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Talkininkai aptari Adriatikoi 
klausimų.

ERSKOPALŲ VYSKUPAS 
PERĖJO KATALIKŲ TI

KĖJIMAM.

ITALIJA GALI 8USI8KAL 
DYTI Į DALIS.

Taip įvyktų, jei griūtų monar
chija.

META1-V0L IV. Na. 2S2

Mexico City. lapkr. 29.—Bu- 
vienvtosc Valstijose ir kitur 
pasklidu šio* žinios, jog čia 
gatvėse pakilę susirėmimai, 
yra be jokio pamato. Nėra ko
vos tarjM* Carranzo* ir Obre- 
gono.

Labai galima intervencija.

W&shington. lapkr. 29. — 
Val*tylx"*s <l(‘|Nirtamontas gavo 
žinių ir faktų, jog tomis die
nomis tv. suareštavimo 
konsuliaro agento Jenkinso. 
Meksikoje nužudyta dar keli 
amerikonai. Tai-gi.. skaitliu* 
aukų nuolat didėja.

Reiškia, Meksikos vvrinu- 
*yls‘ m*atkreipia domo* į tuos 
žudymus ir nepadaro jiems 
galo.

Carranzo* prasižengimų 
prieš Niiv. Valstijas šiandie 

. (Kuddarė tokia krųva, jog kai- 
kurie vii*to* augštesniejj valdi
ninkai ima nuomoniauti, nr 
kartais nebūtų lailuų pravesti 

j tvarką toje nelaimingoje šaly-
8aa Antonio, Tex., lapkr. 2LL, je, kur autukndiauu valdovau- 

ja Carmnza su savo žentais ir 
.kitokiais giminėmis.

Vaistyta** dejMirtnmeiitas 
surankioja faktu* apie naujus 
prasižengimus Carrnnzo*.
l’žporyt atidaromas S. Val

stijų kongresas. Tad kongre- 
Įsui bu* iuduota Meksikos klau
sima* su vyriausybė* sugesti
jomis.

Negalima |Mi*akyti kokias

CARRANZA YRA SOS 
TIKĖJĘ.

San Antonio. Ter., lapkr. 29. 
Meksiko* konsiilis iš IjihmIo 
praneša, jog Meksikos prezi
dentas Carranza nepabėgę* iš 
sostinės Mexieo (’itv.

CARRANZA PABĖGO Iš 
MEKSIKOS SOSTINĖS.

Prieš jį pakilo buvęs tafrės 
ministeris.

—1* Meksiko* purėjo žinių, 
knd mieste Mexico City jMiki- 
lu*i revolimija prieš (’arran- 
zą. Revoliurijai vadovauja bu
vęs kari** miniateri* gen. Aiva
ro Obregon. Ji**yra kandida
tas į Meksiko* prezidentu*.

Įvykę .‘-usirėmimai sostinės 
gatvėse.

Anot pranešimo. Carmnza į 
pabėgo* j (iueretaro, rauges-r 
nėn vieton. Carrnnzo* kuriuo- ...
menei vadovauja gen. l’nhlo sUKr*^ja,< kongresui (uiduos 
lionzale* vyriausvliė. Bet galima* dnik-

Žinovai tvirtina, jog tenai bl,s F»^V’.'ta Įiertraukti 
siisirėiuiimi* Imvo wnai nnjau-N’l,’<”.,lfl*',,,UM ^’diknis su 
čiamns. Bet buvo manoma, kml Į 
sukilimą* ne taip veikiai įvyk-j Konsuliuri*‘agentas J enk i n* 
siųs. ine|Mdinosimjaman iš kalėjimo.

--------------------------- Carmnza savo ataakvme j Suv. 
Valstijų notą tarp kitko pareis 
kia, jog kituomet ir pačios K. 
Valstijos buvo suareštavusio* 
Meksiko* konsolių*. Bet. sako. 
Meksikos vyriausybė nekuo- 
met nebuvo pakėlusi tokio 
trukšmo.

Anglekasyklose bus Dirbama 
Kariuomenės Priežiūroje

vyriausybė. Bet galimas daik- 
• tas, bu* jmsiųlyla (>ert raukti

Waahiagton. lapkr. 29. — 
Baigiasi internarijonalio dar
bo konferencija. Darių, ofisnn 
pirmininku išrinkta* Art Ii n r 
Fontaine. gi genernliu direk
torių Alliert Tlioma*, abudu 
■prancūzų darbo atstovu.

VaĄbCton, lapkr. 29.-Ofi- 
cijaliai vyriansybė* paskelbta, 
jog angloknsini negali gauti 
tlaugiaii užiiKikesties, knip tik 
14 nuoš.

Taip yra nusprendęs kabi
nėta* |»o ilgų ir niKMlitgniausių 
apsvarstymų. 14 nuo*, daugiai 
n ;*kgnaa ia*.* k.tl.a*. «l«*r 
hininkani* pragyventi.

Pmlrang vyriansybė 
kin, kad tuo pačiu žy 
glt-ka-yklų savininkai

jtnreis-
a 

riii tin- 
netrnlS

įimti augštesnių kainų už iška- 
I sama* anglis.

! —«-■«-----*-p nežiuro  je.
I Visų kasyklų operatoriam* 
, *u šiuo pirmadieniu liepta ati- 
! daryti kasykla* ir imti darban 
norinčius dirbti įlarbininku*. 

{Darbininkam* iš piano* die
nos gvarnntuojrma 14 nuoš. 

{didesnė užmokesnis. Jai prisi
eis tiem* darbininkam* duoti 
lųisnugų, vyriausybė pasiųs 
kariuomenę.

Katrie kasyklų -aviniokai 
nenorės atidaryti savo kasyk
lų, ta- kasykla* užims puti vy
riausybė ir lei* dirbti darbi
ninkams, katrie -utik* gryžti 

Ida rimti.

Lonrtoniis, lapkr. 29.—Anglį-’ 
ja indavė užtikrinimą Jugotda-Į 
vijai, jog nugščiniisioji taikos, 
konferencijos tarylm veikiai i 
imsianti svarstyti Adriatikosį 
klausima ir Anglija parem- Į 
siunti jugoslavių raiknlavimu*.

Apie tą faktą prnnešla tuo
jau* (to to. kuomet Jugoslavi
ja (uireikalavo tarvlios kuovei- 
kinu* imti svarstyti Adrinti- 
ko* jūrių pakraščių klausima.

Aitrinai yra manoma, jog la- i 
kūno il’Annunzio žygiai turi**1 KARDINOLAS PERSPĖJA 
pa*ihaigt> •** nieko. Italija ne
gaus Kilime ir lhdmatijos pa
kraščių.

Iš Paryžiau* pranešama, jog 
viena italų įmrtija pareikala
vusi savo vyriausybės blokuo
ti d’Annunzio kariuoineTK*- GI 
kita partija reikalaujanti, knd 
vyriausybe* viešai (M remtų 
<l’Annunzio žygiu*.

Baltimore, Md, lapkr. M 
Jo Eminencija kardinolas 
Gihlsm* paskells*. jog buvę* 
protestantų episko|ailų galva 
ltelnuvare <lij«Ki*zij<>*, vysku
pas Fralerirk J. Kinsinan. |w- 
lėjo katalikų likėjininn.

Kardinolas Giblums ]>at*
'asmeniškai buvusi Kinsiunnų 
t priėmė Katalikų Bažnyčion 
Į la|>kriėio 23 dienų.

1 * ’

▲HOLUS.

1 Boston. Man., lapkr. 29. — 
Vietos kardinolas O’ConnelI 
vakar Av. Kryžiaus Ka t et roję 
sakydama* pamokslų (atžymė
jo. kad tegu Anglija nežygi- 
uoja |»ertoli su sav(, persekio
jimais airių. Nes (Mivartojanm kartu susirinks apie piiMintro 
tironija (iries Airiją gali kar
tais atsisukti prieš pačią .\»i- 
gl'jU-

Rymas, lupki. \ i,.|,t*
laikraščiai daug rašo, jog Ita
lijos monarchijai gniumja |mi- 
vojus. Dėl sorijali-tų laituėji- 
iiio (Mirlameiitan kallmma, jog 
karaliau* -o.-tiii dieno* e-ą -n- 
skaitytos. Po |Kirl.iiin-iito ati
darymo iiKHi.-ireliiją t iii ė- pu 
li<*sti kriti-.

Kai kurie laikraščiai teeinu* 
|M*r*|M*ja italus karštuoliu* 
nesiskubini i versti sostą. Ne*, 
sako. kiiom«*t sugrius monar
chija. tuomet j dalis *usisknl- 
<ivs ir |tati Italija. Italijos 
provincijas šiandie saryšyji* 
palaiko tik monarchija, tik 
karaliaus sostas.

Byloj atidaroma.- j tarini uen- 
tas. Visi su did/.iau-iu intein- 
INiiiii laukia, kokia Ims |uirla- 
iiK-nto pradžia, kuomet pianu

Didelis Lietuvių Armijos
Laimėjimas

Latvija atšaukia pasiuntinį 
iš Vokietijos

LIETUVIAI GRŪMOJO SU- joje. Sakoma. kiek |ia*kiau jie 
NAIKINTI VOKIEČIUS.

BOLŠEVIKAI TURI KRŪ
VAS AUKSO

Gali pirkti maisto ir 
mašinerijų.

Londonas, lapkr. 29.—Iš Co- 
penliageno pranešama, jog te
nai bolševikų atstovą* Litvi- 
nov pranešęs, kad bolševikai 
turi pinigų užtektinai. Sako, 
jie galį tuojau* išmokėti 44MI 
milijonų rublių auksu už mai
stų ir mašinerija*.

Litvinov yra (’openbugene. 
kur ji* >u Anglijos atstovu ta
riasi reikale susimainvmo Be
laisviai*.

Suvaržys streikus.

Be šito vyriausybė suvaržys 
unglekasių streikų sulig karės 
meto įstatymų ir neleis (tekelti 
streikų kitų dariu šakų darbi
ninkams, jei tie norės jmkilti 
dėl simpatijos.

Katrie streikininkai mėgins 
daryti kokias nors kliūtis su- 
gryžusieins darban darbinin
kams, tokie tuojau* bus pa
traukti teiaman.

Spėjama, jog didžiuma ka
syklų savininkų bendrai veik* 
su vyriausybe. Ir tokitų, budo 
apsaugos šalį nuo patrūkimo 
reikalingo kuro kaip namams, 
tnip industrijom*.

