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NORĖJĘ SUSIJUNGTI SU 
RUSŲ BOLŠEVIKAIS.

Senatas užimtas mažesnės 
svarbos klausimais.
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TIK REVIZIJA SUTARTIES 
GALI IŠGELBĖTI 
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BUS RANGESNI PARMŲ 
DARBININKAI

VADOVAUJA RUSŲ 
ŠEVIKAI.

MAŽOS ATMAINOS VY
RIAUSYBĖJE.

NIEKO NAUJA TAIKOS 
KLAUSIME.

Skundžias, kad juos norima iš
mušti iš Ukrainos.

65 SINN FEINERIAI IŠVEŽ
TA ANGLIJON.

Basuose bolševikai dirbdinasi 
amunicijų.

GANA AIŠKUS KERŠTO 
DARBAS.

o nnn gelr^hkcllečių jau 
streikuoja.

Taip tvirtina baronas von 
Lersner.

Tai buvęs tikslas užpulti 
Prancūziją.
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REIKALAUJA PERTAISY 
TI TAIKOS SUTARTI.

Nes be to nebus numalšinta 
Vokietija.
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Jie organisuoja raudom^* 
armiją.

STIPRĖJA VOKIEČIŲ BOL 
ŠEVIKAI.

LENKAI PRANEŠA APIE 
BOLŠEVIKŲ ŪŽPUO 

LIMUS.

Reikalauja, kad sultono sostas 
butų perkeltas M. Azijon.

Stoja kovon, atsisakę padėti j 
ginklus.
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ANTROJI LAIDA

Rusijos Bolševikai
Veikia Vokietijoje

Vnkiitfiai Raikolaiiio Rrtromąo 
Taikos Sutarties

Londonas, kovo 26. — Tinu s 
kore.-pantlentns iš l’lssų pra 
neša, kad vokiečių bolšetikų 
armijos vadai nesutiko pndč- 
ti'giuklus ir tarties su vokie

čių vyriniisylie.
Bolševikų armija yra pilnoj 

komunistų sovietų kontrolėj. 
Tie sovietai - įloto Soldute- 
bund — svarbių rolę lošė mniš- 
timsr Berlyne 1919 m.

Rotterdam&s, kovo 26. — 
Rhine jirovincijuj spartakų 
veiktum* senai buvo orgąni- 
zuojama* su prūsų milituristų 
pngeUm. Sulig seninu padary
tų plonų, Trockio nrmija lie
pos 1 d. turėjo pasiekti Ber
lyną bendrai sntrhškinup U«n- 
M.W-

Apie tai rašo laikraščio 
Courant korespondentas iš 
N misterio/

Koresponduotas . jmžymi, 
kai i vokiečių bolševikų armi
ja su dulkinusiu spartumu or- 

' gnnizuojnmu. Tai atlieka iš 
Rusijos prisiųsti Trockio ar- 
mijoji ofirierai (A-ganizatoriai 
ir instruktoriui.

Berlynas, kovo 26. — “Bol- 
ševikizmaii vėriinnK gmimojn”, 
tvirtina hnronn* von f-ersner. 
kur* kituomet pasirašė ]x> tai
ko* sutarties protokolu. “Bol- 
ševikizmo aaka pirmiausia 

1 kri* Belgija. Anglijai ir Itali
jai jnu grūmoja. Ir Praneii- 

jr.iją,nebu* aplenkta”.
“Įveikti bolševikizmą’’,

ko j’on lersner, “būtinai ret- 
1 kia padaryti reviziją laikos su- 
' tarties. .Atimtos nuo Vokieti
jos teritorijos turi but sugrą- 
žinto*.* MiŪtariąė* sulygo* 
juokingos. Šimtas tūkstančių 
kariuomenės kaip tik užtekti
nai turėti vienai Prūsijai ar
ba Bavarijai, bet ne virai Vo- 
kieti jai, >-

Peraugėtas atlyginimas.

“Ekonominiai imstžingo* rei- 
kalavimai turi but sumažinti. 
Atlyginimo skaitlinė* turi but 
yu kapotos.

■ KIEK YRA LIETUVIU 
CHICAGOJE.

Sulig vyriausybės šįmet pn- 
dni-yto cenzo. Chicago turi 2,- 
884-3*27 gyventojus.

Uetuvių Chicagoje suskai
tyta vos 46,157. H

Bet užtaigi rusų via sus- 
tririfetr, 1«"tm 000

Be nurodymų yra aišku, kad 
rusų ir lenkų eilės žymini pa
pildytos lietuviais. Lietuviai 
visais laikais duodr. kredito 
svetimiem*. Bijosi pr-irakyti 
lietuviais. Enumeratoricma, y- 
juu’ lenkams, to ir reikia.

, ■ -- ■ n. . . ■--------------- -

Anglija Naujo Streiko 
Išvakarėse

Washington kovo 26.—Kuo
met sonatas neratifikavo tai- 
ko* sutartie.- su Vokietija ir 
sutartį yugrąžino prezidentu*!, 
tuojau* bnvo pakelta* snmn- 

nnimto- nu
skribti taiko* stovį taryie Suv. 
Valstijų ur V<jki»«|ijo*.

Tuo tikslu buvo (Migaminta 
net rezoliucijos—viena sena
te. kita žemesuiąjum kungre- 
so bute. Abidvi rezoliurijos pa
duotos butų komitetams.

Ir kuomet prisiėjo i-tikrųjų 
aptarti tą klausimą, sirnalv |mi- 
kilo abojonių. ar toksai kon
greso pasielgimus nebūtų prie
šingas šalies konstitucijai, n r 
ji* butų legali

Tad dabar palikta aut salio* 
pats faktas, taikos rezoliucija 
ir senatas rišu legnlylrfą klau
simą. VedantdiskifrijoH, kas 
kongresui veikti leistina, ka- 
ne.

Senato atstovui, daugiausia) 
prasilavinusic.ii advokatai ir 
konstitucijosjuintie* aišk’1 -‘o- 
jai, nesutinkn nuomonėmis ir ; 
taip be niekąr-nieko pmtęxia- 
UiFS t oi elniai taiko* klausi- 
mns.

Tuo tarpu taikos klaiis'rtlr's 
yra svarbus laukui -. Sugrąžin 
ti prieškarinius aahtikiu* ati' 
Vokietija, reiškia ang •ąžinti j 
saliui noruinliūs laiku* ir pra-1 
dėti naują tiyvenimą.

Washington, kovo 25.—Pir- 
i minu iš valstybės departamen- 
1 to bnvo paskelbta, kad Suv. 
i vv-’.'vi<-vV : f. ’1 •
, ką paklausimą juu buvo pa
siuntusi jiem* savo nuomonę-ir 
troškimus Turkijos likimo 
klausime.

Vakar ta pirmutinė žinia 
| atšaukta, np* nota tuo tikslu 
i dnr gamiuiima. Po nota pasi- 
Į rašysiąs naujas valstybė* sek- 
• retorius Vaiky. Tai busiąs jr> 
pirmaria diplomutinis darbas.

Sulig tos notos, Suv. V.ilsti- 
I jų noras Turkijos sultano so- 
! stą ir valdžią visai prašalinti 
i iš Euro'|Kis. taigi ir i* Kon*tan 
1 tinopolio ir podraug stipriai 
I apdrausti Armėnijos respubli
ką.

Pagalinus Turkiją Mažojoj 
Azijoj taip patvarkyti, kml vi
so* tautos turėtų lygią progą 
tenai vesti prekvbo* reikalus.

NAUJAS STREIKAS GRU- Į Angiekasiai pageidnvo, knd 
vyriausybe im* darbuotiem ka
syklų .-imnci ionnlizneinin Vlnr. 

iuiu. \iiiaiK\iH- atsisakė. 
Tad dnrhininkni pmvikalnvo 
didesnės už darbą nžniokesties 
ir kitokią darlm sąlygų.

Pasakujanm, knd vyriausy
bė |uisidnri»nviixi jau duoti dvi 
trrednli* tu. kiek < iitrbi m likai 
reikalauja. Bet šitie nesutinkn.

Nesutikimai tad ir gali pa- 
-ilmigti genornliu darbininkų 
streiku.

Ką rašo darbo organas.

Darbo pnrtijoa organas Dai
ly lierald, pažymėję* tuos.ne- 
-utikiurų taktus praneša, jog 
vyriausybė nuspremlusi imties 
kttonštrinusiŲ priemonių priei 
nnglrka«ius. Jei tinglckasfai 
custn-ikuotą. tuomet vyriausy
bė pasiųstų kariuomenę ir jų 
Ntrlyhus užblokuotų taip, knd 

! jie iš ten negalėtų išeiti, ir 
gauti sau pragyvenimui rei
kalingų daiktų.

Baily llernld pnnuSkia. kad 
ein puikiai sugalvota vyriau- 
syl*‘s. Bet apsilenkta su vienu 
»-varliaiusiuojti daiktu, Imtcnl 

| klausimu, ar kandi 
sutiktų kovoti prieš savo hrr 
lin* darbininkus, tokitis j».- 
ritis, kaip jie jaitys.

Sako, nesama nei šešėlio 
nliejonės, kud darbininkai >n 
kareiviais ne*usiben<lrautų ir 
nepakiltų prieš daromas tiems 
ir kitiem* skriauda*.

Ragina veikti prieš darbo 
partiją.

Buvę* Anglijos pnanjeraji 
Aaųuith kalbčdim.a* jmrin- 
mente juireiškė, idant visos 
Anglijos ĮMirtijos susijungtų 
tamilran kunnn ir pakeltų ko
vą prieš darbo jiarliją. Nes 
darlm partija, sakė jis, savo 
šiandieniniu laviravimu Ang
lijoje gamina dirvą Imlševikiz- 
niuj. .

Paskui A*quitli nupeikė Ai
rijos savyvaldo* bi’.ių, pava
dindama* aną fantastiniu su
manymu.

Londonas, kovo 26.—Angli
ja gali susilaukti nauju milži
niško darbininkų streiko. Be) 
anglekasių, katrie reikalauja 
dkieKaio užmokesčio, gali pa
kilti streikas ant visų geležin
kelių.

2,000 dnrbininkų l^ancaster* 
Vorksliire gidežinkvlio jau 
sln-ikuoju. Ant to geležinkelio 
prašalintas i* darlm viena* 
darbininkas, kuris atsisakęs 
pamainyti darbe kitą darbi
ninką, dirbusį jnu vieną valan
dą viršlnikio.

Darbininkų unijii jinrcikula- 
vo prašalintą darbininką nt- 
gal darbun priimti. Bet ta* ne
padaryta. Tad visos tns linijos 
durbininkai tuojau* ir pametė 
durbą.

•Jei -u šitai* streikininkais 
neims susitaikintu geruoju, 
pnkil* gcnernlis gelcžiukelie- 
rią .-treikas.

Kas kita su anglekasiais.

Su unglekasiai* yni kitaip.

New York kovo 25.- Ncw 
Yorko Anti-Saloon sąjungos 
viršininkas, pryčeria Ander- 
9on, kurs kaltinamos šmeiži
me legislaturos ir guliernato- 
riaus, paskelbė, kad jis nei tos 
nej to nešmeižęs

Ir todėl, sako, neturįs is ko 
pasiaiškinti. Girdi, verčiau ei
ti knlėjiinnn. knip jam niškin- 
tie* iš savo pasielgimų.

Vartam, kovo 26.—Bolše
vikai pradėjo smarkias ir» at
kaklias atakas prieš lenkus 
dnugel vietosi* visu 401) mylių 
frontu. Kai-kur jiems pavyk
sta pasistumti pirmyn. Bet 
daugel vietose lenkai atmuša 
ataka*.

Tni pirmieji bolševikų žy
giai pirm pradvAant jienu pa
vasarinę ofgnbjvą prieš 
kus. • . ..

Bolševikai pavartoja 
kinją artileriją, tankas,
motus automobiliu* ir kito- I 
kius karė* aparatus, paimtu* 
nuo gen. Denikino jiietinėj 
Rusijoj.

Bplšovikai dwln pastanga*1 
atimti nuo lenkų strateginį j 
miestą Rovno. kur susibėga 

’ “Buvęs prancūzų finansų dnugelis geležinkelių, 
miniateria Klot?, kituomet tvir- Lenkai tm kol-kas stiprini 
tino, kad vienai Prancūzijai laikosi, 
atlyginimas turį* but 476 mi 
lijnnini vokiškų markių. Tuo 
taqiu yni žinoma, kad Vokie
tijai nncijonalls turtingumas 
pinu karė* niekė vos 370 mi
lijardu markių.

“Man teko būti taikos kon
ferencijose Brest-IJtovske, Bu
karešte ir Venuiilleso. Visos 
trys taikos sutartys padarytos 
ii*1 įriųlytos au militariniais 
grūmojimai*. Ir todėl jos visos 
niekam tikusios.

“Jei per rakančius tris mė
nesiu* Vokietija neturėti nf?*L 
jalio užtikrinimo apie revizi
ją taikos sutarties, bolševikla
nui* neišvengi i nns.

Visiems pavojus.

“Talkininkui privalo 
prasti grūmojantį liolševikiz- 
mo pavojų. Jis visiems lygiai 
grūmoja. Kuomet prasiplės 
bolše vi k tini u* Vokietijoj, jo 
įrangos užleis visur.

“Revizija taiko* sutarties 
yra skubus daiktas. Nąs pla
kui gali but perrėlu. Ir jei Vo
le pateks bolševikų ran 
k . tą&o" palik.-
be jokios reikšmė*.

“Tai reikalas Vokielijois 
Enre— Ssv. Yibtijų, k

Berlynas, kovo 26. — Vo- 
Nirtijiei vjrrmu*ywjr ugmo; 
neįvyko jokio* <rarblos atmai
no*. Paskirta* tik nauja* ap 
ginimo mininleria ir finansų 
tninisteri*. Pirmąją vietą bu
vo užėmęs Noske. Oi dalai: 
Gnuilor. Finansų mtaistcrin 
paskirtas Ctnm.

Sakomo, kad ligi susirink- 
siaut porlaimMitni kitų atmai
nų nelraaią.

Kaip šiandie čia atidaroma 
rieiriamojo •uririnktmn •/•ri
ja. Kalbėsiąs kanolieri* Bnu 
cr. .Ti* pranešiąs, kad vyriau-
•ybė* sąMalaa ir tolinus pasi
tiksiąs ta* pat.

Es*Us valdo Imlševikai. Te
nai žinomose Knipjai įstaigose 
jm dirbamas! amuniciją.

Paryžius, kovo 26.—Vyriau
sioji talkininkų taryba, anot 
oficijtflio paskelbimo, balan
džio 21 d. susirinks mieste Ke
rno, Italijoj.

Tautų sąjungos gi tarybc* 
sekanti* susirinkimas įvyks 
Ryme balandžio 25 ir 26 d.

Queenstown, kovo 26. — 14 
minėtu Cork kalėjimo ria anų 
diena atlydėta su aštria apsau
ga 65 sinn-femeriai kaliniai, 
paimta karė* laivnn Ir Išvežta 
Anglijon.

I įmestą Cork Anglijo* vy- 
ruuvybė pasiuntė daugiau ka- 
rinommės.

SURINKTA MOKESČIŲ
W08.823.172.

Bloomington. UL, kovo 26.— 
Centnilinės Illinois vaišijo? i 
tanneriiii labai xu*i?opinę ar- 
tinanties pa^naariui. Ne- ram
domi jų darbininkai iškalno 
praneši’, kad jie nei-'in į far- 
man 1>e 1125 mėnesiui su už
laikymu.

Famneriai sutinka mokėti 
6100 mėnesiu ir, rako, dauginu 
neduosią, norą prisi'itą lim- 
kus palikti ucapdirhtn*.

Waahington, kovo 25. —
I Nauju* valstybė* sekretorių!* 
Colby krei|*-*i į nžnibežiniij 

i reikalų senato komiteto pir
mininką prašydamas paskelbti 
viešumon visos slapta* rekor
dus. padarytu* tyrinėjant jo 
tinkamumą į sekretorius.

