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Kabinetas Nesutinka
Angiekasių Klausime

2---------------------------------------------------

Meksikos senatas stovi nž 
Carranz;

PROJEKTUOJAMA NAUJA 
RUSIJAI VALDŽIA.

4

ŠIANDIE KABINETAS TAR CARRANEA NEDUODA AT
RIS ANGLEKA8IŲ 

KLAU8IME.
SAKYMO SUV. VAL 

STIJOMS.
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Waahin<ton. lapkr. 26.—Ka
binetas vakar per šešias va
landas svarstė angiekasių 
klausimų. Pabaigoje nieko ne- 
nutnrta. Tik nutarta šiamlie 
tureli naujų |>osėdį ir toliau* 
gvildeati anglekusių su ope
ratoriais m^sutikimus.

Po susirinkimo sekretoriai 
ntsisnkė išreikšti savo nuo
mones. Tik vienas kuro admi
nistratoriai Garfield jnižymč- 
jo, jog kaip šiamlie kabinetas 
ir vėl ture* susirinkimų.

Kitas kabineto nary* pareit fc-ų,-. laikraščio EI Vnivcrsal 
kė. jog ištt« kabineto susirin-.^tra išleidimas, kad Suv. 
kilių, nieko geni neišeisiu. Sa- Valstijų vvriaasvbė aptaria 
ko. nesamu viltiea. kad angle intenencijo* klausinių. 
k»Ui M OPNMM.U būt!) Vakilr vakan. |aikwWaj 

Mitaikmti. tar. pra-*,. kml kaip «.»-
Kvarbiatisins klausimas ta ('Ntranai duosiu* atsakv- 

me, kad nenorima pabrangin Valstijom* ir Jenkin*
ti unglių publikai. Tuo tarpu, b,ls|y>; IW|iWM.M<ltas iš kalčji- 
operatoriai tvirtina, kad jei mo 
bus daugiau mokama angleka- 
siams. neims galima apsieiti i 
Im* pabranginimo anglių.

Merico City. lapkr. 26. — 
Slaptam susirinkime Meksi
kos senatas paskyrė komitetų 
ištirti “intemacijonalj stovį,” 
surištų sii suareštuoto Jcnkin- 
so klausimu. Senatas pareika
lavo informacijų npie suareš
tuota Suv. Valstijų konsuliarį 
agentų.

Pagaliuos senatas nubalsavo 
paremti prezidentų (’arranzą 
visuose jo žygiuose.

Daug trukšmo ėia vakar pa
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SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

UNGARU08 TAIKOS 
ATSTOVYBE.

Ii tų ižlavihtų vyrų reikalin
fmctvos.

Washington, lapkr. 26. - 
(■eneralio Mulai viršininkas, 
gen. Mareli, |>uskvlbė metinį 
savo raportų. llu|>orte pažy
miniu, jog Suv. Valstijoms 
Imtinai reikalinga turėti re- 
guliarės (nuolat |ialnikoinos) 
kariuomenė* 266.666 vyrų. Be 
šito yra reikalingas visatines 
utilitarinis lavinimas, iš ko 
hutų galima imti atsargos.

Gen. Mareli savo tvirtini
mus paremia pamokomis, j.

Taippat jie nenori stoti prieš 
kougreao komitetų.

Valdžion ineisių ir menševikai 
socijalistai.

New York, lapkr. 26. Ki
li* paloje laikoma daugiau 
šimto visokio* njšie* radika- 

: lų. imstaraminis laikais čia 
suimtų už veikimų prieš vy
riausybę.

Kongreso iumiigracijinis 
komitetas atvyko >ak>n su tik
slu juo**“išklausinėti ir tarti 
savo nuomonę apie <|e|Nirtavi- 
mų.

Tečiau* *uareštįlotieji, išė
mus kelis atsisako stoti prieš I. . .... ...

t

Londonas, lapkr. 26. — Be
vieliu telegrafu iš Vokietijų-: 
pram*šunui, jog rusų bolševi
kų laikraštis l'ravda |mskel 
l»ęs. kad Kusi jai projektuoja- 
ma nauja valdžia. «kurion in- 
eisiu ir sorijalistai menševi
kai.

ik* to. iMdševikų valdžia pa 
siųlvsianti taiką admirolui 
Kolrakui* ir gen. Denikimii.

Pagalinu* sakoma, jog Išmi
na* manus Maskvon sušaukti 
nacijnnalį susirinkimų. K

Lietuvos Vyriausybe 
Užgina Taiką su 

Bolševikais

I

Estonija Pasirengusi Taikos
Konferencijon 7

Bet tos žinios ligi šiandie 
iryto neturėjo patvirtinimo.

NIEKONENUTARTA JEN 
KIKSO KLAUSIME.

I

I
| Waahington, lapkr. 26. —

■ a a • a a • • •
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Budapešto*, lapkr. 26. 
Naujoji l’ngiirijo* valdžia 
skyrė atstovu* patvirtinti 
koji nutartį.*

Atstovais yra: grafa* Albert 
Apponyi; grafa* Stefnn Bet li
kti; grafa* Paul Teleky; Mar- 
tin Izivassy; arkivyskupą* 
Giesvein; vyskupas Andor 
ljeo]»ld ir reformatų pasto
rių* Haabo.

%

6ATVEMRIAIS VAŽINĖTI 
TAL7 tl

Statė Publie Utilitie* komi-1 
•i j* Chicagoje po ilgų svarsty- 
mų nutarė ir toliau* palikti 7 
centu* už važinėjimų gatveka- 

, riaia.
’ Komisija neatsižvelgė nei j 

protestus, Mi į kompanijos su 
mieštų padaryto kontrakto le- 
g*iyfeę-

7 centus paliko neapribuo- 
tam laikai. Važinėjimų te
ėjau* atpigino tiems, katrie 
perkasi tikietų*. Jei kas per
kasi 10 tikietų. tad už kiek
vienų moka po G1/^. .Jei 
nntkart pirks 56 tikietų, 
kės tik po 6c.

Miesto Uilriinistrariju 
nepatenkinta. Suko, kovosian
tį n5 ’ s*1’’!’.!*.

Tikietų* bu* galima pirkties 
pradėjus ateinančiu pirmame 
niit.

Vakar kabinėta* tarėsi konsu- 
baro agento Jenkimų, paliuo 
snvimo reikah*. Diskusuota 
Carranzos Įmsielgimu*. Nes še
šios dienos praėjo nuo K. Vai*. 
stijų1 pareikalavimo jmliuo 
suoti Jenkinsų. Bet šis nepa- 
liuosuojamu ir Carranza ne- 
paaiunčia atsakymo.

Kabinetas šitam atsitikime 
nieko ypatingo nenutarė. Tik 
nutarta dar kokių dienų pa
laukti Carranzos atsakymo. 
Ir jei nebūtų smaukta, tuo- 

i jaus pasiųsti jam kitų notų.
' Sakoma, antroji nota turė- 
Jsianti būti kategorinė, ultima-

Bus duota su- 
i reikalavimai 
, tuomet seks 

diplomatinių

kn*
UMI-

tuo

gytomts buvusio* kares metu. k<oigrcso komitetų ir atsisako 
Nes buvusioji kare daug ko l*ud>ti apie saxe. Jie tiesiog 
piunokv vii*š|Mitijas. Gauta to-stre*^- 
kių žinių, apie kokias nekuo- Pasakojama, radikalai taip 
niet nebuvo nei galvojama. juidare todėl, kad jiem* yra 

k i uždrausta matyties su jų na-
***“*** * imiskiais ir draugais.

Atabo viršininkas nuolatinėj Kongreso atstovas I ' ‘ ____  ______ __
armijų imdalinn į ’» korpusu*. įtvirtina, jog jei jie nepames to darbo savaitėje. Dėl jų strei- 
Pirmiau kares sekretorius lla- savo ypatingo 
ker griežtai reikalavo dau- po vienų uždaryti j atskiria*-lų) buvo sustabdyta, kiti ne
ginu pusė* milijono vyrų re- kamaraites. I'askui priversti-! reguliariai buvo išleidžiami, 
gnliarei kariuomenei. nai bus pristatyti prieš komi-Į Darbininkai praloš*'* streikų.

Bet šiandie štabo viršinin- <<*<$• į Pu** i* streikininkų negauna
kas sumažina ligi 266,006. Bet Bet jei ir tuomet jie utsisa- <larlm.
užtaigi šis svarbion vieton stn- kytų liudyti, tad I** jokios kai- ---------- ——-----------
to priverstina militarinį lavi- Ims turės tuojau* būt depor- BUS ATPIGINTAS LAUKŲ 
laimų. tuojami.

g. uki-Įi, Tvirtinamu jog čia susekta
lM»lševikiškas**^orietas. Su-

PABAIGS STREIKĄ SPAU
STUVIŲ DARBI 

KINKAI.

New York, lapkr. 26. — A- 
pie 3,<NNt s)uiustuvių darbinin
kų |>ahaigė streikų. atsi*akv- 

Siegvlhlnmi kovoti už 44 valan.las

“streiko”, bus ko daugelis magazinų (žiirna-

-SIUNTIMAS.

Wuhington, lapkr.
Pasak generolu Mareli, kuo- areštuoti yra daugiausia to Postnmsteris Burlvson

36. 
prane- 

išė. jog vyriausybė sumaniusi 
] atpiginti pirmojo skyriim- 
(klesės) laiškų siimtin«'*ji:iią 
Joklllėse juostuose (zomio-o) 
vienu centu.

