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SOVIETŲ VALDŽIA STATO 
ULTIMATUMĄ SŪO-

Reikalauja taikmues arba pa
kelti karę.

-
Revelis, kovo JI. — C?i«i 

žinių, kad bolševikų;
užrubežinių reikalų komisą 
ras (ministeris) pasiuntęs! 
Suomijai ultimatumų.

Pareikalavęs jis Suomijos,' 
arba stoti taikos tarylaisna su 
sovietų valdžia arba tuojaus 
pakelti karę.

Vietos bolševikiniai elemen
tai į tų ultimatumą Suomijai 
neprielankiai aLūnežn. 
tvirtina, kad tasai ultiinatu 
ma.- mIĮ niil-onUi plmmjn
mai į trisdešimtį dienų įvyk
siančiai Varšuvoje konferen
cijai. Toje konferencijoje, pa
kopia. dalyvausią ir bolševi
kų atstovui. 4įę ten mėginsią 
pakelti klausimų laikus ne tik 
■u partibežinėmij: viešpatijo
mis, liet ir lygiai ir mi talki-
n inkai s.

Turi jie vilties

Vietos bolševikų atstovai 
tečiang turi vilties, kad ultima j 
tuntas Suomijai duosiąs gen;' 
pasekmių. Jie tikisi, kad Šuo i 
m i ja sutiksianti stoti taikos 
tarybosna. •

Bot kiti nuomoniauja vjpai 
priešingai.

Aiandie Suomijos kabinete 
įvykę* kriti s. Be to. visoj ša
lyj paskelbta gvneralė suo
mių kareivių mobilizacija.

Tn* reiškiu, kad bolševikai 
vargiai gali sulaukti prielan- 

atsakymo.
Bot bolševikai daugiausia 

vilties turi j Juciuose Suomijos 
bolševikuose, katrie, sakoma, 
ar siunta ir magina išnaujo 
pakilti prngaifttingzr darban. 

Mannerheim buvo Variavo j. 

JĮ Pabalti jm viešpntijų konfe
rencija kituomet buvuni Gel- 
ringforae dang smagumo pa
darė iri vietų valdŽini. Ne« knn- 
flMncIjoje* nebuvo nitfnrtn 

| pradėti karę prieš bolševikus.
Gi jei ne karė, tai turėjo sek
ti taika, būvu pamanius so
vietų vaMfia;

Bet žinomos suomių gondo
las Mnnnerheim, didelis bol
ševikų priešininkas, nesenai 

tursavome. Ju» dabar 
sugrįžo Suomijon. Sovietų val
džia tad nuomoniaujii taip: 
, . ., • • > • , * *

padangas surasti kaltininkus 
ir nubausti.

GEN. YUDENIč STOCK 
HOLMZ

Ir jei

t
taikintis*. reiki taiko* neno
ri nei Lenkija. nei kitos vidL 

lomija aprims 
bendrai prieš 
ir I*m

BOLŠEVIKAI PERSPĖJA 
TALKININKUS.

minkštųjų anglių
I kompanijų, dvi ko šios žiemos 
' pradžioje buvo pakeltas strei- 
I Ijam, jMtgelw»Į>*v}?etvHrkč save1 
darinis ir knip Šiandie raportą 
induos prezidentui \Vilsonui. 

Ra|)ortas prezidentui turėjo 
| būt induotas tuojaus. Bet viv- 
; mis komisijos narys Wliitr,

M , atstovatijontis darbininkus,
Stockholmaa, kovo 11. Cin nesutinka pasirašyti. Jis nv- 

Anglijw, Prancūzijos ir Ame-; su kitų dviejų komi-
- 1 n,s,J sijos narių nuomone ir sako,

Inrbnt, jis skyrium paduosiąs 
prezidentui raportų.

Po raportu, kol-ka* pasi
rašę tik du: Rembrandt. at
stovaująs angleka*vklų kom
panijas (operatorius), ir Ro 
binson, atstovaująs publiką

Į__  ___ __ _______
■ rikos pariuntinybėms i
Į bolšoviką valdžios užrubežinių 
reikalų komisaras Tcliitcherin 
praneši*, kad bolševikai be il
gesnio atidėliojimo pradėsiu 
ofensyvą prieš Ijenkiją. je? 
tos šalies valdžia nestosianti 
taikos tarybosna su bolševi
kais.

Kaltina lenkus.

Trhitcherin savo pranešime 
pažymi, kad bolševikų val- 
džia (Rusijos sovietų respub
lika) ilgas laikas darbavosi ir 
darbuojasi įvykinti taiką tar
pe Rusijos ir nauju kaimini- 
nin respublikų.

Bet vietoje pagvi-laujuinos 
taiko* lenkai su visu pišėlimu 
kovoja, painia Rusijos mies
tus ir be paliovos atakuoja 
bolševikų kariuomenę.

Ištraukiami ir Ukrainai.

Bolševikas komisAraa sako, 
kad jei tasai lenkų lygiavi
mas veikiai nepasibaigs, Ulo
ne t sovietų’ Rusija ir raudo
noji Vk raina tegu neturės nt- 

| suko.nyVė* už pasekme., ir te- 
cu n- bu* kaltinamos.

I Sako, su lenkais negalima 
j nžnt**gati jokių ekonominių 
ryšių, kuomet jie atakuoja

Bolševikai pasilieka prie 
-avn *enųjų tnik*** sąlygų, ko- 
lius jk lenkams buvo pasiutę.Į

I NORI UŽGINTI STREIKUS 

DARBININKAMS.

Paryžius, kovo 10. — Pran 
rurijn* vyriausybė padavė 
parlnmcntan sumanymą, kad 
darbininkai visokiu.* nesutiki
mus su darbdaviais išrištų 
grnžldnjv/ Fftrelkno|l darbi- 
ninkams galima tik tuomet, 
kuomet bu* išsemtos viaos 
gražiuoju susitaikymo prie
monės. R?**-’!

GALIMA SIUSTI SIUNTI
NIUS LIETUVON.

WA8HINGTON, kovo 9. — 
Siuntinių leidimas tarp Ame
rikos ir Lietuvos prasideda 

i kovo 10. Didžiausias sunku
mas—dvidešimt du svaru; mo 
kęsti“ dvylika centu už svarą; 
jutos Musytam tokios pačios 
kaip nzmiaiems (Sč vienytų 
Valsti , Visikas.

Londonas kovo 11.—l’ivli- 
misija iš trijų Žmonių išlyginti! nė* Apriko Unijoj, kuri yra 
skirtumu* ta>pe anglekasių ir [ Anglijo* ĮfiMdžiojc, vakar įvv- 

kasyklų ko parlaynentminiai rinkimai. 
Nuo tų rinkimų pasekmės, ku
rios dnr nežinomos, prigulės 
ti>lnoo*ni« (u- ^tdies likimas.

šiandie Anglijo* vardu šalį 
valdo .h<n Uliiist -n Smuts, 
kurs klotai gulėdamas prieši
nasi olandų nacijonalistų ele- 

: mautai.
Nuo šių rinkimų pasekmių 

prigulė^, ar provincijos Pape; 
Colonv, Transvaal. Orangv 
Free Statė ir Natai ir teles-' 
nini jmsiliks Anglijos valdžio- 

! įo, ar Ims įsteigta Pietų Apri- 
. kos Olandų respublika, nepri
klausoma Anglijai, su nuosa- 
vąja vėliava ir su renkamuoju 

I nrezalentu.
1 ------

i
Kas siųioma.

Komisijos raporte pasiųlo- 
ma:

Padidinti 
mokestį 27 
ntloš.

Palikti 8 
dienoje vietoje onglekasių rei
kalaujamų G valandų.

Tuojau* pakelti anglims 
kniną — knikuriose kasyklo
se ligi 70 centų tonui dau
giau.

Panaikinti vyriausybės kon* 
trplę nustatyme anglinis kai
nų ir visus kitokius suvaržy
mus.

»Su tokini*: pasiųlymais ne 
visai sutinka komisijos narys 
White. Ypač jis stovi už tai. 
kad vietoje 8 darlio valandų 
butų paskirta 7 valandos, jei
gu jau ne 6, kaip to buvo rei
kalavę anglekariai.

Kuomet Wliite nesutiko pa
sirašyti po tais pasiųlynmis, 
aniedu nutarė Im* jo parado 
paduoti raportų prezidentui.

Berlynas, kovo 11. — To
mis dienomis daugel vietose 
^vairias prancūzų komisijų* 
buvo užpuolę vokiečiai. Tu* 
sekė po tn, kuomet vienas 
prūsų pripras či« Adluii vieš
buty] <u savo šrdininkrii ap
mušė. prancūzus oficicrus.

Tie* Keinita, arti Potsda
mo. vokiečiu minin primuš.* 
vienų prancūzų, militnrmė* 
komisijos narį. Ir tunai mira.

Vokiečių vyriuusylH- deda

-----f r*
nu torpediniu I

O ifT

Stockholmas, kovo 1I 
čia vj 

I Pabaltijo.* 
dėmė.

BOERAI, TURBUT, ATSI 
MES NUO ANGLIJOS.

i

TAS PAEIS NUO RINKIMŲ 
PASEKMĖS.

4. .cifS “ '•
Cdl uL.į eii.ikvlLLu

respublika.

Yra priežasčių atsimesti.

Anglų valdžia Pietų Apri- 
kos Unijoj ąu-ilaukė daugelio 
priešininkų.

Pirmoje vietoje prieš ang
lus stovi l*irtų ^Aprikos vilnų 
gamintojai, kuriuos begalo iš
naudoja anglai vilnų fabrikan
tai. Tie tiesiog tunka vilnų ga
mintojų lėšomis.

Toliaus anglams priešinin
kus padauuino brangus pragy
venimas.

Pagalinus pačių naci-
jonalis ir rasinis skirtumas 
priskiria prie žygio atsimesti 
nuo Anglijos Ir pradėti savi-) 
stovį gyvenimą.

4 •
Pietų Aprik* brangintina

VOKIETIJOJE NUŽUDY
TAS VIENAS PRAN

CŪZAS.

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
— Ai gyvenu netoli miesto ir tinau, ką sakau Visais žvilg- Į 

tniais gyvemnuur yra geresnis nt sodžių

Tai jau aštuntasis nuo pra
džios armisticijos.

