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Anglekasių Atstovai
Apleido Konferenciją

ANGLEKASIŲ AT8T0VAI 
APLEIDŽIA WA8H 

INGTONĄ.

Baigiasi anglys; streikas 
tęsiasi.

Washington, lapkr. 2S.--Va
kar po (dėtų anglckasią su 
ojmmtoriai* tarylms galų-gnlc 
pert mukta po ilgų diskusijų. 
Angb‘kasin atstovai atsisakė 
ilgiau tarties, kuomet kuro* ad
ministratoriui' Garfield angie- 
kasiam* pasiųlė tik 14 nuoš. 
'langiau ur.mokesties.

Angh*kn>ių atstovai pasakė 
daug karčią žodžių kaip ope
ratoriam*, taip Garfieldui. 
kurs pasiųlė tiesiog juokingą 
nuošimtį, ypač jm to, kuomet 
Darlsi sekretorius Wiisonus 
buvo pasiutęs 31 nuoš. (3l.(Mi) 
daugiau užmokesties.
* Veikiantysis angiekasių or-: 
ganizaeijos prezidentą* Leuris| 
(Miliai goję pareiškė, kad jei 
tarp augštesniųjų valdininkų 
nėra susiklausymo, tad never-l 
ta ilgiau tarties.

Didžiuma anglekasių ntsto-į 
* vų jau apleido IVasbingtoną.

lt ori ii s |m» kabineto susirinkimo 
pasiųlė 14 nuoš. Suprantama, 

'operatoriai sutiko. Imt anglc- 
kasiai atsisakę ir klausyti apie 
tai.

Savo keliu, buvęs pinigyno 
sekretorius McAiioo faktais 
prirodo, jog operatoriai iš ka
syklų ima tokį didelį (teiną, 
kad jie Im nuosavos skriaudos 
galėtą net (mdvignbinti užmo
kestį anglekasiam* (todrnug 
ne|iakcliant anglims kainos.

ANGLEKASIAM8 PASIŪ
LYTA 14 NUOŽ. DAU
GIAU UŽMOKESČIO.

Apie tai nenorima nei 
klausyti.

Washin<taa, lapkr. 27.—Va
kar anglekasią atstovų ir ope
ratorių susirinkiman atėjo ku
ro administratorius. Jis atėjo 
tuojaus js» kabineto |s»sėdžin. 
Atsineš'-* visus pl«*nux. sulig 
kurių vyriausybė mano sutai
kinti anglekasius su darKla
vini s.

Vieni ir kiti susirinkime Iu- 
Kai-kurie visgi dar pasiliko heriavo. kokias naujienas pa- 
jialaukti, ką tolinus pradės vv-!1*^?’** būro administratorius, 
rign^-hč. ’ (b"™ j°b turi teisę angleka-

'siams užmokestį nustatyti.
Paskaitė Dr. Garfield savo 

pranešimą. Jis jiažymėjo. jog 
šiandie angiekasiai yra kar
kas geriau apmokami, kaip 
kitų 'larho šalių darbininkai. 
Kadangi vyriausybė stipriai 
stovi už tai. idant publikai 
anglys nebūtų pabrangintos ir 
podraug angiekasiai patenkin
ti, jis anglekasiams padidina 
didesnę 14 nuoš. užmokestį.

Ant galo pareiškė, jog jis už
mokestį (išdidina nepriversti
na i, bet tik pasiuku

hkdto traU^ra.

Pabaigus skaityti jam tą 
pranešimą susirinkime angle 
kasių atstovai pakėlė tiesiog 
trukšfuą. Veikiantysis prezi
dentas Lmris pašiepė tą pa
siūlymą ir pasakė, jog darlii- 
niakai ne kuomet nesutiksią.

Levis paklausė kuro admi
nistratoriau^ kaifigi busią su 
Darbo sekretoriaus Wilsooo 
pasiųlymu. Tasai pirmiau bu
vo poiųlęs 31 nuoš.

Dr. Garfield' atsakė, jog sek
retorius Wilsonas mėgino at
likti arbitro darbą, žinoma, 
jis veikė vyriausybė* vardu. 
Bet 31 nuošimtį daugiau už
mokesti'** (tasiųlė sulig nuoša
lio* (Mižiuros. Ir jei tuomet 
butų buvę susitaikinta, butų 
buvę l<<*b to. Visgi vyriausybė

I

VOKHOIAI ATSISAKO 
PILDYTI TAIKOS 8Ą 

LYGAS.

VOKIEČIAI STOVI Ut KA
RĘ nt MONAR 

CHUĄ. Pertraukta Karė Lietu
Prancūzija nepaliuotaoja vo “UĮUnnis genijus su

• šaudytas Darniuos kareivi?.kieti? nelaisvi?.

Londonas, Inpkr. 27. Vo 
kiečių valdžia atšaukė iš Ver-j 
sailieso taikos atstovybės na-Į 
rj, Dr. Simson, kurs yra rei-; 
kalingas ratifikuoti taikos su-' 
tartį gruodžio 1 d.

Pirm to vokiečių taikos at-j 
stovai buvo ]tan*ikaluvę taikos 1 
konferencijos pirmininko Cle- 
)iH*nc<*iiii (taliuosimti iš l*ran- 
euzijos vokiečius karės ne- 
laisvių*. į

Konferencijos (urmininkas 
jiems atsakė, jog nelaisyini 
bus pnliuosuoti taip veikiai, 
kaip veikiai Vokietija išpildy
sianti kni-kurins 
tarties sąlygas ir 
reikalavimu*.

Ligšiol vokiečiai 
pilnai išpildyti kaikuring ar- 
mistn*ijos sąlygas, surištas su 
savo laivų skandinimu, nepri- 
stati*mu talkininkams reika
laujamu laivų, Pulmltijoje ve-į 
dninn politika, prieš taikinio- direktorių*, 
kus V'sluma pro|>aganda ir t.‘ _____
t.

Konfenmcijos pirmininką* 
pažymėjo, jog vokiečiai Imti
nai turi (tildyti sąlygas ir rei
kalavimu* ligi mažiausiojo 
dąikAo. jei nori-lurėti taiką ir 
apsisaugoti naujų nesmagu
mų.

Clemenccau sako, kad jei tai
kos sutartis gruodžio I d. ne
bus jMgalinus pilnai ratifi
kuota. už tui reik* kaltinti, pa
čius vokiečius. Nes vokiečiai 
nors pasiilgę taikos, liet nuo
lat mėgina išsisukinėti su iš
pildymu sąlygų.

taikos su- 
pricdinin.*

užtrunka

EI Pana, Tex., lapkr. 2S. — 
Geli. belipė Angeles, Meksi
kos revoliucijonierių vadas, 
žinomas (Jočiam (uisaulvj uti
litarinis genijus t'arninzos ka
rtuvių sušaudyta* lapkričio 2<i 
dieną mieste Cliibuahun Citv, 
anot apturėtųčia žinią.

Kares tcis#io jis atrastas 
kaltas |takiliin<* (iries Meksi
kos vyriausylm. Teisė jį ketu
ri generolai.

Generolu Angeles galėjo iš
gelbėti nuo migalahiniiiHi da
bartinis Meksikos prezidentas 
(’arranza. Bet jis to nejiadarė. 
Nes Angeles buvo jo (sditikos 
priešininkas.

Gen. Angeles buvo suimtas 
nrti Parral su kelini* shvo j»a- 
gvlbiainkais ir kuoveikiau* 
pristatytas j •(liilnialiua.

Jis buvo atžymėtas prnnru- 
zą vyriausybės Garbės Mari
jono kryžiumi. Kitnonmt buvo 
Meksikos utilitarinio instituto

I

ITALIJA PAŽADA SU
TVARKYTI D'AN 

nunzio

Berlynas, lapkr. 27. — Pnst- 
dnnw* prot«*stnntų Imžnyėiuj** 
aną dieną įvyko |*aimd'los už 
kritusius karėje vokiečius. I’.i ’ 
IHakiose dalyvavo vietos gar 
nizonas. Buvo ir gen. I.udm- 
'lorff.

Susirinkusieji karininkai iri 
civiliai krikštavo, kuomet (m-j 
mokslininkas |mkvietė juo* 
vienyti'** idnaujinti nionarrbi 
įą ir liepa bijot i mirti, kuomet 
ateis laika* |*asiskaityti su mi
vo priešininkais.

BERKMAN BUS DEPOR
TUOTAS.

Wa*hington. lapkr. 27. — 
Iiiimigracijos biuras Darl*o 
d'*|>artnm<*n1 ui rekomendnvo 
deportuoti .*inan*hist._ Bcrk- 
mnn. Darlsi s'*kroforius pal
vi rtino n-komendacija.

Anarchistės Goldman «l**|s»r- 
itaviiiHi kinu-imtu dar gnluti- 
įnai m*apsvurstvtas.

-------------1--------------

Į PATVIRTINO UNGARUOS 
KABINETĄ

Budapeštas, lapkr. 27. 
(Talkininkui patvirtino naują 
ii ngnrij'i- kabinetą. Premje
ru yni Kari lluszar.

viii su Vokiečiais
Vokiečiai ginklus ir medžiagą 

paveda Lietuviams
UOl’ENIIAGEN. Inpkr. 2S. Talkininką komisija Palial- 

lijujv .-ii>1:iIh|«- utilitarinį veikimą lietiivią mi v.ki'viais-ni- 
sais. Vieniems ir kitiems į>akyta |Mi.-itmukti į «leninrkarijos 
linijas, nustatytas spalių -**»o <1.