šiamlie ant jiaprastų užda
rytų laiškų li|sl<>ii.a- už 2r. 

suoimd |>ajėgs apsaugoti ša-|hica| draugijos susirinki nu* * krasos ž<*nklvlis. Ateityje me 
lies pakraščius. Gi jei kartais |Mtžymėjo. jog už kelių mėne-1 rimu išdaryti, kad tuose im
to nepadarytų, stipri sausže- ^įų KNI nnilijonų Karmios gy-riuose miestuose siunčiamiems

mot jo tie patarimai bu* įgy- sovieto nariai, 
vvndinti. kuomet šalia ture* nu 
rodytų skaitlių nuolatinės ka
riuomenės ir priverstinų mili- 
tnrinį lavinimų, tuomet šaliai 
nereiks nieko hijoties. Tuo-

100 MILIJONŲ ŽMONIŲ 
GRŪMOJA BADAS.

Londonu, lapkr. 26. — Kir!• inmv , mv- ĮKLIŪTOM. lapKT. JI. ---- AtC
met stiprus karės laivynas vi- George Paisli, kalbėdama* Et-i

mio kariuomenė sudvilinkotų 
kadi r stipriausių priešininkų.

Gen. Miin-li gina dabartinę 
utilitarinę sistemų au sucen- 
tralizuota Malto valdžia.

ventojų grūmoja bodo mi r-Į laiškams užtektų Ir. ltraso- 
tis. ženklelio.

Sako, jog badų galės praša
linti tik tautų aųjungo* pasi- 
darluivimns.
g"""™- L IS?

gosią v lai Išsiruošę juik«*lti kū
rę prieš Itulijų, jei lakūnas d’- 
Abnunzio nesiliaus provoka
vę* Jugoslavijos. Sakoma, ju- 
goslaviai Įuisigaminę d’An- 
nunzio ir jo armijų suginti j 

Rymaa, lapkr. 36.-8. Vai- J“1**-
stijų palydovas Peter A. Jayl Netolimo* to* dienos, kuo- 
turėjo ilgų konferencijų *u|met d’Annunzio prilips liepto 
premjeru Nitti lapkričio 24 d. galų. Tik nelengva šiamlie pa- 

Po konferencija* tečiaus nei 
tas, nei kita* nepasakė apie kų 
buvo tariamasi, kokiai* reika
lai*.

Tik patirta, jog palydovui 
buvo išaiškinta dabartini* ia- 
temptas stovis Italijoje., 

Premjera* Nitti po konfe
rencijos su palydovu tuojau* 
turėjo audiencijų (M* karalių. 

Italijos parlamentas išrink
ta daug socijalistų atstovų. Iš
karto socijalistai buvo netekę 
galvų matant tokiu* laimėji
mu*.

Socijalistai ėmėsi svarstyti 
jau apie radikales reforma* 
šalies valdymo.

Pagaliau* susiprato negerai 
pasielgiu. Jiems patarė per
daug nesikarščiuoti senesnieji 

-. .. . . i jų vadai, daug ko patyrę ša- —
c* - w H-toj |Į„ p.iknl.i., R.HHj.liM.i

išlalios dehosinota ir Anka;'klausė. i

smarkų* šiaurrytiniai vėjai.

ITALIJA PRAŠO SUV. VAL
STIJŲ PAGELBOS.

tunto formoje, 
prasti, kad jei 
nebus ilpildyti. 
pertraukimas 
Mantikių.

sakyti, kieno lėšomis ji* iš- 
bry* i* |»atie* sau pa gamintų 
pavojų.

Juras, Meksika, lapkr. 26. 
—Karė* teismas mieste Chi- 
liuabua suimtų generolų Ange
le# nubaudė mirtimi. Bu* su- 
šaudvtas.

ORAS
LAPKRIČIO 26. 1919 M.

VOKIEČIAI LABAI BLOGAM STOVYJE
BERLYNAS. lapkr. 26.—Vokiečių kuriiioiuenė l'almltijo- 

je atsidūrusi labui blogai; stoviu, latvių armija Ih- jokios at
lašios vokiečius atakuoja, luitviains |iage|b*ti ir lietuviui, 
šitie atakuoja iš Šiaulių einantį geležinkeli, katruo Vokiečiai 
atsimeta Prūsijon.

PABALTUOS VIEtPATUOS I8TEIGE SĄJUNGĄ, IR 
TAR8I8 8U B0LBEVIKAI8.

IIEVEI.IS. Estonija *lnpkr. 24 (Suvėlinta).—Palialtijos 
*.i«*špatijų sųjunga yra faktus ir tas bus viešai |Hi-kvll»ta. kua- 
>:»«‘t vyriausybės, katros turėjo savo atstovus tarvliore Dorpa
te. ratifikuos preliminari,* santarvę.

Taikus iliskiisijos prasidės tuojau*, kuomet liolševikų at
siuva* Litvinov sugryž iš Copenliageno. Litvinov turi pilnų 
koševikų valdžios įgaliojimų tarties su Pabaltijo* vi<‘špatiju- 
mis taiko* reikale.

Kon**|M>ndviitas yra autorizuotas pranešti štili kų:
“Nors Lietuvos vyriiiusylN* oficijaliai užgina, kad Dobia

te griHelžio 1 d. turėtų prasidėti taikos konferencija, teeinu* 
i yni žinoma, jog Pnlmbija ir kilu* parubežinės viešpatijos, iš
einu* Suomiją. į keliu* savaite* pmdė* taiko* tarybas.“

DRABUŽIAI BUSIĄ BRAN-I 
GESEI.

Boaton, Masi.. lapkr. 26. — 
Vietos pirkliai drabužinis tvir
tina, jog ateinantį pavasarį' 
drabužiai busiu brangesni.

Sako, jei šiamlie už viršu
tinę drabužių eilę mokama 
$27 arba $2H. jiavasarį reiksią' 
mokėti Ą*I6.

Pirkliai nekuomet nesu
klysta su mivo tvirtinimais. 
Kaip |Nisako. taip turi Imt.

|
I GELEŽINKELIEČIAMS PRI 

PAŽINTA DIDESNES 
ALGOS.

Waahiii<t4m, lapkr. 26. - 
TRAUKIAMĖS I Geležinkelių administracija

su darbininkų brolijomis jmi- 
Užgin&mi pakUmcioji nesutiki- • Dnujų sutartį. Geležinke

lių darbininkams pri|mžinta 
didesnės algos ir 8 valandos 
darbo dienoje.
Sutartis paliečia 400.600 dar

bininkų.

Pittaburgfa, PA, hpkr. 26.- 
Nacijonalio streiko plieno in
dustrijoje komitetas praneša, 
jog darbininkai po senovei 
streikuoja, jog unijose nepaki
lę nesutikimai, ir jog plieno kova prieš plicmi t rustų 
dirbtuvėse šiandie dirbama su nebus |iertraukta. kol darbi- 
darbininkais, neapsipsžinu- ninkams nebus pripažinta žino- 
šiai* su tuo darbu. niškesnių darbo valandų ir už.

“Plieno dirbtuvė*** gvvuojaImokeafies.
betearkė ir produkuojama ue- Savo keliu darbininkai vi

los ir pli«-no vo- apie 20 -nr dar be streiko kovoju ir nž. 
i nuošimčių normalės prodnk- žodžio ir susirinkimų laisvės 

Iš Geneva pranešta, jog ju- rijos.“ sako streiko komitetas.'teise*.

TALKININKAI NIEKO NETURĖSIĄ PRIE! TAIKOS
i DISKUSIJAS.

IIE\ EI.IS. Estonija. lapkr. 26.— Busimose Dorpate taikos 
tarybose, kurios prasidės pirmomis gruodžio dienomis, suko. 
• ••'Iševikų atstovais (pleni f Nitratais) Imsią: Joffe. Kmssin ir 
Litvinov. Pirmasis kituomet yra laives lailševikų jmsiunti- 
uvs Berlyne. Antrasis yra viriui- valdžios komisarų.

Naujas Estonijos užriiliežiiiių reikalą ministeris Birk yra 
i'iioinoiirs. jog taika sii Inilševikais bus padaryta stipri ir iš
laikoma. Lygiai |«ažyiui. kad liolšrvikai pasirengę padaryti 
svarbias koncesija* su tikslu išvengti karės šitą žiemų.

Ministeris Birk sakosi įsitikinęs, jog talkininkai nesiprie
šinsią taiko- tarybinis. Sako, talkininkai labai gerui žiną, jog 
kaip E-lonijai. taip ir kitom* Pabaltijo- viešpatijom- nėra ki
tokio išėjimo. Priverstinai turi daryti taiką.

I'iistaroiui* dienomis l*dševikų kariuomenė lmv<> atakn- 
' .įsi Estonijos pnruhežiais estų kariuomenę. Bet pastaroji nt- 
hleškė liolševiklis.

LITVINOV NETURI VIE į

TOS COPENHAGENE
- liu- rinkimus gruodžio 16 d. 

Sakoma. kandidatų skyrimas 
nebusiu* varžoma*. Bolševikų 

Copenhagen, Danija, lapkr. |'’aldžia susipranta, jog su da- 
24 (suvėlinta).--Čia atplunkė 
unglij skraiduolis. Juo ntke
liavo rusų bolševikų valdžios 
ntstovas Mažini Litvinov.

