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METAI-VOL. IV. No. 280 

Kabinetas Nesutinka 
Anglekasių Klausime 

Neksikos senatas stovi už 
Carranzą 

VOKIEČIAI ATSISAKO 
PILDYTI TAIKOS SĄ 

LYGAS. 

Prancūzija nepaliuosuoja vo 
kiečių nelaisvių. 

ŠIANDIE KABINETAS TAR 
SIS ANGLEKASIŲ 

KLAUSIME. 

! CARRANZĄ NEDUODA AT-
Į SAKYMO SUV. VAL

STIJOMS. 

Nesut inkama su angįiu kaina. 

Washington . lapkr. 2&—Ka-
binetas vakar per šešias va
landas svarstė niigleknsių 
klausima. Pabaigoje nieko ne-
nutar ia . Tik nutar ta šiandie 
turėti naują i ' | ; ir toJiaus 
gvildenti an .-m su ope
ratoriais nesu. ximus. 

Po susirinkimo sekretoriai 
atsisakė išreikšti savo nuo
mones. Tik vienas kuro admi
nistratorius Garfield pazymė-
jo, jog kaip Šiandie kabinetai 
ir vėl turės susirinkimą. 

c 

Kitas kabineto narys pareiš
kė, jog iš to kabineto susirin 
kini,, nieką gera neišeisią* Sa-
ko, nesama vilties, kad angle 
kasiai su operatoriais imtu 
tuojaus sutaikini i. 

Svarbiausias klausima^ ta 
me, kad nenorima pabrangtu 
t i augliu publikai. Tuo tarjui 
operatoriai tvir t ina, kad jei 
Ims daugiau mokama anglcka-
>iams, nebus galima apsieiti 
be pabranginimo augliu. 

Washingtone nieko ypatingo 
nenutariama. 

Mexico City. lapkr. 26. — 
Slaptam susirinkime Meksi
kos senatas paskyrė komitetą 
ištirti " inlcrnacijonali s t o v i / ' 
surištą su suareštuoto Jenkin-
so klausimu. Senatas pareika
lavo informacijų apie suareš
tuotą Suv. Valstijų konsujiarj 
agentą. 

Pagalinus senatas nubaldavo 
paremti prezidentą Carranzą 
visuose io žygiuose. 

Daug t iukšmo čia vakar pa
kele laikraščio EI Universal 
extra išleidimas, kad Suv. 
Valstija vyriausybė ap tar ia 
intervencijos klausimą. 

Vakar vakaro laikraščiai 
buv ( ) pranešę, kad kaip šian
die ( 'arranza duosiąs atsaky
mą Suv. Valstijoms ir Jenkins 
busiąs paliuosnotas iš kalėji
mo. 

Bet t«>s žinios ligi šiandie 
ryto neturėjo patvirt inimo. 

UNGARIJOS TAIKOS 
ATSTOVYBĖ. 

NIEKO NENUTARTA JEN 
KINSO KLAUSIME. 

Londonas, lapkr. 27, — Vo
ki eėi ų valdžia atšaukė iš Ver-
sailieso taikos atstovybes ua-
rį, l)r. Simson, kurs yra rei
kalingas ratifikuoti taikos su
tarti gruodžio 1 d. 

Pirm to vokiečių taikos at
stovai buvo pareikalavę taikos 
konferencijos pirmininko Cle-
tmmeeau paliuosuoti iš Pran
cūzijos vokieėius karės ne
laisvais. 

Konferencijos pirmininkas 
jiems atsakė, jog nelaisviai 
bus paliuosuoti taip veikiai, 
kaip veikiai Vokietija išpildy
sianti kai-kurias taikos su
tarties sąlygas iv priedinius 
reikalavimas. 

Ligšiol vokiečiai užtrunka 
pilnai išpildyti ka ikur ia s ar-
misticijos sąlygas, surištas su 
savo laivu skandinimu, nepri-
>tatynm talkininkams reika
laujamu laivu, Pabaltijojo ve
dama politika, prieš talkinin
kus vedama propaganda ir t. 
t. 

Konferencijos . pirmininkas 
pažymėjo, jog vokiečiai buti-
nai turi pildyti sąlygas ir rei
kalavimus ligi mažiausiojo 
daikto, jei nori turėti taiką ir 
a p s a u g o t i nauju nesmagu* 
mų. 

Clemenecau sako, kad jt'i tai
kos sutart is gruodžio 1 d. ne
ims paga liaus pilnai ratifi
kuota, už tai reiks kaltinti pa-
ėius vokieėius. Nes vokiečiai 
nors pasiilgę taikos, bet nuo
lat mėgina išsisukinėti su iš-
pildvmu sąlygų. 

PASIŪLYS DU PARLA
MENTU AIRIJAI. 

i 
Londonas, lapkr. 27. — An

glijos kabinetas skubiai ap
dirba sumanymą duoti Airijai 
savy valdą. Sumanoma Airijo
je įsteigti du parlamentu. 

Visas Airiios reikale suma
nymas dar aurai Kalėdų bus 
ruduotas parlamentui. 

ESTONIJA LIUOSUOJASt 
NUO RUSU. 

Revelis, lapkr. 21. — Esto-
nijos vyriausybė pareikalavo, 
kad rusu šiaurvakarinė gen. 
Yudeniėo armija per t rauktu 
savo militarinį veikimą Esto-
nijos ribose. Rusai, sakoma, 
sutikę su tuo reikalavimu. 

GAL CHICAGIETIS BUS 
PINIGYNO SEKRETO 

RIUS. 

VOKIEČIAI STOVI Už KA 
RC IR MONAR

CHIJA. 

Berlynas, lapkr. 27. — Post-
daine protestantu bažnyčioje 
ana diena įvyko pamaldos už 
kritusius karėje vokiečius, pa
maldose dalyvavo vietos gar 
nizonas. Buvo ir gen. Luden-
dorff. 

Susirinkusieji karininkai ir 
civiliai krikštavo, kuomet pa
mokslininkas pakvietė juos 
vienvties atnaujinti monnrebi-
fą ir nepabijoti mirti , kuomet 
ateis laikas pasiskaityti su sa
vo priešininkais. 

BERKMAN BUS DEPOR 
TUOTAS. 

Dabart inis šalies pinigyno 
sekretorius Glass atsistatv-
dina. J i s nori patekti j sena
torius. 

Yra žinių, jog pinigyno sek
retorių gal bus paskirtas chi-
cagietis Melvin A. Traylon, 
First Trust & Savings Bank of 
Chieago prezidentas. 

VVashington, lapkr; 27. — 
Immigraeijos biuras Darbo 
departamentui rekomendavo 
deportuoti, anarchistą Berk-
man. Darbo sekretorius pat-

i virtino rekomendaciją. 
Anarcbistės Goldman depor

tavimo klausimas dar galuti
nai neapsvarstytas. 

Lietuvos Vyriausybė 
Užgina Taiką su 

Bolševikais 
Estonija Pasirengusi Taikos 

Konferencijon 
• VOKIEČIAI LABAI BLOGAM STOVYJE. 

BERLYNAS, lapkr. 2(».—Vokiečių kariuomenė Pabaltijo-
je atsidūrusi labai blogan stovin. Latvių armija be jokios at
laidos vokieėius atakuoja. Latviams pagelbsti ir lietuviai. 
ŠiJie atakuoja iš Šiaulių einanti geležinkeli, katruo vokiečiai 
atsimeta Prūsijon. 

PATVIRTINO UNGARIJOS 
KABINETĄ. 

PASIŠOVĖ PfcLIUOSUOTAS 
IŠ TARNYBOS. 

Washington, lapkr. 26. — 
Budapeštas , lapkr. 26. — y a i - a r kabinetas tarėsi konsu-

Naujoji 1'ngarijos valdžia pa
skyrė atstovus patvirt inti tai
k o , sutart į . 

Atstovais y ra : grafas Ąlbert 
Apponyi ; grafas Stefan Beth-
len; grafas Paul Teleky; Blar-
tin Lovassy; arkivyskupas 
<;ieswein: vyskupas Andor 
Leopold ir reformatu pasto
rius S/abo. 

GATVEKARIAIS VAŽINĖTI 
7 CENTAI. 

State Public Utilities komi 

liaro agento J e n k i n s 0 paliuo-
>avimo reikale. Diskusuota 
Carranzos pasielgimas. Nes še
šios dienos praėjo nuo S. Val
stijų pareikalavimo paliuo
suoti Jenkinsą. Bet šis nepa-
litiosuojamas ir ( 'arranza ne
naši unc i a atsakymo. 

Kabinetas šitam atsit ikime 
nieko ypat ingo nenutarė. Tik 

i nutarta dar kokia dieną pa-
| laukti Carranzos a tsakymo. 
| Tr jei nebūtų smaukta , tuo-
jau.s pasiųsti jam kitą notą. 

Sakoma, antroji nota turė
sianti būti kategorinė, ultima
tumo formoje. Bus duota su-

BOLŠEVIKŲ PROPAGAN
DA JAPONIJOJE. 

Mnskegane, Mieli., pavojin
gai rmsišovė Ar thur \Vay iš 
Chicagos; 

J i s yra jaunas. Buvo pa
šauktas kareiviauti ir greitai 
palinosnotas iš tarnybos. 

W a # susirūpinęs kodėl jam 
nebuvę lemta dalyvauti karėje 
ir už tai pasišovęs. 

Budapeštas, lapkr. 27. — 
Talkininkai patvirtino naują 
l ngarijos kabinėti}. Premje
ru yra Kari Huszar. 