Konstantinopolis, kovo 11. 
—Naujas dalysi* vezira.* Sali

J *1 * J tį. rlL j V
imi liepiant isteigv naują mi- 
nisterių kabinetą, kurs yra jau 
aštuntasis nuo pnutžio* arm» 
st iri jos.

! Vietos talkininkų diploma
tai mažai domos atkreipia i 
tas ntmainas. Jie gana gerai 
žino, kad tasai knjuneta.* yra 
tw.j«.gk prieš narijonalistų 
grnpę turkų j>arlam<*ntv, ku
riai vadovauja Mustapba Ki
niai iš Angaros.

Be didžiojo veziro paraigų, 
Sali Paša bus dar ir karės lai
vyno ministerin.

Kabinetas kiek palankus 
nacijonalistams.

Ministvrių palinkimus užsi
tęsė dvi varžymosi narijona- 
listų su sultanu. J‘nsturaji 
spaudžia talkininkai.

Pradžioje buvo pran<*šta. 
jog nacijonalistai pienavo kn- 
binvtan pastatyti net keturis 
savu partijos i»arlaiiirnto at
stovus. Bet Mustaphai Ke
rnai nepavyko su tais pienais.

Visgi dabartinis |>crorgHni- 
zuotas kabinetas yra kiek 
prielankus nacijonalisfams.

I ----------------------- , ■

lomi.*. Tos šalies atsimetimas 
■ Anglijai padarytų daug ne
smagumų. Čia nuomoninuju- 
ma. knd Anglija tam hovrų 
žygiui smarkiai pasipriešintų.

Naeijonalis boerų senti
mentas, kaip pranešama, toks 
didis, kml dėl ano pairę dau
gybė maišytų šeimynų. Tasai 
sentimentą^ ima pradžių nuo 
1814 metų, kuomet Cape Pol
ony. priklausiusi Olandijai, 
buvo priskirta prie Anglijos.

I 
-------------

Tiflisas, vas. 24. p-r Kons- 
tiintino|M>lį kovoS (suvėlinta), 

šiandie ėia ir npyiinkėsci 
įvyko bai<us žemė* dreliėji- 
mas. Keli šimtai žmonių žuvo 
ir tūkstančiai jialiko l*e jo
kios pablogės.

Sugriauta Makhit. (Jraknli 
ir kiti miesteliai visam GU my
lių plote vakaruose nuo Tif- 
lišo.

Pats Tiflisar* buvo smarkiai 

Konstantinopolis, kovo 11 
“Gauta žinių, kad turkai 
naujo nužudę dešimti 
trinčių armėnų ir duhar pran
cūzų kariuomenė apleidžia 
miestą. Aš nutariau pasilikti į 
vietoje su savo globojamais; 
našlaičiais ir laukti tolime^! 
nio likimo. Ka* neturėtų įvyk-l 
ti. nejaučiu baimės — Dievas 
danguje, viskas bus gerai. Ašį 
dirbu ne tik dienomis, liet iri 
naktimis laikinoje ligoninėje.J 
Tikėk man, kūrė yra pniga- 

««ra.<.
Tai ištrauka iš laiško, rašy

to Mis* Evt lyn Trostle iš Kan-i 
ša* valstijos, kuri tlirlui ameri
koniškam š«4pimo komitete. 
artimuose Rytuose,

lėliška* buvo rašytą* vn«a 
rio 10 d. iš Marasli, turkų ap
gulimo mctll to miesto.

Miške aprašoma* armėnų 
krikščionių Kalėdų jiaminėji- 
mn* mieste Marush. Kuomet 
Mis* Trostle ruošusi vaikam* 
našlaičiam* eglaitę, turkai tuo 
motu pradėję bombarduoti 
miestą.

“Tai buvo labai daili* die- 
•M» . acu*u j»uaų JIUI’
buvo parėilytn. žvakutės už-' 
lobios, kuomet turkai pradė
jo njišamlvti miestų. Vaikui 
pradėjo verkti ir kilo tarp* jų; 
didis nėrnniumaa. Aš nusprun-j 
džinu n<*atkreipti į tai domos. 
tarytum neimtų jokio povo-i 
įniis Vnrgn* buvo prikalbinti 
vaikus giedoti.
pri<*š juit vaikams užgiestant 
(Nirciškė: “Vaikai eitvln- ku

lupomis. bet n»* iš šinlie«“.

JAPONIJA GAL TAIKIN8IS 
SU BOLftEVIKAIS.

Apie tai skelbiama ii Tokyo.

TTnnnlnln I JO 9»: l• *er- a 
to. jjiponų-lnikrnšciui iš To 
kyo, .l.-ipoTiijos sostinės, pra-1 
nešta, jog jupuių užrubežinių 
iviknlų ofisas paskelbęs, kad 
trumiHij ateityj Ja|>miija mn-> 
nanti užmog*ti prekybinius 
santikiu* *u ••-ori*»tinc Rusijn, ’ 
Tai buriąs pirmasis žingsnis“ 
pripažjTiti <!e fftrtn *oviętin*' 
u.-m;.

Tuksiančiai pals'gčlių su
plaukia į čionai iš vakarų šo
ra*.

Gvorgia respublikos steigia* 
mrisis silsi rink imas paskyrė 
20 mnijonų rublių šelpti nu
kentėjusius.

Daugel vietos^, labai suga
dintas geležinkeli.- tarpe Tif- 
liso ir Batiunn.

Netoliem uuo ėia miestais 
Gori visai sugriautas. Ten 
daugiausia bus žuvusių žmo
nių. Ten lygiai sunaikint 
geležinkelio stotis.

Iš griuvėsių jau išimmni ne
laimingų žmonių lavonai.

Atsivėrę- sieros šaltiniai.

Dviilešimts žmonių žuvo Up- 
liajin.

I’inn<*šama, jog matomi be
ri veržiantieji durnai iš kalno 
viršūnes, kur netolimais yra 
(Joris Djavri monast irius.

Taippat pranešama, kad 
tenai po žemės drebėjimo at
sivėrę du dideliu sieroj įsnl- , 
foro) šaltiniu.

Zurich. Šveicarija, kovo 11. 
- Iš Maskvos lievieliu tele
grafu pranešamu, jog Rusijos 
sovietinė valdžia ir Ukrainos 
valdžios pranešcuuos tulkinin- 
kanis, kad jon pi d rengusios 
tuojaus stoti taikos tnrvbosna 
su Įlenki ja.

Bolševikų viršininkas Išmi
nus sako, kad 1’kraitis r.-anti 
Rusijos sovietų talkininkė ir 
lodei verta parėmimo bolšovi- 
kų.

Bolševikai labai nejiatenkin- 
ti lenkų jsibriovirnu Ukrainon.

Manila, kovo 11. Philipi- 
nų salų teritorijalė legislatu
ru paskyrė $G,<HNI metinės pen
sijos generolui Emilio Agui- 
naldo, buvusiam sukilėlių va
dui.

PLYŠUS KATILUI ŽUVO 50
DARBTNTNKŲ

Berlynas, kovo 11. - D< •< - 
šoje iš Benrnth, Rhin<* Pn *’ 
joj. 'Mkonm, jog ,*»U darbinu 
kų žuvo, kuomet elektros įs
taigoje plyšo vienas milžinių- . 
t » .-• —*n<i? i>r t<> mtugeris
dnrbir.inkų aužeistn.

ORAS
KOVO 

t'ldcagn. 
tonui ličius, 
ratura; rytoj 
ir r-ničiiiii.

A
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J “DRAUGAS” 
lt Kliu kxsllrM ii*kjru. nrU^ldlrulu*.

IKEMVMKRATOK RAINA: 
CniCVGOJ IK VtSlENVJEs

Mcumt. •■•«••••..•••••• S*.00
M<-ty .....,• .jį..... ase 

RUV. V Al AT.
Melam* . .................-..........  l.voo
I*mid MetŲ ••••••>••••••. S.OO

Pronumcrata tnokaal lMudno. Lai
ka* ■kanoai nuo uiitraAimio dieno* n* 
nuo Kauly Metų. Norint permainyti 
•dr*** vlmdn reikia prbdųttl Ir iena* 
■ <r***» Ilnlyal ccrtauaia iIųiU llp«r. 

L kant kraaoj* ar etprcne "Moncy Or
da?” arba (dedant pinigu. 1 rsffi*- 
truot* taUlk*.

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

Telefonas McKInley 1111

Augštojo Mokslo 
Siekiant.

AUGšTVJV MOKSLŲ 
DR-JOS ĮSTATAI.

JfcIGU TIKTA* NORITE, KAD BŪTŲ

DRAUGAS

i laikomas teisėtu, kai atvyksta 
j jan nemanau kiup 1*5 visų na
rio. turinčių bal
są (13 paragrafas). Keikia 
mani narių skaičiui neatvykus, 
skiriamas kitai kuriui dienai, 
ne nnkiK’iau kaip po savaitės ir 
ue vėliau kaip dviejų savaičių, 
mitrus visuotinis sus i rinkimas 
tąja pačia dieuotvarke ir lai* 
komas jis teisėtu, dalyvaujant 
bet kuriam narių skaičiui.

22. Visuotinąs susirinkimas

ėję, knd galėtų profesoriauti. 
Kurmi sustatytojni, norėdami 
aprimti •*' kunigų, lengvai ap
sieina Ih> mokslo. Filozofija 
prikergta, kaipo dalia prie (»e- 
dugogijos. Filozofijos liaituė 
buvo cariškos universitetų po
litikos žymė.

Prie modicinoN skyriaus jui- 
minėtu veterinarijos sekcija ir. 
kas žiu kode), užtylėta vaisti
ninkams reikalingų muksiu sek 
vija. Farmacija ir farinakogno- 
zijn priskirtos prie medicinos. 
Tiesa, jiedvi rviknlingos yra gy 
dytojams. Bet mums reikia iš
auklėti sau ir vaistininkų, ku
rių programas skiriasi nuo 
trumpyčio tųdviejų mokslų 
kurso įspraudžiamo į modicimj.