Vietos Anglijos pasiuntiny
stė turi daug vargo. Lig šios 
dienos nesurasta tinkama vir
ta. kur padėti Litvinova *ii jo 
lodydavai*. | viešbučiu* lipsi-.

hartiniu savo Moviu ji ne
įstengs ilgai gyvuoti. Tad bū
tinai reikalingos reformos.

Tolinus Komitetas pažymi?

VYRIAUSYBE UŽĖMĖ 
DUONKEPYKLAS.

Madridas, lapkr. 26. — C’ia 
‘imlydovais. | viešbučiu* np*i- duonkepiai, kpant,
stoti jis nepriiinaiiuis. Viešini- vyriausybė užėim* iluonke- 

ičių svečiai pranešė, kad jei j pykins ir |MŽadėjo streikinin- 
jlule katrų vii-šhutį Ims priim- kam* mokėti už darbų tiek, 
ta- Litvinov, is to viešbučio |.į(,|. |,nV(, reikalauta,
išsikraustysią visi žinom-*. J 

t • 
Anglijos atstovas O'Grady. «•

(kuris tnrais su Litvinova rei- 
kale susinminymo nelaisvių. ' 

|tvirtina. jog tarybose taikos 
klausimas neinąs paliestas.

Bet iš kitų versmių sužino
ma. jog Litvinov mėgins pa
kelti klausimų apie taiką ne 
fili su Anglija, bot ir «u kitai- 
ios talkininkais.

šiandie vieto*

-a

I

Rytoj Amerikos tautinė 
iventė — Padėkavonės Die 
na (Thanksgiving Day). 
Taigi rytoj “Draugu** ne 
išeis ir Administracijos ofi
sas bus uždarytu. Sekantis! 

'‘“Draugo” numeris bus iž 
rytininoK- 'leistas penktadieni, lapkri 

laikraščiuose pa*kelbta žinia j^io 28 d.
iš Rusijos, jog tenai bolševi- • “Draugo” Administracija, 
kai pravestų konstitucijom)-*' _____ __ ____ ___ .
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“DRAUGAS”
UniCAMIAM D.ULT FfUEND

DaUjr Eaccp* Sunday-s kj

iwu of siBscitirnoM
OM T«r ..................................... H.M

MUVGAH PUBURH1NG CO.. Ibc., 
IBM VT. «Mh K, OUraco. DMMtB.

JU MEW8-OT.wri* Sc A OOFT

UETVVIV KAT.U4KV DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”

l*rrnum«-ra t* mokosi lAkalno. lai
kas akaltoai nuo utalraiymo dieno* ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresu vtaada reikia priaiuirti Ir eenaa 
adreaae Flnlrnl periamais Mųatl l*r»«-r- 
kiint krasojo ar eaproae "Motiey ur- 
der" arba (dedant pinigu* I regia, 
truot* lalkkg.

“Draugas” PubKalun* Co. 
18HW.4StiiSL Chicago, DL

TeW<ma» McKtalry *114

Padėkot Diena.
Amerika smarkiai dideliais 

žingsniais ėjo pirmi n visu de
vynioliktojo ėinitliieėio laiku. 
Ji nesi rupi no (įmiginti savo kn 
riuumeiiės jiegn. liet jos dirb
tuvės gamindavo kaskart dau 
ginu ir kaskart geresnių daik
tų, jos žirninės |*asižymėjo di 
(lėliais naudingais išradimais.

Dvidešimtame možyje kitu 
salių nrsę/.ininga |s>litika pri- 
vertė Suvienytąsias Valstija* 
jiasigamint i stiprių kariuome
nę*- Ir tuoiui žvilgsniu Ameri
ka parodė tiek stipry Ih*s. kad 
nustclio jos priešai ir draugai.

Ta neu Išjoti uos pirui) nei
gus šalis galinga |ia*idari- 
to, kad neniekino savo praei
timi! įgytų gerybių. Daug dirb
dama materijalės kultūros sri
tyje Amerika neužmiršo nei 
dvasios reikalų ls*i liraiigeiiy- 
bių.

Kaip pirmais ueprigulmy- 
la-s imtais. taip ir dalmr kas 
rudenį Suvienytų Valstijų pre- 
zi.lcntas. kai|Mi pirmasis pilie
tis, kviečia visus draugus pilie
čius ]iašv«*Kti vieną dienų aug- 
rtoius mintims liei jausmams, 
jmdėkoti Dievui už. suteiktas 
gvrylies. Tas įprotis Amerikai 
Deožkenkė. Jos gerybių skai
čius ir vertė auga kas metai. 
]*ad< ka Dievui, tarsi, virsta 
naujų gerybių sėkla.

ftjiimtinėje Prezidento pro- 
klenmrijoje yra ypatingai pa
žymėta dvasinių doros gerybių 
brangvnyliė. Tų mintį \\ilso- 
nas išreiški pirui keleto mėne
sių Anglijos karaliaus pokyly
je Londone; tų pačių mintį, 
kad pasaulis turi tvarkytis do
ros dėsniais Prezidentas atkar
toja ir dabar.

Tikimės, kad N’oodroni U’il- 
bunui pusiseks sulig tos min
ties pasiūt j ti Tautų Sąjungų 
vietoje ziamio- karių giltinės, 
kad Tautų Sąjunga stovės ant 
teisingų ir stiprių doroti ]>ama- 
tų, kad ji užtik rjs laisvę, nepri- 
guluiyls ir lygyl*- visoms tau
toms.'

stovų negu visos kitos parti
jos drauge.

Po šitų naujausių rinkimų 
katalikai neteko tos galybės. 
B 93 senato narių, katalikai 
<iabar turi tiktai 43, liberalai 
30, soeijalistai 20, taip vadi
nami “vidutiniai” (ir atgimi
mo jiartija) 1. Prieš karę nebu
vo nei “vidutinių” nei “at
gimimo,” nes buvo tik trys 
didžiosios partijos.

Tuose Belgijos rinkimuose 
liberalui nieko ncjielnė ir nie
ko neprastojo. Soeijalistai pel
nė 10 vietų senate, o katali
kui prastojo 12.

Dalmr dar sunku įspėti ka
talikų pralošimo priežastį. 
Jiems turbūt užkenkė jų |>at- 
rijotizmas. Karės laiku dauge
li- belgų kaltino .-avo minis
terijų už kų ji stojo tikron ka
lvu su vokiečiais. Mes tų im- 
tį dalykų priskuitėni Belgijai 
į nuo|M*lmis. Bet tas nuojielims 
belgams atsėjo laimi skau
džiai. Buvo tokių, kų sakė, 
jog Belgiju.- valdžia butų ga
lėjusi ir turėjusi |msiųsti vie
nų kitų kiireivį prieš Voki e 
čius, Imtų galėjusi protestuo
ti prieš juos į valias. Imt ne
pykinti jų ir neužtraukti iš
naikinimą unt savo šalies.

Balsai taip niiiitijunėių žmo
nių Belgijoje karei paaihaigus 
teko MH-ijali.-tams ir dėlto jie 
|K*lllė dešimtį vietų Belgijos 
senate. Iš viro ji»* jų turi 20.

Jų jtasisekimas parlamente 
buvo da didesuib. Soeijalistai 
su liberalui* Belgijos parla
mente turi** 104 vietas, o ka
talikai ir kiti 79. Socijaliatas 
Vauderwulde, turbut, bus mi
nistrų pirmininku. Viešpatija 
negali gerui eiti, jei joje nėra 
sutarties tarp dviejų augs- 
riausių usmeini. Augščiausia* 
yru karalius; antrus yru mi
nistrų pirminiukas. Iki šiol 
soeijalistai tuip griežtai pa
žymėdavo savo republikoniš- 
kuinų. kud neprisileisdavo nei 
kuliais apie laualrų dailią su 
karalium. Kaip dubur Vander- 
weble dirbs iš vien sii Albertu 
I. tai sunku jmsakyti.

Veikiausiai Van*k-rwvlde iš
stos iš socijulistų jiartijos. 
“Laisvė" užtatai jį pavady 
jegraž.iu žodžiu, bet republi- 
kouiška soeijalistų grynuma 
lups išgelbėta ir “Naujienos” 
bus dėkingos. Pu kirk laiko 
ANierta* pirmasis parijus, kud 
jum nejauku neštis karūnų į 
Belgijos ]u<rlaiiM*ntų, kur di
džiausia ]>artija yra socdjalis- 
lai m-išstojusieji iš jos. Allrer- 
ta* turės išstoti iš kuralių 
luomo. Ta«la išsipildys ir Ang
lijos umliusudoriaus ir minia- 
troSrliuIaert ‘o žodžiai. |>asakj- 
ti Belgijos monarchui 1914 m.

Apie Aukas Lietuvai.
Daug rašoma, kalbama ir ra

ginama aukoti Lietuvos laisvės 
išgavimui liei pirkti Lietuvos 
laisvės bonų. Bet vos tik dalelė 
Amerikos lietuvių teklauso*i tų 
visų šauksmų ir meldimų. Vos 
tik <laidė teaukoja lietuves 
laisvei bei |s*rka Lietuvos Val
stybė* bonus. Kiti netik kad 
nvaukoja, Itet dar kaikurie iš jų 
atkalbinėja lx*i niekina auko
jančius. O juk ir jie yra lietu
viai ir kaip tankiai tenka išgir
sti iš jų lupų, kad ir jio važiuo
siu į Lietuvę kaip tik ji bus 
laisva.