Copenhagen, lapkr. 29.—Pa
niški. jog lie vėlini vokieriai- 
rusai sutiko atiduoti visu* sa
vo ginklu* ir karė* medžiagą 
lietuvių armijai. Jei jie Imtų 
to ne|Mtdarę gražumu, lietuviu 
armija Imtų sunaikinusi vokie- 
ciiĮ-nisii kariuomenę.

Ntm pragaištii** vokiridus- 
rusu* išgelliėjo talkininkų ko
misija. šita, matyt, nesigailėjo 
vokiečių-rusų. I’et gal jai pa-

IŽTREMTAS GRAIKŲ KA- l*!’i,u* k,,‘* ••‘durių armija imi- 
sgar-ėtų. Tad stojo tarpinin
kauti.

Lietuviai t<*činu* nmiusilci 
du. kol pagaliau* pri«**iniiika- 
nesiitiko atiduoti ginklų, ulini- 

,nicijo* ir karė* medžiagos.
lietuviai «laln*r lei* keliauti 

Vokietijon nuginkluotiems vo- 
kiečiams-rusam*.

bu* atšaukti.
luitvija taip elgiasi |>n*irem- 

dnma nežmoniškuoju pulk. 
Avalovo-Bennondto veikimu. 
Ne* ta* pulkininkas vokiečių 
vyriaiisyl*** palaikoma* ir (m- 
remiania*.

RUSAI ĮSTOJA ESTŲ 
ARMUON.

-----------  - T

Copenhagen, lapkr. 29. — I*
< telsingforso pranešama:

<ien. Y mieli ir rezignavo. Jo 
vietą užėmė gen. Glasvnnpp. 
šiaurvakarinė rusų armija po 
nepavykime paimti Petrogra
dą Is-veik išnyko. Estai rusų 
kareiviu- nuginkluoja. Dauge
lis tą kareivių įstoja estą ar
mijom

šiati[vakarinė rusų valdžia 
baigia irti. Keli jos de)Mirta- 
mentai jau uždaryti.

RALIUS.
DIDŽIUMA LAIVŲ TENKA |

ANGLIJAI. Geneva. lupki. :kl. — (bintą
— (žinių, jog iš Graikijos ištrvm-

Paryžiui. lapkr. 311. — Tai- ta* karalių* A lėk sami ra s.
kininkai pasidalino paimtais 
vokiečių laivai*. 7<l puoš, tonų 
laivų .tenka Anglijai. ]m» 10 
nuo*. ITancdrijai ir Italijai. N 
nuoš. Ja|Mmijai ir 2 nuoš. N. 
Valst ijoms.

lis 
susektas siioknllanujnnl prieš 

i premjero Vcnizeloso gyvastį.

I PERTRAUKĖ SANTTKIUS 
SU BOLŠEVIKAIS.

AIRIAI DĖKOJA SENATUI.

Chicago* airiai N. Valstijų 
.senatui |M<*iiintė *avo padėką 
už senato darhavimąsi Airijos, 

i nepriklaiisomy'bė* klausime. Į 
t

Madridas, lupkr. :xi. 
(Minijos vyriausybė 
santikivs su ru*ų 
valdžia.

ls- 
(tert raukė 
lto|<evikų

LATVIAI PERTRAUKIA 
RY6IU8 SU BERLYNU.

ATMAINOS KOLCAKO 
VALDŽIOJE.

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

STOVIS ANGLIŲ 
LAURUOSE.

,BLOGAI SU KURU MI8S0U-
RI VALSTIJOJ.

i Vietos anglių laukuose kai- 
kur yra anglie* negiliai |m> že-

• me. Tenai Im* pavartoto.- ga
rinė* mašinos grioviam* kas
ti.

Berlynas, lupkr. 29. Sulig 
pu-ofirijalių žinią. Imt rijo.- 
vyruiiisyltė atšaukia savo dip ' 
lomatinj aislovą iš Berlyno ii 
tuo bildu |ter1 raukia diplomu 
tiniu* ryšiu* *u Vokietija.

Vokietijo* atstovai kol-ka* 
dar |Mi*ilirką liygoje ir Li‘,|*i-

BULGARIJA PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ.

Senato*. PA, lapkr. 29. — 
Kietųjų anglių kasyklų darbi
ninkų atstovai tarėsi su''ka
syklų operatoriais. Darbinin
kai grūmoja pakilti streikam

Ir jie kasyklų savininkam* 
stato tokius (>at reikalavimu*, 
kaip ir minkštųjų anglių kn- 
syklų darbininkai.

Ir šitie reikalauja 60 nuoš. 
daugiau uždarbio ir 6 valandų 
darbo dienoje.

f*ia pasakojama, kad kietų-1 
jn anglių Irssvlrbi darbininkai 

! pakels streikų gruodžio I die

nų. Tai busiųs MmjNitijinis 
•treika*. kuomet nepavyko 
minkštųjų anglių kasyklų dar-1 

|bininknin* atsiekti *avo tikslų.Įin*

pramoninku*, 
fnhrikantii*. 

savininku* ir

pranešta. j<»g

Kantu City, Mo., lapkr. 30. 
— Vietos kuro administrato
rius anų dienų buvo sušaukę* 
konferenrijon 
krautuvininku*, 
pirkliu*, teatrų 
tt.

Susirinkime
greitu laiku mieste prisieisią 
viską sulaikyti ir uždaryti, jei 
bus norima a|Nmugoti |tacius 
žmones nuo sustingimo. Bus 
jMlaikomos tik tos įstaigos, 
katros Imtinai reikalingos 
žmonių pragyvenimui. Viską* 
kitas turi eiti šalin.

Jau mokyklos mieste užda
rytos. Bažnyčioms uždraustu 
vartoti anglis. Vaistinėm,, lei
sta Imti atdarom* ligi 4:011 įsi 
pietų.

j. Panaikinto* elektros šviesos 
i iškabose. A|mrtamentiniai mi
niai naktimis neturi Imt šildo
mi.

Miasnnri valstijos guberna
torius palaukė j anglrkasyk 
la* laisvanorins. Atsiliepė 
daug darbininkų. Jų tarpe net 
daugelis studentų. Ka* gyva* 
šaukiamas kasti anglis. Ne
užeina šalčiai, nėra kum.

Minnesota valstijoj tni|»|Hit 
jau jaučiama* anglių truku 
ma*. Kitose valstijose ta* pat. 
Visur paskelbiami iMtrėdymai 
ir suvaržymai anglių vartoji
me.
lllinoi* valstijoje anglekasiai 

nemano sutikti su 14 nuo*, 
luisiųlyimi ir gryžti darluui. 
Pennsvlvaniio.i. Marylande ir 
kitur kasyklos uždarytos.

Pramatoiiui. jng anglekasiai 
(Misireiigę lM*darbiaut i |»er vi
są sekančią žiemą. Tad vy- 
riatisyliei prisieis |NMiėti daug 
darls> ir energijos, kad šalį 
kaip nor.* ir kiek nor* aprūpiu 
ti anglimi*.

Kai-1curio*e vietose kurui 
gal prisieis (Mivartoti malkas. 
Ta* vra gera maže*ni«*tn* mie
steliam*. Bet didesniems nejia- 
ranku.

Viskas atlikta be jokių 
iškilmybių.

Kuomet Dariai sekretoriau* 
Wil*ono pasiųlvma* angleka- 
siam* užstelbta* kuro admi
nistratoriau* tiarfiehlo mažes
niuoju pa-iųlymu. DarlMi 
krateriui šiandie 
lieka daryti, ka 
razignavirną.

Taip bent t virt iiui <ioni|M*r 
sa- ir kiti darbininkų vadai 
Bet nežinia, ar sekretorių* *ii 
tik* tą padaryti.

daugiau ne- 
ip t. k

Paryžius, lapkr. 29. Bulga
rijos ministerių pirmininkas 
Stambulewskv pn*ira*ė |m> tai-| 
ko* sutartimi, pmiiirytn tar|s> 

(Bulgurijo* ir talkininkų vii**- 
Ipatijų. Patvirtinimu* siitnr- 
;ti«** įvyko l’raiieuzijo* mieste 
Neiiiiiy. Taiko,, -ularlyje in-' 
koi'|striiota ir tanių sąjunga.

Visi talkininkų atstovai bu
vo *av<, vadose, kuoui<*t buvo 
(lasiiiikta* bulgarų prvjnjenis. i 
Taiko* konferencijos pirmi-1 
įlinka* Clemeneenu pakvietė ji' 
pasirašyti po taiko* sutartimi. I 

U’ž |a»ro* minučių llul^lrijo- 
ntstoviu jau Imvo (tasinišęs. 1

Paciraiė ir amerikonai.

Nilo Niiv. Valstijų |w> taikos 
sutartimi pasirašė Frnnk f~ 
Polk. valstybė* pasekretorius, 

: Henry \Vldte ir gen. Ibis*.
Kito* šalis i* talkininkų pu

sė* alfnlsdiškai patiria į*> su
tartimi.

P„ sutartimi ne|»a-irnšė .Iii ' 
goslaviin* ir Rumuniin* ntstn-1 
vai. Tie pasirašysiu pirmiau1 
patvirtinu* jiem* sntartj *u 
An*trija.

Kai kurios sutarties sąlygos. 
I «..i;~ BulgariM,

Vladivostokas, lapkr. 29. — 
Koleako valdžios ministeriai 
susispietė Irkurkan. Kezigna- 
vo ministerių pirminiu 
Volotrodskii. Jo vieton K 
l,n- pa-kyrė ridujinių apkalų 
niinisterj l‘o|teliajcvą. statyt, 
šitas |M*rorganixuos vi^fj kalii- 
IM.‘tll. SV*-

___ ■ ■ ..-Z___ ____ ■— 

priverčiama sugrąžinti lliimu- 
nijai ir Serbijai visokiu* dai
lė* daiktu*, kokiu* katė* me
tu pagrobė. Tnippat tom* ša
lim* turi duoti apie ♦44.’MIOO,- 
<kmi atlyginimo.

Nutartimi Bulgarija netenka 
Tinki jo* ir Striiinnitzo*. Pa
staroji prijungiama prie Ser
bijos.

Priverstinas karei via^hAn* 
pannikimmuig „ JJubfiiri jom. 
Bulgarų armijos skaitliu* ių> 
rilsita* ligi 20.000 vyrų. Polioi- 
jo* leidžiama turėti n«*dmigiau 

vyrų. I

P REZIDENTAS. TURBŪT, 
NEIS KONGRESAN.

