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Lenkai jau Šaukiasi Taikos
4 .

x.uiogzuaysic» ur r r lespauda 
Airijoje

LENKAI SIŲLO TAIKĄ 
BOLŠEVIKAMS

AREŠTUOJAMI ŽYMIAU
SIEJI AIRIAI.

VEIKIA NAUJAS VvKIE 
TIJOS KABINETAS.

Vokiečių darbininkai paten 
kinti ministerių sąstatu.

PADUOTI TEISMAN ANG 
Llįl OPERATORIAI.

BETVARKE PREKYBOS SU 
RUSIJA KLAUSIME.

t

No. 75
■T =

Bolševikai visu lenku frontu 
varosi pirmyn.

Artėja stovis visoj šalyj.

Berlynas, kovo 29.—čin ofi- 
»: • . i. i* . . i * i

naujas koalicijini* kabino
si! Hermanu Mueller, koi- 
premjern ir užnibežinių

TARPE JŲ YRA IR ANGLE 
KASTŲ ORGANIZACIJOS 

THRSTNTNKV.
, nĮ— 

žmogų kaltinamas 
suoka Ibiavimus.

Nežinia, kas toliaus bus vei
kiama.

Nuo Tornado žuvo

125 P*

Variavo, kovo 29.—Lenkų 
vyriausybė bevieliu telegrafu 
pasiųlė rusų ludsevikų rai
džiai taiką. Pranešė kad. tai
kos tarybom* pradėti tinka-, 
miansia* laikas butų hnlan 
-lžio U) <1. l.onkni padavė su-] 
gfestijų, kad atstovai suvažiuo- ’ 
tų miestan Boriso*. Čia dabar 
laukiamas Imlševikų valdžios' 
atsakymas.

Užvakar Ativo žinių, knd j 
lenkai savo rostinę iš Variu- 
vos perkėlę Bromborgrn, 
Poznnniun. Pastaroji čia ži
nią liudija, kad lenkų w 
riausybė* persikėlimas ki
tur neteisinga*.

Lygiai tą ginčių diena par
ėjo žinių, kad bolševikai at
ėmę nuo lenkų Lietuva* sos
tinę Vilnių. Bet tos žinios 
ligšiol nepatvirtinto*.

Bolševikai atima nuo lenku
miestus.

Vartava, kovo 29.—Bolševi
kų kariuomenė pietuose nuo 

, Pripet pelkių 250 mylių fron
tu išvysto smarkias atakas 
prieš lenkų legijonus ir vieto
mis nesulaikomai jmžnngiiio 
ja. Išilgai upės Sluė bolševi
kui nuo lonkų atsiėmė keletą 
miertų ir miestelių, anot ofi- 
cijalio lenkų genernlio stabo 
pranešimo.

Bei priešininkui, sakoma 
pranešime, nei vienoj vietoj 
nepavyko persimesti .per upę, 
nors tuo tikslu buvo daromos 
partang.3.

Tarpe Bernznia ir Utichev 
bolševikai prie* lenku* aną 
dieną pavartojo bendrai raita- 
riją ir ^ičstininkns, pridengtus 
sunkiosios artilerijos šaudy
mu.

Be to, bolševikai prieš svar
besniąsias lenkų pozicijas daž
nai pa vartoja lėktuvus.

Zaslnrj apylinkėse lenkai, 
sulig ofirijalio pranešimo, at
kirto ir kuone visai sunaikino 
bolševikų brigadą. Žuvo ir 
vienas bolševikų pulkininką*. 
Iš atrastų pas pulkim ūkų do 
kumentų paaiškėjo, jog bolše
vikų karruonemei buvo įsaky
tu žūt-būt paimli Zusluvl. Bet 
tas tikslas neatsiektu*.

Tarpe Banuiovkn ir Mirojml 
(Lu'imt) iroiševikai koncen
truoja savo spėka** ir galionn 
sunkiąją artileriją.

________________
BolševikAi netekę Odessoa.

Paryžius, kovo 29. -čia Uk
rainą misija giiVo žinių, kad 
Ukrainą ..-cijonslė armija, va
dovaujama generolo Pavleiiko,

Daugiau 100 žmoniųParyžius, kovo 28. — Tai- 
’ klninkų lufttotnc! kar.nu -u- 

manymas atnaujinti prekybą 
su Rusija nugrimzdo Europos 
politikoje, šiandie Europa taip 
giliui pasinėrusi politikom 
knd immiršluma šiandie, kas 
buvo kalbama ir nutarta ro
ku r.

Bolševikui ki tuomet buvo 
puškelis*. jog siunčią savo ko
mitetą j Cnpenhageną preky
bos reikalais. Bet Copeniią- 
gene nieko nežinoma, >u kr.o 
turės tarties tasai komitetas. 
Nes apie talkininkų at «lovy- 

*bę nieko nepranešama.
Kuomet talkininkui nutarė 

atnaujinti prekybą su Rusija, 
jie paklausė prezidento \\ ilso- ’ 
no nuomonė*. Pastarasis atite
ki, kad jis sutinkąs atnaujinti 
prekybą ir galįs panaikinti j- 
vairius suvaržymus.

Bet daluir tasai klausima.-, 
turbut. ir vėl padėtas ant ša
lie*.

KELI ŠIMTAI ŽMONIŲ 
SUŽEISTA. nuo l»ni-

rtr,
tas
tas
po
reikalų ministerių priešakyj.

šiuo kartu be socijalistų ka
binetan ineina 3 demokratų ir 
4 centro partijos nnriai.

Norėtn kabinetan pašaukti 
ir buvęs ambasadorius Suv. i *
Valstijose grafas von Bem- 
storff. Bet jnm pasipriešino 
socijalistai.

Centro partijos ministeriai 
yra: finansų, paštų ir telegra
fų, maisto ir panigyno.

Darbininkai sutinka.

Naujo kabineto pastovumas 
prigulėjo nuo vokiečių genora- 
lės darbo federacijos.

Vakar naujas kabinetas tu
rėjo pirmąjį savo susirinkimą 
ir nuo federacijos pranešta, 
kad darhininkni sutinka su 
sąstatu. t |

Po to-ministrrini pasiskirstė ' 
priedermes ir užėmė ofisus.

Pirmiausia naujas kabino-1 
tas poskyri* dvi komisiji ir 
autorizavo ano* pasidarbuoti 
sustalulyti kovą Rulir npskri- 
tyj ir praverti taiką.

Chicagoje žuvo keli žmonės. visuomet 
Kuomet 

susiduria 
no- 

t !*•

Indianapolū. Ind., kovo 29. 
—Čia paskelbtos ir po valsti
jų* di.-triktų prokuroram* iš* 

! siuntinėto* pavanlės ungleka- 
syklų koinpįmijų savininkų ir 
anglckasių | organizacijų vir- 
šalčių, kuriiio* nesenai Me
ra Iv grand būry padavė teis
man už suoknlbiavimus. Jų 
suokaibiiivhiui.-* buvo remia
mas svarbiausia tuo. kud pa
didinti anglim* kainą, paskui, 
kad privšgi niauti visokiems 
vyriansyličs. jmrčdymams, jui- 
remtiem* Levvrio įstatymu.

Paduotų teisman operatorių 
yra*valstijose Indiana. Ulinois. 
Ohio ir vakarinėj Pennsylva- 
n'joj-

Paduotas teisman ir John L. 
Lrvvis, interhacijonalis angle- 
knsių urgnair.avijos preziden
tas, Mvkridoriiu-ižilininkas 
William Grw<n ir visa eilė ki
tų.

Skundas prk* operatorius ir 
anglekasią ^ršaičiu- pakelta* 
ir liepto juos suareštuoti kaip 
kartas prie balandžio 1 d., 
kuomet baigiasi anglekasių su 
ląieratoriai" senas kontraktas 
ir turi bnt Įmdaryta* naujas. 
Taigi, imamasi priemonių, 
knd sulaikyti puo straiko an* 
glekasitis.

Vakar is pietvakarų šono 
atūžė baisi vėsula, vadinama 
tornado. Praūžė per Elgin. 
Melrose Fark, Evanslon, Wil 
mette ir per kitus Chicagos 
priemiesčius. Palietė ir Chica 
gos kaikurias dalis.

Pačiam Chicago ir apylin
kėse užmušta 28 žmonės ir 
daugelis sužeista. Kitose vie
tose žmonių aukų skaitlius sie
kia daugiau šimto. Sužeistie 
ji apskaitomi šimtais.

Vėsula sunaikint arba ap 
griovė tūkstančius namų, baž 
nyčių. teatrų, bankų ir krau
tuvių. Nuostoliai apskAitomi 
milijonais.

Iš Chicagos priemiesčių 
daugiausia nukentėjo Dunning

ežeras Micliigan išgelbėjo Cln 
vagos priemiesčiu* 
bosnio sunaikinimu.

Sako, nuo ežero 
puria vėsus vėjas.

i įsisiuutusi tiirnudo
Į su vėsiuoju oru. tuojau* 
tenka snvo pragaištingų spė
kų ir |wrt raukiu iinikininio 
darinį.

Dunninge ypač Imta daug 
baimės. Nes jiąmišėliai įstai- 

. goso buvo pnkėlę liaisg rėks
mą, kuomet trobų sienos ėmė 
braškėti nuo vėsulos.

Nešama pagelba.

Tuojaus po tų baisių nc- 
lairnių iš visų pusių pasigirdo 
šauksmai fNigvlItos. Nepalies
tų vėsulos miestelių žmonės 
kunveikiaii- -mirginiizavo grei 
tosios pagollnts buriu*. Dau
geliui žmonių pampino pasto
to-.

Sveikumo komiiujonierius 
Robertson į nukentėjusius 
priemiesčius juisiuntė būrį gy- | 
dvlojų su slnugotojoini*.

Aianiiie miesto t ravjam^^
I tad ros reikalingą greitų 
p-lbą nukesitėjusiem* žmo
nėms. Tatn tikslui bus rei
kalinga daug pinigų.

Vėsula atūžė iš toliau.

Ta vėsula baisiai palietė 
valstijas Michigan. (Ibio, Min- 
nesotn ir Indiana.

Sulig naujausių pranešimų 
štai kur kiek žmonių žuvo:

Chicago ir apylinkėse 28.
Gvorgiii 40.
Greenvillc, Ohio. lfi.
Fenton, Mieli. 7.
Wcst Libcrty, Imi. «.
Ahilmiiui 3.
Zulu. Ind. 3.
Kart, Mieli. 1.
St. Ix>uis. Mo. 1. 
Enrt Troy. Wi*. 1.

Dublinas, kovo 29.—Po nu
žudymo čia magistrato (teisė- 
jo) Bell, anglų valdžia pakėlė 

l svarkią ofensj-vą prieš visus 
j žymesniuosius nirius veikėjus, 
ypač sinn-feinerių orgnniznei- 

i jos vadus.
Iš vfeų pusių ėia pristatomi 

būriai suareštuotų airių ir už
daromi Mountjoy kalėjimai).

Areštuojami ir airiai Angli
jos parlamento atstovai, kat
rie yra pasižymėję Teikime už 
Airijos laisvę.

Bot žmogžudžiai nesitrandn- 
mi.

Advokatas Ford, kurs atsto
vauja nužudyto Bell gimines, 
sako, kad toisėjns nužudytas 
tikrai žvėriškai.

Bell kelių kaukuotų vyrų 
buvo ištemptas iš gatrokario 
ir daugeliui žmonių matant 
nušautas. reti
Atrastas nežinomas lavonas. !

šalo Banoge tilto atrastas 
nežinomo nužudyto jauno žmo
gaus lavonas.

Policijai nejjavyko patirti, 
kas per vienas tas žmogus.

Nušauta*. .Jnm aky* buvo 
užrištos ir rankos užpakalyj 
subraklinto*.

Pateisinta policija.

Mieste Cork koronerio (eis
me angių valdžios atstovus 
liudyiinnui* pateisino to mie
sto įiolicijų. kuri buvo intarin- 
uiu nužudyme majoro MacCnr- 
tain.

Atstovo* liudydamas pažy
mėjo, kad tą naktį, kuomet 
įvyko žmogžudystė, policijos 
nariai arini pildė tarnybą ar
ba laivo namie. Tai, sakė, su
sekta nniiihigmausiai* tyrinę- 
jiiimi*.

Dar vienas veikėjas 
nužudytas.

Thurlese nežinomi piktada
riai aųą naktį į narnų prieangį 
pasišankė Jamesą Mrt’arthy ir 
ant virto* nužudė.

McCartby buvo jaunas <iuou- 
kepįs, žinomas ten airių Urpe 
veikėja*. Partaraisiais laikais 
įntn buvo praaršta, kn«l ji« bn« 
užpuįta<. ,

I

PRANCŪZAI NEAPLEISTA
SZRUO&

i

ŠESNĖ UŽ CARIZMU

• •

Chicagoje vieši grafa** Uja 
Tolstoi, žinomo mirusio runų 
rašytojo Levo Tolstojaus au
nu*. Ji* via atkeliavo turėti 
paskaitas apie Rti-iją.