Didžiausia ncteisylM* laitų, 
jdgu tokie “lietuviai” sugrįžę 
j Lietuvę lygini naudotųsi Lie
tuvos laisve, kaip ir tio, kurie 
gausiai aukoja tėvynei.

a
Klausimas, kę daryti su to

kiais lietuviais, kurie nei kiek 
iH*|m<l<*da Lietuvai!

Jeigu vaikas neklauso geruo
ju tėvo ar motinos, tada rykšte 
jam tenka. Musų motutė Lietu
va su savo nedėkingais, nepa
klusniais vaikais negalės taip 
apsieiti, kaip su geraisiais. Jei
gu jie nenori jos gvllM*ti. lai ne
būna nei vietos jiems jos rila»- 
w.

JU-t knip sužinoti kas nukoja 
Lietuvai ls*i |M*rkn jos Vnlsty- 
lw*s Išmuš! O-gi kiekvienas lie
tuvis, važiuojantis į Lietuvę, ai
tai joje apsigyventi, ar |iavie- 
š«’*ti, turėtų |Mirodyti kokį nors 
ženklų, kad jis yra aukoję** Lie
tuvos labui. Kitaip jis turėtų 
Imti laikomas kai|s> “šlake
lis,” iM'pageiilaujanuu* Lietu
vos pilietis. Taip Amerikoje 
buvo kari** laiku. Tie. kurie ne
nori* jo kariauti už laisvę bei 
pirkti laisvės Išmuš, buvo lai
komi “slakeriais.” nenaudin
gais piliri-iais.

Kyla klausinuis, iš kur tokius 
I udiudi ji mus gauti! Kas juos 
turėtų teisę <lalinti!

Oriausia tų darlsj gali at
likti sutartyje Lietuvos vablžin 
su Lietuvių Ekzekutyviu Komi
tetu IVasIiingtone. kuriam yra 
| m vesta važiuojatmiųjų į Lietu-
- 4,-------

i vų vizuoti pasportu, Tas ko
mitetą*. su žinia Lietuvos val
džius, aut kiekvieno lietuvio 
pneporto turėtų užklijuoti tam 
tikiu ženklelį, kuris |«žvinėtą, 
kiek yra ta* asmuo <lavęs Lie 
Auvai aukų. Maždaug 'aip, kaip 
kad praeitais metais darė Tau- 
4os Fondą* duodamas tam tik
rus pa imlij.muų su iiažyim ’v 
z.v'ikleliu, kiek kas davė aukų. 
Tie kakleliai turit ų ras’ies 
vientik lietuvių Ekiekul.-vio

1 Komitetu i arkose.
Kito •• vėl klsuaimas. iš kur 

Lietuvių ]*kz<*kutyvis K nurie
tąs sužinos kiek kas aukojo Lie
tuvai ls*i pirko jos Imlių! Nes 
tu* komitetu.- neturi jokių aukų 
davimo rekordų.

O-gi šiaip.
Kaip teko skaityti Lietuvių 

l'.kzckutyvio Komileto iš Wa- 
rbingtoiHi oficijalį pranešimų 
npie važiuojančiųjų į Lietuvę 
|Mis|M>rtų vizavimų. viename iš 
septynių užgyriim.i rašomu: 
•* l'rsr apliknnUti, piainitli pas- 
pui lūs ftZHoti, t^ri kiniu pasiv
yti pat i tūli ji mint uito Tautos 
!• oHitu aitui .Ve Įiritftil m ųltės 
Į’oartu l ietiniu skaliau* ratily-

I.alini p*rns ir naudingas už- 
leiškiuuis. Tik prie jo reikia 
pridėti, kad tų fondų skyrių 
vablylia |iaž.ymėtų ant tų juiliu- 
dijinių. kiek tas asmuo, kuris 
•mri |ais|M»rtų vizuoti, yra <la- 
vę*s aukų Lietuvai. Jeigu nėra 
ėmęs, tai turėtų duoti. Tada 
Lietuvių Ekzekutyvis Komite
tas viziKsianias to asmens |nis- 
;mitų, ar ženklelį j r:iipintų ar- 
I41 (Mižymėtų aukų.

Taip sutvarkius aukų rinki
nių. niuiiau, ka<l sumažėtų 
skaitliu* •’slakerių” ir dau
ginus butų gulinu sulinkti au
kų. Dabar-gi vieni duo- 
<lu la* perstojinio. u kiti netik 
knd neduoda, dar juokiasi iš 
d-ariančiųjų.

Tat-gi tvarkykime kaip nors 
geriau* aukų rinkimų kol yra 
laikas, m** ; mis k ui gal bus j»er- 
vėlu. Kva. A. P. Baltatiz.

dėkonrs Dievui, tisų palaimų 
Dtvėjui ir muay Ūkimo VM- 
pačiui.

KAD U VAUVDm aš 
savo ranka pasirašau ir liepiu 
pridėti Suvienytų Valstijų 
žymę.

DUOTA . Kolumbijos Dis- 
trikte, .3 d. lapkr. musų Vieš
paties metais, tūkstantis <|e- 
vyni šimtai įlevvnioliktais, ir 
nuo Suvienytų Valstijų nepri- 
gulmvbės šimtas keturias-de- 
šinits ketvirtais metais.

Woodrow Wil*on.
Vieta žymės.

ROBERT IjANSING 
Secretary of Statė.

vraomos žinios.

Pcrayidčią Koraų (Tura- 
kiškų kviečių) 1 lapkričio A- 
merikoje dar buvo likę 72.- 
263.000 bušelių. Pernai tuo J 

pačiu laiku senų komų buvo, 
likę* 114.678.000 bušelių. Pen 
keriais paskutiniais metais 
serų kornų išteklius, susidu-' 

riantis su naujų suval}*mu, 
vidutiniškai imant, būdavo 
87.277.<NM) bušelių.

DOVANOS!
AflM Matote — nątac zavteMtami taraaą — «■*• 

mirikite ravąjų — Uetavojc — jta kalta, ypaft IiMfVUtenu 
Matai į tai —
L UtrUikita jiemz diaurMtį “DRAUGĄ.”

Metams vi'........................................................................ M00
Pvoež tartą 8AAU

2. Graži ir laimi Kalėdoms tinkama dovuna — maldaknyge —
“Ramybė Jums.”
M inkštus) s moroevo npd. auksuoto
Skuroles npd.................
Audeklo «jmI.................
Gražių paveikslėlių j 
su persiuntimu .........
10 su persiuntimu ... 
JIN) su |M*rsiimtnnu
Kita rųšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 su prisiuntimų......................................................................7c.
10 si, | *ri s i u n t n nų • •, • T • • ••••••
100 mi | ri. iiintiiiių ............................................................... 52.00

Mažcsi-ieiKs ufsakvmams gulima siųsti krasos ženklelius.
“DRAUGAS** PUBUSHINGCO.

18HW. «4Sl, OicM^V

3.

HM 
AM 

. IM 
su linkėjimais, kiti su maldėle 

. le.

. 10c.
IL10

• I
i

ilndijanos valstijoje šįmet 
imta laitai uoliai nailrinU 
tiurke*, nes apskaitliuota. ka<l. 
kiekviena žiurkė kas įimtai 
sugadina apie vienų bušelį tu- 
rakiškų kviečių (komų) ir 
dar išnešioja įvairių užkrečia-1: 
mų ligų. Tapo užmušta 57.-' 
100 žiurkių. Spėjama, kad vi-*: 
sų žuvusių skaičius išnešė ke-' 
lėtų šimtų tūkstančių. Viena
me Knoz a|»skrityje užmušta 
apie KUNNI. Žadama kas me
tai lndijanos valstijoje skirti 
vienų “žiurkių dieną** su tik
slu išnaikinti tuos blėdingus 
žvėriukius. Tat nelengva pa
daryti, nes kiekviena iiurkė- 
(Mitaitė apie šešis kartus kn* 
metai ve*la vaikus ir kiekvie
nų kartų atveda G aidui 1(1 žiur 
kyčių.

JAU SIUNČIAM!!!
BENDKA8 L1CTUV1Ų BANKAS vi-CFLVTRAI.IS

sieins gerai žinomas kaų>o lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia jūnigus į LIETUVĄ ir į visas 

kita* šalis.

TODĖL SII,SKITE DABAR. Neleiskite savo vien

genčiam* badauti.

DEKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. 
LAI JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBA <> PROCENTĄ.

Ceitnis Beata Lietau Bnta
32-34CrM>$L, BmIm.IIui

Belgijos Rinkimai.
Katalikams gana skaudu* 

smūgis teko Belgijoje. Tų ša 
Ij ĮSK4 iki J9!4 m<te ęaM 
ministeii.'m susidedanti iš k.« 
tulikų. ne.- viena katalikų |m> 
litižkoji partija ir purintum 
i lf lUikC H t

DtKOMES DIKMA.

