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SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

SENATAS NEPATVIRTINO TAIKOS SOTARTIES«“«» Bolševikai Bulgarijoje

*

NUŽUDYTA AIRIJOS 'SUTARTIS RUS RIICR*- 81' automobiliu PANt-

V

Kariuomene
MIESIU MAJORAS. ŽINTA PREZIDENTUI. I BĖJO.

Sakoma, busią perorganizuotas 
Vokietijos kabinetas

BERNSTORFF NAUJAM
VOKIEČIŲ KABINETE

EBERTO ARMIJOS DURTU
VAI VALDO BERLYNĄ.

Gen. Seecht užimsiąs Noske 
vietą.

Kapp’o kariuomenė paliko
pragaištį. 1

—
Copenh&gen. kovo 20.—Su-i 

lig gautų <’ia žinių iš Berlynu, 
veikiai bus sudarytas nauja*. 
Vokietijos ininistcrin kabine
tas.
'Grafas von Berustoiff. bu

vę* ambasadorius Suv. Valuti-1 
jose, busią* užniliežinių reiks- j 
Ių ministrri*.

Dr. Schiffcr. dabartinis vice- 
jfremjvrii* ir teiadnryjrtės uii- 
niateris. užimsiąs kanrlieriol. 
vietą.

Cm. vmi Seecht busiąs apgi
rtimu ministeris.

J finunsy mini steriu s nužiu 
reta* kūplftinas Fieher t'nno. 
genertdis nuiuadžeris Ham-1 
bnrg-Atm-rican garlaivių lini-

Vakur iš Stuttgnrto hikraš- 
fiui HtLuiburg-Fremricnbiutt 
praneštu, kad ministeris Noske 
jau rexigTinvęs. Paskui jį re
zignavę* ir Dr. Heine. Prasi
jos vidujinių reikalų ministr. 
ris- * ’ ,

Londonas, kovo 19. Šiandie 
Berlyną, Vokietijos sostinę iš- 
nnnjo valdo Elierlo vyriausy- 
bės ištikimos armijos durtu
vai. Ir vėl ten gatvėse pntro- 
liuojn ministerio Noske ka
riuomenės būriai, ptuėbaigus 
nelemtąjani militaristų sukili- 
lųui.

Vionoje depešoje Berlyne 
palyginamar xt: parake. 

Imėkn. Bile menkiausia kibirk
štis gali paskleisti milžiniškas 
liejisna*.

Militaristų vyrirnuyliės ka
riuomenė Berlyną apleido ko-

” ■■
Londonas, kovo 20. — Va

kar anksti ryte nežinomi pik
tadariai nužudė miesto Cork. 
Airijoj, lordą majorą McG ti
riu. jo namuose.

J numus įsilaužė keli knu- 
knoti vyrai, majorą iš miegų 
pažadino ir nušovė.

Kuoveikiaus hittu pakvies
tai gydytoja* ir kunigas. Bet 
atvykusieji rado majorą miru
si.

Majoras McGurin buvo žy
mus sinn-feineris. Anglijos 
valdžia jį kitu ome t buvo in
ternavusi už airių 'sukilimus 
karė/metu.

PASKATINAMI KAREIVIAI 
KOVOTI PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS.

Kiel'e paskirtas naujas 
komendantas.

Vo 18 d. Ir tuojaus anos vie- klemaiiją^J

RATIFIKUOTI TRUKO 
BALSŲ.

7
stebisi, kaip tas galėjo 

įvykti.

Rezoliucija apie karės pabai

20.Washington. kovo
Vakar senatui nntru kartu ne
pavyko raiifBiunti laiko* ,-u- 
tarties su Vokietija. Podraug 
su sutartimi nepatvirtinta nei 
tautu sąjungos reikale talki
ninku juwlaryin< sutarimas.

lž ratifikavimą balsavo 49 
senatoriai. Prieš — 35. Vadi
nasi, truko 7 taisą dviem traS- 
dalium, knd 
tų būt teieb

Dabar M*jia;

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš 
VOKIETIJOS.

BERLYNAS, kovo 20.—Pranai 
ta; kad ragryfc prraūlealas 
Ebert. Su juo parkeliavo ir socija- 
listM Sebcidenumn. Pakiltu gan 
da*. ar kartai* Rcheidcmann ir vėl 
neitu* poaki rt m taneli r r iu 
. Čia cenrralMiaNilum n*rw«r«rui». 
kiamaa Darbininkai reikalauja nu
bausti rvvollucij<K MikMėjna.

J PEŠASI JIE SU DENIKINO die darbuojasi visai pnnni-
I kinli čia
luotą lMilt*ei įkuniųA yriuiLsybu 
jmgvlbą duodu ir oktiparijinių 
armijų vadai.

Nebusiąs sumažintas skaitlius 
kariuomenės.

čia oficijalėrc sferose kal
intum. jog Bulgarijos vyrinu- 
syhė nuo talkininkų gavusi 
užtikrinimų, kad Bulgarijai 
bus jmlikta turėti prieškari
ni* skaitliu* iMudatinės ka 
riufiinenės.

Sako, tai busianti geriausia 
metodą užtikrinti tvarką nn- 
miejo (viduje) ir reikalingą 
taiką parubeziais.

Talkininkai palinko prie tos 
nuomonės jn* gvdcžinkrlieėių 
streiko Bulgarijoje. Be skait- 
lingesnės nnitijos nežinia kaip 
butų buvę mi tuo streiku.

Tnd Bulgnrijui yrn reika- 
lingn gerui išlavinta ir disci
plinuota armija.

Traki jos likimas.

Bulgarijos vyriaiutybė dnutr 
susirupinusi Trakijos tiki” 
Nuouioniniija, kud augšėi 
šioji talkininkų taiylm Tnd*. 
ją priskirs prie Bulgarijos, 
la*t nekiumiet nepnX'<*s (iraiki- 
jni. - - -■ , IĮB.

Bulgarai iiori;Tn^^H(B 
butų duota autonomija ir |<a- 
liktii tautų tąjungos kontrolė
je. jei jau neimtų galima pris
kirti prie Bulgarijos.

ŠALININKAIS.

Nuo pamestos bombos
5 žmonės.

žuvo

Sofia, Bulgarija, kovo 20.— 
| Rusijos palH-gėlinms uždaryti 

rubežiai Graikijos. Rumunijos, 
Turkijos ir ki,lų šalių. Tik 
viena Bulgarija liusijos palh*- 

i gelius broliškai sutiko ir savo 
glohon priėmė.

Visi Hulgarijn., miestai ir; 
miesteliiii pilni tų |Mibėgėiių. 
Jie skaitomi dešimtimi* tuk- 
stniiėių.

Taria* tų paliegėlių *nran-t 
darni profesoriai, žymesnieji 
rašė ja i. poetai, akademikai, i 
aktoriai, kareivini ir kitokie.

Žuvo 5 žmonės.

Su tais pabėgėliais įsimni-; 
šę Bulgarijon inėjo ir žymus 
skaitlius bolševikų agentų ir! 
šnipų. Irstai vienur-kiturBul
garijoje dažnai pasitaiko su-* 
sirėmimų laminu šalininkų su; 
Denikino šalininkais. Kasi 
bjaurinusia, kad bolševikų a-Į 
gimtai viotoji* argumentu pasi-i 
naudoja bombomis, kuomet jų' 
priešininkai to nedaro.

Tą faktą MAtvĮkai .uuk- 
inunstrflvo ir ėin. Odeon toat- 
n* pametė bombą, kuomet 
daug žmonių susirinko pa
klausyti vieno rusų publicisto 
paskaitos apie bjaurus bolše
vikų darbus. /

Nuo liond»o> plyšimo žuvo 
žmonės ir sužeista keliolika.

Daug suareštuota.

Po to vielos |»oli"ijj t no jau
st ujo darban. Simn*šhw»1ii vi
sa eilė rus.ų. dauginusia dar
bininko. katrii* nešinai buvo 
atvykę Rusijon.

Pas suareštuotus atrasta di- ■’ 
dėlės >urn<»> Itolševikinių rub
lių. Lygini patirta, ka<l dnu J 
gelis suimtų 
leisti pinigus.

Bulgarijos vyrinusylN' Šian-i

i moju mi peiliu, knd tiesiog 
perskriosti širdį Prancuxijni. 

Todėl l'rancuzijui n*ikalin« 
.- •- a sf-ga ginties ir Turėti gerų pne- 

, tt-lių. Tais prmteliais yra Ir 
visuomet gali pasilikti Augti- 

I ja ir Suv. Valstijos.
Prezidentas augštui pagerbė 

Anglijo* ir Suv. Vulstijų vvi- 
i kimų EtnoĮMij. Išaugštiiio tų 

viešpatijų atliktus didelius 
darbu* prancūzų naudai.

Sakė, bepig Suv. Valstijoms 
pt.-a kelies apie nemilitnriliĮ 
savo stovį, kuomet nebijo už
puolimo, kuomet jom* negru* 
moja jokie priešininkui. > 

Teeiaus kas-kitn yra mi 
Prancūzija, katra visuomet 
Movi atviram lauke, neap
drausta nuo galimo vokii*ėią 
paaikerinimo.

Detroit. Mich.. kovo 2(1. — 
Aną dieną ėin \Voml*'anl avė. 

Uždarytu untomobilin vnžinvo 
’l'nivis Field Beal, buvęs S. V. i 
laivyno oficienis. tarnavę* nnr 
danėioj laivėj.

Per neatsargumą ar susi
maišymą automobilius suirus- 
kino tilto banjaną, šniokštelė
jo u|H-n ir |Kinėrė dugnan a- 
pie 30 {Milų giliai.

Mačiusieji atsitikimą liudi
ninkai pasakoja, kml už kokių 
keturių minutų Beal iškilo nnt 
viuhlens |Mivinšuus ir tuojaus, 
buvo išgelbėta*.

Uenle Įaits nežino, kaip jis 
atsiradęs unt vandens jaivir- 
šniis. Tik atsimena, kml van
denyj būdamas Ml kumštimi į 
išdaužęs antoiitolnlinas stik-j 
linį langą, jmr kur iškritęs 
ir pasijutę^ bekyląs augštyn.

, baisavimns turė- 
.!

......... ^^rttas neratifikuotą 
taikos, sutartį sugrąžins pre- 
zidenui ir praneš. ka<l pada
ryta su Vokietija sutartis ne- 
jttvykur;. fiju ta ■-••iatlis yru 
tinkama talkininkam^. bf*t ne 
Suv. Vuirtisnu-.

Senatoriuj H Uchcock. demo
kratas, jw n^payykusiih,balsa
vimo pareikalavo, kud sutar
tis ir tokUuiąi bntų palikta i 

' senate.
Bet aunat orius Ixslg»>, re- 

publikonas. lunlurė rezoliuci
ją sutartį suL'jąžinti preziden
tui. l-odge r**zolihcijn priim
ta didžiuma l»alsų.

Po tokio apsidiriiimo su tai
ko* sutartimi, senatorius Kiiok 
atnaujino savo rezoliuciją, su
lig kurios pn*zidentns tnri 
praklnmtmi: karės pabaigą, ty. 
įvykusią taiką su Vokietija., 
nežiūrint nomtifikavimo tai
ko* gotartit*.
Kuoko rezoliuciją tnri pripu-1 

žinti abudu kongreso laitu 
dviem trečdaliai* balsų. Tuo
met l»p reikšmė* hutų ir pre- 
zidento “veto”.

Berlynas, kovo 20.—Vietos 
kariuomenės koiuęndantas, 
gen. von Seeclit, apginimo nu- 
nisteriu vanlu paskelbė pro- 
kieliuM iją j. Ąjmįją. 1 Mikai>nn 
kareivius sujungti bendras 
spėkas prieš bolševikizmn. ku
ris grūmoja Vokietijai.

Gen. Seecht reikalauja nuo 
kareivių, kml jie tėvynė* ge
rovę visuomet ir visur dėtų 
pirinon vieton.

Kiel’v komendantu paakin
tas vice-adinirolas- l>«vetzov. 
Jnm pageliam ]mskirta keturi 

i patarėjai piliečiai iš įvairių 
i partijų.

y —■■■■■ ■ - ■

’ MES TAIPPAT ESAME

TALKININKAI NEPRIPA 
ŽINS SIRIJOS KABA 

LYSTES.
4Į 4

ton pašauktu Klierto vyriau*«yr- 
bės kariuomenė. Apginimo mi- 
nisteris Noske tuo metu jau 
huvo Berlyne.

Kapp’o kariuomenė apleiz- 
daniA miestą šaudė į žmonių 
minias, kurios nenuolankini į 
ją ntsinršė. Daug žmonių nu
žudyta ir sužeista.

Reikalaujama atmaina.
Kn'-kas radikaliai elemen

tai dar neimąrino ten sukelti 
suiručių. Bet alielnan stovi- 
yra labai intimptm-. Jei radi
kalam* nepavyks Berlyne pa
kelti naujos revoliucijos mi 
tikslu paveržti valdžią, tai jie!, 
tun** gann jėgų pasidarbuoti, 
kad Eberto* vyrtausyWje butų * 
įverto* atmuinos.

Alminai nuomoninujama, 
knd Eberto vy*ruiuRybė mėgins 
•n- nieku praleisti attiktus re 
akcijunierių žygius. Tnd radi-1 
kaimus ir bu« progos pusi dar 
htioti, knd vyriausylu^i butų' 
priimti ir radikalų atstovai.

Daugel Vokietijoj miestuos? 
spartakai (bolševikai) fftteigė 
savo fsovietun ftcry?uu*). Bet

Ennu« vakar, kovo’1!). pu kiuri-Į 
noa kovus ui(W apsigliAUor dar- į 
bininkai Sakoma. apie 300 Žmonių 
jyrėjo kiti, ,

tarne v/ilimc jie nuĮtmlaro jo
kiu didelio pažangumo.

Yra aišku, knd sjiurtakains 
ir jų sovietams priešinasi gy
ventoja!. Neturėdami nžuojnu 
tos ir tinkamo prielankumo, 
negali pasekmingai'veikti.

50 žuvo Drezdene
Bol&vikiamns labjsusia ple

čiasi Saksonijoj. Aną dieną 
L - 9SCCSC įmušiau • iv
žmonių *usirėminiu<w karino 
menės su spartąkaia.

Frankfurte nužudyta apie 81) 
žmonių. Sužeistų pilnos ligo-

------------------  i
PrnnHHn knd krwp įmint ii rjtilOi 

ta auo Brriyiio užėmę (icnkuM ge- 
ležiuk«h<> •mik Prieš komunistu* 
ii Berlyno pasiųsto kariuomenė.

1» Durtiuuitau ant Emu martuo
ja 12.000 np« rtaką jfaiišrviitų į ka
riuomenės. Jie ton 6 anuotas ir .TO 
kulTasraidRa^.

LONtKINAS. kovu 20. — Ex-' 

rhangv Tclcgtaph skelbia (aliai j 
na« TB r) IŲ BOT’D [ 

ant Vokieti jos maršuojsnU rusų 
iMilirviką įkaitimas kanuomerė i 
Juk Rusija su VrAictija Mtmcžrniiu 
irsudadekia. !_____

COBLENZ, kovo 20 — Apturėta 
fialą. kad mieste K iri mirirėmlmų 
mota žqv? apie 1.000 voideėių.

Vtunmr didMnraoae nurstuosr 
■riaa -yjeute-. ir kruvini mtartei-l

KOVO 20 1920 N.