Taip lient |iraiiešaiii:i iš Kauno.
Anot žinią, lietuviai sutik**’|a*rtraukti veikimą prieš vo- 

kieėius-rusiu lik mi sąlyga. j«*i tie lietuviams |*aves visus savo 
ginklu* ir visą karė* m<**l/.iagą, kokią turi Lietuvoj'*.

Voki's'iai-nisai sutik,, išpildyti lietuvių reikalavimą.
V'»ki'*vią-ru>ą p;t>i1 įlinkimus į |wi*kirtą liniją bus prižiuri- 

ma< pačią lietuviu. Lietuviai gvarantiioja neatakuoti savi 
priešininku ir liuesai jį praleisti Vokietijon.

(Telegrama neaiški. .Iri v'»ki'*či:ii-ruMii sutiko ginklus ir 
vi*ką |inirsti lietuviams, matyt, lietuviai juos nugalėjo, via 
aiškus dideli* lietuviu laimėjimas).

Gal utims kasyklas.

Taip įvykus, darbininkai 
dar lubjaus atsisako eiti dar- 
Imi n. Taip daryti šiandie jie th- 
ri priežasčių.

Atrodo, vyriausybė bus pri
vemta užimti kasyklas ir le'*ęti 
katu patinka streikuoti, gi, 
kam ne, dirbti. Bet, sakoma, 
tuomet darbininkai dar stip
riau auriryš vienyltės ryšiais 
ir kasyklos stovės tuščios, Už
ėmimas kasyklų tik tuomet 
butų (Msekmingas, jei darbi
ninkams butų gvarantuotas 
Darbo sekretoriaus pasiųlvmas 
—H! nuoš. daugiau uždarbio.

Tikras gnhmrairls

Angiekasiai šiandie atsisa
ko dirbti vientik todėl, kad jie, 
kaip sakosi, mažai gauna už
mokėti už darbų. Užmokesčio 
reikale tad ir tarybos buvo ve
damos. Angiekasiai jau buvo 
atsisakę nuo kitų reikalavimų 
ir tik vieno uždąriiio klausi
mas btivo aptariamas.

Prasidėjus taryboms, opera
toriai pasiųlė 15 nuoš. dau
giau. Angiekasiai nesutiko ir 
jiarrikMlavo 40 nuoš.

Paskui operatoriai pasiūlė 
21 nuoš. Angiekasiai ii su tuo 
nesutiko.

P<ų šito Darbo sekretorių* 
IVilsonas pasiųlė 31 nuoš. An
giekasiai sutiko, liet operato- 
eini v>n t inrinlinr*j • g- a •• k f

jiem- negalima tiek mokėti ne- 
»**iir’nant anglinis kainos.

Pagalinu* kuro administra

Basle, lapkr. X.—Gauta ži
nių. jog Italijos vyriausylM* 
‘pranešusi Jugoslavijai, kad ji 
sutvarkysianti lakūną d*An- 
nunzio ir neieiafanrti jam to- 
liaus šeimininkauti Adriatikos 
jūrių (lakrašriai*.

Italijos vyriausylM* sak<»si. 
jog Dalmatijos klausimas bus 
rišamas sulig taiko* konferen
cijas norų. D'Annunzio bus 
sulaikytas nuo miesto Spalato.

Muskegane. Mieli., jmvojin- 
gai pasišovė Artbur Way iš 
Cliicagos.

Jis yra jaunas. Buvo pa
šauktas kareiviauti ir greitai 
paliuoauotaa & tarnybos.

Way susirūpinęs kodėl jam 
nebuvę lemta dalyvauti karėje 
ir už tai pasišovęs.

tei-

JAVŲ UŽ DERĖJIMAI BUL 
GABIJOJE.

NEVYKSTA VEIKIMAS RUSŲ GENEROLAMS.
MINDŪNAM. lapkr. 2S.— Bolševikai iš Ma.'kvos praneša, 

jog ju kariuomenė Volgos fronte varosi pirmyn. Gen. Deni, 
kinu s|s«ko> visur stumiamos atgal ir krinta miestui (Miškui 
miestus. Nedaug nelaisvių tenka paimti.

Bolševikui taippat inėję Ukrainon.
Omsko fronte liolševikų kariuoiiieiiė |ia»ivariusi už KN) 

mylią rytuose nuo Omsko ir jaasiekusi ežerą ('linui.
Admirolas Kolėukn* su savo kariuomene traukiasi vis to

liau* j rytinę Nilieriją.

i Sofia, lapkr. 27. — ftįuiet. 
Bulgarijoje buvo nejiaprastai 
dideli javą nžderėjimai. j

Ypač užderėjo kviečiui. l:ii-'„ 
ri<* npkamuojumi $2-**0.<mni.<nni,

PAVOGTA DAUG KURKI 
NŲ IR ŽĄ8Ų.

REIKALAUJA PERTRAUKTI BLOKADA.
(X)PENII.\GEN. Inpkr. 2S.—f’in rusą l»olševikų atstovas 

Litvinov veda tarybas mi Anglijo* ut**1«»vn (l’Grndy rei kale 
.Jisimainymo nelaisvių.

Litvinov pirai vi*ak«i tarvl*o*«« pan-iknlavo. kad Anglija 
|**rtrauktu blokuoti Itnsiją.

Spėjama. jo-r Litvinov prie progos |irisiminsiąs ir apie 
taiką, liet O'Gradv neįgaliotas ne tik tarties. Im*1 ir kalbėties 
taikos klausime.

Nes administratorius turi 
šių nuztatVti užmokestis.

Naprivara dirbti.

Viai anglekasių atstovai 
vienbalsiai išreiškė nepasiten
kinimą. Jie pasakė, jog darbi
ninkai to juokingo pasiųlymo 
ne tik nepriims, bet ir dirbti 
neia Ir niekas jų negali pri
vemti dirbti

Dr. Garfield pareiškė, jog 
vyriausybė nei neturj noro pri- 
verati darbininkus dirbti. Bet 
ta pati vyriausybė visuomet 
duos pila? apsaugą tiems, kat
rie nori dirbti.

Operatoriai, matyt tirdyje 
džiaugiasi. Bet išviršutiniai 
jie taippat parodė kiek nepasi
tenkinimo. Sakė, jie pagalvo
sią, ar jiems bus galima mokė- i 
ti 'iaugiau darbininkams nepa-

butų žiūrėjusi, kad publika j didinant anglims kainos, 
(visuomenė) ut-bulų -kimu-. Taip be nieko ir pasibaigė: 
džiama. susirinkimas.

Kuro a«uoinistrutor.*aus pa- Rytoj įvyk* d«r viena- susi- 
l-iufyina. knr-kas svarbesnis.|rinkimas.

Paryžius, lupkr. 2K.—Jugo
slavijos atstovybė taikos kon
ferencijoje augščiausiąjai tai
kos konferencijos taryliui in
dą vė notą, kurioje atkreipia 
domų į (takeliamas suirutes 
Adriatikos jūrių pakraščiai*.

Jugoslavijos atstovybė tvir
tina. ka< I jri ten stovis ne|Mi- 
geri*siąx. tuomet Jugoslavija 
pradėsianti utilitarinius žy
gius.

Londonas, lapkr. 27. — An
glijos kabinetas skubiai ap
dirba sumanymą duoti Airijai 
savy valdą. Sumanoma Airijo
je įsteigti du parlamentu.

Visas Airijos reikale suma
nymas dar pirm Kalėdų bus 
mduotas parlamentui.

ESTONUA UUOSUOJASI

Aną dieną krautuvinink:i- Į 
Mnx Simkin Soutb Water gal.i 
turgavietėj prisipirko (tilnąj 
vežimą kurkinų, žąsų ir ančių. 
Sakosi užmokėjęs upie tūks
tantį dol.

Jam važi u<>jn n t namo 
Muzvell) vienoj** gatvėj** jį 

i sulaikė du žmogų. Tiedu pa- 
sisakė esą (lolicmonu ir pra
nešė. jog Simkiną areštuoją, 
buk, už neturėjimą prie veži-l 
mo miesto lireurijo*.

Nusivylę žydelį |>rie vieno 
Miliūno apgavikai su juo inėjo 
vidun neva juitelefnniioti poli
cijų* įmo'U'loti. Vežimus (at
liktas gatvėj** Im* jokio* prie
žiūros.

Po “pasikalbėjimo" telefo-; 
nu Sinikinui lie|>ta važiuoti į 
namo. Ai* išėjo laukan ir nėra-i 
<lo vežimo su paukščiais.

Tuo taniu ir "poliem<»nu" 
nuėjo savai* keliai*.

Kol-kas nesurasta* nei ark
ly*, nei vežimas. Gi apie kur-, 
kinus ir žąsis su antimis ne-: 
gali hut nei kalbos.

Meksikos Parubežiais Su
traukiama Kariuomene

KABINETAS TARIASI 
MEKSIKOS KLAU 

SIME.

Nelengva pasakyti, kas bos 
toliau*.

Revelii. lapkr. 27. — Esto- 
nijos vyriausybė pareikalavo, 
kad rnsų šiaurvakarinė gen. 
Yiidenico armija pertrauktų 

• savo utilitarinį veikimą Esto- 
i uijos ribose. Rusai, sakoma, 
‘sutikę su ttm reikalavimu.

I MEKSIKA AT8I8AK0 NL 
DYTI S. V. REIKALĄ YIM4.

t
Nepaliuoeuoja konsuliaro 

afente Jenkinso.

