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Amerikonai Žudomi 
Meksikoje 

Užginamas Carranzos pabėgi
mas iš sostinės 

ANGLIJA ŽADA PAREMTI 
SERBIJĄ. 

Talkininkai aptars Adriatikos 
klausima. 

EPISKOPALU VYSKUPAS 
PERĖJO KATALIKU Tl -

KĖJIMAN. 

UŽGINAMI MŪŠIAI 
SOSTINĖJE. 

Mexico City. lapkr. 29.—Su
vienytose Valstijose ii* kitur 
pasklydusios žinios, jog čia 
gatvėse pakilę susirėmimai, 
yra be jokio pamato. Nora ko* 
vos tarpe Carranios ir Ohre-
gono. 

NIEKO NEDAROMA IŠ 
AMERIKONŲ. 

Labai galima intervencija. 

CARRANZA YRA SOS 
TINĖJE. 

San Antonio. Tex., lapkr. 20. 
Meksikos konsulis iš Larodo 
praneša, jog Meksikos prezi
dentas Carransa nepabėgęs iš 
sostinės Mexico Cit v. 

CARRANZA PABĖGO IŠ 
MEKSIKOS SOSTINĖS. 

Prieš jį pakilo buvęs karės 
ministeris. 

YVashingtcn, lapkr. 29. — 
Valstybės departamentai gavo 
žinių ir faktu, jog tomis die
nomis, ty. po suareštavimo 
koitsuliaro agento denkinso, 
Meksikoje nužudyta dar keli 
amerikonai. Tai-gi, skaitlius 
aukų nuolat didėja. 

Raiškia, Meksikos vyriau-
sybė neatkreipia domos į tiuxs 
žudymus ir nepadaro jiems 
galo. 

("arranzos prasižengimu 
prieš Suv. Valstijas šiandie 
pasidarė tokia krūva, jog kai-
kurio vietos aukštesnieji valdi
ninkai ima nuomoniauti, ar 
l>arlais nebūtų laikas pravesti 
tvarka toje nelaimingoje šaly-

SanAntcnio, Tex., lapkr. SSfcf je;̂ Jywf įurtoK raliu,ai vnfdoVau* 
— Is Meksikas parėjo žinių, ja Uairaina su savo žentais ir 
kad mieste Nfexieo City paki- kitokiais giminėmis. 
lusi revoliucija prieš Carran- Valstybės departamentas 
zą. Involiucijai vadovauja ))u- surankioja faktus apie naujus 
vos karės ministeris gen. Aiva- [prasazengiroua Carranzos. 
r<) Obregon. Jis vra kandida-
tas į Meksikos prezidentus. 

Įvykę susirėmimai sostinės 
gatvėse. 

Anot pranešimo, Cnrranzu 
pabėgęs i Gneretaro, §anges-j 
nėn vieton. Carraniofl kariuo
menei vadovauja gen. Pablo 
(Jonzales. 

Žinovai tvirtina, jog tenai 
susirėmimas buvo s^nai nujau
čiamas. Bei buvo manoma, kad 
sukilimas no tai]) veikiai įvyk-
sias. 

Washington, lapkr. 29. 
Baigiasi internaeijonaiio dar
bo konferencija. l)arb(> ofisą u 
pirmininku išrinktas Artinu 
Fontaioo. gi goneraliu direk
torių Albert Tliomas, abudu 
prancūzu darbo atstovu. 

Užporyt atidaromas S. Val
stijų kongresas. Tad kongre
sui bus induota Meksikos klau
si ma> su vvriausvbės sugesti-
jomis. 

Negalima pasakyti kokias 
sugestijas kongresui paduos 
vyriausybė. J>et galimas daik
tas, bus pasiūlyta pertraukti 
diplomatinius santikins su 
Meksika. 

Konsuliaris agentas Jenkins 
nepaliuosuojamas j š kalėjimo. 
Carranza savo atsakyme į Suv. 
Valstiją nota tarp kitko pareis 
kia, jog kituomet ir pačios S. 
Valstijos buv0 suareštavusios 
kleksikos konsulius. Bet, sako, 
Meksikos vvriausvbo nekuo-
męi nebuvo pakėlusi tokio 
trukšmo. 

Londonas, lapkr. 29.—Angli
ja indavė užtikrinimą Jugosla
vijai, jog augščiausioji taikos 
konferencijos taryba veikiai 
imsianti svarstyti" Adriatikos 
klausimą ir Anglija parem-
sianti jugoslavių reikalavimus. 

Apie tą faktą pranešta tuo-
jaus po to, kuomet .Jugoslavi
ja pareikalavo tarybos k novo i-
kiaus imti svarstyti Adriati
kos jūrių pakraščių klausimą. 