Laikraščių reporteriam* 
apie Rusijos bolševikus jis 
taip sakė:

“Jei Amerikos darbininkai 
nori pat y* save padaryti ver
gai*. jie gali čia įsisteigti bol- 
šovikismą.

“Visi radikalai, katrie nori 
sovietinės valdžios fonuos, 
turi žinoti, jog šiandie Rusi
joje darbininkai au prievarta 
statomi prie darbų dirbtuvėse 

• K 4* — — -4^.tuo uiiuii UUIy
r oi vi q priežiūroje.

“šiandie Rusijoje išnykus; 
visokia laisvė. Gyvuoja tik 
vergija. Rusijoje po bolševikų 
valdžia gyventi toli aršiau, 
knip kitnomut vnldovaujant 
carui.”

Toliau* Tolstoi sakė, kad jis 
netikį* jokia vyriausybe, ne* 
jMistaroji visuomet paremta 
ant prievartos, gi prievarta 
žmogui esanti neteisėtas daik
tai.
. Tolstoi pasisakė, kad jis ne
sąs soči jai irtas. Socijalistai 
paskirsto žmones į luomus ir 
nuolat mm i n darbininkams ro
jų. Tokiais pažadėjimais jis 

■ ♦ •• •

t

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.SB.)

IR JAPONIJOJE DARBI
NINKAI NERIMAUJA.

Kovoja už trumpesnes darbo 
valandas ir užmokestį.

Paryžius, kovo 28. — Pran
cūzų užrubožinių reikalų ofi
sas paskelbė, kad prancūzų 
kariuomraė neapieisiąnti Siri
jos, nežiūrint arabų reikalą vi- 
mo. Nes prancūzai, sako, gra
žiuoju sugyvenn ra nauju Si
rijus ksrsHtns. “ *

nviiKp.

Sakosi jis e*ą* individualis
tas. Neturįs jokio kitokio pel
no, knip tik iš paskaitų npie 
Rnsiją.

KOVO 29. 1920.

Chicago. — šiandie apri- 
niankę ir šalčiau; rytoj, fnr- 
bvt, gražus orą*.

ANGLIJA STOVI U2 PA 
GELBĄ VOKIETIJAI.

Londonas, kovo 28. — Ang- 
I lijo* vyriausybe* tvirtina, k«*d 
I Vokietijai tnjkslu maisto. Tas 
dar labjaus pnariinn ten “D* 
irutes. Tud Anglija stovi už 
tai, kad duoti Vokietijai pa
geliu}. Tuomet šalis aprimtų.

SUSIRGUSI BUVUSIOJI 
KAIZERIENĖ.

Yokobaina, kovo 27.—Atsi- 
mnIno,jifjtono darbininko dva
sia. šiandie jame jau nesimato 
buvusio vergiško nuolankumo. 
Kovos už buvj norus iin imlie- 
gė pastarųjų turtų skaudžios 
perveramėtt Europoj. Dalį ja
ponų darbininkų užkrėtė rusų 
bolševikizmo liga.

Bet jajsini} darbininkų ne
rimavime svarbiausią virtą už
ima jų susipratimns.

Gatvekarių darbininkai 
laimėjo.

Sostinės Tokvo gatve.knrių 
darbininkai laimėjo aštuoniaa 
v altui d u.s dailiu dienoje. Balta r 
jie nori iškelti kovą už (i va-, 
landas.

Tokvo polirmonai irgi nepa
tenkinti šiandie gaunamomi-* 
algomis. Jiem* mokama po, 

per tnėnrtį
Bot reikia atsiminti, kad To- 

kyo gatvėn- per praeitu> dvi
dešimtį metų nepasitaikė nei 
vieno užpuolimo, nei plraimo.

Be to. ten [loHcmonai neturi 
reikalo kovoti su strrikuojnn 

<’iai« darbininkais. Ne* Japoni
joj® nėra streikų amerikoniš
kam supratime.

Nerimauju j.dari lininiai ir

ir Norvood Park.

Pašaukti kareiviai.

luilmi nukentėjo miesteliai 
Melrose Park ir Elgin. Vienur 
žuvo H i. kitur 7 žmonės. Dun-. 
gelio žmonių dar nrauranda- 
nm. Tuojau* imta ardyti su
griautų namų gri u vėliai.

Vienur ir kitur palaikyti 
tvarkų ir apsaugoti žmonių 
mantą |uišuuktn valstijos ka- 
riuomenė, kuri patrioliavo 
tamsios* gatvėse.

Išliko vos kelio* elektros | 
šviesos ir krl| telefonui. Gnt- 
vekariui nevažinėja., Geležin
kelių logini vietomis užversti 
griuvėsiai* ir medžiai*.

Griuvėsiu* nnlyti pusnuktu 
buvusieji knaeiviai ij* atsar
ginė milicija. leškonm žmonių 
aukų. Kareiviai stiprini ap
saugoja apgriauta* krautuves 
ir įstaiga* nuo plėšikų.

Nekentė jutuose vietose ant 
greitųjų įsteigta Raudonojo 
Kryžiau* stovyklos. Pakilo 
darban gydytojai ir naraša. 
Netekusiems pastogės žmo
nėms ant greitųjų parūpinta 
prieglauda. "

Kaipir taką padarė.

Vėsula ne visą Elgin palietė. 
Tik viduriu per kokiu* 2IM) 
jardų plačiai padarė ktiipir 
taką. ; siek ui save palikiinma 
sunaikinimą.

Pakliudė operos trobą, vie
ną kungregnrijnnalų muldna- 
mį ir kitu.** mūras noakaitant 
daugelio gj vehamų įmini). Vis
ką* i»avcrstn griuvėsiais

M»*1n»M* Pnrkc palietė vaka
rinę dalį. Apgriauta švenr. 
Širdie* bnžnyria. SuM*ta trys, 
kunigai paranijoc frobnie. Baž 
nyčio* varpas sverią* toną, 
nutrenkta* už šimto ]>ėdų.

Vėaulai ■' draugavo stipru* 
lietu*. Prieš tą gaivalą neat
laikė nei stipriausi medžini. 
Viską traškino, laužė.

D*ng nukentėjo šiaurinės 
ir vakarinės daly* Chicagos.

Ežeras pagelbon.
lė oro biuro pranešta, kad

Amerongen, kovo Ž8. —čin 
smarkiai suncgalėjo buvusioji 
vokiečių kaizerienė. Gydytojai 
uždraudė jai vaikščioti.

valdiškuose arsenaluose Koi- 
ahikava ir kitur.

“Veik išpalengva.“
Japonijos darbininkų striu

kai toli gražu skiriasi nuo A- 
menkos darbininkų streikų. •

Ameri k o j st rei k uoja n t ie ji 
darbininkai pameta darbus, 
kelia riaušes. tTukšmnuja.

Taip nėra Japonijoj.
čia japonai streiką vadina 

“taigyo,** ty. “Veik paleng
va.” fr streikuojantieji nepa* 
ineta durim. Dirba. Bet dirba! 
kaip nesavo rankomis.

Pav., streikuojantieji gatve- 
karių darbininkai važinėja 

! kaip važinėje gatvakariais. 
, Bet didžiausio judėjimo valau- 
’ domi* gntvekariiis leidžiu |>a- 
Icngva. prie kiekvienos kerte
lė* sustabdo. Prie galo linijų 
atranda priežastį ilginu už
trukti.

Taip yni ir kitose darbo ša
kose.

Bet kaikur darbininkai pa
vartoja ir saliotnžą.

Tas reiškia, knd Japonija 
persunkia vakarini'** Euro- 
po.« “civilizacija.”

PARINKTAS DANIJON 
PASIUNTINYS

F

Washingion. kovo 28. —
Čia patirta, knd prezidentą" 
SVilsonas nauju Danijon S. V. 
paaiuntiniu parinkęs Joseph 
Ciark Grew.

TRUKŠMAS PAKELT/ 
PRANCŪZIJOJE.

Talkininku komisija surado 
daug ginklų Vokietijoje.

J

Paryžius, kovo 29.—čia pa
keltas naujas trukšmos. jog 
nekuomet ntgalhnn pasitikėti 
vokiečiai*. Nes vokiečiai pasi
rodo i)i«]intai>uiiii ir reikia jų 

i saugot is*.
Ligšiol dnr Inkai menką da

lį taikos sąlygų pildė vokie- 
*<’ini.

Kml tuo tnrpu talkininkų 
komisija šalimais Berlyno to- 
mi- dienomis atrado 12,00b 
tricolinių anuotų ir (>.oo0 lok- s 
tnvų.

Tni visa buvo paslėpta nuo 
Komisijos.

Sulig taikos sutartie*. Va* 
kirti ja tų annotų gali turėti 
vos 204. Gi lėktuvą nei vieno.

šian<iie prancūzai šaukia, j 
knd jų baimė vokiečių buvo ir 
yra pamatuota. Ne* tas šian
die prirodonu; faktais.

PIRKITE LIETUVOS VAL-

ZaV,

KSTE.ua


■
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į 2 DRAUGAS

UlTtTTV KATAIJKV DIBUUmi

“DRAUGAS”
Eina kaMlirn* Uakynu nrCėldieulu*.

PREMVMKRATOS KAITA: 
CHKAC.OJ IK VtsnūNYJK:

BCabaaaa •••«••■••••••«■• SS.eo 
Mot* « . a .. ,» »,*. . ... ».M>

blcUitiK •« ■■•*•■— S&.00
I^V**4 M via —..•••••••—«•■ S .00 

Pranu m era t a niekas! LAkalao. I .al
ka* (kalto«t aue utolrabyaa Siaaaa a* 
auo Naujo kietų. Kartot pamainyti 
aSr-ca* vtaaSa r.lkl. prtalųati Ir (ana* 
a4rv«a« Pinikai r»riauala alvatl llpar. 
kaat kranai* ar aipreaa “Maaay Or- 
dar" arka įdedant pinigu* J reffta- 

S, UUL*.

“Draug&s” PaUmang Co. 
1800 W. 45th St. Chinfū, Ml.

Telefoną* McKialay 4114

►

SVV. VALST.

Senatoriaus King’o 
Rezoliucija.

Lietuvos Misija džiuugiasi, 
kad senatorius King įnešė 
sumanymų pripažinti Lietu- 

I vo» ir kitų buvusių po Rusi- 
jos valdžia tuntų nepriklauso
mybę. Džiaugi u mes ir mes, 

!jci toje moli arijoje tas ne- 
prĮklansoniybės pripažinimas 
butų.

Ištiesų-gi revoliucijoje yra 
į dvi dali kita kitai priešingi. 
Pirmojo daliję yra keturi 

: ^kadangi”, kitaip sakant ko- 
. turi motyvui, parudontieji, 
F- kad Lietnvni ir kitoms rezn- 
F lincijnję minėtoms tautoms 

reikia neprigulmybė*.

/Katrų di(lį sudaro penkta- 
a m* *'k«Hinn.ęi “, kuris km'.din- 

gai sako, buk e-ų “reikalingu.
■ kad fjos valstijos pasilaikytų 

f Rusijoje.” Si.lyg to penktojo 
j kadangi sudarytas ir pat- re- 
t zoliurijos turinys, būtent pri- 

■ jmžinti tų tautų nepriguiniy- 
■ l>ę iki kol susirink* Rusijos 

Steigiamasis Seimas.
Priimdami tų rezoliucijų Už-1 

sineriaim- siu kilpų ant kaklo, 
o Rusijai jinduodarne virvės 
gulų. Kada ji nori*1 tada ji tų 

r virvę patrauk.-, sušaukdama ‘ 
pav© Steiginmųjį Srimų. Kum , 
tat visa mus kova su Kolča- 
ku ir jo šalininkais. <

Me* negalime tylėti. Dubai 
iuų.- priedermė yra sių-ti pro- ' 
testus į Senatų jiasmerkian- ( 
čius punktųjį siuiutorinus Kin
go rezoliucijos motyvų ir jo 
išvadų paduodančių .Lietuvos , 
nepriguburiię |k» Rusijos Stvi- j 
giamojo Seimo malone.

mun knturis fionatoriuudting'o 
motyvus, papeikti penktųjį. a(-l 
mesti Kusijoe Steigiamojo 
Sidnio vaklžių aut Lietuvos ir 
priminti Amerikon Senatui 
tautų apsisprendimo teisf.

Chicago.

------------------ ----------------------------------------- —

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

DAR VH5A8 SVARBUS 
REIKALAS

. - ■ . . . 

tarnybos, užsiėmimo, amato, 
arta nekiluojatnojo turto gy-1 
vcua* arta turi uauoių ūką.
10. Už kiekvieną pasų itnanui 

3alikimai (markės).
Pastota. Negalintieji už*i- 

tonkėū a t Iri (Rusini nuo mo
kesnio. Taiu tikslui Vidaus 
Reikalų Ministerija duoda 
reikalingų instrukcijų.
11. Parai gauti reikia prista

tyti savo fotografijų, kuri jiri- 
seganm prie paso.