NEGYVUOJA YUDENIOO 
ARMUA.

Revelis, E*touija, Inpkr. 27. 
— E*tų armijos vadas gen. 
Knot* praneša, jog gen. Vude- 
ničo armija danginu negvnio- 
janti.

Wa*bin<ton, Inpkr. 2*.--Vv-j 
riaiisyls* gavo Carranzos atsa
kymą. (‘nrranz:i atsisuko mai- 
švtieh j suareštavimą Meksiko
je Jenkiuso. Vadinusi. Meksi
kos ]»r**zi*i'*ntns atsisako pn- 
liuosuoti S. V. 
agentą.

Carranzos atsakymas m*|ui- 
I skelbtas viešai. Gul tas bus |«i- 
idaiyta |m* kabineto susirinki- 
mo. Ne* šiandie kabinetus ir 
vėl tariasi klausime, kas to
liau* pradėti su Meksika.

Tuo tarpu vyriausybė į 
Meksikos purubežins sutra u- I 
kia kariuomenę. I

Niekas neguli išsakyti, kas 
gali įvykti artimiausiomis die
nomis. Nes Ciirninza tiesiog 
provokuoja Dėdę Šamą.

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

Megico City, lapkr. 2& — 
Meksikos užsienių reikalų 

|uisekretorius llilario Medina 
pranešė, jog suareštavimas K. 

iV. konsuliaro agento Jenkinso 
nėra (iriešinga jokiems tarp- 
tuutiniiims įstatymams ir Suv.

i imprivnlo remtien 
tais įstatymai*.

| Pasekretorius nieko neprisi
minė apie tai. kad ('arranzn 
neatsako į N. Valstijų vyriau- 
sybės mitą. Tik imreiškė. jog 
•lenkins gali Imt imliuosuotas

■ (mrupinus reikalingą jmrankąr 
liet ligšiol (atrankos ne<liHHLff- 
liia. Pagalinus Meksikos fede- 
ralė tyriausvIn* negali mnišy-

* (ties į atskiriu valstijų reikalus, 
-lenkins suareštuotas Puvbla 
valstijoj** ir tas reikalus, sako, 
šiandie esąs tos valstijos tei
smų ranko*na.

k->-»l><ri v.Mi>

LAPKRIČIO 28 1919 M

Chicago. Išdalic* apsi
niaukę šiandie ir rytoj; pra- 
mntomn** sniegas; rytoj trupu- sąjungon 
t į šilčiau. ISoialoia.

Runas, lapkr. 27. - ltali 
jos vyriausybė atstovu tautos 

paskyrė senatorių
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Prenumerata inokiuU IMcalno. Mi
kas skaitosi nuo ubnralymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint pcrmainiu 
adreso visada reikta prisiųsti Ir M-nas 
adresą* Vinimi ireriaiisin -l»i«tl Išpor- 
kant krasoju ar eapreac "Alonay or- 
dar" ariu įdedant pinigus | .-c*Ui- 
truoto lal*k,.

“Drautu” Publidun, Ca 
IM* W. 4M Si CUct,«, UL

Tcdefona* MeKtaOry ai U

jalistats sutarties nedarys. 
Mat socijalistų tarpe bus at
stovų, su kuriais nepatogu 
tartis.

P-nas M i Mino buvo sociju- 
ILstas. Jis tarnuvo prie gele
žinkelių. Italijui įstujunt j ka
rę jis (Mibėgo į Šveicariją, kad 
nereiktų eiti į kariuomenę, 
Šveicarijoje p. Misaiio daly
vavo maište, tajio suimtas ir 
išsėdėjo pusę metų kalėjime. 
Laisvai ir tvarkingai Šveica
rijai p. Mistino buvo nejMiken- 
ėiaiiias: jį išleidus iš kalėjimo 
jam lie|M* išvažiuoti. Tudu jis 
persikėle į Vokietijų, su kuriu 
ju tėvynė kariavo. Užtatai liu
li jo* teisinas jį prijMižino *avo 
šalie* priešu ir paskyrė jam 
mirties liausinę, kurios nuga
lėjo išpildyti dėlto, kad pas
merktasis buvo Vokietijoje. 
Italijoje yra du didžiausi mie
stai Neii|H»lis ir Turimi*. Abie
juose t;i|»o išrinktas atstovu į 
parlaai<4itų tas |miI* p. Mi.*a- 
llo.

Kaip kilų šalių |mrluiiien- 
tuo-e taip ir Italijoje atstovai 
turi nepHliriiamylię. todėl p. 
Mistino galėtų 
Rymų, vadintis 
y. gerbiamasis,
parlaim-nto |*»*<•* Ižiuo-e. 
nežinia ar |»ats 
nepri|wžintų. 
turėti
reikia atiduoti teismui. Jeigu 

•Amerikos kongresas neprisi
ėmė p. Ib-rgerio. tai ka gi kai- 
Indi apie p. .Misuno.*

Visgi šitas dvilinkas išrin
kimo faktas imihkIo. kud Itali
jos rinkikai ne|Htgyrė suvo ša
lie.* už prisidėjimų prie karės. 
Ministrų pirmininkas Nitti tų 
unito, supranta ir aiškiui tų 
pasakė. Lilieralai ir radikalai 

i tautininkai įvedė (talijų į ka- 
1 ni. katalikai jo nenorėjo, liet 
jum įvykus dirbu išvien su li- 

;lH>raliiis tuutininkais. Nociju- 
| Ilsiai buvo priešingi iki galui. 
Rinkimuose jie laimėjo dnu- 
giausiai. katalikui laimėjo 
taip-gi. lud mažiau, o liliernIm 
tautininkai su tokiais |iat ra
dikalais prakišo kiiosmnrkiau- 
smi.

f

%

Iš Italijos Rinkimp.
Italijoj** daugiausiai laiinė- 

jo sucijalistai. Parlamente jie 
turės 156 atstovus. Katalikai 
turi* 100, o visos kitos (Mirti- 
jos turis upie .'Mm. K ai-kurie 
bijosi, knd Italijoje nepasida
rytų katalikų ir Mvijulistų su
tartis. Tai sutarčiai yra (Mina 
to: abeji nepripažįstu dabar 
tinės karališkos valdžios. So- 
cijalistai jos nepri|uižįstu <l«-l ' 
to, kati jie niekur karalių ne
pripažįsta, o katalikai yni j 

priešingi Italijos karaliams 
dėlto,kad dabartiniu karaliau*' 
tėvo tėvas Vietom* Emiiuiii 
uoli* Antrasis neteisėtai užė
mė Rymų jr visų Katalikų 
Bažnyčiai priklausiusių vn*s- 
jiatijų 1870 metai*.

Nuo katalikų at-tovų pri-! 

rijnli—.

]>aįvažiuoti i 
Onorabile, t. 
ir dalyvauti 

Tik
parlamentu* 

knd ju nenori 
savo tar|s«. ir knd ji

•
ff kiaušy* ar dėtis .-u soc" 

tais ur n<*. o mm tu *u*i<lėjiitm i 
priklMusy* ar Italijos karu
lius liksis ant susiu, ar m*. 
Tai gi nuo katalikų daliar jiri- 
klauso Italijos karaliau* liki
mas. Nesorijalistiškieji to* šif- 
lies jmlitikai dabar, Ih-hIhjo. 
smarkiai dirba, kad tik kata 
likai su sucijalistai* įie.-n-i 
dėtų. Tie |K»litikai dabar gėrį-Į 
sis po] težini, kad tik jisai mi 
laikytų kataliku* atstovu* 
nuo sutarties 
atstovais.

l'ojmžiu*, 
della Cliicsa,

Prancūzijos Parla 
mento Rinkimai.
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Karės laiku radikališkai-li- 
Is-mlė PranriiaijiM ministerijų 
savo šalį valdė geležine run
ka. Rinkimams atėjus dau
giniui tikėjusi, kud Prancūzija 
protestuos prieš tai. ir kad į 
purlum<*nta taps išrinkti dau
ginusiai kairieji gaivalai. I)u- 

, . Ivkų žinovai n«*daug jautė tos 
su socijalistais I.’ . . ....baimes, nes Prancūzijoje rin

kimų įstatai vra toki, kad į 
Jokūbą* parlamenta labai sunku vra 

italus, turi patekti nevaldančio* partijos 
visas Italijos piliečio teises ir atstovui. Visa laimė. ka I 
teisę darbuoti* Italija* |ioliti-j Prancūzijoje |uiėiuo*e žiuouė- 
koje *ulig savo išmanymo, |ia-yni didelė daugybė visokių 
naudojant vi*ų gaivi*-, kokių partijų, lodei ir valdančiu* 
jis turi, liet kaijio ib*n<*dik-į |Nirtijoii įtekmė ant rinkimų 
tau Penkioliktasis jis. veikiau yn« vi- "i pak<*nėjama, ne» ne 
šiai, laikysis nuošaliui ir dėt j viena partija valdu, o kelios 
to klau-iimi apie katalikų *u- .ti<larin-io* 
tartį su s<M*ijali-niis palik-1 
aptarti juitieins katalikų atstu 
vums

J<*igu jMi|icžiii- 
pagii-zo* jau-mam- 
jisf šiandieninė** 
lengvai gidėtų prašalinti liuli 
jos karulių i 
budu ntsiniukėti už p< 
d»*siin< in imtų -kriiimlns, 
|H>p- -’in- t«, ne|iadary.-. n< 
lM*siviidiioja kerštu. Kais 
klaii-imą iii- pati Iii 
tauta, arba ti** socijal 
kuriuo- karališkoji vii

kuijH* .1 
yni

Ii

Kuomet Kalbama Apie
*Kai-kurieuu rausą veikė- ku tokį vedėją gauti. Tokiam 

jams, ypač nodalyvavusiem* algos — pagal datartinio pra- 
pastanune Federacijos kon- gyvenium branguni 
grėsė, ne visai aišku, kam Fe- mokėti į mėnesį apie $150.00. 
dcracija ima iš savo narių — 
draugijų po 6c. nuo nario. 
Vieniems atrodo tasai mo- 
kesuis perdidelis, kiti prie
šingi abelnai nustatytiems ii 
Hugšto uiokesniams. Girdi, 
žmones, reikalą atjausdami. 
ir l>e privertimo, bet ii savo 
liuosos valios sumestų gal ir 
dur daugiau pinigų.