Berlynas, kovo 26. — Vi
dujinių reiksią ministeris 
Koeh priiTK-šė. kad prieš Ber
lyno apvaldymą vokiečių uti
litaristų vadai buvo pareika
lavę vyriausyls-* padidinti 
vokiečių armiją, susijungti >-u 
rusų bolševikais ir atkeršyti 
Prancūzijai.

Bet, suko Kis-li, preziden
tas Ehert reikalavimų atmetė. 
J r kuomet injlilarietui pradė
jo smurkinu bruzdėti, buvo j- 
*nkyta suareštuoti jų vadus.

Tečiiius nesuspėta ta* atlik
ti. Mir>tnri*tni pirmiau jMtki- 
!o.

Berlynas, kovo 25—.“Kp*?- 
takai taip ilgai trukšninu* Vo
kietijoj, kol Versailleso taiko*, 
sutarti* nebus pertaisyta/’ 
aako baronus ton Lersner, 
buvęs vokiečių atstovą* Pary
žiuje, kuris nenorėjo nuo tai-į 
kimokų priimti knrė* metui 
pntaitengn»ią vokiečiu snrnšn1 
ir pasitnmke iš užimnino- vie*’ 
tos.
Jjenuier sako, kari kuomet 

sutartis bu.* pertaisyta ir sąly
gos sumodemuraotos, tuomet t 
vokiečiai imsis paprastų savo • 
darbų ir spurtakaim nebusi 
progos daryti rumišimu* vLaų. 
Myj.

Neturim* žalioi medžiagos.
••Klės Vokietijoje,’’ sako 

lersner, šiandie turime tuk- i 
rtančiujubedarbitojančių žmo- 
nių. Gi kuomet bus pabaigta , 
domobilieacijn. hedarbiaujan- 
ėin skaitlius dar lahjan* parii-1

Sakoma, Policija Nužudžiusi 
Cork’o

Tad kaipo tokiam ir atkeišy- 
ta.

Kuomet lordas n>njonui nu
šautas ir pakeltas tnikšma* 

j numuose, atvykusi policija į 
I majoro namus nesipnolė tuo- 
jaus klausinėti užpuolimo ir 
nužudymo aplinkybių ir ieš
koti galvažudžių. l»ot atliko 
hnodugnlahaią
se.

Taa reiškia,
t- ’ • .

“ftinndie tos bedarbių nri-į 
nios neturi ką veikti ir vra 
puiki progn *|mrtaktinit- jus 
kurstyti prie nerinuivinio ir 
prieš |mei^ vyriausybę.

• h • t t t • • • •• •ev^aesi niu* IIIW tlirv.M- 
tne tnip ilgai, kol t nik įninka i 
nesusipras ir neleis mums už- 
rubežiuose gauti kredito viso-i 
kini Kaliai medžiagai,”

Vokietijai reikalingi laivai.
Tolaus von l^erraer sakoj 

knd talkininkai pcieftovel Idoj 
kuoja Vokietiją ir reikalauja, 
kml vokiečiai pildytų paduo
tus jų taikos sąlyga.-. Smau
giamam žmogui liepinmn pil
nais plnuėinis kvėpuoti. Juk j 
tai negulimas daiktas.

Taikos sutartis, anot l.«*r- ' 
lu-riu. turi but peržiūrėto sun
kiosios sąlygos panaikintos ir 
leista vokiečiams užsiimti ko- 
tnerrijiniu gyvenimu.
Pagalinus Vokietijai turi but j 

sugrąžinti paimti prekybos 
laivai.

Ir tik tuomet, sako f^ersner, 
botų galima čia susilaukti j 
geist inos ramybės.

Cork. Airija, kovo 26. —Nie
kas neguli aiškiui pasakyti, 
kas nužudė vietos lordą ma
jorą Met’nrtnin B*»1 viriHyytt 
kita- nuomonė yra ta. kml jįJ 
nužudė vietos policija. Nes j 
pinu to čia bnvo nužudyta: 
vis* eilA politSRtRSų.

Aitą teorija (daleidimaa) ga
li but tikriausia. Nor* mies
to majoras neturėjo nieko 
bendra su žudymais polira>o- 
nų. Bet jis buvo stipnis Airi
jos patrijotas, už saro šalies 
reikalus hnvę« jan kentėjęs.

I
Waahington. kovo 26.—Mo- 1 

kesčių nuo įplauką pirmuoju 
hse smjTĮ ryrisnryė?. brinko 
$908329.172.

krūtų ii.unuu-

knd policija
nors pnrody- .1

mų, rU kuriai* hutų gulima 
primesti kaltę jočiam nužu
dytam žmogui ir polcaug pa
baltinti pačius žmogžudžius.

Nužndytn* majorą* buvo di- 
din Airijos patrijotas ir vimj 
piliečių gerbiamas. "■y" • • j

E i- .

viso jiasaulio, kad ligi birže- 
| lio 1 taiko* sutarti* butų ra
dikaliai pertaisyta. Vokietija 
jokitio budu negali dabartinių 
ralygųrildyti.

•’Tslkiainkų kreditas Vakta-

rijai pagelbės laikinai. Bet dar 
hiainkai negali produkuoti, 
kuomet produktu* atima tai- 
kib inkai. ’

KOVO 26, 1920.

Chicago. — ftinndic lietui 
ir šalčiau: rytoj nepastovus

» ______ .■
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“DRAUGAS”

Fina kibimą fekynu ncdMdlntiiuv 
FRKNVMERATO6 KAINA: 

chicaooj ir vesiKjrvre:
Meuuni ...
Pitvl Melų 

8l'V. VAbST.
Metams .., 
l*u-*rt Metą

Praauiaeraui ui o kasi Ukalno. Lai- 
ka> akaltoal nuo utatruUrmc dis&oa na 
•uo Nauju Metų. Norint parmalayti 
•drana nanda reikia priutvati Ir aaHM 
•arenau. Pialffal mariausia aiųaU Ukpar. 
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DELEI LIETUVOS 8TEI- ! jau nekalbėsime. Geriausia 
G LAMO JO SEIMO RIN

KIMŲ ĮSTATYMŲ.

testus 1 
linui ištirti.

Aš t imtoj i dali* upiu Stei
giamojo Seimo KUtirinkizoA bei 
atidarymų. Prie to dar jm;mi
nėti rinkimai Prūsų Lietuvo
je ir rinkimų išlaidos.

Greitai perbėgus lietuviš
kuosius {Status apie atstovų 
rinkimų į Steigiamųjį Seimų 
susyk puola į akis dvi stam
bios ypatybės: pirmoji yra, 
kad motery^ turi visai tokias 
pat teises kaip ir vyrai. Jos 
gali rinkti ir jas galima iš
rinkti. Antra ypatybė propor- 
cijomiiiškumas.

Abi tiedvi vpatvbi yra nau
jos pasaulio praktikoje. Apie 
jiedvi daug kalbėta ir rašyto, 
bet retai kur tebuvo įvykdin- 
tn. )*ripatžinimns lygių teisių 

bet nepagaiaįs naujų painių. 
Tik tiek valdininkams Ihk 
tiejHiranku, knd rinkikų sura
šai bus dusyk ilgesni. Bus ir 
juokingi] nuofikių. knd iš į- 
traukimo į rinkikų sųrašų vy
rai žinos, jog mergina jau bai
gusi 21 metus. Dėlto gal ne
viena prašys išbraukti jų iš 
surašo sumažindama tokiu 
budu -avn pilietiškas teises.

Painesnis dalykas yrn pro- 
|H>ivijomiliškumas. Mat iki 
šiol senose rinkimų šalyse vis 
būdavo, kad kiekviena apie- 
linko Hnk'Lnvo savo atstovų. 
Balsai jiartijos negavusio- 
Uaugumos toji* apielinkėje žū
davo, nes atstovu būdavo ns- 
niiio laimėjusios partijos. į- 
vedant projMirci  jonai iškurnu
apielinkių halsai nežūva, nors 
jie buvo mažumoje, bet jie ei
na į apygardų. Apygarda su
renka visos apygardos visų 

' uarliin takus ir atstovus iš.• • • 
dalina partijoms sulig jų gau
tų balsų skaičiaus.

Tas daigia* yra teisingas ir 
reikalingas, ta*t neapsakomai 
painu*. Jis duodu progos suk
tybėms. o to* paskui gali su
kelti nepasitikėjimų Reiniu. 
Todėl mus ministerija turėtų 
labui rūpintis, kad apygardų 
komisijos sąžiningai atliktų 
savo darbų.

Vhka« prigulė* nuo tų atsto
vų, kuriuos apskričių taryto* 
siųs kiekviena po du į apy
gardos Komisijų. Jei tik tie 
atstovui nemokės ar nenorta 
savu priedermių pildyti. j»*i 
vahlžios paskirtieji npygardi- 
n<ta rinkimų komisija* nariai 
kų nors .-lėps nuo tų atstovų, 
tni skundų nnt rinkinių pasi
darys neištirednjuu daugybė.

Kas žin nr neimtų buvę nnu- 
ditiga apygardų komisijos 
darbo didesnę dalį pavėsi i 
stambiųjų pa rt i jų npygnrdi- 
niems komitetams. Nors ir 
tada neapsritų ta* ginčų, skun-
♦ *• f ««m4 a**< ,(•«*• tf* ••va**
tų galimybė padaryti šiokių 
tokių partijų sutartį *u *ųly
ga nepeikti galutinuosius rin
kimų rriutHatu*.

Bet ir tas siimanyimi* hutų

Rinkimai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą.

Lietuvos Misijos Infornyu 
rijos Biuras išsiuntinėjo laik
raščiams įstatymu* apie rinki
mus j Steigiamųjį Seimų. Mu
sų tautus gyvenime tos daly
kas labai svarbus, dėlto nori
me su skaitytojais pasidalinti 
mintimis apie jį. Įstatymai y- 
ru gana dideli. Jie susideda iš 
88 straipsnių suskirstytų į as
tuonias dalis. Prie jų pirma* 
priedas apima rinkimų apy
gardų sųnišų, kitas rinkimų 
laisvės apdraudimo įstatymų. 
Prieš įstatymus apie rinkimus 
yra du naujui pakeisti konsti
tucijos straipsniai, kuriuodu 
paskui įtraukti į rinkimų įs
tatymų.
- Pirmoje įstatymų dulyj| v* 
ra pasakyta kas gali rinkti. | 
kų gulima išrinkti atstovu, ko
kis atstovų skaičius ir kada 
daromi rinkimai.

Antroji ' dalis kalbu upie 
žmones tvarkančius rinkimų 
darbų. Jis yra pu vestas trijų 
rųšių komisijoms: Vyriautdai 
Rinkimų Komisijai, Apygar
dos Komisijai ir apielinkės 
Komisijai. Vyriausioji Komi
sija yra visa valdžios paskir
ta, Apygardos Komisijoje tik. 
pirmininkas yra vyriausybė* 
skirtus. Taip put ir Apielinkės 
Kumisijoje. Kitų šitų dviejų 
žomeėniųjų komisijų nariu* 
renka vietinės 
Jos tuip-gi turi apmokėti ir 
tų komisijų raštininkus.

Trečioji daliu kalbą apie 
rinkikų sųrašu*, jų sustaty
mų, pataisymų ir apgarsini
mų. Tie surašai yra labui 
Hvurbųs, nes u*mu<> neįtrauk
tai j juos neturi teisės balsuo
ti. Kaip brangi vrn piliečiui 
balsavimo teisė, taip brangu- 
jam turi Imti teisingas bal
suotojų siinišo sustatymas.

Ketvirtoji įstatų dūlis kal
ba apie partijų teisę kontro
liuoti rinkimus ir statyti kari- 

i didatų sąrašu*. Tiedvi teisi 
gali gauti tik orgnnizarija 
turinti nenuižian 5b rinkikų 

j savyje. Jie turi apie save pra
nešti rinkimų komisijai ir pa
tys pasimšyLi imt to praneši- 
mo.

Penktoji d*lis knita apie 
takų pad n rimų rinkimų die- 
liuji-, apie apsisaligftjiinų nuo 
suktybių, ir upie suskaitymų 

K mdubtn batai.
šeštoji tiulis sako, kaip rift- 

L kimų pasekmė* bus suvestos
apygardoje ir knip galutinai 

® bus paskelbtas išrinktų nt-
ntuvų sųrušas.
Septini u ji dalis yra upie pro

testus prieš rinkimų teisėtu
mų ir apie tai kas tno* pro

k

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Delei sutarties su sovietų rdiėjonta, bu* *u t viki a* ir ju-

taa-' 
tyti jia iš pačių įstatymų, kū
rinos, kaipo avnrbiauiiųji Lie
tuvos iwtaivTod«wwtč» dolrn 
mentę, kiekvienas laik 'Ati*. 
jeigu užteks vieton, tepaskel
bia.

Įstatymų nuorašų čion pa
duodame.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biurą*.

b

I

(Babftiga.)

Dar nuo Rusijos vieš
patavimo laikų pas mus pasili
ko įproti*, jog pilnateisiu as
meniu skaitomi yra piliečiai, 
kūneliui suėję yra 21 metai. 
Iki 17 metų kiekvienam buvo 
reikalingas gloličjas, be kurto 
tokie mažamečiai negalėją jo
kių nutarčių daryti, o nuo 17 
metų iki 21 metų tos sutarty* 
buvo galinta daryti tiktai su 
žinia tokiem* nepilnamečiams 
paskirtų Kuratorių. Tuomet 
prisieina aiškinti, delei ko pri
imta, jog rinkimuose dalyvau
ja tik pilnamečiai, t. y. turį jau 
21 metu*. Rot kns nvarbiausia,

teisėmis dalyvauti v? rai ir mo
terys. Iš tokios teisės i 
moj valstybių dar moterys ne
si naudo ja ir Lietuvos moters ... , ,
IsotuM įstoja i eilt detookra- 
tiškiausių valstybių, kur joms 
tos teisės rinkti ir būti išrink
tomis yni duoto*. Rinkimuose 
negali balsuoti karininkai, ino-.... 
hi Ii moti karu valdininkai ir ka- Į 
n-iviai. Toksai atėmimas jiems 
trinių gul Imt įvyko delei dvie- j *0,lc’
j'ų priežasčių: vienu, kad risi! Spaudos Draugijos nariai 
kariškiai neturi teista pridera- jaė abi gavo už 35 centas, tai 
ti prie kukius nor* ĮMilitinės yra už pusę kainas, 
partijos—toksai įstatymas bu- _____________ _____ ——-----
vo išleistas Laikinos Lietuvos _
vyriausyls-s, o pankui, rarit, |VI
delei to. jog būdami ant frontu *W V Vv Rjdll>€ld 
ar tai kilnojami i* vienus vio-1 
tus kiton delei karo operacijų Į 
sunku yra nustatyti budos pa- i 
rių rinkimų. Tečiau yra Žino
mu. kud tus sunkenybės yra 
galima išvengti, nes pavyzdžiui 
Vokietijos kariškieji dalyvavo;

ridini* Lietuvos pripažinimo*.. 
Lygiai tokį pat un»ista4yinų 
yra pareiškusi ir Šveicarija. 
Skandinavų Valstybių (Dani
jos, 6 vedi ja* ir Norvegijos) 
buvo uesenai Ministerių Pir
mininkų ir Uisivnių Reikalų 
Ministerių panitarimas. Gauto
mis žinioini*. tame ftasitarime 
buvę* pakelta* ir l.ietuvo* ju
ridinio pripažinimo klausimas 
ir buk iSritias yra mums 
prielankiai, f’ataii aktas žadųs 
bnti paskelbta- už 3-4 savai
čių. Olandų valdžios atstovas 
yra pranešęs valdžiai, kad į 
Lietuvę yra pn-kirta Olandų

? |.T* 5 r* '•**"** •

Lucanii* ir Sinit, kurie jau 
atkeliauju Lietuvon.

Delei Santikių su Latvija.