Abelnai yra manoma, jog la
kūno d'Annunzio žygiai turės 
pasibaigti be nieko. Italija ne
gaus Fiume ir Dalmatijos pa-
k v v • 

rąseių. 
IŠ Paryžiaus pranešama, jog 

viena italu partija pareikala
vusi savo vyriausybės blokuo-
ti d'Annunzio kariuomene. Gi 
kita partija reikalaujanti, kad 
vyriausybė viešai paremtų 
d'Annunzio žygius. 

ITALIJA GALI SUSISKAL 
DYTI Į DALIS. 

Taip įvyktų, jei griūtų monar
chija. 

Baltimore, Md., lapkr. 30. — 
Jo Eminencija kardinolas 
(libbons paskelbė, jog buvęs 
protestantų episkopai u galva 
l)oiawaie dijocezijos, vysku
pas Frederiek J. Kinsman, pe
rėjo katalikų tikėjimam 

Kardinolas (libbons pats 
asmeniškai buvusi Kinsmaną 
priėmė Katalikų Bažnyčion 
lapkričio 23 dieną. 

KARDINOLAS PERSPĖJA 
ANGLUS! 

Boston. Mass., lapkr. 29. — 
Vietos kardinolas O'Connell 
vakar &v. Kryžiaus Katetroje 
sakydamas pamokslą pažynio-

Rymas, lapkr. 30. — Vietos 
laikraščiai daug rašo, jog Ita
lijos monarchijai grūmoja pa
vojus. Del sočijalistų laimėji
mo parlamentan kalbama, jog 
karaliaus sostui dienos esą su
skaitytos. Po parlamento ati
darymo monarchiją turės pa
liesti krizis. 

Kai-kuri e laikraščiai teeiaus 
perspėja italus karštuolius 
nesiskubinti versti sostą. Xes, 
sako, kuomet sugrius monar
chija, tuomet į dalis susiskal-
dys ir pati Italija. Italijos 
provincijas šiandie sąryšyje 
palaiko tik monarchija, tik 
karaliaus sostas. 

Rytoj atidaromas parlamon-Į 
tas. Visi su didžiausiu intem 
pimu laukia, kokia bus parla 

Didelis Lietuvių Armijos 
Laimėjimas 

Latvija atšaukia pasiuntinį 
iš Vokietijos 

LIETUVIAI GRŪMOJO SU- joje. Sakoma, kiek paskiau jie 
NAIKINTI VOKIEČIUS. I bus atšaukti. 

Latvija taip elgiasi jiasirem-

jo, kad tegu Anglija nežygi 
uoja pertoli su sav0 porsekio- hnento pradžia, kuomet pirmu 
jimais airių. Xes pavartojama kartu susirinks apie pusantro 

BOLŠEVIKAI TURI KRU 
VAS AUKSO. 

tiranija prieš Airiją gali kar
tais atsisukti prieš pačią An
glija-

^imto atstovų sočijalistų. v • 

S 

Gali pirkti maisto ir 
mašinerijų. 

DIDŽIUMA LAIVŲ TENKA 
ANGLIJAI. 

Londonas, lapkr. 29.—Iš Co-
penliageno pranešama, jog te
nai bolševikų atstovas Litvi-

*4«av~ pranošos, kati l>olšev4kai 
turi pinigo užtektinai. Sako, 
jie galį tnojaus išmokėti 400 
milijonų rublių auksu už mai
stą ir mašinerijas. 

Litvinov yra Copenhageno,į 
kur jis su Anglijos atstovu ta
riasi reikale susimainymo ne-
laisviais. 

Anglekasyklose bus Dirbama 
Kariuomenes Priežiūroje 

Suvaržys streikus. 
Be šito vvriausvbo suvaržy* 

anglekasių streiką sulig karės 
meto įstatymų ir neleis pakelti 
streikų kitų darbo šakų darbi
ninkams, jei tie norės pakilti 
del simpatijos. 

Katrie streikininkai mėgins 
daryti kokias nors kliūtis su-
gryžusiems darban darbinin
kams, tokie tuojaus bus pa
traukti teisman. 

Spėjama, jog -didžiuma ka-
svklu savininku bendrai veiks 
su vyriausybe. Ir tokiu0 būdu 
apsaugos šalį nuo pritrukimo 
reikalingo kuro kaip namams, 
taip industrijoms. 

Paryžius, lapkr. 30. — Tal
kininkai pasidalino paimtais 
vokiečiu laivais. 70 nuoš. tonu 
laivų tenka ^Anglijai, po 10 
nuoš. Prancūzijai f* Italijai, 8 
nuoš. Japonijai ir 2 nuoš. S. 
Valstijoms. _ 

IŠTREMTAS GRAIKŲ KA 
RALIUS. 