Perskaičius visų mokslų sų- 
Htla «nvcctn » J,,*;,.- -:Vvr?n« dn 
rosi gražus (spūdis. Tik jis tru- 
puy panėši j sapnų. Jeigu prie 
kiekvieno mokslo butų jiatnilie
tas ir žmogus, kuris jo išmokįs 
savo klausytojus, jeigu iš to 
žmogaus veikalų žinotume, knd 
jis likijti gali išmokinti, lai bu
tų ne.-apiuis, o tikrenyls-s 
džiaugsmns.

Kol kas mes turime tiktai ke
letą pasauliečių lietuvių galin
čių būti augštųjų mokslų pro
fesoriais. I r tie patys ne visi 
Lietuvoje. D-ra.“ Vabalai: tehc 
tnrnaujn lenkams Varšuvoje, 
Kazimieras Bnga telievnrgsta 
Sibvrijoje Tomske. Prof. Vol
demaras ėmė daryti istorijų 

| liovęs mokinti jos.
Nesuprantame, kodėl profe

sinė higijena pateko j Tcclmi- 
Į kos skyrių, ir kodėl šule jos nt 
į >i rado politinė ekonomija ten 
|«t*L Nuvijologija išnyko V isui. 
Husų universitetuose prie, carų 
jos nehmlitvo, nes bijotasi, kini 
slmivnlu* nepatirtų |s-rduug 
apie Marksų. Lietuvos respub
likoje to> baimės neturėtų Imti.

Peikime Melą, Ne 
Pelną.

tai] > nusidėvėjęs

■

I

PIRK! PIRK?

Kaune susidarė Augštųjų 
Mokslų Draugija ir sausio 27 
d., 1920 in.. pradėjo Augštųjų 
Mokslų kursus. Tie kurtai dnr 
nėra universitetas. 1*4 jų užda
vinys yra tam sykiui [msiuluo 
ti universitetų. M ums nmenkie 
čiams prii>ratusivnis prie Čio
nykščių universitetų truputį 
keistai rodosi ta kauniškių nc- 
drųsa, bijanti vadinti univ<<r- 
aitetu tuos augštųjų mokslų 
•kursus. Mat Eurtųsijr dar ne- 

universiteto
vardu* kaip Amerikoje. Lietu- 
'•••jr, kaip ir šiaip Europoje, 
jruikulaujama duug mokslu .iš 
tų, kuriuos priimamu j univer- 
ritėtų. Augštieji-gi Kauno kur
ių nors jirirengiamojo nifrtp“ - 

rio reikalauja daugiau negu 
yUuerikos universitetai, tečiaus 
tie reikiilavirnni nerti toki aug
uti, kaip buvusieji Rusijoje nr 
kaimynėje Vokiet ijoje.

Augštųjų kursų įstatai su- 
rengti Rusijos universitetų pa- 

^Vyzdžiu, liet nėra taip vadina- 
tnosios universitetų autonomi
jos. Vienu žvilgsniu gali rody- 
f Į»« lr»**l t *Į* * f" **J })»•’»-
ginu negu Rusijoje. Rusijoje I 
•prieš 19UG ul imiversit<‘tas bu-i 
\o pilnai valdžios iipriipimi-1 
tnns. Jei ji nedavė jam nutono- 
nujos, tni galėju teisintis tilo-| 
-tai, kad ji duodu jam visas lė
šų-. Ruano Augštųjų Mokslų 
-taisai yra privatmė įstaiga, u 
het-gi jus santikini su valdžia 
iu*)Mireniti autonomijų* princi
pais.

Bet kitą Verta* universitetų 
uutonomija liula Iraia jiems 
naudingu, kada jir turi pilnų 

4? •• • ii-tiamaasiatif jiiiiMM areliu % aiiumij 
profesorių, galinčių suprasti 
visus augštojo mokslo reikalus 
ir norinčių juos aprūpinti. To 
Kaune nėra. Deltų prie kursų 
įstatų m-pridėtas nei profeso
rių sąrašas, nei tų kursų pro
grama.*.

Kuraų įstatuose paminėt1 še 
ši skyriau Tarp tų nėra teolo
gijom. įstatų autorius gerui 
Žinojo augštųjų mokslų suski! 

y

(statų, teologijos jis. t urbiu, 
tyčia neminėjo. Titui atsikurto, 
jo senosios Vilniškės Mokslo 

— _Draugijos irukuuui. Ii girai 
puridarė. Lietuvoje tik vivnu- 
ti-ol<»gijos skyrius turi užtekti-

«ųpr. •freoriij. Tai-gi pilnai už 
ttugraitam teologijos fakultetui 
butų neparanku šalę skyrių, sū
riui ų iš vienų k»|*ų.

lluiiuMiitariinu umkrių aky 
vibai urinmeia uitom i jn.

* tik VN-ui kun. Siejamavi 
s h* Kuraitis yra urirkūuai 

li ir giliai IU uiekdų jar-

(Pabaiga.)

H Draugijos nariai.

5. Draugijos nariai esti: u) 
tikrieji nariai, b) garbės nariai, 
c) amžinieji nariai, d) nariai 
labdnriai ir nariai šelpėjai.

6. Tikruoju Draugijos nariu 
gali būti kiekvienas pilnateisis 
pilietis, Įmigęs aukštuosius 
mokslus ir įnešęs draugijos ka 
son ne mažiau kaip 100 auksi
nų metiniu mokesnio.

7. Garbės nariais gali būti 
renkami tik asmenys, ypatingai 
nusipelnę draugijai savo dar
bais.

8. Amžinųjų narių vardų

jai ne mažiau kaip 23,000 auka.
9. Narių labdarių vardas su

teikiamas asmenims, paauko
jusiems draugijai ne mažiau 
kaip 5000 auksinų.

10. Nariais šelpr-jais gali Im
ti visi pilnamečiai ir pilnatei
siai piliečiai, įmokėję draugi- 
jo« kasėsi ne mažiau kaip 20 

{auksinų metinio mokesnio.
11. Amžinaisiais nariais, nn-

‘ riais lnl)dnnnis ir šelpėjai* ga
li Imti ir juridiniai asmens.

12. Tikruosius ir amžinuo
sius narius, lygiai ir narius 
labdariu* ir šeljieju*. laikinai 
priima Draugijų* Tory Imi 

I dviem imriiim rekomenduo
jant; gulutinai juos priima ar
timiausia* visuotinis susirinki- 
mos.

13. Nariai Mpėjai turi susi
rinkimuose patarianiųjį balsų; 
visi kiti nariui turi ]K> lygų 
sprendžiamųjį balsų.

11. Garbės narius renka vi
suotiniai susirinkimai Draugi
jos Tarybai pauiuliua

15. Draugijos nartai gali iš
eiti iš Draugijoa kiekvienu-lai
ku, pareiškę apie tai raštu.

16. Nariai, ištisus metue ne
išmokė ję nario mokesnio, laiko
mi išstojusiais iš draugijos.

17. Nariai, kenkiu draugijos 
darbui, arlm nustoję pilietinės 
garbės ur teisių, visuotinio su
sirinkimo nutarimu gali būti 
išbraukianti iš draugijos narių 
skaičiau*

111. Draugijos valdyba

18. Vyriausias draugijos su-j 
i t vari: ynuts yru visuotinių s Usi-1 
I rinkimų dalykas, einamųjų rei-| 
I kilių tenkinimas—Draugijos 
Tnrybos, priežiūra ir kontrolė 
—Revizijos Komisijos daly
kas.

19. Visuotiniai susirinkimai 
šaukiami lamt rienų karią 
metuose Draugijos Tarybos, 
nuožiūra. Revizijos Komisijai 
purciknlnvus arki raštu reika
laujant ne mažinu kaip 1-10 vi 
vii (turin -Vm/'jnii-■« -—*• • — va •• •

nnlc

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

išsirenka ne iš darybos narių 
tarpo pirmininkų, sekretorių ir 
jų padėjėjus. >

23. Visuotiniai susirinkimai:
a) priima ir išbraukia narius,
b) renka garliėa narius, c) ren
ka Draugijos Tarybų ir Revizi
jos Komirijų, 'd) svarato ir 
♦v»rti»”T Toreboc ta
Revizijos Kunugijos apyskai
tas, f) sprendžia klausimą apie 
draugijos įstatų keitimą ir dr- 
jos uždarymą ir g) svarsto ir. . -
sprendžia viaua klausimus, ku-1 al’val-v*1 orĮpmaiuą

! rio paliečia draugijos dnrhą. ■1,11 valRJTi saldainius PARTtl- 
i 24. K'inutūiuai visuuliiiiuu*e| at'Utknnčiftinr sLastliujc. 
susirinki inuime i
paprasta

_____
išbraukiant. Draugijos įstatus dėlto kad 1 ARloLA mu- 
keičiant arba ją uždaraut, rei-J dainių netiktai užlnil.o siei- 

- 1 i.-i -.:.i__:.. i.. ♦ _ n.. »t
I kiniinui ir išvaro užnuodiji-

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuokuntj j metai.

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misijų pririųsdami pinigus:

• V »' ; •• r ‘

257 West 71sf Street
w-

GERIAUSIAS
I budęs prašalinti užkirtejiuią ir

spre idžiaiui ' **'nn!' urim »ln saldainiui su- 
. ... balsę įaugama ir tik vul^1’ P™* ‘•i‘innl K‘1Uį K“' 
s narius renkant, narius '• apginti jus nuo pavojingii Ii? it. t t k tarti. .1 a i

kia ne mažiau aj balsų daugu-Į^’11 'idurius. Ih-! gelbsti vira 
mm:.

25. Draugijos Taryba suside
da iš 9 narių, renkamų vie
niems metama, ir trijų kandi 
datų.

26. Draugijos Tarylia iš savo
tarpo renkasi pirmininkų, sek- n*ėgala juos, 
rotorių, iždininkų ir prireikus 
jų padėjėjus.

27. Draugijos Tarylia: n) 
i inikiiittt pi iitu& T'ūriiiS. b) Vyk- 
; do visuotinių ausi rinkimų mitu- 
! rimus, c) avinno sųjnatas ir

mo ir ligų |m<ius.
Šitie saldniniui PARTOLA 

Į indiktai dėlto geri kml jie gy
lio, bet jie yni ganius kni|xi 
gardžiausi saldniniiii. Visi

X
I

V <

New York City
-i.*'

S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
ta«i w«i «3nd m.