Latvijos atstovas vra jm- 
reiškęs, jog Latvija nėra ]nuta
ri mi jokių hu lenkais sutar
čių. išskyrus kntiškęjį delei 
Dvinako juieinimo operacijų. 
Sentikiai tarp ’ Lietuvos ir 
Latvija* kas kart eina geryn. 
Latvijon jmųkirta* uuolutinu 
atstovu d-ras .Zaunius, kursai 
jau yra Rygoje. Jis pfckiliekn 
charge «1* affaires vietoj d-ro 
Alitipo. ta*nkų atstovu Rygoje 
vra Niwlxialkowskis.

Delei Santikių su Lenkijos 
Okupacijos Valdžia.

Lenkų okupacija žinoin-m- 
virtusi m*lM»pakenčiama. Plė
šimai ir jfiaurmnai pasiekė aug 
ščiausį Inipsnj. Bolševikai ir 
vokii ’-iai dab<r žmonėms at
rodo nugalėta įrioš lenku dar
bus. Tokių skundų į Lietuvos 
Valdžių ateina iš visų Lenkų 
užimtosius Įstatu vos. Lietu
vos Atstovą* Paryžiuje, p. Mi- 
lošius, vasario 9 dienų įteikė 
A Ii ja ntų Aiiiliajmdorrų Kon
ferencijai Pai-ytinje (Molin
gai išdėstytų nidų (M174) a- 
pie lenkų oktiŲdcljų Lietuvo
je, prašydamas, kad tiek Ali- 
jtintų prestižo, tiek liendros 
rytų kraštu situacijos atžvil
giu butų įsakyta lenkų ka
riuomenei tuojau pasitraukti 
iš pirmosios demarkurijus li
nijos, kaip ji buvo nustatyta 
1919 metais liepos mėn.. tuo 
žygiu galutinai nesprendžtant 
sienų ktauriino.

Ym guulos žrnionknti tankai 
okupuotose vi<»t(w Suvalkijoj 
šaukia naujokus gimusius 
1896, 1897. 1890 ir 1899 m. 
(tarp 21 ir 24 metų). Suvalkų 
miesto |iilie«'iiii yra mntan* 
prašymų Ententei. kad Su
valkus priskirtų prie Lietu
vos. Ueikų okupacijos valdžia 
daro represijas ir Uiudo tani 
žmonių ntilarimui prieiti tin
kamos situacijiKi.

Paskutiniu taiku aiškiai tė- 
mijaniu lenkų provokacijos 
akcija prieš l.ietuvius, lenkai 
gokonceutravo savo kariuome
nę ir tai vienur kitur užpuola 
tmwų sargybų, tai nem pasi
traukta, uorcdnmi jtraukti lie 
tuviu* į mūšį.. Lietuviai tuo 
tarpu provokuoti nesiduoda.

Liet. Atstovybė Amerikoje 
lPn«irušf»). J. Vileišį*. 

t»en»*riilta Lietuvos AtMova*.

Rusija.

Vasario 17 dienų ryte per 
Imtvijų iš Kaunu ______
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Misija į Sovietų > Rusi jų lietu
vių įkaitų ir lietai b vių apsi- 
mninymo reikalais. Kaipo į- 
kaitai pas bolševikus tebėra 
Rolmitavskis, KarMti* (!), 
ndv. Dirmantas, Kronas (!) 
Mikelinsky, Lapinas, Paulio- 
kaitta, Skripkn. Daukšu, Va- 
lentinovskis ir kiti asmenys, 
kurie buvo sugauti iš Kolčn- 
ko armijos. Aiai .Misijai paves
ta tęsti ]»ert rauktas derybas 
delei apmuntbiymo jmrnl 
giuvdUo lut-u. autuuy lustus 
tuo tikslu sutarties su Sovietų 
Rusijos alsiom Litvinovu 
Dorpate. Misija .turi uždavinį 
išrišti klausimų ir apie ben
drų lietuvių tremtinių grųži- 
nimų iš Ru.-ijo-. Tos spocija- 
lės Misijos pirmininku yra 
d-rns Jurgis Alekna ir narini 
Ministerių Kabinėjo reikalų 
vedėjas Tadas Petkevičius ir 
ndv. V. Bnrkevičiu*. Be to 
šiai Misijai pavesta yra kal
bėti* 'lutai prcliminarė,. sutai
ko? su Sovietų Rusija, o pa
čios sutaiko* sudarymas, kaip 
girdėti, gali būti perkeltas 
Imndonan nr Paryžiun.

Delei Lietuvos Nepriklauso : 
mybės Pripažinimo.

Klausimas apie Lietuvos 
nepriloiauMMnybės pripažinimų 
juo tolyn, juo eina geryn, 

j Taip, iš pasiuntinio Vokietijoj 
d-m l’iiiyckio gauta yni te
legrama, kad Italija pripaži
nusi Lietuvos nepriklausomy
bę ir Vasario 23 dienų išva
žiavęs jo* įgaliotinis baronas 
Macliioro Lietuvai jr iuitvijai.

Apie tat, kud Italija butų 
pripažinusi Lietuvę ir de jure 
uepriklmisonia vaistyta*! pat
virtinančių žinių nėra. Ang
lijos vyriansyla* yra jMireiš- 
kusi. jog ji nedaranti didelio 
skirtumo tarp faktine ir juri
dinio pripažinimo ir kad jei
gu bu* reikalinga, tai Lietuvos 
Steigiamu! Seimui susirinku* 
ir nustačius savo valdžių, ta-

išvažiavo

KATALIKŲ SPAUDOS 
DRAUGIJOS KUOPOS.
Visas šio* draugijos kuopos, 

kurios prisiimto Centrui savo 
narių mokesčius gavo dalį pri
žadėtų knygų: būtent—Manda
gumų ir legenda*. Dvi nuudin- 

llrf Imviri Kito* Urm-ncl
uub vviubu. ikuiioe

dangų k"0!*”- ^nr ueprisiuntė savu 
tižitKikcacio, tepadaro tai ir 
tuojau.- gaus kuvgas. Jei kas

jos gali gauti tas knygvlen. Jų 
kaino* yra:

.VaadagiMMr* ..................  20c

Gulima gauti ‘‘Draugu” kny-

DU. 1MKEL1S
14CTUVIB 

GYDYTOJAS IR CinRITRG.UI 
nnaM ir orv«un» r««
S3±£ Sc. Solstcd fftr. 

TUUM: t Iki n rrt»: bu, .> IM
* *** ' rarito’iaM* ****”
OtlJM*: 47ta SO. AjkbUtid A»c- 
Tai Ir»» MH T «. »Bk.T.Mku. t>T*.ar IKI
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MoLmIhh stato savo jiogaa kn<! 
tik įveiki i tuo* uematDUmk KVt 

ivcrimuK kn užpuola žmognua ku- 
n*. uAla ku Mrim daug lig* ir net 
mirtį.

£ *
Daktarai brreja an tais pavajia 

nnkimuoee j .savo Steigmmųjį j»—* nvn juu»
Seimų ir delei prigulėjimo jų arba išvaryti -iŠ kūno.

Didele Paslaptis.
Yra apie malonų akoiij anldataių, 
kurie savo jie#® sutvarko kepenan. 
vuMipriiia vidurius, virškinimo or
ganu* ir išvaro tų kenkvningų 
medžiagų, kr/ uunimikn viduriuose 
ir užnuodija juo*.

Tie Saldainiai 
Tai Partola

PARTOLA (trinamu vaiataa nuo 
užkietėjimo, nerriškinimo. tifono- 
dijimo žarnų, ir t. t Parttda Kai
liniu iai veikta lengvai, ta jokio

J. P. WATTCHES 
ATTORNKY AT LAW 
ux’.'i.gia asro&A-ras 

«m* < woor wrv«rr

X-
prie politinių partijų jokio 
niekam vargo’ iiėbrivo. Todėl 
prisieina apgailėti, kad taip iš
ėjo, tat įstatymas jau taip ta- 
|k> sudarytas ir, kaip girdėti, 
šiuo klausimu norima įvesti 
permainų. Rinkimų teisė liko 
atimta lygiai tiems žmonoms, 
kurie dainai savo gyvastį yra 
aukavę dejei valstybės, žino
ma. rinkimuose negali dalyvau
ti, kurie yra nubausti už tėvy
nės išdarinių ir už eilę visų ki
tų prasižengimų.

Būti išrinktais gali būti visi 
Lietuvos piliečiai ir pilietės, 
kuriems suėjo 24 metai. Ta tie
si palikta ir visiems kari#-

N............................... ..................................

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street 
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PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES . BOIFŲ

8114 W. UlUJ M.
Tai •fano* MeKlnUv 0U 

Valančio*: Iki 10 l*nrw

Vakarai*, 812 W. 33 St 
Tek Tinto MII f

Dr. G. M. GLASER
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riu* 6 dėžutė* pirmaeilėje Apticko- 
jt l’artcm, 160 SeevuJ Are. N. T. 
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takai pu vėjingus, nes tada rin
kimų teisė sulig vardo pri
gulėtų žmonėms, o sulig tikry
bė* jwirtijų komitetams. Tat 
yra visai nedemokratiška.

a
Turime tikėtis, kad'šitų di

džiųjų sunkenybę kaip nors 
|H*rbrisinn*. Jei Ims uiiuny** 
daug tarppariijiuėe etiko-, 
(ui heahejonė* bus viskas ge- 
rni, bet jei etikos pritruks ir 
***«»<•«»• !•••••« «•••!•-4»«»v« •«•«••••• V »4CWa« 
kitur, tai galime susilaukti 
stambių nenialonnmų. Bet dėl 
jų negalime atsižadėti taip ge-1 
ro ir naudingo dalyko, knip 
yni pruporcijonališkumiui.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgą* 
r*0> R»f ItMl *« 

Kaupu 6 Lnoviu st. 
Taldonaa CanaJ <JSJ. 
Valandom 1—k Ir 1 iki V

" Kelei ri»” rašo:

“KEL.EIVIO’' SKAI
TYTOJAMS.

Prašome draugų skaitytojų 
nepykti, kad bnvoni priverkti iį 
“Keleiviu” numerį .keliom* 
dieumus suvėlinti. Ne iš musų 
priežastie* tai atsitiko, ne* *n- 
giilo elektros įtaiso* ir jier ko- 
!•/>«•« h a aMM****!
pajiego* mašinoms varyti.

“Kai.” Administracija.

Kitas Bostono luikraštis ra
šo:

DU ŽMOGŲ KALTU, KAD 
ELEKTRĄ VOGĖ.

J. G. Grauži s ir Stanlrv Mi

••haelson leidėjai lietuviško sa- 
Įvaitraščio “Keleivis” šįryt ta
lpa pašaukti Rntith Bosimi ap
skričio teisinau, kultinami už 
elektros vogimų. Abudu prtai- 
Įiažino kaltu ir dalyki* tiųs* 
nukeltos j balnndž'm l d., kad 
taptų užlmigtas.

Tapo pristatyta prirodymų, 
iš kurių matyt*, knd triolm. ku 
ris naudojasi laikraštis, pri 
klauso Gegužiui ir Micltavlsu 
uui. Ji ta|xi pastatyta 1916 iii 
ir nuo tada laikraštis naudojo
si elektra. Sulig prirodymų tų 
elektrų gaudavo neteisėtu bu
du pasinaudojant tam tikru ka 
helio pagavimu bestatant trio 
bų.

ATSIIMKITE LAUKUS.
-------

“Draugo" redakcij<ij randu- 
*! •^ėroyicji 1? tlaiSIrg, 
Alinai Ginki itnfici ir Pnul 
Getrchius, ir apdraut^as Jonui 
Bagdonui nuo Mot. Bagdono iš 
Kiškelių kainm,4Jlėno* g|wkri- 
či". Alsiimkitiv-

kimu ir valdininkam*, tik jie Joiusmo netaip kaip kiti vaitui. 
Seimo taiku privalo išeiti iš jų Saldainių Parieta galite gauti už 1 
užimamų vietų. Atstovų gitai- diJieri vienų dėžutę. o už 5 talic- 
čiu* naitatonms nuo 15 tūk
stančių gyventojų. Apie lietu
viu*, gyvenančius svetur, įsta
tymuose nėra nieko pažymėta. 
Suprantama, jog ka* ym aplei- 
dę„ Kiivo tėvynę, tas nustoja ir

■t.n.ali rimo in* tiirimn I---------
Teėjau nepriėmusieji rvetirnoulB 
pHietybės gali būti išrinktais. 
Steigiamajam Seiman. Tam 
tikslui reikto, kad by kokio* 
rinkimų apygardos rinkikai 
pasiūlytų išrinkti a<aneiiį, knd 
ir svetur gyvenantį, nors ir A- 
merikoįe. ir Jrnd nemažiau kaip 
W rinkikų tų pufalymĄ pareųi 
tų, įtraukę to asmens vantų ir 
pavardę į kandidatų sąrašų. 
Be to n* i kala ujama, kad prie 
(ūkio surašo hutų pndvlaa raš
to kiekvieno kandidato pasira- 
šytau sutikima* Indi renkamu 
(parRgrnfn*-34) Tėkšta kandi
datas gali Imti įtraukta* net į 
penkių apygardų sąrašus (pa 
ramstau 37). Tie sarnšai tur
tint užbaigti vėliausiai |>er tris 
savaites prieš pačiuų rinkimus- 
T<s|r>| tie Amerikoje gyvenun 
tieji Lietuvos piliečiai, kurie 
norėtų dar atspėti pastatyti 
savo kandidatūrų, privalo sių
sti savo sutikimų. • *.* i

Apie patį būdų riukia:ų.^OD

«•

i Dr.A.BURKE
(Lteturia) . .

SU W. MMtuM Osr. 
Fultevllle. iguana.

riMoniB lifomto pnioia
Nnu ■ rtrt 1* w. tyt» 
Su» 1 Iki ( nu. po Plotu 
Nuo IMI vai uk«t«

S. D. LACHAWICZ
0Mb«hM >*MeIVS4MI k* n*<kAl« mslrtfe*

*4*kkU o maa»4a>M lx»J* ul<u*dl*il 
W. 23 PL Chicago, m.

ToL

JOSEPH C. WOLON 
.jetuvta Advokate? 

nao.ua šalie: *thkkt Gyvaaiaa T*L fltaaakottt tt mi tr. »*-•*
T<d. Reckw»U *»*» 

oočaflo. &u

****>W*»*e*»»**M>>**ra*

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvi* Deulhte* 

10*57 So. MĮcklgM, A

VAlANTKMi • na • tM
,eei***3.atwe****M

nao.ua
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Penktadienis,

FARMOS.
Dahnr laikas pirkti nes pas

kui bus pervedu, mes turimo.
. • - a ' 4

su gyvulius su gerais bud in
kai* t«u mašinom ir su viso- 
kiais įtaisymais visos dirba- 
mos ir senoš fanuos netoli 
Chicagos gerinusios formos vi- 
so H’isconstn Fond dn Lac 
County daug Lietuvių npgv- 
venlų tarp* ežerų kns norite 
duzinot apie tas fanuos 
kreipki lis prie to kuris išbu
vę® daug laiko ant faunos jr 
gerai susipažinęs tik ką par- 
grjžęc iš formų duos visus pj 
tarimus kaip geriausia butu 
prie meldžiu kreipkitės tuo
jaus du dabar laikus

WALTER JANULIS. 
With M j. Kiras Oo
šio. zuluuvu ak uuoago.

’ r

gJMym* (--urnailiana, lt kati, re-
•oto aa* «. v«M« u*r». M.
•MUaL N*t lt takia, kerta trati (• ,tį.
Oaa (► eadrydonu tiri JokU-» yaiatala ttt- 
Jam s*’" «>.U|| laiuicvhiAi Jia naikina 
ark. M-m • te»:kw> .trvak. |aU-.la ; ki»uX 

attvatuK nona MraikaRuiM Akto kaa lt Smo- 
•ana Maniui Hkaa<Wltinai khniMk vapu- 
m«ml» vimu ataottaia.

uictoiu-vra

naUJAS GiuiMO BuuAS 
PERGALI REUMATIZMU

Tik-, nciuie Pykai Hobiam' KrntHnJai
*rru. ■**. h, r. t»i- ima m* t.*.:*..