Pasiųs tik savo pranešimų

Washington. lapkr. 29. — 
šilą pirmudienj atidaroma ]mi- 

‘ prastoji naujo kongreso aė*l« 

>•
Čia 1n«l *| tek u Kilojama su 

klausimu, ar prezidentas VVil- 
;sočias eis |>ats kongresan. kaip 
j pianinu darydavę-.

Bet. turtint, prezidentą* ne
ini* a-ineniškai kongrese. Ne

įleis jam ten eiti jo nesveiku- 
j'iH«. Pasiųs lik pranešimą.

Bet šitam klausime i* Bal
tųjų Kūmų nėra jokių Žinių 
Iii niekas negali žinoti prezi
dento sumanymų. Tuo Inbjau* 
kad ėia* a|teina taiko* siitnr-

»

i /
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Daržovės ir vaisiai taip-gi 
turi savo užkrečiamų ligų, 
■lotu* įsigalėjus pasidaro daug
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UETTV1V KATAUKV niKNRAftTIS
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Ktaa kasdien* K*k>rw» n»l< kUcaiu-.

FREMl MVKATOS KAINA:
Metams ......................................... *3.W
l*u«ci Meni...............................  *3.oo

Prenumerata mok iai lOoilnn. Lai- i
kaa skaitosi nūn utniraAvmo <1i<-n«a ne | sllglldinn nilllllellis 
nuo N<iuji| Metu Norint |>nrmaln> Ii 
adres* viaada rcikl.e |>n»iu>ti Ir M-nas 
adresas. 1'miRal pcrinuiua mumU 1*|ht- 
knnt k rasoje ar c*|«r«n« "Moncy Or- 
der" arba (dedant pinigus ) reffia- 
truut* laiik*.

“Drangas” PubEshing Co. 
1800 W. 46tb St Chicago, 11L

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBeS BONŲ.

Draugo Ofise, 1800 W 46 St.

t

Naujas Stebuklą 
daru.

ir Mays įsekniingiuusiui gy
liu raumutiziiią.

Matyt ta liga yru tokiem* 
“stebuklmiis” (išrankiausia. 
Ji turi dar kitų nepaprastą 
ypatybę, šiandien skauda vie
ną vietą, ryto kitą. Ta vieta, 
kuri vakar skaudėjo, šiandien 
*voika; ta vieta, kuri vakar 
buvo sveika, šiandien luii.-iai 
sopa. Ant rytojaus, žiūrėk, 
jtalvi susimaino, nors yra to
li viena mm kitos. Tai-gi ne
žinia kiek reumatizmas gali 
priklau.-yti nuo minties. Nei 
vienos ligos išgijimas nėra 
stebuklu, j<*i ji priklauso nuo 
minti**-. Kuomet reumatizmas 

ir kaulus, 
tuomet ji- tikrai neiiejiriklau- 
so nuo mintie- ir tuokart jau 
jo netagydo bilekas. Visa 
i-unkenyta
matizmą, kylantį vien 

įėiu. mm reumatizmo 
gadinusio kurni dali*.

Uliieago llerubl nnd
|iier pirm* kelių dienų apie p. 
Mnys rašė ne; ui Ii kibimas skai
tytojam, m*i mažiausios ata- 
jmiė, apie tų išgydymų tikrą 
įvykimą. Dabar (JS tapkri- 
čio) jis jau rašo, knd ii. Mays 
ima imi pusantro dolierio už. 
gydymą, kad jis įlM**gu iš 
Xeu Uariisle. ir knd Indija- 
ims v.-d-lijos vyriaiisyta* žada 
!kibti prie -lebiikhulario už 
UH*1ei-ė1ą medicinos praktika
vimą. až viliojimą pinigo iš 
žirninių d«*l neteisingos priv- 
ža*tics.

M v, įiesiskubimime tikėti į 
p. May: ’«» stebuklingumą, ne
siskubiname jį priskaityti 
prie apgavikų tyčia išnaudo
jančių /.linines. Minėla*is Uhi- 
cagos di<*nrašlis sjiėja. buk 
Nevi Cjirlisle’o gyventojai su
tarę organizuoti stebuklus, 
idant daugiau žirninių su pini
gai- pritrauktų į savo miestą, 
buk ir vietini- gydytojas tai|»- 
gi prisiitaląs prie tų suuuiuy- 

<mii vvkdvnio ir savu autorit*- 
Įtu pnreniią- stebuklų likryta. 
[Negali sakyti, kad tni Imtų m* 

t n-a. tat veikiausiai tat yra 
|M*rdėta.

(•iviėiaiisiui laivo šitaip, 
rita- U. Mays rankų pridėji- 

I imi išliesų išgydė vi**ną kitą 
žmogų, kurio liga nebuvo iš 
jo kurni dalių sug«*diiuo. o iš 
nerviško įsivaizdinimo. Tą pa
tyrę pirmiuii.-iui puolė prie jo 
imti ingiausieji neva ligoniai 
ir tuos išgydė ne p. Mays**. 
ranka, lik jų pa<*ių |H*rsimai 

iiianii mintis. Kaip mintis bu- 
vo pagamiiiu-i ligą, taip min- 
jis ją prašalinu, llgainiti j 
Neu (’arlislc ėmė važiuoti ir 
tikrieji ligonini. Nei joki* ran
kų pridėjimą.- jų negydė. Pir
miausia lą pamatė pats p. 

May-. Ji- protingai padarė, 
kml iHi-ėiiię. pačią išdūmė ki
tur. m- ji- jautė, kml neišaiš- 
!.:■ ligoniam.-; km ėia Įiasidarė. 
Jie Imlų gidėj*; ir jam ligą įva- * 
ryti.

Apie Lietuves Valdytes Bonus ir apie 
Aukas Lietuvai.

Imlijatios valstijoje mieste
lyje Ncw Uarlish* atsirado 
metų vvrus vanlu \Villinm' 

Mays. Kaikurie laikraščiai 
daug prirašė apie jo stebuk
lus: jis gydo ligonius Im* vais
tų. Im* pjovimo. Im* kitokių prie
monių, tiktai pridėdamas ran 
kas prie skaudamos vietos ir 
itmlamas už tatai vieną d«di«*rį..

Kaikurie žmonės nusigąsta. 
Mat, sake, baisioji | lenkių im- 
tų karė visą jiasaulį supurtė, 
ne u/.ilgi o žada žemė ir dungil- 
sugriuti, dar atsirandu žmo
gus. kuris už dolierį fNidaru 
stebuklą kiekvienam sergan- 
čiain. tai j. u ir yrn visi ]ia- 
.fiiilio pabaigų- ženklai, nes 
frristus -ak', kad prieš tą pa- 
iMtiųą k ii , melagingi Mesijai. 
kuri<V dnry> stebuklus taip, 
kud į\dklnidą butų įvesti, jei 
galima. iXX-*jsingicji.

< Serai nors Ihjk. kad p. \V. 
Mays i klaidą neveda žmonių. 
Jis j iridis ia rankas prie skau
damus vietos, ai-ima didierj 
ir viskas. Tni visai nepaneš i 
Antikristų. Visas -tebuklių- 
gumas tame, kad daugeli- iš- 
gija imu to rankų pridėjimo.

Tat yrn keista, tat dar Ne
guli .-akyti, kad tai butų -te

. buklu.-. Kri-tus gydydavo 
s žnm?i<■> rankų uždėjimai-, tat 

ne tie uždėjiiHiii prirudė jo 
Dievylu;. u ntsikėlinui- iš nu- 
nurusių ]»« to. kaip t.i.-ma- 
l»uv<» prikalę- ji prie kryžiaus 
ir jierdiiręs šoną taip, knd 
giminės ir mokiniai negalėtų 
atgaivinti.

Mažesnio išgydomu stenu-į 
klingiimn gulima prirodvti. ;•' 
tat tada reikia turėti gydy to- Į nuostolių žmonėm-. Norėduma 
jų i.-lirlą ligos 
vyksmui i-gydymm. Kol 
•Iar n<*tapo iipgar-inta- 
vieiui- toki- incdirim-kai 
tirto ligonio išgijimus 
■ ••akų pridėjimo.

Mie-telio gvdvtojas .luini 
tiurke \\ ny niek sakosi turej« -Į 
ri-iinmlizmą •.ei«b* ir tas reii- 
imitir.iuH i-gi.i< - nuo p. Alny- 
s’o rauku oride limo, liet d:ik-

tuo.- nuostoliu- sumažinti Su 
vienytų Val-tijų vyi iau-ybė Į- 
v**dė daržovių ir vaisių prie
žiūrą. Tos priežiūrų.- valdinin
kui neišleidžia iš geležinkelio 
į rinką vaisius užkrėstus ii-

t gulins. Jie taip-gi praneša 
i siuntėjam*, kad nesiųstų savo 
darž<»ve- nr vaisius per vie- 
l.i-, kuriose vicšįtatijti už- 
ki<*< iamuji lipi. Tokiu budu 

i vyrir u-y l»< apsaugoja žinom— 
nuo pia-1 ojimo iškašėių ir nuo 

|netekimo savo laukų vaisiaus.

Milžinišką darlių atlieka lie-1 ja. Reikia tad žinoti, kad lais- 
tuviai piliečiai, kurio rūpinasi į vėsi lamų išlektiiuas yra, taip 

, ar tai gy vu Žodžiu, ar tai |ier vadinama, vidurinė paskola, o
• s | ui ūdą |MMŪškinti visuomenei 

apie Lietuvos laisvės Iniiiu pir
kimą ir apie aukų davimą Lie
tuvai. Apie tai “Draugo” 27!> 
numeryj til|M» gražus strai|>- 
snis “Apie aukas Lietuvai.” 
Straipsnio autoriui* pirkimą 
Lietuvos Imhiu ima |w*r vien su 
aukomis Lietuvai. T«*čiaus juo
du yra visai skirtingi dalykai. 
Aiškumo dėlei. nor<V*iau pikai- 
tali apie juodu. Bonų pirki
mas nėra auka Lietuvai, tat 
|N*lningas asmeniui pakan
čiam tanus. Auka-gi Lietuvai-- 
lai genis ši n lies darinis, įda
rytas Lietuvai. Lietuvos valsti
ja. kaipi tokia, negali užsilai
kyti vien tik aukomis. Tai-gi 
Lietuvos valdžia ir iielindkn- 
lauja aukų, pigaliaiis aukos 
niekam nėra grąžinamos. Mu- 
sų-gi valstija įsakė, kad už 
dviejų metų kiekvienas luinų 
savininkas gaus iš valstijos iž
do grynu auksu tiek auksinų, 
kiek Ims pažy mėta ant jo tano 
ir dar dideliu.- nuošimčius.