Pastaba. Vietose, kur fo- 
iourafijus saokn paridirn- 
dioti. pasas gali būti laikinai 
duodamas ta rutogral'ij<Mš 
tai gi nurodant ]>ase asmens 
žyme*.
12. Gaunantis jmsų privalu 

duuti paraKų, knd kitu pasu ar 
liudijimu jis nėra gavę* ir ne-

Vjrr< ir Moterų R«hl Kirpi

mo ir Desirning Mokykla. 
Minoj* Mani* Ir Mkytteto bodu Jya 
trumpu laiku llraoteilto rUo ama

to.
Mo. turimo didilauteu* Ir roriau- 

•to* kirpimo. Mašiotai U* Huvubo 
toteyriua. kur Kiokviaoma aauaa «arna 
praktikai boaimakiniternaa

Vuuooo atuvtmo olarrluoM raatenoto 
nreaM oloktraa Jtac*-

Krtečtenia klolrviraa ateiti kilo ko> 
ktua laiku, dloaa U ar valuuato. pa- 
■tžntrra ir paskatom ««i M’lTt-

e.rietą, daromo, aultf mlaroa. Vi- 
vokto oteiam ir dydlio lt bot kurtoj 
madų kurioa.

MASTER DESIONING 
SCHOOL.

J. F. Kamtoka, VaOtJn*
l»i N. STATĖ STRKt T, UHTCAOO. 

Kampa* Lako 8U a ui 4-1 u lobu

Atvaiiavu* į Truy, N. Y. «u-1 
žinojau, jog čia yra du jiru -'s- 
tonų namu, kur * paruando 
kamliarius vien tik merginant*. 
Nuėjus pažiūrėti nustebau pn- 
mačius: vienas yra tikri rn 
mai. Kambarius galima gauti 
nuu f 1.5(1 iki $3.00 už savaitę.

Toom unmuusc aut pirmo 
uugšto yra didelių ir gražini iš- 
tai-ylų kamb. svečius prišn- 
tl Pas mergina* gali ateiti ir 
vaikinų, liet vienuoliktai mu
šu* visi svečiai turi eiti namo, 
o merginas grįžta į savo kam
barius. širdį skauda, kad musų 
lietuvaitės tokių vietų neturi.

Daliar loks ntmrn* n»! ir ne 
taip oiiuuu, au* mccgiuos ne- 
atvažiuoja iš Lietuvos, bot kaip 
tik pradės atvažiuoti mes turi 
me pradėti rūpintis savo 
IrlIDK

Musų lietuvaitė išlydėta iš 
tėvynės^ su motinėlės ašarotam, 
kuri meldėsi, kad Dievas sau
gotų dukrelę. Čion atvažiavus 
mergina kitas motiurdri: neran
da. Me.. Amerikos merginos 
ir mouuyis turime pradėti ap
rūpinti atkėliau jaučias lietu
vaites.

Nekartų toko girdėti, kad 
vietomis merginos su vyrais 
butui įsisamdžiusios vienoje 
šęimyuoji-. Didelis kambarys; 
)M>r vidurį pakabinta skejicta, 
ar taip pala, tai vadinasi dn 
kambarius vienai merginų, ki
tas 'fukinų. Būva ir kitų pana
šių apgailėtinų dalykų.

Apie tokį namų teko girdėti 
kallmnt A. I* R. K. K Centro 
valdybos posėdžiuose Ncw 
Yurkc, tat, turbut, tik pakal
bėta, gražiai pasvajota ir pa
likta |m) senovei. Alės turime 
žmonių išrandančių laiko ir jie* 
gų kovoti prieš Dievų ir kata
likų mokslų, bet neturime as
menų mokančių dirbti tikrą 
dnrlių žmonijai ant naudos. Iš 
tarpu katalikų turime šiek tiek 
ve ikėjų, bet jų toli permeža vi
siems manų tautos reikalama.

Waterl»uiyje reikia namo 
merginoms. Jeigu organizno- 
tos motery* pradėtų tokiais na
mai* rūpintis, jaularytų. 
“drive” ir visos dirbtų, tai 
lengvai surinktų pinigų ir us
nių pastatytų.

stybės tiepriktausomūinis, o iio 
niums tik ir tereikia ir todėl 
delei jos męs galime nnsi- 
dž.inngti.

Kovo 24 dienų Li«*iuvus At- 
stovylieAruerikoje yra įteikmi 
naują memorandumą dūlei IJe 
tiivo.ų Valstybės pripažinimo ir 
prie jo pridėjus visų eilę do
kumentų, iš kurių matoma 
kaip Lietuvai Vaistytas tvėri
mo darbas iki šiol yra ėjęs. 
Prie to memorandumo tupu 
pridėta Lietuvos Kon*t it unija.

Gyvename stetatimune mies
te. Jis jaunas ir didelis. 1833 
metais Chicagoje buvo 350 gy
ventojų, o 1920 tu. jnu yra jnuie 
2 milijonai 834 tūkstančiai 82“, 
Jeigu butų priskailyti ir sve
čiai, atvažinvusieji trumpam 
laikui, tai luitų buvę trys mili
jonui su viršum. Šveicarijoje 
ir Vokietijoje darant gyvento
jų sąrašus Inivn skaitomi nuo
latiniai gyventojai draugo su 
-veriaiM. Tą i ikin atsiminti 
lyginant Amerikos miestus su 
EunųMis miestais.

Už Chieagų visoje Ameriko
je, ne tik Suvienytose Valstijo
se yra didesnis tik vienas New 
Yorkns. Visame pnsitulyje už 
Chieagų ir New Y<»rkų yra <li- 
dosuis Londonas. Paryžius yra 
didesnių už Clūeagų. mažesnis 
už New Yorką. Berlynas ir 
Vieniui yra gal kiek didesni už 
Chieagų bet mažesni už New 
Yorką. Kynų sostinė Pekinas 
yrn maždaug tokio didumo 
kaip Chicago. Neieškant išang- 
štininio galima drąsiai tvirtin
ti. kad už Chicagą yrn didesni 
tik penki miestai pasaulyje.

P-n.* Pr. Rex sako, kad Chi- 
eaga yra trečins miestas pasau
lyje, pirmutinis paskui Londo
ną ir New Yorkų. Tat gali bū
ti. jei CuroĮMis sausžemė* sos
tinių gyventojų skaičius karė* 
meru suinnžcju.

Ji yra jauniausia už visus 
tuos didžiuosius miestus, n Pa- 
rvžįu^yra seniausios. Prancū
zų sostinė porų šimtų metų 
prieš Kristui užgimsiant vadi 
ausi Lutetia Pnrisiorum. Per 
du tuksiančiu metų Paryžius 
išaitgo tiek, kad skaito apie ke- į 
turis milijonus gy ventojų. lx>n-1 
donas yra mažai jaunesnis už‘ 
Paryžių, bet gyventojų turi, 
apie 7 milijonus. Jis greičiau 
augo, l’ž juodu januesnė yra: 
Vienon, kuri senovėje vadinda
vus ViiaiolaiiiH, <• daliar vokiš
kai vadinasi Wieu. Joji* yrn 
apie 3 milijonus gyventoji). 3D<> 
motų seounio tėra New Yor-j 
kas. o l»cl-gi turi 5 milijonus 
gyventojų. Tai jis skaitosi jau
nutis tarp miestų. Jaunesnis už Į 
jį yra Berlynas nes turi tik 
apie 2H) metų ir apie pusket
virto milijono gyventojų. Chi- 
rngos aiiiži* miestų tarp* yra 
visai vaikiškas nes tik 87 me
tai. o gyventojų turį beveik 
tiek, kiek keliolikų karių senes
nė už jį Vicnna.

Reikia pasteliėti, kad Euro- 
|M»b didžiausieji miestai visi 
) ra didelių ^i*Hpatijų sostinės; 
Londonas, Parį žilis. Berlynas, 
\'iennn. Taipjiat ir Azijos Pe- 
Komis Kynų eosiin**. i ik Ame
rikos miestai pavijo anuos Eu
ropos miestus nebudimii sosti
nėmis. Ir Neu Vorkas ir Chi
cago ih*I nėra savo valstijų, 
sostinėmis, nes Neu Yorko lu- 
gishiturn yra Alhany’je, o llli- 
nujaits Springriehle. Amerikos 
miestai išaugo iš pirklylmp ir 
pramones, o Euro|s>« miestai iš 
valdžios ir senovės. Kitaip sn- i 
knnt Ettro|H>s mii-etto nuga 
taip kaip aristokratai, o Ame- , 
rikos kaip menki pra!ūksian
tieji iš mažo turtuoliai. Nors ir 
Europoje yra miestų iškilusių 
lyg mielių keliami. Tokia yra 
L aiz Lenkijoje. Yru ariatukra- ( 
(išimi palengva iš valdžios jie. , 
gi) augančių miestų ir Ameri- j 
koio. Tokis vrn AVnshimrtoo. 
D. C.

Šįiuotinis gp'entojų sąrašus 
Cliieagos lietuvių isdidinuii da
vė gana akaudų smug). Mes ti
kėdavome ir šnekėjavmue, kad 
Stokyarrtų mieste lietuvių yra 
75 tuksiančiai arta daugiau. 
Išliesų-gi lietuviais užsirašė 4fi 
tūkstančiai )^7. Tat radaro 
truputį daugiau negu pu unitro 
uuuauučio. Tautų surašė mums

susisiekimų su kitomis raišty- 
IX'iniS| lUOtUVve>
.Sidnio rinkimų įstatymai ir 
Lietuvos virtos savivaldybių 
įstatymai. 1Lt šia s dėlei Lie
tuvos rutažių su žemlapiais 
žudoma pristatyti kirk vėlinu.

Liet. Atstovybė Amerikoje, 
(Pasirašo) J. Vileišis.

(ieneralis Liet. Atstovą*.

‘DELEI PASŲ LIETUVOS 
PILIEČIAMS

l^nkinosios Vyrinusytas ži- 
niow No. 18 nuo gruodžio 23 
dienos liko paskelbti pasų įsta
tai. Visi Lietuvon piliečiai pri
valo turėti pasus. ir išsiimti 
juos Lietuvoje iki kovo 31 die
nos, š. m. Kadangi grįžtantie
ji Lietuvon Lietuvos piliečiai 
turės irgi išsiimti pusę, tai 
skaitomo reikalingu šiuos įmisų 
įstatus jmske!bli.

■a13. Pninetusysis pa.-ų priva
lo per 7 dienas pranešti apie 
tai pasų iėduvusiąjai įstaigai, 
arba milicijos. nr valsčiaus val
dytai. kur pasas buvo ]>askuti- 
nj kartą vizuota*, ir įmokėti už 
skelbimų apie pa*o |wunetimą 
10 auksinų. Apie paso pameti
mu tuojau skelbiama.

14 Pametusiajam įmmuį tuoj 
išduodamas laikinas liudijimas 
ne ilgiau kaip vienam mėne
siui, laikantis §9 reikalavimų. 
Mėnesio laikui praėjus, duoda
mas nuolatinis pasas, laikantis 
§9. 10. 11 ir 12.

15. Miesto gyventojai, penė
ję gyventi is vienos virtos į ki
tų. kad ir tame pačiame mieste 
ir toje pat nuovadoje, kiekvie
nų kartų privalo savo pasus 
nnnjai įrašvdinti milicijos nuo
vadoje.

Valsčių gyventojai privalo 
įrašydmli savo pasns valsčiaus 
valdyboje, tik |>erėję gyventi 
iš vieno valsčiaus į kitų.

»

K

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

Nuo**» jU ll r^rĮto

Noo I IM I v*L po plotų 
Nuo 1 00 > V*L TAkar*.

------ —------- ------- -a
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Dr. t E. MAKARAS i 

Uimn Gydytoj ir dunuva | 
■»*« fcMtei imt tta. Mtehfoato Atol

PASŲ ĮSTATAI.

Trečiuoju skaitymu Valstybės 
Tarybos priimu 1919 m., 

gruodžio man.. 5 d.

L Pasas yru asmens Įmliudi- 
jiinas. Para* įrnšoųm: 1) ]Misu 
saviiiinkotėsl iUb> ir pavar
dė, 2) giminiu diena, 31 gimimo 
vieta, 4) nuolatinė gyvenamoji 
vieta, 5) užsiėuiimaa, 6l tikylia, 
7) tautybė, 8) šeimynos sudė
tis, 9) dukiimentai, kuriais re
mianti* paaa» iššluotas.

2. Kiekvienus Liet u v Ob pike
tui ar pilietė jicr 1.7 melų am
žiau* privalo turėti pasą.

3. Mažamečiai »i«n 17 įlietų 
amžinus įrašomi į tėvo arta į 
motinos jmsų. Tėvams ar glo- 
iM'jams tinkant, inažamtaiai 
mm 12 ligi 17 metų amžiuus tu
ri teisės gauti ir atskirų sau 
jiasų.