H »»u« „link. I.ul, lUa.la l'rmaa 7«ata- 
n* ir Ha aaikrmi. kart raina* yra rara*. Ha 
Mal, kart kteaviara* kratytei** KaUoia-.ų 

'(tykai 7t<’ rakei kart ii. -artlktlat’ Hnn.a 
I HK.no a*k» ’K-I ydrartytl Juiiul kart 
įkąra vaiaia. tl- t!Sr» r—aa* rauana- 
Hmm*. uaOartui ku|‘ lirai ant v ai*t*t*- 
vvj»a » kart » Jotie lirai nre.H.A-
jo A* Jkma pelaiaa,U r-ai* t»< pakMI lirkai.

*M«U Mklrpal »i laauakinik kaata au aavo 
aararAa Ir adiaau U t* nt kraaaa rortno- 

a pkalvar luaa jpktlMcat o.*r>ao<xUina»:
r. H Ilelana IMU' Orimo n«u»ro, kyra- 

ruar. tt. T. .» kaliu tiktai tteaa
Pakali am kk«t(koo artra**.-

Iš - Fabriko-Važinetojui
KTAi nmT »V MKIGltt 
nr* U maiurtnaiv
1.4 thi tio «m ditrart*.
tlAM-tUC OI 1 KATU Al s.u- 
fe—.' ii JUT.UiM. !W3r5«- 
or tr tU44ui. K«<nw «rau. 
(lai-* Mk- I*H1«TATOWK 
tniUM <Ul HMaUUuK JO 
(Mrnv J>»iroJiitt.Jirn«l 
URMAI 1<MOKK<C<AI J<4- 
VU «**<.iv, |>wk»*<1 m«>/« „■ 
ml lovuini <n«*M
•^»<-iJ*l»w Voltu*
tojai riurti k,IK** 
HITirUS'MAl. Im(«. 
ratui ir kiti rMU*ll(i«l rtntk-

ttiylAK* (tvUiMc r*tv *r 
*M« Kairi,* aaiuiiut n>u>ų 
rtllail* Kaucrv Ii*<*l1»ou. 

k»lu*> ir loavy* u* 
1 jirtMatrv ?«>•» 
|-J r»ClM COMFANY

Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas.

7 - • - -----
(T«sa)

F. Virakas pastebi, kad I.
V. paskola yra teisėta. 

‘ N. Pakalnis: Nesvarbu 
valdžia veikia ir kaip 

■ susitvėrė, bet Būdami 
tautos. įlarhinmknis

> dirbti. Valdžia nž viską atsa-
1 ko. y

K. Krušinskas nurodo, kad 
paskolos reikalai neaiškus. 
Neprieinant prie išvadų, pas- 
kolto reikalus pavesta aps- 
varstyti giliau rezoliucijų ko
misijai ir pagaminti tam tik
ras rezoliucijas. f

Lietuvos Lfoosvbės Sargai.

kum Pr. JJucyt*. Pus mus Ame 
rikoje, sako, yrn d- ’• militari 
organizacijl: Lietuvos Liuosy- 
bės Sargai ir Kareivių Susi- 
vienijimas. Lietuvos militare 
misija turi j tai atkreipti ati
dą ir pasistengti jus sutaikin
ti arba patarti kurią iš tų 
Mviejų militnrių organizacijų 
Amerikos lietuvių visuomenė 
turi paremti.

Kun. F. Kemėšis nurodo, 
kad militarė misija, kaip ga
lima buvo pastebėti iš jos 
darbų, griebiasi ne tiek mili- 
tario darbo, kiek kultūrinio. 
Reikia išnešti pageidavimas, 
kad jnilitarė misija pasisteng
tų suorganizuoti kareivių bū
rius ir juos tuojau perkeltų 
Lietuvon kovai už musų ša
lies laisvę.

Kun. J. J. Jakaitis: Iš pasi
kalbėjimo su majoru Žadeikių 
paniškojo, knd militari* misi- 

ija nomnno Amerikoje organi
zuoti fiziškos paramos Lietu
vai. bet gaminti pagalbą Lie
tuvoje sutvertai armijai. F. 
Virakas: Jinai bando suorga
nizuoti medžiaginę Lietuvai 
paramą.

A. Vaisiauskas: Militarė 
misija turi du tikslu: organi- 
znoti jaunimą cin ir siųsti jj 
Lietuvon.

Federacijos Tarybos suva
žiavimo atstovai išklausę kal
bų ir diskusijų apie Lietuvos 
Liuosybės Sargus ir Kareivių 
Susivienijimą pereina prie ap
svarstymo kitų reikalų.

Federacijos vidujiniai reikalai

Kun. F. Kemėšis Federaci
jos konstitucija skiria i dvi 
dali: programinę ir teknišką. 
Programinė dalis privalo būti 
pritaikinta prie dabartinių 
Hocijalių reikalavimų. Tolinu 
nušviečia santikius Federaci
jos su*jos skyriais. Kokiu bu
du intraukti parapijas j Fe
deracijos veikimą ir kaip ga
lima bua sutaikinti klebono 
• W*4***4< «»«« irt® H’**

Kun. 
kaip 
jinai 
savo

turimo

Gijos Tarybos atstovai naudo
josi lygiomis teisėmis.

Parapijose* tegalės būti j>o 
vieną Federacijas Skyrių, 
prie kurio priklausys visos 
katalikiškų organizacijų kuo
pos, draugijos ir parapijos.

Klebonai, kur bus reikalas, 
iš parapijos narių, kurie ne
priklauso prie kuopų ir drau- 

gali sudaryti Federaci
jos kuopą, kurios nariai mo
kės į Federacijos iždą pu 10 
centų j metus. Federacijos 
kuopas atstovi] j Federacijos 
Tarybą ir jos suvažiavimus 
negalės rinkti, liet galės siųsti 
savo delegatus j Federacijos 

draugijos, parapijos arba cen
tralinių organizacijų kuopas.

Federacijos naujos konsti- 
tncijos projektus parašyti iš
rinkta redakcija iš sekančių 
ypatų: Kun. P. Bučys Kun. 
V. Dargis, Kun. P. Lapelis, 
Adv. M. M. Slikas ir Kun. F. 
Keirfėšis.

Konstitucijos Redakcijos 
Komisija turės pagarsinti 
naują projektą l>ent 2 mene
siu ankščiau Federacijos sei
mo.

1.0 minučių pertrauka. 
Sesija 3-&s, 8:30 vai vakare.

Pirmininkauja kun. Pr. Bu- 
t'ys. Svarstoma toliau Fede
racijos vidujiniai reikalai, a- 
pic Federacijos Tarybos sąs
tatą ir jos suorganizavimų. 
Ypatingi] nutarimų šioje sesi
joj nepadarytu.

POSĖDIS 2 RAS.

*• «

Vasario ii d., 1920 m.

Sesija pirma.

9:30 vai. ryto pončdį atida
rė kun. Pr. Bučys. Vėliau pir
mininkauja kun. J. J. Jakai
tis. Lietuvos paskolos reika
lais komisijos pagamini eis re
zoliucijas atidėta apsvarstyti 
3 vai. po pietų.

Federacijos Sekretorijatas ir 
jo užlaikymas.

Referuoja kun. F. Kemėšis. 
Mokesniai j Federaciją buvo 
labai maži. Centralinės orgą- 
nizacijos mokėdavo j Federa
cijos iždą po vienų centų nuo 
nario į metus, ntskiros drau
gijos po 2 centu. Dabar moka 
visos be skirtumo po 6 cen
tus nuo nario į metus. Tautos 
Fondas ikišiol nemokėjo, nor* 
konstifucijoj ir buvo pažymė
ta, kad prie Federacijos yra 
prisidėjęs. Jei visos organiza
cijos, draugijos, parapijos j 
Federaciją užsimokės, Federa
cijos sekretorijatas galės už
silaikyti. Federacijos sokreto-

t

FARMU PIRKĖJAI
pirmiau _ 

gaukite platesnius pueUatntmus 'U 
IJntuvtu 
kulnai ja U’tscpBalnn. kur Jau daug 
Ifetinria gyvena Ir dar tukatančiai 
ajielgjvena nra ten trim labai ge
ra opi korto* visk** lsiuu gerai au
ga nepaisant kokie motai nebotu, 
Dangum* mtonj tdrkeju buvo Htvatt- 
nija pu daugel valelių l«t Uaka- 
mesaea riete* niekur nrgAif jn rasti. 
Virta labai pulki, tarmo* rondaai ap
linkui nilratoli kuriama vtat bltnie- 
rtai rr* ŪMuvlai ir onr yra proga 
kellstti* bisaJcnams atidaryti kitokius 
btstttn*. nr* trutTVharae Islke bes bu- 
dartuaiua aaicta* dirbtuvių. Dar da
bar temo labai ptgt sullginant *u 
kitu kompanijų prekėms tai musų 
bendrov* parduoda per pu* pigiau. 
Orallos upė* edmat dabina vtaa a- 
plulirku tlsur gert lulial kad tr 
Mmctsuatauie o*e vlaųr galima U- 
vailuott Zodliu aekant vIM parnn- 
kutnal dėl fartnnrtu yrn ant virto*, 
nntr idrtuvikkal kalbama, sakoms

negu pirksit* KARMA

bMtdrnvėo. apta Uatunu

tiajal >uriaM kaip kad Mnadavud 
Lietuvoje. .

Km norite pUtnmlų poaUkinlr-.n. 
tol prMV«ktte tt’O edittoa. o nuo 
-prlaiuttme Jvtna kairei o ra platea- 
nuta pMiUktaimta. povnlitiUio Ir

'-i* v ' •;)

Libcrty Laad & Invcriment Co 
3301 S. Eelated 81 I

Nebūtų Paprastų Darbininkų 
visa savo gyvenimą.

Tikliauahu bulius |«aiikli 
būdas palikti ravistovių ir 
bulj savo 1k»su lui įsigyti for
ma. Mes pagplb>tinw kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iŠ musų 40 akrų 
fannų AVisconsine, Lietuvių 
apgyvantoj vietoj, kur gulite 
turėti Lietuvlškiis Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far- 
įnoriai kurie nuo seno ei ortais 
turi apsipirke farnins bus tavo 
kaimynai.

Rašykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta progn. o mes jums 
prisiusime kumputė '^įrodant, 
farnias, gelžkeliai, L.iėstai ir 
javui. .

(Agentai Reikalingi)

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dcpt. L. 

Eagle River, Wisconsin 
Arba 908 Pcopies Gas Bldg. 

Chicago, III.

Oleomargarine

Žemos Maisto Kainos be Žemesniu Rusiu

ERNEST WEINER 
DRY aoODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Bt?.
Mm dt-olarn* dnrut'a*

Kotvcrgali Ir f»ub*tomla
Dideliame ppatrtnktn... gscnimi 

Visokio xnaterl}c!aL valkams drabo- 
UaL MoM* tr pdnrtAa

Piuksnos

RMOUR’S Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai
sto brangumą be sumažinimo maisto genimo. Pinigus kuriuos sutau

pote j mėnesį laiko vartojant oleomargarine, jums tikrai apsimokės.
Užtat, kad. mBSt yra augs- Alcomargarine padi-
čiausios rūšies produktas, jus bu
site užganėdinti jo gerumu, skanu
mu ir maistingumu. Užteptas ant 
duonos biscuits, pyragu ir H. L&- 
bai skanus užteptas ant karštų bly
nų ir unfflcs arba ant daržorių. 
Vartokite prie turimo, kepimo ir 
apkepinimo. Duokite jo užtektinai 
vaikams. . - *-<

rbta su moderniškiausiom mašine
rijoms per geriausia išmėgintas 
metodas ARMUOR’O oleomargari
ne fabrike iš geriausių ir gryniau
sių taukų pačios Valdžios peržiū
rėtų.

Užsisakyk Oleomar
garine šiandieną 
šio gTocerninko.

nuo savo arčiau-

79c
PLUNKSNOS.

uummmimimmiHimiammmimnm

ARMOUR^įCOMPANY
79c

CHICAGO

HA5TEp/įfį<5T5TEn

KdpDvboi, paeinaaMfM nuo jtf nidirbimo. Teigimo, Banuriu ir numenu 
tiMgiiDu, tknuamu etrcnoBo, yn gnriUt pnAalinAmoe, v&ru>>nt

PAIN-EXPELLERI — 
“Draujii Brikais”

Aolncyao*, korio* k»r> dalhiojo Jo veikiantis j|p£8, daupau be Jo neapūeina.
Yra tik viniM Pala-Eipelleris Ir dol Juau apMtųroJinio, JU yra pelenklintM 
uiu»u vattbairnkliu

-A.MC! HOR, (IltareL8)
Jei iru ant pokeUo ntra raUbaieuklio ikaro, tai JU nfra tikros ir Ju» tokia 

nvltnkiio. Viaoee opUekooe po 8oe. ir <J6e. Tai}>p pdima panti po« ildirbčjua :
P. AD. RICHn-R & CO.. 326-330 Broodrray, New Yoric

M.,..,......,—..
T«t#«!suiiMa 4 ijtiltui* 4*

DU W. A. MAJOR GYLiITOJ.V, IR CUIRUBi^AS
Vflaos 11T>3 M’-*X»axi A*«. į 

Adynoa *:*• Iki 8 ^-Tta — 1 Iki’ 
3 po plotų — C:J» Iki Iztt raktiro.
Nedėliotais nuo it ik, 11 ikryto

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 Bt.

Kan>p. 48 Oourt 
lira. 1338 W. *» Arenas 

Telefoną* Oeero MES
Ofleo Cicero 4* 

KALBAMI. I.IETVVIAKAI
X- tt

JEIGU JUS MANOTE
Pirkti “Ūke” teisingai be 

apgaules. Mes duosime Jums 
geriausi patarimo negu kas 

I kitas. Mes turime daug ūkių 
visokio didumo ir prekės, tu
rime su givuolius, Mašinoms 
Sodnais užsėtais Javais ir taip 
tolinus. Mes parduodam ant 
labai lengvų išmokeščių, mes 
patįs esame ūkininkai ir nnt 
ukiu gyvenam. Užtai mes 

’ gvaran tuo jame žeme ir pope- 
rias norintis gauti geresni 
patnmnvimn. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant.

ZKIAJUA iUOAI £ CMU1 13OUI 

Scottville. Mich.

T*l. Droror 7041

Dr, C. Z. Vezelis 
LIETI VIS DENTfeTAJt 

Valandų*: *uo 0 rytu iki 9 rak. 
Nedūlloml* pagal aularlnsj 

4713 SO. ASHLAND AYESUK 
aru 47-to* Gauta

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
UucijB Utc:na Ir mokymū bu4u Ju* 
Irumpu laiku l*uwk*lla viao ama

to.
Maa turimo dldUaualu* tr goriau- 

alui kirpimo, Ooalgnlng Ir siuvimo 
•kyrtu* kur k)rkvl*«M« gauna gnrt» 
lirukUko* Lrslmoklndumaa

Vibuooo oluvimo ekyrluuM mokino* 
euro tuo* oloktroo Jleca.

Kriokiamo klukvlcn* Motu tolio ko- 
ktuo laiku, diena Ir ar vakarai*, pa- 
Kliurkti Ir poaikulbeu dėl aolykU-

Pnttrrnu daromo* millit mlerou. vi- 
aokio Miliau* tr dydllo I* bot kurio, 
madų kručo*

MABTER DESIGNING
SCHOOL.

J. f. Karatcka. VodtJ*>
19# N HTATE STnEET, CHICAOO 

Kampa* Laka St. ant 4-ly luby

!
KFARMOS z ŪKĖS.