Tai-gi jei norim, kad žmonės 
daugiau pirktų Imhiu. tai tiktai 
pusirupiiikini gerai piaiškinti, 
jog Imhiu įgijimas jam pičiam 
yra laimi nuodingas daiktas. 
Tą atlikti imlius sunku, lies A- 
merikoje įgy venę žmonės Ia 
tai gerai supranta pduo daly
kus. Siitaupiiitą pinigų nelaiko 
s ui-ylę i žekę, tat atliekamą do- 
lii-ri {italu į kokią nors pdniii- 
• ą |iraiii<Hię. kad atneštų gerą 
nuošimtį. Jeigu kiekvienas su
žinos. kad nupirkęs tanų ge
riausius gaus iiiiošim«*ius. tad. 
L* nlsjoiiės. ir pirks juos. |gi 
;ę« Imhiu lietuvis turės dvigubą 
naudą: vieną -gulįs geru* ntlo- 
šins'ius (Amerikos tautai mo
ku tiktai J'<. « Lietuva juiža- 
dėjo .*»’į.r; ). o antras dalykas 
štai tanu*:

l’irkdaiiuis Imhiu datar užimi 
kė.-i 4’ - dol. .iž Liet, auk
sinų. Auksinas- <.*ii. maždaug, 
tos |iačios v<*rtės kaip ir vokie- 
čių markė. Dabar auksinai tru
putį attgšėiau stovi už įmirkę, 
nes Anglija gviirantmija musų 
{atskalą.

Prieš karę už l<M* markių rei
kėjo mokėti 'Ja dol. niame lai
kę pinigų kursas visose vai- 
stijosi*. išskirti* Ameriką, la
itai žemas, tat taip tik galuti
nai bus paduryta taika, kaip 
tik misistnvės prekylia tarp vi
sų kraštų, tai. Im- als-jonės. pi
nigai savniim* ims kilti.

Me»-gi esame matę tokių pat 
alsitikimų rusų ir japonų ka
ti* laikais. Rusų renta, kuri 
papra-tni knimivo KMt ruli.. 
karės laike nupuolė iki lib ruli.. 
o pi karės, trumpu laiku, vėl 
pakilo iki !XI rub. Tai-gi milži
nišką p*liią turėjo žmogų.-, nu
pirkęs rusų rentą už Iki rub.. o 
už ptismtaio pardavęs ta> pu
čia* pip*ras už !kl rub. Paži
nau tokių, kuri** tavo pirkę m* 
už šimius. tat už tuksiančius 
ruli. Pakilus kursui juinliivę 
rentą jie ]m*|iič tuksiančius. Da 
tar im* lik gal Imti, tat ir bus 
tas jHits su Lietuvos tanais.

Apie vokiečių markę jau kal
bama. kad gal greitu laiku kilti, 
tai-gi markei kylant, lietuviš
kas auksinas dar greičiau kils.

Kiekvi* mis nusipirkęs dalia r 
už 4'« dol. taną |«mi auksinų j 
verte-, už poro- metų galės ir j 
Amerikoje ptrdiiofi ią taną už 
•_Hi <|«»Įierin. V<»rs *n»ulu lik 10
• lol. ir lai jau luitų didelis pel
nas. lh-1. atkartoju rimtai. Ims 
galima gauti tikrai Jo ib*l. ir 
siiviršuni. tat tik m* taip gral
iai. Gal kas imsakis. laimi di-

1 tokios įsk«ilos valstija nesibi
jo, kaip knd nesibijo tėvas, jei
gu jo sūnūs iš jo imties turtų 
prnlotata. Valstijai reikalingi 
pinigui, tai ji ir skolina, nejiai- 
sydauuu kad paskui reikės 

, brangiau atiduoti, tat valdžia 
Intai yra susirupinus, kad tie 
tanai m*pakliutų j svetimtau- 

i ėjų rankas, nes jie datar pigiai 
nupirks, | taškui brangiai |Mir
ti uo> ir pelnas pu-iliks sveti
miem*. Kaip valdžios, taip ir 
ki«*kvieiio piliečio užduotis yra. 
kml tanus išpirktų įtvs lietu
viai. Jeigu lietuviai ir pratur
tės—lai Lietuvai iutlitlelis bus 
nuostolis, nes pinigai įliks 
|ms savuosius. Kur piliečiui 
turtingi, ten ir valdžia turtin
ga.

Dar norėčiau priminti prie
žastis, <M kurių Lietuvos pini
gui kils. Politiškos ekoipmiijos 
mokslus taip sako: iš kokios ša
lies daugiau išvežama visokių 
prekių į kitus kraštus, kaip 
įvežama, lai tos šalies pinigai 
kyla. Jeigu, priešingai, mažai 
ko išvežama, o daug dalykų iš 
kitur traukiama—irti tos šalies 
pinigai smunka.

Iš Lietuvos išvežama j kitus 
kraštus daugybė dalykų, kaip 
va: javai, linai, gyvuliai. pauk- 
šėlai, skaros, miškai: o prekių 
Lietuvai iš kitų kraštų lutai 
mažai reikės. Mašinų ir viso
kių įrankių žemdirbiams jau 
pačioje j Lietuvoje įgauti na 
fabrikas'**Vilija.” Visa tat, kn 
iš kitur Lietuvai reikės Katan
tis, tni geležį, plieną, druską, 
pipirus, lai ir viskas. (I>ar yni 
•luti gyta ir kitokių įvežamų į 
Lietuvą <Lnlyku. tat m*svarl»u 
juos minėti. Jų skaičius turi 
nuolat mažėti. **Dr.” Rc«L).

Datar sulyginus išvežimą su 
įvežimu, pastarasis menkutis, 
tai-gi ir pinigai musų lur kilti 
greitu laiku. Užtatai nutik ne
bijokime pirkt Imhiu. tat dar 
dėkokime tinus. kurie suteiks 
mums progą įgyti tuos auksi
nius tanus.

(Rytoj Ims imluMga).
Kul D. Milely*.

•
Ij. L. Sargą skyrių ir |>avie- 

i.ių Imtinai yra reikalingos iš-, 
laidytos aplikacijos. Tat kuo-1 
greičiausia įsistengkit |»ri»ių-. 
sti į U K Sargų raštinę kartu 
su įstojigjo mokesčiu, lu^štinvi, 
reikalinga žinoti, kiek jau išvi-( 
so yra ir tu*nm*t pradėti <hir- 
lią.

Ihiug žmonių yra suvadžim 
tų ir p*r tai laukia nė pitys ne
žino ko. Atajojantieius palar- 
čia kreipties į lfc K Sargų raš-1 
tinę. Iš čia Ims sutrikta vi-! 
sos ir tikras žinios, kaip kas ei-; 
ims ir kaip viskas yra *lnr«mtn.'

.S’. Visi ir visokiais U U 
Sargų reikalais, kaip tai: apli
kacijų ir visokių įtarimų 
n*ikale reikia kreipties i vy-| 
riausį organizatorių, J. J. Biel-j 
skį. \Vasliiiigton. D. U. Diliui r 
jis ant kiek laiko išvažiavo į 
Lietuvą su Mililare Misija. Tat | 
L L. Sargų reikale užima jo 
vietą L L Sargų raštinės ve-‘ 
dėjas, J. K. Milius. Tat datar. 
visi visokiais U L. Sargų ar j 
Brigados raikalais krai]ikitėa 
šiuo adresu:

J. K. Milius,
4.'»8 Grand St.. 

Braoklyn, N.

Suv. Vili. laivyno Dept. 
praneša. kati gavo informaci
ją, jog tris didelės laivų sta
tymo įstaigos Ims užvesto.- 
Peruvse. Viena iš jų bus imi A- 
inerikos priežiūra, kita (ai An
glijos « trečia |k> Italijos.

EKSTRA!!
Suomi ląikome sau pareigų visiems savo gerbia

miems draugams ir rėmėjams pranešti, kad siuntimas 
pinigu Lietuvon susistabdo (susilaiko) iki tolimesniam 
pranešimui.

Meldžiame nesiųsti pinigų, kol mes vėl neprane- 
šime.

Ceitnb Bendras Lietam Bubt
32-34 Cross St, Boston, Mase.

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VARAS MAŠINAS ir Lt pas 

. P. (VOKĄ & SONS
1551 — 53 W. Chica<o Ava. 

arti Ashland Ava.
Oash ar ant IimokasKiu.

Trlr(una> Monror lio*
Krautuve atdara Kerėjom* 

r<-tnyčl«i>Ha Iki < vai. vakar*. Kitai* 
vakarai* iki !♦ vakar*.

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
Ir vėl Tautos Fondas pir

mutinis stojo |>ugvltan Lietu
vai.

Knd apginu- Lietuvą nuo 
kraugerių plėšikų, kad |mi- 
liuosaviis iš vergijos Iiunų|to
li *nde rių, Tautos Fondas pir
mutinis |Miskyrė HUMMUNt Uo
lienų Anmrikos Lietuvių Bri- 
gmlui.

Kaip vi-mla. taip ir datar 
Tautos Fondas piritui veikia. 
)mskui kalba.

štai 14 d. lapkričio Tautos 
Fondu- |M*r Amerikos Lietuvių 
Taryta* atstovų. IVasbingto- 
ne. išmokėjo Ann*rikos Lietu
vių Brigadai lOJHMi dolierių. 
Tokiu bildu mes pirniiitiniai 
prisidėjome prie senai laukia
mos Lietuvai utilitari* įgel
tas. Čia faktai patys už save 
kalta, kad ka- aukoja į Tau
tos Fondą, tau aukoja svar
biausiems Lietuvo, reikalams.

Tad bridau lietuvi! -tok ei. 
t n Taniu- Fondo rėmėjų, nu 
kok >avo dali Kalėdų **l,ais- 

Ivės Savaitė-*’ fundan. prisi
dėk prie išgi-liiėjimo brangios 

jTėvynės. Lietuvos. Aukok šiuo 
• lie rytoj gal Imt |H*rvėlu.

K 
It F s.*Li.*i

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryta ir Amerikos Uetuvių Tautinė Taryta priėmė 
sekančią n-zuliuciją šiame reikale tapk. 5 «L, Pittsburglie. ,

4 * Amerikos Lietuvių Taryba pripaiįsta ir apsiima remti sutarti 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems motsim ant 554 ■aoė.”