Princas Feisal busiąs pakvies
tas Europon.

- Šiandie ir rytoj
r. $*-

■w . ' 

s XI

NACIJA.

Taip sako australai.

Sydney. kovo 19.—Amdrnii- 
jof* premjeras Jlughei<“7ia kal
bėdama* pasakė, jog Suv. Val- 
atijo* purtosi pripažinti tnn- 
to? sąjungos dėeniiir, kadiuigi 
sąjungoje kiekvienu Anglijos 
doininijn turė* ImIku.

Premjero# pareiškė, jog jis 
Ntehisi toki no Snv. Valstijų 
fNudidatyinu. Sakė, Sur. Val
stijos turi žinoti, kad ir Aus
tralija yra‘nacija lygi Suv. 
Valstijom#. Be to. Australija 
tukstunij kartų daugiau nu- 
kentėjusi kaip Suv. Valstijo 
buvnsioje karėje.

GRAFIENE TOLSTOI ŠAU
KĖSI PAGELBOS.

Am. R Kryžiaus priėmė tar
nybon.

Konstantinopolis kovo 2fl~ 
Grafienė Marie Taktro tai- 
vusio'ntsų rnšėjo-filoRofo Tol- 
stojau# sesrrietė, via buvo at
keliavusi mi kitais rasai* "pa
bėgėliais iš pietinė# Rusi jo*.

Aną dieną grafsruė kre-ipt- 
si į Anier. Raudonąjį Kryžių 
pagelbc*. Kadangi jinai kuo- 
geriausia kalba angliškai, tuo- 
jau6 priimta Raudonojo Kry- 

Jtabaa. Jisai žaląja Pro- 
t* **r-*ms kaipo perkalbėtoje.

RYTOJ SUGRY2TA VOKIE 
ČIŲ VYRIA n«VK*

Didžiai pasmerktas Kappo 
iyfto.

Londonas, kovo 20. — Ang 
lijos premjera* Lloyd George’ 
]mi r I a mente pra nešė*:

Anglijos ir Pnincnzijm* vv-j 
riausyls-s praneši'* Ihsljaz ka-' 
rnlians sunui. princui FrisalJ 
knd jos negali prijiažinti prin-. 
co Sirijos karalium, kokiuo ji. 
paskyrė Damasko kongresas.

Premjeras tolinus pažynr 
i°» i°K princą* Peisai Irtisią** 
pakviestas Kiirrąmn ir čia ji- 
išgirsiąs apie tikrąjį hiv<» »to- 
vi-

PIRKITE KARfcSTAUPY 
M0 2ENKLELIU8 (W.S.S )

nesigailėdavo

TURKAI PAKILĘ TRAKI
JOJ.

Nori įsteigti nuosavą valdžią.

Londonas, kovo 20. — Lai
krašti* Kvening Stnndnrd ga
vo žinių, kad turkų knritio- 
menės Trakijoj komendantu* 
nt.-i-akę* k įausti i įsakymų iš 
Konstnnt in<>|w»li<».

Komendantu- atsisakęs ju- 
gidinu- nuo nruiistirijos ir nu- 
sprendęs Adrittnopolyj įsteigti 
atskiriu turkų valdžią.

StutlgurU:.. kovo 20.—Par
traukta ėin sesija Vokietijos 
•'teigiamojo *u*irinkimo. Sėsl
ia bti« atnniiiinia Berlyne gal 
ateinantį piriiiailienj nr antra- 
dienį.

Prezidentas Eberta* mi mi- 
nisteriai* iš ėin Berlynan įke
liami rytoj. - -*į. i

žymesnieji -ocijalislų vadai 
pareikalavo, kad rezignuotų 
apginiino ininwteris Noske. 
Tod šis tuojau* ir |wtdavė tv- j 
zignnvirno raštą prezidentui 
Ebertnt.

Buvę*- premjera* Srlienle- j 
inann ir nojiriklausomų nori- ’ 
jalistų lyderis Henke susirin-i 
kimo knrriai- nžripuo

! šiauš negirdėjo. N«* jnu buvo i 
i ĮiMMinui.^ :s gu-irinkimo huto.

Pasmerktas Kappo žygis.
Susirinkime visų didžiųjų* 

partijų vadai kalbėjo. Visi pa-. 
..smerkė KapjMj darini* ir rri-i 
kulavo revoliucijos sukėlėju* 
aštriai nubamdi.

Buvo tariamasi patraukti 
•ei rauni ir kokioa liaudinės j*a- 
reikalauti. Nutarta judraukti 
teisman devynis didžiausius 
turi t i ninku*. Biim-mė nenusta
tyta. Bet vienas vyriausybė? 
elementai; stovi už tai. kad 
dėl pavyzdžio kitiem.* mirtimi 
nubausti tik vieną r»*voliijrijo< 
vada vietoje visų.

Kareiviams bus dovanota.
Sinajrinkinie ločiau- gaimi

nai notarių |mskelhti nmnrrti- 
ja visiems kareiviam*. dnlv-• • - Ivavusienis revolinrijoje.

Sulig gautų informacijų, re
voliucijoje dalyvavo apie 50.- 
IMX) kareivių.

Nutarta tuo* visu* karei-j 
viiv> kuoveikiaUMa paskirstyti 
j neskaitlingu- buriu* ir pra 
šalinti iš Berlyno prirmiesrių 
ir apylinkių.

iė prieš ministeij Noske.
Uenke paklausė, kur buvo ir 

ką veikė ministeris Noske 
’nomet. kuomet Kapp buvo 
Uutvėtęa vyriausĄ'bę už gerk-1 
lės. To klausimo Noske te-|

PRANCŪZŲ v CL£>£«AASl!td 1 A& 
APGINA SAVO VALDŽIA.

Sako. Prancūzija nėra milita
ristinė ir viskas.

Paryžius, kovo 19.—Augini 
i ir nriierikonai žiintnlistai pri

rengė vakarą su |x>kjriiu |»n- 
gerbti naują 'Pranenzijo* pre
zidentą Deselmnel. V ak n ras 
įvyko (’onlineniul vicfthntyj. 1 

1 Suprantama, buvo ir pr»*zi<leii- 
' tas.

Nesenai Suv. Valstijų prezi- 
i denta* VVilsonns savo laiško
Msaatoriui Hitchrock tarp kit
ko prasitarė, knd Prancūzija 
yra inilitnri<tinė. nes utilitari- 
mu vakiorna.

• Tasai iš-in-iškimn* čia |»a- 
kėlė baiM) trukfmą ir net ;>ro- 
testus. V

Tad prie šio* pnigj.»* ir pn* 
zidontn* Deschanel prisidėjo 

. prie protestų. Kai liedamas jta- 
žymčjo, kad Piaucnzijn nėra 

: militaristinė ir negali būt to
kia. Sakė, šių laikų aplinkybėj 
privelia prancūzui nepaleisti 

į ginklų, kuomet Vokietija gru-

J - ■■ '■ ■ ■ I - ■
KONGRESAS PRAVEDĖ 

TAIKOS ARMIJOS 
BILIŲ.

Waahington, kovo 20. 
Kongreso* pravedė nrmi^. 
bilių. Taikos n™ t u S. V. ar
mija turės 299,000 kareivių ir 
17,800 oficiera.
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Strateginė Rinkimu 
Geografija.

Mokslas prigauti ir sumušti 
savo prieš) karėje vadinasi 
strategija. Tuo mokslu labai 
naudojasi generolai, kariuome- 
nrs vesdami. Citatai juo* gi
ria jų tautiečiai.

Geografija yra žemės apra
šymo mokslas. Kas nori priešu 
kariuomenę įvilioti į nepato
gias vietas, o savo anuotomis 
apstatyti patogiaaias, tus tu
ri gerai žinoti, kur yru koki ke
liai, kokios pelkės, kulnai ir gi
rios ir kaip juos galima jmnau- 
dūli privaų upguuiuuil ir jį su- 
mušant. Tai gi tus žinojimas ir 
vadinasi strateginė geografija.

Kol jų žmonės vartoja ka
riaudami su tėvynės priešais, 
tol niekas tų žmonių Jiejwikm. 

niTtiaujantieji 
^MSI^paDaiKloja atrateginę 
geografijų rinkimams į puria 
urentų. Tat pasidaro šilai]).

Kokia nors partija tautoje 
] milu n joje raidžių prieš įvyk
siant pilniems rinkiniams. Tn 
partija rengta rinkikų sąrašus 
ir rinkinių įstatus. Prieš juos 
apgarsinant ta fmrtija ištiria 
kur tirščiausia gyventi jos šąli 
įlinkai. Tas vietas pnrtija pa
daro visus tautos rinkimų ren
inus, o prie tų centrų priskiriu 
dideles apygardas.

Valdančios | Midijos žmonės 
gauna kilsuoti rinkimuose ne
toli aavo luiuių. o kitų partijų 
žmonės, norėdami iNisinaiidoti 
btdsnvimo teisi* turi atkelti 
etiniuus ilgos kelionės iškai
čius. Tokiu Irndu susidaro tei
sių skirtumas tarp valdančios 
partijos ir tarp nevaldančių 
jutnijų. Vieni guli Ųidstioti ne- 
prnatodm ii laiko ir« nukeldami 
kelionės iškašėių, kiti turi prn 
tftoti laiku ir dar atkelti kelio
nės vargus tai lėšas.

ftitokis valdančios partijos 
apsiėjimas vadinasi strateginė 
rinkimų geografija.

Ji yra nedora visais-žvilg
sniais. Pirmiausiai tuomi. kad 
su savo šalies žmonėmis apsiei
na kaip generolns mi priešų ka
riuomene. Ta strateginė geog
rafija rinkimuose yra demo
kratijas naikintoja, nes suda
ru. kad rinkimai išeitin nuloki, 
kokia yra šalis. Su struteginėu 
geografijos pagelta išrinktieji 
autuvai nėra gyventoją dau-

1 Prancūzijoje neakaiiiiiųp kapi
talistai vedė visų politikę savo 
luomo uuudai. Vogariju* pa
kraščiais neskaitlingi nmdžia- 
rai visuomet laimėdavo rinki
mus su skriauda pavergtųjų 
slavų: ukrainų, chorvatų ir ki
tų.

Lietuvon rinkimuose į Stei
giamoji Stirnų strateginė geo
grafija užvis aiškiai matyti 
pirmose dviejose rinkimų apy
gardose. "Pirmon apygardon 
iueina šios apskritys (pavie
tai)—Marijampolė, Seinų. Su
valkų ir Alytaus. Centras rin
kimų Marijampolė. Antron 
apygardon ineina šakių, Vil
kaviškio, Kauno miesto, Kuu- j 
nu up-skriUca ir 'liukų Kurie-, 
dorių. Centras Kaunas.”

Dirstelėjus j Lietuvos žeiula- 
p; susyk matytis kokis nežmo
niškas prigimčiai ir vietoms 
priešingas sudarytas rinkimų 
apygardų suskirstymas. Taip 
rinkimus padarius galima ti
kėtis sumulkinti žmones kokį 
laikų, liet negalima tikėtis ant 
tokių rinkimų juistatvti pasto
vią valdžią. Ji tauto* už*jtikėji
mu neturės ir galės laikytis 
rieti prievartos jiegutnis. Apie 
laisvę nėr ką nei sapnuoti šaly
je vurtujnimioje begėdiškų net 
negudriai siistatvtą rinkimų 
strateginę geografijų.

—-•r «■»’&!
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Senatas ir Airija

VEJA

gnmo* norų ir minčių išreiškė- 
jm, o yra sukčiai, pagriebusieji 
valdžia į rankas. Jie yrn nie
kesni už n n! <>k ratus dcdto, ka«l 
jų yra daug, ir dėlto kad kiuk- 
rienas yra taip blogas kaip an- 
Inkratas m*ii ori utis žnumių no
rų i j trinčių.

Iki ai<>! buvo dvi šalys, ku- 
ttoor cmarktai viešpatavo stra

'miminininnnininminmiiiimimmm

PRANEŠIMAS.
■ niunkos kritiLm. Apraiytm 
nūs šių dieta) koncertus Kun1 
ne ja pastebi |ų trukumus ir' 
gerąsias dali*. Kaikurie Chi
cagos artintai kaltina Ameri
kos lošėjus už mėginių “bi* 
nio”. P nei rodo, kad Kaune 
tas pats taippat uriiutuviškai 
vadinasi "gwefiu.” Mtims 
rodosi, kad perdaug pasaky
ta. Netick pelnas mums rupi, 
kiek viri tebesame lygu* da
giams. Nei vienas nemoka 
dirbti su kitu nejdurdamas 
jam. Ilgai truks kultūrai, koi 
ji tuos dagiu* išpešios iš ar
tistų ir neartistų prigimčių.

jos” bendrovė Kaune. Laik
raščiu kaina metam* tiO Muksi 
nų, vienas numaris 3 Muksi 
nai. Hcdakcijo* adresas: Kan 
nas. Maironio gatvė 19. Iai-J 
krnštis sakosi einąs kartų j 
dvi saraiti dideliais -Injiais.Į 
Amerikos lietuviams lengva 
hutų įsigyti if nuudiiųp tu
ri* t i, jei tik redakcija norė- 
ir mokės nekeikti |«arapijonų 
nx statymų bažnyčių.

Kun. P. Bučya.

Kai-kurių šalių lietuviai, y-i P. Vionuolio “Auka” Ubai 
jjaė čion ginų* amerikiečiai, artistiškai parašyta. <li liet 
nei nežino, kad lietuviškas žo-1 buriuoja kataliku-, minėdama 
di* “veja” reiškia pievų, ku
rios žolė trumpa, liet tiršta. 
Kelių pėdų ilgio ir pločio vie
tų n|>*nguMų žolėmis neguli
ma pavadinti pieva, liet rei
kia vadinti veja.

Naujas laikraštis.

Kaune I Jei u vos
Spaustuvė leidžia 
vardu “Veja”. Jis 
mena |je<-Lruni])ai 
“Vairų", hurj Vilniuje leis
davo Juburtiain Lietuvos ITv- 
sidentas Antanas Snietonu.
‘•Veja” daugiausiai diria gta 

žiu lengvų skaitymų ir gražių 
puikiai atliktų paveikslų. Tik 
lapai “Vejos” truputį ilgesni 
negu “Vairo.” nors plotis be
veik tas pats. Kaip “Vairas”, 
taip ir “Veja” nestoja ui 
tikėjimų, liet rūpinusi jo ne
skausti.

Bažnyčion ir Ligoninės.
Lietuvoje tas bešališkumas 

labai sunkti išlaikyti. Nepu- 
sisekė nei pirmam “Vejos” 
numeriai. Jame yra slraips- 
uis “Auka” p. A. Vienuolio 
rašytas. Ant ti puslapiu au
torius rašo: “Daktaras... sa-j 
vo ęirdyje pasiuntė tuksiantį tautose 
prakeikimų fmrupijmūm*, ku
rie išstatė milžiniškų luižny- 
čių. išpuošė altorius, u &*)>*'į Hm 
sirupino varguoliams' r-“ * ‘ 
mažutės ligoninėh”. p 
čio.- didelės skilties n. Vis-; 1^*;-:. ffeftų kad j5Oae nė- 
uudlis prirašė pirma, kiui. nįtaios n^6&. Ka* iš to, 
skaitytojas pajustu, jog tas kad jauna moteriškė yra gra- 
tukstantu prakeikimų yrn ■ £jt j,,; neturi prot<» nei širdies! 
teisingas.