Tad ne pro šalį bus dalyką 
I*aaiikinuK.

Norint tinkamai sutvarkyti 
Katalikų Centro reikalus — 
reikia (aidėti neinaža lėšų. Juk 
Centras tas turi būti gyvas ir 
veiklus. Neužteks užrašinėti 
gaunamus mokesnius išsiun
tinėti (Hikvitavimus. Tokį dar
bą galėtų atlikti mergaitė j 
į Kirą valandų dienos darlio. 
Bet n ikiu vesti visą milžiniš 
ką darlsi mašineriją.

1) Balui r prie Federacijos 
priguli keli šimtai įvairių argu 
uizacijų. Bent antra tiek katali
kiškųjų draugijų dar nepri
guli. Reikia padėti daug dur
is*. jus pritraukiaut prie vie- 
nyik*s. Iš to nuolatiniai susi
rašinėjimai. atsakymas į įvai
rius užklausimus, davimus nu
rodymų ir t. t.

2) Neužtenka įrašyti drau
gijas į Fuleraciją. Reikia dar 
jus nuolat informuoti a(>ie vi
sli* liėgančius musų visuome
nės reikalus, dalintie* min
iomis, sumanyniais. Reikia, 
kad gyvos idėjos nuolat vaik
ščiotų per musų visuomenės 
kūną. Tud dažni utsišaukimai.

! paaiškininuti. užklausimui ir t.
t. I u ritą būti siuntinėjami.

.'!) Būtinai reikia leisti, kad 
ir nedidelį (pradžiai nors S 
(Misi.) mėnesinį leidinį, kurį 
siuntinėti visoms naivi n s — 
dniiigijoms. neimant už tai 
yjiatingu juokesnio.

Viską a]įskaitant iš Fcderu- 
rijos raštinės turėtų kas mė
nuo išeiti lient HMM) įvairių 
laiškų ir |iak<‘*tų. Vienoms tad 

' markėms kiek išeina.
Daliar algos. «Sekrelarijutas 

'duliar dar nėra tinkamai su
sitvarkęs. Tad ir išlaidos dar 
nv|M*r<lidžiausios. Mokama al
ini tik vienai stenografi-i. Bet 
taip toliau nebegali būti, nes 
darini <lHUg daugiau, negu 
viena st<*nografė gali atlikti. 
Reikalingas giliui inteligentiš
kas darbininkas—sekretarija- 
t<> vedėjas, kurs visas savo 
(injėgas ir visą savo laiką pa
švęstų vien Federacijos rei- 
kiliams. Vra viltie* trumpu lai

• 
daugiau vietų turi kairieji 
repu b| i komi i. t. y. žmonės, ku
rie pirmutiniu l’runcuzijos jiu 
litikos tikslu stato kovą su 
krikšėioiiiju, ypatingai su ka
talikyste. Jų (turlijai teku 123 
virto*. .Iirnu labai artynui y- 
ra radikalų (turlija, prie ku
rio* (iriklauso put* delneli- 
<*<*iiii. Ta gavo 57 vietas.

Keturios MM*i jai ištiško* par- 
lijo* turi 175 vieta*. Jie visi 
visuomet (Mireiiiia valdžios su
manymus skriaudžiančius ku- 
talikystę. Tokiu budu katali
kystei ((riešinga politika Pran
cūzijoje r» užtikrinta 355 lial- 
sais prie* 195. Jo* negalės su- 
•dabdinti rvi 126 progresirtai, 
nors ir prisidėtų prie (torse- 
klojamųjų, m** sudarytų tik 
231 balsi. I^-Ilo tikėjimo prie, 
-a.* Clcuienceau gali j<a*i- 

■ džiaugti rinkimai*.
Sunku pasakyti, ar tas 

džiaugsimi* bu- ilyn*. I l’nin 
elizijos jiai lamml.’i įėjo 356 
naujų asmenų, kurie <lnr 
niekad iki šiol uėra buvę par- 

il.iita-nlc. Kai kurie iš tu .imu

i<> reikės

į metus išeina $1,800.00. Pri
dėjus spaudos iMaidas, spaus
dinimą mėnesinio leidinio, kon 
stitucijų, knygučių, atsiiauki- 
mų, ofiso ir pnčto išlaidas — 
susidės j metus keletas tūks
tančių dolierių. Tie tūkstan
čiai gali susidėti tik iš labai 
dideliu skaičiaus narių. Kitaip 
tų 6 centų į metus jokiu budu 
neužtektų. Bet gal geriau butų 
ne mokesniais, o aukomis tuos 
tūkstančius surinkti.* Buvo 
mėginta ir taip iipmdžių da
ryti. Per 8 metu* inplaukė 
aukų Federacijom reikalams 
300 su viršum dolierių. Žino
ma, energiškai agitaciją pa
vedus, si unt i nėjau t tūkstan
čius laiškų, kalbėtojus po ko
lonijas — galima butų vieną 
-kitą tūkstantį per įlietus pri
rinkti. Bet atsiminkime, kud 
tų visokių aukų rinkimų mes 
turitue net jau ir (lerdaug. Pa
galiau* aukos — tai nėra tik

ini regulerė ineiga. +vas kita 
icguleri mokestis. Užsimokė
jai — tai prigulk Ne — tai ne. 
Juk su visomis organizacijo
mis tni{>-]Mit nei musų idėji
nės draugijos nei |>ašelpinės 
Im* regulerių mokesnių neaj>- 
siciua. Deltų ir Federacija jau 
1914 metais nuo aukų sistemos < 
(icrėjo ant mokesnių sistemos. 
Aukos Etile racija i daro tik 
{turupijos. Visos gi draugijos 
moka regulerę mukesnį. Mo
kesnis skaitosi nuo Naujų iki 
Nuujų Metų. Nutarimas apie Į 

6c. į įimtus nuo nario laivo pa-1 
darytas tik šią vasarą.* Užtat į 
už šiuos 1919 metus draugi
jom gali mokėti (Migai senovės 
|h> 2c. (Kai-kurios net |m> 12.). 
Tačiau nuo naujų 19*J> metų 
visoms draugijoms, prigulin
čioms prie Federacijos, kaip 
cent rali ličius, taip ir vietinėms 
mokesnis bus vienodas — 6 i 
centai j metąs nuo nario. (Di- I 
d<*sni tnokestiiui. žinoma, bus 
priimami su (nulėką). Tą iiio- j 
krsnį reikės įnešti ne vėliau, 
kaip iki 1 d. liepos mėnesio. 
Uentrnliiuų organisacijų kuo
lais ir skyriai nereikalauja tų 
mokesnių mokėti, nes už juos 
užmoka Centrą*. Fed. Sekr. |

Partoso Partoglory 
Tuomet Milijonai Žmonių Šaukia: 
Šaltinis tikros ir geros sveikatos yra Partoso aptieka 
Mikalojus C Paries, savininkas garsingos visam pasantyj' Partoso Aptiekus visuo
met turėjo mintyje vieną sielų: sąžiningai patarnauti žmonėms su gera pasekme. 

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

V teitas bulelis Pailcglory kainuoja..
Penki buteliai Pai toglory kainuoja...

VYRAMS
• •••••

Geriausias vaisia* sustiprinimui kraujo, nervų ir sveikatos.

Sekite Pavyzdžiui Milijono Žmonių Ir Tuoj aus Užsisakykite Partoglory

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

• t

GYVENTOJAMS NEW YORKO IR APIEUNKES
PARTOSO AP1 IKKA atniaryta šiokiomis dienomis nuo S vai. ryto iki 7 vaL raka
nt. Nrdėlioiuis nuo S vai. ryto iki 2 vul. |»o pietų.

• K «
KALENDORIUS 1910 METAMS.

Kns prisius ui akynni ir pinimis. avus kuk-ndorių 192<l m. 
kni|H« dovaną. su kuriuo įpilt* parmlinli kiivo kamitrius.

.n. .................
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TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 kr pusę pr. į met.

/ - -

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. t
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i Rymo ir tokiu j^a|

sutartį.

