
Nusipirkti Sau Namą 

TURI 
pasirinkimą iš dideliu plotu 

žemės, kurios vertė siekia dau- 

giau kaip vienas milijonas doleriu. 

Šitie liotai randasi lietuviu kolonijoj 

skersai gatve nuo Šv. Kazimiero Vienuo- 

lyno kur lietuviai gali duoti savo vaiku- 

čiams augštesni mokslą. 

Turto pasidarys tie, kurie pirks tą nuo- 

savybę už dabartinę žemą karną. 

Atdara vakarais iki 8 valandai. Repre- 

sent&ntas ant properčiu čionai buna kas 

nėdelia nuo 10 vai. ryte. 

Biznio distriktas ties musų prapertėmis 

DIDELI, 
pilnai intaisyti lotai 30 pė- 

dy pločio, su išbrukuotomis gatvė- 
. mis, intaisytais šaligatviais, įves- 

iu gazu ir elektra, parsiduoda tiktai po 
$875 ant išmokesčio, įnešant 10 pro- 

• centą pinigais, o paskui mokant po $10 j 

mėnesį. 

Jus nusipirkite lotą, o mes jums pasko- 
linsime pmigu pabudavojimui namo. 

' 

Vienas karferis visas miesto puses. 

Privažiuoti galima 63-čios gatvės. 
Weslern Ave. ir Kedzie Avc. karais. Tik 

penkiolika mmučiu važiavimo j visokios 

rūšies dirbtuves. l'abrika: randasi čia 

pat. 

Išpardavimas Prasidės Vasario-February 1-mą Dieną 1920 Metuose 
Patartina gauti pilnas informacijas prieš išpardavimo diena, išpildyk čia patalpinta kuponą ir pasiusk nurodytu adresu 

JOHN BAIN & C0„ Telephone Republic 2760 

L. R, KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS. 

ANTRA SESIJA. 

Antra sesija laikyta gruodžio 18 d., 1919 m., 8 vai. vakaro. 
Atidarė pirin. J. Petraitis. Maldą atkalbėjo kun. Ig. Albaviėius. 

J. Mockus davė i nešimą, kad butij perskaitytas protokolas 
1-mos sesijos. 

įnešimas vienbalsiai priimtas. 
Protokolas perskaitytas ir vienbalsiai priimtas. 
Rezoliucijos komisijos raportai. 
Rezoliucija prof. kun. Pr. Bučio perskaitė sekančiai: 
Kataliku Vienybės Delegatų Seimas, Chicagoje, gruodžio 

17 ir 1S d., išreikšdamas savo pagarbą ir ištikimybę Amerikos 
valdžiai, išreiškia, taip-gi neabejotiną, teisybės, žmoniškumo ir 
demokratiškumo reikalavimą, kad Suvienytu Valstijų Atstovu 
butas ir Senatas ofieijaliai pripažintų Lietuvos Respublikos 
neprigulmybę. 

Rezoliucija vienbalsiai priimta. 
Kun. Kemėšis išdėstė visos L. K. K. Federacijos ir jos Ta- 

rybos užbrėžtus darbus. Išnešta rezoliucija: 
Katalikų Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

pagirdamas Amerikos Lietuvių R. K. Federaciją, jos tikslus ir 
organizaciją, sutaria: a) kviesti visas draugijas ir organizaci- 
jas, priklausančias prie Katalikų Vienybės prisidėti prie tos 
Federacijos, b) paskatinti Katalikų Vienybės skyrius rinkti at- 
stovus tos Federacijos Tarybą. 

Rezoliucija priimta su pagyrimu. 
Organizacijų mokestį Federaciją, palikti apsirūpinti pa- 

čioms organizacijoms. 
Jeigu i Katalikų Vienybės valdybę iŠ organizacijų sueitų 

žymus skaičius nusiskundimų del tų mokesčių sunkenybės, tai 

Katalikų Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., įga- 
lioja savo valdybų surengti pelningų vakarų toms lėšoms pa- 
dengti. 

Toliau perskaityta ir paaiškinta Šitokia rezoliucija: 
Kadangi visi Amerikos Lietuvių Katalikų laikraščiai vi- 

suomet aiškiai ir nuosekliai išrodinėjo, jog Lietuva turi buti 

nepriklausoma viešpatija, jog unijos atnaujnimas su Lenkija 
butų kenksmingas, jog reikia saugotis sutarčių su Lenkija; 

Kadangi Amerikos Lietuvių Katalikų visuomenė tas savo 

laikraŠtijos pažiūras įkvėpė prieš parašysiant ir pagyrė išvy- 
dus spaudoje bei parėmė viešuose susirinkimuose, protestuo- 
dama pri»'š lenkų daromąsias Lietuvai skriaudas. 