Tačiau* ir autorius ,ir dak
taras abudu užmiršo ,nor> 
vienų prakeik i mėlį , pritirt i 
tiem,-, daktarams, kurie lietu
vių “jmrapijonų” pinigai- 
mokslu* išėję, išsidangino į 
rusiškas ziemstvas jmlikdajni 
Lietuvos sveikatingumo reika
lus neaprupintu* ir 
darni savo pinigus 
mergoms,

MniA- išrodo, kad
na.- turi rūpintis savo darbais: 
pa rupi jony b liažnyėiumis, gy
dytojai žmonių sveikatingu
mu. Vienas Kristaus mokinys 
prisilaikė filusofijus: peikti 

i žmones už gerų darbų jų pa
čių Mimintvtų ir padarytų 
dėlto, knd jie neišpildė tu kų 
jis suminfijo vėliau negu jie 
savo padori*. (Morkus 14, 5). 
Kristus tą filo*ofiję papeikė. 

I I*. Vienuolis jos vis-gi laiko- 
I si. Kas žin. nr jis žino to n- 
l jHišttdo vardų ir uuo|n*Iuum.’ 
Į Ta> apaštalas labui pragarsė- 
, jo, luul ]Mthučiavimti niuodė 
savu Mokintojų budeliams, 
kurį jie turi suimti ir žudyti.

valstybės 
laikraštį 

labai pri
gyvenu^)

jų jaunuomenėm draugijas, 
ln>t ji yiarodo bažnyčių prie
šams, kad jas griautų.

Nei viename kitame ••Ve
jos” straipsnyje uėni nuodų. 
P. Vienuolio atrai|»<nis. ma
tyt, yra t4a<» nnnmrio galva.

Eiles
Tame imčiame numeryje y- 

ra puikios Liude Giros eilės 
“Burtų šalis”. Vito Vikaro 
aibto tnipūtį silpnesnė!!. Jose

'...... r.’*"
lygaus ilgumo dalys surašy
tos nevienu metru. Originališ
kumo ieškant tat gera, bet 
jioerijoR nuoširdų imu tat nes
veiku. J UO20 M ik tiekiu eilės 
“Saulei Tekant” labai pri
mena trumpama.- Jakšto ei-! 
les, tik dur jo- prunoksta 
Jakštų tuomi, kad vartoja 
mumųMslines eil«-:

Kilniu
Žvilgsniu 
Meilių 
Gėlių 
lAaigvas 
Galvas
Pakels Httgity u 
Tus rųšiea UK-lrika labai

į primena eiliavimų dygstantį 
_____ i dar tels*kovoj«neiosi‘ 
su pirmais kalbu- kietumai*. 

Igno bteiniaus trys vaizde- 
i “Vakaro ij- ryto rasa” 

nurslb^j “Bangu ir vėjas” yra 
Pitstre- nujaus gamtos aprašymo pa-

» .w !■—T1

LIETUVA KEUTAMFOSE 
PAVEIKSLUOSE.

Lietuvos Pašto ženklų arba 
štampų galima bu* gauti 
‘Draugo’' Ofise tiktai iki 1 d. 
bJandžio m.

A dminiyį furiją.
iimimMNitiiuimmum

Vyry ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mxa^x iztsM U 
fr*w*f»n HHrr WH?**»V*** vHr rfrm-*Eiustraciias.

l'iruiųjį “Vejos”, mu na n 
papuošia a. a. Tado Dauginio 
paveikslas, turbut. jo paties 
pieštas su jo parašo. Taq> 
straipsnių yra ir tutbašninko 
gyvenimas jo paties parašy
tas. Kaip gaila, kati mažA 
turime tokių dvarininkų, kaip 
T. Daugirdas!

Kitų iliustracijų taip-gi y- 
rn pirmame “Vejos“ minui
ryje. Jų VTm galu* daug. Tai 
ris fotografijos graliai nuim
to* ir gerai. nor* nuperaB- 
k ištiria j atspausdinto*. Tas 
neaiškumas yra veikiau- 
spaustuvės kaltė. Prie foto
grafinių vaiadelių nėra pri
dėta paaiškinimų, lx>t jų turi
nys yra lengvai suprantamas. 
Jų visų yra liendra dvasia: 
sukelti Lietuvos meile *r pasi- 
rvžimę ginti y* neprignlriv- 
hę.

Kronika.

28—94 tara tta
UaUĮJMiiU ĄUt U HM rvtUUUU 
draugo In ikrai t ije. Rodis Kau
nas Kilmių Jšdirbystė.

V. K. Puodžiūnas.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Mca tuH»a 416-. BMua ir r»ri»o- 
■iu* kirpimo. duSjrmsc Ir oiuvtmo 
•krriua. kur kiekviena- gauna gero* 
praktiko* bemokindama*.

Vlauoo* alnvimo akrrluooo tsakinoo 
varomo* elektra* ąc<a.

Krioktam* kiekvieni Motu bile ko 
kiuo talku, dleaą Ir ar vakartM ra- 
ainureu tr raoikaibeu 4*1 tirtų

ratteraa 4ar«a*» sulig taltr**, vf- 
>olu« alillaur ir dy<U>o ll bot kurlau 
u>4u kame*.

MASTĖS DESIGNTNG
ąCSOOL.

Smclono* tvral smalkiau akiniai 
boa palcasvlalmn •)•! Ju*u aklę 1 
Kuomat tu kvnll «ao <Mma aiuui- ' 
dėjimo, Iruoturt raidės Bcjud | kr u ■ 

ku»ra*l akattai ar ai tiri ee ta- ! 
tat. lai tuaaiat.yra tenkina, kad J 
reikia Jura* akintų. Mano lt motų < 
natrnouui prtdnoa Jums imrtaiuri* j 
patarnarimt ul pnaloam* kaina 1 
net taitemai net Iki H M.

JOHN SMETANA 
Akių Specijaltatas

< 1801 S. Ashland Av. Chicago 
J Frumnui. aotcildamaa dykai 

Kumpiu- tS-UM gatvėn.
'■ S-<*»o» lonm r»ri mero ytpuelrtM. '* 

Kniubom i M. J*, tt, 43 Ir l» * 
. Tėmykjtr | mine panti*.

? Vatandoa: nne' 1 vai. iAryto IM » 
. ml. vakaro. PaDadallaia, K*rėdo- , 

■ tūla Ir PatnyUlomia.

!'
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Dr. L E MAKARAS

Itetevia Gydytoja, te €tilrw*>ui 

rajumi: 4&U to. Wood Hte.
TU Hmm* rahter na* Sttt IM 1c4*

Trintom Tarto -m.

'M

-------------------- ------- ----------
Kronikai “V-cja” pavedė pa-l 

skutinį savo lapų ir į ji 
sutalpino tik tuos dalykus. I 
kurie jai labinusiai rupi: 
Augšlųjų Kursų lankytųjų 
susirinkimu aprašymą. &d- 

i taaue išvažiavimo paminėji
mų ir pijmiistė* F'Herbedc 
Itansen r koncertu recenzijų. 
Taip ir turėjo būti. Laikraš
čio redakcijų reikia girti ne
tiktai už daugumų žinių, liet Į 
užtatai, kad parenka tokias,
kurios tinka prie taikrnščio ■ 
tikslo ir dvasius. i

“Vejos” nauda.

Pirmutinių to laikraščio riti
niam išėjo gražu.- kaip vnriftė

Suvienytų Valstijų Senato 
komitetas apdirbantis nutari
mų sumanymus, fNilytinėius 
Taikos Hutartį sa Vokietija 
kovu 1G i|. ineši* i pilių)

. posėdi sumanymą išreikšti «lai 
kartų jut vergtų tautų neprigul- 
įnybės arba apsisjiremlimo tei
sę ir pageidavimų, kad Airija 
taptų priimta į Tautų Sujun
gę. Matomai norėta, kad ta la
bai patinkunti uirimn- rezoliu
cija taptų užgirtn Airijos Tau
tos šventėje, t. v. Av. Patriko 
dienoje, kovo 17.

Sumanymo* ne visai pnsin*- 
kė. Senaloriui ginčai* perleido 
visų kovo 17 <1. Bet jie sumn- 
nytųję rezoliucijų priėmė nnt i 
rytojaus, t. y. kovo IS d. Tus 
skirtumas niriams, žinomu, uie 
ku nereiškia.

Mes. tieJi taiko buvę sveti
mų pavergti, siiprnutaim* ir 
airių troškimų gauti pilnų lai
svę, I’uilraugei tnriiue ir tie
sioginės linini- naudos. Jitg ir! 
Lietuvos viltis būti neprignl- 
mingu tauta tik tinta įleido 
šaknis į žemę ir ėmė ištie.sų 
gyventi, kodu Suvienytų Val
stijų Prezidentas išreiškė di
džiosios naujo pic-iiulin <leiiio- 
kruti jos oliulsį, kad viso.-. Ini- 
sv«* <miratHMnčiAN ir jo. norin
čio- tautos turi Imti neprignl- 
mingos.

Mus džiungsmus tuo gražiu 
sakiniu nekartų apanmtikė, 
nes nekurtų rmlėsi, kml Suvie
nytus Valstijos lyg užmiršta 
tautų laisvės teisę. Bet užvp-1 
karvkšti- -••mito halsavimaM 
parodė, kud mus nušiiiiiiufuus 
yru liereikulingas. Amerika 
neužmiršo luutų laisvė*. Jei ta 
Didžioji Demokratija Imtų no
rėjusi tikim vieniems ai- 
liitins |iatikli. kad |s*iuius ai
rių bnl-u- rinkimuose, kaip tnt 
-nk- -*111'1 >rin- Trnmmell. tni 
ji butų išreiškusi lik Airiju* 
nepriklausuMiybės trioę. Jei 
senatas bnlu norėję* jinsitcn- 
kinti tik plačiu žįslžiu neturin
čiu k'Uio nei kaulų kuip šmėk
la, tai butų pagyrą- vien tik 
tautų upaisprendimo teorijų, 
knip tni siūlė w*natoritis 
Wndsworth. Tečiau* sonata® 
ni.'piiuurėjo tenkinti* vienais 
plačiais žodžiais, o aiškiai pri
pažino Airijos įieprigulujyhė* 
teis..

To* pripažintam.- turi labai, 
daug rvikinics, nes ji.« labai

markiai viešpatavu «tra- te 
ė rinkim’) geografŲO- Tai i
Pra&rtupjn ir Ungarija. | d«

I

rUsėlll*

kiukvie-

mųuitinkii Anglijai. .Senatu^ tų 
suprato, l>etgi nebugo nei 
Angliję supykinti dri paverg
tųjų tautų laisvės. Iš tu aiš
kiai matome, knd rnnžųjų tau
tų laisvė yra stambus gyvas 
ir nuosekliai vykinmuts -poli
tikus tikslas, dėl kūno Ameri
ka nesibijo supykinti nei ga
li ngiausię Britaniją.

žiūrint į lietuvių veikėjų ir 
valdininkų nemokėjimų dirb
ti tėvynė* darbų, matant daug 
aiškios nidunlnė viildinin- 
kuuse už<*ina ulM*junių ar n<‘sn- 
gadjsiine laisvių, kurių ramus 
Dievas netikėtai davė. Bet ži
nant, kad diiHioji pasaulio de- 
mokndua tikrai rupimui virų 
tautų laisve ir jų deumkratin- 
gunm. išnyksta tus skaudinę 
sios iMimės.

Amerika moka j atdaryti kų 
pori. Ji nžtektipąi *uri proio 
ir jiegų. Tik ^>aremkime jų *ų- 
vu protingu pri ta rimu.

Protai apimtį mirties idėjos, 
ltašydanii apie “Ateitį” 

' uudskundėme;' 'kad Lietuvos 
jaunuomenė mintija
tipi/- mirtį. Tal'pats kryps
ny* matytis '^'“Vejoje”. 11- 
gimimas jos straipsnis “Au
ka” terašo tik daktaro ligų 
ir mirtį. Paskui p. Ainis iš 
Nuiiseno verčia vairdeli “Mir
ti*, paskui apie jų ilgokai ra
šo Vlada*. Putvinakas straip
snyje “Baisiamdoji.** Tiktai 
šiame |uiinit a dar plačiau ne
gu žmogaus mirti*.

Kritika.

“Veja” turi gana plaių kri
tiko* skyrių. K. Radzikaus- 
kas kritikuoja naujųjų Lie
tuvos poezijų, peikdamas 
Vaitkų už i m link imą prie 
pmsenusio roniuiitizmo ir už 
nonai urališkmiuj kai-kurių 
jafismų aprašyme. Abi Vait
kaus kaltybė* ym painesni 
p'iehelegijcr Trtrrstr.ros
padarai negu p. E. Ilndzikaus- 
kui rodori. L-tnrių poezijos 
krypimus į luiktUi senesnius už 
Jagailų ni-rn romantizmo pa
daras. Jis yra -tatyuias dabar
tinės mų.* laisvė* ant išbuvu
sių žemėje senų tanios pama
tų. Jei tat kiek ir panėši j 
romantizmų lai tiek, kiek ^y- 
va* žmogus pan&i į stovylų.

Vaitkus -ii«vo poezijoje 
“Brėkšta” užčiuopė ypatin- 
,ių pHichologijM klausinių 
lankiai irsma-ktai at si liepiau 
tj jioezijoje ir dailėje, tečiau* 
dar neištirtų jĮojc galutinai. 
Tas klansimas tai nugštų ir 
Maukiu krikšr-mnijos dorybių 
Tierkmvimn. -1»»ė «cinlto«n4>. 
mis n pli nk_\ iiūmis, iškylas 
čiuniis iš žiiiu^au* nubudimo 
ir iš to, kud pačių krikščioni
ją nesupranta iismuo mieoniai

X- '■ ■ *. ..............

Dr. M. Stupnicid
3107 Scr Morgas Street 

CHICAGO, njJMOU 
TMafutm* Varib MM 

ValaAOMi — * UU 1J H rjrio; 
i po etatu Iki I rak NUšllo- 
mla nuo » Iki a vai. vakar*.i

• 7-

«

Pirmutinį 
maris išėjo 
gyvatė tielto, kad p. A. Vie-: 
nuolis į galvų įdėjo nuudųJ 
Reikia tikėlis, kati kituom? 
nuninriuosr nuodų nebus, liks 
tik vienas gražumas. Katln 
moli* inui žydėti, tada yrn 
ženklas, kad jįs yra užaugęs 
ir gjvęt. Taip ir J Jri u va im
si rodė užaugus, kuomet suge- 
lM*jo jiagaminti laikraštį s ligi* 
hantį gerai tarnauti gražiai i 
literatūrai ir dailei.