Visus pinigus nereikia datar inešti. Datar perkant tanų 
$50.<M) reikia inmokėli nemažiau $5.(10 $100.00 ” ”

$500.00 ” ” ” $50.<J0 $1000.00 ” ”
” $10.(10 
” $100.00 

Sėsk tuojau* ir išpildęs aplikaciją pri-iųsk tuojau** su reikalingu mokes
čiu. Tadu galėsi būti ramus žinodama* kud savo priedermę išpildei.

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT ST. BOSTON, MA68.

ir *u šiitu laišku pri siunčiubiuumi užsirauni Lietuvos už $ 

pirmą m«»k«.-*į <.........
vviiujn Lietuva!
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vena neperdaugiausia, apie 13 
žirnių su virš ura, bet visi dirba, 
kruta kaip kas išmano. Vieni 
darbuojasi dei lJetuvos labo, 
inti-gi kad pakenkus taiu dar
bui. Didžiausia kova eina taq> 
aoęijalistų ir komunistų. Mat, 
Icnikurie labiau apnišvietę pra
deda suprasti Lietuvos reika
lu. Gi jiatys tamsieji ištolo 
purtosi nuo tų reikalų. Bet 
mums tus nesvarbu. Kaip įie 
ui, taip ir kiti jie yra atskirti 
nuo visuoiiM'iiės veikiimų tai ir 
negalė mums užkenkti.

■ Kas kita su 44tautininkais.“ 
Jie lemia visuomenės tarimu ir 
sako, kad jiems ne jiartija rupi, 
bet Lietuvos reikalai. Daugu 
ma žmonių ir paklauso, nesu
prasdami jų triksų. Bet arčiau 
prisižiūrėjus | tai imt o, ka<l 
jiems ne Lietuvos reikalai ru 
pi, bet jmrtijos reikalai (žino
ma, ne visiems). Jų nuomonė 
yra, kad kų jie dirlNt, tai vis
kas gera, o kų kiti, ne. Ypač 
vienas jų kuris save vadi 
na vadu, yra tikras fanatikas, 
partijos šalininkas. Kur tik 
priėję* prie žmonių būrio išly
sta, kaip tik išmanydamas, ne- 
vien ant vietinių krikščionių- 
demokratų veikėjų, bet ahrlnai 
ant visos katalikiškos visuome- 
nės, kaip tai ant geri*, musų 
veikėjų \Vashingtone, A. L.T. 
(linuiniiiko, Mastausko, p. Biel 
akio ir C'esnulio. yjiač ant tų. 
kurie dauginusia dirba <lel 
uiusų tautos. Kaip pradeda 
(dusti, tai net šiur|>uliai inut 
Kasžin kų jie mano atsiek
ti mus tautos veikėjaa purvai*- 
drabstydami, o |šatys (tersista 
tythuni tėvynės mylėtojais.
Atai, (šažiunėkit, kokia jų mei

lė <lel tėvyiH*s. .lau vienas jų 
vadų |iarodė tikrųjų veidų lap
kričio 14 d. L. D. I). draugijos 
“Birutės“ iiKiiesiniaui susi
rinkimo.

Besvarstant Menus nukalus, 
prieita prie naujų. įnešta pirk
ti Lietuvos paskolos l>onų. 
Matyti Išrutiečiai laimi tani 
prijautė, nes įnešimų jiarėme ir 
dauguma laukė, kad leistų per 
balsus. Tik, štai, atsistoja 44 tau 
tininkų vadas,*4 ir pradeda 
narodinėti, jog, girdi, tai imtų 
didžiausia klaida skolinti Lie
tuvai pinigus. Pradėjo įaugin
ti, buk tai 200,(MM) vokieėių pa- 
fcirengę užpulti ant Lietuvos. 
Jei, ginli, taip atsitiktų, tai tie 
musų pinigai prapultų. Maty- 
dtuuas. kad žmonės nenusi- 
gųsta, pradėjo Makvti, luul ati
dėtų aut kito susirinkimo ir buk 
tai n*ikia paklausti advokato, 
•r .jis pavelys pirkti tokios ša
lies Išmuš, kaip Lietuva. Narįpi 

. (išreikalavo, kad tas dalykas 
butų leidžiamas per lialsus, kas 
ir (MMiaryta. Pasirodė, kad tik 
4 balsai buvo prieš. Tuojau 
duota įnešimas, kad pirkti už 
$250.00. VicnhalsiaĮ priimta.

Dabar birut iečiai pamatė ko
kie jie tėvynės mylėtojai. Ar 
ne. laikas butų katalikiškoms 
draugijoms praialinti tokius 
Lietuvos prieAus ik savo tarpo f

Lapkričio lu d. atsilankė čia 
elieiuikas P. J. Ziuris su pra
kalbomis, kurios buvo sureng
to* L. A. Bendrovės. Jo kalba 
Žmonėms patiko. Nurodinėjo 
kokias išdirby stos lietuviai tu
rėtų būtinai paimti į savo ran
kas ir kokis poliui* iš to laitų. 
l»«,giųu rasytius pm ILi.dru- 
vėf.

Po prakalbų prisirašo apie Į 
1visM*fiin ar 117 ’k 1 I M H II M I

Sargy naudinguiut ir ragino 
!a\ intien kiek galima ir būti pa* 
•įrengusiais ginti nuo prMq 
savo šalį. Paskui prisiminė 
apie Lietuvos paskolą, kaip 
IJetuvoj žmonės skolina pini
gus valdžiai. Sakė: “jei mes, 
Amerikos lietuviai, nepaskolin- 
sim .’«! milijonų dolierių Lietu
vai, tai negalėsim vadintic* 
Lietuvos kunumia.” pRfmsako- 
j<> tuip-gi kaip Lietuvai dabar 
]‘inigai reikalingi ir ragino pir
kti Lietuvos paskolos bonus.

Tūriu psdvinėti, kad P. J. 
tiaras yra tautininkas, bet ma- 
tyt mintija, kad kodau- 
triausiu fiagelbėt musų bro
liams Lietuvoj.

liet kų liekaibėt i apie vieti
nius tamsuolius. Negana, 
kati jie nesiraso prie L lo. 

Sargų liet dar ir paskolai nori 
užkenkti.

CLEVKLAND, OBIO.

Gruodžio 17 d. bu “Pabaiga 
Svieto.“

12 žmonių ir už anie tljMH.10;jot- 
Šatu pardavė.

Paskui buvo liUiiUi*- kalbėto-

Hiomis dienomis |ihs mus |m- 
nkliilo gaišias aj>i«‘ |wtsauli<> |ia- 
haigų. “The Sumlay Neus 
l.r««lvr “ la|tkriri<i 9 <L 1919 m. 
til|Mi didelis aprašymas su |m- 
vi-ikslais apie Irtisiais’-ių nelai- 
tiH-. Apsakyta, kaip <> žvaig
ždės kris ant Kaulės ir sudegs, 
kaip puls ir žemė ir |iavirs į |n>- 
Ioiius. Negaliu visko surašyti, 
lies ten laivo pusę laikrašf'io 
pripildyta apie tai. Daugybė 
žmonių įtikėjo: vieni verkė, ki
li taip bėginėja, kaip katinėlis, 
kuriam jiuslv pririša prie uo- 
<l<*goK. Apie tų pasaulio jiaiiai- 
xų ir “Keleivis“ pritatvs. Mus 
žimineliai ištikrųjų rengiant 
prie teismo dienos, net ir vai
kučius mokyklose apie tai bau
gina. Gaila žiuri-ti j tuos leng
vatikius: vieni verkia, kili kei
kia. t reti bėginėja neprotingai. 
Kaiktirie net jau ir darbus pa
metė. laukia |tasaulio pabaigos. 
I'žsiiiiink apie kokį darbų, tai 
ir gausi atsakymų: 44Kam lie- 
reikia f Vis vien |iasaulis įtai
gias.“ Bet tnes susipraskime. 
ne prie (Mtsaulio jiabaigos bu
kinu* ftasirengv- tik prie gelbė
jimo Lietuvos. Artinas Kalė- 
įlos, šelpkime |tavargėlius.

Visi girdėjome kaip tudrono- 
nuii jtusakoja. kiek laiku imtų 
kol šūvis saulę (atsiektų, <i da
bar, mat, kaip nuo lubų pleište 
ris j sekundų ims ir nupuls! 
Gal bus auti ra. Jie t žemė imnu- 
kris ant saulės.

Kad gruodžio 17 <L HH9 iil, 
jau žeme turėtų jiulti ant sau
lės, tai (raoliums batų turėjęs 
(iraradėli ir tat batų Iravę apra
šyta. Jei minėtoj dienoj pradė
tų pulti, tai dar daug laiko 
truktų iki nupnltume. Todėl 
nebijokime;katrie numetėt dar 
bus ir verkiate rankas susiėmę; 
nusiraminkite. Dar nebus pa
saulio |*baigos.

•A. J. KamnUs.
Redaksijoa primina. Pa- 

aaulj jau nekartų žmonės gų&- 
dindavo jmsnnlio pabaigus ar
tybe. Tie gųsdinintai pasirodė 
esu klaidingi. Dabar ant dan
gaus iiasinsiė retas ženklas. 
kn<l kelios planetos sustos be
veik eilėn. <Htnito» iiiiikslas ne-
• *:r: pnrtit.)»z;;ų« •;«;«! •«-» t*. 
uetų sustojimo eilėn galėtų jm 
sid*>ry i. nelaimė. Vienoje eilėje

visai nebus. Toksai retos 
planetų usihegimns. kokis bu*I 
gruodžio 17 <L, pasiluugs tuo-
• l-ra^J natai talaaataM.l ■- 1

I prakalbas nemažai prisirinko 
žmonių, širdį skauda, kad gera 
katalikė sukinėjasi su *'Sandara.'* 
I kalbMojos perstato p. K. šliupų. 
Kalba apie Sandarai tvirtumų, su
sipratimų ir tt.: “Mes t<4tių, kaip 
Bartokui. Mastau aka* ir CvhuuHk, 
nciiiunėiaiue j Pao'žių.” Ir nieko 
daugiau uopasakė ar jie geri ar 

ne.
Perstatų ii Bostono baakicrių J. 

Kavaliauskų.

Kavaliauskas: “Jeigu norit-pa
miršti savo t**vyuę, skaitykit “Dar 
bhtinkų," nes jis. tai kaip kokia 
moterėlė (Mat ih- vyras — Brp.) 
ta, ta ir tt.“ Liepi- gelbėti ir au
koti <k-l “ Šaudau k. “ Pats davė 
$50.00, kiti suaukojo $43.97. Viso 
$93.97.

Penrtato “Sandaros'* redakto
rių. p. Norkų.