JAVŲ UŽDERĖJIMAI BUL 
GARIJOJE. 

Sofia, lapkr. 27. — Šįmet 
Bulgarijoje buvo nepaprastai 
dideli javų užderėjimai. 

Ypaė užderėjo kvieėiai, ku
rie apkainnojami $250,000,000. 

PABALTIJOS VIEŠPATIJOS ĮSTEIGĖ SĄJUNGA, IR 
TARSIS SU BOLŠEVIKAIS. 

UKVKIdS, Estonija* lapkr. 24 (Suvėlinta).—Pabalti jos 
viešpatijų sąjunga yra faktas ir tas bus viešai paskelbta, kuo- • 
nu*t vyriausybės, katros turėjo savo atstovus tarybose Dorpa
tu, ratifikuos preliminaro santarvę. 

Taikos diskusijos prasidės tuojaus, kuomet bolševikų at
stovas Litvinov sugryž iš Copenbageno. Litvinov turi pilną 
bolševikų valdžios Įgaliojimą tarties su Pabaltijos viešpatijo
mis taikos reikale. 

Korespondentas yra autorizuotas pranešti štai ką: 
" N o r s Lietuvos vyriausybė oficijaliai užgina, kad Dorpa

te gruodžio 1 d. turėtų prasidėti taikos konferencija, teeiaus 
yra žinoma, jog Pabalti ja ir kitos parubežinės viešpatijos, iš
ėmus Suomiją, i kelias savaites pradės taikos t a r y b a s . " 

Yokohama, lapkr. 27. — r i a 
susekta platinami bolševikiški 
raštai japonų kalboje. 

Rymas, lapkr. 27. — Itali
jos vyriausybė atstovu tautos 
sąjungon paskyrė senatorių 
Soialoia. 

ITALIJA PRAŠO SUV. VAL
STIJŲ PAGELBOS. 

Jugoslaviai pasirengę pradėti 
karę. 

sija Cbi.-agojc p ( ) ilgų svarsty-, .̂  ^ ^ r e i k a l a v i n m i 

mų nutarė ir tolians palikti 7 ^ , / i § p i l ( l v t l t u o m e t s e k ? 
centus už važinėjime gatveka ' 
iriais. 

pertrauki nms 
santikiu. 

diplomatinių 

GEN. ANGELES NUBAUS 
TAS MIRTIMI. 

Komisija neatsižvelgė nei i 
protestus, nei i kompanijos su 
miestų padaryto kontrakto le-
garybe. 

7 centus paliko neapribuo-
tam laikui. Važinėjimą te-
ėiaus atpigino tiems, katr ie 
perkasi t ikietus. d ei kas ]>er-
kasi 10 tikietų, tad už kiek
vieną moka p ( ) fd-_.e. Je i kas 
an tkar t pirks 50 tikietų, mo
kės tik po 6c. 
> Miesto administracija tuo 
nepatenkinta . Sako, kovosian- Revelis, Estonija, lapkr. 27. 
t i už 5 eentus. f^tų armijos vadas gen. 

Tikietus bus galima pirkties Soot s praneša, jog gen. Yude-
pradėjus ateinančia pirmadie- nieo armija daugiau negyvuo-
niu. Ijanti. 

Juarez, ]\feksika, lapkr, 26. 
—Karės teismas mieste Cbi-
hualiua suimtą generolą, Ange-

J e s nubaudė mirtimi. Bus su-
šaudvtas. 

NEGYVUOJA YUDENIČO 
ARMIJA. 

Rymas, lapkr. 26.—S. Val
stijų palydovas Peter A. J a y 
turėjo ilgą, konferenciją su 
premjeru Nitt i lapkričio 24 d. 

Po konferencijos tečiaus nei 
tas, nei ki tas nepasakė apie 'ką 
buvo tar iamasi , kokiais reika
lais. 

Tik pat i r ta , jog palydovui 
buv 0 išaiškinta dabar t in i s in-
temptas stovis Italijoje. 

Premjeras Nit t i po konfe
rencijos su palydovu tuojaus 
turėjo audienciją, pas karalių. 

Italijos par lamentan išrink
ta daug socijalistų atstovų. Iš
karto socijalistai buvo netekę 
galvų matant tokius laimėji
mus. 

Socijalistai ėmėsi svarstyti 
jau apie radikales reformas 
šalies valdyme. 

Pagal iaus susiprato negerai 
pasielgia. J iems pa tarė per
daug nesikarščiuoti senesnieji 
jų vadai, daug ko patyrę ša
lies reikalais. Socijah'stai pa
klausė. 

Iš Geneva pranešta , jog ju-

goslaviai pasiruošę pakelti ka
rę prieš Italiją, jei lakūnas d'-
Annunzio nesiliaus provoka
vęs Jugoslavijos. Sakoma, ju-
goslaviai pasigaminę d 'An-
nunzio ir jo armija, suginti į 
jūres. 

i Netolimos tos dienos, kuo-
jmet d 'Annunzi 0 prilips liepto 
'galą. Tik nelengva šiandie pa
sakyti , kieno lėšomis j i s iš-
brys iš paties sau pagamintų 
pavojų. 

PAVOGTA DAUG KURKI 
NŲ IR ŽĄSŲ. 

PLIENO INDUSTRIJOJE 
STREIKAS NEPER

TRAUKIAMAS. 

Užginami pakilusieji nesutiki
mai unijose. 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 26.— 
Nacijonalio streiko plieno in
dustrijoje komitetas praneša, 
jeg darbininkai po senovei 
streikuoja, jog unijose nepaki
lę nesutikimai, ir jog plieno 
dirbtuvėse šiandie dirbama su 
darbininkais, neapsipažinu-
siais su tuo darbu. 

"P l i eno dirbtuvėse gyvuoja 
betvarkė ir produkuojama ge
ležies ir plieno vos ajfre 20 
nuošimčių normalės produk
ci jos ," sako streiko komitetas. 

Aną dieną krautuvininkas 
Mas Simkin South VVater gal . 
turgavietėj prisipirko pilną 
vežimą kurkinų, žąsų ir ančių. 
Sakosi užmokėjęs apie tūks
tantį dol. 

J a m .važiuojant namo (669 
Max\vell) vienoje gatvėje ji 
sulaikė du žmogų. Tiedu pa
sisakė esą policmonu ir pra
nešė, jog Simkiną areštuoją, 
buk, už neturėjimą prie veži
mo miesto licencijos. 

Nusivedę žydelį prie vieno 
sali tino apgavikai su juo inėjo 
vidun neva patelefonuoti poli
cijos nuovadom Vežimas" pa
liktas gatvėje be jokios prie
žiūros. 

Po "pas ikalbėj imo 1 ' telefo
nu Simkinui ^ liepta važiuoti 
namo. Šis išėjo laukan ir nera
do vežimo su paukščiais. 

Tuo tarpu ir "po l i cmonu" 
nuėjo savais keliais. 

Kol-kas nesurastas nei ark
lys, nei vežimas. Oi apie kur
kinus ir žąsis su antimis ne
gali but nei kalbos. 

VALKININKAI NIEKO NETURĖSIĄ PRIEŠ TAIKOS 
DISKUSIJAS. 

BEVJ2LIS, Estonija, lapkr. 26.—Busimose Dorpate taikos 
tarybose, kurios prasidės pirmomis gruodžio dienomis, sako, 
bolševikų atstovais (plenipotentais) busią: Joffe, Krassin ir 
Litvinov. Pirmasis kituomet yra buvęs bolševikų pasiunti
nys Berlyne. xVntrasis yra vienas valdžios komisarų. 

Naujas Kstonijos nžrubežinhj reikalų ministeris Birk yra 
nuomonės, jog taika su bolševikais bus padaryta stipri ir iš
laikoma. Lygiai pažymi, kad bolševikai pasirengę padaryt i 
svarbias koncesijas su tikslu išvengti karės šitą žiemą. 

Ministeris Birk sakosi įsitikinęs, jog talkininkai nesiprie
šinsią taikos taryboms. Sako, talkininkai labai gerai žiną, jog 
kaip Estonijai, taip ir kitoms Pabaltijos viešpatijoms nėra ki
tokio išėjimo. Priverstinai turi daryti-taiką. 

Pastaromis dienomis bolševikų kariuomenė buvo a taka-
\ usi Estonijos parubežiais estų kariuomenę. Bet pastaroji at
bloškė bolševikus. < 

Toliaus komitetas pažymi, 
jog kova prieš plieno t ruį tą 
nebus per t raukta , kol darbi
ninkams nebus pripažinta žmo
niškesnių darbo valandų ir už-
mokesties. 

Savo keliu darbininkai vi
sur dar be streiko kovoja ir uz 
žodžio ir susirinkimų laisvės 
teises. 

LITVINOV NETURI VIE- jlius rinkimus gruodžio 16 d. 
TOS COPENHAGENE. j Sakoma, kandidatų skyrimas 

nebusiąs varžomas. Bolševikų 
Copenhagen, Danija, lapkr. j valdžia susipranta, jog su da-

24 (suvėlinta).—Čia atplaukė bartiniu sav 0 stoviu ji ne-
anglų skraiduolis. ;Tuo atke- įstengs ilgai gyvuoti. Tad bu
riavo rusų bolševikų valdžios l i n a i reikalingos reformos, 
atstovas Maxim Litvinov. VYRIAUSYBĖ UŽĖMĖ 

Vietos Anglijos pasiuntiny- DUONKEPYKLAS. 
stė turi daug vargo. Lig šios 
dienos nesurasta t inkama vie- Madridas, lapkr. 26. — Čia 
ta, kur padėti Litvinovą su jo streikavo duonkepiai. Ispani-
palydovais. I viešbučius apsi- j 0 s vyriausybė užėmė duonke-
stoti jis nepriimamas. Viešbu- pyklas ir pažadėjo streikinin-
čių.,svečiai pranešė, kad jei į kams "mokėti už darbą tiek, 
bile katrą viešbutį bus priim- kiek jų buvo reikalauta, 
tas Litvinov, iš to viešbučio __ , _ 
išsikraustysią visi žmonės. 