4. Kiekvienas pilietis ar pt-
I lietč gali turėti tik vienų pasų.

5. Pasas negali būti išduotas 
ne Lietuvos ]>ili<s'iui.

& Mmstimse ir iškeliaujant 
iš raiščiau* arta iš nuestriiu, 
kuriaitu* asmuo gyvenu, reikia 
visadu turėti su savim pasas 
ir, valdžius atstovams, milicijos 
pareigas einantiems, reikalam

I -rii* . ~ r- -4, •« •• ♦* ••

Žingsnis pirmyn.
Amerikos Sonata* ruošiaai 

pripažinti Fotonija*, Latvijos, 
Lietuvos ir Ukrainos vahižias 
faktiškai OAančioini*. Senato
rius demokratas -Mr. King y- 
ra ]msiulęs delei atskirų vie
tos valdžių Rusijoj šiokių re- 
aoliucijų, kuri tapo įteiktn 
Užsienio Reikalų Komitetui ir 
paskelbta Senato rekorduose 
jx> N-338 kovo 22 dienų, š. m. 
“KADANGI liolševikų revo- 

Uncija lapkričio įnėn. 1917 m.
yra įnešusi suirutę į visuoine- žinios apie >ųstatų valdžios ir 
nės Rnsijos tvarkų ir Midų-

Į H IMI pOlltlTl} CilUO’ZJ, IrihKV- 
rus tas Rusijos dalia, kurios 
buvo ganėtinni stiprios ifeilai- 
kyti nuo bolševikų įsivyravi
mo’

KADANGI žmonių laisvei ir 
gerovei yni reikalingu, idant 
valdžia butų taip sudaromu, 
kad jį galėtų užlaikyti visuo
menės tvnrkų. ir

KADANGI Estonijos. Lat
vijos, Lietuvos ir Ukrainos 
valdžios buvo taip sutvertos, 
knd pajieguaios užlaikyti tų 
tvnrkų ir kad tos valdžios v- 
ra sudanirios vietos savival
das ir užkirtusius kelių bolše- 
vikų jsivyruviniui,

KADANGI nebus galimu 
Rusijos tautai jsleigli federa- 
lę respublikos valdžių delei 
visos Rusijos, iki tūlai iki" ten 
|uisiliel;a bolševikų šeiminin
kavimas, ii

KADANGI yra reikalinga,' 
kari šios valstijos pasilaikytų 
Rusijoj* iki tam laikui, kuo
met visos Rusijos fetiernlyve. 
respublikos valdžia has suda
lytų arba sentikiai tarp šių 
atskirų teritorijalių valstybių 

Į bus nustatyti Kteigiuniojo vi
sos Rusijos Seimo; todėl lai 

I huną 
' . NUTARTA, jog Senatas e- 

sų.< tusi nuomonės, kad Šūvio, 
nytų Vnbityhių valdžia priva
lo pri]H<žiuti de (acto gyvavi
mų atskirų vietos valdžių Ea- 
tonijoj, Latvijoj, Lietuvoj ii 
Ukrainoj, laikinai j iki tam lai
kui, iki santikini šių šalių su 
Rusija arhu ir kitų Rusijos da
lių bus aptarti visos Rusijos 
Steigiamojo Seimo nrlm Im* 
uuotatyta feileratyvė reuptthli-' 
k<H Vahl/jtt delei I'isvs Rusi
jos.”

Tokia tat Senatoriau.* ien»- 
liųeija. Amerikos politikieriai 
uuitomiu nHiustojn vilties, kad 
kuomet nors susitvers fv.lera- 
tyvė visos Rurijps respublika* 
valdžia ir iki tani laikui n.o- 
šiasi pfųiažinti luikinai Lietu
va ir kilus valstvis*^ de facto ♦ • 
nepriklausomomis. Tai yrn 
gerui. Jeigu kuomet noi> at
eitų tokia valanda, kuomet vi
sos atskiras Rupijos VnlstylM's 
pmiorės cit] j liendrų visos 
Rusijos Steigiiunųjį Seimų, 
tai tuomet galės suridiiryti tas 
visas Rusijos Seimus, o jeigu 
neateis, tai ir jiasiliks tog vai-

a ................... -■■■■

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgaa 8treet 

chicago, nmon 
nUooM Tania MM

▼aiaadoa: —> Iki II 1« ryto; 
• po vieta iki • rak. NMAJto- 
tute nuo S iki C vaL vakar*.

16. Pasų blankas spansdina 
! Vidaus Reikalų Ministerija ir 
siuntinėju juos pa>ų duodamo
sioms įstaigoms, kurios duoda 
apyskaitų Iš surinktų už ju<>* 
pinigų, o pinigu* įneša Valsty
bės iždui.

17. Pasai reikia išsiimti ligi 
l!>20 iil kovo tatai. 31 dienos.

Nuo tos dienus visi kiloki ir 
liudyniai nustoja galios.

11. Pastaba. Atvažia
vusieji į Lietuvų |k> 192G ui. 
kovo mėti. 31 d. Lietuvos pi- 
liečiai turi tuoj vizuotis mi
licijoje ir gauna ne ilginu 
kaip vienam mėnesiui laiki
nų jialiudymų. o ĮNiskui lai
komi šiame įstatyme liūsta 
tytųjn tvarka.

L Ptislaba. Neišsiėmu- 
šieji paso ligi 1920 iil kovo 
mėn. 31 d. Imudžiami pinigi
ne Itanda ligi 59 auksinų.
18. l‘n.*ai išduodami ta ter

mino. Tiems, kuriems reikės 
atlikti kariuomenės prieder
mės, jiaŽĄininm apie tai ju pa
suose.

19. Prašymai ir skundai dri 
(Misų į sravimu žyminiu mokes
niu neapmokami.

20. t žs^ento imsiu išduodami 
\'idaiis 
arta jor- jgaliotų įtaigų, at- 
imant vi jiasua. kurie grų 
žinomi, pristačiau užmihuu |ia- 
sus.

21. — Svetimų Valstybių pi
liečiai atvykusieji į Lietuvos 
Vaistyta ta pasu vizuotų Lie
tuvos Vaiatybės misijoj n r 
konsulate, išsiunčiami iš Lie-' 
turo* Vaistytas.

22. Ne Lietuvos pilkiai, gy
venantieji ta jmsų, išsiunčia
mi iš Lietuvos Valstyliės.

23. Visi lig šiol išleistieji jia- 
sų įstatymai ir įsakymai, su 
šiais iM'huūiikunUcji,
bus šiuos įstatus, nustoju hn- 
vo galios.

I

I

į

;; r «

Lietuvaitė.

Red. prierašą*. Visų mergi- 
nų gloimjimo darŲų ima į imvo ’ 
rankas Nat iuiiftl Catholic Wo- J 
nicn Council, 1312 Maasacliu- 
selts St.. N. W., AVanhington, 
D. C. Pirma negu įsigalėsime 
pastatjli savo t riebų naudinga 
butų susitarti su minėtąja J 
įstaiga.

S. D. LACHAW1CZ
MMavf* Onatoftua *»a»/ii«*U«, M**- 

tU,*M h* llIaUaaM. r.•>»»>• niaMUlI *1- 
M4*aati. dMtMi (Mlu <U<*a*<UaU

2314 W. 23 PL Ghloaffo, UI

M-
e

JOSEPH C. WOLON
Jetuvfc Advokatas

n u iiij.r HTiren 
ayvMUma «< Hnmbvldt OT 

Vakarai* 1S11 W. SS-nd StreM 
Tai. HnckwaU S»M 
oacaoo. EJ.

jftm? JIS .jmi'vuylia ouKtiM m iivji 
l>o paso liaudžiaini pinigine 
littudn ligi 50 nuks.

7. .Sultiikytasni Iv pa«» ir ne
galį* kitu būdu pnHudyti aavo 
nsinens Huimuiniia ir laikunum 
iiaiiiuoeė suimtu-maiems, ligi 
bus išaiškinta, kas jis yra. Su- 
imtusie liundžiuinah pinigino 
imudn ligi 50 u ūks, ir lui kun nu, 
jo ]Miti<<* lėšomis. Vidau* Rei
kalų Ministerijos nustatyta 
taksa.

fl. Valdžios įstaigi; tarnauto
jai ir valdininkai!, kariškiai ir 
iiiokalviviui, st< •<iiuni tarnvbun 
nr mokyklon, nt įdunda aavo ]>a- 
«tt* Iri įstaigai, kurion įstojo, o 
jo vieton gauna laikinų liudųįi- 
mų iš to* įstaigos ar mokykit*, 
kur tarnauja ar mokosi.

JI. Pasus istlumŠi'valšriiioar 
vnlšciau* vnldylia (viršaiti*), 
<» minaittose milicijos valdybn 
Virinus Reikalų Ministerijos 
instriikojomis. ?usų gali gaut 
asmuo tani;1 vaiš&ųje ar mie
stą, knr jo nu'datniė gyvena
moji vieta.

I
Ne! MeB esame tauta ir 
turime ajisisprcndimu teisę. 
Jei kas, tai juu demokratų par 

tija neturi teisės uius priskir
ti liur-ijiLi. Jug Amerikos ir 
ypttlin.ųm Deiuukrutų partijos 
vardu prezidentas IVUmhuis 
skelta, kud jmvergtosios tau- 

| tos turi teisę HiiMgnrMuti ir 
būti neprigulmmguini-. Jeigu 
Demokratų partija užmiršta 

j. tuos žodžiu--, tai mums priseis 
ieškoti kitų jKiilijų, geriau 
suprantančių Amerikų.- dva
sias ir buvusios karės tikslus.

Gerai padarė Lietuve? Mi
sija. kad mums pranešė tų «e- 
fiaturiuus King’o sumanymų.

* 3* Wl ui f«»«IarZ. Vn.t ir». -T —— - 
kritikavo, nes diplomatinė nt- 
stovybė neturi ginčytis att po- 

^.Ltikais tos šalie*, kurioje at
stovauja imvo tėvynę. Bet mes

- nk<>- piliečiai lietuviai 
toriu** išreikšti aavo mintį. 
Viana* mų* draugijos ypač )>o- 
iitiškkdi piliečių kliulmi turi 

i tuišanMi savo surinki- 
ti juvcc liifi įuiųutl p*£-

'S

rtkslų Minieterijos ■
I*

■ 
I
■■

I

toko tryliktoji vieta. Tikin
tiems į burtus tat guli būti ln-i 
Imi nemalonu.

Tikroji lietuvių skuitlim* gal 
yra dideenė. no# dnttgelis žiop
lių užsirašė lenkais nrlm ru
sais daugelis komunistų taip
gi prisiskaitė prie neiieturiš- 
k<i* tautylM*. Tokiu budu 
I l' — f 1 - • »• I . . • ,*»*< •••VV|»UI %zaia\<»^«»r a«v»M*ama» 
skaitlinė lietuvių Im* ]>elų.

* s •*

Ar žinai, kad “Keleivio” 
namų savininkui tapo upskųsti 
ir prisipažino, jog vogė elek
trų!

Ar žinai, kad Bostono iaik- 
n*šči«: rašė, jog pp Gegužis 
ir Michetama* tj -.tarė nuo 
1316 luotų-

LIETUVOS KAIMO (SODŽIAUS) IŠEIVIAMS.
lUrtih»<M> ValMyM* taurumu j>rtHluuw» nuv Jo kalino Kalnu, st

ruti Ir )• ixLtaA|M tai lu-tuolii*. eiti Mūrio Ukll* Joa tvirta** rutnaa.
O«: t*, (varliu. Xuut i.-.ūsą tuimato fralCuu -tturtų t* savs «,)«- 

»u. kud Je |>a«lcplomo* >ė«o« *t<yu naujam tamyboe darbui, kurta 
luitatolMaM aiNMu k ttoteMaaCU d«rto«oialu.

OaktoHl U ariuvSaay mu«o knUHa nIU imlturlnrų lUUų pa- 
vyldfiu. «utvartyti Jo rldaue Jtab — 'irto* iMVlraldyhę tt t'laub- 
tnn>«« įlaritb — kini urtniilejl kaimo kulunpn dartx> uMttiiniui

9« yr» rtotoitobitc kaime itabattirm dariiuntejal Jisrn* vykdyti 
(Hute y ri>«Meiluje (ftaaulluaato) -Mtetynato-. SvtaaivalOto* koptorarl- 
Joa. nartvaldyMto. tokio, kult u r i* ir pratototatii oTanigio iarnala* 
(ialknUUto). rtnatakiiH—ina aplink J), uiumų i>r<nrfwijito tymiotoim 
Jmaa. tvirtai yra )iaMr>-tu>ioa aupurimi wb*9 at«nu«l>ai ir jrar- 
vtn# kaUiib. taip kad Jame butų tifonu, gralu. biurui *Mu Lr k«t- 
turtnra > >

Tam likuliu (Mbattoku roiku)in|tn> kad J*ito4toafoto ialtoioa crailfouu 
įnervinti ti j lomia kiilturoa foSjomlf Ir inMUIml* U priatdėly tonro 
J4*emto iauAmin Mtuytoaa darbui. Tufo! tovarbu: kad taa kaimu 
kurytoo* foikraAtu stočiau Faaklymu l»« ttiuai) uiraKualaa u tam- 
«ta« STgtaa.