Prancūzijos katalikai nėra 
taip susiorganizavę į |silitiškų 
partiją. kaip Belgijoje. Kon-

'V; senatoriui vra visi, arba Ik*- 
“• veik, visi katalikui, liet jie 

prie katalikystės prideda di
džiųjų savininkų luomo rvi- 
....Iii*. Katalikų didelė didžiu
ma yra (uirtijoje vadinamoj** 
*• Artion l.ils’iale’’. t, y. Jais- 

principų vykini mus ap.*ė 
jinie. Tojr (Mirt i joje yni nuiža.* 
nuošimtis ir'ikim ių žmonių. 
Ih-| jie vi-i pripažįsta reikulų 
duoti laisvę katalikystes jut- 
•žiiirni i* ii iv-skrmiisli katali
kų už jų įsitikinimu*. Abi tir 
dvi partijų* drauge iielnė 1<C» 
virtas {■<• rlaiiirjitr.

t

jųjų ne|iadary^ (tonui d r n m n- 
evau netikėto dalyko. Tarp tų 
yra du kunigai iš Al žarijos 
ir I^taringijo*, būtent kuni
gas Wetterle ir kun. Muller. 
Bet kaikurie |iaairodys daug 
kaireimi negu munyta. Da da
bar sunku pranašauti, kaip 
stipry* (tasirmlya bolševikiški

1 «K**j.*|li.-tni. Jeigu jie jau*i« 
sih. ii, lai jie, irai, visai n<»pc- 
sirisly*. B<t labai gulimus 
daigias, kad |iu šių rinkimų ir 
Prancūzija pritirs to, ko yra 
prityrusi Lietuva, būtent, kad 

bolševikai (iries rinkimus nu
siduoda rimtais veikėjais, ir 
tik |n> rinkimų jiarirudo kas 

<są.

I’niiviizų šauksmai, knd bo|. 
šri ikizinns pralošė, yra per- 
*'t'*iii. Tegu praeis (mra'nv 
i« >ių nuo naujo |mii lami'tito 
'riksmų pradžios, tegu paro
dys 
•mo
ka rt 
srvij 
l'i.u

• IVai mujieji, tni t uo
si ii -aki ii. kad Imi|. 
pavojus praėjo pi«

i

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliuciją šiame reikale Laplc. 5 d., Piltaburglie.

“Amerika Lietavių Taryta pnpUįsta ir aptama nta sutarti 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prakybos Bendrovės suksi
me SL<Mn$00.00 paskolos ftvsji-M metams aat sta"

KO MlIUS MI UOKTI ILGIAU? NLDYUME SAYU 
RIKIME LIETUVOS BONUS!

Visus pinigus nereikia dabar ineiti. Dabar perkant boaų 
reikia inniokMi nemažiau $5j00 $100.00 ’• ’’

$.700.00 H ” M $50.0011000.00 "
Sėsk tuojau^ ir išpildęa aplikaciją priaiųak tuojau* reikalinga mokes

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

< i ■■ -------------------------

” $W.Q0 
" $100.00

LIETUVOS BONU IŽDAS
U0 TREM0NT ST. B0ST0M, MAM.

» «

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $.............................ir su šiuo laišku p risiančiu

pirmų mokestį $......................... •
Iju'i gyvuoja Lietuva}

.Mano vardas .................................................................. '..........................................
Gatvė................................................................................................................................
Miestu,. ............................................................................................................................

SKAITYKITE*IR PLATINKITE “DRAUGĄ*
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birbti 
Išalktu ir

Lietuviai Amerikoje.
FATONIC
SKHOMESKBEDHK

Uždirbk 
♦35 iki *50 

į savaitę i
I

Noro sunku buvo sutverti 
dr-jų Vienybę, bet dabar jau 
draugijos gali pasidžiaugti, nes 
budamu* pavieniai nebūtų ga
lėjusio* liek daug nuveikti.

Dr-jų Vienybė* Centrą* tu
ri darbščių valdybę. Stoni rinki
mus laiko du kartu įnėnenyj. 
Saugoja draugijų ir tauto* rel
inius kiek tik gali. Be pirmiau 
nuveiktų didelių darbų, štai ir 
vėl | ui ėmė didelius darbu* 
veikti.

Lapkričio 18 tL laikė susi
rinkimų. Apsvarsčius bėga li
čius reikalu*, jmkeltas klausi
ma* kanlink cennaus arlia nu
rašo Suvienytų Valstijų gy
ventojų, kuris įvyks 1920 me
tuose.

1910 melų surašąs skaudžiai 
atsilic|M* ant musų Tauto*, ne* 
sumažinta beturiu skaitlius. 
Daug užrašyta rusais, lenkais. 
Taš-gi, kad neatsikartutų pana
šiai ir ateinančiai* nie'&ns 
Draugijų Vienybė nutari* būti 
aiu sargylios savo viengru- 
č’iin*. varyti |dariausių agita
cijų, atsišaukti į draugijas laiš
kais ir gyvu žodžiu, kad visi iš 
Lietuvei* lietuviai užsirašytų 
lietuviais, kad ne|mdidintų 
skaitlių musų didžiausių prie- 
šų-lenkų.

Tat, brangus broliai ii sese
rys, tas turėtų visiems rujieli. 
Kada ateis užrašinėtojai, m*. :- 
gėdinkit ]iaklausti ar tikrai už 
rašė, kaip laivo sakyta.

Draugijų Vienybė išrinko 
Komisija nueiti j miesto tary
bų ir paklausti ar Imtų galinu 
lietuviams išeiti j Cenzu rių 
eiles. Jeigu butų galima, Dr- 
jų Vienybė pasistengtų dar
buotiem naudai musų Tautos.

• Pakeltas klausimas apie 
brangi j musų dienraštį “Drau
gę**. Pasigirdo žodžių, kud 
44Draugas” dabar yra rimtas, 
dienraštis, nes rimtai ir aiš
kiai gvildena musų 
svarbausiu* reikalus, taij»gi 
karštai renųa brangios musų 
tėvynės, Lietuvos, nepriklau
somybę. Pasigirdo kallmnčių, 
kad šį vakarų neturime galios 
apverti liti jo gerumų ir naudų, 
kokių jis suteikia savo skaity
tojam*. Vieubalriai liko priim
tas. Dr-jų Vieuyliė* už ergam/ 
ir, kad išplatinti daugiau, tapo 
išrinkta komisija, kuri eis per 
namu h ir ragins jį užsirašyti. 
Kas nori**, ta* galės užsirašyti 
per pastų, ues tų pačių dienų 
ateina, o kas norės ant mėne
sio, tam atneš P. Beisi*.

Taipgi bu* j tari ūkti kores
pondentai, kurie tankiai raši- 
nto Žinias apie lietuvių veiki
au ir gerus darbus. Taip-gi 
praneš ir miesto svarbesniuo
sius nuotikius, kuriuo* teisiu- 
gai paduos “Drauguo.”

Taigi visi skaitvkime “Drau- 
•*”1

tautu*

e

UpkrMo S0 <L 1UB 
nėję po uuiu. 46 Gracu Walee- 
burj, Vwui. prasėdėjo ■niidarieėių

1 sriuMs. ♦

1 N<*i»ril(uvaa 4mt pradžios seimo, 
bet sveuiaėu parnsfiau
apie 20 delegatę

VietuM deieęataa skaito raportų, 
kuriame okantba visas organiaaci- 
jtw . ltlogaa tvarkyinaaia, kari net 
nei Centro pilnos vakb’boa neturi. 
KajKirtte priimtas.

KerdėjUK, Sandaros nekratoriuii 
ir admiuintratoruM, skaito savo ra- 
purių. Ii jo paaiškėjo, kad Sau 
daru turi pilnai užsimokėjusi n na
rių sepiyius šiiutiM ir dvidešimta 
du. Raportas priimtas.

Delegatai kalba apie turėjimą 
mažai narių ir blogą organizacijos 
stovį.

P. Kerdėju* Nkundžiasi apie re
dakcijos Mugą ktovį, kaip per p. 
Jurgeliinij “S.” darbininkai ne- 

Wt pu |M>rą mėneaių užmo- 
ke*tiea.

F. Jurgelionis: “iiūsų organi-i'~ 
racija stovi po žydo ranka. Jeigu 
atMtlsikrat.VMiu p. Kavaliausko, tai 
um-k enuui pas žydą už berną.”

(Draugo Redakcija apgailestau
ja, kad p. Jurgelioniu kalba, buvo 
l>ertoli nuo parlamentariškuino).

Kita* drlegatiu: “Klausiau p. 
Kavaliausko, ar jis tikrai yra žy
das?” Atsakė p. Kavaliauskai: 
“Taip kaip Šv. Petras ir jus iaai- 
žadat ravo brolio. Esu vedęs Žydę, 
bei jeigu bučiau vedęs ir mešką, 
tai yra manu ypatiakas raikalaa.

Juijr-liimis: 
liauskas jau 
lniknišiį.”

Kerdėjus: 
anų vardo jmv 
<1 už colį. Jis aukojo $100, apsi
ima ii«>k<*ti puaę musų randu* ir 
ištaiMi musų ofisų ir tt. Atminkit, 
jog turit organizaciją, 'kuri stovi He,k,« 
kaip višta ant vieuoa kojos.” Kai-' 
bus apie žydų pasibaigi- neaiškiai 
arba Im- pu baigos.

Augumui išduoda raportų 
iš A. L. T. S. Nepamiršo ir švm- 
lukuprių. Lla|>urtte priimtas.

Pratapas jM*r laikų paakutiuj 
kartą reikalauja sugrąžinti dvie
jų tuksiančių paskolą. ITaėiai 
kalbama, j-»g kraipėsi prie p. Puuk 
acio, p. tkritulskiu ir kitų, bet 
iM-i vieiuui nesiperka los paskolos. 
Čia puaiaki, kad p. Kavaliauskas 
atpirktų, bet nenori, kad jis vi
sai puraikraustytų, ltačkua neima 
arba neperka paskolą, nes važiuo
ja į Lieluvų (! Rc|i.). Renka ko-, 
misiją, kurios užduotis bus pimi- 
darbuuli, kad p. PraUpas palik
tų jMskulą iki suras kitų, kuris 
atpirks ją. Kreipsis į narius su 
prašymu aukoti nors po $5.00 iš- 
gdbėjiinui Sandarus nuo skolų ir 
prapulties.