Kadangi nėra nei vieno šiek tiek prirodyto fakto, kad ku- 
ris nors šiek tiek žymus Amerikos Lietuvių Katalikų veikėjas 
butų atsitraukus nuo viršminėtos pažiūros Lietuvos santikius 

su Lenkija: 
Kadangi tečiaus atsirado žiuonių turinčių tikslų kenkti A- 

uierikos lietuviams katalikams skleidimu šmeižto, buk Amori- 

\ 

kos lietuviai katalikai pritaria Lietuvos unijai su Lenkija 
TODĖL Kataliku Vienybės Seimas Chicagoje, gruodžio 17 

ir 18 d., 1919 m., išreikšdamas pagarba ir paramą .Jo Ekscelen- 

cijai Lietuvos prezidentui, valstybės Tarybai ir Ministru kabi- 

netui, sutaria melsti ju. kad netikėtu nedoriems šmeižtams: 

Sutaria taip-gi šitas rezoliucijas pasiristi su pagarba .lo 

Ekscelencijai Lietuvos prezidentui. 
Rezoliucija priimta dideliu delnų plojimu. 
Įnešimas duotas pasidarbuoti Lietuvos laisvės ženklus 

parduodant. 
Labai plačiai aiškino apie tą kun. Kemėšis ir kun. Ig. Alba- 

vieius, paskiau sustatyta sekanti rezoliucija: 
Kataliku Vienybės Seimas, Chicagoje, gruodžio 17 ir 18 

d., pagiria seniau susidariusi Cliicagoje komitetą Lietuvos lais- 
vės paskolos kukiams parduoti ir žada tam komitetui paramos 
bei pritarimo darbe. 

l'hicago komitetas Lietuvos bonu pardavinėjimui: pro I*, 
kun. P r. Bučys, A. Dargis, kun. M. Krušas, P. Baltutis, kun. lg. 
Albavičia, B. NenartonSs, A. Bacevičia, J. .Mockus, kun. P. Se- 

rafinas, kun. X. Pakalnis, kun. 31. .1 Vaičiūnas, kun. P. Lapelis, 
kun. J. Paškauskis. 

Kalėdinis Fondas. 

Kun. prof. P r. Bučys skaito sekančią rezoliuciją. 

Susirinkusieji Kataliku Vienybės Seimą, gruodžio 17 ir 
18 d., 1919 m., delegatai sutarė visomis jiegomis paraginti sa- 
vo organizacijas, kad ir jos prisidėtu prie surinkimo $100,000 
Tautos Fondą nevėliau kaip kovo 4 d., 1920 m. 

M. Mažeika duoda inešimą, idant rezoliucija butą užgirta 
ir patariama, kad išrinktoji komisija varytų darbą pirmyn. 

Rezoliucija priimta vienbalsiai. 
Toliau prot'. kuu. Pr. Bučys duoda i nešimą, kad butų išrink- 

ta projektų komisija. Sutaria sekančiai: Kataliku Vienybės 
Seimas, su tikslu padauginti savo veiklumu, sutaria vieniems 
metams išrinkti sumanymu ir projektų komisiją susidedančią iš 
12 asmenų. 

2. Kiekvienas Katalikų Vienybės narys turi teisę sustatyti, 
ir apdirbti sumanymą, bet reikia, kad jį įfeiktų apsvarstyti pro- 
jektų komisijai. Šios uždavinys yra sustatyti projektus vi- 

siems Katalikų Vienybės reikalams, darbams ir užsiėmimams. 
'J. Kad projektų komisija butų pagelba valdybai, o ne truk- 

: dymas, todėl visi valdybos nariai tuomi pačiu yra projektų ko- 
misijoms pilnateisiais nariais. 

4. Projektų komisija daro savo posėdžius nerėčiau vieną 

j syki kas mėnesį. Jos posėdžius veda Katalikų Vienybės pirmi- 
j įlinkas, jei jis atvyksta, arba pačios komisijos išrinktasis pir- 
mininkas. 

5. Komisija turi teisę kviesti savo posėdžius ir pašalinius 
žmones, kurie jos mintimi gali pasitarnauti-lvatalikų Vienybės 
tikslams. •; 

Viršminėtas projektas tapo užgirtas vienbalsiai. 
Kun. Ig\ Albavičia praneša, kad Kv., Antano parapijpš 

V 

Il-ras skyrius išneša rezoliuciją prieš lenkus kurią perskaito. 
Kataliku Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

griežtai protestuoja prieš lenku įsiveržimą ir pasielgimą Lie- 

tuvoje: už užgriebimą bažnyėių, varžymą vyskupo, uždarymą 
Seinų seminarijos ir tt. 

Rezoliucija užgirta vienbalsiai. 
Toliau Sv. Antano pa r. Il-ras skyrius išneša sumanymu*: 
1. Kad Kataliku Vienybės seimas surastu budus, kaip pa- 

traukus prie Kataliku Vienybės kiekvieną Rymo Katalikišką 
parapiją, draugiją ir pavienius katalikus. 

2. Kad Kataliku Vienybė rengtu prelekcijas, paskaitas, ir 

prakalbas kiekvienoj kolonijoje, kur yra Ivat. parapija, aiškin- 
dami apie Katalikų Vienybės tikslus, naudą, tikėjimą, tautos 
reikalus ir tt. 

Kad butų kiekvienoje kolonijoje kur tiktai galima įsteigti 
visuomeniškus kursus tikslu išauklėti katalikų veikėjų ir vadų. 

Viršminėtos rezoliucijos liko vienbalsiai priimtos. .Jas su- 

tvarkyti pavesta valdybai. 
(Daugiau bus). 

Uždirbk 

*35 iki '50 
savaitę 

Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau- 

jami visuomet, jie turi trumpas va- 

landas ir lengva darba. 

Mes galime jus išmokyti žio darbi 

trumpa laika dienomis ar vakarais, 

už maža kaina. Specijalis skyrius 

mokinimo ant siuvamu Power maši- 

nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. P. Knsulcka, Perdotlnis 

v 190 N. State Str. 

Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 

100 Auksinų už $5.00 
t. y. 20 auksiniu už kiekvieną dolierį. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 
Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 

Mes išduosime Tamstai Čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 

pinigų negalės sulaikyti. 
Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa- 

duodami aiški antraša to kam norite kad pihigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų. 

y 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., - Boston, Mass. 