Muad kalina lAuiriai, art i ar tapiau- Aidule tau! turimi inikAiap 
tur.fo utasil tia*a1 tada; uinahyitoral “»We<jne*‘ rtnubSaia ir
(Mi0*tamtomw V tori u autu dullerfo jo* netik im dar, totu et e m- 
Vilkiu m* Miiacumii. bet du r ttojučioiele |>raakleM«>uet kult urato 
■(UBdutlaiMa duria | «avu tevlkltėa kaiiueU

:
*

9

I I
j• ▼» • o •

A.. QWCW4*«, tBIKyVUS

Preiidentoa, 
Galvanauskas. Mintate 

ris Pinuiiliukas 
St. šilingas, Valstybė* 

Tarytos l’iriuuunkas. 
V. Petrulis. Valstybės 
,t.TarĮitn* SekrvMMrįus1, 
L Normk*. ir A Petru

lis, VaMytaiyTąrybi 
lič-utui- ijūo *x»/i

PrtsbiLi. Nu**l*>;«**i ’<yt*- 
nnmtŲi virta ŠŪD* 
utiL'uia, kai k** dt* oaVū ,

B kuri* ku) turtu IvtlsatUa nr«ilhrrfoari>*> tolttoU atetlHM S* «Ukfr- 
talčiua .

siunčtatot -Siantoiir tunlfu* rcikulinca «>klu nurodyti te ad- 
r«*aa. kam alųaU "itfotjiti**'-, *

t"4 1 dolMri '»taOa»" 0auU cnJMu matniaa 1 rmlijto*; paari 
melu du c«uAjal; krtrirviui — kuturl ėmėjai

tie to TUmtiumT apailmto ui i duUeel naitnlku Llrtuvpa Bart lama 
Kairiu Jin iv »i* lu teimfofo ir (udhteiantua M 4*aulH) atmk<S**a> «•«.. 
imlu* «i >u-i>arkuM>ti salcMKiiluią tava tadteraMy; |uuea*eju«ni *4hU- 
blmai iirtiomteM Ir Ui teitu apskričiu. Adr*-a«: fe,

• .L77, t t >. » ‘•-^X
n rra^MMi aiuųiu kaimui ė| afoKaųMtefo- 

i* Ger N. 24 “Sifojm” .
■■■■■■■■■■■■■■■■■H
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PITTfiBURGH PA.

VISIEMS tDiOTIKA.

Lietuvos Misija Pittsburgh'e.

• Gauta pranešimas iŠ L. Misi- i 
jo.s InloniiarijoF Biuro, kad 
Liet. Misija lankysis Pittieį 
burgh ’o apylinkėj balandžio 24, [ 
25. 26, 27, 28 ir gal SS, š. m.’ 
£ai-gi PittetarpJfn ir apyl:n-į 
kris tętntya nmlonėiĮ prisiųrti sa
vo atetavuH koakaitiingiauKia 
•Uairbikinuin svredoj, kovo 31 
d., š. nu, šv. Kazimiero mokj k- 
los svetainėn, 22nd ir Jane 
Sto-, 7:3() vai. vakare. Minėtam 
t>u.-irinkimu neikte nustatyt ga-

•pavamtrti bėgančiu* reikalus. 
Bangelis tanų pardavinėtojų 
neatailaukė. Nutarta paragin
ti, kad viri lankytų nusirinki 
mus. Bonų pnnlaviuėlojnius, 
dėl išmėgini ui o, miestą* padu 
^intab į drit riktas ig aubdist ri
klus. Nutarta trumpu laiku su
rengti prakalbas, kuriose ifaiš 
kinti dabartinė Lietuvos nadė- 
tia. Įžuuga Ims lijiosa.

171 kp. Atstovas.

KENOSHA. WIS.

Katalikiškų Draugijų Vieny- 
' bč. išgirdusi, kad Waukcgnnc, 
• m ę> v t» tt < ».., , H;. •

ricųei ir sudaryti maršrutų. 
Visi\stočių viršaičiai pasirū
pinki! išknino jrigyt iškilmin
gos vakarienės įžangos ženk
lus iš iždininko p. K. Stravin
sku. Iri)“ Carson St, 8. S., 
Pittdmrgh, Pa. Stotys, jau 
{■ardavusios kiek įžangos ženk
lų, malonėkite raportuot. Tas 
pagelbės rengimo komitetui
tinknmian prirengi iŠkihuingų 
vakarienę.

A. M. Sutkaitis, 
Pgh’o Stoties rast.

DETROIT, MICH.

štio mėnesio 14 d. pobažuyti- 
uėjo svetainėje' 2 vai. po pietų 
įvyko Katalikų Vienybės, arba 
Federacijos skyrio, susirinki
mas. Poariiin atsilankė 10 at
stovų nuo įvairių Detroito ka
talikiškų draugijų. Vėliau at
ėjo dar du. Viso tat buvo 12 
atstovų.

Ligiaikinio nutarimo raštu 
cinko pareigas eiiupsp. X Su
rikas perskaitė protokolų, ku
ris buvo priimtas be jokio pa
taisymo.

Pu tu sekė rajjur as atstovo į 
Tarybų __ suvažiavimų Pitts- 
hurghe, Pa., kurj raštu išdavė 
p. Kast AhySala. Apart to, kų 
raštu išskaitė, dar gyvu žodžiu 
pinčiai išaiškino viso suvažin- 
vinm nutarimus taip kad visi 
aiškiai galėjo suprasti.

Gerb. kun. F. Kemėšio kallia 
patvirtino atstovo raportų ir 
dar laidau apibudino visų Ta
rybų suvažiavimų ir nutari 
mus. Raportas priimtas.

Po visų raportų skyrių pir
mininkas. svarbių priežasčių 
delei, turėjo apleisti FTrtir.nę. 
Jo vietų užėmė viee-ptrminiii- 
kas p. Leonas Vinelis.

Pu tu Uju rVttii»tyiiibt* apie 
atstovo kelionės lėšas, kokiri 
budo jas padengti. Būvu įvai
rių nuomonių tai sumanymų. 
Galų gale sutarta po Velykų 
viename ncdėldienyj surengti 
vakarų su programa ir šokiais 
Bohemian šilainėje, prie Mi- 
ebigan ava. Nutarta iki tAa va
karan įvyks, kad risi dr-jų tai 
I . 4 •'atlupu iiintovoj piupmiy npr 
tai savo draugijos^ kad viaoe 
draugijos dalyvautų, nes tam* 
vakare plačiai Ims prmiškintij 
Federacijos siekini ir uždavi
niai.

Susirinkiinns nutaria laikyti 
kas pirmų nodėldienį kiekvie
no mėnesio.

Apkalbėjus dar kilus uuūus- 
nius dalykėlius, ausi ri tikimas 
lapo uždaryta.-.

Tų pačių dienų įvyko suri- 
rinkimn* R f* R-K. A. 171 
kuopos. Nora susirinkimas bu
vo neskaitlingas, tat rimtas ir 
gražioje tvarkoje vedamas. Ta 
tvarkn, Utroma, priklauso uuu

i išmokusi gražų veikalų “Gyve- 
,' nimo Verpete,” sutarė sureng

ti vakarų ir pakviesti tų kuo
pų. kad ir keno.diieeiams paro- 
dytų tų gražų vaizdelį.

, Draugijų Vienybei, paaiėmu- 
l riflt daug ir suftkų darbų aut 

savo pečių, k. a. sudarymų L. 
į L Paikojo? stoties ir fiardnri- 

nėjimų bonų, pasidarė lėš-ų. 
Tai-gi manyta, kad, apart su
trikimo keiioaliiečiaiiui progos 
paliudyti gražų veikalų, vakn- 

. ro (įeinu padengti Dr-jų Vieny
bės padarytas lėšas.

Pakviestoji kuopelė neatsi
sakė ir kovo 7 d. atvažiavo Ke- 
noshon parodyti savo gabu
mus. Vaidiuūnas pavyko. Visi 
vaidintojai savo roles ntliko 
taip lig butų tikri artistai. Gai
la man buvo tiktai p. Skiriu 
milijonieriaus rolėje, kurte no
rėjo vesti neturtingų mergaitę, 
tat ta jį paniekino. Už t-uvai- 
<lininių to veiknlu jutas, ivauke- 
ganiečiai, vardu Dr-jų Vieny- 
!*’•«. inrin š-irdincii n>Kiu.

Lietuvos Balso draugija.

Lietums Balso draugija, 
prieš a t vyks i a u t maj. Žade i- 
deikiui, atšaukė savo atstovų iš 
L. L. Paskolos Stoties komite
to, pasitraukė nuo bendrojo 
darbo, išniekino Lietuvos val
džių ir visų tvarkų.

Tų pačių dienų minėta drau
gija ir-gi “užsteleliavo artis
tus.” pasivadinusius macuhi- 
niais, kurie rodė Macoho dar
bus. Atspaazdino pankeliJnnis 
su visokiate pagražinimais, nes 
norėjo savo urvan patraukti 
žmones ir pakenkti Dr-jų Vie
nytai. Pas mus dar yra žmonių, 
nn'-gutančių šlykščius perstaty
mus, tat dorų branginančių ne- 
ralyginainai daugiau. Dr-jų 
Vienybės vakaru visi tavo pa
tenkinti. gi rnacohiniai liko ap
vilti. Kai-kurie ir dabar dar 
spjaudosi. Martihinio vakaro 
“eyarl>ų,” sakomo, aiškinęs K. 
B., kuris, po pnaiškinimo, verk
damas teaę* šaukti Imk vyčiai 
užlindo jiems už akių, noroda- 
oii trukdyti '‘kultnrinį'’ darbų. 
Vakaro “svarbų” aiškino ir

Man yažiinijiuii pu lietuvių 
kolonijas, daug radosi žmonių, 
kurie nori su savo giminėmis 
Lietuvoje surižinoti, ar nors 
kokių tuaių dovanėlę suteikti.
Labai daug buvo tokių ypatų, 

įvairių žinių, laiškų ir įvairių 
dokuna-iitų, puperų norinčių 
parvežti j Lietuvą, ypač kurie 
dar nesusirašo iš tenni.

Viaienis pririžadėjau patar
nauti kiek man bus galinta. Da
bar, gavęs valdiškų įsakymų, 
knd jau ruoftčinus j kelionę 
Lietuvon, tai ir pranešu vi
siems tėvynainiams, kurie ma
nęs prašė ir kurie dar ne, kad 
tejktųsi viri kus tik nori aiš
kiai surašyti savo giminių var- 

L.ių-i ir uuUuū'b Liuttpoji u *u 
vo aiškius antrašus Amerikoje 
ir prisiųsti rimti ]>ažymėtu ant
rašu viską, kas, kukiu, kur ir 
su kuomi n-i k ai u nori tikrai 
atlikti ar kokias žinias suteik
ti savo giminėms ar pnžishi- 
miems.
Visiems stengsiuos atlikti ko- 

gvriausia ir suteikti žinutes iš 
Lietuvos nuu jų giminių ir pa
žįstamų. Taip gi kas kų norėtų 
žinoti iš tonui, nuilouėkite pra
nešu, o aš stengsiuos patarnau
ti kiekvienam kogcriauuia, ims 
sutikau žmonių kiliai gerų, no
rėčiau jiem patarnauti.

Nes greitu laiku manau išva
inoti į tėvyne Taip-gi gal nui 
no kaiuivntii norėtų kų, t. y. 
Rietaviškiai ir apylinkės.

Jonas K. Milius.
257 W. 71«t St., 

New York City.

Redukcijos prierašas. Laimi 
girtinas yra noras patarsianti 
tautiečiams,'tat išvažiuojantie
ji į Lietuvų ir apriiniantieji kų 
nors perduoti, ar pasiųsti ame
rikiečių lietuvių ginuiėins n<»- 
visadų iš anksto žinu, kaip sun
ku būva išpildyti tuos priža
dus Jie tų pamatu tik nuvažia
vę į Liet., dėlto dažnai neišpil
do pažadų.lš tu kyla nvjiasitrn 
kininių n«*tien akmenimis nriš- 
pddžiuriais, Imt ir laikraščiais 
nepran<*šusiais iŠ anksto. Tai
gi dabar tnes pirsindumi p, 
Irius pram-širių, iivilniMiK- 
sakomybės už jį.

PAIEŠKOJIMAS.

u Mi
1 at-

...... «««•»< I.-I.ai v—»■«•- •Ml4M»NtU*t MM1I lt « KAO1 l.rx< Vl» 
kviečiami. Buvę vakare sako, 
knd {Mihlikos buvo. Iw*t kad va- 
karo “svarbų” ir lenkiškai rei
kėjo aiškinti, tai, uuprantama, 
kokia tau Levo publika.

J, Trakieiii, V. D. pirm.

ROSKLAND, ILL.

Pranešimas Rosetando ir apy- 
linkės batonams.

Prieš karų mano trys dėdės, 
t. y. fecinetulbkiai, gtA-eno Chi
cagoje po šiais antrašais: Pa
vyks ir Jonas deuietulakiai, 
2334 So. Oakley avė., Feliksas 
Aem«*tiilskifi, 46(X) So. \V<kh1 
St.

Siunčiau uš jiems jau kelis 
laiškus, bet jokio atsakymo an- 
gaunu. Gal jau yra įnirę, bet 
visi trys, gal, neišmirė. Vis dur 
mažu kuris gyvas ym. Laitai 
butų malonu ir žingeidi! suži
noti. Aš esu kareivis, pastojau 
savanoriu balandžio 7 <U 1^1 H 
m. Tarnauju Auto-Butalijune. 

.Su pagailiu, 
Silvęstro suims, 
JupldA Scmcluhkitt.