Suvienytose Valstijose Dė
koms Diena (Thunksgiving 
Day), y ra metinė šventė dėkoti 
už malones, patirtas praėju
siais metais. Praktiškai imant, 
ji yru tautiška pjūties šventė, 

! jm.-kirminu Prezidento ir .Val
stijų gulM*rnaU>rių proklemaci- 
t jomis ir skaitoma kai į u legalė 
šventė. t

lTrmiau.-ioji pjūties Dekoltes 
Diena Amerikoje buvo šveu- 
cuiuui l'dgrimų tėvų, Ply- 
moutb'c, 1621 m.; vėliau Kon
gresas patarė Dėkonės Dienų 
švęsti kas metai revoliucijos 
laikais, o 1784 m. sugrįžtant ra- 

I uiybė* luikams, taippnt kaip ir 
Prezidentas Mudiron |>aturė 
181.3 in.; Was Iii ugi oiuis pusky- 

I rė lokių dienų 17S!< m. pu pri-
• ėmimui konstitucijos ir 179.3 iil 
abclnai naudai ir tautos labui.

t,o to nr«>vi.1,.n1rd vi-no

met išleidžia pr<<kJeniuvijas, pa- 
|skirduni paskutinį In^rrgų 
' lapkriė >> mėnesio kaipo doko-
* nes dienų.

AMERIKOS SUV. VAlSTUp PREL PROUEMACUA.
•

rėš, mums viskas sek<*si. Musų 
pjūty* buvo gausios ir iš sa
vu |M*rtekliaus mes galėjome 
sušeljiti kitas, ne taip laimin
ga* tautas. Mimų demokrati
ja tels-ra nc|mjudirita sviete, 
siiurdytamc politiškais ir so- 
rijaliaia neramumais. Musų 
tradicijos idealai tebėra musii 
vaitais progresu ir civilizaci
jos taku.

Tos dideli** judaimu*, ku
ria* mes juttyrėtnė, už kurias 

! mes dievolmiiiiingai dėkoja
me. turi pabudinti mumyse 

'pilnesnį supratimų musų prie
dermės sau ir žmonijai, kad 

■ žiūrėti, jog niekas kų me* 
veiksime, nesuteptų pilnybės 
to* ftergalės, kuri mums padė- 

I jo laimėti karę. Neikoks *au- 
niylinga* tikslas nespyrė mus 
dalyvauti pasaulio -karėje h 
*u tuja pat nesaum)lystės dva
sia mes turime stengtis pa- 
golMi savo paveikslu ir savo 
koo]M>racija, kad pasiekti pa
stovų viso* žmonijos lahų’ ir 
įvvkdinti pasaulio valdžią, 
draugiškumu ir gera valia ve
damą.

TAIGI, aš Woodrow H ilson, 
j Amerikos Nurimytų Valstiją 
! prezidentu*, šiuo savo drau 
iganis piliečiams paskiria kel- 
I vergų,
[švęsti, kai|N> 
'dienų.

' kyli 1ę tli<Nių nuo .jų pnpra< 
i lu dalbų ir. smdvięnvti ,satu.

v . • • • *
1 imHiiio*'* ir kn<»*<* vu-to*-** im i 

^liauti*, num m ui maldas ir

Ir vėl atėjo metų laikas, 
kuomet Suvienytų Valstijų 
gyventojai nuo m*novės yra 
įpratę susivienyti, dėkojant 
VisogalingiHUsiani Dievui už 
|ialaiiiiinimuK, kuriuos .lis su
teikė musų šaliai laike praė
jusių dvylikos mėnesių. Prieš 
metus musų žmonės nuošir
džiai teikė garbę* ir dėkom*, 
kad su dieviška pageliu ir 
teisybe laimėjo karėje ir atėjo 
ramybė ant tautų, kurios taip 
narsiai kovojo, kad apginti 
žmonijos laisvę ir teisybę. Da
bar. kuomet sunkusis darltas 
yra užbaigtas ir imsisekinio 
vaisiai mnsn runkosi*, me« «n 
pasitikėjimu laukiame auštant 
eros, kuomet tautos pasiau
kojimu* bus atmokėtas ramy
bė* pasaulyje.

Bet. kad ]iasiokti pabaigų 
taip didelio darbo, kuriam 
Ana*rikos žmonės aukojo savo 
vyrižkumų ir neapsakomu* 
savo Šalies turtus, jie turi, 
kuomet 
naujo 
t iems 
kurie

jie dėkos Dievui, iš 
pasišvęsti save 

teisybės ]>rin<*i|mnis. 
pergalėjo per Jo

miclaširdingų gerumų. Mu
sų dėkonė neras tobulesnio iŠ 
>iiciškimo, kaip atremti loja- 
liškiniiii ir imtriotiškurnu tuo* 
principu*, už kuriuo* laisvie
ji žemės gyventojai kovojo ir 
mirė.

!’raėj;;;:iui. metais me tu 
įėjome daug to. už kų turime 
Imti dėkingi. Nežiūrint į -imu 

išimus musų ekonomiškam** 
gyvrnime, kurie kilo dėl ka-

27 d. injikr. mėnesio 
dėkonė* maldų 

kviečiant juo- -urila*

TUOJ! LietuvozPaskolą TUOJ!

8 t I

Visus pinigus nereikia dalair inesti. Dabar perkant bonų 
*30.00 reikia inmokėti nemažiau *5.00 *100.00 ” ” ” *10.00,
*300.00 ” ” , “ *50.0011000.00 ” ” ” *100.00

* Sėsk tuąjaU)« ir išpildęa aplikacijų priniųsk tuojau* su reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas lcnd savo (jriedennę iipildei.

|l M

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met.

Organizuokite Paskolos 
Pkdmimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos lietuvių Tautinė Taryba priėmė / 
sekančių rezoliucijų šiame reil 5 d^ I’ittaburghe.

“Amerikos Uetavtų priRlj** ir aprtmo ramti
tarp Ltotevos valduos ir Lietuvių Prakybos Bradravžs
me SLOOOJDOAO ps^koiM metam am UH bmL”

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TKKKONT ST. BOSTOM, MASS.

ftiuumi užsirašuu Lietuvos už *............................. ir su šiuo laišku pririunčiu

pirmų mokestį $........................
luii gyvuoja Lietuvai

Mano vardas .................................................. '.........................................................
Galvė 
MieduL
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DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Newarko lietuviams krikėčio- 
nima-deiuokratams nelaimi ma
lonios dienus, tečiau jie nenu
leidžia rankų: juda, kruta kaip 
pavasaryj bitutės.

Lapkričio 1 ir 2 dienotum bu
vo surengti Tautos Fondu 1 
skyriaus fėrai. Forai davė {mi
no apie 333 dol.

Dabar rengiasi prie didelio 
trūkimo—prie Lietuvos tonų 
pardavinėjimo. Visi juda, kru
ta kas tik gyvas, net ir liberalai 
žada dirbti iš vieno, nors pir
mame nusirinkime buvo atsi
metę.

BROOKLYN, M. Y.

Lapkričiu 16 tl. čia buvo su
rengtos Tautos Fondo jirakal- 
bos. Kaltojo kapitonas J. J. 
Bielskis ir Uetuvos Karės Mi
sijos sekretorius, leitenantas S. 
X Sloane. Žmonių buvo apie 
500. Aukų surinkta $1,197.00. 
Tas parodo, kad brooklyniečiai 
supranta ir brangina IJetuvos 
neprigulmybėn reikalus.

Kapitonas Bielskis atsivežė 
brig.-gediendo Juodotlžio ran
ka pasirašytų fotografijų. Visi, 
kas aukojo nemažiau $25. (M I. 
gavo po vienų tokių fotografi
jų. Viena fotografija buvo di
delio formato, už kurių p. S. Si- 
mana virius visų šimtinę |>aau 
kojo. Mažesniųjų išdalinta pen
kiolika.
' Garto briNiklyniečiums, kad 

pirmutiniai pralaužė kelių j T. 
F. j išskirtų I teis vės Savaitės 
surinkti 100,00(1. Kas sekantis!

Juozaitis.

L. Vyčių kuopų patiko laimė. 
1 Susilaukė veikėjo ypatoje geėb. 
kun. Pr. Vaitukaičio. Trečia
dienio vakare, lapkričio 12 d., 
per kuopos susirinkimų jis pa
sakė prakalbėlę, kad vyčiams 
stoka ko jiems reikia ir pasi
žadėjo juos visame kame remti 
ir dėti pastangas, kad vietinę 
kuopų išauginus kuodidžiausia. 
Tu galime tikėties.

L Darbininkų Sujungus 49- 
ta kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų. šis susirinkimas buvo 
daug sksitlingeanis negu po
prastei Imdavo. Pasidalino įs
pūdžiais iš prakalbų, kurias 
buvo lapkričio 19 d.

Išklausyta raportai iš L. D. 
S. (.'Iiicagos Apskričio, Katali
kų V ivnyto»s ir vietinių draugi
jų Sųryšio. Liet. Raudonojo 
Kryžiaus Draugijai paskyrė* 
$5.00. Kad kitos rietinės drau
gijos ]>aa<*ktų šį jtevysdį.

KiH>|Min įstojo Petras Petro
nis: ftersikėlė šion kuo|s>n p-lė* 
V. Žalvckiutė iš 56 kuo|>os 
(Įimtom, Mass.). l'jias na
rių geras; visi atsidavę organi
zacijos reikalams. Galima sa
kyti. kml riai vietiniai veikėjai 
yra susispietę į šių I*. D. S. 
kuopų.

Pr.

AV. TĖVAS PRIPAŽINUS 
AUSTRALUI

Copenhagen, lapkr. 26. —Ih 
Vienuos pranešama, jog Šven
tasis Tėvas uficijaliai prųta- 
žinęn Austrijos respublikų.

REIKALAUJA.

s-

Milžiniškas Balius
DRAUGYSTES APVE1ZD0S DIEVO N. 1

KETVERGE PADĖKAVONES DIENOJ 
Lapkričio Nov. 27, 1919 a.

Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje
18-tos ir Union Avė.

Šokiai prasidės 5:30 vai. vakare.
UANGA 20c. YPATAL

Svetaine atsidarys 5 vai.

Lietuviai ir Lietuvaitės visi ateikite j šj puikų balių kur prie geriausios muzy- 
kos galėsite puikiai pasišokti. Kviečia KOMITETAS.

-----1----------------- ------------------------------------------------------------ : £-7=I 3S

REIKALAUJA X

JAVUOS MOTKR1S

TAVOIlf 8K T UITOSE

KRIK
Rykliu o pakeliu
l*ertiurėjime terore
D+jlnio Tavoro
Hverimo parcel poxt uiukyuiu.
Ceklavlmo teroro
Pakavimo orderiu
Pripildymo orderiu.

Ir kiti darbai reikalingi m omu tavo* 
ru skyriuje.

Pustonis darbam Gera utiuokr-aiia 
Gera proga Iksllaviniiiiui gvriems 
dn rU In lakato ib.

JAI %'OK MK1U<IS<»K

TA VOKU SKTKH'OOK

FOTKVS DIDKLIS IH UKIUnNGAS i

K AL AKUTI NIS BALIUS į
(Mmagta* |

Dr-stės Šv. Kazimiero Karalaičio
KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 27 D., 1919 M. I

(l*\IH:KA%<>%(> IHEMM)

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St
l*m«lxia j «al. lakam-. liauja 30, IStrai. !

Totlvl kirki t«-n;iM jMunue nr tor|»n* tetekite prosam, Kur j
lisili puikiai p.oilinkMi.Jnti. tirivt puiki ittugil.n livIuviAkur ir muk* ! 
IIAkua Aoklua. kuriuo, tteu<»hi<*n«* lulaiatudat myli, 1'rtc Io l>u« <h«r I 
Mcmųs nauji i<ri*o ’i. Tuiri. nppralvMtHr kad peštam nrM*

n< *» tni ima j».i*ktinnir- Imlias pri«*A Arfv< nf:>.
Mi treki rims MOMITIaTAK |

Paskutinis Orenčinis Balius
PRIEŠ ADVENTĄ!

DRAUGYSTĖS ŠVENTO MYKOLO ARKAN10L0

Ketverge. Lapkričio (Nov. 27, 1919 m.

Atlas Svel 1436 Einma Si. prie Milwaukee ir Noblc
l-ma «al. (m* |rauua SK*. Vjoiiai.

■X

Per kun. J. Iteukaičio prakal
bų spalių 13 d. jtaaukoju šie 
žatonės:

Po5 dol.: I*. Naba.it i h, X Ka
ulytum ir J. Vrbaitis.

Po 2 dol.: J. šyvokas ir P. 
Ltftauskienė.

Po 1 dol. :O. Liudvikienė. M. 
Žukauskienė*. J. Jurienė, V. Ka
ista, K. Burokas, X Žukaus
kas, P. Ališauskas, J. Bindo- 
kas, M. Balgauskas, K. Galgau- 
skienė, J. Guiubienė, C. Trai- 
glsaė, *M. Černiauskienė, U. 
Gumbunienė*, P. Matulaitienė ir 
J. Jokūbaitis.

Kitos aukas smulkesnės. Ti
no labo surinkta $40.20.

tavom; ■hthivjk t»*te

•idabrtaiu 
b

MUK
Ityklmo pakeliu
PerMur*jimo teroro
Dėjimo Tavoro
Hverimo pareel irnot utaukyiuu. 
Cetrtavimo teroro
Pakavimo orderiu
Pripildymo orderiu.

tr kKt darbai reikaliagt uiuau tavo* 
ru skyriuje.

Htiiuiui Crl- i. tui >.*{<iillnyul uli-il.inkyll ) vlrAniim'-tn Imlli;
i kurt* I-a* tirmui ii 1iu-m iluu-iij ir rniPia'iudu l-atlu tulpe) kuru- lum'-a 

daiiKluilMl «•n nčlu p.iii* fHilkaa dnansaiL
Talpi l>r..t>oUl Ir <lra«.<r Seni Ir Jaur.i atailunkjklt ) tu kuliu. 
Nuuuirdal.il kVHN-m vt.ua RoMITI-.TV*.

X~—..................................................... .............................................- ............... ...

X'

MOKYKLA
Moklbama: oagtiAko* Ir llalurlMcot 

kalba, arttmatikoa. kayrvedyalra. ote- 
nojtrafijuo. tjrpaarrltl**. plrklybo* tel
kiu, Suv. Valut. iHtortJo*. nl><-ln<»si luto- 
rija., pvoKratijoa, polinkiai'-* ekunu- 
imjoa, piliotyatta. d&ilUraAyMd*.

Mnklalmo valtndoe: bao 9 ryto Iki 
I valaadoa po pietų; vakarai, nuo < 
Iki !• vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

BARGKNA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų Ir Javaų Vaikiau padirbti 
ant orderio siutai Ir overkotal. bet 
neatsiAauktl; vėliausių modelių auo 
RŽ0.M iki SU.M.

Vyrų tr Jaunų Vaikinų gatavi 
stulai Ir overkotal Sl& Iki S2S.M.

Vyri) Ke^rt -e poS*j*e iraugRCiau. 
Valkų Aulai po SAM Ir augOCiau.
Pirk tavo overkotų dabar prie* 

tiem*, kuomet kalnas pakilo.
Ne. talppat turimo pilat alk bl

okui) neAiotų siutų tr overkotų nuo 
•k-Mi Ir augiCIau.

Kuli Presą. Tuxc<lo. Frock Kin
tai ir tt. Sta.oo Ir aucė.'iau.

Atdara kiekvienų vakar* Iki * 
vai. Nedaliomis iki < valandai. Ku- 
batouila vIr* dienų Iki 19 valandai.

k. GonnoN.
141* B. BaUtrd Kt. Cldcagn, DL 

l**4gte IMS.
.........................•■■■■■■■..■....t

I

I

X

■X

Uždirbk 
s35ilds50 

į savaitę

MASTER SCHOOL,

UU M. Stato Str.

F. P. BRADCDULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
IM W. Moema-. Cor. Oark
Room IM7. Tek Centrai į

CHICAGO, IUANOU
G, v.: 3111 tla. MaMed Mrect IĮ

Dr A. L RUTKAUSKAS
Tetetoeaa McKtelar >TM 

amo vuoKiaa uom

rampą* W. SS-tee gatvte

DIDELIS RAIIITG 
RUDENINIS UAIjIUO

Draugystė Ražancavos Pshipinėi
kitasI*ri|»il<i>ti ortoriua Ir dirbti 

rcikullt|w prie tu voru »u-darbus 
dėjimo.

pri>gx inurgattėni* kurios

JAUNIVYRAL

ateitrtia

KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 27 D., 1919 U
H*. JI I1GIO rAIIAI*. MITm 32m 1*1. V F III Al IU 11% A V K.

Bu. dootluiiK-M (ioiunua. L.** ^i.iai.<u |mm>Kh. tu.' yuu* |>mki* 
dirt umy

MlUUk.i llrulllj l-at |>:ill<t.
1'HMlAia 1 »al. lakam liaaca 3>c.

V i-ii* nu<Mii dalai l.vk i'u KOMtTVTAM.

Lapkričio 8 (L, vakare, |l Ak- 
nunavičiaus tote p-lė M. Ix»- 
nartaitė sukvietė būrelį jauni
mo, kuris žaidė*, dainavo, viso
kiais padoriais budais linksmi- 
sos, gražiai pagaminto gar- 
darni valgio valgė. Neišdils iš 
ataunties tas vakarėlis dalyva
vusiu jame.

Lapkričio 9 d., 3 JO vai. po 
jĄst atvažiavo j Av. Autauo 
bažnyčių Jo Mal. Chicagos ar- 
tfvyokupas, Jurgis Mundelein. 
Jj pasitiko dr-jos ir skaitliu- 
0M karys tanui Prieš dinna- 

bažnyčioje pritaikintų 
panoksiu pasakė kun. Ig. Al- 
havičius. Angliškų itamokslų 
nakė J. M. arkivyskupas.

Padinuavojo žmonių, vaikų 
ir suaugusių, apie 500.

Bažnyčia buvo išpuošta. 
Tvarka bažnyčioje einančių 
dirinavoties ir k:tų žn-uiiių bu
vo geni, pavyzdiūgz.l i visų tų 
IMMUtit r*n« tlitę iul inif iiUti Gi- 
kingi musų gerk klebonui, kini. 
JI. J. Vaičiuliui. Nemažai prisi
dėjo ir asistentas, kun. Pr. \ ai- Į64** 
t ūkai t u.

X

SEAU ROEBUCK & CO.
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki pint.

Veikalų "Oda- SlalbM-j" r-ulo4 Xmth Hidra l.. Vyčių i kuopo* 
gabųa artistai.

I*.. |M*ri*ul> nuli Inu. fe-.kiii |.rb grašio* mux*ko« Iki v Ha t n lai
kai* Ktlmunio wi*u» ulMliakjii. u buwle utgnn'-dntl.

aoMfTKTAN.