Anglijos atstovas O'Crady, 
kuris tarsis su Litvinovu reV 
kale susimainymo nelaisvių, T i e s m g a t v e s k e r s a i B a l . 
tvirt ina, jog tarybose taikos t i i n o r e a n a ohio geležinkelio 

važiavo automobilius. Užbėgo 
garvežis ir automobilių su-

ŽUVO TRYS PO GELEŽIN 
KELIO GARVEŽIU. 

klausimas nebus paliestas. 

Bet iš kitų versmui sužino
ma, jog Litvinov mėgins pa- traškino. 
kelti klausima apie taiką ne žuvo važiavusieji automobi-
tik su Anglija, bet ir su kitais ]įu: Charles E. Gregory, šofe-
jos talkininkais. ' ruotojas; George Brower, 9 

Šiandie vietos rytiniuose' metų, ir Lena Brower, 12 me-
laikraščiuose paskelbta žinia llJ-
ii Rusijos, jog tenai bolsevi- Du kitu vaiku sužeisla ir 
kai pravesią konstitucijona- nuvežta ligoninėn. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
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jalistais sutarties nedarys. 
Mat socijalistų tarpe bus at
stovų, su kuriais nepatogu 
tartis. 

P-nas Misano buvo socija-
lietas. J is tarnavo {nie gėle-

H 

ŠEŠI CENTAI. 
Kai-kuriems mūsų veikė

jams, ypač nedalyvavusiems 
pastarame Federacijos kon-

žinkelių. Italijai įstojant f** grese, ne visai aišku, kam Fe 
rę jis pabėgo į Šveicarija, kad 
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Prenumera ta mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus j regis
t ruota laišką. 
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1800 W. 46th St. Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

Iš Italijos Rinkimy. 
Italijoje daugiausiai laimė

jo socijalistai. Parlamente jie 
turės 156 atstovus. Katalikai 
turės 100, o visos kitos parti
jos turės apie 300. Kai-kurie 
bijosi, kad Italijoje nepasida
rytu kataliku ir socijalistų su
tartis. Tai sutarčiai yra pama
to: abeji nepripažįsta dabar
tinės karališkos valdžios. So
cijalistai jos nepripažįsta dėl
to, kad jie niekui- karalių ne
pripažįsta, o katalikai yra, 
priešingi Italijos karaliams 
de!to,kad dabartinio karaliaus 
tėvo tėvas Victoras-Emman-
uelis Antrasis neteisėtai u/ė
mė .Rymą tr visą Katalikų 
Bažnyčiai priklausiusią vieš
patiją [870 metais. 

Nuo katalikų atstovų pri
klausys ar dėtis su socijali>-
ta i s ar ne, o nuo to susidėj i ino 
priklausys ar Italijos kara
lius liksis ant sosto, ar ne. 
Tai-gį nuo katalikų dabar pri
klauso Italijos karaliaus liki
mas. Nesocijalistiškieji tos ša
lies politikai dabar, beabejo, 
smarkiai dirba, kad tik kata
likai su soeijalistais nesusi-
dėtų. Tie politikai dabar geri-
>is popežiui, kad tik jisai su
laikytų katalikus atstovus 
nuo sutarties su soeijalistais 
atstovais. 

Popežius, kaipo Jokūbas 
della Cbie>a, yra italas, turi 
visas Italijos piliečio teises ir 
teise darbuotis Italijos politi
koje sulig savo išmanymo, pa
naudojant visą galybę, kokią 
jis turi. Bet kaipo Benedik
tas Penkioliktasis jis, veikiau
siai, laikysis nuošaliai ir dėl
to klausimą apie katalikų su
tartį su soeijalistais paliks 
aptarti patiems katalikų atsto
vams. 

Jeigu popežius pasiduotų 
pagiežos jausmams nors kiek, 
jis, šiandieninėse sąlygose, 
lengvai galėtų prašalinti Itali
jos karalių iš Kymo ir tokiu 
būdu atsimokėti už penkių 
došimėių metų skriaudas. Bet 
popežius to nepadarys, nes jis 
nesi vaduoja kerštu. Karaliaus 
klausimą išris pati Italijos 
tauta, arba tie socijalistai, 
korines karališkoji valdžia 
užsiaugino, prašalindama ka
talikystės įtekmę iš mokyklų. 

Minus išrodo, kad karalius 
Italijos dar šįmet liksis kara
liauti, nes katalikai su gocį-

nereiktų eiti į kariuomenę. 
Šveicarijoje p. Misano daly
vavo maište, tapo suimtas ir 
išsėdėjo pusę metų kalėjime. 
Laisvai ir tvarkingai Šveica
rijai p. Misano buvo nepaken
čiamas: jį išleidus iš kalėjimo 
jam liepė išvažiuoti. Tada jis 
persikėlė į Vokietiją, su kuria 
jo tėvynė kariavo. Užtatai Ita
lijos teismas jį pripažino savo 
šalies priešu ir paskyrė jam 
mirties bausmę, kurios nega
lėjo išpildyti dėlto, kad pas
merktasis buvo Vokietijoje. 
Italijoje yra du didžiausi mie
stai Neapolis ir Turinas. Abie
juose tapo išrinktas atstovu į 
parlamentą tas pats p. Misa
no. 

Kaip kitų šalių parlamen
tuose taip ir Italijoje atstovai 
turi nepalieėiamybę, todėl p. 
Misano galėtų parvažiuoti į 
Rymą, vadintis Onorabile, t. 
v. gerbiamasis, ir dalyvauti 
parlamento posėdžiuose. Tik 
nežinia ar pats parlamentas 
nepripažintų, kad jo nenori 
turėti savo tarpe, ir kad jį 
reikia atiduoti teismui. Jeigu 
Aiųerikos kongresas neprisi
ėmė p. Bergerio, tai ką-g i kal
bėti apie p. Misano? 

Visgi šitas dvilinkas išrin
kimo faktas parodo, kad Itali
jos rinkikai nepagyrė savo ša
lies už pradėj imą prie karės. 
Ministrų pirmininkas Nitti tą 
mala, supranta ir aiškiai tą 
pasakė. Liberalai ir radikalai 
kantininkai įvedė Italiją į ka
rą, katalikai jo nenorėjo, bet 
jam įvykus dirbo išvien >u li
beralais tautininkais. Soeija
listai buvo priešingi iki galui. 
Rinkimuose »jie laimėjo dau
giausiai, katalikai laimėjo 
taip-gi, bet mažiau, o liberalai 
tautininkai su tokiais pat ra
dikalais prakišo kuosmarkiau-
>iai. -

deracija ima iš savo narių — 
draugijų po 6c. nuo nario. 
Vieniems atrodo tasai mo
kesnis perdidelis, kiti prie
šingi abelnai nustatytiems iš 
augšto mokesniams. Girdi, 
žmonės, reikalą atjausdami, 
ir be privertimo, bet iš savo 
liuosos valios sumestų gal ir 
dar daugiau pinigų. 

Tad ne pro šalį bus dalyką 
paaiškinus. » 

Norint tinkamai sutvarkyti 
Katalikų Centro reikalus — 
reikia padėti nemaža lėšų. Juk 
Centras tas turi būti gyvas ir 
veiklus. Neužteks užrašinėti 

ku tokį vedėją gauti. Tokiam 
algos — pagal dabartinio pra
gyvenimo brangumo reikės 
mokėti į mėnesį apie $150.00. 
Į metus išeina $1,800.00. Pri
dėjus spaudos išlaidas, spaus
dinimą mėnesinio leidinio, kon 
stitucijų, knygučių, atsišauki
mų, ofiso ir paeto išlaidas — 
susidės į metus keletas tūks
tančių dolierių. Tie tūkstan
čiai gali susidėti tik iš labai 
didelio skaičiaus narių. Kitaip 
tų 6 centų į metus jokiu būdu 
neužtektų. Bet gal geriau butų 
ne mokesniais, o aukomis tuos 
tūkstančius surinkti? Buvo 
mėginta ir taip išpradžių da
ryti. Per 8 metus inplaukė 
aukų Federacijos reikalams 
300 su viršum dolierių. Žino-

gaunamus mokesnius, išsiun- ma, energiškai agitaciją pa-
tinėtį pakvitavimus. Tokį dar-į vedus, siuntinėjant tukstan-
bą galėtų atlikti mergaitė įįčius laiškų, kalbėtojus po ko-
porą valandų dienos darbo, j lonijas — galima butų vieną 
Bet reikia vesti vi<ą milžiniš-•-kitą tūkstantį per metus pri-
ką darbo mašineriją. rinkti. Bet atsiminkime, kad 

1) Dabar prie Federacijos tų visokių aukų rinkimų mes 
priguli keli šimtai įvairių orgą- turime net jau ir perdaug. Pa-
nizacijų. Bent antra tiek katali- galiaus aukos — tai nėra tik-

Kuomet Kalbama Apie 

Partoso 
Tuomet Milijonai Zmoniu 

v 

Šaltinis tikros ir geros sveikatos yra Partoso aptieka 
Mikalojus C. Partos, savininkas garsingos visam pasaulyj Partoso Aptiekos visuo
met turėjo mintyje vieną srekį: sąžiningai patarnauti žmonėms su gera pasekme. 