Kaupas a Ua'lll »l 
Telefonai) Canal <f>l.
VaJaadrai I—b Ir T Iki • vakar*, 
nvmdanmja.

UI4 W. 4ind SL
Tsl«fonaa M.-Kln1«y 4*1*

Valandos. Iki 1# llryto-

6

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
urmui advokatas 
«:.*» k, w oon unit u

720 v. IMh sTltKKT
CHICAGO.

«

'Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

—-W-
tVM

l.’— /i.

M omu* lat*uia tr oiokrmo būda jų* 
trumpu laiku Umukait* viso ama

to.
Mos turime dldiUuslus ir (vrlau- 

aitt* kirpimo, rtsslrn'n* Ir siuvimo 
' skyrius, kur ktekvioetai kanu* gero* 
praktikos br.».nivklodanm^

Vlaui^e siuvimo skyrtuoM tusi!uos 
i varomos elektros jlec*.

Kvle<uinis klekvi.-a. ainiu lai. kn.
kluo laiku. 4i<4>« Ir ar lakami*. i«- 
aUiUr.'U tr t ui* kalinti dėl mOkv

l'altcrna daromo* aut* tnleroa. »t- 
euklv atliulu tr djrdtlu M bet kuriu 
randu knj'Soa

MASTER DESIGNINO
SCHOOL.

J. P. Koeukka. V«Mjm

X

kad

n.UlAR GAVCM1OS I.MS.lS
I Sa.uk,klu- r,n» Meku.- Siutu

VfeOmka. i -.aru prtet*l>MU |

W. KTKYGLVM 
?n<l l'loor 

MUS w. 101b ML CptvBCU. iii.

X l»0 X. feTATK STKKET. CHICAGO.
Kampa* Lake 8t. ant <-tq lubų

tiekiu VlbUūUBUm.s surilinki- 
iiiniii.' apysk^Hu*. d) įgijo 
draugijai kilnojamo ir nekilno
jamo turto, e) prižiūri draugi
jos turtų tinMunai jį suvar
toja ir f) tenkina viepti eina
muosius draugijas reikalus.

28. Draugijos Tarybos susi
rinkimai i-aukuuui bent kartų 
mi-neayj pirinininko nuožiūra, 
reikalaujant lamt triruh Tary
bos nariams arba Revizijos 
Komisijai pareiltalavus.

29. Draugijos TaryLis jiuaė- 
džiai laikomi l('ūmiais, kadn 
juose dalyvauja ne innžmu kaip 
G Tarybų.- narini.

30. Tarybos po»'tižiuosc 
kintirinuii sprendžiami papra
sta baltų dauguma.

31. Drnugijog Taryba yrn 
Kaune, ls-t visuotiniam sttsi-

1 rinkimui iiiitiiiua,gnli būti per
kelta kAton\ietou.

32. Revizijos Komisija ml-i 
deda ne mažinu kaip iš trijų 
narių. Revizijos Komisijos na
rini iš mivo (m |x) Ifoirrnkn pir-

Į nu ii inkų ir sekretorių.
33. Revizijos Komisija datoj

Pagalvokite liktai 
PARTOLA y ra vieninteli me
tų saidiuniai. kūrinos galihui 
vartoti kaipo vaistus nuo ligų.

Nestatykite savo sveikatos j 
pavojų ir tuojaus užsakykite 
PAKTUI,A; viena dėžutė kai
nuoja J dol.. o šešios tiktai 
5 dol. pirmaeilėje APTIEKO- 
0E PARTOSO 160 SECOND 
AVĖ. NEW YORK. N. Y.

jĄpgr.)
J

::
PASPORTAI Į LIETUVĄ. ,

Važiuojanti Lietuvon kreipkitės pOKportų čia. Užtik
riname gavimų jiasjsirtų ir greitų išvažiavimų pilcčiams 
ir nopiliečiaiiu. Advokatą* J- P- Waitches.

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

Tautininkų ir socijalistų lai
kraščiai daug rašo apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę.

“Vienybėje Lietuvninkų“ 
p. Keistutis Hliupas ir p. J. 
V. Liutkauskas niokoja tų 
draugijų. “Nnujieses” j *nj- 
|KiUsdinn ištrauka- ir jųdvie
jų ir dnr pridciin nuo savęs. 
"Naujienos” atkartoja Kt>is- 
tuėio fcrm|>u pasakymų, “kad 
tos Bendrovės vedėjai suve
džiojo žinoims, skvllidarni, 
buk jiems rupi Lietuvos at
statymu- arba koks kitas vi
suomenė* reikalus; ištiesų tai 
jiems mjM'jo muvus biznis.’’

Nieku.- nekaltai- tiems žmo
nėms, kurie tikėjo Bendrovė- 
vedėjnis. Reikėjo iš nnkšto 

i žinoti, kml ji yra “Lietuvo* 
Atstatymo Bendrovė, nors ra- 
M-m Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. Mat t'hicagojv yra lai
kraštis "Lietiivu”, į kurį mi
nėtoji Bendrovė įdėjo ė.tMMJ 
dolierių jr tokiu budu atstatė 
liberalų- tautininkų laikraštį. 
"Vienylici Lietuvninkų”, ži
noma, pikta. Jug ir ji UImtoIu 
tautininke, o dar iki šiol nie
ku negavo. L'ž tat ji kultinu 
minėtųjų Bmidrovę, kad žiuri 
"biziiiū”, ū iiv jMdrijolir.iau.

"Vienyte- l.ii'ttivninkų” 
Imtų gavusi tuos penkis tūks
tantėlius, tai ji nebūtų vedu- 
-i aikštėn Bendtovės nusikal
timus iKiliijotizmui.

P. Liutkauskas nupasakoju, 
kud iš Lietuvos Atstatymo 

J . — • » ’• •uvuuivicj namui iv ai nuliu?* 
gavo Šerų .'<0 tūkstančių do- 
lįerių vertės, nor* įmokėjo tik 
pusantro luk»tunčio piuigui*. 
Jeigu bendrovė šitaip veda sa
vo dalykus, tai negalima jos 
Mdiiati už "bnuuškuuių. '

žiūrint j tų visa tik šlykš
tu darosi. Nei ten yra patri- 
jtr’iuuo, uri ten yra protingu

(

atynuy. n<»* tnt matytis iš visų ,|<.ign

• •

* 9 1

20. Ne vėlinu kaip savaitę 
prieš visuotinį susirinkimą 
skelbiama apie jj visuotinių su
sirinkimų nurodytuose laikraš
čiuose arba siuiieianu visiems 
nariams pnkviatinuu, nurodant 
svarbiausius dedamus dieno- 
tvarkiu klansinraa.

21. Visuotinis s mariuku ims

tU|iėsčiu snugiui njiseiti su 
žmonių įdėtai* j Itendravę pi
nigais, nei ten yra pastangų 
pa<lnryti pelno asmenims įti
kėjusiems >nvo turtų jei.

•"Naujienos-’ rako; “P-naa 
Račkauskus, naluguodanuis Su 
-i vieni jiuio Lietuvių (ne ka-

• į' •

t

I kapitalas, r) stipendijų kapita
lus ir kiti.

V. Draugijos tikvidavunos.
37. Draugijų uždarant šan 

'kilimas nurodyta jMirmirafimse 
120 ir 21 tvarka visuotinis lik- 
i viduujunnisai suairinkunaa.

38. Draugijai užsidarant vi- 
įsn* jos turtas visuotinio likvi
duojamojo muiriukituo nutari

| mų suvartojamas tokiems jm»i 
Į t jkslanis, kokiems buvo įkuria 
Augštųjų Mokslų Draugijų.

8MULKMEN0S

K
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Pažibėkite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

t 
ženklai 
••pirkę

rruruaim būda* pasiuntiniu pinigų Lietuvon, tai Lietuvo* Pašto 
(niurkė*,; kurio* yra ai veži o* iš Lietuva®, kad amnrikieėuu nu- 

Y galėtų nusiųsti Mvicmaiemt netik de! laiškų, bet tr didcauę ra
mų. pinigų vietoje.

Ku ki irtum perkanti* Lietuvos Baitu ženklų neimliau kaip už 5 atik- 
ainut (S 1.2-ri gauna paliudijimų, kurį nuritintu* Lieturun kartu ra 
l’ušto žcnalaia, Lietuvo* Valdžia pAkeia gyvata pinigai*, Baito arba 
Iždinė*atotyae. rt*

ražlaitnikliai yra kitokių kabių; po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir GO akali- 
I kų, taipgi jm> :i ir jw< f, aiikainmi visu. (100 skalikų -■■Ja™ 
j ParaiduMla po 25 centu* ui aukainą.

Lietuva* Baito ženklai p« nudilo* tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip ui vieną dolurj markių osuuačiamcu

Beikriautaic vteliniuoae Tnutue Fondo akyriuoae arba paa centro ack- 
retanų, ; J

i jo* radinių kas kurtų surašo 
pratakotų.

IV. Draugijos lėtos.

34. Draugijoj lW<»s susideda ■ 
iš: n) narių mokesnių, h) narių ’ 

į ialatai iij ir amzūiijjy naiių au-. 
kų. c) atakirų :umtenų« valdžios 
ir visuomenės įstaigų aukų ir 
pašeipų, d) įplaukų už paskui-1 
tas. S|»auzdinin»i’ 1t<meertn« ir’ 
"■ M 1

33. Draugijoj Išaus suvarto- 1 
tanios taip, kaip leidžia visuo
tinio hUKrinkitno ]MBvirtiuto- 
sius Kųnuitus.

Vi>uuliiuem>* susirinki- j

“Lietuva” iiuin, 5j> sukatoje, 
kovo 6 d., 1920 m. rašėt

“Net Lenkijos Donoru 
klonio anglių kasyklos podi 
dilio savo gamybos apštį nuo 
0.6 tono nnt žiiMigmtp per 
dienų 1916 m. iki U.S tonu 
ant žmogaus per dienų.” 
Kaip tat mira yra bnti ra- 

d aki o riuni ir gyventi (’h i vago
jo! Ėmei ir pnakaitvi Douec'ą 
prie Išriki jo*. .Neužilgo gal su
silauksime. kad Chicaga Ims 
pri*lchhytn prie Kanadoj. Tai 

| hutų m*ž»>nė geografijos klai
da, negu ITmoc’o kloniu pri-. 
skmtvmns wie l^nkiic*.