Prašu delegatų aukoti, kad ap< 
laukėti "Sandaros” redaktorių ir 
administratorių. Aukoja |w Ui.00 
ir $10.00, bet nesakė kiek suauko- 
j«-

Sesija pusi langė vakare.
(Dar bus).

“Baukicrius Kavs- 
užpuuavojo umaų

“UI gurmiiiiną 

gauname užmokėti

4

Musų kolonijoj viri prakil
nioji reikalai randa jiari niimę. 
Etai mums buvo skirta surink
ti 200 doL <W L. B. Kr., bet 
mes suciukuMir <iaug daugiuu, 
Vadinas, jau senai v*ann- “u- 
Ver the top'*.

Dalrni rengiamė* prie “dri- 
Vc” Lietuvo* Imhiu purtiai uiė- 
jimui. BeulM-joiM-s, kad uealri- 
liludnir nu<> kitų ir tame reika
le.

Mu*ų imrapŲor mnkykla 
turi 3.’Mi npikinių. kuriuo* mo 
kiną 6 mokylojt* — Sv. Kao.

Įli'jar. IK<*ij> i

I

V. Niekuo, kuris juos lavina 
dainavime. Garbė tėvams už 
auklėjimų aavo vaikelių lietu
viškoj-katalikiškoj dvasioj!

Nuo Naujų Metų viri para- 
pijonya jias mus rengiasi mo
kėti metinio mokesčio parapi
jos ir mokyklos užlaikymui po 
10 dol. Baaaros žada panai
kinti, nes iŠ jų tik pirkliai sve
timtaučiai pelnę seiaia, kada 
reikia pirkti visokias

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGAU REUMATiaU 

Y*c 3»ykM Tiki* Krmriajal

f*>-ra>ten K. Y. Ihjm. Mraatea M.Uu
k>m>um hw.u.iu, i. r*ųwn*. karii- ••• 

Šou yra tikrai nr-
te*«< M-T l» <rkW. kori,- b*, o vlou <»■ <11- 
U<« Ir a<-i*r>*>*nu wi takiau, tateau. ton- 
iaaa *1UM| pateavla-ai* JI. aaikma
art'- •■UI a k.lkla* <ir*Ma .aim -ia | kraal*. 
lai-alaai ’IHH airi Ikallaūo. datikaa ll lam
am aa Maui.in*. Mkaa.Ua niaa. Hn-viuaa. ao- 
taMlaua i-mi prapomla.

*1 naal* rr*rn>. ba-i* lira■!« P^ra. lH-'a 
nn ii Jl» ultikritiH. kad i*l*ti-a yra arta 
JI. i.'»rl. ka>l klt-kilrua. l«-ul-'-t.-M* IMw a ui- 
ly drkal Ttr takeli. kaU tanailkrH.il.
•a* la-UUM aaka: ' Ka<l rui|uu«<l)ni Jama. 
kati Įa-laa* valaiaa yra .ikru |a-*rii<a au« 
rmmailauia. arliartat kaip liual JI. balų ai- 
aiata,IJta Ir k*4 ai takta .ate*. Janui a*- 
taltata aA Jaum pr<H***iH l-'lu, T2r tak--l| 
*>kni >«*u-a luiri.i l| iHH-rlin-, kana »u 
■ava ta'aru* ▼ edrioa ir 1*r at kraa*a 
<unul-l>i« ll paeitai aiaa ilM'llkai .ultraa-.- 
•lama. '■

F. II. lala**. 1222 Orlllia Hųamc. Mira- 

raar. K. V. Al gali* yrluvaii tikta. Vk-u* 
l*akrl| aat kl.-kii.-M aUrt-aa.

REIKALAUJA.

RUKALDTGI VYRAI.

Prie lumbėrio.
Atrišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena.

ITili-Ak.iU gero ll.-Uiviako |>i^knr.un- 
| puaininkua. rrikla mokrll tepti ru
site pllkttu duona ir balta ir teikanr. 
--------  --------1 Labui rara 
proga iv-« upiclinkrj tera lietuviai*. 
terrUŲ. AtaUaukH* iui.juun.

Itcikalingi foundres paimlbininkal 
Ir I ei bertai nėra utmokevUa paatorns 
darbas. Ateita ūkite

■teerrii— NMg. »>—tai tta.
K. ' Į liuj'* Avc. •

Iteitelingl grindi) Ir *u<>lta nioldo- 
rUU. Paatoruy darban, leru u>.ui.>kc*- 
tta. AteUaukitc. •

Aterrtra* RMg. Co.
SSM k. Kf>rinrftaM Are.

r. o.

Uždirbti
Jeigu turi nuo $500 iki 

$1,090 įdėti. Rašyk Toojass į 

United Stale* Reali y & SecurHy Co. 
717—718-719-720-721 Berger Bldg Pittsburgh, Pa.

TAVORl SKYKllJK
t

1‘ttlK
lip-.iiiii pakeliu
rcrilurūjluia teroro 
liijimu Tavoro 
avoriMu parei-l |>u*t užsakyiuu. 
<*eklnvinio teroro
Pakavimo orderiu 
l'riplldj mo orderiu. 

Ir kiti darbai reikalingi tuuau tero
ru akjriuje.

musu Gratnų Sidabriniu 
teisiu Skyriuos*.

Gera 
nori ištuokti bUn 

dMai. 1'aMuVUB darbas.

PuHtovuK darbas Gera uliuokestia 
Gera proga iteilavinltnui giririua 
darbininkams.

* — __
Pripildyti orderius Ir dirbti kitus 

darbus reikalini;u. prie teroru su
dėjimo.

Urve* liii-rgalt* uiM kūrina 
ii. Gert* algi« fra-

■M

TAVVHU SKYHIl OM;

»

JAUNI VYRAI.VAIKAI

17 iki 25 Mėty amžiaus.16 mėty &nu ~'js.

>•

VYRAI.

»

rai apsimoka ir yru gerus ir 
pastovius vietos. Gerus algos 
pradžiai.

Pastotus darius. Gvrn iilmokertta 
Gera proB* lasllavlBiiiiul Geriems 
durluninkaiiia

PUIK
lt) Kimu pakeliu 
Pcrtiurėjiino tavoro 
lu-jimu Tavoro 
teorinio parerl |><*t uteak>mu. 
ivktaviiuo tavoro
Pakavimo orderiu
Pripildymu orderiu.

ir kiti darlųil reikalingi musu tero
ru skyriuje.

LEJBEBIA1 >
REIKALINGI

TKUCKER1AI
WAMKHOU8E

RUMALUHM — I.URICKIM. 
l'aat<AU* <tari>:i:-; Iic-ra uiiuukcaUa.

tmk sniKi .Ts cxi..
W. aacli a s. .Marinui Mr*.

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Clurargas 
Ofisas 4930 W. 13

Kame- 4S tauri 
Kits 122« W. «• AtrrMC 

TricfoniiH i'Kt-ro 3<M

OfiM> t'ici-ro <> 

KAMBANt-: UETt VIMCAt
K.................—............................... ...

M ElCGIMri*
l*ric Tut>rik>> darbu; 214 / aaviiltf 

ninkikaatica.
Nuo Klūkiu—f i 7 iki *;'<■

AMKMCAV IKM I.ATIJi 
MIK*. CAIM.I
MI W.<« Šiai Mrt.1

KUKA1SKGI — KAIU4 
kAStPfrAlktaUAl.

T >ai bau nu* Mukiu |>rlrtab-)iuu 
trriglit terik.

TKE STKEt-rr* CO..
W. 4S4b A K. Morgu Mrx

KI IKAUKGI: Ix-llu-rUil dėl Che
miniu* darbo prie lūdlrbinio Cksr- 
«*aal, nr.fito ot llme. Kr>nlaa< 
W.mx1 Pradari* < limpate KUM 
NstT Itank Uktg. Okon. M. V.

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAKIA?

Mi-h juu itaiuiiirin ImI- 
Ncą. IcurluiiM* |>r>uM-Mim. 
knil jnu |iliilini<> iru linui 
>Ją»ii l.lriuv.ui Ir nsn»- 
ik.irn- kuip reikta fuiiiią*- 
tl. Jeigu TiimMn <lnr ue- 
vuiul lu InlAka. niekt tis
ine mum* pratM-ril Ir me« 
| irl-htalUM'.

Ltotnvių Prekybai
120 TREMONT STREET

S*OM*14»
•OSTON. M A SS

i

SEARS ROEBUCK R C0.
( Vnl. S:M iki 4:4*

SEARS ROEBUCK & C0. Hoiuau Avė. & Arlhiurton St. 
Vai. I:*S iki 4:43 *ul»at<it«iu< iki |>let. 
Ko— Aw> A Arthington St

SEARS ROEBUCK h C0.
Vnl. 2:00 iki 4:45

Homan Avė. & Arthington 8t

Paeiiiiiliniu Durimi 
Pripildyti <»i«l«*riu* 
Surjiti Pakelius.
Gerus pastorius vietos kuri

os u j kimoka gerai. Pnulžiui 
geros algos.

BEARS ROEBUCK & CO
Vai. 8:00 iki 4:45 Nuli, iki piet.
Homan Av. A Arthington Str.