Darodymu yra tas, kad kasdien ateina laiškai iš 
viso pasaulio su padėkavonėmis 

Prancūzijos Parla
mento Rinkimai. 
Karės laiku radikališkai-li-

beralė Prancūzijos ministerija 
savo šalį valdė geležine ran
ka. Rinkimams atėjus dau
guma tikėjosi, kad Prancūzija 
pro tes tuos pr ieš tai, i r kad į 
parlamentą taps išrinkti dau 
giausiai kairieji gaivalai. l)a- f pajėgas ir visą savo laiką pa 
lykų žinovai nedaug jautė tos 
baimės, nes Prancūzijoje rin
kimų įstatai vra toki, kad i 
parlamenta labai sunku yra 
patekti ne.valdančios partijos 
atstovui. Visa laimė, ka i 
Prancūzijoje pačiuose žmonė
se yra didelė daugybė visokių 
partijų, todėl ir valdančios 
partijos įtekmė ant rinkimų 
yua vis-gi pakenčiama, nes ne 
viena partija valdo, o kelios 
sudariusio*) sutartį. 

Prancūzijos katalikai nėra 
taip susiorganizavę į politišką 
partiją, kaip Belgijoje. Kon
servatoriai yra visi, arba be
veik, visi katalikai. Bet jie 
prie katalikystės prideda di
džiųjų savininkų luomo rei
kalus. Katalikų didelė didžiu
ma yra partijoje vadinamoje 
"Action Liberale", t. y. lais
vės principą, vykinimas apsė-
jimo. Toje partijoje yra mažas 
nuošimtis netikinčių žmonių, 
bet jie visi pripažįsta reikalą 
duoti laisvę katalikystės pa
žiūroms ir neskriausti katali
kų už jų įsitikinimus. Abi tie
dvi par t i jo j drauge pelnė 10.} 
vietas parlamente. 

I ž jiedvi abi, drauge turtas, 

kiškų jų draugijų dar nepri
guli. Reikia padėti daug dar
bo, jas pritraukiant prie vie
nybės. \Iš to nuolatiniai susi
rašinėjimai, atsakymas į įvai
rius užklausimus, davimas nu
rodymų ir t. t. 

2) Neužtenka įrašyti drau-
gijas į Federaciją. Keikia dar 
jas nuolat informuoti apie vi
sus bėgančius mūsų visuome
nės reikalus, dalinties min
timis, suinanvmais. Reikia, 
kad gyvos idėjos nuolat vaik
ščiotų per mūsų visuomenės 
kūną. Tad dažni atsišaukimai, 
paaiškinimai, užklausimai ir t. 
t. turėtų būti siuntinėjami. 

o) Rutinai reikia leisti, kad 
ir nedidelį (pradžiai nors S 
pusi.) mėnesinį leidinį, kurį 
siuntinėti visoms narėms — 
draugijoms, neimant už tai 
ypatingo mokesnio. 

Viską apskaitant iš Federa-
rijos raštinės turėtų kas mė
nuo išeiti bent 1000 įvairių 
laišku ir paketu. Vienoms tad 
markėms kiek išeina. 

Dabar algos. Sekretarijatas 
dabar dar nėra tinkamai su
sitvarkęs. Tad ir išlaidos dar 
neperdidžiausios. Mokama al
ga tik vienai stenogratVi. Bet 
taip toliau nebegali būti, nes 
darbo daug daugiau, negu 
viena stenogral'ė gah atlikti. 
Reikalingas giliai inteligentiš
kas darbininkas—sekretari ja
lo vedėjas, kurs visas savo 

švęstų vien Federacijos rei
kalams. Yra vilties trumpu lai 

ra regulerė ineiga. Kas kita 
regulerė mokestis. Užsimokė
jai — tai priguli. Ne — tai ne. 
Juk su visomis organizacijo
mis taip-pat nei mūsų idėji
nės draugijos nei pašelpinės 
be regulerių mokesnių neap
sieina. Dėlto ir Federacija jau 
1914 metais nuo aukų sistemos 
perėjo ant mokesnių sistemos. 
AukoM Federacijai daro tik 
parapijos. Visos gi draugijos 
moka regulerę mokesnį. Mo
kesnis skaitosi nuo Naujų iki 
Naujų Metų. Nutarimas apie' 
6c. į metus nuo nario buvo pa
darytas tik šią vasarą. Užtat 
už šiuos 11)19 metus draugi
jos gali mokėti pagal senovės 
po 2c. (Kai-kurios net po 12.). 
Tečiau nuo naujų 1921 metų 
visoms draugijoms, prigulin
čioms prie Federacijos, kaip 
centralinėnis, taip ir vietinėms 
mokesnis bus vienodas — 6* 
centai į metus nuo nario. (Di
desni mokesniai, žinoma, bus 
priimami su padėka). Tą mo
kesnį reikės įnešti ne vėliau, 
kaip iki 1 d. liepos mėnesio. 
Centralinių organizacijų kuo
pos įr skyriai nereikalauja tų 
mokesnių mokėti, nes už juos 
užmoka Centras. Fed. Sekr. 

Vienas butelis Partoglory kainuoja , . $1.25 
Penki buteliai Partoglory kainuoja $5.00 

VYRAMS MOTERIMS VAIKAMS 
(jeriausias vaistas sustiprinimui kraujo, nervų ir sveikatos. 

Sekite Pavyzdžiui Milijono Žmonių Ir Tuoj aus Užsisakykite Partoglory 

Partoso Aptiekoje 
169 Second Avenue New York, N. Y. 

GYVENTOJAMS NEW YORKO IR APIELINKĖS 
PARTOSO APT1KKA atidaryta šiokiomis dienomis nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vaka
ro. Nedėliomis nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 

Jt -
KALENDORIUS 1920 METAMS. 

KJIS prisius u;, akynui ii- pinigus, gaus kalendorių 1920 m. 
kaipo dovaną, su kuriuo ^alės pagražinti savo kambarius. 

Silpnybes, jHieinanoios nuo persidirbinio, pailsimo, sunariu ir' rauuieuu 
sustiugiino, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
''Draugą Reikale" 

Šeimynos, kurios Kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dainiaus l>e jo neapsieina. 
Yra tik vienas I 'aiu-Kspclleris ir del jusu apsaugojimo, jis vra paženklintas 
uuisu vaizbaženkliu t 

^ ^ISTOKtOIR, ( Įdaras ) <JA 
Jeigu aut pokelio ntua vaizbaž«nklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus lokio 

neimkiie. . Visose aptiekose \H) :$OC. ir (>oe. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
F . A D. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

«iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiii« 
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daugiau vietų turi kairieji;jųjų nepadarys ponui Clemen-
repuhlikonai, t. y. žmonės, ku-jceau netikėto dalyko. Tarp tų 
rie pirmutiniu Prancūzijos po-1 yra du kunigai iš Alzacijos 
litikos tikslu stato kovų su' ir Lotaringijos, hiftent kuni-
krikšėionija, ypatingai su ka-igas Wetterle ir kun. Muller. 
talikyste. .Jų partijai teko 1231 Bet kaikurie pasirodys daug 
vietos. J iem s labai artytna y-1 kairesni negu manyta. Da da

bar sunku pranašauti, kaip 
stiprus pasirodys bolševikiški 
soeijalistai. Jeigu jie jausi* 
silp.ii, tai jie, gal, visai nepa-

ra radikalų partija, prie ku
rios priklauso pats Cleinen-
ceau. Ta gavo 5? vietas. 

Keturios soeijaristiškos par
tijos turi 175 vietas. Jie visi 
visuomet paremia valdžios su
manymus skriaudžiančius ka
talikystę. Tokiu būdu katali
kystei priešinga politika Pran-
euzijoje yra užtikrinta 355 bal
sais prieš 105. Jos negalės su-
stabdinti nei 126 progresįstai, 
nors ir prisidėti^ prie perse
kiojamųjų, nes sudarytų ,tik 

sirodys. Bet labai galimas 
daigtas, kad po šių rinkimų ir 
Prancūzija pritirs to, ko yra 
prityrusi Lietuva, būtent, kad 
bolševikai prieš rinkimus nu
siduoda rimtais veikėjais, ir 
tik po r intymių pasirodo kas 
csų. 

Praiu'iizii šauksmai, kad bol-

• s 
• 
• 
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Lietuvos Paskolą 
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuviu kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliucijų šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsb-urghe. 

' 'Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

: 
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231 balsą. Dėlto tikėjimo prie- ševikizmas pralošė, yra per
pus i- greiti. Togu praeis pora mė

nesių nuo naujo parlamento 
vofk^mų pradžios, tegu paro-

ilžiaugsmas bus ilgas. Į Pran-ldys savo politiškų veidą dar-

šas Clenienc.eau gali 
džiaugti rinkimais. 

Sunku pasakyti, ar tas 

euzijos parlamenta įėfu> :>5(i 
naujų a*smeuų, kurie dar 
niekad iki šiol nėra buvę par

kais tie $56 naujieji, tai tuo
kart galėsim sakyti, kad bol
ševizmo pavojus praėjo pro 

J5 " $10.00 
" $100.00 

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 " 

$500.00 " " " $50.00 $1000.00 
Sėsk tuojaus ' ir išpildys aplikacija prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes

čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS ~ 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau* Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisiunčiu 
pLrnią_ mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! , 
Mano vardas " 
Gatvė ; 
Miestą^ 
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lamente. Kai-kurie iŠ tų nau-Traucuzijų. 
SKAITYKITE IR Š9 J "DRAUGĄ". 
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Penkhuliwti>, lupiu-. 26. 1919 D R A U G A S 

Lietuviai Amerikoje, 
KENOSHA, WIS. 