“Vejų” redaguoja p. K.J 
Rinkis, leidžia tamtikru “Ve-

■»

n-- ---------------------------------------------------------- 1 
T*lofo*aa Puti man <•

DR. W. A. MAJOR
GYDYTiUAi Ul 

OHimiUJAS 
ori*** lino Mfebl4» a** 

AOjrac* •:*• Ikt » taryto — 1 Un 
> O* PMrtv — *^0 MH ».-»• vakar*.
Nedillncnl* aut- J* IM 11 Urvto 

ie -■ ---------------------- ---------..-į

į DR. J. SHINGIMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 

I» OfteM 4930 W. 13 St.
Kamp. 4» Court

Rto. 1CM W. 4» A**M* 
Totafotua CHtaT* It** 

OCta* Ctavr* 4» -ų
Mr*rj«Mf«K UKTTUU1 

--- --------------------------------------------------------------> ■ -HI

v
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v. w’rutkaS’s’1 
ADVOKATAS
Oflto* INdnUeairl:

22 South La SaUe Street f
Kambarį* S24

T«4. Crfiiml «3K>

Vakarais. 812 W . 33 8t. J
Trl. Tard* 4MI

Lietuvos Pašto Ženklus
. Giria aria* budai pamumitno pinigų Lietuvon, tai Lietuve* Pačio 

ženklai (markė*.) kuncai yra atvežto* ii Lietuvoj kaC aiurriiueėMi nu
sipirks miIėttĮ namųat! «avi«m*iemi nsdk do! Inrilkų, bet tr dldranę ku 
«nų, pinigų vidcųc.

Kiekviena* perkanti* Lietuvai Pašte ženklų tMmafaau kaip ui 6 auk- 
ainu* ($1.85) gauna paliudijimų, kurį tuiaiuntua Lietuvon kartu au 
huto unmn. ukaui-o* varau* pakeli o*v*m piuigaia, Palte arba 
Iždine stutyir. z

Pašteženktai yra blukių kainų: po 10, 16, 20, 30, 40, 60 ir OO'aknti 
kų. taipgi pu 3 ir po 5 aukaiuua viena. (100 skalikų sudaru auksinų). 
Pamduoda po 2a aonta* už. aukamų.

Vaitkus tik -ikAmanė tų klaU 
sūuų Maut rimo ir Tylutės >*n 
ūkiuose. In t jo neišgvil<len*‘.’ro,cr‘,J 
Tam nekalta- poeto nuautu-1 
rakškonm*. 1
p.itie> uiuniiniojg^humm. !i

Kazy* BunnSfc’.jera.geimrJ

taip už vMim, dolicrj markių mmįm>*uuu« _ •
Reikalaukite vicLnuim* Tautas fondo skynmne arba centro art-

K. J. KRUŠINSK

M

—

OR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojau ir 

. Chirurgą* 
xa>: W«M Sfind H.

Kimpu a LmoiH 8L

JOSEPH C WOLON 
Jetuvls Advokatas 

•J K. U MML1C KKKKKT 
Orraala* Tat- CmalMMt »1 

vakarai* mi w. n-M mrMt 
Tai Hsokvalj *»«* 

CiUCAOO. IU.

♦b*

Dr. P. P. ZALLYS
^Lietuvi* Dentista*

TMlJUnXMi • Ud • «ib*ri.

Dr. G. M. GLASER

t

UL I

I
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šeštadienis. ko sn 1920

$200.000.00

r

VISUS LIETUVIUS CHICAGOS

■

NETIK VISOJ CH1CAGOJ. BET IR VISOJ AME- S
RIKOJ MOKA 3 NUOŠ. UŽ PADĖTUS PINIGUS. "

f

E

luti Muoaa uu syk j uieiua, Daunio ir Liepos me
nesiuose. šiame Banke pinigus galima atsiimti ant 
kožno pareikalavimo. Valdyba ir direktoriai šio 
Banko kviečia

____________  DRAUGAS

Am. Liet. r. K Federacijos Tarybos
Kapitalas ; < • Perviršis n u J

DidžiausiasirStipriausias S
Valstijinis Bankas "

atsilankyti ir susipažinti su šiuom didžiausiu Lie- ■ 
tuviu Valstijiniu Banku, kurios Kapitalas sekia ■ 

■

S

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, Prezidentas.

Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierius.
Joseph J. Krasovski. Vice-Pres.

Stanislav VaJančauskas, Ass’t Cashier.

$2,322,767.85 -

i

x I

35 S. Dearhorn St., j 
Chicago, UI.

Trlefaioa MaJeaUc »34t
Antru* Lubos, nnnv 104.

Ofteo Vnlundoa: Kaadirn nuo 
» Iki C; l'tarn. 1> Bubnį. iki « 
N'edrilntr.ia nuo 10 Iki 4,

Dr.A-BURKE 
(Lietuvis)

418 V. Maakrt Btt.

IM M rtaomia i prlllJlA OU O
Nvo 8 Od 11 »al. ryta 
Nai» 1 Iki • nU. po platu 
Nuo 4 r-4 1 r*J. vakaro.

■ UniversaI Statė Bank
S 3252 So. Halsted Street. Chicago. Illinois,

Kampas 33-čios gatvės.

BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, g 
Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. iki 5 vai. po r; 
pietų. Vtaminkai.s ir Subatoiuis nuo 9 vai. ryto iki 
8:30 vai. vakare. • .

.....iiiiinliiiiiiiiiiiiiifi

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

METi vos finioju
Kyla kartlien. Nvlauldtc koi fuuak-k, wno kurau ui alinta

fUipAilc aetn Kltuiurtne arba pirkite dabar o paaiipdlr včUan. Par- 
dtMNlaiur <Vktnl» artai gyrate ptaUral. I’lGAL VIENOS KVKKA.

PaH»>rlu» ir laaivakurtia. juiruirtnumr rateuojantk-m* Urteion Ir 
Amriiki...

MI AčtAMi: rmaUiN TAVOItts. Uamme Dukummiu.
Ir kllun~r rrikaliMaM-. Mi nikiau-lmni. laiu.li ar rfutiiiikai rrikia krvlp 
ll» prie

niiiiiiiiuiiimifiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii 
n> r’/fbKJirb a n> 
B o N

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted 8t„ Chicago, BĮ.

Kuria naunate pavelkalua U Uetuvr.a 
nen.lt dele Sami rsjrtdarrkll* daugiau* arta, 
dideliu* Afee poringam* lenui padaromo 
dideliu* Sudedam ant Ylouo H kelių aklr- 
lln<ų.

Trauktame p n veikai ua naruuoeo. prie 
Uaknyi'loa. auolKuote roaelijoaa. arupm, 
pavieniu, Ir it Herbą atilokime kuoga- 
riauaia. Pboao Drover Cllt

Suvažiavimo Protokolas.

Federacijos Tarybas suva
žiavimą 10 vai. ryto, vasario 
10 dienų atidarė Am. Liet. R 
K. Federacijos pirmininkas 
kun. J. J. Jakaitis. Maldą 
atkalbėjo kun. Pr. Bučys.

Atstovais į Federacijos Ta
rybą nuo lietuvių ccmtralinių 
organizacijų ir vietinių cen
trą Katalikų Vienybių uSaiiv*

me dalyvavo:
1. Kun. Pr. Bučys — Lai

kraščių Sąjungos.
2. A. Alcksis — Lietuvos 

Vyčių.
3. K. česnuli* — Liet. Darb. 

Sąjungos.
4. Jonas E. Karosas — Liet. 

Darb. Sąjungos.
5. L Simutis — Tautos Fon

do.
d. K. Krnšmskns Tautos 

Fondo.
7. Kun. F. Kemėšis — S. 

Trt R. K A
8. Kun. V. Dargis — Kuni

gų .Sąjungos.
9. Kun. Ig. Albavičius — 

Va&. Labd. Sąjungos.
10. Adv. M. M. šlikas — Fe

deracijos Skyriaus No. 2 ir 
14, Philndelphia, Pa.

11. F.-Virakas — Federaci
jos Skyriaus No. 3. So. Bos- 
ton. Mass.

12. K. Ahyšals — Federa
cijos Skyriaus No. 4, Detroit, 
Mich.

13. J. J. Grebliunas — Fe
deracijos Skyriaus No. 6, 
Homestead, Pa,

14. Kun. N. Pakalnis — Fe
deracijos Skyriaus No. 7, 
Chicago, III.

15. A. K. Masandukas — 
Federacijos Skyriaus No. 8, 
Ne vark, N. J,

16. Kun. J. Švagždys — Fe
deracijos Skyriaus No. 9. *,-'U- 
tello, Mass. •

17. J. Versiackas — Federn- 
cijo Skyriaus No. 10, Nor- 
wood, Mass.

18. Kun. J. Petraitis — Fe
deracijos Skyriaus No. 11, Pa-

H. Vaičiūno* 
Skyriaus No.

J. J. Jakaitis 
Skyriaus No.

12,

13,

Ne.

Gi*

Laikyto vasario 10 ir 11 d., j 11. J. Mockus — Fedoraci- 
1920 at, Pittsburgh. Pa. jos iždininkas, Cicero, III.

12. — Prane. Meškanskis— 
Šv. Antano Dr-ja, Bridgcvillcį 
Pp.

13. B. Vaškevičiutė — 
wark, N. J.

14. Kun. Jcr. Valnitis 
rnrdvilles apielinkės.

15. St. Daunoras — Girard- 
villes apielinkės.

16. Kun. S. Cfepanonis —1 
Homesfend. Pa.

Bridgeville, Pa.
18. J. G. Milius — Pitts

burgh, Pa.
19. Kun. A. Jurgutis — Ex- 

port, Pa.
20. A. Stalams — Bloom- 

field, N. J.
Nutarta duoti sprendžiomą- 

jį balsų atstovams atskirų ka
talikiškų draugijų, tik neda
ryti tuo jokio jftwM'ilnk«o at
eičiai. Ateityje bUf, laikomasi 
tik konstitucijos nurodymu. 
Sprendžiamąjį balsą Federa
cijos Tarybos suvažiavimuose 
teturės ccntralinių organizaci
jų, Federacijos Skyrių ir Lai
kraščių Sąjungos atstovai. Ir 
šiame suvažiavime atskirų 
draugijų ir kuopų atstovai 
negalėjo būti renkamai* į Fe
deracijos Tarybos valdybą ar
ba Katalikų Vyliausi Komi
tetą.

Suvažiavimo prczidiiumas.

Amen Liet R. K. Fed e ra
cijos Tarybos suvažiavimo ve
dėjais aki emocijos keliu iš
rinkta Federacijos Valdyba: 
Kun. J. J. Jakaitis — pirm., 

(Daugiau Ęus.)

neru pirkaite FAHMA

bendrtrvie, apie Lietuviu

I

I

terson, N. J.
19. Kun.

Federacijos 
•Cicero, Dl.

20. Kun.
Federacijos
Worcester, Mums.

21. A. Vaisiauflkas — Fede
racijos Skyriaus No. 16, Cam- 
• ae -

22. Kun. M. Pankus — “ Mo
tinėlės”.

Nuo atakirų draugijų ir 
kuopų Federacijok Tarybom 
nuvažiavime su aprendŽiamuo- 
ju balsu dalyvavo:

1. Kun. M. Cibulskis — 
Dayton, Ohio parapijos.

2. Juosias Sabaliauskas —
8. L. R K. A. 63 kp. Young- 
stown, Ohio.

8. Ben. Vaitekūno* — Tan
ios Fondo 57 ak., Youngstovm, 
Ohio.

4. Kun. P. Lapelis — Chi- 
cagob lietuvių kunigų apskri
čio.

5. Kun. M. Krušas Šv.

FARMU PIRKĖJAI
Pirmiau

raukite plateanlua )>aal**inil»u, 11 
Uotu vi u
kolonija Wiaconslnr. kur Jau dauc 
Lietuviu rvveoa Ir dar tukatan^lul 
aprtrrvvnn, noe ton tomą labai re- 
ra ant kuriem viakan Inbal r«rral au
ra nrpalnant kokie metai nebutu. 
Paurutna niuaŲ pirkėju buvo IRvaU- 
nfja po dnuaol valntljų bot tinka- 
luea&trt vteloa niekur nrftalĄjo raatl 
Vieta labai pulki farmoa randasi ap
linkui mleetell kuriame riti bimto
riai yra Lietuviai Ir dar yra pro*a 
keliem* btuiieriara* atidaryti kliokiu. 
Maniu*, turą trumpamr laika bua bu- 
davojama koletu* dfrbtu|it|. Tnvr da
bar avrne labai pin nuiiytnuit au 
kitu kompanijų pr*k»>m» tai muaų 
bendra v parduoda per pua pigiau. 
Oreliu* upėe elernJ dabina vioa a-. 
platink e. vlaur geri krllal kad ir 
btoįriauniame ore vlaur Kalimu 11- 
valiuoti. Sodliu oaknnt vial per,n- 1 
kuinai d*1 fermeriu yra ent vietoe. j 
vlaur l.irt u vilkui kali. ina^aokuina I 
Ir dainuojama, taip tmal gyvenan- j 
liejai Jaudinai kaip kad jeuadavoal 
JJetuvojo.

Ka* norite plateanb; paaUUUlUmu. 
tai prlalųaklie aavo mlraea, o mm 
priaivatme Inma kurpele au olai**. 1 
Hiate pealBktnimaia. paveitartai* Ir I 
plenu-

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MltklMarua. at>cliikaa te IlatveUteoa 1 
MM. arnaMUkoaL knyrredyMda. ate- j 

f Be*»im«a. typevrttlnc. plrktyboa tai- • 
*ut- Valai. UkartJiM. aLeinoa irto- .

■ rl|M- SMWt«rUoa uiUiUkln.a ekoao-
■ in’.'oa. FiMktyattei dalItaraJbrti*
S HoauutM eatendoe: nuo • ryto Iki 
» « <——4^ kv aH*m. ėukanua nuo «i 
1 ta it m

*3106 Bo. Balsiai SU Chicago

6. St. Radavičia — ftv. Sta
nislovo dr-jos, Akron. Ohio.

7., M. Pangcmiutė — Liet 
Vyčių 19 kp., Baltimorv, Md. 

’ 8. Kunst. A. Lnkš" - šv.
; Petro ir Povilo dr-jon, Brnd- 
? dock, Pa.
£ 9. Kun. J. Valantiejus
* Juozapo poran., VTatcrbnry. 
’ CmUO. ur'-‘
; 10. Adv. Bol. Mastau»Aiu—

Am. LioL Tarvboj..

ftv.

Per Veaintele T' isijigiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaign. 
Siunčiame piningai* pagal die- 
i^ni kurna.

Taipgi siunčiame terorus 
j LIETUVA ir kitur parūpi
namo pasportus vnFnojsn- 
linus į LIETUVA, ihiruuic vi
sus legališkug dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKOJ.

Virš 50 marinų namų turi
me parduoti į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų.

Visais reikalais kreipkite.
P“
’ohn.J. Zolp A. M. Barčus

GOMMERGiAL REALU 
BUREAU

si®5?

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Te!. Y-rds 145

Vienintelis Bankas ant Town

Turtas Siekia $6,000,000.oo

■
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51MPLU UMVKSAL

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

Cash ar ant Išmokesščiu.
Trio folini. Mouroe 2500

Krautuvo atdara Soredomla tr 
Petnyčiouil, Iki C vai. vakaro. Kimia 
vakarui* Iki 10 vakare.

Dil*r yra patvlrt’ntoa Ir varto- 
latnoa daufuinor lietuviu, kurio (Tra
pia koncertina tr auritnl rekoman- 
duujkma kaipo Kariauna komartina 
padaryta Surtonytoee Valetljoee A- 
menke. Man Kalime Ja* terūpint! 
aucMo arba taoio tono.

Reikalaukite katalogo, kur| Uteiuu- 
'larae dykai.