Norkus: “Lietuvoje gyvena tik 
|»apraxti žmonės. Buržujai randasi 
lik klioKtoriuota-. kk-lsmijcM-. Kitų 
buržujų Lietuvoje nėra.

“Klierikalai sakė *tik ditlelė 
la-nkija gali Mjtelbėli Lietuvų.*

“Juk<4is sakė ‘Isdšcvikai Lietu
vą iŠKvllka.’ Metukus sakė. *kus 
nors išitvlliėti’; KemėNis:—‘Lenkai 
ism-lbi-s. *

“Visi auspratę, ir kurie supran
ta Lietuvai reikalų, spit-čiasi į 
Sandarus organizacijų.“

Perstai ylas p. F. 2ivatkauskas. 
S. L. A. ir A. T. S. pinu. Kalbė
dama* priiuctinėjo prc*. M'ilsonui 
ŽHiplunių, tankiai velnius niiiHils- 
mas. Negalėjau viaiM jo kailius Nu
prasti, Ma kaOičjo. tarsi, turaln- 
nias pilnų bumų.

Tuo ir užsilmiirr vakaras.

Antra sesija.

Ik-k-gatų pribuvo 23.
Skaitymas tetarantų ir laiškų. 

(Matyti jie visi žino savo padėjimų, 
lira daugunuis priaitinlė piaijrų |p4 
hėti “B.** nuo skolų).

KMttMjų raportai. — - -
Ncprigulmybės F<nk)o nt|H>rtų 

išduoda p-lė J U rifeli u t ė. (Viskų nc- 
Mlgavau). Per ntetua įplaukė virš 
$60,000. LiuoMvIkta Savaitėje įplau
kė arti $5.000.

Išleista sekanriai :

Ih*. šliupui viena uhsk-nhi 
$400.00; kibsi ialsidiM $50.0(1.

Dr. šliupui vieno mėnraio 
$400.00; kilus ialaidiM $37.50.

!>r. šliupui vieno mėnraio 
$400.00: kitus išlaidos $21.50.

I)r. šliupui 
$400.00.

Dr. šliupui 
$5.000.00.

Dr. šliupui
$400.00; kitos ištaiik* $(>9.06.

Vinikui vieno mėnesiu ulgti $400.- 
(MI; kiUta islaidiM $60.00.

\'iiiikui vieno un-nmio algų $400.- 
00: kitos išlaidus $2*5.75.

\ mikui vieiHi įnėm-sio ulgu $400.- 
00; kitus išlaidus 4k.50.

Vinikui viruii mėnesio alga $400.- 
00; kilo* Hhidus $71.23.

Baluėio kdiunė j Liet ui ų $5,000.
Vmikui vieno mėnesio alga $400. 

00; kihta išlaidos $GJ.(IO.
Vinikui vieno mm-ih-mo uIru $400.- 

00; kitos išlaidos $I04.-*i0.
Wasliingtono. rajos, ofiso išlai

dos Š12.442.35. Kitus suminėjo, ku- 
tie atsiėjo riti $2.000.00.

Kyla diaknaijos apie p. Marių. 
DruoUyno N. F. kuopa pasiskoli
nu penkis šimtus ir ihvė p. M. va
žiuoti j Lietuvų,

P. Ptriiuaitia kailiu prieš tokį pu- 
■ielgiiuų. kad nuo žmonių renka 
vienu tikslu, bet nuuduja »iuut ituui 
savo draugų j Lietuvų. T<* kuo|ms 
narys aiškina, juu mulė n ikalų sių
sti daugiatiuii savo partijos žmo
nių. kad gintų miio pnrtij<M rei
kalus. Aiškina, jog kvietė vienų, 
antrų ir trečių. I>ci tik vicims Mar-

I’HIE
Kyšimo rakoliu 
l*crtturėjimo ta'oru 
Dujinio Tu vora 
Kvotinio pantai |»««l utaukyiuu. * 
Coklavimo tavoro 
Pakavimo ordorm 
Pripildymo arderm.

ir kiti durbal Nikalmsi niuiu tavu- 
ru skyriuje.

*

TAVOKI 8KV«n JK •»«

Iurbti iiivhm Gnlany Sidabriniu 
Ikiiklu ir iutalu Hkyrluoae.

S. D. LACHAWICZ
iJctrnyn GcmImhiuo |w*tat n n u.t u. laido* 

tmAnr pibiantata llrikolv inehUtu ot* 
Miaukti. * tuiinn .UttHi l.iiolte ulgMkrtl nti 

S314 W. 23 PL Chicago, III.
Trt. CbMl SIW.

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai 4930 W. 13 St.

Knm|>. I» I'imti 
IU-*. 1334 W. 48 Anum 

Telefonai t’iecru 3 C S C 
Oflao Clcrru 49 

KAIMAM E IJETIlIMill

■■ i-------— k

vielMI

alM4

almi

ul«u

nlgu

kdioiiė j Lietuvą

vienu iiiėiieaio alm

1 Tipild) t< orderiu* ir dirbti 
reikalingu* prie tavoru iu-

Paatovuo darban Gera uimokcatia 
Gera proga MMIai Inlmul geriem* 
darbininkam*.

SEARS ROEBUCK & CO.
Vai. «:M iki 4:45

Homan Ava. A Arthington St

JAUNI VYRAI.

Pakeriai
Rišėjai
Sverėjiai
Orderių lšpildy tujini
Prie Stocko
Mes turime virtu kurios ge

rai apsimoka ir yra geros ir 
(uistovies vietos. Geros algos 
pradžiai.

i

SEARS ROEBUCK & CO.
Vai. iki 4:45 Sul». iki piet. 
Homan A Arthington 8treet.

VYRAI.

LEIBEItlAl
REIKALINGI _

Tltr<*KEIUAI
UAllEHOVSE

Įtarius viduj.
Vieton (Mtstevios 
Geros algos pradžiai 
Geru progų išsilavinimui.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. 8^M) iki 4:45 Sub. iki piH.
Homan & Arthington St

darbu, 
dėjimo.

kitu*

Orą
n..n Išmokti birai. Gcn* ulgon pra- 
ii. i ii. I'.lnlovun iliil'lM*.

l>r..Ku mcrgnit.mil kurion

SEARS ROEBUCK & CO.
Vai. 1:04 iki 4:43 Kutui mula iki piet.

Homan Avė. A Arthington 8t

KElkllJNGI — RUUl 
KAKTEN DŪKIAI.

ttarbua nuo Kukio prlctaiiymo 
frelght karių.

THE STREETS CO..
ta'. 4»<h « H. Morgaa Mim.

lt EI K ALINGI: IMborial dol Cha
miško 
erai, 
tarnui
MatT

darlM. prie 
acetate of

Išdtrblmo Char- 
II m e Kry>4im<; 

<<mum«y FM 
(Nraa. M. T.

VAIKAI

l’a.-iiiiiliniti Darbai 
Pripildyti orderiu* 
Surišti Pakelius. 
Gerus |iastuvi<M virtus kuri

os apsimoku gerui. Pradžiai 
geros ulgos.

SEARS ROEBUCK A 00..
Vai. SXNI iki 4:45 Sub. iki pirt. 
Homan Av. & Arthington Str.

«•
■

Dr. S. Naikelit 
oY»rrodM n chdujmgjmi 

traa e*, moat Ara.
Cleera Offlc* 

•147 W. 14-tA 8L 
Pkrae Cicero tt

KcsMracOa 1*M W. ųt-lk 4M.
Tbara Prorao*

Tol. ltaovor 7441

Dr. C. Z. V eželis
UETOIS DĖMIMAS 

Valaadoa: n«o • ryto Iki • rak 
Modėllotnbi pairai nutari m« 

<711 M>. AKSIMAM D AVKKPK
arti 47-toa Gatvėn

»

>»

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas n m. i.a s.au.E rruELT 

Oyvenlino Tel. Humbtadt 17 
Vakarai* 1»U W. 22-nd dorai

Tta. HocksraU ••» 
CHICAGO. rx.

♦

■K

PRANEŠIMAS.
Dr.aT.STBKOL’lS

■ JKTY VIM 
Gjrtytajaa ir fNiireirca* 

Perkclc ssrs gyvitiijiia vatų | 
Mrlghtš*n r*ark. 

t>!4 U. 4M4 mrrtC 
TsšL :<1

OtUma: IU7 W. 47th MU 
<47 Ir tM.I

V<stM»d«e: |« ryte Iki 3 I— !»<<<■. iki
S.M vakar r lėlt atnia t Iki 12 rytai a

T r L lL*vl<tai4 |«>Q

Uždirbk
$35 iki *50

į savaitę
Ktrpcjiai Ir krtasNai yra raikalan- 

i*ml rtiuomcL Jis turi t r am pa* ra- 
!*nd*a ir Irngra dirba.

Mes failine ju« išmokyti *ln darbe 
I tri.'ura luik* dienom ii ar vakarai*, 
už ne-..'* kaina. Hpecijall* ahyrtna 
mok.nuno ant aluramn Vower mali 
•M-

MASTER SCHOOL,
9. F. Harak-ka. flntafab. 

1LH) N Stote Str.
lunp. lake Gat 4 luboti

I V. W. RUTKAUSKAS '
ADVOKATAS

Vtata llil.a Viauore r.iacivom 

orima IU.tml.TyJ;

M W. WAKH1MGTt*N KTKEKT
Kambarį* <•»

Tai. Centrai MT8
Gyieulnmi SU W. S»rd U.

ToL Tard* 44R1

♦ TrlrtMM, F

ta 
K 
♦ 
ta |

Dr. P. P. ZALLYS
Dentistas

1VM7 Ko. Mlidlicnn. Anam 
llmrUad. IIL 

VAItaMMm: • tai • t ta«.

Ku

T"

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

418 W. Markei MM.
Poli-t iUe. P< ima.

veomla ligoniu priima nuo 
Nuo K iki to v.il ryto 
Nuo 1 ll.-| 3 vnl. po piety 
Nuo t iki k vai. v<kar*.

TAMSTA GAVAI 
MUSU LAIŠKĄ?

Mi-» jint IrMunii-m Inl- 
čku, kurisiur iirniM-Miiia. 
kml Jiiii pinigu- gulimu 
hiy-il l.ii-ttiioii ir mirų- 
ihnii'- kaili telkiu |nu4u»- 
1(. -Ivigu T:<tii»tu «l.ir ne- 
ginui lu InlAke. luvkltiu- 
iik* linini* piiiiH-^tl Ir uie* 
|<ri*iy*luu-. •

Lietuvių Prekybos B*«8
120 TREMONT STREgT 

eooM et*
BOSTON.