Jau dldUuma* art nuMoJu viltie* 
kurt n**ni* alfrtrlnt** yrnrrviHl—n* 
Ir bevelk tiara non net p*(i vyriiu- 
»yb« nuutojo darbu vu«t netraivdamn 
aurartl budo. Ka calUM* daryti kad 
to Ikvenru* yra du u r Zmanių knd 
to nekenkia k&i-sl u«t fermeriai 
na* farmerial ncĮ.vrka tnul«lo bei 
da parduodu uJ k# irau nu rn g«rra 
kaina ir nitaiŲ turtu* auim kandim 
Ir nte» turim iiakiuni gyvrnbiuj no* 
nnolfftrdl (UtnaniivUiA tauri Gor- 
Uainlcjle taotluCiul JrJ kurie norttr 
ramaus nrVMUrii-. tai ln*y*tkll aau 
ferma bet kur rali m* Nunirti cvr.i 
vieta hm reikia Urmą taip rinktis 
puiiuJiauia kaip kad vaikina* r»n»- 
rainua v**u o renK-uu nterama joi- 
ru tamsta nusipirk*) kur farms o 
Imtam netniM ulccn.-dinta* tai yra pa 
Irslnlnuu syviinlrno kad apsivvdus 
bloga pači* laljrl tnrm patarmių kur 
tolima surasti linksma vieta uri Ml- 
-Meino lietuvių ūkininkų tui-r me* 
čionai turtui, ■uaivnmtjtiaua Ir urau- 
rysta* Ir parapijų* ir vuoikln* paai- 
linttam lalruu* musu luinai jo J Jau 8- 
ra tr gana t tirti n* u natuvlu ūkinin
kų itmb asvn tarp* turim viozik/ų *. 
rnaLnerijų ' kalt* ui tamdirby*' -1 
niukinu. įritinu truljnų sui-t-*n*'tl!lų 
Ir taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kam 
tellMtlm vien* 
6iaJ *tob«*> maudami Iktnvių durb*- 
tern* ūkininkavime kuda iiatuvis nu- 
Mperka ferma tai 1 pora molų Jau 
taa namas atrodo di nr kitoks mus 
čia apsuo-rentu pa* runa Gertilu- 
mle tta*rnor*daml pirkti ūke krclji. 
I*£vidauj*m* kad •««• rtauirt«n«i do
rų ir darbVlų Įmonių atralluotų ir 
kilia* prie dorų ntebua^a Unur.lu o 
ne prie Vtaaudotcjų nremų kurie‘ne 
palįsta Di*vv a* iria tik drrtrtl 
VdKl krvtpkltle* tūlo Av Antano 
Draurr»tf< Cuvtor Mlchlcaa kur 
va*i liuri ir louausi uaiaina*^ pei
kia u* o mn* turim tam Ūksiu aun- 
klr’n komintja kuri jum* j>niarnvt>i« 
tr po talku Braškynu kad arontn* 
sp*uro ant ar dauatau kur
tanklauau taip anų t laka. «u d-u*iati 
informartju kraipkitr* *uv a<lr«-ra:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Ouster, Michijan. 

c o Kzs. Dutmora-

*•«♦«**•«««•««••41MMMM

EImKL 833 So. A-MUud BĮ«. Cbh««o
Telefonai Uayniarkn S1W

OR. A. A. ROTH,
Runa* rydylujo* ir ctilrurcnr 
Sp«x4)*l<*la* Mol< rttkij. Vyriukų 
Vaiky Ir vt«v dirmil*kq IIrų

X3&4 Ba. HoUtrd St. CUJtncv 
Telefoną* llrou-r 8B83

VALANDAS: to—11 n to 9—3 po 
t<lWa» 7— B v*|r ■r«w4AI<4W**šo t4ĮL_«« *4

Juo mm neprivalom 
sveti n tnučlų reikale 
pritruk** m«* imul- 
klian i>«-« - itlmtsu-

UI

*• •ttvW« • we*a*ra «T
rybos ir Federacijos Skyrių 
patiestais demokratybės pa
matais. Parapijų mokesniai.

Šie klausimai sukelia daug 
disknsijų atstovų tarpe. At
stovų nuomonės griežtai prie
šinami viena kitai. Ke’etas at
stovų nurodo, kad Federacija 
yra vien kultūros įstaiga, ki
ti pabrėžia, kad Fedcr&cijn 
turi bnti katalikų politikos 
Ir kultom* centro, primini- 
kenti krikščionių demokratų 
takto ir doros. Kįla ginčai dėl 
mantikių svietiškių veikėjų sn 
uvuauiūam. To gaau ilgų dis
kusijų prieinama prie ben
dros nuomonės, kad Federaci- 
t~ t— »——n—

Chicago.!

jra ratiniMvuo <*■*-

tnlikų kultūros ir politikos 
centru. Į Federacijos Tarybą 
bus renkami atstovai demo
kratiniu budu: nuo centralinių 
organizacijų, vietinių Federa
cijos Skyrių ir apskričių ir 
I<eikra5čių Sąjungos. Fedtra-

rijaio biudžetas j metus sieks 
$3,000.00 gal suvirtum. T.uos 
pinigus galima sudaryti iš 
mokesnių centralinių organi
zacijų ir draugijų.

Kun. J. J. Jakaitis: Reikia 
kapitalu* sukoncentruoti. Tau 
tos Fondu* turi būti genero
lu* musų sliUuinvDvb ir tautus 
reikalų finansuotoju. Amen 
kos Lietuvių Raudonasis Kry
žius turėtų likti ne atskira or- 
mnhacija, bet Tauto® Fondo 
šaka. Tautos Fondas turėtų 
musų kultūros ir politikos rei
kalus aprūpinti, o Rauduuusis 
Kryžius Uo *aka) pageibą 
kareiviams ir vargšams nešti.

L. šimutis: Tautos Iždus 
* vi* ♦ - 2. rr* ..« >bumairju vu aouivc tumiu, w 
kiu budu Tautos Fondas su 
Federacija dar arčiau sunirišė.

Knn. pr. Bučys pastebi, kad 
reikia ištirti, kaip kitataučių 
ir kitaminčių organizacijos 
savo iždus augina- 

(Daugiau bus

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
raiūoudiuuc ųž žciuiuuaią luoną. kur kitur Uup ueguusL 
ašinėlią laiškam! drukuoti ir ofiao darbams yra naujau-Mašinėlių latakams drukuoti ir 

dm madog. Vilaikom visokiu! laikrodžius, žiedus, fliubi- 
nius ir deimautinins; anunafouua lieturilkaia rekordais ir
umceriuijų gvrikuuų, armoniką rusuką ir praniuų išdir- 
bračią. Balalaikų, riurų ir smuikų, kokių tik neikia Dir
bome visokiu* fenklua draugystėma taiaome laikrodžiu! ir 
tn u Mikai i tikus instrumentus ntnakanm&i

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Trini anai: DKUVEK 7309
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2. LEGAL1S SKYRIUS
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Perskaitykite kas seka iki galui
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NAUJA BUVE1
LIIHUANIAN

DEVELOPMENT 
CORPORATION

1

t

294 EIGHT AVENUE
CDR, W. 3Slk ST ■

NEW YORK, N. Y.

Ką tik užbaigus savo organizatyvj darbą, L. A. Bendrovė apvainikavo jj persikėlimu 
į naujus, gražius, nuosavius namus, Icihių paveikslą čionai matote. Namui yra dideli, pato
gus, kainuoja L. A. Bendrovei $100,000.00 ir yra specialiai pritaikinti L. A. Bendrovė* 
Raštinei augštutiniuose augsiuose, gi apačia ištaisyta Lietuviu Bankui. Taigi, nuo šio laiko 
L. A. Bendrovė nustena būti pas kitus kampininke ir persikeičia j pas aave —i
nuosavuoše namuose. Nauja L. A. Bendrovės pastovi buveinė yra spcčijaiiai pritaikinNT 
prie L. A. Bendrovės plataus veikimo ir randasi nepaprastai patogioje vietoje, New Yorko,’ 
pačiame centre visų susisiekimo kelių, arti gclžkeliu stočių ir laivą doką, — taip. Kad A- 
merikos lietuviai turi dabartės puikiausią vietą atlikinėjimui savo ekonominių ir bankiniu 
reikalų.

Ūžtad, užbaigus visą savo vidujinio susitvarkymo darbą, L. A. Bendrovė šiuomi pra
neša plačiai Amerikos lietuviu visuomenei, kad savo (vairiuose skyriuose atlieka geriausiai, 
nuosekliausiai ir pigiausiai sekančius reikalus:

1. FINANSINIS SKYRIUS — atlieka organizavimą ir finansavimą pramonė* ir prekybos 
įstaigų kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje.

išdirba įgalioj imas, pajieško paveldėjimus kaip Amerikoje 
tai ir Lietuvoje ir atlieka visus "kitus teismiškus patarnavimus.

3. BANKiNiS SKYRIUS — a) siunčia pinigus j Lietuvą sulig bėgančio kurso, išrūpina 
pasportus vtžiavinuu j Lietuvą, parduoda laivakortes, išmaino pinigus, perveda pinigus į 
Lietuvos Bankus ir tt b) Tarnauja kitiems Bankams ir Bankieriams pervesd'nime pinigų 
į Lietuvą.

4. LIETUVOS SKYRIUS — 24 Laisvės Alieja, Kaunas, patarnauja Amerikos -Lietu
viams visuose pramonės ir prekybos reikaluose sąryšyje su Lietuva.

Taigi kas turi kokį nors pramonės, pre-kybos ar bankinį reikalą, visuomet gaus pa
tarnavimą Lietuvos Atstatymo Bendrovėje Vienintelėje įstaigoje nuosekliai ir rimtai rišan
čioje ekonominiuose reikaluose Amerikos Lietuvius su Lietuva.

I’aikutiniaj* laikais Lietuvų* At 
statymu Bendrovė miaidurė bu taip 
daug visokių užpnulūuų, šmeižtų, 
intarimų ir neap.vknntoa. knd į ši
tą vijiką yra bu t i na* rvlkaln.* atlai
kyti, tuo lutiiuu, knd Raštinė, užim
ta iki ptuikutiiiUMn laijHuiiui baigi
mu kelti L. A. Bendrorėa kapitalo 
ir tvirtinimu L. A. Bendrovė* vi
dujinėm orgntiiravijoM imi vienu*
niinutėK* Įtiko nugalėjo paŠvętdi 
ntKakinėjimiii j šmeižtu* bei užpuo
limu*. Netiktai ta*. Dnup li* |>u- 
prairto Iii Milo laiškų <Jelri nugšėinn 
iidėatyių p Kežančių, kni|> lyguti iŠ 
pru*ža*tii*ą darlio. nuriftto ku ruoti- 
mūri prie krauKlvutoai, negalėjo 
būti lniku atlikta. Vitad, L. A. 
Hmdrovin Ilnitini iiuomi otri pra
to priri rimta tuoi, kieno tulikai 
būva ntufuntopti į laikų.

I5« t ne tame dalykai.—Kuomet 
koks nork dnrhaa pradeda klek ge
riau arktis, tuojau* atairatidn pa
vyduolių, kurie, jtampę vėtąs ravo 
ptuitungite. kliudo veikimui, fiiuo 
laiku tokiajuc pat padėjime u tai ra
do Ir Lirtuvua At«tatynio Bendro
vė. PaM’kinitūzui užbaigtu savo or- 
gnniratyvį dari*}, sukelti* rimtą ka
pitalą reikalingą LietUVM ekonomi
nio atotatyiuo darhatim. peraikt'- 
lituit j gražų, nuosavų namą-buvri- 
nę Ir Ineinant jau j tikrą, rimtų vei
kimą. Lietuvon Autaiyiiio Bendro
vė atolga ir netikėtai Kuritiko su 
dkffianatei* Hyuumlų užpuoUm#!*. 
Grrbiarurm* skaitytojam*. h<- abe
jo, teko matyti htrai|MU>iua “Kėlei- 
vt-jt.” “Drsugr,’' Keistučio Šliu
po stritipąhitM “ Tėvynėje ” J. W 
Liutkaiuko strnijnaiius “Vienybė
je Lietuvninkų." Tas viskas ir dar 
KkleidimuM vl*»kių šmeižti; žodžių 
•tune lilvum V_■ S Hwwll,w.ii1
ir laimi kliudo jurios normaliam 
darbu vintui*] ir veikimui. Taigi- 
kad tam vidumi ant toliau* na;- 
sli kelią, žerti aus paduodame p.,-

I

ntiki imu n*, kurie parodyti diilyku* 
tikroje avirsoje.

Ib'i pinu, negu eitame «u išaiški
nimui* punktą* po jianldui, reikia 
jriž.iuroti iš kokių Miltinių ifirinn 
dnugūnitan užpuolimų, ltiišo prieš 
L. A. Bendrovę “Keleivi*" ir 
"Draiiinte"—juk aišku krait i—va- 
duvRujiuti jinrtyriua pobūdžiai*, ne
moka Mpmtai, knd L. A. Bendrovė 
yrn ekonomine <>ripuiir.Mcijn. oto- 
vinrin nuotoliai partijų. Keūtutto 
Šliupus patalpino “Tėvynjr"-nic- 
kuoini nupninatimtų Ktraipmij prieš 
mu«ų Bendrovę tiktai iš nmin-riiokn 
krrštn prieš kui-kuriuo* Lietuvo* 
Atatatyino Bendrovėj direktoriui) 
nnt kurių jin yra nipykęa. Pagu
liau*. ant kirk paaitŪtėjimo verta* 
rKi>rtnčin Šliupo rtrtipsnta. mili
niu kuu uttavaūdinti nlMijiiiuu* jo
jo iškeltų aknndnli) Kpnudojc pridl 
keb-tų tortų—cntvnji politiška 
"šnipijado." kurioje Kctattili* 
Sliupaa ta parimta jtarė ir kuriuo 
apipylė visa eilę mintų veikėjų pur- 
vata, kna vėlitųis pasirodė nrki»y- 
b<-. J W. Lintkatiriaia purvu 
•irnbrto Lietuvo* Atatatymo Ben
drovę tiftnd, knd pralaimėjo aa\o 
kandidatūrų i L. A. Bendrovė* di- 
rektorius, m jo M-bnU-panckėjai 
I>riirvllroi jam klaidinti muaų vi- 
Biimnrnę nuomonėje npir L. A. 
Bendrovę. Ir taip iš eilė*.

Bet dur ir ne tame dtiyluiii. 
Svarbu yra perkratinėti punktu* 
po punktui kai-kunuea ti< užpuoli- 
mų prieš L. A. Bendrovę.

D Nedcmokratiugumn įtinu ti-
Užmeta L. A. Bendrovei, 

buk ji nėra dejuokruturtui jriaiga 
ir nėra demokratiškai rodama. Vi
su pi nutausta, reikia attaminti. tam 
tni vrn L. A. Bendrovė Ir kokiem* r—■■• —— —• —----- j-z „ . .

v,r*u |>rr*utnuiiii uz Jtl» Kuomet ’ w‘'*‘
kubui būro tik 19c UŽ galinu*— Pulpito Žibalu, f nemari pta Lk-tų- 
t>uk. pakaitau* L. A B-vr n irįi 
|mwpi>lfiyti iš iiuinrgnriu* I ietu-

• * f • a"
------------------------------------------------

«a»aBaeiMaHa*aeimiRiHRki»naiaaHaaviaaMMa*aHESiwaHi>aM9MBKaaaca.