X

LEIBEB1AF
[ALINGI

TRCUKERIAI
WABEHO18E

Pakeriai
KUėjai
Kverėjiai
Orderių Itpildvfojini
Prie Starko
Mes turime rietu kuriu* ge

rai apsimoka ir yra geros ir 
pastovios vietos. Geros algos 
pradžiai.

l'aieMuiu Antane /Manu paeina I*
Kauno Gubern. maultų miestelin 
Kuaių » Auierike Prie* kare gyve- 

|n<» hunu, ne. I'cnna Ji* pat* arba 
I ka* apie JI tinote prsiH-MUte actui*- 

adresų:
Karibam* Gestu-

r. <>. noi ak JniM»<ub ruy m.

KKSGIAMAH

Draugystės Šv. Pranciškaus Serafiam 

Seredoj, Lapkričio 26, 1916 
DIEVO APVEIZDOS PABAU08 SVETAIMUB, 

Prie 18 tos gatvės ir Union Avė.
I-Itlii/Jl T IU. VAMimS.

SEARS ROEBUCK ANO C0.
Vai. SHMl iki 4:45 Kub. iki pi«*1.
Hoiuan i Artliington St

Darbu-, viduj.
Violos jmstovios 
Geros algos pradžiai 
Gero proga išd lavinimui.

Tat Lw» 7»4>

J. P. W AITCHES
: ATTORNEY AT LAW

IJKTIVIN AinrMLATAII 
44M t*. MITIMITAGE AVESVE 

CHfCAOO.

ValaMes: gite t ryt* jlkš • rak.
MMMteatis patai sutarimų

41IS M. AMU*AXD AVKVV'K
M« «<-RM GMHa

I...................................................................—

Dr. M. Stnpnidd 
3109 $o. Motom Strad 

CHIOAGO, HAIMOU

x—.............................................. -n

Dr. & M. GLASHI
rraktikuoja I* metei

■PEClJAUirTAT
Moterttkik Vyrukų. talMd Mg»- 

nlAkų lirų.
OFISO VALANDOS: N«e f ryte 
IU II, IM lt UU 1 M HM. M* t 

tki I valaadat vakare.
Nedaliomis sw I UU 1 H *W 

TeMeate Tarto MT

................................................... ■

nešiu. 9(1 Ba Ashlaed Blv. <’klca«» 
Tai etosas Uaymarket 1*44

DR. A. A. ROTU,
P.tisas gydytųjų tr chirurgu

Hpeciialistas Moteriškų. Vy-t»kw 
Vaikų Ir visų ehroalMų Ilgų 

OflUa; **** Au Halsted Rl . ('MMage 

TelofiMas Drover *1**
VAIJLNDAH: 14—11 ryto «—• te 

plotų T—R vok. Nod*tioml» 1*—1* J 
lilllllllllllllllllllli.ui.uiutnmHmtHNN*

Naba.it
Nuuuirdal.il
vt.ua


CHICAGOJE.
----- -T~

BRIGHTON PARKO.Ifi

Svarbios prakalbos.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, i

Trečiadienis, lapkr. 26 d, 
Sv. Silvesti alSe Leonas.

Ketvirtadienis, lapkr. 27 c!..j 

šv. Virgalijus.

Visiems Gerai žinomas Bankas

V.<i.Lh i<v;.r<»A, L.#r<ir.-.- i.nnAir- 
«lxiai aNtt.

Taip pi per tn vakarą prisiražė 
■ In nauju nariu. įmokėdami po 
$ I Gft. t. >. O. ir J. tVpairtai.

Mes ni-vndinkiin L. Rami. Kry
žium. tai m-ferai. Mis namo jo rė
mėja is. ImM taip ir vadinkimės.

NURSĖS APSIĖMĖ TO 
LIAUS DIRBTI MO 

KYKLOSE.

Vii-’n*i* < 'ltii-;i*_-u- iiitikyklu-i* 
viiikii "Vi-ikuiiHi prižimėti imi 
sės i'iiaiijii siivryž.ii piii- -;iiu 
užsiėmimų. Iiaii“i*li- pilivėiu 
<irgiinixavijų užtikrino ja", kad 
jmii" altai" Ini" iiiuk.-iiiio*. la
žini ini ui .*i ak m- jinini. -I i 
tarylMi." fiuaii"itii«i knnii1«-1n 
skirti pinigus.

Mii-*tu IuiąIhi* *u-irinkiiti<* 
tn." khiii'iiiui" ilgi Inivu apta- 
riamas ir patarta niir<ėin* pri 
žinrėti \ail.ii "Vi’ik’inm. Jų ai 
goiii" turė" nt"iia"ti lomiu".

f

l.i<t. Baiidmiojo Kryžiaus 
iiiih'iii skyrius rengia luliai 
.-vailiias praknllia." ln|>krii*io 
27 •!.. t. y. ketvergi*, 7 vai. voką 
i«- < Tli.-mk-gi ving Dny >. Kal
iu'-." kilti. P. Būrys. Tni-gi Inigli- 
toiiprii kiečiai. ni-pralei-kite ši- 
•i s |ii-«>i'iis. Al silankyki 11* ko 
skaitlingiau ia.

Kviečia Prakalbų
Rengimo Komisija.

Ties .‘U ir laiHin jrnt. peli- 
<*ija, tiuliui, lut.Mivė |iai<*šk<»iiią 
plėšiką Kd. O’lkniiK'lt. Pušim* 
ta"is ĮMilM-gfi. Atrastais tik su
skelėtas panirstus jo ]uilnidi- 
nis.

Kur Reikia Kreipties Siunčiant 
Pinigus in Lietuvą

t

SUSIRGO OPEROS KOMPA 
NIJ O S DIREKTORIUS.

ŽUVO G METŲ VAIKAS

Po autiiiiiul>ili;iii-' iatai>- "a f 
vėjo žuvo ti metų .1......|ili l’ii-
linski. 174:: \V.-t Di g«1.

Aiitoiiioliiliii važiavo O-rar 
Olsou. •’i'šttl So. luit'lin gal. Ši< 
nei nesiiaipšlnotas.

PRANEŠIMAS AŠTUO
NIOLIKIEOIAMS.

VVRII
M--I inkii. * IS.ii-zJu- kulVMt--*. iHMia 

ar v.ikit.iiM. G«-ium vl< l.ni laukia Juh. 
K.I.I., aatuii'lų. G«-r.« .ilcun. Alw- 
tankylUie artm rakykiti*.

Mok-r lurber <ViHccr. 
lui K M <4K Mr. Iteii-aan.

North Western Trust & Savings Bank
ATIDARĖ ODELIUOSE NAMUOSE PRIE

I..-ipkiiėiu 27 <1.. t. \. I*;id<-kn- 
Vniiė" I »i« Huj kv i<-ėi.iini vra vi"i 

' lsfn* ki.lmiijii" ir apii-liiikią 
li«*lin i.-ii "k.-tnliiirni susirinkit 
Dii-\ii \ |i\ i-i.-.i,'< | i.i r.i piju-
*vi-i.-iiih'-ii p<. p .iii.'lilit. Bu* žy 
i'.u l..-illi! luj.-ii. kurii- savu kili 
lbiini> iiiišvii-s d.iu-j dnlykii.

L. R. K. rėm. Valdyba.

I 16 BRIDGEPORTO.

16 NORTH SIDE.

luipkrieiu 12 d.. |!R|?» nt., pampi- 
jos Metrinėje jvykii I.. Itaud. Krt- 

jži.Hi rėmėju , .mis |iniluillimt.
Kniin-j., |. |{, h. rėtn. Cetifro

pirm., nerti, kini. J. Pelrnitis.
i Geri., kriliėmj na |ia|iMMik«ijn <la- 
Isu l.io l.u oi,,e> okur.iiy la-i j.M var
ini". I.šnaltiiėjo Ii >Im i iką |«->iktĮ ir 
' il.ii-i-ią .'iniiriir. |4<m>ihu" ir jų 
• iai l. iM. ir 1.,-ip ju- |, -.iii.’iiiiliijo lus 
Ilirtiiijinsii.-. /i-im lis lirania-tiylk-- 
iiii". .\p.*ili<-. koktu im" miii'l.Į tė- 
v/in i n n š m >'*iui.i * ilr.iliu/.in il
tį .V-irmiė. k.-iip me, lUiii'i in lali . 

‘di.rintrą iiir-l.ą itniiiiie taryti, kai 
:i lirom- itiokedėiiHs ir dniliiižiuis ją 
įremti. Iii iš tu piuifrų Ima iu<"lži:i- 
i ifitie imiiibi ir paruiiin; :i|in-nxiin.is 

| ui,,n ,|V,. 'kurmių, pnnipiiiiiiitm loil’ioliii.
' užlniki me in di toju ir Klaiitfotojij 

Alei .. r
d-:"’

'i v.i-iini imrferėtej umurm liytė- 
|jo. kiiuini-: ups.ikė vokieėių žmuK- 
žinlt Im-m. tsnlliėtiijo žmiziai uniigtt* 
i"iui-.’o j kluusytojų šinlia.

Ri-ikiu paioiiiėf i. luid irerb. kulbė- 
. lojau iieištun- nei vieno jautelio upie 

CHICAGOS ŽYDŲ PROTE8 kilą partiją ortui pmtiėirdž.iiMbtiiia« 
kiltis sriiives. Tai vit-ua rimtybė iš 
katalikų veikėjų lu-i kalltėtojų* Li- 
fil ialai t.-iiilitiinkai ta nesilaiko.