-

SERGĖKITE SAVO AKIS.
MEItGIN<>8

Pik fabriku darbo; |I4 | aavuitf
tiiokimuilK*

Nuo Mukiu—91} iki
AM 13414 AM INM I. ATfrM 
«liti: CMM.E <».,
•51 M'iM 31-4 Mnvl

ItMkAlAX.I—valkui 1C ir uuvirl 
dirbo prii' <1. m -ly imtruiu.nl i>.

i uUcil Uratai 4 ta.
4K34-M U Salk NU t Silu. III.

ItMK U4M.O* inulcr.N ir mcrgi- 
m« dirbti; li-ntiui durtai .: |>ric- lAukir- 
atyiu* ta-kly; geru* ukdurbio.

Minim>il bceii <««,
838 W. Kintai- M.. ClU.agu, III.

•a

<J.IISIM MEttGIVOhItcikallng.i ii<> <Kiną |.nc «>fi»> dur
tai. Įtartam imi ' i*ado«, tuukoaUa ge
ru. Attafeiiikitc mim> udr<-Mu: 
8IN bu. MAlMiM'Ur?^ 41U>«*u, 10.

TcE hrwr «M*

Iteikalinui.. l*.<t>rt** fi.lografiatu*. 
Im.Uu. imt viiuidtau Uiuktulta cera. 
Ataišu*ikite šiuo .įdroau:

SUN hm IUM.il hK.LU,‘i |.kMg„, ill.

TrL llilltl «M«

•Ltariiiiikf. grumlžio 2 d.. 
Liiiden. N. J.

Ketverge. Sruisižiii 4 <1.. Am- 
steniniu, N. V.*

Subaloj. gruodžio 6 <1.. l'tiea. 
\* Y• v • a •

TA volte MKYKK'OKE

PUIK
Ryšimu pakeliu
PtrMur.juno ta voro 
lojimo Tavoro 
Hvcriuio parcef poni iuL*akytnu. 
f'ektavimo tavoro 
pakavimo orderiu 
Pripildymo orderiu.

ir kiti darbai reikalingi munu tavo
ru akyriujc.

* ——

• -■ — i4

l*iaHtiau>> durl**a Orą uluMtkenlta 
Goru proga Išailaviaiuiui ginčiui 
darbia inkauia

SEARS ROEBUCK & C0.
Vai. «.-•• iki 4:45

Homan Avė. & Arthington 8t.

1*1 ir lumberio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: nz 

mokestis kasdiena.

tu* npaičtnč važiuoti. Seko, luid ir Nfdėlitij, gruodžiu 7 <1. Al
Tzulinė Taryba užgiri- tą miuiuiii- luiny, N. Y.
nią. llrtMikli'iiiečių lt|*. tą pu du r ė ku PaniMiėlij. graudžiu y d..
T. T. nntanmu. Ne|ioiH*olMdy, N. Y.

ų
> Oautfuiu Ln*). rii ro«l'ij, griMsižio H) d.. Ko-

els’stor, N. \.

REIKALINGI VYRAI.

Idos jimmi naujiem* išrmU-
I iuuuiš. o ijeluiiuių jie gal im*|hi- 

> % i •> ji i ftci LhLiii
BIZNIERIAI CARSINKITĖS 

“DRAUGE."

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Lafliu 8lreet

'> 
į 
) )
/ 
/
{ 

{

/

>
> 
/

/ 
/
/

Mre*»«s-ta«La akro .* 
u dėl Ju*ų akly. ’ 
sos m*1*o* skau- / 

raldts liejasi | kru- 
maitai ar *4utį ar ra

tai. tai tsosiet yra trakias, kad 
rsUla Juta* aklaly. Maso lt mėty 
patyrisra* priduos Jum* ųariauslų 
pateraaTioia ai pritašant* kala* aut taip temai aat Ik )t7t.

JOHN SMETANA 
Aklų BpedjaliftM 

18018. Ashland Ar. Chicaco 
■etatai. aultakiatnaa dykai.

Kaspaa Ik-los catate.
1-fic* lubas elrt Kalt u apuekua

Kambarį* ld. It. 1«. 17 Ir lt 
Tvatykite j nuo parak*

Valaadoa: nuo 7 vai. Iftrjrte iki » t 
vai. vaknre l‘.in<>d<-liui>, Fcri-<Ju- 
mi* Ir 1‘clny iiomi*

PARSIDUODA

Narna, ant pardavimo : 
m y ir guradnuu I karuliu Ir 
blliu Imi t m l.ul m. RriTkl
crti.i karty.

3*00 M. lam rald Ale. I

MUV»IUQ« 
^kynutn

IuImjv.

P.rnduml.i nuiuu unt 3 p. 
mmu. grocrinc ir lm< < rne. arba 
ui • išmainyti unt Lito biznio, 
šaukite

3511 h. Emernhl Avr.
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DR. A. A. RSTH, 
liuaa* Ardytoja* lt cbirur***

Kjiaeijaliataa 'Motun&ky. Vvriiky 

Vaiky ir vi*y <-hr.>nllky Ilsu 

ofUtata MM Ro Hatala-I m. i'blrac* 

Talafoai* l>ruy*r *<M 
VAEANDAK: 14—11 ryto 1 —4 

pirty 7—I rak N'«d44if>B>b !»—1* < 
h; 1111 llll H! HnnniM.*uMM44U*UMMM*

t

niiiiHiiiiiiimiimi 
ilaato. *11 Ku Aihland Blv.

TtalbtMM Hay’nazkat (544
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PAIEŠKO REIKALAUJA.■T

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. B T0WN OF LAKE.
i

E

REIKALINGI LEKI

CH1C AGO JE. ] I*nioaknn Jono J'oHnua paolnf 44a 
i lt Ituaeinlų Apskričio Kvedamea 
. tmrap. Hautlaiiklo kaimo nplc 44 me- 
Įm aoaumo. Tūrių labai avartių rei
kalo. Jl» pnta arba kaa ap4o Ji *ln<4e 
pruncSklto ackanfių adreaų:

3303 Aateon^Avr.

ETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
fLITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION;

a F •

PAMATINIS KAPITALAS $1,000,000.00Skyrius Kaune Exporto ir Importo Skyriai

Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu
!.i t u vos At itatymo Bendrovė ištupiu** p?i 

til t"' 'm . I • h: iiinnėiii i* \m<-ri1:n* 
I .i«-I it x tin. I\:.- Iii. via |M*il>ltgę* keliauti te 
ii i' ipia t I \t*tntyniu Bendrovę.
Lietuvon Atstatymo Bendrovė jau rengiasi 

V"la prie attlfo dideliu t r:in-|Mii to t.-tvorų ; 
l.hiuv;. kuri* da< piu- Kalėda- apleis A 
nu rika.

K pi i i<lė- <|aliar prie i--imitinio šių tavo 
i... i. t... . II- - I.hIiivii* \.iII\Ih-- reikaliiiu*. 
I'ii-idėti gulima pasiperkant Lietuvos .\t-l:il> 
uiu Bendrovė* šėrų.

! zį.<mai. pernai buvo i-mokėiti pt, I'., <»
■ n i jau i'iimkė- inie dividendų iš urvini 

l>-lne. Kita meta bu- inokaina dar didesni 
divic’erdai ir šorai augs vertėje.

Jau tuojau seru nepardavinėsime.
I.irimo- Alstiitymo Iii m Iro vės šėmi bu* 

par<l. t».i.iini tik lis: i Naujų Metų, o |xi to nie-

.!<;•' n**giiu- pirkti. Tod<i |ui*iskubinkite.
.Imi Lietuvos Atstal nu Bendrovė sukėlė 

suvirs o išviso teikia sukelt tik $Ti(N).-
IKKI. Beliko luirdmdi tik KUKUI šorų. Dabar kas
dien parduodama apie šery. Jeigu kas 
nori dalyvauti |M*lningjiue biznyje, turi pn- 
'iskubyti nusipirkt iėrų. •

Viena yjaita nu Kili mažiau pirkti kaip 5 
sėriis. vienas šėrns $I<MR». Bet geistina kad 
nauji nariai stota į L. A. Bendrovę su kuo 
didžiausiais Įnašais. Itekilės prie Bendrovės -u 
flu.iKMi. u xri rūkymai s.

Pirklybiniai Tyšiai plėtojasi.
Lietuve- Atstatymo bendrovė Ijilviains ir 

Estonanis taipgi tanaus. Tame reikale jau 
dantini ryšiai ir už kelių savaičių prisilies 
pirklybiniai mainai su Uit vija.

Lietuvos Atstatvnm l’»<nd rovės skvrius Kau-
* 4 •

m* daro pirkliams ryšiu- su Ukraina ir tenai

pradėsime savo darbų. Lietuvoj reikia nnidies 
l'.ibiik;iin* ir gvlžkeliums varyti ir kitokių 
daiktų, kuriuos prienniniaustai galima Ims 
gauti Ukrainoje.

Savo Dirbtuvės.
Lietuvoje išdirhvslės organizavimas yra pir

mutine uždum-ia jos piliečiu Amerikos lietu
viai. prisidėdami prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės |mgellx*H lai|milaryti. Dirbtuvės vi
sur duoda |M*lno ir pinigai į jus įdėti, visuo
met geriausiai apsimoka.

LABAI SVARBUS PATEMLHMAS.
REIKIA VISIEMS SKUBĖTI PASIPIRK

TI SERŲ. NES KASDIEN PARDUODAMA ’ 
DAUGIAU IR DAUGIAU TAI SUVRUNU- 
SIEMS GALI NETEKTI.

Rašykite ir pinigus siųskite arba paaiškini
mų k kurkite šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
nMMSBBia»yii£3iii9^aaa33simniBi

320 Fifth Avenue

IŠ CHIGAGOS UETUYiy 
KOLONIJŲ

Pirmadieaib, pruod. 1 d., 
šv. Eligijcm, vysk. Natalija.

Antrad.cids, gruod. 2 <1. 
tv. Paulina.

t

SAKOMA. DARBININKAI 
TTEKUOKET NEDIRB 

z J5IĄ.
- X

Spalio 2G d. ,šv. K ry/.iaus fui 
rapijinėj** svetainėje Įvyk** 
Imli. S:ij. I kp. paprastas silsi- 
rinkimą*.