Draugijų Vienybė. 

SANDAROS VI SFIMAB. 

Nors sunku buvo sutverti 
dr-ju Vienybę, bet dabar jau 
draugijos gali pasidžiaugti, uos 
būdamos pavieniai nebūtu, ga
lėjusios tiek daug nuveikti. 

Dr-ju Vienybės Centras tu-
ri darbščia valdyba. Susirinki-
mus laiko du kurtu mėnesyj* 
Saugoja draugijų ir tautos rei
kalus kiek tik gali. Be pirmiau 
nuveiktų dideliu, darbą, Štai ir 
vėl paėmė didelius darbus 
veikti. 

Lapkričio 18 d., laikė susi
rinkimą. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, pakeltas klausi
mas kaslink cenzaus arba su
rašo Suvienytu Valstijų gy
ventojų, kuris Įvyks 1930 me
tuose. 

1910 metų surašąs skaudžiai 
atsiliepė ant mūsų Tautos, nes 
sumažinta lietuvių skaitlius. 
Daug užrašyta rusais, h nkai>. 
Tai-gi, kad neaisikartotų pana
šiai ir ateinančiais nikais. 
Draugijų Vienybė nutarė būti 
am sargybos savo vieugeu-
ė' mis, varyti plačiausią agita
cija, atsišaukti į draugijas laiš
kais ir gyvu žodžiu, kad visi iš 
Lietuvos lietuviai užsirašytų 
lietuviais, kad nepadidintų 
skaitlių mūsų didžiausių prie-
šų-lenkų. 

Tat, brangus broliai ii sesę-
r j s , tas uirėtų visiems rupeti. 
Kada ateis užrašinėtojai. ue.-i-
gėdinkit paklausti ar tikrai už 
rasė, kaip buvo sakyta. 

Draugijų Vienybė išrinko 
Komisiją nueiti i miesto tary
ba, ir paklausti ar Imtų galima 
lietuviams meili į (Am.orią 
eiles. Jeigu buių galima. l)r-
jų Vienybė pasistengtų dar-
buoties naudai mūsų Tautos. 

Pakeltas klausimas apie 
brangų mūsų dienraštį "Drau
gą". Pasigirdo žodžių, kad 
" D r a u g a s " dabar yra rimta>, 
dienraštis, nes rinitai ir aiš
kiai gvildena musų tautos 
svarbausius reikalus, taipgi 
karštai remia brangios musų 
tėvynės, Lietuvos, nepriklau
somybę. Pasigirdo kalbančių, 
kad ši vakarą neturime galios 
a'pvertinti jo gerumą ir naudą, 
kokią jis suteikia savo skaity
tojams. Vienbalsiai liko priim
tas Dr-jų Vienybės už organą 
ir, kad išplatinti daugiau, tapo 
išrinkta komisija, kuri eis per 
namus ir ragins ji užsirašyti. 
Kas norės, tas galės užsirašyti 
per paštą, nes tą jpaėią dieną 
ateina, o kas norės ant mėne
sio, tam atneš P. Beisi*. 

Taipgi bus parinkti kores
pondentai, kurie tankiai laši
nės žinias apie lietuvių veiki
me ir gerus darbus. Taip-gi 
praueš ir miesto svarbesniuo
sius nuotikius, kiniuos teisin
gai paduos "Drauguo . " 

Taigi visi skaitykime "Drau-

Lapkrieio 20 d.. 1919 m., svetai
nėje po iium. 4S Greep st.. \Vator-
bury, (mm. prasidėjo sandarieji} 
•eiihus. 

Ni pribuvau ant pradžios seimo, 
bet inėjul svetainėn pamačiau 
apie 20 delegatų. 

Vienas delegatas skaito raportą, 
kuriame skamba visas organizaci
jos blogas tvarkymasis, kuri net 
nei Centro pilnos valdybos neturi. 
Raportas priimtas. 

Kerdėjus, Sa-mlaros sekretorius 
ir adtniuistratorus, skaito savo ra
portą. Iš jo paaiškėjo, kad San
dara turi pilnai užsimokėjusių na
rių septynis šimtus ir dvidešimts 
du.. Raportu priimtai 

Delegatai kalba apie turėjimą 
mažai narių ir blogą, organizaeijos 
stovi. 

P. Kerdėjus skundžiasi apie re
dakcijos blogą stovj, kaip per p. 
Jurgi'iionį • S . ' darbininkai ne
gavę net po porą. mėnesių užmo
kest is . ' 

P. Jurgelionis: •'Mušu organi
zacija stovi po žydo ranka. Jeigu 
neatsik -atysim p. Kavaliausko, tai 
mes esam pas žydą už berną." 

t Draugo Redakcija apgnilestau-
ja. kad p. Jurgelionio kalba, buvo 
pert oi i nuo parlamentariškumo). 

Kitas delegatas: "Klausiau p. 
Kavaliausko, ar jis tikrai yra žy
das? ' At>akė p. Kavaliauskas: 
"Taip kaip šv. Petras ir jus išsi-

žadat savo brolio. Ksu vedės žydę, 
bei jeigu buėiau vedęs ir mešką, 
tai yra mano ypatiškas reikalas.' 

Jurgelionis: "Bankierius Kava
liauską- jau užpouavojo mušu 
laikrašti." 

Ki .dėjus: '['/. gaišinimą 
ano \ardo mes gauname užmokėti 
$1 už coli. J is aukojo $100, apsi
ima mokėti pusę mušu reodof ii 

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGALI REUMATIZMĄ 

7.V OriuO Dykai Kožiiam Kentėtojui 

Syru,<-UM>. N. Y. tapo išrastus neuisis budaa 
gytįymo reumatizmo. Iš raportų, kurio «u-
ia-ifo nuo vi.notojų Sui vaisto yni tikrai ste-
bo-m i\Vt i< tckff. kurio t uno visai i>«> vil
t u s ir iieiftgytloml noi jokiais vaisiais, tuo-
įau.< gavo tildei] palengvinimą, j i s naikina 
oric m itl o l a ik inė druska [itfaeda j krauta , 
usvahuit visus noifikaliiiBUs dalykus fš imo-
«aus s is tema* Skaudėjimas; t t ivumaa, su< 
pūt imas visai prapuola. 

šį niujij. gydymo bud;}, išrado Ponas Dela-
no ir j is užtikrina, kait vatstes yra Keras, 
ji.-, to art, kad kiekvienas kei i t i tojas Išmėgin
tu dykai T5<- pakolį, kad persitikrinti . l'n-
nas Di-liino aako: "Kad priparodyti .iunis, 
kad IH-Iano vaistas yra t ikra pcffelfe* nuo 
reumatizmo, nežiūrint kaip ilgai j i s luitu už-
aiatevejes ir kati ni jokie vaistai Jums ne
gelbėjo, a i Jums prisiųsiu pilną 75«- pakel] 
(tykai, jctųu iskii-Į.si ŠĮ pranešima kar tu su 
savo pavarde ir oaremi ir 10. u* krasos per
siuntimą ir pasiusi man ypatiškai adresuo
damas ." 

K. II. lielano. IMI Orkfin Sciuurc, Syra-
euse, N. Y. Aš Raliu prisiųsti t iktai Vien% 
l 'akeij ant kiekvieno adreso. 

R E I K A L A U J A 

MERGAITES 

Amžiaus 16 i m l u . 

TA VOKU S K Y K I U E 

1 >irbti mušu Graznų Sidabriniu 
Daiktu ir žaislu Skyriuose. 

Pripildyti orderius, ir dirbti kitus 
darbus reikalingus prie tavoru su
dėjimo. 

Gera proga mergai tėms kurios 
nori išmokti bizni. Geros nlg^os pra
džiai. L'astovus darbas. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
VaL 8:00 iki 4:45 8ubatoiuis iki piot. 
Homan Ave. & Arthington St. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

R E I K A L I N G I — L.EI BĖRIAI . 
Pastovus darbas; gera užmokestis. 

'THE S T R E E T S CO.. 
\V. 48tlt & 8. Morgan Strs. 

R E I K A L I N G I — K A R I U 
K A R P E N D E K I A I . 

Parbas nuo štukio . prietalsymo 
freight karių. 

T H E S T R E E T S CO., 
\V. ihili & M. Morgan Strs. 

R E I K A L A U J A 

JAUNOS MOTERIS 

TAVORU S K Y R I U O S E 

P R I E * 
Kyšimo pakeliu 
l \ i;:i u įė j imo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sverimo parcel post užsakymu. 
ček iav imo tavoro 
Įpakavimo orderiu k 
Pripildymo orderiu, 

irv kiti darbai reikalingi mušu tavo
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokest is 
(Serą proga išsilavinimui ger iems 
darbininkams. 

VARGONININKUI 
Gera vieta. Atsišaukite tuo-

jaus pas 
Kun. K. Vasiliauską 

12 Casimir St. Westfield Mass. 

I ' a i e š k a u g o r o l io luv i . ško p i e k o r a t i s 
-- i j p u K i u t n k u s , r e i k i a m o k ė t i k c j d i i-ti-

ištaiso raust] ofisą ir tt. Atminkit,!stne pttkita «ivn«na u- tmtta ir ketk**« 
Reikia turėti $700.00. Labai i»ra 

gi ' M 

J. Trakšelis. 

ROSELAND, ILL. 

jog turit,organizaciją, kuri stovi 
kaip \ isia.ant vienos kojon." Kai
lius apie žydą pasibaigė neaiškiai 
arba be pabaldos. 