K. J- KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., y Brooklyn, N. Y.
mimnmutaiutunnuMim'tNĮBHHM^ S

Siunčiant Pinigus į Lietuvą S ]r 1 -- JW[ Siekime visus, nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pa
silieka žydai.

nMUUUIlMMi:
i »7.M>

INE 1

PIRKITE KARtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8S.)

n4idm< f 
’Mfl ifuuli !

TY |

I
maine nutarus gali bau amūro-; 
mi įvairus kapitalai: a) m Jie-' 
čiaamsai kapitalus. b) mokyklų '

■iailkų) .1UIVI laujr <>t ganų, 
vari* per jį smarkių agitacijų 
tos Dendruvės išn-klaumvi- 
mui — vardan tuutos labo. Or- 
gunisaciju* laikraštį jisai |m- 
nnūdoje, kaip motume, aavo ir 
savo u'brų pnvatiniam biz
niui**, “Draugiu” retai su
tinka >u “NaujiMtuMiN** I 
šiuo žygiu urljcrigmėpitin-

■
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Gera mokestis kaftiliarib ir 
valgy*. AtšiJn ukiir MuuFvktre- 
per.

mat toje pat svetainėje. Buvo 
paskelbta, kad visi nariai Nusi
rinktų 6 vai. Katalikai susiėjo, 
bet tautininkai atėjo tik ajiic S 
vai. Jie pavėlavo būdami kur 
ten bolševikų prakaltose.

kitame susirinkinie pasiro
dė, kad darbas varomas su ge
romis iš raportų
pasirodė, jog detroitiečiai L. T*. 
P. tonų turi iSpirk? jau už 
17,UUU dol. Pastebėtina, kad ei
nant per namus pasitaiko ir 
vieniems ir kitiems pardavinė
tojams užeiti į tuos pačius na-

DRAUGAS 3

6E0R6I & VITAI MUSICCO.

j V. W. HUTKAUSKAS
ADVOKATAS

- OtlM* DidaMcnyJ;
£ 29 Boath La Šalie Street

Batnbarti 511
m (mirai UI

Vakarais, K2 W.
Te*. Varta 4MI

s
s
■f

REIKALAUJA
I

■ 
R 
R■ t ■

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas

o au. Lt h.u.L4 trnucET
Orveniora Tad. Humboltu 83 

Vakarai* 3»ll ur 13-nd MU*M 
Tat RnckvaU 

cmcaao. n-L

Ukes Parduodamemergaites

16 metų ir auviii ptirtovios
Vielai Svietdani
Svariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Gc-intina kad Lieluvaitoa 
Valandos 7 JO iki 4 JO 

Puse Dieno* Subatuj 
614 Savaitėj niokinanton 

Nuo atukio 616 iki $25 
Apniaukite 

SuporiateudviitM Office 
Sawyer Bia-uit Company 

1041 — 1041* W. Narnami

1 • JF ”*

DJDtlAl'MuJ LIETUVIU ŪKININKU KoMiJfl JOJ AMEIUKOJ 1 U- toj per ANTANA KILIU Ir 
upRyvcniilnta su 444 l.IETI VIAIH UKININKAlH Kur praeita vasara nupirko *5 t'klua lJetuveA 
Musu Kolonijoj lietuvei dauginus Ūkių nupurta na (u Hunai sykiu visoj Amerikoj Turime S t 'kUikua 
rvmurijas 1 Parapijas tr Kunigą. ANGLAI 1'1118 F.IIEI nenori tnrp lietuviu gyventi parduoda arba 
niutna paveda parduoti o patįs raute.;-ui kitur i* 
k«'s ceri n u »ea Matas ir Didele* su Budinkaia au 
letirruiuaiu lėmok/Jlmu. Gretinu ir Parankiausioj 
irsiu Ir molis tu mulslietnia maltyta DvrllnriauMa
MIEŽIU. AVUr. ŽIRNIU. HlNtU. KURNU. DAH*<>VI<* IU I-VII'. VISOKIU SOPS’t' VAISIU. DO- 
1ULO OlKNo. III GAN1KVOH GKItOK. Oras nveikaa vanduo labai r r ras, krlej ceri kvllruvotl dnuc 
puikiu >ra tusuuru rtaru Ir upeliu prlepal luįdėto HI’<iTTVIl.LK. Mli'H kuriamo yra Ūkininku Tur- 
(ai, produkto •'r Itenavirnu b.brtk.nl 8I IIII' SVIESTO Itdlrbyiltė*. tmnkoa. baSnyCloa teatrai visnktoa 
Krauluvda, ui s mylių yra antras musų kol.dilios miestas IJ'PINGTOK, nnt Eferv Ml-
rlnnn kranto | kuri kAa diena danty be laivu atplaukia lt l'blcacua, Nllnaukm Ir hitu miestų 
kurtame yra visokiu fabriku Ir dar dideli nauji fabrikai yra buduvujaml kuriame yra darbu ir už
darbi. Nepirk! kitur ūke kaipo tik musu NAUJOJ LIETUVOJ. ItaAyk khum uklu kala lota

muių kolonijos. lAkurlu mos turime paetub 16 U* 
Sodriais ir BU Qjrvt*Jels maklooma parduoti ant 
vieloj. įmukai l>(ua (raina, katue molis nu JodAs* 
•lel visokiu auginimo JAVU. KVIEČIU. RUGIU,

PAKUIODAMU t M.I& SODNl Al G1NI.MI 1.

turime 4 D ukes pavim- ant luu-davlma. 
Siūlelis su tvlru muilo suvis ten sun- 

1-lOtr. VMNltT. AVIEČIŲ ir Ku- 
llctuvHklcin* pa varna perdaur amlella

Hari, Mn lilian yra 33 myliai nuo ntuau kolom los tnue ton 
Irn lemt cinui.- iiraatrme nesu musu kolonljn Inu kals kai Uoli 
ku rusti HnrU Mlch. kerno lik tinkama yra Sodnu Aur’nimu, 
(tania 
pertai

Grikiams Bul v orus netinka flIENUJ auclnn ir kitiems 
ten yra daug luMIu ūkių ir pietai raunamo parduoti.

EKIU TURIME BAR 4 VIETOSE.

ljibai mažai matyti laikraš- 
činose žinių ii lietuvių koloni
jų apie Lietuvos Lairrės Pa
skolų. interesuojant imns net 
nuostabu, dc! fc> nerašomo, ne 
skelbiama. Juk tania reikale 
negali būti na kokiu olaDlvlMU. 
Hkelbinuui laikraščiuose apie 
(lasekmcB pardavinėjimo tonų 
gali atskiras kolonijas paragin
ti pradėti lenktynes. Tuo reika
lu šį sykį noriu pabrėžti apie 
Detroitu.

Pradedant darbų Lietuvos mus. Todėl inesta tų dalykų ge- 
liėiKvšF Paskolai pa* mus bo-

• S1" * • -ve j -J

katalikai turi varyti kampani
ja aavuių tarnn. o laittiainkai 
savųjų. Tautininkams pasiūly
ta lenktynių propozicija. Bet 
tautininkai pabūgo. Jie, tur 
bul. .luutvjcad jų tarpe nėra to 
km patn jot tarnu, kuris lygintus 
katalikų patrijotizmoi. Jie at- 
tūtmkė eiti į vienytos (tartų) iri 
turėti tame kų bendra. Po to 
Mi-itvėrė atskiros katalikų ko
mitetai) ir pradėjo darbuotiem. 
Juu gorų galų buvo nudirtos. 
kuoun*t gavo žinių, kad i n-i. 

luitu koloniji; atlankys Lietu
vos Misija. Rengiant Liet. Mi
sijai priėmimų, katalikai pa
kvietė ir tautininkus, kad ton
ikai priimti Lietuvos atstovy- 
to- Prie tos progos vėl užsi
minta eiti iš vieno pardavinė
jant L. L. P. tonus. Čia jau 

i nebuvo minima lenktynės, ku 
| nų išpradžių tautininkai taip 

išsigando, o bendrai darbuo-
I u..j—j__i «i-._

MMBAJ4A84BM 8CBf* A UBU 4 Iiriljl

lengvas ir ne vienos dienos. 
Tamininkai suliko ir bendrai 
tu (tu surengtas priėmimas 
Liet. Misijai, kuris gražiai iš
ėjo.

Vasario 22d- 6v. Jurgio po- 
bažnytinėje svetainėje įvyko 
abiejų, L y. katalikų ir tauti
ninkų komitetų susirinkimą?, 
kad galutinai sutarti ir pradėti 
toudrai veikti. Iš abiejų pusių 
susiėjo 11, ypatų. Po pasitari
mo ir sutikimo bendrai veikti, 
tajm du rink ta komiteto valdy 
bn. kurion iš tautininkų pusi** 
iis jo: p. Račkauskas vire-pir- 
utiuinku, p. Banotia nut. rast, ir 
Tamošiūnas su Laukionm iždu 
ginto jais.

Pu to eito prie svarstymų. 
Visųpirma buvo kalbama upie 

(ind'-iiginu) lėšų. kniKMi jNM.id.’i- 
rė D'iLgiaiii priėmimų Liet. 

Misijai. Bet kad tų lėšų mnžm 
pasidurė. tui ir paliktu Im* jokiu 

nutarimo. Paskui būvu reikalą 
vnim-.kiul komitetu tž'lininku-. 
p. J Italei ano*, butų |x> užsta- 

Į tu i knnrijn) t2.0(N).UO. lidiuin- 
iku.- antikų, tiyjiistvdsinns i-uvol

rai sutvarkyti. IncRinins atidė

Hiiuolu pastebėjų, kad Jack
umi. Mieli, miestely j, kurs ran
dasi netoli Detroitu, randasi 
nemaža lietuvių, kad ir ten 
reiktų sudaryti L. L. P. stotį, 
hiešinins priimtas ir tmtūraši- 
neti su co miestelio lietuviais 
įgaliotos p. Šnuoli*.