PARSIDUODA

Namaa uat parSaib.i<> 2 |uta>iv*l- 
i"W Ir aarudama 4 karau.* ir uuloino. 
Irtll.; barae. Galima pirkti akyriutu 
arta, karto.

aSOS K. Ein mM Air. 1 tabu*.

FlKMlil <il>A 2 u liek ių murini, 
tunus, apa'ioj Moras ir |i*k>vrnimn* 
rirStrt S rainuti jmgyrrnitntrt rrados 
neša j men<»< 32 dolierių. p.ralduu- 
da ut I214*.*S. namus randam unt 
Itndgcport pne pat m. Jurgiu Kad- 
nyrio* staliauk** gretini ims

C. t*. M'ROMMLI 
MM K. lUlu.d M. ChKiP’, III.

r*teduoda namaa ant 3 pagyic- 
Min«. Ktoiiinc ir but'ornc. arba gali, 
tau i*tnain>tl ant kito tartu u Alai- 
taukttc

MII M. Hmrrald Aoe.

OK<N4EK!IIK IM IM < EKSK
Aut Pardaviu.o

Ilgtal
Gera proga tam, kao tnoku lirtuvikkai 
ir ItekUkai

4S44 Na. CatenU A-c.

DR.F.O.CARTER

Pakeriai
Kišt*jai
Svėrėj i ai
(lyderių Epildytujini
Prie Stocku
Mes turime vietų kurios g<*-

SEARS ROEBUCK & CO. 
Vai. 8^M> iki 4:45 Suk iki piet. 
Homan & Arthington Btreet.

Darbas viduj.
Vietos jiastuvios
Gerus algų* pradžiai 
Geru proga išsilaviuimui.

SERGflUTE SAVO AUS.

BAROEK

▼yry ir Jauną Vaikiau padirbti 
aat oed*rio stulai Ir ororkotal. bet 
seataiAauktl: vrilauidų motelių nuo 
BM.M iki B4A.0S.

Vyro Ir Jaunų Vaikiau gatavi 
■lutai ir overkotal $12 Iki OMAS.

Vyrų KsUsta po $3.e* Ir aurtCiau. 
Valkų Siutai po M.0S ir aurtfiau.
Pirtį aav* evorkot* dabar priei 

Utra». kuomet kalno* pakjla.
Mea taippat turim* pilas *llę bl- 

■kuų aeMotų siutų ir uverkotų nuo 
U.M tr aur»i'i*u

Full nrvte, Tuieda. Frork Siu
tai ir tt. Dts.ss Ir aug*člau

Atdara kirkiirng inkarų iki 9 
vai. N*dėliomia iki 4 valandai. Nu
kalami* vta* dtasm Iki 14 valandai.

R. GORDOJI.
1412 O.

MASTER SCHOOL,

190 M. Stato Bfr.

TsL Tarta MII

Dr. L E MAKARAS

: SStS

23H43H

Dr. P. P. ZALLYS

IMS7 No.

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

431 W. Mtekct

viaomlg ligomi* priima
Nuo 2 Iki 14 rai. ryto 
Nuo 1 Iki 2 rai. po plotu 
Nuo C iki 2 rai. vakar*.

» ■s

/ 
f 
t 
t 
!
/

Dr. M. Stupnidd

i
*

3109 So. Moram StrNt 
cgocaua nZuoM.............  rsrita ••••

. - * **. ** m ryto;
4 pa platu iki S vak. M*44U»- 
iuis nuo i iki k vai. vakare.

 g

?

FRANKLIN O.CARTER. M.D
I3E w. Mirie M. 4 A. <

įrišta. ų.,r|. | L«.sls< oooota I
g e*

kai. tai t
reikta Jums akialą. Maas ll rastą 
pat y rimas Friduos Jums gsrtaartą 
Oaurssviite ui prtaiasrai kalas 
•ai taip 4*;>>*l aat ik U.H.

JOHN SMETANA 
Akių Bpecijalirtoi 

1801 8- J><hland At. Chicaco 
Kgaami. s suUiktamas dykai.

kampas ll-tos «atvM
£lea takas vus Ftatfa artistes
Ksoilari* 14 II. 14. IY Ir IS 

TCinjkils I luaue paras* 
t*l*ndui<: nu** • vai. ii-ntn iki * 
lai. vakaro. r«nrd>-liAia. Kerėda
mi* ir rcta>< >unu*

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiummiHiiiiiimimiHiimiHHiiiiiiiiiiiiiiuiimiHiiiiiir-

I

ERNEST WEINER
ORY aooos

1M0 W. 4Tth kamp. Wood Sta.
Mss Auodains <1rlgub*a (tampa* 

Kotvargais ir Hutmismis.
T>iteti**>* pMirtekim* g*un*ml 

▼lauki* raatari lotai, vaikams teate
itai. Mabta Ir Jakulta

Pluksflos

PLUNKSNOS

Tslatoste HaymarkM 2144

DR. A. A. ROTH,
Husas gydytojas Ir cbtrur^s

Hpocijalirtaa Motorilkų. Vyrukų
Valkų Ir visų cbroalikų Ilgų 

ofirte. 2114 Ao. Hatatod SU Ctacsgt 
Tslvfoaaa Ororsr >112

▼ AI.ANHA8: 34—11 ryto 1—3 po, 
lįst v Y—4 rak. N*a< iiouU* 14—13 S 
iiiniimnuiiiiinii.i.iimmMHiiNMIHMR

Mkaa.Ua
tanailkrH.il


d.

d.

Pcnktndicris, lapkr. 28 
Šv. Hartulanas.

šeštadienis, lapkr. 29 
šv Satuminas.

rite kovon su jo.< priešais, mnl-l 
<lžiu ntsilnnkyli tmi nusirinki-1 
man. Vyrai priimami nuo 18 
iki 45 m. amžiaus.

J. Gotowt’s

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i suimta žmogžudžių 

----------- ' GAUJA.

SUVARŽO MOKYKLŲ SU
PERINTENDENTĄ.

Mokyklų tarybai grumojania 
teismu.

eismo įsakymu j < liicago* 
viešųjų mokyklų *ii|<e|in|en 
deiitil* *ii2rąžiiila <'b:id*ey, 
prieš kuri kovoja nt'esio nd 
luinistriieijit ir pili mokyklų 
tarytai.

Alui dieną mokyklų tarytai 
tllH-jo *ii*ii ilikimą. \tėjo ir 
teisino siignižinta* *iiįh rinl* n 
Iii*. Tarytai nu-pieudė siųs- 
rinlemlenlą -iivaržyti mokyk-! 

lų jo pnl.'irimų.
Cliad.-cy mėgino pi-kiiityli1 

savo pranešiiaą mokyklų kinu-1 
sinie. Bet jo neklausyta.

Sii]M*riiit<*ndrnto advokatas 
pntneša, jog jis tarybą pa-; 
trauksiu* teisman už tokiu- ■

PATRAUKIAMAS TEISMAN

-

■

jos |*u*i -Igiinu*.

MERGELE PAGAUTA
MIEGO

L
_______

Miega, vū* savaitę, 
r —

' 1 """“T 1

DRAUGAI

1382 METŲ NŪ0VYKI8 BUS 
ATVAIDINTAS CHI- 

C AG OJE.

•šo metai praėjo mm to lai 
Į ko. kada Didi* Kunigaikštis 

Keistutis brolvaikio Jogailos 
įsakymu, tapt jm-mnugtas 
Krėvos pilyj. Kas buvo Keis
tutis?

Keistutis buvo vienas iš D. 
K. Gedimino septynių sūnų. 
Mirdamas nuo |M*ršoviniu Ge
diminas Lietuvos sostų užimti 
|mv<dė savo jauniausiam sūnui 
.laiimn'*ni. Tai* laikais Lietuva 
buvo plati ir galinga. Pamatęs 
Keistutis, kad .laimutis yra 
silpno lindo ir negalės atsakan
čiai Lietuvą valdyti, sutarė su 
broliu Algirdu |«itimli Lietuvos 
valdymų į savu rankas, ka ir iš
pildė I34Ū m. Istorija saku, kad 
Keistutis buvo linksmas, atvi 
ros širdies ir nemėgdavo veikti 
iš |msalu. .lis imsirengęs ka-

lejte-
užtad

teis- r i auti pranešdavo priešui. Mu-
a, a .

PRIPAŽINTA $7.500.

’t’iek atlyginimo teisinus pri
pažino <'lementimti Sapaųuai 
mm llnrri-on M. Parker, kurs 
linų kitimmet sužeidė važiuo- 
darnus automobiliu.

Anų ]M*nktadienį 11 metų 
mergelė Virginin Felten. .*1727 
Ward gat.. parėjo iš |Ktrapiji- 
nės mokyklos. ;it-i>ėdo kn*sėn

* ir užmigo, 
į Kuomet negalėta j.| juiža-
* ilinti, |mŠMiikta gydytoja*. Pa

skui |Mišaukta> dar vienus iš 
' sveikuiiHi di*|iaitmn<*!ito. 
; Gvilytojai nesuseka to m'n* 
: g<» pri<*žasti<*s. Retkarčiais ji-Į 

nai išbumla. tnipueiiiką už-Į 
valgo ir vėl užmiegu. Išlaidu- j 

; si klaiisimmi. ar jai kur n<* 
skauda. Sakosi nieko n«*jau- 
čianti.

DARE0 PARTIJOS K0N 
VENCUA CHICAGOJE.