Aurimas išduoda raportą 
iš A. I.. T. S. Nepamiršo ir šven-
lakupriu. RapoHai priimtas. 

Pratapas per lašk.j paskutini 
kartą reikalauja sugiltžinti dvie
jų tukstaneių paskolą. Plačiai 
kalbama, jog kreipėsi prie p. Pauk 
ieio, p. Skritulskio ir kitų, bet 
nti vienas neatperka tos ]>askolos. 
Čia paaiški, kad p. Kavaliauskas 
atpirktų, bet nenori, kad jis vi
sai parsikrausiytu. Račkus neima 
arba neperka paskolą, nes važiuo
ja i Lietuvą (? Rep.). Renka ko
misiją, kurios užtluotis bus pasi
darbuoti, kad p. Pratapas palik
tų paskolą iki suras kitą, kuris 
atpirks ją. Kreipsis i narius su 
prašymu aukoti nors po $5.00 iš
gelbėjimui Sandaros nuo skolų ir 
prapulties. 

Prašo delegatų aukoti, kad ap
mokėti "Sanda ros" redaktorių ir 
administratorių. Aukoja po $5.00 
ir $10.00. bet nesakė kiek suauko
jo. 

Sesija pasibaigė vakare. 
( D a r b u s ) . 

pro«ni n< s npiclinkej n< r;i l iHuviškn 
kepyklų. Ataiftauki|tt tuojuua. 

. „, V. (iaiiuttiska^, 
264 Caitkud Ave. ltatroit. Midi . 

UeikalinKi fi)undre.s )>aKtU)ininkai 
ir lelberiai jrera užtnokoKti.s pastovu* 
darbą*. Atsišaukite 

American llblu. Foutulry Uo. 
2500 S. Spiinglielt l A \ e . 

Ketkulingi grinda ir suolii) moldc-
riai. Pastovus darbas, gera užmokes
tis. Atsišaukite. 

\nw ritau Bhlg. Fouiitlry Po. 
2300 S. SpHitfifleUl Ave. 

l l F l k \ I J M ; i — v a i k a i Pi ir suvirs 
dirbti prie <lentistu in>lrunn.nt Ų. 

I nitetl Pentai C'o.. 
1824-26 YVc. 25tlt St., ( k e r o , III. 

KKIKALI3GOS BMtertH ir uierk'i-
n o s dirbti; l engvas darbas; prie išskir
s tymo sėklų; geras uždarbis. 

l.ronurtl Seetl Po., 
228 W. Kinzie St.. Phieago, III. 

PAIEŠKO 

\ ' . Niekus, kuris juos lavinu 
dainavime. Garbė- tėvams už 
auklėjimų savo vaikelių lietu-
viškoj-kataliki^koj dvasioj! 

Nuo Naujų Motų visi para-
pijonys pas mus rengiasi mo
kėti metinio mokesėio parapi
jos ir mokyklos užlaikymui po 
10 dol. Bazarus ža<la j)anai-
kinti, nes iš jų tik pirkliai sve
timtaučiai pelnų semia, kada 
reikia pirkti visokias "eacas. ' 

Parapijonas, 

Paieškau Jono Pociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvcdarno« 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, j is pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresu: 

Juozas Stasytis , 
3202 Auburn A* c 

ItP.IKAIilNGI: Leiberiai del Che-
miSko darbo prie išdirbinio Char-
eoal, acetate of l ime. Keyetone 
WotMl Prodnets Company Pirst 
Nat'I. Bank Bldg. Olcan, N . Y. 

VAIKAI 

16 metų aini"~us. 

Pasiuntiniu Darbai 
PripiMyti ortlerius 
Surišti Pakelius. 
Geros pastovios vietos kuri

os apsimoka gerai E*radžiai 
geros algos. 

SEARS ROEBUCK & CO.. 
Vai. 8:00 iki -1:45 Sub. iki piet. 
Homan Av. & Arthington Str. 

MERGINOS 
l'rie fabriko darbo; $14 } savaitę 

mokinanti'S. 
Nuo štukių—$17 iki $20 

AMERICAN 1NSPLATKD 
VYIRP: CABLB to. , 
934 \Vest 21st Street 

PARSIDUODA 
Natna.s ant pardavime/ 2 pagyveni

mų ir garadžius 4 karams ir automo
bilių barne. Galima pirkti skyrium 
arba kartų. 

3604> S. Umerakl Ave. 1 lubos. 

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas apačioj storas ir pagyvenimas 
viršui 5 ruimai pagyvenimui rendos 
neša į mėnesį 33 dolierių, parsiduo
da uJ $1'300.00. namas randasi ant 
Bridgeport prie pat šv. Jurgio Baž-
nvčios iitsišaukite greitai pas 

C. P . SI KOMSKl 
;$3*6 S. HalsItHl St. Cltieago, 111. 

Paieškau Antano Dannis paeina iš 
Kauno Gubern. kiaulių miestelio 
Kuzių 0 Amerike. l 'rieš kare gyve
no Duąuesnc, l 'enna. Jis pats arba 
kas apie ji žinote praneškite sekan
čių adresų: 

Kazimieras Gricius. 
P . O. BOA 65 Jolinstott City, 111. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

MUSŲ kolonijoj visi prakil-
mieji veikalai ramia parėmimm 
Štai mums buvo skirta surink
ti 200 dol. dol 1,. K. Kr., bet 
rues siirinkume danu- <langiau, 
vadinas, jau senai esame k 'o-
ver the iop" . 

Dabar rengiame prie "dr i -
V#" Lietuvos bonų pardavim''-
junui. DeabejoiH's, kad neatsi-
liksime nuo kitu ir kaine reika
le. 

MUSŲ parapi.įos mokykla 
turi 330 mokiniu, kuriuo* mo
kina (> mokytojos — šv. Kaz. 
Beserįs n vn uas mok> lojas. p ^|llftllllllllltVftalll|IIMIIt1|ftlltltlllft|Silla4ll|IBBIttalllul|illlitllt|iil|iitiiiiiitllllllIllllllllt^ 

įM»MIHIMIJHIUIHIIHIIIIIUIIMHI»l!l»Wi«H»ttlHIIIHIIIIIIHnilllllHtttMHHttlll«IHIIIII| 

I Ar Nori Uždirbti Pinigų? j 
5 5 
I J«rgu turi nuo $500 iki 
| v $1,000 įdėtu Rašyk Tuoįaus į | 

United States Reaky & Security Co. 
I 717—7ia—719—720—721 Berger Bldg Pittsburgh. Pa. 

Parsiduoda namas ant 3 pagyve
nimų, Kroeerne kr bueerne, arba gali
ma išmainyti ant kito- biznio. Atsi
šaukite 

8514 S. E m e i a l d Ave. 

G R O S H R N E IK Bl Č E K N E 
Ant rardav imo 

Pigiai 
Gera proga tam, kas moka lietuviškai 
ir lenkiškai. 

4544 So. Cal i fomia Ave. 

DR.F.O.CARTER 
Akiu. Ausų,Nosies ir Gerklės 

ruilštaio piitarnavl 
tiws Jumj akiinH du-
siiicnkaiit akini u«. 

n m. ant STATf; ST. 
figUM i»iit.>riiiu»s. 

<įji Ivoa ska u t lojimas, 
įifi-viHkuma.s, ui.si>n»-
nia if nevirškultavi-
ni>is tankiai ats iran
da nuo sitpiiij ak i g ir 
reikia tuoj;uis riti 

' i ki.•'•.••;. Krrivf-8 
ni'iK. Ai-

dura yubntoj po i"i<>. 
i u ii iicdeHi' i. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 

Homan Ave. & Arthington St. 

.IAINOS MEUGIN6S 

TAVORU SKYRIUOSE 

P R I E 
Ryšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sverimo parcel post užsakymu. 
ček iav lmo tavorb 
Pakavimo orderiu 
Pripi ldymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokest is 
tiera proga išsi lavinimui ger iems 
darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 

Homan Ave. & Arthington St. 

JAUNI VYRAI. 

17 iki 25 Metu amžiaus. 

I'akiM i a i 

Rišėjai j 
S vėrėj i ai 
Orderiu Jšpiklylojiai 
Prie Stocko 
Mes turime vietų kurios ge

rai apsimoka ir yra geros ir 
pastovios vietos. C eros algos 
pradžiai. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan & Arthington Street. 

VYRAI. 

LEIBERIAI 
REIKALINGI 

TRUCKERIAI 
WAEEHOUSE 

Darbas viduj, 
Vietos pastovios 
(Jeros algos pradžiai 
Gero proga išsilavinimui. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan & Arthington St. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

FRANKLIN0.CART€R, M.D. 
iH) s« . s t u t r s i . (AutroK lubus) < Itinmo. 

(Vfcao* d u o s l ii<-uiiu> imu Fnir) 
Tulan4..fj; 1) ik< c. \ i» tUį 13 

'1'HetlMM: ' 

Smetonos gerai pri ta ikinu akiniai 
bus palengvinimu del Juaų aklų. 
K u o m e t tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejaai į kru-
\ų,, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 m e t ų ) 
patyrimas priduos J u m s geriausia į 
patarnavime, u i prie inamą kalną ' 
net taip žemai net Ik ) S . t l . 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S, Ashland Av. Ohicaco 
jtfgsauii- -3 sute lk iamas dykaL 

K a m p a s 18 -tos gatvės. 
| - e i o s lubos v ir i Platt 'o a p t l e k o a 

Kambarin 14. 15. 10, 17 Ir l t 
Tėmykl te i mano parašą. 

> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
h vai. vakare, Pancdčliata, Seredo-
( mis ir Petnyčiomls . 

FOR VOUR ^TOHAČiglža: 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pax visus apt iekorlua 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir aukščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą- iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną Iki 10 valandai. 

S. GORDON. 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

į s te igta 1902. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Room 1207, Tel. Centrai 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

H. 

DR. J. SHINGLMAN 
i • 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Ros. 1229 W. 49 Avcnue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

a 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 
Kirpejial ir krlaačial yra relkalaa-

Jaml visuomet, Jie turi t rumpes va
landas ir lengva darbe. 

Mes sa l ime jus išmokyti šio darbe 
} trumpa laika dienomis ar vakarai* 
už maža k a i n a Specijalls skyrius 
mokin imo ant s iuvamo Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J *". Kasnicka, Perdėtinls 

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 lobos 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty J: 

69 W. WASHTJrGTOeT STREET 
K am baris 6*9 

Tel. Central 647S 
Gyeenimss , 819 W. SSrd 8 c 

Tel. Yards 46SI 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Uo-elande: 10U00 So. Mlchisrsa Ave. 
Telefonas l*aiUnaa 312 ir PUUBUUI 3184] 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketver to »nkuke nuo 5::w iki '7:00] 
Teleioaas Tardą 7*3. 

Telefonas l'ullman 856^ 

Dr. P. P. ZALLYS | 
Dentistas 

m 
10657 So. Michigan, A v e n u e 

Roseland. 111. 
VALANDOS: 0 iki 9 vakare. 

! Telefonas PulLman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS LR 

CHLRrjRGAS 
Ofisas 11719 MUhiyan Ave. 

Adyooa 8:30 iki 9 iAryto 1 Iki! 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 Iki 11 Išryto 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4713 So. Ashland Ave. 
F h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tn S t 
P h o n e Cicero S 9 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
P h o n e Prospect 8586 

TeL Drover 7 04 J 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0 ryto Aki 0 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

418 W. Markct Str. 
Pottsvi l le , Ponna. 

viHomis l igomis pri ima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8' vai. vakare. 

Su 

U R TAMSTA GAVAI 
MUSC LAIŠKĄ? 

Mes jau išsiuntėm lai- • 
škO- kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siusti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. .Teijru Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mi/ras pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TRENtONT STREET 

ROOM 615 D » 
BOSTON. : : MASS. 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 4999 

CHICAGO, I U U 
' « 

« - — « 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOLTS 

r.iBTUvrs 
Gydytojas ir Chirurg&a 

Perkėlė savo gyvenimo vietą l 
Br ighton Pa rk . 

*»U W. 4Srd Street., 
Tel. M<-Kinley 263 

Ofisas: l'itil W. 47th St.. -
(47 ir Wood gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 ry t a i a 

Tel. Boulovard 160 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stemp>a» 

Ketvergais Ir Bubėtomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolal, va lkams drann-
f iai, stebės ir Jakutea. 

Pluksnos 
7 9 c 

Ptaksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

Dr* M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

, CHICAGO, ILLLNOIS 
'TH^foniia Ysrrt* W»?»% 

Vai - i iu .o . — a ia.1 AJ. *e ryto; 
h po pietų Iki 8 vak. Nedėl io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LBETUVIS ADVOKATAS 
4456 S. HERMJTAGE A V E N U E 

CHICAGO. 
Ji _ ' , . . . , . , r T T T - t 4 

» " 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SI 49 So. Morgan 8C 
Kertė S2-ro S t , Osicago, UL 

SPECIJ A U S T A S 
Moterldkų, Vyrišku, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

lkl 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 lkl t po piet 

—a 
Telefonas Yards 18? 

^ * * « > 

iiiiiiimiuiiHiiiiiiHiiiiiiuiiiiiMimiiiiiiii 

Resid. 988 So. Ashland BĮ v. Chicago 
Telefosas Haymarket 8644 

DR. A. A. ROTH, • 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Spec ia l i s tas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų l igų 

Otisaa: 8884 So. Halsted St.. Cfcioege 
Telefosas Drover 9899 

VALANDAS: 10—11 ryto t—a po 
pietų 1—8 vak. Nedėl iomis 1 8 - ~ i 3 g. 
iiffiiijiiiiiiiiiiiinii.iiHijiiimiiitfmitiiitt 
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D R A U G A S Penkt&diehis, lapkr. 28, l'.tin 

CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. striMTA ŽMOGŽUDŽIŲ 

GAUJA. 
Penktadienis, lr.pkr. 28 d.. 

Šv. H&rtulanas. 
Šeštadienis, lapkr. 29 d., 

šv. Saturmnos. 

SUVARŽO MOKYKLŲ SU 
PERINTENDENTĄ. 

Mokyklų tarybai grumojama 
teismu. 

i i 

Toisino isakvimi i Cliieafiros? 
viešinu mokykhj Kiiperinten-
Uentus sugražinta Chadsev, 
prieš kuri kovoja miesto ad
ministracija ir pati mokyklų 
taryba. 

Ana diena nmkvkhi taryba 
tmv.jo susi rinkimą. .\U\jo ir 
teisino sugražintas supcrinten-
ta>. Taryba nusprendė supę-
nntemlcni.i suvaržyti mokyk
lų jo patarimu. 

ChailsrY mėgino paskaityti 
savo.pranešima mokyklų klau-
shnc. Bei jo neklausyta. 

Superintendento advokatas 
praneša , j og j is t a r y b a pa 
trauksiąs teisman už tokius 
jo> pase i r i m u s . 

C^licagoje policijos ranko* 
na papuolė vi&i imftg&iniih} 
ph'šikų gauja. Tai vis italai 
•'.įiinilrankiai." Suimta 7. Pri 
spazmo prie atlikt u galvažn-
lv>eiu. 

J Ų vadu buvo saliunininkas 
Cardinella. Ir tas suimtas. Ši
tas atsisako ką pasakoti. 

Dangelj žmonių nužudusi ir 
apiplėšusi ta gauja. Žudęsis 
jie ir tarp savęs del nepasi
dalinimo grobiais. 

ritę kovoji su jos priekis, mel
džiu atsilankyti tau susirinki-
man. Vyrai priimami nuo 18 
iki 45 m. amžiaus. 

J. £rOtOWtls 

1382 METŲ NUOVYKIS BUS 
ATVAIDINTAS CHI

CAGOJE. 

.v. V 

PATRAUKIAMAS TEISMAN 

Aną dieną Michigan gatvėje 
susidaužė du automobiliu. Vie-

537 melai praėjo nuo to lai
ko, kada Didis Kunigaikštis 
Keistutis, lu'olvaikio Jogailos 
įsakymu, lapo pasmaugtas 
Krovom pilyj. Kas buvo Keis
tutis:' 

Keistutis buvo vienas iš D. 
K. Gedimino septynių sunn. 
Mirdamas nuo peršovhno Ge
diminas Lietuvos sostą užimti 
pavedė savo jauniausiam sūnui 
Jaunučiui Tais laikais Lietuva 
buvo plati ii- galinga. Pamatęs 
Keistutis, kad Jaunutis yra 
silpno budo ir negalės atsakan
čiai Lietuva valdyti, sutarė su 
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nu važiavo armijos leitenan- 1 ) r o l i u Algirdu paimti Lietuvos 
tas I?. U. Collins, kitu 
'*Ye!low eal)" šoferis Murtins 
Parks. 

Toje nelaimėje žuvo leite
nantas. Šoferis Parka užtad 
p a t r a u k t a s k r imina l iu teis
man. 
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PRIPAŽINTA $7.500. 

MERGELĖ PAGAUTA 
MIEGO. 

Miega visą savaitę. 

Tiek atlyginimo teismas pri
pažino Ciementinai Sapaųuar 
nuo Harrison M. Parker, kurs 
aną kituomet sužeidė važiuo
damas automobiliu. 

Aną penktadienį 11 metu 
mergelė Vrrginia Feltėn, 3T27 
Ward gat., parėjo iš parapiji-
nės mokyklos, atsisėdo kresėn 
ir užmigo. 

Kuomet negalėta ją paža-
ilinti, pašaukta gydytojas. Pa
skui pašauktas dar vienas iš 
sveikumo departamento. 

Gydytojai nesuseka to mie-
go priežasties. Retkarčiais j : - ' 
na i isimuda, trupuėiuką už-

• valgo ir vėl užmiega. Tsbu<lu-
si klausiama, ar jai kur ne 
skauda. Sakosi nieko nejau-

į eianti. 

VĖLUOJAMASI SU AREŠ
TAVIMAIS. 

Vyriausybėj agentai Chica-
goje suareštavo 42 maisto ptro-
nterininku, ' (Jauniausia eu¥-
raus proiiterininkus. 

valdymą i savo raukas, ką ir iš
pildė 1345 m. Istorija sako, kad 
Keistutis buvo linksmas, atvi
ros širdies ir nemėgdavo veikti 
iš pasalu. J is pasirengęs ka
riauti pranešdavo priešui. Mū
šyje atsižymėdavo nepaprasta 
narsybe ir kritiškiausioj valan
doj neprastodavo vilties. Visa 
lietuviu tauta ji labai gerbė [V 

nudėjo. Jam viešpataujant Lie
tuva žydėto žydėjo, o priešai bi
jojo ir koją Lietuvon įkelti. 

