 
13 DRAUGIJŲ 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18 d. 1920 
ATLAS SVET, 1436-40 Emma St. 

Pradžia 3 vai. po pietų. 
TIKIETAS - 25c Labdaringos Sąjungos Naudai. 
GERBIAMIEJI ir GERBIAMOSIOS! 

North Sidės Lietuviai ir Lietuvaitės jau per keletą metų mes dirbome tam naudingam darbui del savo tautos 

padidinimo, ir našlaičių ir senelhj gelbėjimo. 
a 

Toj Labdaringos Sąjungos Prieglaudoj, kuri kada stosis lietuviai ir lietuvaitės bus auklėjami. 
Todėl prašome visus atsilankyti i viršminėtą vakarą ir paremti, tuomi remsite patys save ir savo tautą., kuriai 

mes priklausome. Kviečia Draugijos ATSTOVAS 

OR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viotvi 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 2 iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:30 vakare 

Telefonus Yards 2541 

Ofisas: 4712 So. Ashland Avc. 

Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 
Telefonas Drover 7042 

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 

Pottsville, Penna. 

Su visomis ligomis priima nuo 

Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wcst 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 

Telefonas Canal C222. 

Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 

Residensija: 

3111 W. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos: iki 10 išryto. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

, 
Smetonos gerai pritaikinti akiniai 

| bus palengvinimu del Jusų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau- 
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 

vit, kuomet skaitai ar siuvi ar la- 

šai, tai tuomet yra ženklas, kad 

reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinam.'}, kaina 

net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Spęcijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 

Tėmykite j mano parašą. 
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

vai. vakare. Panedėliais, Seredo- 

mis ir Petnyčiomis. 

Central Nanufacturing Turtas Viršina Šešis 
District Bank, Chicago Milijonus Dolerio 

Ar Jau Esate Nusprendę Kurioje 
Bankoje Dėsite Savo 
Pinigus per 1920 m.? 

Geriausia padarytumėt pasirinkdami del sa- 
vęs 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 taupyti tai dabar yra geriausia lai- 
kas nes UŽ PINIGUS PADĖTUS IKI 15-to. 

SAUSIO bankas duos procentus nuo PIRMOS 
SAUSIO. 

Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius - 

reikalus ir užtikrina rūpestinga patarnavima. 
Reikale kreipkite 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 

BANK 
A STATE BANK 

1112 West 35th St. , ,lJi; Chicago, Dl. 
3 blokai i vakarus nuo Halsted St. ant 35-tos Gatv; 

Strytkariu Linijos. 

liaukas atdaras kasdien Nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
SKKKDOM1S VAKARAIS Nuo C iki 8 valandų. 

SUKATOMIS atdaras per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vai. Vakaro. 

Taupykite Piningus: 

' 
SIMPLEK UNJVERSAL 

Perkant visus savo RAKAN- 

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

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

arti Ashland Ave. 

Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 

Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 

vakarais iki 10 vakare. 

Krutami 

Paveikslai 
iš Lietuvos 

BUS RODOMI 

DIEVO APVE1ZDOS PARAPIJOS SVET., 
1 

18tos ir Union Ave. 

Sausio 21 d. 1920 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Pamatysite Lietuvos Valdžią, orlaivius,kariuomenę, ir daug kitų dalykų, 
rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 