I'.ili.iii" si-kė atikų i-iukiimiN. Au
kojo šie:

K. Blllkeviėitla tk*2.*i<Nl.
Kmi. P Meškauskas gla.OO.

NEŽINOMA GAISRO PRIE 
ŽA8TIS.

Aną linkti dirbtuvėje 
luini. I.V^t .'12 Miluaiil.ee 
pakilti gai-rn-. Padaryta npii 
tld.IMNi fiiiosti'liu.

Gaisras pi t.-i rodė taip migi 
Tiulis, knd tuojau*- pradėta I 
tintėjimai.

MIRĖ KITUOMET PAŠAU 
TAS PANAKTINIS.

po 
:nr.

t

REIKALAUJA.

VAIKAI

16 metų amžiaus.

Pasiuntiniu Dailiai
Pripildyti orderius
Surišti Pakelius.
Geros pastovios virtos kuri

os apsimoka gerai. Pradžiai 
L’rnis algos.

SEARS ROEBUCK A CO.. 
Vai. jki 4:45 SiiIi. iki piet. 
Homan Av. & Arthington Str.

a

1620 W. Division, kamp. Dickson 
savo užsicfiinj skyrių, kuris užsiima vieni tik siuntimu pinigų į kitas 
šalis kuo geriau s iomis sąlygomis ir pilniausia garantija, kuri yra pa
remta ilgamctinių prityrimų ir žmonių užsitikėjimu, supratimu prie- 
dermiti, jog pinigai bus kuogreičiausiai įteikti paėmėjui.

Dėl patogumo žmonių, kurie dienomis yra užsiėmę darbų, mes 
pasiryzome ofisą laikyti atdarą panedėliais, scredomis ir pėtnycio- 
mis iki 6-tos vakare, u utaminke, ketverge ir sukatoj iki 8-tos va
karo. Darome lai, idant išvengus didelį darbo susikimšimą musų 
užsieniniame skyriuje ir suteikti urnų patarnavimą musų klientams. 
Jų pači t reikale meldžiame, idant gelbėjantį sava artimiausius gim- 
nes tėvynėje su panasais reikalais kreiptųsi kuogreičiausiai.

Musų Lanko turtas išneša iki 13,000.000.00 ir turi sąryšius su 
visais didesniais valdiškais ir užrubežiniai bankais.

9 b
t

Mirė .l< »lin Vod<». panaktini 
Tidl metų. H17 So. 
impkriėio 4 di<*nn ank-ti ryti- 
arti jo tumių jį užpuolė 
plėšiku. I.ii-p.'- jam pakelti >an 
kns. Jis nepnklaii>ė. Plėni ai 
jj pašovė. Xiio t|( žmogeli* t,<- 
Išgijo. .

TAS PRIEŠ ŽUDYNES

Skaitlingas jų parodavimas.

t'liii-ngos žydai užvakar 
skaitliimni Misirifiko pan-im 
tau |iarod:tviinan ir pinkui sii- 
Ntrinkiiimn aštrini užprotes
tuoti prieš žudytu** žydų L-n 
kijoj ir l'kniitnij.

Susirinkimas po |iaio<lavi 
jn<» j\yko < >relie."t rn "Jilėj. 
knlliėjo žymų" kall>ėtoj,-ii.

Purodaviiiie luivo m-šaiui j- 
vairus pnni"-ii. nlkrripti prieš 
skerdimą žydų. Vienu" "kum 
la'-jo!
“.Mi-* proti-.-tuojaiiH* prieš 

žudymą lieginklių žydą, taip- 
pnt prieš tuos, katrie tiesiogi
niai nr netii*"ioginiai "<>lli"ti 
atlikti jMigrmnus prieš žydii" 
i.«*nkijoj ir l’kminoj.**

Id*nl;nms laitai nepatinki', 
lie ž'dų prote-tai. Sako, 
skrrdynė" ž.ydų Lenkijoj 
tai tiiM-ia* prasiimitimia-. <n 
tik-ln pakenkti lamkijo- i-ei 
knlains.

L”t faktai pasako, jog len
kai baisiai |>ersekiuja ir žudo 
ne tik žydus. lw-t ir kihts sve
timų f.*mtų žmone-.

I

Pu Kiliui.: A Bakšys. .1. Marti-
šiitjt. A. I{niri< iii*. B. Trečiokas. Z.
Kum litai irius. E. tiritfanu iėia.

t*. \ alaiėiutė
Pu 5 di-!.: I*. S Mjireika. J. Ber

ia lis.
• ii:*.
V

.1. (K-rdiimim, V. Dapkevi-
ti. Xaii« dieoė. A. Augaitis.

i i,-«idaitis.
<ė i-iižiiiuaa. .1.

K \ aškuiuts.
Ia-is-/iii"ka".

k iiĮH iiitiiiM, I*. Vaaknme.
E
I*o

r.
•i.

Aiidriiiki-viėnuė U2.*i<l.
-* dol.: S. Krrržilė. P. Kuz-

I mo kas. M. Kitikeiit-Hiiė, A. Nau- 
rieinienė. 1*. Nauiicmia, J. Kikena*. 
V. Pocienė. O. Čepaitienė, M. Stan
kevičius. .1. Urundza. M. Kartulė.

I’o I dul S Litkoš.-iitis. R. fa- 
siiiduiitė, E. Kaukienė. K. Kišonai- 
l' Z Juraiiėiutė. \ Kupirkin, J. 
Itižialiis. .1. Valinėms. E. Natine, 
ilu iiė. J. Kuzilcauskas. J. Bernar- 
ku ni . .1, Kaituli" I* l>žiešul"kii-nė. j 
<• .lasinskit-nė. M. Lupinskai, <>. 
iMa iticiiė. n \ .įtina ta ,\ Mic
kevičiūtė.

A i-o "urinkta #202.50
Butų buvę daugiau vaisių, jeigu 

butų ‘.usirinltc įlaužiau žmonių.*,

REIKALAUJA

JANFREMS

I

PARSIDUODA

i

Prie

RIJU AIJMGN—v uikol IC Ir aurlrl 
dirbti ,.rtr dėmimu ,aM>*'*ai^ 

I nltnl Iu-ntal Oo..
4M4-M WC. IMIt M.. Ciert.-

atiaėli.J Ir |>a|ty«-ealina>>
& ruimai |>«v,'i-niuiul rcndmi
iiimcrj Jtl dolierių, paralduo-
»Tim> namui, randoai ant

r. M MOMKKI
C

J lun'y-

Ullll, HMrtald Am,

Ant Pardavimo
l-iainl

REIKALINGI VYRAI.

I‘rie litiiilirrio.
Atsišaukite nuo 7 išryto; už

mokestis kasdiena.

LORD A BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street

VARGONININKUI
Gera vieta. Atsišaukite tuo

jau* pas
Kun. K Vaailūuuka

12 Casimir St Westfieki Man. ■

Patrakau r*-ri> lli-tuviAko plikomu* 
I | imtu tiku*, i.-lkL-t i.iokėll kepti rū
tom- plikPu duona ir Imlia Ir kr-lkmiu 
lti-il m tur.ll *7*» 00. Imliai K<-rii 

r<i«r i n-a apli-lmkrj nėra Iii tuviAkij 
I l>yMų. AlnlAaiiklte tuoju U k.

V. Galian-aa>.
Ml t'ankmi .Aw. DrtroM. Mirte.

II*- . linui foundrea parrllilnlnkal 
Ir l< iIhtikI R< ru ulnu'k'rtl, (sudmriui 
d..rl«|i. 11 alfai „k ll ••

IrMt-bss tikis. Iimmlr, <*«v 
2A4M S. SfH-mKffc-M lw.

Ilrlkulinsl crinda Ir atmllų inoldc. 
ri-il piiM.rt-iia durimi,. piru ukruokm- 
tla

S'nm.iM nnt |>ardnvliiin J pnrVMIl- 
m U ir aaradUsa 4 luini itin Ir nutoinu- 
IiIIių l.ar ne Galima pirkti skyrium 
uilui kurtų

3<ao N. I'^si-mkl A»r. 1 labo*.

PlItMIU <»•»% S aiigUMų niūrima
nuaiua
»lr*ui
m-K-t i
4u ut
llri<lrc|w>rt prie |ml Sv. Junrlo Itai-
ni.'i.* utalLauklte greitai paa

C
33M N. llalMi-d M.

l'urKldti.Hta namua util
nliuų. gr.M-erne Ir l.u/erne. urba nuli.
m.i lAiuulnytl imt kitn bliniu. Alai-
fcu likite

GK<»MI-4<WR IK NUZAMSK

G.-ra |>ru*a tam. kaa moka llctuvIAkal
Ir leaklMtai.

4*44 Uo. CaUftMit A«*.

«

OR. LIEBRECHT
Specialistas aidų, ausiu, 

nosies ir gerkles.
Gydo nervų Ir kraujo lytcna nau- 
Jnuaiornli inrtodomia

35 S. Dearborn ir Monroe 
Gatvių 

KmnlMirt. 210
Vnl.itid * '• Iki C Nedrltemla 14-13

----.----K

NORTH WESTERN TRUST & SAVINGS BANK
JAN F. SMULSKI, prc7.

WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez.
t Vice-prez.

T. M. HEUNSKI, Kairius.

Aušros Vartų šv. M. P. Parap. SveL
2323 Vert 2?rš Flace

Paskutines Dienos: Lapkričio 26 ir 27
Inžanga Dėl Visų Vakarų 10c
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