GEORGI &. VITAI MUSIC CO. 
IMtl W 4?tb Kt_ a>k»«r>. UI.
iiiiiiiiiiiiifiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitii
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LIETUVIAMS
Town of Lake Apielinkeje

1
I

i* of Lake kuris yra po priežura 
ouvienyty Valstijų Valdžios taįp- 
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus.

i■

I 
I 
a 
s
■ 
B
B
B 
B
B 
I

DEPOSiTORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Piningus:
Perkant visus aavo RAKAN

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

P. KVORKA & SONS ’

r

DR. S. NAIKELIS

S. D. LACHAWICZ
U.tur,» O-»(«,,<u. tMtlMnriHMJii.

k, piaiaiMiU. IrtlMl. MMldllu ai- 
.'Laukti, v niaa» Oarku Mirti. uionMiuii 

2314 W. 23 PL Chicago, III.
Tel. Crnud 1IH.

I

| NAUJA ĮSTAIGA
I Teisingas Patarnavimas.

JURGIS PETKUS 
Telefonas Yards 5379

Su šiuomi pranešu visiems Chica- 
goe Lietuviams ir pažįstamiems jog 
aš atidarau ofisą Reni Estete pas
kolos piningų ir Inrarance Parda
vinėjimo Laivakorčių ir siuntimo 
pinigų j virau pasaulio dalytu

3402 So. Halsted Str.
Res. Drover 9811

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žeiniauaią kainą kur kitur taip negautd. 

Motinėlių Uiikama druknoti ir ofiao darbams yra naujau- 
eioa madoa. Uflaikom viaokiua laikrodžiui, žiedui, fliubi- 
niui ir deimantiniaa; gTamalonua lietuviikaii rekordam ir
konrertinių geriau**!), armonikų rusimų ir prasužkų iidir- 
brivių. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokių tik reikia. Dir
bame viaokitu ženklui draugyvtėma, taisome laikrodžiui ir 
niunka]tiku* initrumentua atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4S22 So. ASHLAND AVK, CHICAGO, ILL.

Telefonai: DROVKR 73OS
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L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPEUS.
Baksiukai išsiuntinėti, 

skyriams.

Baksiukai, rinkimui Lietu- 
vos kareiviams dovanų, jnu iš
siųsti. Jų išsiųsta net virš: 
5,000. Kurie dnr nėra jų už
nikę, teiksis tuojau* parei
kalauti ir paskubti su rinkimu , 
dovanų. Daug lietuvių koluni- < 
jų dar nėra atsišaukę, tai pa
tariama, knd jos nepasiliktų 
užpakalyje.

Aukn rinkimo rrflrak

Paskelbtasis 100,000 doL au
kų rinkimas lai nepraskamba 
musų laikraščiuos*- vien iš
pustu burbulu. Mes prižadėt 
jome Lietuvai daug, tai turi- 
me ip ištesėti. Ko vertas bu
tų tasai suims, kuris prižadė
tų savo motinai, ir tni dar ai- 
kmiui motinai, duonos, ir vie
toje to. jiarodytų jai akmenį. 
Ncpasilikhn tatai, ir mes to-
kinis; kų prižadėjome. tai 
stengkimėe kiek galėdami at
likti, nes tai musų šventa prie
dermė. Stengkimės pradėti 
darbą iš kaino. NenlidėBoki 
rov ant i>ul>aigos motų, neg gal 
aplinkybėms apsikeitus, rei
kalingi butų musų darbai. Ar
ba musų aukos butų per vėlai 
sudėtos. Taigi nuo šiandien 
pradėkime darbų ir dirbkime, 
kol savo tikslo neatsieksime.

Musų priderystė.

. Lietuvių Amerikoje šįmet 
ypatingu priderystė yra prisi
rašyti prie Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų Drau
gijos ir jų visu išgale remti 
ir auginti. Pasak kaikurių iš 
Lietuvos atvykusių veik-jų, 
visa viltis Lietuvos, innriyjlrtt- 
nutės respublikos, tai Ameri
kos lietuviuose. Amerikos lie
tuviai privalo savo grašiu 
remti visus Lietuvos vablžios 
geru* užmanymus. Si engi iri- 
jai darbe vystiiuosi padėti 
ka'p galink Nepamiršti, kad 
mes daug esame knlti musų 
matutei Lietuvai, tai ir nepa
mirškime jos ir savo darbais 
savo aukomis jai padėkinu ■ 
stoties eilėje su kitomis pu- 
saulių tautomis. Taigi kvie
čiamu visus prisidėti prie 
įdėt. Rau<l. Kr. Rėmėjų drau
gija*.

______________ ____________ DRAUGAS
Mk«u. Mihrau-! šimts, kurių buvo pertaisytai 

kte, Wia., 1 luditų, Chicago. yra apkainuojami nuo $20,000,-1 
000 iki $213,000.000. Vasario 16 
•i., 1920 m. Persiuntimų Valdy 
ba atidarė aukcijų, arba licita- 
rijų, su tn sąlyga, kati tiktai 
Amerikos įstaigoms leista de
rėti. dalyvauti pirkime; kad 
vienai įstaigai uždraudžiama 
visus laivus paimti, ir knd val
džia pasilaiko teisę pasiimti 
juos idgHl kndu tik atsitiks rei- 

; kalus. 1
1 licitacijų stojo Internatine- 

nl Marine Co., liet kuomet \V. 
R. Bears t išgirdo apie šių įstai
gų, jis tuojaus paskleidė per 
savo luškrašt) New York, knd 

.lui jiu uu^lų pimįįu it palvi- 
įkalavu suslahdyti |*arduviiiių. 
Nintnžai teko ir prezidentui 

J \Vilsonui dėlto, kad jis leido ir 
pagyrė sumanymą parduoti 
laivus.

Bet dnbar stovi klausimas, 
kn veikti su tais laivais! Nie
kas nenori užmokėti pilnų jų 
vertę. Už “l>‘viathan” kuris 
buvo vadinamas “Vatcrland” 
siūlė tik $4.000.000. nore origi
nale jo vertė yra $25,(XM),000. 
.x Yni patarimų, kad valdžiA 
neparduotų šių laivų. Bet iš ki
tos pusės kįla opozicija, buk 
valdas nemokanti pelningai 
vesti pramones. Ji per karę 
buvo paėmus telegrafus ir ge
ležinkelius, ir taip sugadino 
juos, kad saviuinkai nelabai 
maloniai ntsiima.

Daug laikraščių vis kelių bal
sų “l'arduokime laivus!” ir 
įiežiniti kas iš to išeis.’ Nors TV. 
R. Bearsi sustabdė aukciję, j 
vienok uijudika logiškos prie- 1 
žasties, kodėl neparduoti.

ftį klausimų dabar gvildena 
kongresas ir greitu laiku iš- 1 
ginime jo nutarimus.

zlcton. Pa..

JI’., 3 boksus. Iš IInrrison. N.4 
J. gavome numegrtus svote-1 
riiis ir paniekas. Pinigai-: 
M t. Cannel, Pa.. 250 <lol„ Nor- 
ivoud. Mass., 50 duj.. Hartford 
Conn., 1012.86, Kcoosbn, V\ i.«.. 
Biruti* Draugija —■ 19.10..
Chester, Fa., 9.00, Scranlon, 
Pn. 142.35, Brighton. Mu.—. 
40. Chicago, III. Sv. Mykolo 
Dr-ju Konsingtone) 30.50, 
Pliiladelpbia, Pa. (Rv. Jurgio 
pnr. Lietuvių Dieno- rinklia
va) 77.40 Port Waaliington. 
U”s. <vL<Ml. K. Moline, III. 72.40 
Pl'-moirtk. Pa. 102.70 Brouk- 
lyn, V. t. (18' X) 50.00. 
Rockforil, III. 1&U0.

Visais Liet. Raud. Kryžiaus. 
Rėmėjų reikalais uudonjldte 
kreiptis pas:

J. Tumasonis. rašt. 
Grnnd St., 
Brooklvn, X. Y.

kų gražina Biurui tas korte
les. nesupra-'lnnii, jog jas turi 
laikyt, r

Direktorių- prašo visų hu- 
vusiųjų kai eivių. kurie gavo 
tas indcntifikacijos kortele* 
laikyti jas.
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AMERIKIEČIŲ SIUNTINIAI 
JAU LIETUVOJE.

Jeigu tavo sveikata usa ge
ram slovij gali gerai miegoti 
tuomet hnsi ir geram ių»e, tu
ri užtektinai energijos ir via- 
ga* MOJOM. iuigl jeigu
i 'M jnuuTvli i negerumo jĮug- 
juus Murask tinkamus vaistu 
kad ji prašalinius. Triners 
vaistai kaip tik tinkami. Po 
nns Petrei Scbwartx iš West- 
chester, N. Y. rašę mums rč.i 
savaitės atgulios šitoki laišką; 
“Aš j audėjau vartoti Trinen 
vaistus ir randų juos geriau
siais.” Dėl vidurinių ligų imk 
Triners "Americaii Elixir of 
Bitter Wine, kaip tai nuo ne-j

NATURALtS PASEKMĖS.

C. S. P. S. Svetainėje, 1126 W. 18th St

Daugelisbuvusiųjų karima *

Stato “BIRUTES” DRAUGIJA.

AUGINK VIŠTAS ir 
DARŽOVES.

Rnk*U*kalte — Kr»: p P. Slogia — 
— UarViia

Simfonijų* nartai

AUaiadlumc 4UV vviKolu dalyvauju vuu tiauinl artlMtU-daiBta
kui tintnnt: pp l*r J• kutu — laMa "Oabuki,". J. Ix»cMttl* — luklu 
“Pranuli" •'ėuromtoM-“ p-H M. 
Cllfony vadui; p K Kur;>uliu»

' įtrkvatra sudaru t'tilragua
TtkUtua šaunama ulrkliea 

"Įiaujtcnų" Oftac. 
"Uatttvoa"’ OOm-
Ir pa» “lUnit*k" Vaidyba.

• . Krinta •mninrir~.

nrtir.
MAŽĄ ŪKĘ į

< l«.n«e 019 Sulxll,l»1M-

»/i Akre, . 1. $475

Du »vlk*l« lietui laKiiru: 
MurlKsle Tr**-.tlia ir 
MutlKak’ K<iu»rtllja.

Nedelioje, Kovo 21-mą d., 1920
»-raiirt« t-«r tsKa.e.

AdHadirnU.

“KAMINAKRETIS BEI MALŪNININKAS"

kovos 20 1MG

Gauti pinigai.

Ii sėkanėių liet, kolonijų |>‘- 
reitooe dviejose, savaitėse g-i- 
vome aukų ir drabužių: Ila-

tiruodyje, 1919 metų, išplau
kiu laivas su siuntiniais dova
nų niuerikieėių giminėms Lie
tuvoje ir Lietuvos Raudonojo 
K ryžaus Rėmėjų Draugi jus 
drabužiais ir maistu, pinnnsis 
imsiekė Lietuvų. Kovo 15 d. 
guutn kiibli-grama nuo p. Kau- 
po, Lietuvos Amerikos Pramo
nės Bendrovės atstovo Kaune, 
kurs praneša, kud ‘'Siuntiniai 
kelyje iš Liepujaus i Kaun<i; 
pirmas laivąs su pašei pa, kvrt 
pasiekė LietvvgS’

Siuntinio aplinkybės yra 
taip komplikuotos, kad sunku 
dauginus apimti pašel]>oa siun
timu Lietuvon. L. A. P, Ben
drovė manė pirmųjį Laivą nu- 
siuntur. kitą rengti. Bi<1 kuo
met taip sunku ir ilgą laikų ima 
pristatymas, o AmorikoSje da
lykų kainoms stovint taip aug- 
štai, kad Amerikos pinigus iš
keltus ton už pigiau* pirkti at
sieinu, patariant Lietuvoje 
esantiems Bendrovės atsto
vams, nemano Bendrovė kito 
laivu su imšelpa j Lietuvų ren
gti-

WAR RISK INBURANCE 
REIKALU.

gramuliavimo gaivus skamlė- 
jimo, nerviškumo, jeigu nori 
atsigrietti po ligos tuojaus 
pradek vartoti Triners Ange- 
lira Bitter Tuniką jeigu kos
ti arba turi šalti pamėgink 
Triners Cough Sedative, pa
mažink kentėjimus nuo ruma- 
tizmo ir neuralgijos per Tri
ners Lnrimvnta, o pamatysit 
kad tU'<Mtti s 
Sch varta. Ju 
kas pristatys jums. — Josi'ph 
Triner Gonipany 1333-4G K. 
Aridrnai-Av;(%H>agA. Bt.

rti sakyki kų Ponas 
...įsų krnutuvinin-

(Apgr.)

A. J. Valantiejus.

PAINUS.
F—■' - ■ ■■■■ ■

Visai nekenai W. IL Bearsi 
paleido protestų, kad Suvieny- 
tot» Valstijos neparduotų Ang
lijai laivus, atimtu* iš Vokie
tijos. “Ncpurduokiiue laivų!” 
šaukiu duug laikraščių. *‘Par- 
duokiiue laivus!” atkartoja ki
ti.

die trisdešimtys laivų, dride

Pirmiau buvę kareiviai, lai
kytojai Dėdės Šamo War Kiek 
lusurnuce, gavo iš Bureau of 
\\'ar Risk lnsurance indentifi- 
kucijos kortelę, ant kurios bu
vo užrašyta jų Vardus ir ase- 
liuracijos (inrnrnnee) n u me
ras dvi greito nurodymo, ly
giai tokių, kokių jie nešiojo 
kuomet buvo kariuomenėj, sa
ko Biuro direktorius R. (J. 
Chohnelcy Jone;.

Per šios korteles vyrui gulės 
greitai duoti tikrus n seku ra
cijos numerius, I voniet jie ra
šys Bureau of War Risk įmū
ra n re savo reiknlnose. Kort? 
lės j«arunkios lijįoj arim pavo
jingais atsitikimais.

į

cT«r

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

SiUNSKITE PER DIDYJI VALSTUIN1 BANKA ANT BRIDGEPORTO.
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Kelias i n Lietuvą
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

• 4 •

Alrva, Td- «ca3
41 JUiauiM* J l>iitniu»4l 

&4 Trukiai haMlIrn.
1U)P» Ik* <kn4i — llalamn- 

U ka. nu'nua.
tMOBjCiOK MtdkjfiK- K-rmnu-.^i 

AM.
Vlauuniet 4**«a tunrua <1,1 par.' 
dari.no ri*tų dariuvlų. ju 
apaltnoka, n«a ufaiaurUlMla 
uur pamnmr Tavo prs>4 
felmynnl yr» miraaU gerei 
ryvrolnm aphnkybaa. IMuldyk 
taintau paduota kopona Ir au. 
ItraUok atgalio, dol -pllnoanlŲ 
IfiOs įsavini 
sucHMink pripildyta tsojasr.

M. J. KIM11H
‘ IM X. 1* Šalie Strrvi.

fle Jokių priedermių u man
|iux« inalnDeklte primušti pil
no* intortnartjo* nplc aa*u prie- 
mcaClo ūkia.

Varilna

AdrnuM

v

Tavo tSvas, motina, brolis ir sesuo

reikalauja ir laukia tavo pagelbos

S

i

1

■ ■ ■■ ........................ .........-----------------------  — -■ ——

fniuiumum»mMi»Mnma»MBinaiMi

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.'