Nežinau pi *ežasties. dėl ku
lius susirink imas buvo m*, 
skaitlingas. liet susirinkusieji 
rujM’stiiipii svarstė kuo|s>s lx*- 
*..;i.ėius reikalus, kad jim> lx*nt

• k pastūmėjus pirmyn.

mąją vietų. klausimas, kokiu 
bildu, .kaip veikė? Atsakymas 
trūnytas: ‘Vienybėje.

Apie U Rami. Kryžiaus rė
mėjų veikiau) pasistengsiu pa
rašyti kitų kartą, fia tiktai no
riu luuliioti tų i intį, kad ir lah- 
«lnrylN*je ln ne|«apradta vieny- 
lx*> sii laiku ii/.viršpainu.*.

Baskui išduota nuturi n* ko 
misijos nuo rengiamojo Imzaro. 
I‘a<:r<xiė. knd viskas puikioje 
tvarkoje: svetabu* paimta p. J. 
J. Elins ant 4 dienų, gi linzanu* 
įvyks sausio mėnesy ji*. 1920 m.

Besikalliaiil apie Imzarų, 
kaip jį padarius jutsekmiiigu.

1 tų meilę, J tą sutikinu) klelsi- 
' no su komitetais ir visais jiarn- 
pijonais. Be alx*jo, spamlžia jo 
galvų parapijos skolos, kurių 
nemažai dar yra. o daliar-gi 
viskas taip ]>abrango. trimis 
sykiais dauginu, negu keli me
tai atgnh

(1‘aluiiga Imis.)

B ,T0WN OF LAKE.

I tnrninke. gruodžio 2 «L 
vai. v aka n*. Ėv. Kryžiaus jm- 
/apijos salėje Katalikų Vieny
bės 5 skyrius laikys priešmeti- 
nį Misi rinkimų. Visi draugijų 
atstovui šiame susirinkime 
ti iksilės dalyvauti.

vyžiai
Moklnkiteo Bandnakolj-atėa. IHeoa 

ar vnknmia. Geroa virti* laukia Jua. 
Neirta aavalfių. Gcroa algno. Atai- 
kinkykite ari* raitykite.

iB Mok r Horber < oNe«r.

105 M. «HI> Rtr.

dirbti lauke. Darl»spns|ovus.

Continental Gan Co„ Imu 
5411 W 65 Str.

Laukiami mie tė suvaržymai. 
. ___ I

MTZGO.TO 17‘DIENŲ.

4

I

‘kanėio pavasario: '< 
kuopai <'mitras paskyrė surink
ti K.utm «|o|. Nu. ušiiioni tuk- 

įstanrini. tni pluoštas pinigų. 
Juos surinkti Ims sunkiau, m*- 
gn pasakyti, bet nei kiek nenu 
liusli.im* dėlto, kad yra puiki 

I prmlžia. Tnme S.Otri <|o|. fonde 
jau tūrius* 200 dol.. gi šitan su- 

j sirinkiiiian buvo susirinkę ns- 
■ umnys jautrios šinlies. taip kad 

-- v i |H*rstatiliejimo savanoriaiNaiiiuo-v imi mini. .i...Ui No.. .
, . , ... ... j pasižadėjo eiti namas nuo naKedvate avė. uz.*idegtis dra- 1 . . \ . ...

. - ■ • . <ro ir rinkti nukali. Kaip visiImzinii:* baisui! apsvilo 4 lite- . ’
. ...t . w ... IžiiioiiH*. aukų rinkimas vrn taitll llirrg»*le r.tliel Suomiui. : '

.. .................. . .................... . K;*km l«- 
i: .i.,-i h.unhn.-n. l>.,r.-jU-i....... ;-'V"H Muk braup.™. tako tu-

i ... ii.: Ir,,(l daug kantrvlx*s ir imtirti•liil.i mergele liesiruieiojiinein. Į • ’
___  Į daug nemalonumų. Bet. nepai- 

PFRSPĖJAMI ŽMONES. I”'"1 rink,i “uk“,‘ "l’**'"' 
. su* asmenys: p-lės J. Nutautai- 

hu agos is.-tmnsteri* pa>-11/ ir i*«k‘^-'viėaitė. p-nios 

kelis, žmonėm* |x*r*|x*jin:«.iV K. Varanavi-
kad jie ap-irtiugkiiii gavę k«-:,'n,r *r K M»rl"in 
kiu nor* duntinių iuieš Kalė- P "’": J- Brazausku. J. Karde- 
(|J)v I lis ir M. Humkauskis.

Zimmė- lik tuo* -iuntiniu*' Binkėjams iškalno tariame

.APDEGĖ IR MIRĖ MER 
CELE.

I

ai 5 “ZUI
I. Bei 
t uomet

i •

tie 1' 
r 11 • n

iš' |n

<1
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W S S )

i i.-ųpinna buvo raportai. Iš inpii|atiko susirinkirimn žinonms 
< • 'ni susirinkimo pnaiskejo. veikėjus, p ns J. Braznuskis. 
knd ladi. Sųj. turi pasienius pranešdamas, knd atėjo pratar 
a:i' Nivys lxgal<» sunkių naštų.! (j j h-l. iii žodžių vardu 
t. y. surinkti d<d. iki S4*-j ||IUMų gerh. kb*lxm<i. kiliu A.
kritėiii pavasario: o musų-gi skryjikos. kad. tarp kilų, ir pa 

j rupija turės savo laidą I41I1. 
!Sųj. luizare. Noru paties kb*lx> 
. no susirinkime nebuvo. Ix*t jo 
širdis, jo dvasia musų tnr|M* 
viešpatavo. Susi rinki man atsi
stojęs ištarė širdingu ačin del
nų |4ojimu.

I'risiniilitis apie taip didžios 
|Migarlxis vertą asmenį, bus ma
limu su plm'ia visuoni<*ne |>nsi- 
įlalinti tuo. ką širdis jaučia, ką 
akys mato, ką protas apinin.

Musų augštai gerk klelxuiax. 
kuli. A. Skrypku, klelMiiuuida- 
inas musų parapijoje per dau
gel metų, prityrė <laug vargo, 

i daug iieiiiiilonuinų: padėjo na
ivu sveikatų. |»ašventė savo 
1 brangios jaunystės ilit nas, ati
davė mums savii gabumus, iš
reiškė savo minti** savo širdies 
jimsmiis. savu meilę ir prisiri
šimų prie musų, ir dvasiškuose 

1 dalykuose nekartų sujudino 
musų širdis snv4 paiiM>ksluo.«e. Į 
Iįskėlė mu*ų sielas prie aug-; 
štesnių daiktų, prie Itangiškųlatrinkimas grmslžio I <L 1!>19 
daiktu. Už. tni esame ir bu*inie. 
jam dėkingi visuomet.

Imkime kad ir |»arapijos rei
kalus. Jo iiipi-sčiu ir sutikimu 
sn parapijonais fajsi pastatyln 
didžiulė niuro Im^nyėia. kuri 
yra didžiausia iš lietuvių ha?, 
nyrių netik \isoje Uliieagoje, 
l»et ir visoje Amerikoje, l’n- 
z.vel-zkime i pngyzdingų tva»«<ą.

ariu.

Girdėti. kad kitu.* kinų mis to
li n u." paliko. Ix*t mes vilties 
nenustojame. Mat townoflakie- 
<‘-ia< ne taip veikia kaip kiti. Jie 
suprato žixižių reikšme: “ 
iiylmje galvis-"

, vienybėje veikia.
i lei. pavyzdžiui. 
Rami. Kryžiaus 
kuris voikit

vir-
ir. tiesa, jie 
Aiškumo de- 
paduosiu L. 
rėm. skjrių.

turi užėmęs pi r- IV

1x4 aa ant pardavimo arU l’raae
Fabriko UMH. AtaUatiklU

G. M<H4l£Ck.
ru k.

Valdyba.

B DDEVO APVEEDO8
PARAFUOS.

l’aneilėlyj. gruodžio 1 d. I<ali.1 
Sųj. 4 k p. Ims priešnmtinis sii- 
*i rinkimas. Kviečiami nariai 
skaitlingai susirinktų nes rei-* 
kės rinkti naujų valiklių ir pa
sitarti a|>ie kitus svarbius rei
kalus.

Susi rinkimas bus Dievo Ap- 
veizilos ]iara|>ijox svetainėj. 8 
vai. vakare.

-------- - I
Tautas Emilio 32 skyriaus ‘ 

susirinkimas įvyks gruodžio 1 
iL. 8 vai vakarė, Av. Jurgio- 
mokyklos kambaryj, ant 3-čių 
lubų. Visi nariai esate kviečia- 
mi siisirinkiinan. • •

T. F. 32 įkyr. Valdyta.

PETRAS UMBRASAS

ROKAI JNIMNI.
M rr Kaitra 14 inrtų ir daugiau dirb

ti ar auo dlrnoa ar auo Mukto k*ag- 
vaši fabrike 44 valaadoa ravaH*J; 
Nuo Mukto dlrbandina uMIrba auo 
»!• Iki 134 mrallėj.

M. U. MAAI. <X>MPAMY 
441d ĮUi ^iaoi. Am*.

_________________________ ___ •

B BRIDGEPORTO.> *

.SUSIRINKIMAS.

Susivienijimo Namų Kari
ninkų ant Bridgeporto Iras su-

m.. W<mhIiiii*ii<» <nlėje. S vai. I 
vakare, šiame Misirinkime Ims I 
ri'iiknnui valdylm sekantiems'I 

i metams. ||
J. P Evaldas, selcr. Į

_____________
Niiimiiimumiinimmtmmuinitiiumii 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.” 

iiiiiiiiiuiuimiiiiii miiiiiiiiimiiiiiiMiiiN i

JUTT PAKD.VVIMO.
<• akrų faraaa Artuau ValatlftJ 

Ii akrų IMIrMm aptveria, au Sauja* 
bvdlnkair. Jaunas aodaa 1 mylU aub 
plakelio ir aiokykloo |R—.

Artu

NEPAPRASTA PROGA
Perkanttoma nesu* aamua ir ■Utaatl«n» aaujiia. mea ■koliatm* 

plnlrua aat tabal lengvų Ulj gų. D« jokių IMcab'lų.
Pilnai lnfortnnrlp.1 galima i^utl kaa Pirmodif| ouo vaL"

rak. iki • raL rotu, ftr. uJrrlo parapijinėj* avėtai nėjo, pria llro placo 
ir Auburn avenue. arba paa Bendrovės vnldrbo.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

Jurgi- Zakaa, Pirm.. P. flollnlM. Rali.. R. Seklrrkia, Udia_ 
M37 1'nioo Atemur. 334 i Ko. Hal-ted SI. 3425 Auburn Avrnoe.
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