Nuuiria lai p-gi iruinjMijr ni- 
[vityje surengti prakalbas L L 
į P. reikalai*.

Vasario 29 d., vakare. Tau 
tos Fondo 93 skyrius buvo sn- 
ictigr* Viuuitų su ptvgtania. 

Kalbėjo p. .T. Karosas ir kun. 
F. KemėJris. Aukų surinkta ar
ti 100 dol.

Vakaras užbaigtas tautiniu I 
linui m.

Vargo Žiedelis.

CICERO. ILL.

Iadomss vakarėlis.

■
Dr. L E MAKARAS 

Lieta t U Gjdj-tujaa b (A>nrg»t 
n*a>4aM*»: MMN 8*. (Ochlca* St* 

raflMM »*• 4* R>H*w* 
aata ■» W»a*4 *—

TU .Mka*. *a* «*M IMI*
į

t

L

I

»■

a.. j_ .4—1— i
Kotvergo. kovo 11 d.. L. Vy

čių 14-ta kuojia, trumpu au
si rinkimo, upie 9 vai. vakare, 
turės puikų, indomų programų. 
Svarbiausia programo dali* 
buM— jausmingas, kupina* tė
vynės meilės, veikalėlis *‘Vž 
tėvynę.” įžanga dykai. Tiki- 
luųsi skaitlingos publikos.

Pr.

WEST PULLMAN, ILL.

«
uejudiniiinųji turtų.

\ ana:to 29 d. įvyko antros 
tondrojo komiteto ouairinki-

I
yft Ten laiilu n j r nbtn ••trtl ftr. KrYtttlnft! icrnfTiB! ten tur! m r

pigiu aviniu puiUuuU nuu lygi gi g uA akuri Baiuųk t* ui ATAUS iii CUHiKU M4UH* turime
*••••

■ UVM |l 
linui vidutinio (orumo ūkių nu budinkala ir au ryvulei* Murma auvia picini (uirduodauic. Aitra- 
Duokite mes mo visos ukvi jua u ii v utini raliu c au uuluuiubHluuii kur Kutraite uakamUualu ūke pa*
•trinku.

Lakota Hotel 
3001 Kicliig&a Avė.

Merginos ir Moteris Dėl
Lengvam

A soombling 
pildymo.

užsakymu

«V-
Kvetlgtttp — punclt pre-

PrityriiiuMi nereikalingas.

— Gera. algų. Svari npielin 
ko.

THE B0YE NEEDLE C0. 
4337 Ravenswood Avė.

B ’ '~

Kovo 7 d. L. Vyčių 35 k|L 
vaidino ‘‘Gativnės žaizdos,”•
keturių aktų dramų. Vaidini
me dalyvavo: Turinio, pusi tu
rinčiu bevaikio našlio rolėj—p 
N. Vrbonas, Tyiuotiojau*, j<> 
tt»ili«>—Ig. A tikri *>116, Lutalaiv, 
Turino giminaičio—S. Augšlo- 
lis. Kaminsko, nutari j ušo—J. 
Glnvacka*, Nastės, tarnaitė*— 
A. Skieaitė. Veronės. npysenės 
našlės—A. Malakauskienė,
Lukšiu u*, pakeleivio—J. Bal
sis, Antanu, \ e rime* suimu*- 
.!. Komkn*. Anupro, innndo— 

Į .1 <‘|mitikit.
Bnuginusiii pasižymi* jo p. 

Balsia, jMtrody dititin* artisti-

|V

BElKAIJSl.A Ml XYIU.
l*c! aernp Irus valdu* D.'rboa |>.i»- 

turua |t.00 | ahffi- U 4*urtau. Atal- 
Bnukito

37tli o. Buomu Are.

PATARNAUTOJOS

Gt'ra mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite (Mis house- 
keeper.

Lakota Hotel
3001 Michigan Avė.

a*

MOTVJU* IR MEUGIMMC
•š •*{•**•« ii* 4(4-aa«aa **4£^46,

tvariam ftvkatam fabriką, rniitc rauti 
darbu pa- rwui» l*rll>Ttmuu n^rvlkn* 
Hm 
ry« t Uit I I.

Tel. š/ioser

Dr. C. Z. VeztUt 
urn.ni DrjrrufTAM 

Valandos- ava • ryte liti • vaJL 
NedMIonrls pafal sutartinų 

ana au. amu.a.iu avute

1
■

■
a
■I

PAHDl ODANE VALGOMI S PKOlil KTl S

l labuk>klte Valgomu produktu per intiau l'r aucija in<« Junta | nileaCua prudvaimt Orioflua 
klatt-taiua (era KVIESTA. LIETI VIAKU BURIU. TIKHOJ MEDAUK. VISOKIU KHIUDU, MKNii.

1'UUM.UD.AME C1EPCN KOtES IR PAVIEŠIO MEDE141 K.
M— turima »nt p*r4a*ima r»o ano G.tnm ) Opli<; n,i-d»1ln I- dle^u vlankiii **(i| peikiu vb*»- 

kiu tuoiralu medeliu tr rrailnualu iidnn^lu kr utim ir ftoaiu.

VAKAUUAN PH ĮLEISKITE Misi KuUlMMM.

Kreipkitės ) tuua norinti turZ-tl tarpa Uatuviy pralclall vukarljoma (*<* vieta pa* rara* liatuvlu* 
Ūkininku Llnkatnaa vakacijaa Mi-a paleikoalm* Juma prie EOero urb* Up'-ll*

UOSIUAAVETTE IKICJCA I UKKAATL

”1 KININKI’ ZINK1K" Kuri prad,-*lme IMridtnėtl nuo bnlaadlio tnt-neaio ela ka* dvi navait.a kar
tu. IlEOAItTIV14KUK llluatruoloa Ziurnalaa Furmo Ju 11*14 nu* 14 t>'( 34 pualaplŲ Kuria iMidavlna* 
avarbiauaia tinU*. talpina MokaliHlilnuaKi* raktu* au (vrinuMna ištarimai* Ir poiuoklaUnala apie 
ri-oki-s* keknre uhįtrinkavim*. talpinai* dėl motorui naudia(ua luiaiakaltittiii* kur rua viaoklu paatnio- 
kminru apc< namų tvarka Ir kvarumd apie paalrėdluiu apie vtaoklua po (aminiame Ir konservu mi- 
darimua tr tt Talpinai* vlaokla (rrua MminiMkua paaiakaltiinua Talpinai* Jaunotnanclj jiaataknitlmua 
tr aut yru*, talpina turcu tinioa Ir viaoklu* pranaAI rnua liprukyboa arlll»«. VtSIK.CBYKm: kiekviena* 
Lietuvi* t* pulku ir naudinga iaikraJHi Kaina metama II.M, puavlj matu Ii UtrutMtUoao IISO 
metama Malonrklta pa<elb^tl rauti “l'KĮNINKU tlNIOMN" Kodnueiauatų akaltltoju reikalaujame 
vi*OM kolonijnaa AGENTU rinkti pranumeratartu* Ir ai*kelb|mu* l'ratum* Koroapondr-titu* Ir Ra- 
k)t,iju* | talka pa(rlbėkito Juaa ir vlauomrnAa la*l kraktt vlaokla (rrala raktai* patyrimui* ulplldytl 
ut kų llkalnu laruiuie ofiu. MU VTFOKEIS RBI KAILIS Kralpkltaa | LIETUVIU ŪKININKE 
DIt AUGI JOS AdinlnUtratm-iu ANTANA KIEDIS. Ant Adreeo.

Lietuvių Ūkininkų Draugija
Roblnso.n Building, ScotvSIle, Mlch

į*

■ų

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, lUAjrOLB 
TYirfi—a Tarta to*l 

Tolsadoa: — B iki JI U mo: 
• po pietų iki 8 vok. NodAlio* 
mis nuo i iki t esi vakar*

tfu

::

REIK M4KGA.
I*rll|rr ,>ir>l>»l* liirla jlal

pi l*li» Ioiih V MUMAiHiaiMe tlufta* 
Mos % lau* telkti HB«ur

daiktu* ir ttiaAinitu prie dartMė.
Mo* UUp>pAl Mttjhujr»4fiit k«d e* 

lėk u it failu luina Kr*Mta dvltui

•lirtHi

■ Prąn^HM ębĮęąaęėĮą^i

Šiuouii pranešę kml aš atidarau r e w rykų krautuve. E 
Sį krautuve yra didžiausia visoj Southsidej. Čia rasite fe 
tiukonius veverykim vyrui, moterei ir vaikams. .

Geriausias tavoras už žeminusia kuinu. ®
Nepraleiskite žios.progos neatsihuike į musų krautu- R

Lietuvys pas Lietuvį. ®

I
1

■w

Victor Shoe Store
Ashland Avė Chicago.

I
I 
■

Dr.AsBURKE 
(Lietuvis)

«1B W. Markra tu. 
MUTllIr, Praną.

vtsomle I i(o mis priima 
Nuo I Iki lt vai. ryto 
Nuo 1 iki ■ vai. po pietų 
Nuo l iki 8 vai vakar*

I

PINIGAI

■

4719 So

I ■

I

muk gabumu* ir p. i rltoiut*. 
kiti Jt’-gi efjvp Ttilvb L'i’rtu 

atliko.
žmonių būvu iH'pt-rtlnugiiiiL 

ful Mūrų žmouė* dur negali 
atskirti dramos nuo kuiiii*dijoH, 
nesi liūdnom* hopuom*, kur 
griaudu dnrnbi, kai-kurie juo- 
kutai. šJiUllp C labili L AI 4IUO- 
nė« Mikuti parotiu ravo jicfu- 
aipratinup Kitų kartų, n«anaii, 
bu* kitaip.

W«*t PnRmano vy$5iu pra
dėjo iėnaujo atgimti, 'langiau 
veikti ir rodo* lig nauju ilvatia 
pakyla. Tik nMiuloiKkime ran
kų. klvn laip-gi guli n m gy ;uuli 
kaip ir kitos kuo]KM..