Munb nrlia broliu untrusas: 
Lietuvu. Paštas ir m. Kražiai, 

■. Kust-inių n p., Klemeusui fteniv- 
tulskiui.

Kirrie aukojote dovanoms 
Lietuvua kartuvmuib ir noriu* 
imtvM tas dovanas sud-ti į dė
žutei, malonėkite susirinkti pu- 
nrthMin vakare, kovo 29 <L, 7 :M>

valdybos, nmt kneįma valdyte-' yu^arv- * rašome a*“11^- 
je aiuoaniet yra patyrę t r pasi
žymėję asmeny*. IŠ raportų nn
aiškėjo, kad MiS8KVKMRE 
kuopa nejuiprustai greitai nu
ga. N no pradžios šių motų kuo
pa paaugo net KKI naujų narių. 
Tai gražų* vairiai. Paraginta, 
kad kiekvienus narve dar įra
šytų po ricinų saujų narį iki at 
eiiuniritun ncimui. Pnnuriui- 
man eniuzijastišfcni priimtas.

Vakare jvyitn MiKirinkrnuu- 
L. L. Faske!** hajaitcis. kad

kyli ir turo, kurie dar nori pa
aukoti, nes utarninke išriųai-

L R. K. A. 67 sk. Valdyba.

RED. ATSAKYMAS.s
J. Rudsinskiuj (Hartford, 

C<nu>.) Laiško iš !>ietavu«! 
tamriui mus redakcijoj nėra. I 
Jei kiti sakė malę pranešimų. t 
tat praneškite, kuriame mime- 
na te* pnmsžinuu: tilpę.

A. f A.
Atminčiai mnsų hran 

gios ur numykto* mo&uM* 
kuri mirė kovo 30. ĮSOS.

Pamaldos ui A. A. Ku- 
vuiakieue ous Aušros var
tų bažnyčioj utarninke ko 
vo 30. 1920.

Visus gimines ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti, dūkte, gunus ir 
vyras Nubudę.

Ona ir Jonas Kučmskni 
A&tasas ir Viucs&tas.

JuodviriaL

| JEIGU JUS MANOTE
Pirkti teisingai Im

npgaulea. Mes duosime Jums 
geriausi (mtariiua negu kas 
kita*. Mes turime daug ūkių 
visokio diduaio ir prekės, tu
rime su givuolius, Mašinoms 
Sodnais užsėtai* Javais ir taiji 
tolinus. Mes parduodam ant 
laimi lengvų išinokt'šėių, mes 
pati* esame ūkininkai ir ant 
ukiu gyvenam. Užtai mes 
gvarantuoiame žeme ir r.nn*- 
rias norintis gauti geresni 
patarnnvima. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant.

Ameriean Fanu Land Co. 
Scottvllle. Mich.

REIKALAUJA.
L—

REIKALINGA PAGELBA.

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

Packiariai
Truckeriai
Prie Mašinų

, Assemblcriai
Langų Plovėjiai
1 G.j eleveiitiriu

REIKALAUJA

1!»19 OVF.RLAND

Lulmi geram ri<»vyj. Turi šiuos 
extra dnlvkue. 'Stiklines žiemai 
užlaidas, sputlight, priešakini 
bmn|M*r, frtčering rato spynų, 
extra ratų ir tt. Kaina gera. 
Casb ar išmokesčio.

HUDSON MOTOlt CO. 
of 

ILLINOIS

USED CAR DKPT.

1<»15 No. Michigiin avė.
Caluntet G9UO.

Ąbiai«a JJe<iėliomte.

£

MIX*MAM U.
Keturi jilrmua kllaaor. vyrai kori 

Kerui supranta Mėt'>r darbu turi A I 
a l» Ii u nu. kuolu Jai naataiSaukia.

"llutkam MrH<» 3n£ <M lllim>i*
< ~*xl tar IK-pt 

I0I& b. Mu-tiigau Asr.

1>«l
kc-

tvirti vyrai.
visokio darbo bopero* tubn-

('iumsiil Pa|u-r Co. 
MM dasper n.

td»luil | rytu* nito 1-lilaml Avr.
■ i r ■

KRIKAI .ISGAA
!*rHyrcn Markelis Starrberis Ir 1*T»- 
aeris. tiem algų

!ask>- Vien Januulry
30Ik Kurti* CUrk blr.

x

LEIBERIAI.
|K*I foiiiHirMs, dnrliftK pjudo- 

vus Atsišaukite.
. . LINK BELT CO.

39th & Steuart Avė.

UEIh
tuojau* Mtaoknuti* Varg<>ntnk»» JU- 

aanu* K»;rul tuvo a Hiatu. KictpkiU* 
I

"Drauico" \>bnlMl-lra<1J*
IMM) W. 4* etunl Ol»l>C(, «|.
S. v.

l'aioAkaii Jim>( X*»kevU!iy U VII- 
Blsum JaUrti Tu ima** nori susmotl 
apl* savo atminė* lJstuvu), meldtlu 
atsiksukll ant »4...»£io *dre*u;

Juu,*. JurrsSHaso.
noi M. Slrd 1*1. cttlraso, III.

KXTKA BVIMJKMAH
I'arMduudu fiuAn* Wiaco*M>n Vals

tijoje t ne tikru. SŠ" akrui iflrtuuusA. 
rnStoa otria. Senu Hari los*, aptverta 
naujas trobų*. n< kurie gyvulini pa
darai Ir aaklua l'.irdtMMilM pigiai. N<i- 
pralolaiut* M«ai i'foKuo.

K. Jar u tūbas k-u>
33X3 W. 23ud M. Cbliagu. IU.

I‘uratą uodn automobiliui |IM. t>«. 
minta, VMortnl* »4i*. Aby gon karai 
Ir Kerimi atrMll i>araidu<>d« U pri*. 
Baatlra *■< virtini-. vaitu vilti.> L.!e<U-
vob. Paraudu..* ui fatnuui kaina* 
35110 tV. SSrd Ftnrr Clilcagu.

l'Uikda grutann. (teta apcyvvnta 
viola, blanl* latar Kerai eina. pur- 
du»dų M prtcdnapaa mirtie* nuli'; 
(tnonua. palikta >lra«« nėra Maen 
IMKcibHI darbo Taipimt J ra oatnlm- 
n*i m*veaiiuut

13*3 Ho. U rMltab. Ate.

1*m*»ūuu4» «u *>.
*al« tsUats. ir utAlkauia ui
laimi Oema UatBu. i>rt* 1o dar matu 
rAflil* dd £ ar X rimtu Uuu Bdr»- 
M:

Šluvėjiai
Lodnoti j karus 
fifitic ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne.

Fabrikas arti Clyborn, Asb- 
lund ir Rolniont linijų.

AuuauuK.ilv 4 
Employment Ofiso 

Burbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit

Stmvart Warner Specdometer 
Corp.

1828 Diversey Parkvvay.

UelkaJinci Vynai |*rto IrclKbto mu* 
av VVarobonao. Parima pastovu* 5*c | 
valanda lApradilo*. .

(liivaito tdorafr X Trrui-ler Co.
INl W. *5 Slrccl.

REIKALINGI.
Dėl sinkeriai; prie trimuvi- 

UM>; geri imtšinistui. Iri įnoriai 
presu operatoriai, Gera uign; 
gražios apielinkes.

Atsišaukite 11. A. Myvrs, 
Employmcnt Mgr.
Wlūhnan &, Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street

VYRAI 
SF IK BE 

PRITYRIMO 
REIKALINGI

Nl'O 21 JK1 35 METI* 
MUSŲ 

PACKAVLMO 
IŠSIUNTIMO

IK
PRIĖMIMO SKYRIUOSE 

WAREHOL’SE
Turį mokėti skaityti ir ra

šyti; turi sverti 150 svarų ur 
ilnugiau: geros algos su grei
tai* jHikeliinain »ulyg žmu- 
gauii gailumo ir prityrimo. 

ATSlfeAl'KITE 
Employment Offiec 

Chicago Avė. und l^armliee St 
MONTGOMERY

WARD 
AND 
CO.

REIKALINGOS MOTERIS.

Vedę ar Nevedę.
Dvi valymo. Mokėsime H” 

j mėnesį ir valgi. Atsišaukite 
|Mis šeimyninkc.

OOOPER ČARLI ON, 
Hydc Park Blvd. ir 53čia Gat.

NoUnv dc! )irutfv«u »u uliniu ibirbo 
Kcrtis alfoa fiualt.vua darbo*.

Flo>d Mfff. Co.
525 S. ClUiltm W.

- ----------------------------S___

I'alalslinn draliulli) sk>rmj aiapt- 
fioa also* mokamai, psMoVu* dar* 
l.ae trumpo# valaMdon Ir Imnus.

Itla.-kMom Miop

VAIKAI.
KsioUs, dol tuiidusUBr*t4s tr Iohk- 

v«U« vMujiBll. darbo apl* 1* BiclU 
•iiiIUbs. gera niolcstii pradMaL

M. Goldbtrs X tto.
• aus MUSMUikvc A»C. 3rd lloor

HMKAUkCl VVHAI.
■ t*—I vhltijmhr darbo gerus ateis, i

pastuttt. darba*. ...............................
M. OaMb>*ni A

GcriauKiim budai pnaiuntiino pinigų Lietuvon, Ui Lietuvos Pašto 
ženklai (murkė*,).kurios yra atvežtos ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savienunems netik dol laiškų, bet ir didesnę ra
mų. pinigų vietoje.

Kiekvienas jierkantiM Lietuvos Posto lenkių nemažiau kaip už f> auk
sinus (VI.Z9) gauna paliudijimų, kurį uuaiuutus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia )>akeia gyvais pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paštažcnkliai yra šitokių kainų: po 10, 15. 20. 30, 40, 50 ir G0 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksinų). 
Pamiduoda po 25 centus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paruduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vienų dolirrj markių neaiunėiame.

lk-iiuiiaukilu vieUiUUuac 1 aulu* iuuilu okjhuum: aiba pu» cuuuv sek
retorių.

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

Nuo 10 d. Kovo iki Gegužio 10 d. 1920

“DARBO VALANDOS"
W LAIKRAŠTIS TIK $200

Nežiūrint šiandienines brangenybes, mes savo lietuviams tė- 
vinuiuinms padarom progų įsigįti naudingų Laikraštį snvo nn- 
mus, tai ** Darbo Valandos ”, Todėl jmt šiuos mėnesius kas nor 
užsirašyti 1/aikraštį Jai siunčia tuojaus už pA-numeratų $2.00 
laikraštį gaus per metus. Adresuokite:

“DARBO VALANDOS” PUB. C0.
6400 Superior Avė. Cleveland, Ohio.

J■-LT—-.-- '
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiumiuiint

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

s v, w'rutka«skas J
ADVOKATAS

lUaKAUKGOS
Morfino* dol letunau* fabriko 

dart>u. Trutn|.oa valandos: geru mo
kestis. Atsisukite.

M. J. a.-abr X Co.
IM — 160* So. Iirarborn Str.

T.J, Centrai csoo

T<L Tani* 4O»l

■
I

Į Vakarais, 812 W. 33 St.

Dabar sra paiHrt'iita* Ir varto
jamo* daugumos listuvte kuris rra- 
JUa koneertlns tr au#iud raaomab- 
Uuolam* kaipo carteuCa konoeraaa 
padaryta DuvtoaytMS Vaistuos* A> 
rnarika Mns saliui* Jas varupiaU 
auSsto arba šamo tono,

Halkalauklta katalu<u, kurj IMca- 
eiatu* dykai.

GEORGI & VITAI MUSIG CO. 1MV W. <7lb bt, Chksvu, JU.
IIIIIIIIUIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIUHU

DR. S. BIEŽIS
Lietuvių Gydytojas 

Chirurgas 
3301 n’cot 3Snd St.

Kampa* a L«avlU St
Ttlafonaa Ganai tt3Z.
Valandos 1—6 ir 7 Iki » vakar* 
Heaidooalja:

3114 W. 43nd M.
Telefonas MeKialay 4DK3

V*landoa: iki 1* ifcryto.

ir

r

DR. S. NAIKELIS

Krald. »M Ho. AobUud Blr. CUk-ajm 
Trirfonsi UiĮiiuirirt SM4 

DR. A. A. ROTH, 
Husą, rydyiojas Ir rblnirf*.

HfM cjjalbta* •« «
Valku ir vl*U curuuMku ukv

Ottaaa: XX3« So. lUUUd JU., Orleanu 
TclcfMuu Drvscr MM

VAIiAJfDAS: 10—11 rvto S—B na 
pirty 7—S rak. McdrUomis 10—13 d. 

»0000000»f000—oooooooos

K

I

IJEmVIli
GYDYTOJAI IR CHIKCRGAS. 

oriau Ir Qrvenitr.« »1M» 
3233 bu. U*bH«d imt.

VhImOs*: nūs t Uil U ryta: im t tkl 
• pu put®: aun T:»» Iki >:W vakan 

THrfuna. T«nh CM4
l'flktu: 4713 So. AoblMKl Are. 
VoL «:>• iki 1 r. rak.