- tt --a - •* ♦- • •Itipuniiin JI t I n sutirj:<tiii«utn*- Ii. AX. 
Bendrovė Imvo ontsniroojama su 
tikslu priffdbėti Lietuvai ekono
miniai irtri*tatytl. Yra tai todri fi- 
naiiMitė mtaiga, prie kuriui suur-

gnniaiįvitno prisidėjo su viri 5,000 
narių. Ii to atžvilgio ir iš atžvil
giu josios prakilnių titulų L. A. 
Bendrove yra muinj tuutoa ri<Uo- 
menine tiryanllocija. Kaipo fu mu
du <• įstaiga, tnčtau.% L. A. BmdtMP 
vė negali laidyti* tokiu {uit budu, 
kaip kokia mirs, pamlpinc druugy- 
stė. kur kiekvieną klnmimą ej<«vgj>. 
lito viri nariai.Taa. paguliau* ir nn 
butų gnlima akyvaudoje 5.000 na
rių išmėtytų |»o vuq plačią Ameri
ką. Todėl «Hei tų {irii’iitečių L. A 
Bendrovė* urguiiuiloruii (tai yru 
Amerikon Lietuvių ATunmtiata 
Seimu*, laikyta* Hltaklyne. N. Y. 
Rugarjo 2# ir 29 dd„ 1910 m.} 
pcrmatydnmi tokias sąlyga*, nu
sprendė, knd L. A. Btndruri turi 
bu* vedamu direktorių Tart/bot, tu- 
ridrd/i neinu ii U Hlvritlnriu r. «>!<•. 
mtf ant trijų melų, darenknii! kaa 
Pietai po tris direktoriui j vietą tri
jų išstojančių. Direktoriai *ulig 
to nuMtatynio turi būti renkami kaa 
metai rtauntinainr narių Riki Pi liki
me, kur kkkviciuM nary* kukuoja 
atllia mvo Jrlėlio m'ių. Tokiu Hudu 
yrn mjontnniruotM rūmu Airoiš'ua 
f mane indu korporacijų*, ir lot at
randama tokioj d t motorui Ubo > -otui 
kaip kol Amerika kaipo toramlėUft 
demokratini* bmlae fintui-iuiię 
{įtaigu valdymui. Lietuvi* A t ma
tymo Bendrovė knip tik ir valioti, 
takui* Amerikoje priimtai* <i<mo< 
kratiniai* dėsniai* ir tai tik ttoii 
vadui 11 jų nnd įmok m u ikn kn« nr- 
nmkn nttddrti finaurinri p!<iir/Ot 

pafaiph.ta draugi *iė*.
2) L"įpuolu ant L. A. B v«ą 

pasiųstu* j Ltriuvą krn«anų tr t»- 
toliną, bnk Us prekės *«ą perimu* 
gbw. bnk L A. B-rė nemokėjo*, jų

Kenrdno n-ikak štai kaip »taly. 
Itu* yra. Vima keraainas kuku tik 
yru vartojaman dnlmr Enrojiuje ci
nu H Ameriko* Kito keroaino nėra 
tuo tarpu Tikrinimas buk Bume 
nijn* ar Galirijo* kerorino kuli aini 
teikta jau žibalu Europai, yra ras 
tritaiųra*. OprravinuM tų šaltinių 
uvgnlė-n piraidrii bvnl bv kriių me
tų. Keratiną* vnrtająnute Lietuvo
je petitui irgi iš Amerikos ir gabe- 
nnmite yra per Vokietijų, tokiu lai
du Lietuvo* ujveutojai moka Vo- 
koštam* už pelnų. L. A. B-vė mo
kė už. ribnlų no 19c už. guImlių 
knip buvo rinkos kallta. bet tiktai 
IHe už ualion*. Priduiičiua traną- 
portaciji) kuri po kerei buvo brau- 
iramė negu puti prekių kaina. priA 
nkiičioa apipakavim* j inediuitni 
ir sehržiiiMM hrameJt»«*l)*«Ą ta. Įm_ 
rių Lietuvoje negulima butų pro- 
kn) iijiurduoti. pritauuėm* ajolrau
dų ir visu* kitu* ižkaščius, kaina 
žibalu Lietuvoje ptuiidanė ntiei*. * 
bri tta dėlto pigvMiė negu gabeni- 
ma* ždailo iš Vokietijim. Juk kitaip 
Li'-tinta žinom* turrduini pigvan] 
fibnli) K Vokietijų* netapirklų !j. A. 
B-rč* žibalo, jei te iktų UŽ jj itmltall 
braiutronv kaina. Tno tarpa, prieš 
kebą* diena* gartanę iš L A. Baa- 
<lnnt* skyriau* inirjo Kauno, A. 
Vosyliaus latakų, kuriame Jirai pra
neša. kad vioai L. A. R-vto žibalo 
siuntiny* duosią* pnuę milijono 
nuktiuų prino viri* tu* sumu* ut 
kokių mes pank.vremt žilinta Lietu- 
vnjo ižpsnįtKrti. Re takia Liet n rot 
žntunčm* patarnauta rr'L A. Ben
drovei padaryta ptinn.

Negana to.—nuo tauaą ritiurn 
'-ietuvuje mirti. V. K. Račkausko 
sarome latakų iš Kauno, kurtame

3 Reikale Ri-outvln Chemintl (k». 
tankini užmetama ym kad nėra už
tikrinta jup-i L. A. ILvėa nuteikta 
R«-.voivinu Bendrovei atamlMviM- JM*- 
aktdfi dUOia L. A. Briidlvin {rrlnij 
ir ima T'inni apMiugnta. •

Su RcMtarino Bendrove dtdyka* 
štai ktip atuvl: Jorio* išdirbamojo - 
rcaorvhio |>nrrikalavimax Amerikon 
rinkoje, po karei taip netikėtai pa
kilu, knd mažylė dirlrtuvėlė Pcrkio- 
mrn Junrilon. Pn. neenlėjo išpil- 
<lyti vusų uŽMikynit;. Mažytėje dirb
tuvėlėje išdirbant ro*orrinų pvr du 
turtu, ju išdirbyje aut tiek ištito- 
btilino. knd šiondicu Rmnminn 
Bendrovė* rronn-inmi okaitnti <r- 
riauiuu Amerikoje ir kad Brante 
n-oorrino Bendrovei apBieina nuo, 
♦1.50 iki SI 75, iri rinkos kaina ym Jr*| Tfi U—A— M----- —-J0
no apie S2 0*1 nuo avnro. Kati tšpiK 
dĮyti v'teul uroakymtta, roikojo Ma
tyli nauji), kelia kart didrsnę dirb
tuvę, tolyje utnžuk neima ilirbtirvė. 
k-t < kuri poaeiiuvri dirl>a). Abi 
dirbtuvftp Uiri užrakintų ir uztik- 
rūito darlio bent ant pusantrų me
tų. t. y. nemukiau kaip aut 100.000 
marų rororeitm. L. A. H-vto piuiko- 
la Itaonmtio Beiulnroii buvo on- 
.teikta arba mnuvmita dcl puotai; 
mo nauju* didelė* dirbtuvė*, kuri 
jau yra ulbai irt* ir pradeda darbą. 
PuMkuliH nž.iikrininta* yni tame, 
kad U A. B-ro yra padariniu tvir
tai riaaučiua lumlraktua, lurijnr- 
nią nmrtjr-‘tn’ **it Rcsnrriho Ko»- 
panijna unoaavyhto Ir kad turi ra- 
m TretAaa. sukdiąą rr ttadtatp im- 
•Udintal prodnk»ėjaj kalptab 
00Ū.00 iš kuriu parimta .ir bu* ay- 
mok> tn

4) Itat vinys m arimą ir skaudai 
nžinriimite tni ėrtihmte cakšln kak

pamatų, kaip liail otovi dabar. Bet 
buvo viena nelaiminga aplinkybė, 

.kml Lietuvos pinigų kuncaa labai 
kr h tad ir prieš prieš menedut buvo 
•Įmok nukatrimia nojn: «iabar. Tiem* 
žmonėm* užtad. kurk' buvo pasiun
tę piuigua j Lietuvų mdyg oeno 
kūma. šiandien kuomet ^nuiimnc 
lataknosr ia Lituuvoa praneštam*, 
knd ton gauta daug mažiau negu 
tai butų sulig dnbntrinio kurto, at
rodo Imk L. A. B-rė y n juo* nu- 
skriaudnat Dar Inbjaus pablogina 
•ųlyga* toji aplinkybė, knd pasta
ruoju laiku atsirado žmonių Ir 
įstaigų. kurie pradėjo konkurenci
jų siuntime pinigų numukau! jų 
kūmų iki negulimam laipsniui. Bu
tų Merai, jei tie viri pigų* niimtijai 
Mitikrųjų turėtu iiditbų Budą ir 
lamdau ra* tralo****

«!<*. mansių žibalu. kurta butų m»- 
»|iw ntinirų žibalo, kurta batų ga
lima kitur pirpiu Kauti.

4

nų už pinigų tiuntimą | Lietuvą. 
L. A R-vė pi i taa prtitrynė tikti* 
riuirlhm* pinigų j Lietuvą Buvo 
patirta tam daug lėtų ir vxnp> ktd 
dalykite ta|H> paatatytite am tvirtų

—

••«-* •*—Ū*. r-~-w-r — -tt—.
kaip kad L. Z ŽLndrovė aplijo jau 
išvystyti. Bet to nėra, gi vtaiuime- 
uto miniu yra pertai su vadžioja- 
ma nuirtu loma prH L. A. B-rę 
Nori im« žinome, kad už Imlių mė- 
noių. kuomet žmonės turėti progą 
persitikrinti jog pinigui pasiųsti 
jmr L. A B-vę dorina sulig adreso, 
gi kitų aiunšiami pinigui Mirtai ri- 
aa.—žmonių ri m patijaa vėl rrvfš 
prie L. A. Bcodroviv.

Taigi. prieš tokiu* užjmdmiui ir 
ttftmr įimtu atuūtajh Mandien L. A. 
Bendrovė. Ta* vbiku*, imprantoma. 
kliudo !hwt| prakilniam darbu!. 
Reikėtų, tm'mai L. A. B. pncaaau 
suprasti, kad darbo vfalek jaa ne- 
biM galima nuardyti. įrfaųąp* jau 
■rfsurk uduu galiami aagriaati- i* 
A Brndrtėr* jnn movi ant tokių 
tvirtų pumjnp k*d Hug33 \aEce 
imonėn jai jau negali pakenkti. Gi 
uu psgaitm ricniUinro armija* irtu- 
M,« —- tt*-.-
!ica niaaų plaėtnrioe vinūmenėa. L. 
A. Bendrove atlik* dideliu* da.Lna 
Lietuvių Tauto* ekonOTiMUm atri- 
aOtyaio dirvoje.

Liituvoi Airio tymo Bradrvvi.

*

I

»
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GRAND RAPIDS. MICH. I Gedvilmi. A Znbe. .T. Rtnnku*. 
------------ Į J. Zubė, 1. Aukštuoli*, J. Gla-

Kovo 12d. atsilankė paarusĮvucJum, K. Kilau, K. Paldnua- 
Mi..;.- narvo, ma.o- j ?a4kftUfikft8t Vi.

niotas, A. Sucilaa, V. Raila, P. 
Švažas.

J. FcsterUng$3.(M).
Po 2 doL: B. Martušauskis, 

Aleksiejus, A. Žukas, K. 
Riula. J. Metėiua, A. KripnA.

Po 1 dol.: P. Simutis, J. Kur- 
šinokas, P. Laukia, K. La|N<, P. 
.Maksimas, J. Puidokas, A. Šir- 
vinskis, O. Tipšienė, P. 8ci lui
tą, A. Mikalauskis, Z. Šliužas. 
A. šliužas, P. Maaidonski.s, M. 
Tigrudūs į1. Mikoloitie, S. Bu- 
ravykas, K. Kaliėius, B. šitų 
kus, l. Kupročius. M. Rimkus. 
K. KnlrAn»« A. 1
Vi'UuMMU*, o. žauiuum, K. 
Kiaupas, B. Valiukonienė, M. 
Domanskienė. P. Burkutas, K. 
Bndnukis, J, Šerpetis, J. 
\\ ue.hkievilfh, P. Rimkus, J. 
šarkus, J. Meškauskas, J. Ka- 
Valiūnas, J. Ačiua, T. Žutautu?-. 
K. Venskus, J. Kapoėius J. 
Rutka, P. Kareckia, A. Kaldis, 
J Jakas, J. Kūkalis, A. Pczis 
gis, J. Doėkns, P. Golumbickif, 
A. Malukauekuf. J. Mvkišis, L 
Gaubia, J. Žiliaviėia, JC. 
nutinkąs. A. Vaitkus, D. K ai
ris, A. Žiliavicia, B. Galdikas,

SS

IJetuvos Misijos narys, majo
ras Pov. Žaddlos. Dr-ja D. L. 
K. Vytauto pilnojo uniformoje- 
paaitiko majorų ir atlydėjo j 
svetainę. Čia programos metu 
gT«ii oje tvarkoje užėmė vietą. 
Priėminiįts įvyko Av. Jurgio 
d r-jos avet. Prakalbas ntidan"' 
gerk klebonas, kun. A. Dejomis 
ir jaa vesti jiakvietė p, J. K’ai- 
•runą, vietinės L. L. P. Stoties 
pim.

Programą pradėjo šfi. Pet
ro ir Povylo parap. choras, 
kurs, vedamas p. A. Momlcikos, 
sugiorkijo “Star Spanglcd 
Bannor.**

Pirmais kalliėtnjais buvo p. 
nHn*** u ir-n,. ?
eveiaino svotą ir aumruikuiuiis 
inicato majoro vardu ir ragi
ni* gelbėti savo tėvyt.%, Lietuvą. 
Autras-gi nurodė, kaip naudin
ga yra tapti Suv. Valstijų pi- 
lipniais. Patarė bulf pasiron- 
gumai* prie atehiunė-in rmknin 
rinkinių, kad atremti proteeio- 
<ių šovinistų pasikėsinimą pa
naikinti parapijines mokyklas

ATYDA BARGENU IEŠKO 
TOJAMS

Sekanti namai lobai pigiai par
siduoda. ne* jų aavininkai y; pri
verti parduoti dėl nekuriu pric- 
&*?4ų.

šita* 2 aaššių murini* namu, 4 
flatu. po 4-ru* kambariu*, mi mau- 
dyiieinta baltam ainkum. Raudoni 
tarpe 29 ir 30 gatvių prie Eme- 
raki Avė. preke tik. $6,700.

Paniiduod* 2-jų aug&ėių murini* 
namui beveik nauja* 2 fialų po 6 
kambariu* bu nuiudynemM elektra 
ir vin nauji" madų* jtuiM.nnai. 
Ranihun prie 5540 So. Eiizata-th 
St. preke $6.500.

Parriduodn 4 kambarių cottaue 
medini* prir 73f< W St j.,,1,. 
tik $1.500. įmoket $350, o likusiu* 
kaipo randa.

Genui pirkiny* 2-jų augMių me
dini* narna* 3 flatu. u po 4 kam
bariu* 1 M*ių kambariu prie 3434 
So. Fnioii "Avė. jmokėt $500. o ii-

I kn-ri* kaino rami* prekš 1
bu pmu«uiu pmuatuiurnų kruip-. 

kitę* pas:
MILDA REAL ESTATB CO. 
751 W. 31st St. Yards 6296,

REIKALAUJA.

i

Michigmio valstijoj. Lietuvai- 
gi linkėjo geriausių pasekmių.

Jiems pahaigus kalbi't i cho
ras užtraukė Lietuva, tėvynė, 
musų. I'u himnui išėjo kaib’ ti 
majoras jPov. Žadeikių. Jis kai-

i \

REIKALINGA PAGELBA.

ta-jo gana ilgai. Nupieši* tėvy-J^- Stankus. J. Vaišins, J. Za- 
nėji padėtį, nurodė, kaip, pavo-1 lotorta, K. Kanccviėia, J. Elek- 

* tm .1 (4it*^4it*2 J fjui gręsinnt, Lietuvoj visos 
partijos stojo bendran dariu n 
ir atrėmė daug skaitlingesniu* 
priešus.

Kalbėjo apie Vilnių, kaip j 
užėmė iMilševikai, apie jų pro 
gramą, kokį jie teikė dvarų 
darbininkams. Esą, dvarų ne
galima dalinti, tik reikia įsteig
ti komunas. Darbininkai galės 
dirbti tr ii to gaus pragyveni
mą, o kas fiks viršaus, -tai afr- 
vietų valdžia paims j savo san
delius ir nuožiūrą. Taria darbi
ninką* pamatė, kad jiems ne
bus gi .iau kaip ir prie ponų 
kad buvo.