Kalena inirla* pritinka klakrta- 
nam klientai. C.raranluojunin kad 
•utaapInKltnn Jutui 10* Iki 10* 
ant kirkviuon pirkinio: nakurta 
dalykui tnAUau nnru vliuleatUu 
Kalno*

Vyru Ir Jaunu aalkyau va tavi 
draballal l^OtrbU ant utam tryniu 
bet n™, miaukti ainiai ir nvarku- 
lai mi <iir>«Maia ir iw. for ritt na- 
ir kitokio (tyliau* III.19 iki teo 
l*atnatykllr ’ tuuau apart jale rlla 
ai ui u Ir <>*atfcotu po 110, 17 '•». 
t:«. »S!.S9. m. tr nv Juodi 
Siutai |>o KO iki SOO. Molino, vii- 
noa mulai po S31 iki KO. Valku 
Motai Ir o vartotai K 60 Ir nuc<- 
či»u. Vyro kellnr, S4. ir uuemmu 
Mrllnna t>tM*lla«-a kelines ft.M Iki 
117.&0. M>oo(Julia nuukltnli* ė*i ant 
klekrlrn.i pirkiplo alunfiauio 
Kuropu.

Atdara kltkvlrou d nata Iki * 
vai VAkure-Subetnaila 10 la!. No- 
dHhstiiM Iki" ♦ vai vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

3■

I

n

Lietuvoje
* • > r ’

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tčvynę ir paliko 
turtingus ubagais.

• •

Greita pagelba yra reikalinga 
ir tavo priederme ją suteikti.

Neatideliok—bet siųsk reikalin 
gą sumą tuojaus, kuri nušlupstis 
ašaras tu- vargdienių žmonių. Der

LIETUVIŲ ATIDAI!!
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą.
Tikriausios būdas palikti 

buda» Įialikti savistovių ir 
bnti savo lmsų Ui ingyti for
mų. Mes {Migtibalinu- kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
jaigyti vi ana iš rausų 40 akrų 
fannų AVircionsine. Uetuvjų 
apgyventu] vietoj, kur galite 
tiin-ti i šetflvftkas Bažnyčias, 
Draugijas Mokykla? ir suvua 
Žmones. Potyre Lietuviai far- 
menui kurio nuo seno ėionais 
turi a]nip|gke forume bus tavo 
kaimynui.

ltaš; kito mums tuojaua rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai n-K proga, o mes jom.’ 
prisiusime kningutė narodnnt 
farums, gvlžkelini, u..estui ir 
javai.

(Agentai Reikalingi)

SANB0RN A COMPANY. 
Savininkai Dept L. 

Sagų -----
Arba

Centrai Manufacturing District Bank
Piningu.- siunčiant | Lietuvų nr kur kitur reikia visuomet siunsti {K>r atsakan

čias vietas tat yra per \ ALSTIJ1MLS BA5KI S kur yra atsokomyl* užtikrinta.
Musu Banke yra itaisitas specijalis įkyriau dėl si tinti ll tu pinigu ir atlikimo vi

sokiu užHiltržiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovus JpNAS CZAJKAUSK AS 
kuris yru gerui susi|»u/.incj< su uzruoi^žininis reiliatuis ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo gerinusvi.
w»tv»v <-< e ♦ rw 9 • / t •• .-••••••••-•-y • • •• . • ■***« ■ • •• — ** • .i i.*aik . rnv^f ui” m j Atrmiau or i m ai ika aiuahi < itin vjmA- M 
BUS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIA1S. SjiBEIMJMlS IR SU BATU
TOS Nuo G iki 8 Vnlamios. I ŽREBEŽlNTS SKYRIUS NEDEiJOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. B,

Centrai Manufacturing District Bank f
A STA'

1112 West 35th. Street. Netoli Mergar.. Chicago, Ulinois. S

PEOPLESiBAHK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES.
Bankas atdaras kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketverge vakarais nuo 7 du 9 vaL Subatonus nuo u vaL 
ryto iki 9 vaL vakaro.
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rUETUVIAl AMERIKOJE |
■t*...................          — . ---------- 1;

las Mikai o j una* trim atvejai* 
ištraukė iš užančio po 100 do

ko vo 9 d. musų kolonijai bu- iivrių ir už visus uupuko bonų. 
ve nepaprasta iiiena. Ta diena Bitas lėvytnuyh* sukirti' visus 
J**!oriam*, mylintienu tėvynę.

ų ne* 
mus kolonijų aplankė Lietuvos 
M .si jos narys, maj. Par. Zn 
deikis. .

Apie 6 vai. vakare būrys bu
vusių Dėdės Šamo kareivių. F.. 
St. Ixniifi’o lietuvių draugijos 
«« Amerikos ir Lietuvos vėlia-

>. Mamų jau lauke stotyje, ui vi
sų priekyje buvo priėmimo ko
mitetas smddcdų* iš šių gerbti 
uų asmenų: kun. S. E. Kolesin- 
•kto, J. Baltriuno, D. S. Buaher 
(Brazausko) ir K. Butkau*.

| Atpyskeju* traukiniui, kuriuo 
važiavo gerb. svetys, suaidnr<* 
ilgu procesija ir išėjusį ir va
gono maj. Zadeikj nulydėjo į 
riigli tšchool svetainę, kurioje 
laukė sus-rbiku*: minia žmo
nių. Viso kelio įžiūra, nudrko- 
ruota tvaigidėlcnios ir triapal- 
vėmi* vėliavomis, darė įspūdi n

L. . W r<,Pni* 
Inėjus maj. Eadeikiui svetai-

• tičn, susirinkusieji sustojo ir iŠ 
visų krūtinių išsiveržė galiu 
ga* valio. Kibi. Kolesinskas, 
kaipo vakaro vedėja*. ut»<inr«'- 
programų ir Sv. Cecilijos cho
ras,, vedama* varg. J. Blažio, 
ir pritariant (AtMinti, užtrau
kė *4Star Spnnglta Banner.” 
Pu žtnrrifeta himnui pa*fk*!g 
-Ojaik.114..K M4iv<ikMl4> yuiuijiuiuu-

1. 8T. LOUIB, ILL.

I vA'
I r
t X^-..*<*« KMIM, »*ij UUUVUM *><

*^I*Jmiv.’ 5ni;> ę* kokia šventė, 
b tikit» 1-i-Jnnl MrvlmsIeA T

musų pramonini tikus ir paro
dė. kad daugiau yra tėvynė* 
meilė* po paprasta miline ne
gu po švarku.

Jeigu daugiau rastųsi čia to
kių Mikalojunų. tai E. St. 
Lemt* galėtų stoti lenkiynėsna 
su Iritomis kolonijomis. Teėiau 
ir šiaip dariu** pasekminga1 
varomas. Tikime, kad E. St.

^uuui* ntiptupt* ubpuuui.ij Ktių 
kolonijų. Senas Apuokas.

»
DETROIT. MICH.

Kas veikiajua pas mus.

Kovo.4 d.. &. m., kitoje mie
sto dalyje susiėjo jaunimo bū
reli* ir sutvėrė naujų L. Vyčių 
kuopų. Matydami, kad kito* 
mietfle -dftlie* isunimni nejui. 
i anka dalyvauti vienija kuopo
je, patariant gerb. klebonui, 
ku... F. Komtaiui ir pritariant 
79 kuopai, išdygo nauja, ener- 
giuga L. Vyčių kuopa, kuri jau 
turi 20 buaitgurių narių* ir ta 
vedi tiek pat priaugamųjų. 
Valdyboje yra: pirm.—J. Tau
kus, prnt. ražu- M. Aukštaka! 
nintė, fin. rast—M. Babniutū, 
iždininkas—J. Nakas.

Kovo 10 d. L. Vyčių 79 
kuopas bn\o susirinkimą*. Ap
tarus k]i. reikalus, p. A. J. 
Aiman s skaitė n»wrr:tn
MMuinagtitiK}. TuUa paskaitai priežastie* to nrmtiao. A., bu 
■ausų jaunimui buvo Intai rei-)^* vyčių kp. piriuininka* jmi 
kalinga. Gaila tik, kad nebuvo! šaukė roges iš miesto suimto* 
daug klausytojų. Į rakai «,*» valandų.
' Detroito jaunintas turėtų J ~ 'i 

. prašyti, kad gerb. prelegentas 
idar sykį pu. !*aitų pakartotų.
t * “—- ~ '

Jei buvn *urmgtu* katalikė 
ku» priukalbe*, kiūrėk kilų n<- 
dėlių jau pilu plakatu* >u 
“prakallhis, praknllmH ntsnky- 
iua* Račkui,” “atsttkynm.- 
i rietuves Misijai ‘ ’ ir tt. O tyčia 
nueik j jų prakalta*, tai vietoj 
•'atsakymo išgirsi bjaurinu
sių pliauškalų, vischio Mmonki 
hinuta” girimųri l>artiju, 
savais svogūnai* ir tt. Jie taip 
daro dėl to. kad daugiau prie 
savę*. patraukti *reikę* visuo
mene* ir jų suklaidinti. Susi-' 
pratusiam* žmonėms mažai ap
eina kų jie daro, kų reikia, tt!:

M • . • • • . • •• ’ * • •• ’

diinui prie plačioaio* vi*u<»- 
inonėK Geriausia priemonė tam 
yra: visiems susispiesti j katu 
likiškn* orgmuzacijn*. apsišar
voti katalikiška spauda. ne> 
blogai* keliai* daugiausia nu
eina tie, kurie nepriklauso prie 
katalikiškų organizacijų, ne- 
akailo katalikiškų laikraščiij.

Vienas ii komiteto.

GRANO RAPIDS, MICH.

Vardan teisybės.

“ Brango* ’ No. 55, koresp. 
J ui i u* Bnni* rašo, kibi žinutė i* 
Grand ltapid* apie išvažiavi
mų L. Vyčių 43 kp. yra netei- 
binga. Bet p. J. Bani* .savo ku- 
respondencijoj rašo, kad intši- 
um* toks buvo L. Vyrių 43 kp.. 
kad paskui extra mimu rinkinio 
nutaria ka« nori gali važiuoti. 
Atiduota ant narių valio*. Pir
mininkė prižadėjo “uiordr-

-.y’*,Trnnri” rope*, tar ic frntnn* tni tT
4 

kas. John M. Frcels, kurą 
trumpojo bailioje jmsnkė, kad 
Si. (3air apskritis ir Illinoi*. Į 
valstija 4atai linksmos priimti 
taip jiarižAitu-jusį «vetj.

Priėmė ir nuėsto majoras 
M M. Stepliens. Trumpųjų kai 
bojo ĮiASVoildno umj. Zadeikj. 
ffreiškė savo .dnipatijų Lietu
vos valstybei ir linkėjo pasine 
kimo visuose lietuvių žygiuose. 
Ant galo pasakė gailjs, kad 
trumpas laikus neleidžiu* ruaj. 
žade i kini paimti mus nųerte ir 
ausi pažinti su rišami* valdiš
komis tai -kitokiomis įstaigų 
mis. dirbtuvėmis, geležinkeliais 
ir tt

Po to vėi choras, pritariant 
orkestrai, užtraukė Lietuva, 
tėvyne? musų ir išėjo kalbėii 
ftiaj. Zaleikis. Jam atsistoju* 
vėl lA/ipilė karinti rankų ploji
mai ir Jtveikininini, rodės, kati 
neduos nė kalbėti. Aprimus 
knontau, praliylo svetys. Vi- 
•ų pirma pasveikino vardu ne 
priklausomos Lietuvos. Paskui 
*M.r «1v» Valanti! kaltb'-in anie»• • • ——- «*
šiandieninę Uetuvos padėtį, 
apie jos kanuomeni*. taip-gi 
apie Lietuvos priešus, kurie 
kėsinosi ir jlar tebesikesina jų f**“* klykia, kiakvianani pra- 
pB vergti.

Pertraukoje jaunutė mergai 
lė. M. Jurgikuėiutę, maj. 2a 
liaikini įteikė gyvu rožių ta- 
kiųtų. Priėmęs maj. tas rožes, 

9 nuskm* vienų ir »u nuolanku
mu padavė mergaitei.

Tų vaknrų mažai parduota 
toui»ų, das inųa kolonijoj jau 

bas. Daugiausia pirko iš tolinu 
/ alrnfiarę.' Benų pnrdnvfnėji- 

nm metu štai .k* palėmi jau, ko 
negaliu praleisti oia ne požymė

Teisinėti* priežodis sako r
“Po pilka 
prakilni dvasi*.” P-as Myko

“RUTU VAINIKAS”
Puiki Drama Trijuose Akluose kruvinu Įiasaka R lie
tuvių benori** istorijų*.

itenriH Visų Sv. Parapijos Komitetai.
I

Prigcibstant L Vyčių 8-tai kuopai Veikalą sulos 
L Vyčių 4-tos kuopos artistai-megėjai. Rezisorius ar
tistas p. 1. Balsis.

Nedėliojo, Kovo-March 21 d. 1920 m.
Strumilų Brolių Svet, 158 E. 107 gat. ir Indiana Avė., Roseland, III
PradMa 6:00 vai. vakare. < ĮžAnga Prieinama.
— ■ '■ ■ ■■' ■ ■ ———————— —t-—-      ------------------- —4 ■ •   1 • ~

(li*rbi;inn«ii ĮiHruniinnis ir apielinki<*riah malonėj esate vakaro kviečiami ant to vakaro no* veikalas ir lošėjai 
i--1 it*Hlrrr»rarn ii V * lyto n r»rin to dar uar»‘in*itc namniia. Pnuitikėtimni in*n ntsilankimni. 

1* Kuiau tunume nirduigai učių. Vuų Sv, Pmupiju* KuuuUUu.
Tarpuose grieš imuika povadovyste p. V. Niekaus.

REIKALAUJA REIKALAUJA
S•»
=

REIKALINGA PAGELBA
Me* turime keliolika vnknu- 

eij’j »n'j“ų Morage tatterie* 
plAiitv aavlrj dvi 25 vyrų ku
rie gali priparodyti kad jie pa
stovu* žmonis ir nžlniko dur
im, nlgn gera pradžiai su grei
tų pakėlimų jeigu jmsimdy* 
tinkumi. Prityrimą* šioje, lini
joj nereikalinga*. Atsišaukite

Genys.

DETROIT. MICH.
•-

Niekur, turbut, nėra tiek 
va tariamųjų bolševikų, tai yra 
suklaidintų tnuu-ių žmonelių, 
kiek Detroite. Visokiais budais 
čia jie spraudžiasi katalikų 
tai pa n mi įvairios rųšies pla
kėjais, atsišaukimais. Ir su tuo 

i lindimu taip jsidrųsino, knd nė 
I gtslo* nepaėstu, jei kas kų ir 
suko. Kiužiu ar kitose lietuvių 
kolonijose yra taip kaip pas 
mus. Išėjus žmonėms iš tažny- 
čios tuojau iš visų, beatrandan
čių arti bažnyčios, urvų, žiur- 
kinių išsipila, kaip iš kokio 
maiko^piečiu* bolševikiško ele 
rnento, visai nejiažįstanių vei
dų ir apstoja visus gatvių kam
pus- Praeinantieji Žmonės turi, 
grūsties por juos lig per kokius 
gyvuliu*. Kiti toliau sustoję 
tikrai beždžioniškai elgiasi:

no

eiviui savu dantis rodo ir tt 
SiibĮdaro japudiv lig kad butum 
kokiame puslaukinių žmoni ų 
krašte.

PiOnatę luergina*, rodo*, ū 
proto eina; aku išverčia, išsi
žioja lig norėdami jas praryti. 
Kad patraukti domės j ima 
trypti, švilpti ir lv<li akimis 

U» jia,-jhek tik pydekjr.. Ir taip varo 
per šerengų kiekvienų iki n- 
<w praeina.