Pkrutyki lt nu rtitR o tiiuvy ftprg- 
scnlaata* atralitiov par |u>

Ju» galit* . ilirBtl aaru« pitiigur 
p*la iHu dar

Ą drvauoi|itc
V9V *'l*rau*a»'

(h-gamsadjn kuriai Suvienytu Vnlntijų valdžia pavelijo 
hiųt>li pinigu* iš Aitn-tikon i Lieiuvų, niiboliuliškni gva- 
rantuoja vi»iemf kurie *iiuu'iu pinigus j Lietuvi) per 
F<*dvrni Bond ant) Land Company, kad kožaa» viena* 
ccntaa bu* iknokėtas tam kurmiu pinigai vr& Kiurti, at lm 
jeigu iK'Kurandn Lietuvoj ar kur kitur tu* ypatus kuriai 
reikia paimti pinimi*. tada būna (mgrųžinti atgal tam ku
ri* riiintA, Ih* jokių nijiMnlių ar iAkaŠčių.

mi nutvos
1H>I MaamnbHmi oiaktrua

ji ia *«uaU4... i -^••Jla |lė
1:5.00 bnno ko* jrla uil-tioaUai 

AID MKl. UO.
3OS0 '*ra»rl A iv.

utį. uutuiciy 
“KAR16KIV 2DD1N" 

sėeina Kasat sa
vaitini* — metams 
R2dMJ, |ium*i . metų 
♦14J0.

LAISVE” Krikščionių 
4Jvu6uK.wių Parti
ja* organą* išeinu 
Kaune •— dienraš- 

* - - Av rt rvr-.

R tl*l> Ii

KA.

I

8

C

S. D
Ltaavra

I■■
W»--- tm-MaMtr flri.vu,
pusei tuvių g5.t K), 
1 mėnesiui »100.

ratu- siųskite:

Corparadon.
KOŠT TRT. 

tTATL?

■■ |

Balkau uju i>n*«HNii (raitu laiku 
prn MBu tauuni* ir pro«il4ir> **b« 
na O) u Mi»vitu*< lurtm ant «la*4<>« 
tr (ar* utnu-kcaiia t4aIra»Alt>. atal- 
tauku ant »,ir»««

Ji>lu> IU£vll
U,., ui r<Mt f'arbon Praną

DARBININKRB REIKA
L1NGOS.

Mo turime vietų musų 
pri'»* ir e*>i*mLling skyriuo- 
«**. Nuo diuiiit* mokama tauki- 
Rimto gera proga išsilavini- 
hul į : 

Cassadav Pairb&nks Mfg Co.
G12G 8o La 8aUc BU

Pinigai yra Niummuni j Berlynu, Vokietijų ar Paryžių, 
Prancuzijų, iš tų vielų yra pristatyti į Lietuvų ir liouud 
išmokėti vokiškomis murkė n ii m vpalai kuriai buvo siųsti, 
be jokių nuotraukų, taip ku<l yjunti KM) murkiu, tui tenai 
gaunu lygiai 1LK», o ne 1*9 ir kaip kada 5U markių nr attik- 
Kinų.

Pinigai lickiihi il-iip-ti tų pačių tliuių kmlu yra juiduoti, 
taippat jų kurnu* beveik kasdieni/ uuunosi. taip, kad vie
nų dienų stovi augščiau, o kitų—imniuti. Jeigu negali al
ioti i 4.n«i rnivlr Inilkb Pintimi nriahieti im*i Iniškll* Jie- • • » • 4 s

Ia
I
į

kusi tų |incuj dienų pasiųsti j Lietuvę, (Migai tęs dietai* 
pinigų kursų. Ofisas yra atdara? kn*il)i-nų iki 8 vakare. j 
NetlėMiciiiaib iki 2 valaisi*; jk» įlietų.

FEDERAL BOND & LAND COMPANY
«63 KĘST ItHh STMšET, CHICAGO, iLUNūiS
Perkam ir Parduodam Žemės Namus. Lotu ir Formas.

b.brtk.nl


—X

CHICAGOJE.
.■ •

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
- KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Ketvirtadienis, kovas 11 
šv. Konstantinas.

Penktadienis, kovas 12 
šv. Grigalius Didysis, pop.

d..

d..

NAMIE UŽTIKO VAGIŠIŲ.

Piktas žmogus pašautas pasi
davė.

Seymour J. Rubli e su mivo 
moterimi ir 2 metų mergaite 
vakare eidamas namo pamatė 
žiburius savo pagyvenimo, 
4743 Virginia avė.

Be aln-jonė* bus jsikniiislę»> 
.lįl-ilU.-* pagailojo Kuidev. 

Ir jis neapsiriko.
Paokęa įimlerį ant šaligat

vio, jis tuojaus įbėgn pilimi 
jin namų |iagyveniiium, kur 
gyvena Gross’u šeimyna, Pa
sakę*, tas. veikiasi jo pagyve
nime. jis prašė Gro*so įsisko
linti revolverio. Groa* jam da-
Vi\

Riiblce mu revolveriu atsi
bojo ties tn-|Miis prieangėlyj, 
m-s eiti savan ptigyveniman 
buvo pavojinga.

Kiek palaukus vagis išėjo iš 
jo pagyvenimo nežinai įvai
riais daiktais. Rublet- akimir
koj atrėmė prieš jį revolverį. 
Tasai fialeido iš rankų daiktus 
ir iškėlė ranka.*.

“Gal jiaėmei mano revolve
rį?’’ paklausė Rnblee vngi- 
iinus.

“Taip, turiu su savimi”, 
atsakė vagilius.

Runlrr pradėjo Čiupinėti 
vagilių. Tuo momentu vagi
lius griebė už rankų Rublee. 
Prasidėjo imtynės, riksmas. 
Vagilius pnspnido per -lnri« 
laukan. Rubli-,- danu vyties ir 
kandyti. Pabudo penkins ku- 
lipkas į bėgantį.

Pažeistas vagilius pngaliaus 
sustojo ir pasidavė. Tuo tarpu 
atpvškėjo polici|ut, kurių te
lefonu juišaukė Grosu.

Vagilius pasisakė esąs Ed- 
ward Jame* Dnffv, nesenai 
paleistas iš kalėjimo ir gy-| 
-venęs Statė viešbutyj.

Paimtas juivieto ligoninėn.

“VAISTAI" NUO REUMA 
TIZMO.

So. Chicagoje teisme ištei- 
sintn Mr*. .1. Aulam-k i. saliu- 
no savininke, 333 Kendngton 
avė.

Jinai buvo suareštuota, knd 
anvu saliune užlaiko gėralų, 
kuriuose yru 10 niloš. alkoho
lio.

Jin. Aulnnski teisinosi, kad 
tie gėralui — tai paprasti I 
“vaistai** nuo reumatizmo.

GELEŽINKELIŲ DARBI 
NINKU VADAI PRIE 

ŠINGI 8TREIKUI

CHICAGOS DARBO FEDE 
RACIJA LABAI KA

RINGA.

Visiems duoda vėjo — spau
dai ir pačiam preziden

tui.

Praeitų sekmadienį Clilca- 
gos Darbo Federacijos susi
rinkime išnaujo buvo juikvltas 
klausima* apie vietos valstiji- 
nio prokuroro veikimų. Neno- 
rimą jatn dovanoti už. tų, kam 
kituomet prokuroras su savo 
detektivafa ir su policija atli
kęs užpuolimus prieš raudo
nuosius gaivalus. Nes areštuo
tu ii vitlkiulu žiuoirs bu ga
rantų ir be jokio reikalo. Nuo 
to turėjo nukentėti daug ne
kaltų žmonių.

Kadangi Chicagos angliško
ji spauda paremia tuos pro
kuroro žygiu*, tad susirinki
me duota vėjo ir spaudai, kat
ra tarnauja tik vieniems ka
pitalistam*.

Susirinkime nubartas ir pro- 
ridentas AVilsonas. prie kurio, 
kaip sakyta, darbininkų meilė 
visai ataušusį*.

GYDYTOJAI PABRANGINA 
SAVO PATARNAVI

MUS.

Brangiau atsieis ir atliekamos 
operacijos.

Chicagos gydytojai ir-gi jrn- 
julo pragyvenimo pabrangimų.

Chicago Mędtcnl draugijos 
pildomoji taryba ntlnikč susi
rinkimų ir nutarė daugiau im
ti nuo žmonių už patarnavi
mus. Nutarto padidinti kainų 
tjf lunkymųsi j mimus nuo GG 
ligi 100 nuošimčių.

Šiandie gydytojai už vieną 
apsilankymų pas sergantį ima 
nuo $3 ligi $5.00. Kiek pa
laukus bus iniitmn nuo $5.(K) 
ligi $10.00.

Didesnė užmokestis bus i- 
mnnia, kuomet pildomoji ta
ryba apie savo nusprendiirų 
praneš draugijos nariams i- 
sulauks nito anų patvirtinimų.1

Operacijų darymas irgi Ims 
brangesnis. Pav., šiandie už 
išėmimų aklosios žarnos (np- 
pendis) iibelnai imama apie 
$150. Paskui bus imama nuo 
$;?W ligi $250.

Chicago Medicnl draugija 
.-kaito 7,000 narių. Iš jų di
desnė dalis praktikuoja Clii- 
cagoj ir priemioju’inosp.

NEPIGIAI AT8IEI8 NUSI
KIRPTI PLAUKUS.

New York, kovo 11. — Vie-

DIDELĖ NELAIMĖ LIE 
TUVIAMS.

Naktyje iš !♦ į 10 kovo, apie 
3 valandų ryto. p. Izidoriaus 
Nausėdos namuose. 917 TV. 
33pl St., Chicagoje, buvo gir
dėti lyg mnlkų kirtimas kieme. 
Kadangi šalę Nausėdų gyvena 
neturtinga šeimyna, kuri tan
kiai kų nors dirba naktyje, to
dėl į lų mnlkų kirtimų neat
kreipta domo*.

Tik rytmetyje pasirodė, kad 
rūbų krautuvės durys y ra iš
kirstos. Rakins buvo duryse iš 
viiliius. Per skylę iškirstų jose 
vagis įkišo ranką ir atsiraki
no duria. Jin. rantomai, žinoto 
t-uUKiulus ipivctUu,

•lis taipgi pasirinko visus 
pačius geriausius rubus suka
bintus spintose. Tie rūbui buvo 
brangus ir tik pirm dešimties 
dienų pristatyti j sankrovą. Pi
gesnių (Įniktų neimta. Ir iš to 
matyt, kad vagis buvo artimas 
sankrovai žmogau žinantis ka* 
kur yra joje.