Išgirdę tokią kallią, daugelis 
suboRevikėjusiu musų brolių 
sako: “Jisai tikrą tiesą kal
ba.” Teko patirti, kad kui-ku- 

- rie ir L Paskolos bonų pirko.
Portratfcojo choras sudaina

vo “Lietuviais mes esame gi 
* mę.” Antru atvėju majoras 

kalbėjo npie Lietuvos “šau
lius,” knip jie naraiai kovojo 
su vokiečiais ir juos išrijo už 
jrubržių. Sakė, kad “šauliai’’ 
yra pasakę: “apsidirbami ir su 
ponais lenkais, kad tik gauta- 
mfcn pafr’ljios nuo savu brolių 
amerikieciij.”

Ant galo kalbėjo apie siun
timą pinigų Lietuvon. Patart* 
kreipties prie L Misijos.

Ausų L šauliams nurinkta 
$52.75. Prie durų įžangos 
$68.00.

L L Paskolos bonų tą vaka
rą mažai parduota, neg vos už 
$14100.00. Viso bonų išparduo
ta už $3,500.00. X B

WEST PULLMAN' ILL.

L R. Kryžiaus rėmėjų 64 
skyrių* išrinko p. J. Meėtų, J. 
Zubę, J. Kilą ir S. Aukštuolį 
rinkimui aukų ir nupirkimui 
dovaną Lietuvon kareiviams 
Lietuvoje. Rinkėjai, vaikščio
dami po namus surinko: p. J. 
Moėius ir p. Zubė $133.10; p- 
J. Kilau ir p. 8. Aukštuolis— 
S11L5O.

Aukojo šokantieji: 
Z. Adomaitis $7.00.
Po o dot: A. V«nRauaka.«,

8. St<rtuka, A. Vamautouu, J.
- Gruodis. v.'" J i 

Po &50 (tai.: P. Raamaa, K.

im, J. Girdus, J. Žigulis, J. 
Strazdas, A. M otri kis, A. Tu- 
lušta, J. Kudirka. K. Kuzmic
kas, P. Vilutienė, N. Šeputis, ,J. 
Vilutis, A. Hoffman, D. Ciliu- 
liuskis, A. Statkų*, J. Kerbelta, 
A. Keptus, B. Simonaviėienė. 
V. Bašinskas, L. Lekavičia, S. 
Raudonis, J. Puiunas, J. Kat
kus. K. Rašiiuikif, P, L-statt, K. 
Kunėius, K. Martišauskas, K. 
Alvinaida ir A. G a Įminus.

Po 50c aukojo sekantieji: B. 
Liberis, J. Dagia, J. Jankaus- 
kis, J. Andruška, J. Krasaus
kas, J. RodŽiavida, K. Dagia, 
J. Urbonavifia, A. Žitkevida, 
it Žitkevičių, P. Meškauskas, 
J. Drungilas, S. Montvidas. F. 
Črjtauskis, K. Paleliunas, F. 
Girtautas, J. Paleliunas, J. 
Grundolas, J. Ūselis, J. Vnitke- 
viėia, M. Krauni imas, J. Raste
nis, K. Noreikis, D. Spurtu.

H. Ramsienė 35c. 
Kiton Mnulkiomie.
Viso $244.00.
Skyrius sulaukę* ii Centro 

dėžutes, tuo j aus sutvarkys do- 
vahar ii kvgrvirinu.rin išsiųs 
Ceniran.

Rinkėjams .ir aukotojams ta
riu širdingą adų.

J. Sorokaa. skyr. pirm.

BARGENAI NAMŲ IR
V FAEMŲ

H0 akrų farm* Ul. gvrinuMa ic- 
ior 2-jų autršSių nerniu ir kiti viri

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo

Packieriai 
Truckeriai
Prie Mašinų
Asscnflileriai 
įmingu Piovėjiai 
Prie cieveitorių 
Alavėjiai 
koduoti j karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vynim? kurie turi biskuti pri
tyrimo urhu ne.

Fabrikas arti Clybom, Aali- 
land ir Belmunt linijų.

j Atsišaiikite i
Employment Ofise 

Darbo laike tarpo 8 ild 4:30 
Atsišaukit

Stewart Warner Speedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkway.

DRMOCAS

X

»*

t

LOT No.
Melsvus spalvos liūtukai; trijų rusiu. 

Išpatvluodiune po J5 ’*** ^15.75.

LOT No. 4.
Geriausi iš visų: verti $24.00, 7E
Parduodame už ....................... tRAIilv

Tt v-i. 1
įvairių -pnlvų, gerai padaryti, dideli* 
pMririirkrnuu, verti 811.00, par- $7 0E 
dumtame už .............. Tlnhl

i.trT X«. 3.
Vilnoniai Si litukai; naujuusios mados;
•ivilvpio segimo: vištikių spulvų Chi-
•mgos darbo; verti $19.5(1. ltar- C1C 7A 
duodame už...................... .. V’0*1 J

1X)T No. 2.
Stiprio?* iMuirgos, maišytos vi Ino*: 
verti $I4.(M). Parduodamo šia- 011 C£ 
me išpardavime irfc ............. v *

4

Rklkallflin Vyrai pn* frvlohto rau- 
■V WarohouM. Onrba* p**toru* 69o | 
val&nd* lipradfJoa.,

Clik-BKti Stornrv it Trannfer Co.
M06 W. 6A Mreet.

—

REIKALINGI LEIBERIAI. 
PTie liunbėrio.

Union Interior Finish Co. 
5319 3. La Salk Street

Didelis Velykų

IŠPARDAVIMAS!
R
I

B
•

J

HT H

RIDGEPORT CLOTHiNG Co
3246-48 South Halsted Street

Mes esame priversti duoti šį 3-čią Velykų Išpardavimą dėlei perdiddio Supirkimo vaikams siutukų ir čeverykų. 
Kreipties dabar. Tūkstantis naujausio* mados siutukų. Kainos labai numažintos.

VAnm Avvrrrvir »t

LOT No. i. 
žvairių nuidų, verti $4.<M»; par- C9 4 E 
duodame už ............................... ^wrTw

UIT No. 2.
Angliško rtylitius juodi; 
$*>, parduodame už ........

LOT Ko. 3.
Angliško btyliuuh. tamsus, rudi, gerus 
įkurti?, verti $6.00 ir $630 
litunianie už

TARI* KITKO TURIME•
didelį piuūrinkiuių vyriškų 
siutų, ui kuriuos kainos dar 
nėra pnkcltos nuo pat ru
deli*. knip tni $35.00 ir 
$4000. t’ž tau kaina* me* 
patį* šiandien nupirkti no- 
galime. Daugybė pavasari
nių Ovcrkoėių. Kcinkuėių, 
už kuriu* kainos nužtunin- 
tu* dėlei šito išpnnlnvimo.

Išpardavimas prasidėjo 24 d. Kovo

KABIUKO FAGKLHA.

Il«ikalinga !>arlxi» pu* to v u*. o®, 
r* mokanti*. darbo aplinkybių gero*.

reikalingos moteris.

Vedę ar Nevedę.
Jlol valymo. Mokėsimo $40 

i mėnesį ir valgi. Atsišaukite 
pas šeinivninke.

OOOPER OARLTON, 
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat.

I

ir

v"li $4.25

tęsis iki pat Velykų

H****** * “ * ■ —■■N, MMMIII**! |MMWUWUUa pigtai.
64 akrų falinių puikus budinta. 

prie g-To kelio 3 javhoa nuo niica- 
fdia, Sodnas ir kiti parankamai, 
panaduoda pigiai.

M tigrų fartna. au gcriaUvtai* 
budinkai* tarpe 2-jų miesteliu, Bod 
u*s upėlis per farma. p* nuduoda 
pigiai.

160 akrų fermų *u gerai* budin
tas gerinusi žeme, puikioj vietoj, 
parduoda arba mainu ant namo 

NAMAI.
6 pagrvMtimi) mare name* gv> 

nausmme storij. ga***. tailetui. gū
roj vietoj ant Bridgeparto Randa 
$70.00 meuėaių perite $6,700.

4-dų pngjvTpimu muro gera- 
noinaa Remta M2 monėtių prakr 
$3.200.
4^ $agyvi*rixBn smr* nauj«*i

REIKALINGI.
Dei sinkeriai; prie (rimavi

mo; geri masinio t ai. trimoriai 
proso o]**ratoriai. Gera alga; 
gražios apielinkes.

Atsišaukite H. A. M vers, 
Employment Mgr.
WhiUnan & Barnu Mfg. Co. 

1000 W. 12&th Btrort

Vyrui prie fikavinio nlu- 
Irtinum castings ir paprasto 
brnrh durim. Pastovus darbas 
gera algų. Atsišaukite:

VYRAI 
SU IR BE 

PRITYRIMO 
REIKALINGI 

NUO 21 IKI 35 METŲ 
MUSŲ 

PACKAVIMO 
IŠSIUNTIMO

IR 
PRIĖMIMO SKYRIUOSE 

WA«EHOUSE
Turi mokėti skaityti ir ra

šyti; turi sverti 150 svarų nr 
daugiau: geros algos su grok 
tais pakėlimais Milyg žmo
gaus gabumo ir prityrimo. 

ATSMAUKITE 
Employment Officc 

Chicago Avo. and Lnrrabec Si. 
M0NTG0MERY

WARD 
AND
00.

t

Lietuvos Pašto Ženklus •1

M<xTKlllH IH MOUilNlM.
IK! onoravltno tuaUnij pri/ l«as- 

v»«m fu^nko darbą
Prityrimą* oBrakaliM^* tai 

•nok^U Angliukui *ui* kalbėti
Alltiutcli Ontrr CbOŲMin,. 

3100 Marvliall BĮ v d

Victor Electric Corp. 
Jackson & Robey Street.

turi

KkUKAl.lNGOO
Mcismoa, dol leam»u» * fabriko 

įtarti*. Trumpo* valanda*: aara aw- 
karti* .ima* 4*111*

M. #. Nrohr A Co.
1*00 — 1OM So. Dcarhorri Mr.

nEXK.lUM.AA
TrlVr** Murkvria Klareb*rta ir IV*- 
Mrtr. Gera atgr

lak* VUw Mmatlry
001* Xbrth l’UH Mr.

111RKIUAI.
l>rt vidujinio darbo Huritnu ir lt. 

.Uai*aukn« t iki 1* n t a.
Albaugti Poter. 

fino Mantiat! Kirti.

REIKALINGI: Agentai — 
kurie nori užsidirbti į savaite 
i*o $ 11 lf* ar duū£,ūu Bvau piu- 
poziriju kuri gali atlaikyti 
didžiausius tyrinėjimus.

Bond & Bhares Syndicate, 
309 Broadway New York N. Y.

Kambary*: 501

Geriausi** budo* pasiuntinio pinigų Lietuvon, tai Lietuva* Pašto 
ženklai (markė*,) kurio* yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkt galėtų nusiųsti aavienuacuia netik dėl laiškų, bet ir didesnę su
mų, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkanti* Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinu* ($1.25) gauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakei* gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinėa stotyse.

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 00 skati
kų. taipgi po 3 ir po 5 autanu* viena. (iOO skatikų muaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 nentua ui auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paradus* tik iki 31 d. Kovo, 1020 tn. Mažiau 
kaip UŽ viena rWieri imiitin

Reikalauju M, »*vl**a*te«A*^ A AMALU* š'VmUU Myriuose arba pas centro sek
retorių, ,

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

ATYDA
v Moterims ir Mergaitėms 

Tfivams!

- ........... nu—*T «.
Kasparaa, J. Kaiietantlinnd^Ia, 
B. Perodna, Z PaiaiiuM*, S. 
Vasiliauskas, A. Nnrhatao, R. 
Žiogas, K. Got autas, J. Gotau 
tnK. Mnrtinlras. J. Vcns-

— -ka®. K.Jtebe. V li^isskiz, Z, SSSI Sk Hauud

lU’-U.tUSCUS.
EiramMM* prf* bollarte AiaMauki- 

t* tucjaua
mitnviK

T-l. t aitai 30*1rutno* *u biznių ir ruimais u£pa- j u*° y- '*** **- 
laUje. geriausioj vietoj aut Bridgr ~
Porto. Preke $9,000 ar mažian I
Ksaiink minėtu firmų ir namu i Dcl foandrar, darbu* pašto- 

| rus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

CrnoMfo. ■ 3vth & Suraran Are.

II MtjrVE.
Ralkalinr4*rtuM> p*»tovu« a. 

I vjrrul Oerb. 4*rtx> mty*o«- 
*<M T. rirwK»i * kon.

f*th Ir Itncfcrrr#! V>onr J
- -

vnmtA n ai u; r. n u.
rzratrtu<Hl - t.rmu Vį'lMx.*a<n V*J*- 

nja}* 130 akru. 36 akrui Slrkama* 
r*M*a «in«. bme derlias*. **t«*rt* 
Mulu (roti.* sotume as-ra!t»! p* 
darni ir Mklu* Iaar4unrt(i plrial. Nr- 
pralrtekn. *,*. Prt>*aa

K. Jarumhartta
33*3 am ss*a tJMctto. iu.

LEIBERIAI

KlanaMtr pact
8. SL0NKSNI8.

•. UBAMK
lndiv!<JM»i* įmorubclja sUkjrrta* 

<l*lmrtm«nt*.« <icl lualu valiiufl* V*. 
luKUMit k<-iuna«4«*>ml* nuautų lt 
Cble«*u*
’ IMrreHir VIh* P*n. UI. art* 
__.Ma*auk lcaq4o. IUmIimt* 
l>3* — Irlrlae** CratflU t*M. i

Motoru 4*1 iMttnmi 
also* .taatovua 

iioja mi*.
&M *-. CUntun Ur.

•optiniu darbo 
dsrtiiik

C'o.

l’alaiaituo drubuli* *k>rlu(J wu**- 
alga* tr.ok*jnaui paatovut dar

bą* trumpo* raundo* ir bernu 
IU»<iHn,w Mv>t> 

a-a a>n MiHiigiui Ark
........ •

VAIKAI.
Kalata*. 4«t ita*tunbn>*i»* ir ton*

Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint, ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų, jeigu manai, kad tavo dukleret 
patiktų šis darbas atsiųsk jų pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite

■

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Deserte y Parktvay

ą.-KĄ* K
Ei .
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Lietuvių kalba tą Kantatą pirmą »yk stato:

KIMBALL HALL SVETAINĖJ

NUO KRYŽIAUS”

S. W. cor. Wabash Avė., ir Jackson Bivd.-
9 ’ •
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Paskutine Proga Pamatyti Misteriją
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/ Arba

KANČIOS KRISTAUS DRAMA

9

'• I

,7
>1

✓

Verbų Nedėlioj, Kovo 28 i, 1328
Šv. Jurgio Par. Svetainėj

32ro8 ir Auburn Avenue 
Pradžia 7:30 vai. vakare

Sis veikalas pcrslato mums Kristaus Kančios laikus, jj kiekvienas krikščionis prival 
pamatyti. Jeigu dar nematė) šio veikalo tai dabar paskutinė progą, nes nebus daugiau atkar
tojamas. Tikielus galima gauti pas Akademijos Rėmėją Draugijos narės, “Draugo" Adm.

Rengia Sv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija
F ■ Veikslą Los
j /■ ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINĖS
/ ^HiniiiiaiiiainniiuiiiuHiimiHniiiAnniiniDniiiiiinnuninuiiiiuinait
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“SEPTYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI
;miininiitniiimtiiiiiminiim:niiiiiiiiiiiimmniiiminimii'mrimiiimtiiimiiiiiiiiimii:iiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

tojamas. 1 tktelus galima gauti pas Akademijos Rėmėją Draugijos narės, “Draugo" Adm. 
1800 W. 46 Strecl, Iz. Nausėda 917 W. 33 Street, A. Giliene, 3304 So. Mor

Nuoširdžiai kviečia visus

j CHICAGOJE. j

KATAL1KEK0S ŠVENTES
Penktadienis, kovas 26 d., 

šv. Ludgeras vysk.
šeštadienis, kovas 27 d..