Mirdamas Algirdas prašė 
Keistučio, kad Vilniaus sostą 
pavestų sūnui Jogailai. Keistu
tis prašymą išpildė. Rot Jogai
la pasirodė nedėkingu. J is ta
rėsi su priešais-kryžiokais, kad 
užpulti Keistutį ir Lietuvos 
valdymą pagrobti i savo ran
kas. Kada narsusis Keistutis 
užpuolusiu ant jo kryžiokų su-

itt & & & 

tfYrt 
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Išmokite] valgyti geresnio skonio 
Wilson's Certified Lašiniui 

SPECIJALIAI aptrimuoti nuo pork saliu; gerai 
įsudyti mušu pačiu pikelyj, gerai ir ilgai išruky-

tį—'vVilson's Certified Lašiniai turi saldu, lengvą 
skonį, kuriu syki paragavęs visuomet norėsi ir ki
tokiu nevalgysi. * 

Tavo mėsininkas užsakys jų jeigu, tu pareikalausi. 
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Bet draluižiu profiterininkai j a u ^ o-aJvbę ir patyrė Jogailos, 
kol-kas ni*areštuojami, nors voidmainyste, tada Jogaila, bi-

m 

žadėta kuovei(cinus 
rvti. 

• 

DARBO PARTIJOS KON
VENCIJA CHICAGOJE. 

Nauja politikinė darbo par-
tija turėjo naeijonale konven-

Iš CHICA60S LIETUVIĮĮ 
KOLONUI) 

L. VYČIŲ CHICAGOS KUO 
PŲ DOMAI. 

Gerbiamieji Yyėiai ir Vytės! 
Kas turite paėmę tikietu> 

Keistučio* pardavinėjimui, 
vm rl.icIixoje.Ifcm. arti pu- u ^ ^ uwUmu i a i |)(. 
samm tuUstam-.,, afcrtov, M ,- i,u.p.1I,| lmtU!i l i k i W l l s a l l „ n ž i n 

vairiu valstijų. 
Kol-kas neteko patilti, ko

kius partija kandidatus parin-
* ko <reneraliems šalies rinki
mams. 

Bet paskelbta partijos plat-
Iforma, palinkusį labjaus radi-
kalizman. 

Platformon ineina: 
Panaikinti Suv. Valstijų se-

. nati). 
Atšaukti šnipų reikale ista-

Įtymą; panaikinti konskripei-
jų, slaptas <utartis ir pilnai 
palaikyti laisvo žodžio, spau
dos ir susirinkimų teisę. Xe-
pravesti priverstinojo militn-

[jrinio lavinimo. 
Xaeijonalizuoti ^eležinke-

rliųs, kasyklas, miškus, vau-
dens spėkas, telegrafus, tele
fonus, gyvulių skerdyklas, ja
vų svirnus, ledaunes ir, abel-
nai imaFit, visas svarl>e<niąsia> 
šalies' industrijas. 

Suorganizuoti visų tautų 
darbininkų sąjungą ir paturė-
ti internacijonali darbininku 
solidarumą. 

ti nevėliau suhatos, lapkrieio 
29 d., kaip Apskričio yra nu
tarta. Nesugrąžinti tikietai iki 
to laiko skaitysis parduoti. 

P. Varakulis, Kom. narys, 
1720 Ftuble. St. 

tai padą- Į jodamas užsitarnautos baus-
nus už tėvynes žudvma, prisia-

»ik<! Keistuėiui amžina santaika, 
e. t širdyj" turėjo veidmainy 
ste. Pasikvietęs pas save sto-

I vyklon Jogaila paliepė savo ka-
• reiviams suimti Keistutį ii- nu-
i gabenti Vilniun iš ten Krėvos 
pili n, kurioje ir tapo pasmaug
tas \?S1 m. 

š ; s istorinis atsitikimas bus 
a vaidintas lapkrieio 30 d., 
Y\ >st Side Auditorium, 1201-5 
VY. Taylor St. ir So. Kaeine 
ave. (ant trečiu lubų). l*ra-
d f: i a lygiai 7 vai. vakare. 

Kas iš mušu nęindonmnja 
Lietuvos praeitimi! Visi indo-
niauja, tatai visi rengkimės ])a-
n.atvti ši nuovvki. Kvieėiame 

Rengimo Komisija. 

6E ^ 3E S9 

Likusiu Daiktu Nuo Bazaro * 

IŠ BRIDGEP0RT0. 

Aušros Vartų šv. M. P. 
2323 West 23rd Place 

Parap. Svet. 

į 

VYRAI 
MokinkitC3 Barzda.ukutystės. Diona 

ar vakarais. Geros viotos laukia jus. 
— j Keletą savakMy. Geros algos. Atsi-

Xedėlioj, lapkrieio 2Ž d. Vi- | , a n k y k i t 0 a r b a r a š y k i t e-
Mblev Rarber Colloge. 

t t « S. \ \ i l l s Str. Chkago . su šventų draugija surengė 
L-ražiu vakarą sv. Jurgio*pa
rap, svetainėj. Sulošė 3 veiks
mų veikalėlį kkXetikėtai." Lo
šėju tarpe geriausia atliko sa-

|Vo roles J. K'nudoniutė (Bal
truvienės našlės rolėj) A. ,1a-
sinskas (Dėdės Juozo, kaimy
no rolėj) ir Mauda žydas, ku
rio pavardės neteko sužinoti. 

Kiiiems-o-i vietose tinko šiek 
-tiek gyvumo, bet, aplamai 
imant, veikaiukas gerai sulos
iąs. • 

Patartina, kad daugiau tokių 
v a k a l ė l i u s u r e n g t ų . 

X. Y. 

i 

S-

Subatoj prasidės 6tą vai. vakare 
Nedelioj prasidės 4 vai. po 

Nepraleiskite šios progos visi atsilankykite. 

pietų. v 
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LIETUVIS AKIV SPECIAIJSTAS Į)r# ̂  R. RUTKAUSKAS 
Palenfrv m-̂  ::luų tem- I 
}>ini4 kas yra i>: io- Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 

NESURANDAMAS 
ŽUDIS. 

GALVA 

REIKALAUJA. 

KeikalinKa merginu prie ofiso dar
bo. Darbas ant visados, mokestis ge
ra. Atsišaukite šiuo adresu: 

P . Kundrotas. 
3134 So. Halsted Str. Chicago, 111. 

Tol. Dvotef 6369 

Reikalingas patyręs fotografistas. 
Darbas ant visados; mokestis gera. 
A t s i š a u k i t e š i u o a d r e s u : 

P . K u n d r o t a s . 
:$i:tO So. Halsted Str. Chioago, 111. 

Tol. Drover 6360 

• 

PRANEŠIMAS. 

Policija jokiuo būdu nega
li susekti ir suareštuoti sratva-

Susivienijimo -Amerikos Lie
tuvių Kareivių susirinkimas 
įvyks lapkrieio 28 d., 1919 m., 
8 vai. vakare. Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, prie 18-

|žudį, kars aną vakarą Michi- tos gatvės ir Union ave. Vvia 
gan gatvėje nušovė advokatį!lietuviai, neapleiskite šio šasi-
Gallagher. • rinkimo. Bus įžymus kalbėto-

Buvo suimta keli intaria- jai,xkurie išaiškins daug daly-
mieji žmonės. Bet palinosuota. ką. Katrie mylite tėvyne ir no- . 

TEMIME VISI 
Jau aš atvykiau į Chicaga 
ir pradėsiu išvežiuoti or
derius kurie užsisakėte 
Bičių Medaus. Taipgi ga
lėsite gauti ir koriuose. 
Viedrukuose 5 svarai 
$1.80c. Kurie dar norite 
užsisakyti gero medaus 
del gyduolių Adresuokite 

W. STRYGAS, 
General Delivery P. 0. 

Chicago, UI. 

žusiiini galvos sk.iu-
ilrjiino, svaigulio, 
ai>:rminio, uervofu-

įuo. .sKa>Klan<"loB Ir uirt^eKua kuršriui akių. 
kreivų akių, n«mlegto ir kitų kdblnnig. Ą)i>-
rijalo ctyda a tk re ip ta į iuokyU!o« vaikus. 
Egzaminuoja akis ir teisingai prirenka aki
nius. 1VQ<U'1 oiti pas svi-timtautĮ ir mokėti 
UauKiauf 

Valandos nuo 11 ryto iki 7 vai. vakare . 
Nedaliomis nuo 9 HgJ 1 vai. po pk'tų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Opnenheimer krautuve. 

TelefoiiMN Drover »6<>0. 

3157 South Western Roulevard 
Kampas W. 85-tos gatvės 

1 - ~ - ir; 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju . laido

tuvėse ko pigiausia. Keikale nu ldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, Dl. 
Tel. Canal 2199. 

TKI . McKIM.KY 4988 

DR. S. BIEZ1S 
C.YUYTOJAS IK C'KIKIGAS 
VAIANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3125 \V. 38TO1. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kedzie ave . 

PEARL OUEEN 
K 0 N C E R T I N 9 S 

Dabar yra patvirCntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
Jija koncertine ir augdtai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merlke. Mes galime jas parūpinti 
augSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur j išsiun
čiame dykai. 

6E0RGI & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., Cbicago, UI. 

WM89k 
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DIDŽIAUSIA Į lETUVIoKA KRAUTUVE RHICA60JE 
mmmmmm 

PBARL QU6BN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musn krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikali skus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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