Tas vagis butų galėjęs leng
vai Atidaryti spintas, teriau* 
jis norėjo netik sau naudos imi 
daryti, liet dar ir amams pri
dirbti h slaugiausiai nuosto
lių, 11 ulei išdaužė spintų stik
lus.

Nausėdai davė žinių polici
jai* l»et mažai galima tikėtis 
naudos iš to. Rugsėjo mėnesyje 
1919 m. taippat tapo apvogta 
Nausėdų sankrova ant Ash
land avė. ir -Ūktos, bet iki šiai 
dienai policija nieko nesusekė.

Nuostolių didumo p. Izido
rius dar neapskaitė, liet jų yra 
keletas tūkstančių dolieriu. 
Gaila, knd mes niekučiai kitu 
negalinu* padėti apvogtai rūbų 
suukrovai, kaip tik išreikšdami 
jai savo užuojautų. Skaitytojai 
galėtų prisidėti prie nelaimės 
sumažinimo, jei labiau eitų 
pirkti sau reikalingų rūbų ar
ba avalynės j vienų iš dviejų p. 
Izidoriaus Nausėdos sankrovų. 
.Tųdviejų viena yra 917 W. 33rd 
st. tie* ftv. .Jurgio bažnyčia, 
Rridgcporte: kita yra Town of 
Lak** 4GH5 So. Ashland avė. ei
nant iš 4G-to» į 47-tų gatvę, po 

įhairci trečia sankrova.

IŠ BRIGHTON PARKO.

L. 1). S. 57 kuopos mėnesi
ni* susirinkimus bu* šiandie, 
t. y. kovo 11 <L 7130 vai. va
kare bažnytinėj svetainėj.

Visus narius 
si lankyti, nes 
svarbių dalykų 
apie Apskritie*
nariai turi sunešti ir priduo
ti komisijai neparduotu* ti- 
kietus bei pinigus už išpar-

kvieėianK* at- 
turime daug 
aptarti, k. r. 
vakarę (Viri

L'nitcil Brotiii-rliood 
MMinteįuuice <4 Way Empiu- > 
ves and Raihray fcliop T*abo 
rers organizacijos viršaičiai 
nubalsavo nepakelti to* orgu 
nmcijos ih-rhiniūkų streiko,( 
nereikalauti darbininkams di 
dėsnio užmokesčio. Bet pa
laukti. kaip veik- žinomos I 
Eack-l'uaiminso geležinke
liams |rtatymn«. kurį andai 
pravedė kongr»->a« ir prezi-1

-tn
■ nužudymu Sonth 
Ikadrriaus tiHi 

autas

of

tos liarzitaskiiviai-pbiukų kir
pėjai apgalvoja, ar neimtų 
jau įniko* pakelti mokestį už 
patarnavimų savo koštame* 
rimus.

Tariamasi plaukų kirpimo 
kuinų padalinti ligi 75c.. kii-k 
patunku* gi ligi >i.00.

Sako, visko* t-jna biaugyn, 
pradėjus butų MUndomfo ir Imi 
gu« visokiais bamlskutyklpnis 
reikalingais daiktai*.

(ItmltiaL nrrin nlsiSanktma -------  — 
dv| pirkimo namo, fs-i jiardit- 
vinėjimų L I*. P. bonų. Tome 
susirinkinu' bur iMalinti na
riams Centro prisiųstieji ka
lendorini. Ateidami atsiveskite 
ii anųjų narių. Valdyba.

AUKOJO L. R. KRYŽIUI

omui* pninritno.

UŽPULTAS BANKAS 
NUŽUDYTAS KASIE 

RIUS

IR

Kansas City, Mo.. kovo 11 .— 
Penki intarinini plėšiko i tuo-1 

•ąryšyje ro' 
Sido Imnkos 

n Sbockey*, 
užpuolus plėši

ftv. .Tono Evangelisto dr-jos 
nariai T*. Raud. Kryžiui per 
Lietuvos Misiją aukojo seknn- 
ciui •

Ig. Repeėka $5.00.
Jonas Šen ta ras $3.00.
Jonas Vanagas $200 
Po 1 doL: V. Karvelis, 

BiulreviČia, K. Juškoviria, 
Gnspodas, I
Lekavičių. D. Šveikauskas, J. 
Zuitis, A. Metrikų, J. Budri- 
lis, A. Dubranskas, K. Alisana- 

,ka>, K. Vrbonavičia, P. Hindi- 
ka ir P. Tamara*.

Jnrtizmu I**xna» »oe. SuiuJ- 
į kių >L90. Viso $30.(15.

Jurgis Ruiibs,

r> Cunning
hain. Ed*nni Fitzgerald ir įkurs t-*-i
Killiam R*lįsi m ui užpuoli- kam* bankų.
nię poliomosiv Joseph MeGin-l Plršikni pR«nnido b* jokioj 
a** nAuuiie pu amu. 3701 So. < grobio ir tuojau* suimta pen- i 
Halstirl gat. i ki intariimi.

Į?I

Kantri Alena
*

L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS Ned., Kovo 14 d., 1920
Vaidint Liet. Vyčių 5 Kp. Artistai Mėgėjai Durys Atsidarys 7:30 vai. Pradžia 8:00 vakare.

* * f ’
r S ’ * * /

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė
T

ANT PARDAVIMO

CITTCAGO TELEPHONE COMPANY

II

cavttA
>>na*uo'ta bu«vrn« ir rrotartir. 

»wrrvc-eia, Of’oj. bUmi* at- 
»abanCUl iMlrlrta* f»ar 4i.u*ni mrt.i 
AKUaukltB tuvjBUB. i* r davimo pri«. 
FaaOa bus v.IIaiib MiUnU.

MaUmuil Mrai Manant 
noi S 1 jucral-t Avė.

PalrMcau Jonu Aakroo Maiklu •». 
du* Visorių parapųoa t‘Ienos apskri
čio blnhUIų aUMauMi. turiu
labai avnrbu reikalu pranokti Jum*.

Jla puta arta, t*» apie žinota nrn- 
Innratte prsnržtl rrtanfiu adresų;

l'l ki> tariu bMm-
KiHanl** MnlrllA

Stot ttecn St, Mmu Oly Irma

lUnu- 
Itatrd*- 

C'kjillka. 
kv.ino. Juu.

nui;»h<» M 
Ploniu kai 
MrrMnru

nr rfcicna". UI.

M Ui U* 11 tu
Nvrttia

1*1 r -U itin, d* Um'-ru* Lr f tuu^iu* D*. 
turi* tr uug-.u ap<yv«t»l<4 He-
niB rami iMlrbta, l-»r»i<iuirt» rrtl 
lu 1*1 k u ir liteliu i* prir-taunm. Hait 
nuvlpIrKau luiitiru knnltU- MaMuu

MMI l«M»e Iv

PAIEŠKOJIMAI.

• / c , ' • • '
Sėdynės reservuotaos. Tikietus galima gauti pas kolonijos veikėjus ir Darbininku krautuvėse.

—

ftv.

BANSEVIČIUS IR 
GEŠTAUTAS .

Risis |M**tnyčio* vakare
Jurgio Parap. Salėj, 32-ro 
Piure ir A ubu rn Avė. Vedėjas 
vakaro Ponas Propotniek.

Aš tūrių sau už garis- knd 
galių pranešti visuomenėj kad 
nuin pasisekė padalyti Mus 
rišt ynas tarpi- Juozo Oežtauto 
ir J. Bansevii iaus. ..... ..

Visi Cliicagieciai *u didelių 
nekantrumų laukia šių ririy- 
nių.

Man tai p pa t pasisekė dar
^4 -1—2

AA Karina VaKlnUnena laMuu 
•nvo *rro J u aso Vau taikino-4la l>lr- 
lulau rrveno S lt WmI»u1 at. Vir
insią Mtnn. o prrnni IM kovo *n- 
vbu t*lr*rnni* nuo Jo i* Boaloav ir 
ui jum Uaiun/lau tBlacramu ilol ir 
<lnu(tuu nuo Jo no turiu jokia* tt- 
nies. buklia taip malonu* (irbluiiU'- 
jn la m lot na luto *plo Ji ii Boti. ►>•- 
n-Aklta Kuo srlrcru-

11,-ffltui nolHuklrair 
Alytau* AtMluriHa

Jrmo
A-m«. liniukui*

Kuornet pasitaiko keliems prenu
meratoriams būti nnt vieno* li
nijos. jimn risimi turi huti ly
gus peitamavitnRj*.

Nebūty teisinga jeigu sakysim 
hlltn nnsluIvlB* 1«m I~į

*>•*(*•04 f •« * i jariva <*••• r* i 11/ ------ *—
dviejų Lietuvių ris tyku J-<__
tvot Stasys Kadžius ir Anta
ną- Yatehas. f*

Ponas Rad>in« atsižymėjo 
savo darbu kariuomenėj, jis 
risis su švedų Crist Edvarde.

Antanai Y n 1-41 n« kari.’ .jau 
ritosi eit bcveilt kiekvienų lie
tuvių ristykų dabar risis *Ul 
Emvst Kartje 175 svarų. Yat-. 
ch*a fVviin npir 40 svarų , «t*i*auktl po Uuo ibI/Uu 

danginu. Knrtįe, yra rerian- 
tua* riatykaa tokio »ra-mn.'.. į

Nei vienas n-np|eiskite fioaį 
progos ir vi*i atailankykite.

j.

Lekavičia. Ig. I
REIKALAUJA

PANAKTINIS REIKALIN 
GAR

kas vartojimui. Visiem turi būti lai*, 
ve vartojime, ir jie patye gali ta su- 
^tvarkyti.

Telefono linija neturi ilginu hu|j lai- 
koma kaip penkias tninulas ant vie
tinių šaukimų. I’erilgos kailio* ypa
čiai ant paitijinių linijų, guli pada
ryti kiUvau> daug blcMiea iš priežas
ties laukimu.
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