šv. Jonas Damaskietis.

*■ fW*B.re?BWBB9BRBBBBBBBB

DUOTA VĖJO GATVEKA 
RIŲ KOMPANIJAI.

Liepta padidinti skaitlių gat 
vekarių.

UNIJOS VIRŠININKAI NE 
LEIDŽIA STATYTI 

NAMŲ.

Norima žinoti, kur gauta me 
džiaga.

vietose 
“porla-

nameliui vu-

Chicagai trūksta labai dau
gelio gyvenamą namų. Nuolat 
šaukiami žmonės įsigyti uim- 
savius namus, jei samdos be
galo brangios.

Bankininkai, nejudomodos 
nuosavybės agentai ir medžio 
pirkliai tuo tikslu turėjo visą 
eilę konferencijų.

Nutarta tuščiose 
statydinti mediniu*
blė" nameliu* ir tuos pigiai 
pardavinėti darbininkų šei- 

ynoms.
“Portable”

iina*i tokie, kurių pastaty
mui medžiaga j ui ruošta dirb
tuvėse, Viskas, ka* tik na
mui reikalingu, pritaikinta, 
supjaustyta, paruošta. Imk tą 
medžio medžiagą ir susiknlk 
nameliu*, kaip nurodomn pie. 
tehoM.

Nejudamos nuoaavyljės n- 
gentą organizacijos taryba li
ną dieną buvo pradėjusi to
kiu* nanivlins statydrriti apy
linkėse 103 gatvės ir Perry 
o ve. Ir vo* tik buvo pradėtas 
ias naudingas darbas, kaip: 
štai nuvyko karpenterių uni-1 
jos “husiness“ agentu* ir su-i 
stabdė darinis.

Sakė jis, karpenterių unija 
if nori žinoti, ar toji statymui 

medžiaga pagaminta unist »j 
darbininkų. Taippat išreiškė 
abejonę, ar karpenterių imi- 

r j* sutik*, kad su iš kitu: at
vežta medžiaga butą statomi 
namai Chicagoje.

Kni-ka* auonioniauja, ur 
kartai* karj*«it»>rių unijos vir
šininkai neturi kukio* nor* 
kombinacijos su medžio pirk
liais Cliieagoje.

Nes nameliu* pradėjo sta
tyti karpenteriai unistai, Is-t 
statymui medžiaga nėra '•lii- 
eaginė.

---- c—!------------- :—:—------- 1

t
SVARBUS PRANEŠIMAS.

I

Stale l’nlilir UtiIHioš komi, 
sijos susirinkime komisijos na
rini savo akimis įsitikino, 
kaip yra bloga su gntvcknrių 
kompanija.

Miesto advokatas komisijai 
pristatė kratomųjų jm veiksi n 
H Ima*, kokios padaryta *u 
kamera ant kamjHi ilnh>t«s| ir 
Madison gatvių, kuomet j»o 
dari*) darbininkai nori gauti 
gatvekarių važiuoti iiiunn.

Komisiją pamatė, kaip žmo
nės kiekvieną gatvekarį ap
limpa, koks baisus gatvėje -it- 
sikimšimns. Kad tuo tnrpn 
kompanija nepasinifiin:: ‘Įau
ginus gatvekarių ir turinčią 
visų nepaleidžia darban ryt- 
iiMvinis »r vnknmi*.

Pakviesta* gatvvknrią kom- 
panijo* prezidentas Blair pa
aiškino. kad kompanija jau 
užsakiusi 200 gntvekarią nau
ją. Bet negreit juos bus gali
ma gauti. Prie progos jis pa
reiškė. kad koiiųtariijai tie cnt- 
vakariai atsieisią kv.r- ka - 
brangiau, kaip kitumnet.

Komisija jam davė vėjo, ko
dėl np visi gatvekmini fialoj- 
ilžiiimi gntvėsna žiiumią judė
jimo valandomis.

Blair sakėsi, kud ptlleidita- 
mi visi, išėmus tuo*, katrie 
sugedą, reikalingi b-i,;no pa
taisymo.

Bet tn puti komisija vis 
dar nenustato pastovios nto- 
kesties irž važinėjimą gatve- 
knriais.

PRIPAŽINTA $9.900 ATLY
GINIMO.

Av. Kazimiero Akademijos 
F Rėmėją Draugijos susirinki
I uuu bus nedelioj kovo 28 A

1920 Sv. Kazimiero Vienuoly 
ne 2 vaL po pietų.

A . - • ».J V JUM &AJ1&A1 UUMMJJVAJVt: pti-! 
siųsti atstovės. Taip pat ma 
lonėldte sugrąžinti neparduo 
tus tikietus ir taipgi piningus 
už parduotus, kad butų ga 
Įima žinoti kiek pelno liko 
nuo vakaro.

Valdyba.

1918 metais Morrioon viešbu
ty} apsistojo atvažiavęs iš Jo- 
dinnapolis Cussius C. Smilty 
su suvo moterimi.

Viešbučio detektivas ta flo
rą intnrė kaipo nevedusią. Su 
prievarta vėlai vakare jis in<-- 
jo į Smiley knmhariti.t, Abudu 
suareštavo.

Už tą detektivo žioplą pa
sielgimą teismo* pripažino 
Sniiley’ni atlyginimo 
nuo Morrison viešbučio. Soii- 
ley savo skunde buvo reika
lavęs ąž&jtuO. •

DU ŽMOGŽUDŽIU KALEJI 
MAN.

V£ nužudymo gaisrininko 
Joaeph Janovski teismą.* nu
baudė kalėjimu l»o 14 motų J. 
Ani»zw*ki ir Frnnk Bolecki.

PIRKITE KARES TAUPI
MO ŽENKLELIUS (W.8.&).

P ras J. KUDIRKA, SOLISTAS.

Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras

Nedelioj, Kovo-March 28, 1920
7:30 vai. vak.

Si Kantatų "%-plyiM PaUluIiniai žodžiai aue Kcjrfiaų*** yra pnik.-uu=2A iš vnkaią. peniais 
dojitnr ir muzikoj mirimą Kristalu; kuomet visą gamtą onjudiuo. kaip tai perkūnai, iaitmi ir kiti 
Mti-buklingi dalykai.

Tų Kantatą panvAė Tbeo. Du-Boik, vertė Kun. F. B. Serafiną*, l'hortu ir solistai rengiasi kuo»- 
tro piauvini, kad atlikus Kantatą kuopuikiausiai. ši* chanu neapgavo niekuomet, taip intabar užga
nėdina jos visus, t 'hbro vedėju vkiem* gerai žinomu Prof. A. Poetus ir jum* žinomi xav*jant) *». 
listai. Kricclamr rimu j J] gražiausią Kuncertą.
I’ūi Tikittai Htzrrruoti. Tūkittm galima gauti pat visut Cšiofgos l’gčtif a»ir»wt ir Urthovapa 

K ontervatorijoj.

VERBŲ NEDALIA KOVO 28 
D.; KUR DĖTIS?

BBBBBBBB^įiBaiBBBI

6. “Tėve, j"Tavo "rankas pa 

vodu mano dvasiu...”
7. “Išsipildė; jau. 

do žmoguits 
ririis gražiais

• ♦

šinlj 
jausmais.

rinkimas bus nedėlioję, kovo 26 
d., 1920 nt. 2:30 vai. po pietų. 
Dievo Apveizdi'* | m r a pijus 
avėtai nėję, prie Union avė. ^r 
18-to* gatvės, Chicagoje.

Valdyba.

. PRANEŠIMAS.

pripil- 
jvai- 

o 
kad jų prąsmčs isreiškinmi j-
<|ė* savu didį irtiznią koneer- 

Sulaukę vakaro keliauti į to vedėjas p. A. S. Pocius ir 
Kimball Hali svetainę (Wa- 
baah avė. ir Jackson blvd.).
Kuomet žmonių jausmai bun

ka ir kietėju. Kuomet šauk-, 
-mai kerštu, pagiežos žmonių 
širdis nori išdaryti žvėriško
mis. kuonmt ta* širdis iškrypę 
gaivalui nuodiju troškimu net 
pat iv* kraujo, tai jiems tarp 
kitų dalykų reikalinga, kaipo 
vaistas, dailė. Tu tikroji, švel- 
otii-v, jūa’viu umtgteauji mu
lė, kuri minkštinu, švelnina 
jausmus, kuri šviečia, hlnivi- 
nn protą, kuri keliu iš žemų 
purvų firie nugštųjų grožy
bių. Tu dailu, kuri tati iš- 
spataižia iš akie* tyrą, knip 
krišpolss, ašarą, tai iššaukia 
ant veido malonų, «u!dų nusi
šypsojimą, tui kalba širdžiai 
“buk skaisti, kaip nš.”

Reikia dabar tų vaistų ir jie 
teikiami.

fttai, Lietuvo* Vyčių Aps
kričio Chorus etato Verbą Ne- 
dėnoje Kantatą: “Septyni to 
oriai liganytojaus nuo Kry
žiaus." ,

Jnu patys tie žislžini:
1. ‘ Tėvė aiivisk jiems..."
2. “Šiandieną bn*i drauge

«u manim rojtye."
3. “žmona, štai Tavo Su- 

nūs...
4. “Mano Dieve, mano Die

ve, delko apleidai mane...”
5 “Trokštu Ak.“

-1

PRATESIMAS.

I žynrinuri sulietai p. Ona Po- 
civtiė ir pp. .Justinas Kudir
ka ir Karoliui- Sanpalius ir ki
ti dainininkai chori*1ni. tai, 
ištikrųjų. tek* žmogau* šir
džiai daug, laqg gerumo, 
daugiau kaip ji* gali pasiti
kėti.

; (ialimn tikėliu knd žinia a- 
pie tą koncertą api1>ėgs vi»ur 
pinčiai ir Mijmlin? viims kam
peliu*. Lieiuviaį auprae. Kn* 
ir kimo jhen* teikinmn ir su
laukę Verbų nedėlios vąkaro 
trauk* visi į i škirtąją vietą 
ii užpili!v* erdvą jutlę.

V. K.

J žangu* ženkleliai j “Vaka- 
rumbutį“ kovo 21 d. nebus 
ri kovo 28 d^ iipm visi, kurie su 
ženkleliai! atėjo į svetainę per
eitoje nmlėlioje, tapo įleisti ir- 
lošimą matė. Kuomet paaiškė
jo, kad vietų trūksta, tuomet 
ne|iardavinėta įžangos ženklų, 
bet iiiisipirkusiems pirma vir
tos taj»o surastos.

Rengėjos.
VA VVVBBBBffB 
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Šiuomi kviečianie visus S. L. 
R.-K. A. seimo rengimo komi- 
*ijos narius pribūti susirinki- 
man, kuri* įvyk*. 6v. Jurgio 
parapijos svetainėje subatoj, 
kovo 27 (L, 7:30 vai. vakare.

Kuopų, kurios neturi šioj 
komisijoj nario, lai valdybos 
dalyvaują Dgng yrjj -vftrfjią 
dalykų dėl svarstymo, lodei vi
si susirinkite.

Raitininkas I

LAIMINGA KELIONE

DAR APIE VAKA 
RLENBUTJ.

Kovo 26 d. įvyk* 1 Jetuvo* 
Laisvė* Paskolos bonų parda
vinėtojų susirinkimą* Aušros 
Vartą parapijos svetainėj, 
7 □O vai. vakare. Visi būtinai 
atsilankykite ir parodykite sa
vo bruiulčjimą tame darbe.

Ecmlraa Bonų Komitetas. 
1 *

A. I*. K. K. M(iten| Sąjungos 
21 kp. laikys mėnesini susirin
kimą pMnyrina vakare, kovo 28 
d., 1920 ni., šv. Kryžiaus pa
rap. svetainėje, 8 vai. Malonė
ki! risez narrr ko^kaitiingiss

A | > rnšy < Iu n -ns ‘ * Vnko rienbu- 
čiu” lošimą, p. Itilekns užmir
šo paminėti, knd prie surengi 
mo tos nepaprastoji dramos la
biausiai prisidėjo šitos ponios: 
7i)įni«-*kn ’ iienė, akyt MAU* įwė-• _
miuiukė; S.i'ijt- JŲuuMuuikirJtė »da susirinkti, nes turime svar- 

.... ... atvinui daug dalyką.
B. D. Ruigaitė, rust

ir jos duktė: M.:U Guritiskni- ' 
tė, A. Valnnči'itiaitė. M. Ovrr- 
limmitė. B. Tnrvidienė. S Me. 1 

! siliunirnė, O. Sekleckicnė, O.
’a* •• ••• ... • > . ■Vasiliauskaitė ir kitos, kurių 

pavardžių mą-nlitua sužinoti.

PRANEŠIMAS.
—

Lietuvių R.-K. Am. Lab. 
<Są-g>»s Centrai np-nesiuū susi

PRANEŠIMAS

Suv. Amerikon Lietuvių Ka- 
reivių 2 kp. bus mankštinimoai 
pamokos kovo 26 iL, 1920 m., 
7-JO ral. vakare Rašin?kio sve
tainėje, 731 W.ISthSL 

Valdyti.

A. f A.
Suimtoj 27-tą dicuą Kovo, 
1920 metinės pnmnhloa už 
duše musą numylėto sutiuuš

Vhuem* draugam* chicagiš- 
kieing pranešame, kad mes lai
mingai išplaukėme j plaėiasias 
ture* prancūzu laivu Lafa- 
yette. Laivan iš New Yorko ar
dome vasario 29 d., k. m. Oras 
gražu*. Jau plaukėme 9 diena* 
ir naktia. I-aivai iš N’ew Yorko 
plaukin H arte n, netoli Pary
čio. Pnnedėlyj busime Paryžių 
je. Iš ten leisimės tolesnėn ke
lionėn iki pasieksim ĮJutuvą 
Parvažiavę Lietuvon dauginu 
parašysim, žemiau padui*]a 
keliauninkų vardu*. Viii ehica 
giškiai, t. y. P. Krauleidis, 4349 
Su. Ik-rmiUtgv u v e.. Juozapas 
Bokaa 2326 W. 23rd SL, Felik
sas tugriką, 2229 W. 23rd PL
Jonas ThmAč. 3W1Š So. S«rr* I 
merito Ave„ Jurgi* Vaitkus. , 
12140 So. Unioa ave^ Ant ir ■ 
Pctr. Brauki is. 11949 So. Lovrefj
Ave^ Juo*, ir Dom. sa trim 
raikai* Jonča, 1428 So. Pierru 
Ave^ Por. Šimelio, 2434 So. 
Leavitt St. ir Juor. Čepuli*. 
2353 W. 45th St

Mes pirmutiniai i? darbinin
ką. kurie plaukiam Lietuvon 
iiuo laivu, P.

CEZARO SKINDERIO 
• L'f dužkite paffisldaą stsi- 
bu« šv. Kryžiau* Lietuvių R. 
K. Baioyėiojc. prie 46-tn* ir 
Hermi Inge Are. apie 8 ralnn- 
dn ryt mėti Kviečiame viena 
Kiminm ir pažjatamu*.

Jau metai prnalinko aplei
dai nį Nvieta. Miegok amžiau* 
roteaų muuiu numyiina*.

Ataltyni- tarę mirti*. Ilki- 
jtiaa nenaudu* Ir musą iirdie 
spaudžia skausmai graudus.

Hm 1* tarės liūdnumai 
troškina. Neužima kils virtai, 
ari iirdis ramina.

Atmindami tave, maldomu 
ant iiu svieto. Melsk prie Die
vo dangui ir prirengi niurna 
vietą.

Liuduumu fierimii
Tėvai ir Ssaie..

A. PETRAT1S & CO.
Mohtgage Bank ncai esrsTc

EuwnrEA»: Americae Buefau
Stat* • F»» t*• Pa fa»»4a

nu it' tiiiiiž tat»i. e*--Į- nuu

>1
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