’ . . —
Nauja pditikinė darhi pm-’Ka* turite 

: n turėjo narijonal*- kotiveli Keistučio" 
ją Chicagoje. Buvo arti pu Ijj -- 
uitro tukstaneio atstovų 
airių valstijų.
Kol-kas neteku

ldus (Nirtija kmnbdniii** pa riti 
Jto geii<*ndi«*ins

mani*.
Bet |wisk«*lbtfl 

forma, piilinku-i 
kalisman.

Pintformon ineinu:
Panaikinti Suv.

natą.
Atšaukti šnipų 

tymą: panaikinti 
ją. aluptiH sutartis ir pilimi 
|rtduikyti laisvo žodžio, -pau- 
<ios ir susirinkimų t«*>«*;. Ne , 
pravesti pri verst i no jo milit.-i- 
linio lavinimo.

Naeijoniilizuoti gvležinke 
liūs, kasyklas, miškus, vau 
den> spėka*, telegrafu^, tele
fonus. gyvulių skerdykla -. jn 
vų svirnu*, lodami*** ir. als*l 
luti imant. \i*a* svnrl****niąs’ms 
šalie* imlitstrijas.

Siiorgariziioti visų tautų 
darbininkų sujungi) ir paturė
ti internaeijonnlj darbininkui 
rolidnrumą.

VfcLUOJAMASI 8U AREŽ 
TAVIMAI8.

\'yriau*\bė< agentai Cliien- 
igoje suareštavo 42 mai*1o pr<»- 
filerininkiv daiigiau*ia cuk
raus profiteripinkiis.

Bet drabužiu profiterininkni 
kol ka* iM*areš1uojanii. nor* 
žiojėta kroveikiatis lai pada
ryti.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

L.

Geibiaiuieji Vyriai ir Vytės? 
paėmę t ik irt ils 
pardavinėjimui.

- širdingai meldžiu pinigas ••**• 
•M' neparduotu* tikietų* siigrų/.in 

Ii nevėliau *utaitos. lapkričio 
patirti. ko-|o<| . kaip Apskričio yra nu

tarta. N**.-iigr:ižifili tikietni iki 
to

VYČIU CHICACOS 
PŲ DOMAI.

KUO

įnirti jos 
bibjnit*

Vai-ii jų SC

reikale j-ta- 
kon*kripci-

NESURANDAMAS GALVA 
ŽUDIS

Policija jokim* bildu 
Ii susekti ir suareštuoti 
Indį, kur* anų vakarų 

įfnlvvj** mi!

, Gallagber.
’ Buvo suimta keli i: 
jieji žmonės. Bet pnlim

laiko skaitysis parduoti.
P. Varakulis, Kom. nary 

1720 lluble. st.

šyje ntsižynnšlavo ihj m prast a 
nnrsylic ir kritiškiausioj vnlan- 
doj ueprastodavo vilties. Visa 
lietuvių tauta jį laitai geria* ir 
mylėjo. Jani vi(-š|gitaujnnt Lie
tuva žytlėt'* žydėjo, o priešai bi
jojo ir koją Lietuvon įkelti.

Mirdamas Algirdus prašė 
Keistučio, kad Vilniaus sostą 
pavestų minui Jogailai. Keistu
tis prašymų išpildė. Bet Jogai
la paairodė nedėkingu. Jis ta
rėsi su priešais-kryŽiokais. kad 
užpulti Keistutį ir I.i«*tuvos 
valdymų pngndtii į savo ran
kas. Kada narsusis Keistutis 
užpuolusių aut jo kryžiokų su-

I laužė galvis* ir patyrė Jogailos 
v* idnuiinystę. tada Jogaila, hi- 
pHiamas užsitarnauto* liaus- 
n;« s už tėvynės sūdymų, prisie
kė Keistučiu! amžiną santaiką, 
Im I širdvje turėjo venhnftitiy- 
się. rn*ikvietes pas save sto- 
vyklon Jogaila |iali«*pė savo ka
reiviams suimti Keistutį ir nu- 
giilieiili Vilniun iš ten Krėvos

J pilim kurioje ir ta|si išsmaug
tas I3S2 m.

H*s istorinis atsilikimas bus
II vaidinta* lapkričio 30 d.. 
:V-st side Auditorium. 1201-5
\V. Taylor Kt. ir So. Barine 
nv<*. < aut trečių lnl»ų). Pra
džia lygiai 7 vai. vakare, 

i Kas iš musų ųeindoinaujft 
1 Lietuvos praeitimi.’ Visi indo- 
ii-auja. tatai visi n*ngkiiin*s pa
matyti ši mmvykį. Kviečiame

Rengimo Komiii ja.

It BRIDGEPORTO

Vedėlioj. lapkričio 23 d. 
sii šventų draugija surengė 
gražių vakarų šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėj. Sulošė 3 veiks
mu veikalėlį ••Netikėtai.*’ Ix»- 
M.jn tn*|n* geriausia atliko sa
vo roli s J. Knudomntė (Bal
truvienės našlės rolėj I A. Ja- 
sihskao (taslės Juo/.o. kaimy
no rol’ji ir Mniišn /.\<|its. ku
rio pavardės neteko sužinoti.

Kiiiei..: gi vietos” truko šiek 
-tiek g> vinno. I»et, aplamai 
imam, veikaliikns gerai suloš
ta*.

Patartina, kati daugiau tokių 
vakarėlių surengtų.

PRANEŠIMAS.

I

Vi-

X Y.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Knroivių siisirinkiinns 

' I - lapl:ri. io 28 d l!H9 iii.. 
* vai. inkare. Dievo Apveizdo* 
IMirnpijos svetainėj, prie 1K- 
to- gatvės ir I nioti nve. Vyrui 
li'ŠuVifii. i«OAjJeisLds* SK« MISI- 

rinkimo. Bus įžymų* kal>»ėto- 
>ni. kurio išaiškins *laug daly

ku. Katrie mvliio tėvvno ir no !

VYltAI
M« Ulnkltea llurB<luKkul)rt/«. Iilena 

ur rakando. G.-rna vlrloa laukia Ju«_ 
Kilid.i au r u iii y. Urros alffna Atai- 
l.inkvkili’ ariat ruftykite.

M u*.* Karta-r OiMi-Įr.
U*-. M. »<tl. mr. (Itlcaco.

RE1KALAUJA.

lU-lkalInca tn< raina prie ofiau dar- 
ta įnirta.- ant vlardoA. innLratU s*,.

i r*. Al.lkaukitr kluo udrc.u:
I*. KMMdnrta*.

SI.-Ui Mn. iUlMed Mr. <3U<-aco. III. 
Trt, ISiarr IMI

■ 1 ‘ a
ItHkalInri'. patyres fotiųrraflalaa. 

Įtariu,. uM vlaadiNi. niukealla 0rra. 
Al-4'uiiikttr kino adri-Mi:

r. tOMMtaKMu.
.ll.ut so. Hal-4od Mr. dUranai. III. 

TH. ISihct

' - ■■ ■ i i

TEMIKITE VISI
Jau aš atvykiau j Chieaga 
ir pratiesiu išvežinoti or
derius kurie užsisakėte 
Birių Medau*. Taipgi ga
lėsite gauti ir koriuose. 
ViedrnkuoM* 5 svarai 
♦ I.SOc. Kurie dar norite 
užsisakyti gero medaus 
dėl gyduolių Adresuokite

W. STRYGA8,
General Delivery P. 0.

Chicago, III

Nepraleiskite šios progos visi atsilankykite.
I

mliimnrr Ammc

P»t*irt mse tr varto 
Janio* <l*u<umn. Iivluvtq, korta «ra- 
lUa koarartlaa tr ,ue«tl rakoman 
duojaraa kaipo ■•ru.uu* koncariiua 
padaryta Rurianrto.%. ValMU-** ' 
mer.ka Maa galima Jaa parlipiau 
aur*to arba taniu tona.

Ra>k.1nnl-I«. kat.lnąvi, ¥»■»•< imimj. 
4um d r kai

GEORSI & VITU MUSIC CO.
IMC W. 47U> M..

Ismokite^valgyti geresnio 
Wil.on’$ Certified Lašinius

aptnmuoli nuo pork šalių: flerai
isudyti musų pačiu pikely j, gerai ir ilgai Sniky-

ti—wibon s Certilied Lašiniai turi saidų, lengvų
skoni, kurių sykį paragavęs visuomet norėsi ir kl
iokiu nevalgysi.

Tavo mėsininkas užsakys iu jeigu, tu pareikalausi.

Didelis Išpardavimas
V

Likusių Daiktu Nuo Bazaro
Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet

- 2323 W»t 23rJ Place

Subatoj prasidės 6tą vaL vakare
Nedėlioj prasidės 4 vaL po pietų

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
urmą urv treoALUTAB 

ruMirrlB* al'lų Imi. 
!•••*•<? ka* rn |«. m • 
li Hiinl «kau
d* •
aimmtM.

niw. MMiidaBMaa ir vi aid.- u barbini •‘bJfc.
k r m v ų Mkių, ir i.nų H|m-
• vtyda atkr«ifUM > i-.obyblcM vai boa.

akie ir trirninl f^lr»t»ka abi- 
K«mU*I rMI |«aa • > > n»ia4at| U mafeiMl 

dauatau ?
Vamuuvsuum H 4>lv ik« Z »aL 
Ned* lt•!!!ta nu* ♦ hgi I vai, po

1553 W. 47th St ir Aahland A v.
TIn O»wnh«lincr krautuvą.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

III
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