Ue to dar praeitum tunu* kai
šioja visokias rųšies lapeliu*. 
ataišaiddrnvK. Tai daro jų

miline slepiasi “profr šeriai," Lenino. Troc-

|a=mRATlS K CO 

j Mortgjig£ Bank 
j KCAL CCVbTf .NbinTANCL
’ Eu^4..šAM|lt|CuB»«Hb

kio garbintojai, tai Šeškai ir 
Mveikoainti vinilo menė* parau
tai.

Pastaruoju liuku jie taip jai- 
4rų*nii’. kad prirmrta kilu !n- 

[poli- Ir lig tyčia dar gsverno* 
Į mot u. ne* tuose lapelio©*** skel- 
įtriaina biriai, jvairų* taksiai 
|su Mykftčigfo penaMfVMŪM. Jie

Einplovnn nt Depl.

Vesta Accumulator Company 
2100 Indiana Avė.

Mes eiulome jums postovių 
vieta gera alga, prityrimn* ne- 
reiknlingas, dirbti kaipo

Packieriai
Truckcriai
Prie Mašinų
Assambivriai
1 ji n gi j Plovėjini 
Prie cleveitorių 
šia vėjini
Loduoti j karu*
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi binkuti pri
tyrimo arlm ne.

Fabrikas arti Plyborn. Ash- 
į l.-nd ir Bohnont linijų.
i Atsišaukite į

s
= 
=
3
=

1ND0MUS VAKARAS!
------ rengiamas--------

M

Dranjytfės Paneles Šv. po Globa Šv. Juoapo 
Bu* Sulošta

“KARĖS METU
Nedėlioj Kovo (March) 21d., 1920 m. 

šv. Antano Parapijos Svetainėj.
15-th Galve ir 49 Court Cicero, III.

šis veikalą* pirmų kartų lošiamus Ciceroj, t<*l<-l kiek
vienam indomų pamatyti. Jį sulos gabiausi lošėjai.

Kviečia nuoširdžiai KOMITETAS.

linšii, kad iš 2(1 ypatų, uam. 
4 vyčiai buvo, tat iH>.-akokolo'-* 
."jica Iru buvo ir ke.<| x yėių nn 
ry* ausi* ntffuto. Visi Atsi
tiktinai aiškini |>arndo kraio lai
vo ta* išvažiavimas.

Kaldink mrnėtos k p. vaikinio, 
tai gal ir laimi darbšti, tai ri- 
KUumeiM* apie tni nežino, IK* 
korosp. P. Ban;* tiktai nttan- 
kinms paduoda j laikrąšėnir, <» 
apie lq». veikimų nieko arta In 
tai mažai terašo.

Klaidų jmdaryti nr pavienei 
vpatni ar draugijai tankiai jmi- 
šitai ko ir ta* nėra nieko stula- 
tina, tat užsiginti, knd donas 
juu i a re, o mesti liėdų ant Jur
gio. tai yra paliktinas daly
kas.

Vytis aerau ir dalyvauju *u- 
srrinkmuosr, o rašau j laikrnši) 
ne delta, kad kitojių užgauli, 
tiktai kad k]>. rimčiau ir nau
dingiau veiktų ir apie savo vri- 
teeeeao «sAw*l«.»*4 4M^8<a
kiiuų lietuvių musų kolonijoj, 
prarw?štų laikraščiuose. Tada ir 
P. Banitų kai|M> korėspond«n- 
tas, atliks geriau savu užduot), 
ir nereikė* nereikalingų ginčų 
ir užmvtinėjimų.

Vytis.
Nuo Redekcijo*. Dftmrieu 

ginčų api* tų <luhkų mid&Minc.

AT8IA A ŪKIMAS.
FaukMya Vinco*, prie* karų 

axrwn$a Kauocioj, Torontu uur* 
sto, yra prašoma* ntsiiiejrii. 
Me* c*ainp vi*i sveiki. Jei ka* 
finai y, kur dabar jt« gyvena, 
prarytume pranešti šiuo adre
su: šakių apskrities, Jaukų 
vntaMati*. 1*n*nn* fcailnn. moky
tojui Broniui Paukščiui.

1

IIEIK.M.I'G VS
y (itM<nkrp|« pil i -aakn arrui per- 

*jtitarumUa iu-1*--^*, iu. Darbu* ant 
vlmailu* la .kratta ertu AtaiAauktlc:

m.iA <Yrry A*r- 
u(BofrR|gl > Oilrric”

KEIK IMAGAS
Vidur-auitta -im>cu» vedu* ar ne- 

vedea. priMurMi U akru ūkę — Elnį- 
hurat .Vaitaukite

i 314 WcM lUrri-mi tint ir
Trli-t.mu-. Man. 4&*7.

LEIBERIAI
ipi-s fondre* darbo. Di-1K-I b 

xinu*io* nlgo>. Pastovus dnr- 
ta-. Atsišaukite.
8tromberg Motor Company 

64 E. 25 th Street

ANT PARDAVIMO.
ESTllA BAIK i K V. IK!

I’aralituoda |>ulkuB du tutinai Vl«- 
na» narna* au arturui* pagyveni, 
mala |«> brtuiin* rttlniua kiekviena- 
me. Antra* blnnavaa narna* au dr
aikia ruimai* drl pnusyvanlum Abu
du namai mūri niai, au rlektta Ir 
mnudynr. I»u Uokai nua l^vtuvl'ku* 
ttaltDčliat. Dabai yra *»ra |>ro*a n»» 
antininku* ikroilutUa ant tarmų ir 
puralduo.U ui i'lcla kainu mtldiiu

**■«*
M 1KD13..

1416 ba. &|«a t,r. <li,-r«i III.
Ant antra luini Ii priraalUv.

>M

A|aua>t)k ant taiu
Ant i*ar>lA«iiu«> -a— Uralu* i>atu.ia 

4 Hutų, |<n u ir T kautbarlua. ak- 
ntofla prie** k'-. ‘ 4wau lt V|»Ų f>dnb|; 
»rh< kirto inrdllo IrlnUMaa VMliij. 
norint t.n<itl tikra vrrta reikta pa- 
Matyti, vtauu*. fl.tunaa akyrium MI 
♦u vanrimtu kiteM kad tani-
Uaium Mratki..; įnirtu* II. *44. *a- 
raustus rali Kilti AnuniaroMui ui SI* 
inrnenyj. savininkas ISvaKlaoJa. Pri
kaltu Kiejur tiardvaa tr rakandu* dal 
f kambariu, t>«r*rt*aa *rrltu laiku 
U* 114.600; mainyti neapeHint.; Šat
ru turi ST.Sa* Ir taart pirkti vrak 
ttiojaua AtMS.uk .i W. V'M Uurrii 
R pĮM-«>r»i>«rir>ii UacnĮtaa Mtatr. kaui 
luirya ». datuoti* raikalauk Mr. U 
I. tkirtctinl

Employment Ofise 
Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 

Atsišaukit

Steirart Warner Speedometer 
. Corp.

Diversey Parkway.

llelkajinsl Vyrai prie frotghto niu- 
au Uuruhouaa. UartM* (uurtovua 50c j 
valanda lapradtlo*.

t'hlcaco Stiirarr A Tran-frr Co. 
Mi U. Ui htrrrt.

ItKIKAUNOI kriatifUil prlr mote- 
ti*Xu Ko’u ir atžaroku l'*M<»vl ria
lą. gar* Ataifcaublle.

W. TANU.
ISM U. H>m«on Nt. Chiraco.

Tel. Monruc 4M*.

L\THE H Ak D MVKtt MA&1KC 
AI’EHATORI V*.

Turi ni*kXI aknllyti blue prtnla 
tr vartoti inlrroinvtav AtatSauklta 1 
iki 14 itryto.

Alhaush !Wn<T Vutnpnny
3100 MarMtan IU*<1

RHKAI4KG1 VYRAI.
i-rily rinitui nvrvlkallnaaua. Darbo 

pr.ntovur iirra nt«nok*«il»
Am Hla- sitirar** liaiirry C®.

»■»»

KKIhUIIU* MOTI.KI* 
l‘ric M<rta**lmo |x>i>«r<a. 
IkulMua pmrtovue

V
«»o* auntl*rt*k<>* mnl> k<ml 

Apply Mupcrtntendrnt
UI MHIMMMV iuiothc.id. 
I IIPMI * l.umbct Slrm.

REIKALINGI LEIBERIAI
Prie lumtario.

Union Interior Finish Co. 
5319 8. U Šalie Street.

tt

.....■............■■....■.■■■m 

Dideles Prakalbos: 
iiiiiimmiiimiMiiumiiimiimmiiimiuiiiitiimitmmiimiimiiiiiiuuittmii g 

--------------- RENGIA ----------- --- * 
Lietuviška Amerikoniška Rūbų Išdirbystės Bendrovė -

NEDEL10J KOVO (MARCH) 21 D., 1920 M. 
Mildos Svet. 3138 So. Halsted St.

Pradžia 2:30 Po Piet.
Kvmrianiv vlaun ■tMlankvil. u >4>atin**l kur Ir tnunv crį*LI | 

Mrluva llu* ararbu i*cirati klrkvtrnani. kaip i>annnnu* mv,j ateiti 
podraug, lallr ir Ju* ttiioMTua. ««r«-ann< atrltea. Minrtu* prakalbu* 
l>u* iktiAkint* plaCinl at>lr Ju naiidittciiui4 Ir Jo* crrorl. 
Kalbės geri kalbėtojiai Adv. K. G ilgis, Pranas Buliau.

Virt luInHo* lwr>drovrt utallatihluM'Jt 4PilcalU- tapti nariala
• E. A. R. I*. n.

I
■ 
I 
I
G
I 
■

B
■

♦
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ATYDA
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj- ir saugioj plantoj. Darbas 
ym l'T-ci1: Hr~s ryer+’y bars 5-!: L d: 
atliktas sedmt. Ji tr jos draugės gali už- 
dirbti gerus pinigus. Geroms dariNnin- 
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite
I

Stewart-Waraer Speedometer Corp
1828 Diversey Parkway

LEIBERIAI.
Dd foundre*, darbu.- pasto

vus Atrižaukilr.
LINK BELT 00.

39th & Stcvart A ve

K_______________

'■■■==?-----
----------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Kas Jusu Fotografas?
- — —■ w ■— * *.♦ .. *1*

X

FARMŲ PIRKĖJAI.
Ku» nuritv (riekti gerų for

mų netoli < h i rago* tiktai 
94.tK! Kamuoju nnvKkuuti j gt- 
iinuria IJi'luvių npygyvcsv 
(ase kdoniiuHe. Kreipkite* 
tuojau* |mi- Mildos Re&l Katate 
Co. Kur gmi-itt* visokiu* ki
ta* infnriiiiiri.Hn- 7-*»l W. 3|*t 
St. Prie kampo llaltb-iį J»t.

HEntAlJffOt
Vyrai Ori pakavimo daiktu irnrp- 

hiHiacy. Darba* paatovua. tde. | va- 
mumm r>**-.v?

(IiIraBo Morayr A TMn.(rr <>K
MrtS W. «S Mrrrt

ClOinpo. III

• e*• ■ *• n*ii<IkUI 4V tava at%> «oaa^a • *••• •» u«** 
žiu.- pnveik*lii>. jMigul *uvo nora 
ir už prieinama kainu užeikite 
jm* įmint“, o persitikrinkite.

Traukiame ]xiveik*ln* virtu
vių, šeimynų, juigrubų pnvienių 
ypatų ir tt. No.duneiame jokių 
ugeutų apgnudinet žtiiune*. Mu- 
*ų durim* yra musų agentų.

R. URBONAS
1721 W 47 Street Ckingo. BL 

Telefoną* Drover 3473

Oe-

-

VU.TUuu, Mtr Co.

I Alllllhti PAt.tajSA.

ftelkaUiura. ftirtm puOmn

V.U*AMS.
Jnilivldtuk (n*trukeO« aUb>TW* 

«Jci>ariHi«oiUB dol in**M vmkuMŲ. V«- 
tlIKUant MlurtuMlrthnl* luipulu * 
ėflV*«o* Adraauubltr:

IHrrrlitr VfUa l*«rt.. TU . artM*
k*MR*Mry’ ' 

IZ3A — T»Hom. 3»»».
-------------------------- -----------------------—.jy- --"■■■

' . . r ' . fcįS . M KsfesS
Jeigu uon jčėti savo piningus
ba(| urttų SI. I tmi.i- ar <1ai<cua

4b SHARC8 SYNDICATE

r=

inelu 
0 ha* i

nuplauta,

AtMS.uk


6?Ramav!ramseeifBmsHrnan8Hi£nKK»MUiiiUBKMK^*i:sauiU3uaKiKSiiaB**ša*s

’■ f** 'b- . b- . * '■ 1 ž ’ '

šeštadienis, kovn« 2ft 1920

S Pirmą sykį lietuvių kalboj statoma Misterija 
Eiš VAKARIENBUTIS

immiiiiiiiimmniiii!iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmim:i

Arba

KANČIOS KRISTAUS DRAMA

Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija
Veikalą Los

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINĖS

Nedalioj, Kovo 21 d., 1920 m
Šv. Jurgio Par. Svetainėj

32ra ir Auburn Avenue
Pradžia 7:30val. vakare

5

Šis veikalą perstato mums Kristaus Kanč ios laikus, jį kiekvienas krikščionis privalo 
pamatyti. Jeigu dar nenusipirkai jžanros ženk lėlio tai tuojaus nusipirk, juos galima gauti 
kiekvienoj parapijoj pas Akademijos Rėmėjų Draugijos narės.

Nuoširdžiai kviečia nsus
»*»*•

■

s -X

CHICAGOJE.
r------------------- —- ------------------- ...-------------- --------- --«-x
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS gana kovos prieš mai. 

----------  1 STO BRANGENYBĘ.
šeštadienis, kovas 

šv. Aleksandra.
Sekmadienis, kovas 

šv. Benediktas, vien.
Pirmadienis kovas 

šv. Katryr.a švedietė.

20

21

22

d..

dJ

d,

VARGIAI BUS PIGESNIS 
LEDAS ATEINANČIĄ 

VASARĄ.

Ledo išvežiotoj&i stato 
jus reikalavimus.

nau

ledo

Vyriausybė tam tikslui nes- 
kirto janknlingų lėšų.

ne 
l>a- 
no-

čia

Aną dieną Chicagoje 
kompanijos pranešė, kad at- 
einnnčią vasarą jos ltiln par- 
dūrinėsiančios kiek piginu, 
kaip perniui. Bet vargini tnip' 
bus.

Po to paskelbimo tuojaur 
pakilo ledo išvežiotojų ir-’ji 
**lce \Vngon Drivers ant! 4lel- 

—pers.“. Amtikalavo nuo kom
paniją net 38 mmš. danginu 
u žinok ėst i es.

GAZAUNIŲ DARBININKAI 
SUTINKA SU AR

BITRU.

Išvengtu gaziuinėso streiko, 
kuomet gano kompanija pn- 
siąlė dnrbininkamg 10 nuo?. 
(Įauginu užutokeslirs.

Tą pmriąlyrną dnrbininkAi 
priėmė laikinai. Jie reikalu u 
jr. 20 nuok

Darbininkų unijos ut»tovai 
turėjo konferenciją su guzo 
komjuinijos prezidentu Insiill. 
Nutartu parinkti vieną žmoz-i 
arbitru, kuris nuspręs darbi
ninkams užmokesties didumą.