TrtrfMMM itrorra

J T*I«Imm* r alinau. SM

(Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvio DentisUi

I

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj planloj. Darbas 
yra beveik visas assonbly kuris gali bud 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti7 gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos uuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 

t • -»i. i»,*ptetų. jeigu niautu, nau tavo uuntcici 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite
• 1

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Urverscy Parhray

i



-- --------„-------- . _

Pirmadienis, tęvas 29 1920

FA3MU IEŠKOTOJAMS. I PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
T-t 1 1 «• • •• 1*Ebandjk ų uauj^ uradūną.

CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Pirmadienis, kovas 29 
šv. Bertoldas Eustarijus.

Antradienis, kovas 30 
šv. Jonas Klimakas.

d..

d.,

SUSTREIKAVO PERKRAU- 
STYMO VEŽĖJAI.

Reikalauja didesnio užmokes
čio.

Dabartinis laikas, tai šei
mynų kranstiniosi laikas. Kas 
pavasaris daugelis žmonių 
persikelia gyventi j naujus 
nnrvvonimnv.

Kraustyti tų šeimynų daik
tus visokius naminius rakan
dus veikia tam tikros koniĮiu- 
nijos, kurios turi pasitaisiu- 
►ios tam tikrus dalelius veži
mus arba automobilius.

irstai kuomet ateina kraus
tymosi sezonas, sustreikuoja 
tų kompanijų vežėjui.

Sulig pranešimų, streikuo
ja apie 1.400 vežėjų ir jų pa- 
geUiininkų. Kiekvienas iš jų 
reikalauja po $10 daugiau sa
vaitėje. •

Aiandie. jiems mokama nuo 
$27 ligi $34. T r tuomi jie ne
patenkinti. Sako, jų reikalavi- 
nms turi būt išpildytas, ne
žiūrint to. kur darbdaviai ga
li imti pinigų.

Jei darbininkai neatsileis, 
suprantnnin, diirlalavini jiems 
mokės. Bet tas bus daroma 
visuomenės lėšomis. Tuomet 
nuo kraustomųjų šeimynų už 
kraustymą bns imama bran
ginu.

Streikuojantieji vežėjai tvir-
, >*ruuXad jų užsiėmimas nėra 

£ lengvas darbas, kaip kain at 
rodo. Vežėjai turi mažiausia 
trejis metus Invinties tame už 
siėtnime. kol pilnai pramoksta, 
kaip sudėti vežiman rakiunlus 
ir visokius daiktus, kad kuo- 
dnugiaiis ant kart paimti ir 
apdrausti nuo sugadinimo. 
Tam tikslui, sako, reikia tu
rėti tikrai blaivus ir išlavintus 
protas.

»

NEBAUDŽIA UŽ PARDAVI
NĖJIMĄ SVAIGALŲ.

Chicagoje federalinio teisme 
narą dieną įvyko byla vieno 
saliunininko, Joseph TVeifiert. 
kur.* buvo kaltinamas už par
davinėjimų svaigalų.

Nors jiroliibicijiniai ugentui 
neatlnidžiai tvirtino, kad tu 
sai saliunininkus jiems pa
tiems pardavęs svaigalų, bei 
prisiekusieji teisėjui jmli uo
gavo saliunininkų.

n-_ j-— i--_* «-in- j,v» v«n |« iiivi •ku nai- 
lą pranešė, knd prohibicijiniai 
agentai netingi notų žmonių bo 
uiirnnti). Nes toksai jų pasiel
gimas yra priešingas 
konstitucijai ir baustinas.

šalies
f

VAIKAS VAIKĄ PAŠOVĖ

Jaines Shinnnovicz 
1T03 Burlington gat 
pašovė St<-|ilifn Nieincc. 171<> 
Burlingtan gat. Pinitnris einn 
16 metus, nntrasis —

Policija nuuiiioniaiijit. kml 
tas įvyko dcl ĮMikilucių nesu-' 

fc , tikimų Lur)x- vaikų.

(!) t

mirt inn i

13.

C*-x*t* Hmm

A MTTHATIB S r ABI JOM AB

A. PETFČATIS & CO 
Mortgage Bank 

REAt. ES’ATt INS'JfcANCE 

Europeah American Bureau 
*>«*«•<»« Pinigai Pa*4w«d« lamaltfUi 

AHULMAB
Tin fc I.Hui n.Mi c»^*t» Hmm 

Bovktv.to *11

•.“A’aJVj 3t» .!> _

I

I

TARIAMASI APIE PADI 
DIN IMĄ UŽMO 

KESTIES.

•‘Building (’<»n<tnirti<m Ein- 
pl'iyer.-’ assoclatiun tariasi su 
nniiių statymo unijų darbinin
kų atstovais reikale padidini* 
mo užmokesčio.

Darbininkai reikalauja $1.25 
valandoje vietoje $1.

Mūrininkams jau seniau pa
didinta užmokestis ligi $1.25 
Dabar uft t si varosi ir kili 
darbininkai.

APIPLĖŠTA RESTORANAS.

inkaru du pUšiku api- 
Andersono restoranų.

A n 
plėšė 
543 Wi-'l Mndison gal. Paėmė 
$143 ir pnlH go.

Jiedviem bėgant ]M*r duris 
virėjas vienam ant galvos iš
liejo puodų inkaituaių tauku. 
Piktadnris lygdamas pametė 
taukuolą kepurę.

Drieki i vntn.* gera proga 
rasti kepurės savininkę.

PASIBAIGĖ STREIKAS 
LEKTROS METERIŲ 

SKAITYTOJŲ.

su-

E-

Connnonuealth Edison Co. 
elektros moterių riuiilytoji) 
streikas pasibaigė, kuomet 
streikininkams pasiųlytn II) 
nuoš. daugiau u/.mokos t ies.

Streikas tęsėsi visų savaitę.

PASILIKSIANTI TOKIA 
PAT PIENUI KAINA.

Milk Prodticcrs* Coopornli- 
vc Mnrketing ('o. Prezitlcnias 
piiskribė, kad balandžio mė
nesiu pasiliksianti dabartinė 
pienai kaina.

GIRIASI SUIMTI PLĖŠIKAI

Policija suėmė du plėšiku 
— Jnmesę F. O’Brien 17 me
tų (553.3 Loomis gat.. ir Tlio- 
mas Brcnium, 21 m., 5743 So. 
WincJiester ‘ave. Gaudomas 
dar trecias — i^eo Wilcle, 19 
m. Jie visi trys yra apiplėš; 
visų eilę žmonių.

O’Brien pasigyrė policijai, 
kad kurtų jiems juivykę api
plėšti vien;) policmonj) ir vie
nų gaisrininkų.

Bet moterų, .-nkosi, jie ne- 
užkuhinėĄ*, išėmus tik vienų 
atsitikimų. Ties M'estern avo. 
ir G<> gat. jie vienų moterj im- 
sistabdę su revolveriais ir at
ėmę pinigus. Bet tuojaus su- 
grųžinę. Nes O’Brien pasakęs 
pamesiųs tų darbų ir sėhrys- 
tę, jei moterys hutų užkubi- 
nėjmnos.

H'ra 5 v’e«a virai*’*",>*• i»-4ra»<vr>/»A M | * Ana W***a*>*« | • A«V • p* • • » -
mokiniai.

PRANCUZAi BIJOSI IRPRANCUZAi BIJOSI IR 
SAVO ŠEŠĖLIO.SAVO ŠEŠĖLIO.

Nuolat prieš save mato galin
gų Vokietijų.

Paryžius, kovo 28. - Iš Miu
yenc<« pngnrsėjęs pnuiriizų lai
kraščių karės korespondentą*
Henry Didoti liti k tuščiui I)o
.foliniai |niMieš«. kad Vokiidi-
j«. jei jai šiandie prisieitų
)mskėll»ti tnobilizavijų, kaip
beuuttaj karės laukan pat-la-
tytų 3JOO,ŪOO vyrų armijų

Jis pažymi
? i **•»** A * *uf nt»nwrt

jog vokiečiai
AM* t*a« .*a»U ą k «*

knašinų. kokia 1918 metais bu-
Vo sutraškinta. Sako,* dabar
jie tų mašinų taiso, sugedusias
dalis atnaujina. Ir vis tai* da
ro talkininkams nežinant.

IŠ S. L. R.-K. A. APSKR. 
SUSIRINKIMO.

Nedėlioj, kovo 7 d., 3 vnl. jm 
pietų šv. Jurgio jin ra pi jos sve
tainėje jvyko S. L H.-K. A. 
(’h. Aps. susirinkimas, kuriame 
npkalliėln daug svarbių dalykų. 
Mnn rodos, jog daug danginu 
galima butų iškelti sumanymų 
nnudni tokios didelės organiza
cijos. jei tie susirinkimai butų 
skaitlingesni. Sunku net žiūrė- 
t i, kad tokios milžiniškos orga
nizacijos susirinkimai ypač 
buvn tnip neskaitlingi. Šįmet, 
kada Chicagoje vrn rengiamas 
seimas, mnn rodos turėtų huti 
milžiniški susirinkimai, nes juk 
nuo mus vhieugivėių S-nio na
rių prigulės seimo pasisekimas. 
Tai-gi ko laukiame! Trankiame 
to įniko, kada jnu bus ]>er vė
lu? Žinokime, jog vienas nrhn 
du asmeniu nepadarys seimo 
pasekmingo. Visiems reikia 
prie to prisidėti. Iki šiol many 
dnvan. jog kuojoj kaltė, kad 
Aps. susirinkimai neskaitlingi. 
Daliar patyriau, jog ne. Kp. 
turi išrinktus atstovus, kai-ku- 
rios net j>o penkis ir daugiau. 
Bet tie atstovai nelanko Aps. 
susirinkimų. Aišku, jog no kuo
pų kaltė, liet atstovų. Kų gali
ma sakyti apie tuos, kurie ne
atlieka savo uždavinių? Man 
rodos, jog tokie nariai yra or
ganizacijai mirę. Kuopų vnldv- 
ln) uždavinys prižiūrėti, kad iš
rinkti atstovai lankytų Apskr. 
snsirnkimns. Šiuo pranešu, 
knd nepaprastas Apskr.-susi
rinkimas įvyks balandžio U d. 
Visi, kam tik nijii organiazei- 
jos reikalai, atsilankykite. Su
sirinkimas Ims šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, 5 vai. po 
pietų. Ch Aps. rašt.

Iš WEST SIDE.Iš WEST SIDE.

IVcstsidiečių tarpe girdisi 
halsų, knd mažai čia kas vei
kiama 
kitos kolonijos veikia, o west- 
sidiečiųi.... Su pardavinėjimu 
L. L. Pask. Imnij ir-gi norigi- 
riat. Bet klystu tie, kurie to
kius balsus kelia. Westsi<1ie- 
ėini veikiu, tik nesigiriu per
daug, nes pagyro puodas, visa
dos netaukuotas.

šio mėnesio 17 d. bažnyti
nėje svetainėje Įvyko bendras 
Liet. Laisvės Paskolos komi
tetų susi rinkimas. Svarstyta, 
kain pasduningiau varyti tų 
slinkųjų darbų. Tarp kitko nu
tarta eiti ]M«r lietuvių namus 
ir pardavinėti paskolos bo
nus. Visi jingeidavo, kad ne
liktų West Sidėj Jietuvio, ne
prisisegusio paskolos 
lio.

Taigi we«tsidieėiai. 
sakykit . nuo pirkimo 
kuuuivi ntM'is pas jus įgniioii- 
nini. Jeigu visi pirksime, su
derime tėvynei reikalingų su-

Girdi, žiūrėkit, kaip

ženkle-

neatri- 
bonų.

mų, kurių nori iiaskolinti nuo
snvo sūnų ir dukterų, gyvenau
čių Amerikoje. Mus paskolinti
pinigai iškovos tėvynei pilnų
laisvę ir nepriklausomybę.

Balandžio 2S d. yra ren
giamas vakaras p. Meldažio
svetainėje.Tame vakare bus iš
dėstyta dabartinė Lietuvos
padėtis.

Alei L. Stakeliunas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

ChietigoS ii* Rpirliliken SurvitJ
valdybų ir pardavinėtojų Lie
tuvos Irai s vės -Paskolos lionu
bus Bridgcporte, utaminkf*.
kovo 30 <!-, A nų 7:30 vai. va

Be kitko Vokietija turinti

kabe, Šv. Jurgio parap. svetai
nėje, prie 32-ros ir Anburn ave.
Viri dirimntieji Liet. I*ais. Pa-

i

užtektinų skaitlių ir oficierų.
Visi jie išlavinti.\

’ \ F 

. N

skolosdarbų esate kvieriaini su
I si rinkti, nes yra keletas laimi
.svarbių reikalų.

Bridgeporio Stočių Kom.

Duona kepkite ir nlų dary
kite Bumu*. |kudurutu dide
li Imrgenn imt n pynių. Salyk
lų ir miltų. Kam jums mokėti 
tnip brangiai kuomet nno 
mus galite pirkti pigini.

Gerinusių apynių svaras 85*;. 
Balta daigintu salyklo 9c. 
Deginta salyklu, svaras 10c. 
Gold Mitini miltai 1H0 
svari) .........   $7.45
(’eresotn Miltai 100 sva
rų «••■•,,.•■*••*•••* $t,05 
Me* Salyklai siimnlnnt. Mes 

turime groeerne ir užlaikome 
šviežia 
Velykas,
vištų, kumpių ir kilų dalykų 
nebrangiai- Tavoms pristatom 
j namus uaudukitėp jirvuii.