Tam tikslui kompanija ii 
unija nurodys po 6 žmones 
tinkamus i arbitras. Pagalinus 
iš tą 12 žmonių bu> parink 
t«H tinknmiausin* -utinknnt n- 
biem pusėm.

Kuomet jx> karės maisto 
kaina pradėjo kilti, kaip Clii- 
cagoje, taip ir visoje Illinois 
valstijoje buvo įkurti taip va
dinami “Cair price” komite
tai. Chicagoje tas komitetu- 
-kuitėsi vyriausias, jo nuro
dymais naudojasi kiti visi t» 
rąšies komitetai.

Tai buvo komitetui, nuda
ryti iš vienų vyru. Su lai'.u 
paaiškėjo, kad negalima apsi
eiti be moterų veikimo. Todėl 
prie tų vyrą komitetą įniro 
prikergto.* šakos ~ komite
tai iš vieną moterų veikėją.

Darbas be naudos.

Išpmdžią tie ,*fair price*’ 
komitetai smarkiai buvo pra- 
4ėję veikti. Kasdien turėjo 
su-irinkinms. turėsi apie prie
mones, su kuriomis butų ga
lima sumažinti pabrangimą ne 
tik maišiu. Isd ir kitą dulk
tų.

Uliiraginis komitetas katino 
kitądien skellidnvn muisto pro
duktam* kuinas. Nurodydavo, I 
kirk krautuvininkai moka u. '

1 *, m -----------“
fondo reikalingumu čia tik 
prisidengiamu. Nes komitetai 
inMliKHla jokios naikios. Nežiū
rint jų veikimo, maistas 
tik m*nl pigu, liet inbjaus 
brangu, ir jo kaina jei jau 
kyln, tai ir nemažėja.

Visgi butų gaila, knd
visai n j>s i stotą veikimas prieš 
žmonių išnaudotojus. Tiesu, 
“fair price” komitetai mažai 
ką ntliko. Bet jie dirbo, kus 
buvo ją galimybėje. Kuomet 
jie skelto' valgomiems pro
duktams kainas, daugelis 
Krautuvininkų nenoromis turi* 
Javo kiek nors prisilaikyti tą 
kainą. Bijodnvosi viešpjo pa
smerkimo ir Imykoto.

4 ■
VISAS PASAULIS PRIEŠ S.

VALSTIJAS.

Arncricar. Instituto of Ban- 
king susirinkime buvęs sena
torius Levis kalbėdamas pa
reiškė, kad kuyė daug skriau
dos jiadnrinsi daugeliui salią 
ir šiandie tos .šalys už skrinu- 
dus kaltina Suv. Valstijos.

Tiktai sumtini taktiką ir ap
sukrus reikalą vedima? guli 
apsaugoti Suv. Valstijų* nue 
sekančios karė* — sakė buvęs 
senatorius.

I

DAUGIAU MILIJONŲ VISO 
KIVMS PAGERINI 

MAMS.

.. Pastarąja m miesto tarylios 
susirinkime paduota sumany
mas dar miestui išleisti $34.. 
2(10.00(1 vertė* lsmdsą viso- 
šiems pat airy iiunus ir pageri
nimams. Sumanymą norima 
pa r e* t i piliečių balsavimu' 
ftilavidžib 13 <1.

► Ciiirago perdaug j«isko*i- 
rm. ir tuo keliu apsunkinamas 
ėia nrnirrveniimis

maistų ir kiek jie turi imti 
nuo maisto suvartotųjų.

Moterų komitetai, pasi
remdami ano kumihdo nuro
dytomis kainomis, danbnvosi 
tas kainas įvykinti.

“Fair priee” k<miitetum.« 
buvo žadama visokia pa geibu 
iš teiKilarystės departamento.

Bet visas tas <iarbas pasiro
dė be naudus. Nes krnuluvi-1 
ninkai retam atsitikime pri-, 
•-ilaikė nurmlytų kainų. Nepn-1 
kiusiiieiiis tiaug karių buvot 
grnniojnitin. Ik-t tie grūmoji
mui ir Įtaigosi tik grumoji 
mais. Nes nėra Miprią pdnty- 
mų, sulig kurių butą palaiko
mas “fnir priee** komitHą 
autoritetus.

Dažnai buvo šaukiamu, kad 
tokie Ir kitokie profitrrinin- 
kai atsidurs kulėjimnn. Bet 
tušai Šauksmas ir pasiii-ko tik 
tuščias šuuksmns.

.Atsistatydina vedėjai.

“ęiiild (’onsrrvntion Lėti- 
gite of America” susirinkime 
Lnry l’age Ga«ton posakė, 

'■ | kad pradėjus 1925 metais A- 
menkoje nebusią galima ru
dyti tabokos.

Kriminnlin teisman tituluo
tu I'aIhhkI Brislane ir Rolnrl 
Carter už nužudymą Mills.

/*

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ

LIETUVIS ADVOKATAS 
LAIMĖJO.

BU8 GALIMA STATYDINTI 
AŪOŠTESNIUS BUS 

TUS.
• ■ ■ . .M

lJgšio! Chit-agoje buvo lei- 
dfuama statydinti tik 2tM) p'-- 
«1ą augšlus bustus Miesto ta 
ryha dabar priėmė parėdyn.n 
ta angMuin.-t padidinti lijT 
260 pėdų.

Chicaginio “fair price” ko
miteto pirmininkai' yra majo
ru* Sprague, pramonininkus. 
Moterą tnrpe vndovnajnnčią 
rolę turi Mrs. Bowen, visliu- 
meninė v«dtr«»in

Dabar pranešta, knd tas ir 
ta pasitraukia iš užimamų vie
tų. Nesako, kad tie komite
tai Butą aereikulingi* P11- 
hiudn priežastį, kad fvdcraiė 
vyriausybė tam veikimui iš 
savo pusės neskiria jokią lė
šų. Sako. pnM4*kiiiinp'snian> 
veikimui būtinai reikalingas 
fondą®. To kaip tik ir nėra.

Bet žinovai tvirtina.’ kad vesti p. J. Kučinskas kurio 
ygU /

Nekalto Prasidėjimo para
piją tveriant jai reikėju že
mės pirkti. Pric parapijos ko
miteto, kuriam buvo jmveidns 
tas. dalykas, priklausė p. Sol- 
dūkas juirapijos vargoninin
kus. Jis davė pinigų lotam* 
pirkti, o parapija jam išdavė 
$1200 notą su klebono |>ara- 
■*m. J kiek laiko klebonas at
mokėjo p. Haidukui tą dvyli
ką šimtų dolierių. bet notos 
uogavo utgal. P. Kablukas .sa
kėsi ją pametęs. v

loiikui bėgant p. Haidukas 
liijKj atstatytus uuu vargoni
ninkavimo. Jis ėmė šnekėti jin 
mokįsiųs kunigų, kad ainio-' 
kalama:' pinigu:; sasUing; aa- 
tos. Ir ištiektų po kiek laiko 
klebonas tapo paduotas teis
man. Parapijos reikalus gynė 
J. Burres advokatas, kuris 
dnhar yra miręs. Teismas pri- 
j m žino, kad parapija turi at
mokėti dvyliką Šimtų.

Bet parapija* advokatas iš
gavo naują dalykų svarsty
mą. Jam mira* dalyku.* ėn»č

miestinis offeas yra 29 l^t 
iKalIe, (vakarais jk dirba 2201 
\V. 22-n<l 'viršui Metro
politan Banko). Naujasis teis, 
mus [irijuižino, kad skolos nė
ra, nes ji atiduota, ir knd nota 
neturi vertės. Teisėjas dnr ga
na skandžiai išsitarė npie p. 
Haiduką.

Jis tečiaus neįim-itvukinu Ih 
ištarme, tiktai padavė ių>elia- 
ciją. Dalykas ilgai tęsėsi, bet 
18 kovo 1920 metą ir apelin- 
eijos teismu* pripažino,'kad p. 
Kabluko reikalavimai neteisė
ti.

Todėl ]»tnreiau nusipirkti, 
kurie dar neturi. Viso# sėdy
nės rezervuotos. »’

įžangos ženklus galima gau
ti pas kiekvieną choro narį ir 
pas visų kuopą pinui niūkūs.

E M.

PRANEŠIMAS

IŠ BRIGHTON PARK.

L D. S. 25 kp. įvyks ausi rin
kimas iiedėlioj, kovo 21 <L, 1920 
m., 1 vul. jmi pietą. Dievo Ap
vaizdos parap. mokyklos kam 
iiaryje.

Kviočinnie visus narius pri
imti į susirinkimą, nes turime 
daug svarbių dalyką aptarti.

Taip gi pageidaujame atei
ti. Krvžio v<*ti ir naujų narių, kurie nori 

prikiauayti prie darhininkii or- 
gani žarijos.

Susirinkimas. 1 
rintė ją bu* nedėlioj. kovo 21 d., 
š. m., Imžnvtinėj svetainėj. 2 
vai. po pietą. Visi narini ir na
rės m»tb»nėk«r ntoiiankytt ir 
atsivesti naujų nnrią, nes yra ’ 
svarstymui daug svarbią daly
ką.

Valdyba:.
B. Nenortoms. Pirm., 
J. K. Enč^ris, Rašt.

Iš BRIGHTON PARK.

S. L. R. K. A. 160 kp. susi
rinkimas bus netlėtioj. kovo 21 
<L, 1920 m., tuoj nūs po pamnldų 
Nekalto Prasidėjimu parapiji
nėj svetainėj, nnt kumpo 44 ir 
Eairfield ave. C

Gerbiamieji nariai, malonė
kit koricaitlinginufia atrilauky- 
ti Kitan susirinkinnm, nes tu
rim daug svarbių reikalų. Hei-

Išsitarti Imsllnk imsiančia 
nn Chicagoj. Taipgi gavau

PRANEŠIMAS.
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Lietuviška Amerikoniška Rū
bą Ištlirbimo Bendrovė rengiu 
dideles prakAlhAs supažindin
ti žmones su liendru tiarbu. 
Y tu kiekvienam malonu išgir
tai. kurios įvyks nedėlioj, kovo 
21 d.. Al įklos svet., 2:30 po pie
tų.

Kviečia

Ateikite pamatyti “RŪTĄ” 
Dievo Apveizdos Svetainėje, 
Bal. (April) 6, 1920.

EITRA1
Sustok mokėjęs randa ir įsi

gyk *avo namą. Mes pardtio-
kės |
Keinio
iš dvariuko vadiyro velykinės ’• outnuu cuniu šaržui mup 
ilimžintics k«1-t.-l«s knri'»« |,u.lV«-."-vnuiiu. doktro.
tinai reikia paimti kiekvienmą 
nariui. Ateinant prašau atsive
sti ir naują im‘ i ^.norinčią j**i- 
rąšyti L. B. K. A. Susi vieni ji- 
inan.

R. Andre] imtas, kp. rašt.

IŠ T0WN OF LAKE

L. Vyčių 13 kp. vakaras 
teatrą*.

, vuios, elektros 
( šviesa. Viskas įtaisyta pūgai 

vėlinusią nuulą. Parduodam 
nnt visai lengvo išmokescio. 
įmokai it kiek galinu, likusius 
raudos išmokės. Tie namai ran
dasi tik pusę bloko nuo lietuvių 

'. JiažnySoiL Brighton Parke.
Jei manai pirkti tai nelauk kol 
kainos pakils, liet atvažiuok 
tuojaua. Dcl fiersitikriuimo, 
mes Jums išaišk)siine apie len
gvų išmokė j iruą ir išrodysinie 
tuos gražins namus.

August Saldukas & Co., 
4414 So. Colifornia Ave 

ahtar* nu • P. M.

JEIGU JUS MANOTE
Pirkti "Ūke” teisingai be 

apgaules. Mes duosime Jums 
geriausi j-triarima negu km.

Rytoj, kovo 21 d., 7 vai. va
karo School Hali errėt. L. Vyčių 
13 kuoĮMi stato scenoje gružą 
veikalą “Gims tautos gen: 
jus.“ Paskutinį kartą primenr “ 
visiems teatrą mylėtojams. ka<; j 
nepamirštumėte atsilankyti • 
įui).- rengiamą .aknrą, prie ku 
rto 13 kuopa d.-da visas 
gus. kad tik j (.'įtenkinus publi _ __
ką. Tnt ‘-■knit lingei atsilanky-1 jjfajų turime daug ūkių 
kitę. Korespondentas, visokio dkljuio ir prekės, tu-

1 rimo sn gi*-uolius. Mašinoms
PRANEŠIMAS. J *...................

kitę.

I Sotinai* nfrit ai* .1nv«t« ir Inin 
ftiuomi praneš kad L V. j Mw P«nĮuodam ant

<’lu Aps. choras rejųcias. prie ,abai ’^okeščią. mes
dideli., koncerto, burini “Sep į ^r,H‘ ,r
tyni Paskutiniai Žodžiai nuu ukiu gyvenam. Užtai mes 
Kryžiaus” (Kantata).Knncer- ir pop^

_j. rias , noruito- gauti geresni 
'vidunVi.«io. mijk

tyni Paskutiniai Žodžiai nuo
t*/v__ v______________

ukiu gyvenam. Užtai mes

rias . noriu t L Rauti geresni•as bus Verbą iiudėUojJcovo 28
d-, s. in., ....w,l.u,....- , ,
Hali, H. W.Cor.Oesbave.irltoum8 lMr0MU »<*•
Jackson Blvd. MCtP* jreguojr.nt-
. Dabar įža
parduodami pi

i American Fam Lanu Oo. 
ScoHville. Mich.
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ATYDA PIRKEJAM8 NAMŲ I į
jj

Pirkime arba mainymo Namų ir j J ~ t 
Farmu, visada randasi labai daug 1S -r į 
visokiu aukfybta Ir appavuNų. Iri J 
taip dauguma nmsą tautiečiu daž-jB

IR FARMŲ.

<■■■■■^1
? t4

t
taip aauguma niusų tauueciu «u-; ■ ~ 
tini bunn skaudžiai prigriuit Tai-1 & ' 

-i ___ . Zki u.* ■ 3gi jeigu manote ką pA-kti ir kad g 
iivengu* tų vūni keblumą, turėtu- j ■ a p - 
met viaada krdptea pas tikra ži li ai* ’ 
tuiva tų visą dalyku knr j urna ra- ‘S 5 * į 
teiks tikra draugiAku pataniavima g | W 
ir aučedia jums šimtus dolierių. i ■ 3 f 
kita turi uic didūauaj paauMiiuma 
Namų visose dalyse miesto Cbica- 
goa ir taipgi turime didfiauM pa- 
ririflkima Ramvn

0 
m 
z

c tz> -1

■■ta

i

ž
S r? t fg! .*

■
I

lllinais Wtoean*n Miehigano ir la 19 J 21 g^-. C
dienoj. Norėdami pirkti narna or š f f J
ba Fanu# visad* klauskite kur no- ji X tr F
rite, kokio* ir kiek pinigą galite }-!*•■■■■■■■*•■■■■ 

mokėtį. o mes kogmfiausie paną-
«mc jums iraraia ir pilnas infor-1 
maci;t» Reikalaudami teisingo pc-1 
tarn«>imo Gnatto kreipkitės p«»

■į

3367 8. Holsted St Chicago.
-sSj* -m rTkac
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