Peoples Gašli Market 
1919 So. Halsted, kamp. 19 PI.

Telefonas Canal 3605

tnvora. Dnitrur prieš 
turėsime daugybe

FAUNOS!
KontraktorUJ Ir kiti llnunnl pra- 

na»au_a. kad ateinanti laika bu* dl. 
doanl* judėjimą* pirkim* l-'armu. Is>- 
tu. Narni). Todėl tr TO O* laidojai A. 
mer. t'kininko auinaaėm ką norą 
pranekll Ir t>:ial*1rtl. knd Ir pa* mu* 
ftimnt daUKiaU tin)l>t"rk<> larmi). Mil
ai) lJctuviu Kolonija ntnarial au**: 
•linet atėjo dnur naujų ryvontojt), o 
tarp lq pora pirko labui rrallua *v- 
vanimua. Joną* Rakinu, ut *18.000, 
Vincenta* Giraitę*, ui 8IC.OOO. Mumj 
dar nenena krdnnlj.i. tai dar *ulimn 
pirkti arti ml«atu Ir (teUkclly. Kaa 
parrlkalau*. tai paalŲalin formą au
ra**. kurio* yra ant pardavimo. Ma
nydami pirku neva -•mokite kitur, 
kaip tik prta Amerikon l'klninka P*. 
ulAklnlmoa driko, drlto. kad kitur nu- 
valiavua, tai arenta* nedaleid~a prio 
aavlnlnko lėmė*, o paa tnu* kitaip, 
pa* mu* rali pl«klk;>> <lrr>'Ue» au na
vininku. kaip nori, tai kad Ir nuva- 
tiuoai kitur, tai Jelru nedalei*, tat
upUnukc* valiuok prie mus. o paar
ei teisingumą. MUurik, kad prava-
tln*«l kelia dolierių*. 1>»t autnupyal
kali* Ulini u*.

(Kaip posmus perkasi žemė.)
AtvaXiavnMam pahodom keletą ne

turit) ūkininku, k““ au jai* pasikaJ-
bAtu. paattiurMy. kaip Jie gyveno.
ką Jie kolba, parodėm kelia* farmaa.
pasirinku* tinkam* forma, derant.
klek tik gali; audrrAJr vu tino Ja m |
kortą perti tiri tn raMu*. abstraktu*.
Dldaa. Tavą kvltaaf Ugricvo*. Jeigu
vtakaa gerai, tai na tam pačiam kor
te pa* advokatą padarom kontraktą.
ctnnm | banką padedam niAtua ir pi
nigu*. kitaip negauna navininko*, tik
per banką, tada rauna raMu*. kon
traktą.

Valiuodami nu kad neimkit daug
pinigą au »avini. HM nnt kelto ir ga
lima paimti porą limUnlt) banko* ča-
k) vadinam* lDru'11 ir bankine* kny-
rute*. lui bunka i>*rtrnuka pinigu*

mua utaina 
po tri* kar-

kiekvienu*

Jeigu rrlkA*.
Tai matot, kaip pa» mu* elniui tei

sinėsi ir Jeigu keli molai, o dur nie
ko* nepaaakė nei vieną blogą lodj 
ant tnu*. tik dar vi* pagj'rė.

IJeturlal. nelfAtinglt dideliu pigti) 
foruią, tik lalkoklt gerti lemty, o 
pa* mu* )t) netinkat*. Mr* priimamo 
Liberty Bondsu* Po* 
trukiai klekrinn.i dieną 
tu*.

I*aa nu* ntvaUųVMg
paaoby* mr M tvatančiu*.

Paa mua yra vieta* pabūt, kad ir 
keičią dieni)

Pu* mua kllniutaa labai sveika* 
Pa* mu* vanduo labui gera*.
Paa mua an r.ilavtM nebtia nu*- 

krUuatsa nei ant cento. Jei akaitnl 
vatainną. tai patarit t«KUI pa* mua 
valiuoja, arba raAo lailkua. o gau* 
tarnui auraAą

Nedirbk anl viniai) tegul pinigą* 
dirba aut tarę*. Parmtirl* m imta, o 
Jo turtą* augu Taigi kviečiu Uetuviu*
ataltanky kitę, kad tm formą pirkti,
tol nor* vasarą imt vakarIJą.
yra gralUualu* muau Opiellnk.** 14
v te ų liet u vilku koloniją arneanlą.

An* diena iiatcmijau
kur viena* kūdra* Agentei!* lApelka
visa* k|tn* t .u turui Kblonl.'o* n
vo I*g1rr. Imt pato oove aulcrltuoja
parduodu tnu* frmAg kaina no 44.
ui aker). tai ponuli paa mua nėra
tokiu tarai u. l>n* mua pIK'aual no
$24 Iki 110* ui ;ikąr| tnu*u geria'i- 
aloe lėmė* kur daug Betgi, gyveno
Jl« dabar
duoda au
viauukiio.
ladkraltle

kelMuu* į Tėryai* Ir par-
laitai t1', liktum t n obo to Ir
I* inuaH knlmn llrin* lt
kuri* tinkama*

(Jcalllt » Ir eina | Lmiev* jo nieko*
nelaiko ant rubrfią.' Kainuoja tik 41
metama | Luotu va |13S.

M. WALENČIUS.
Box 96

Hart Michigan.

VMRAtB.

Indlvidual* ln»trukeUB
departnisat** d»l mąiv vaikučių. Va
liuojant kri unaatMUmla m tautą U
Chlcagai Adn-auoMU:

lHnx-t,< VUi

rasa

ii priežasties ligi*. kaina

akru fn tiria nu gy- 
nušinomi* uodnaa ir mift-

i
E

VTRA1 IR MOTKRYR. ar jum* Jau yra Mnomą, 
k u J ūpo UtraMn rydami č prakalinlniul pl»l*ka*ą tr 
vuialkjrtnui plaukt) aliaklmo?
IF.hKOK PAGin.IM*. KYR GALIMA BASTĮ.

Mn-I<u>iu Hair T<mie (niauku tonika*). UI yra 
aėlluual* ilradltnaa ir tMurkminytnuola ryduoU nūn 
plriakanu ir plauku alinklma Iio lo dar, auatiprtna 
plottijaučlu* plauku*. paJnro juo* labai ivalnlal* 
Ir brttjantaral MltranMata
. JKJTfcMYKI lomiau r»a*iraJUitM kampanija *l»M- 
UullAkal ąrarautuoja Mm-IUyto 1'lauką Tonika, 
Jo* Ji* ąroltal ir vUUknl pralaimi plrUkanaa Ir 
aalaltio plaukų atlnkim*.

VIKtOMKT reikalaukit* Sm-Rayio liaukų Temt- 
Lą pa* barfcertu* Ir aptirkoaa arba pirklio i» aren
tu. G r* tau * formato. taniu * o*. (pu** avaro) bon- 
knit- pafaĮflunaA «£ $1.88; 4 « —: ui 18c.

libondrmnt Jo cerumo. S*ptrkM« *' kuponu. c*»y- i 
tuėdnmi aavo vardą Ir adresą ir įdėkite 14c. vartė* ' 
atam*ą padengimui pcralunlltno Ič4ą. o moa pri- 
alųrime camiialą.

Aš turiu 100 akru firmą IUi- 
nojr.Og Viihrtifrd. lyiyi nėra Jeme 
su Krtdnų. niAŠinomi* gyvuliai*, 
tvisku, viena mylia nuo niekto ir 
ifdHnkvIit)-.- Ai noriu mainyti ant 
namo Chiragrij, Narna* pili būti 
murini* arba nsiiini* geram rtovij 
2-4-6 pflgjvcninių. Mano forma 
yra bo skolos, atsišaukite j trumpo 
iaikn M. Julius. K4<> We*t 33rd 
Štrvct, Cliicngn. 111.

Paruduoja, 116 akru farrųo* *u 
mašinomis ir gyvuliai*: 70 akru 
dirbamo*, o kitn mišką* ir gnniklos 
Nmyt bndinkni, sodnas upeli*, par 
aiduM 
$7,500.

"f'Vs 
rūbais,
kas, netoli nno Chirtum* $5.500. 
Įnešti reikip SUJ.OOO. o likusius nnt 
išmnkenėio per 5 metu*.

ov 0*14 Valiuli *111 buuiukui ir 
derlinga irmr. 1 mylia nno mies
to $4.500, jmokvt $2.000 likusiu* 
ant 5 metu 6%.

85 akru fa nūn, prie put miesto, 
geri bud inkai ir gyvuliai, mnši- 
no* $80 ni akru $3.000 įmokėti o 
likusius ant lengvu išmokračių.

40 akru Willoy Springs geri bu 
dinkai, masinoa ir gyvuliais, par
duos arba mainys aut njuno mieste

20 nknt netoli lx*mont; III. gy
vuliai ir mašinon, mainvu ant biz
nio (*hirago.

Mra turime visokiu Tarnui, ma
žu ir didelių ant pardavimo ir 
ntuinimo j miesto propertėn.Duoda 
tnc ant lengvu išmokėjimu ir ako- 
linams piningu* aut farmų j vi
sas liuli* Amerikos. Atliekame rei
kalu* gerui Ir teisingai- Priimame 
Laisvės Piunko!na Amerikos ir Lie
tuvon ant pirmo įtnokėjimo. Tu
rime fnrmu nnt rando* ir rri*~"- 
laujame geru randnuninku

Jeigu turi narna ant pardavimo I 
ateik pas mua o mes parduceijne 1 
nrim pntys nnpirfarimc, nts mes Į.
lunme dtug kupriu kūne non
nuo muau pirkti.

Siunčiame piningi) Lietuvon ui
mažiauaia kaina ir munčiame lai-
vakortra, me* partrauksime tania-
tos tėvą, motinu broli, seseri, ar
ba pažįatarnua iš Lietuvos. Kreip
kitės j mnsų ofisą, o jum patar
nausime kuogerintuia ir tririn-
gia tįsia.
First Nationai Rcalty & Const

Co.
840 W. 33rd St. Chicago, Dl.

P. Borneika.

PIRKITE

=■

V *
K—

»

THF. SKN-RAYTO COMPANY 
••I! ttndc Purk A»«v Ovrtąad. ohio.

, Gerbiami pnomi at priainučln Jum 14c. vertė* etimpy. ui ku
ria* malonėkit* ru-laląątl man *am)>alą (JVATlANTl’OTO SEN- 
n t vrn m

Vardo*

Adraaa*

Minta*

f

J /
VatrtU*

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOL’IS

•\

Tnlafona* Pullmao ••
DR. W. A. MAJOR

GYDYTOJAS IR 
chtrurgas 

oriau UTĮ* Mlcfalron Are. 
Adynon 4:44 Iki t Itayto — R Iki 
1 po platų — 4:44 Iki 4:44 rakama 
NndtUotnl* nuo 14 iki 11 lAryio

88..............   -----N

c

OR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
OfisAs 4930 W. 13 St

K* ra p. <• Ootirt 
Re*. l!M W. 44 Atraor '

Teisfssss dešra S SS 8 
Ofl*o Cicero 44 

IAIAUKE IJrvrUVUKAI

44

<

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

r.‘>tr a?

A* l*b*l i'.rrau p»r t matu*, nuilabatjc* pilralla bara. Dl»p*p- 
«IJ*. narlrinlauL* pliralio, nualabutjttnaa. Kraujo. Iikatu Narvų ir 
•balnu apAkg auatojonu viao kūno, a burnu n<M9j«a vUUaa. kad 
bacyvonalu. Viaur įalkojau anų pagalbon, aaalnllėjn* vlnoja Ameri
koj Ir n< rubattn. bat niekur negavau aavo nvaikaui pnttlbo*.

Dat kada pareikalavau Balutaraa valetų, Dinario, Kraujo valyto
jo. Narvaion*. lakatų Ir Reumatiamo gyduolia, tai pa aavartojimnl 
minėto* gyduolė* pradėjo mano pllraa atsigaut, atiprėtl, garai dirbt, 
Kraujas itanralA. Narvai ėm* atlprlal dirbu Inkatai atttgnvo. Rato 
mnUainaa pranyko, diegliai nėbrt.*<ii po krutina. Vidurių rriUraaa 
tiurko po utmuiiiuui rtaų Ilgų. Bėgiu i niėnealų teardavau kaa *a- 
vaJlė po butcl) SaJularaa, Bitlaria. ir po I mėn. aavo pavelka!* pa- 
maMau tok) aklrttio* kaip tarp dlenoa Ir naktNa. Dabar JnMlMM 
■magiai ir «*u tinkama* tr l»«0 arklų dėkoju Kalutaraa mylinių ga- 
radėjul tr tinklu vtaelma aavo draugam* kraiptlaa prie Salutaraa:

NAJLtTARAH,
i n*mi- įii **•■**■ vumr a. a

-. i.:< „>«

EalkraMU

alakyrlaa

1707 So. tl*U«x) KU.

M*** c Tt'" '■** J J
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