AIRIAI DĖKOJA SENATUI. 

Cbicagos airiai S. Valstijų 
senatui pasiuntė savo padėką 
už senato darbavimą>i Airijos 
nepriklausomybės klausime. 

Geneva, lapkr. :>(). — (Jauta, 
žinių, jog iš Graikijos ištrem
tas karalius Aleksandras. Jis 
susektas suokalbiaujant prieš 
premjero Venizeloso gyvastį. 

PERTRAUKĖ SANTIKIUS 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Madridas, lapkr. 30. — Is
panijos vyriausybė pertraukė 
santikins su rusų bolševikų 
valdžia. 

Copenhagen, lapkr. 29.—Pa-
aiški, jog ne veltui vokiečiai-
rusai sutiko atiduoti visus sa
vo ginklus ir karės medžiagą 
lietuvių armijai. Jei jie butų 
to nepadarę gražumu, lietuvių 
a linija butų sunaikinusi vokie-
čių-rusų kariuomenę. 

Nuo pragaišties vokiečius* 
rusus išgVlbėjo talkininkų ko
misija. Šita, matyt, nesigailėjo 
vokiečių-rusų. Bet gal jai pa
gailo, kad lietuvių armija pa
garsėtų. Tad stojo tarpinin
kauti. 

Lietuviai tečiaus nenusilei
do, kol pagaliaus priešininkas 
nesutiko atiduoti ginklų, amu
nicijos ir karės medžiagos. 

Lietuviai dabar leis keliauti 
Vokietijon nuginkluotiems vo-
kiečiams-rusams. 

LATVIAI PERTRAUKIA 
RYŠIUS SU BERLYNU. 

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

STOVIS ANGLIŲ 
LAUKUOSE. 

VYRIAUSYBĖ NENUSILEI- imti augštesnių kainų už iška-
DŽIA ANGLEKASIAMS. wnw anglis. 

Kasyklos kariuomenės 
priežiūroje. 

Visų kasyklų operatoriams 
Paskelbia kov$ ir kasyklų 

savininkams. 

Washington, lapkr. 29.—Ofi-
cijaliai vyriausybės paskelbta, 
jog anglekasiai negali gauti 
daugiau užmokestios, kaip tik 

nuoš. 

NERIMAUJA KIETŲJŲ AN 
GLIŲ KASYKLŲ 
DARBININKAI. 

Tariasi pakelti streiką. 

Scranton, Pa., lapkr. 29. 
Kietųjų anglių kasyklų darbi
ninkų atstovai tarėsi su ka
syklų operatoriais. Darbinin-

sn šiuo pirmadieniu liepta ati- 'kai grūmoja pakilti streikan. 
I r jie kasyklų savininkams 

stato tokius pat reikalavimus, 

BLOGAI SU KURU MISSOU-
RI VALSTIJOJ. 

Vietos anglių laukuose kai-
kur yra anglies negiliai po žo

line. Tenai bus pavartotos ga
rinės mašinos grioviams kas
ti. 

Šaukiami į kasyklas laisva-
noriai. 

Taip vra nusprendęs kabi-

daryii kasyklas ir imti darban 
norinčius dirbti darbininkus. 
Darbininkams iš pirmos die
nos gvarantuojama 14 nuoš. 
didesnė užmokesnis. Jei prisi-

leis tiems darbininkams duoti 
netas p 0 ilgų ir nuodugniausių <M»augą, vyriausybė pasiųs 
apsvarstymų. 14 nuos. daugiau kariuomenę. 

A 

reiškia gana šiais laikais dar
bininkams pragyventi. 

Podraug vyriausybė pareiš
kia, kad tuo pačiu žygiu an-
glekasyklų savininkai negali 

Katrie kasyklų savininkai 
nenorės atidaryti savo kasyk
lų, tas kasyklas užims pati vy
riausybė ir leis dirbti darbi
ninkams, katrie sutiks gryžti 
darban. 

kaip ir minkštųjų anglių ka
syklų darbininkai. 

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

Čia pasakojama, kad kietų
jų anglių kasyklų darbininkai 
pakels streiką gruodžio 1 die
ną. Tai busiąs simpatijinis 
streikas, kuomet nepavyko 
minkštųjų anglių kasyklų dar
bininkams atsiekti savo tikslų. 

Kansas City, Mo., lapkr. 30. 
— Vietos kuro administrato
rius aną dieną buvo sušaukęs 
konferencijon pramoninkus, 
krautuvininkus, fabrikantus, 
pirklius, teatrų' savininkus ir 
tt. 

Susirinkime pranešta, jog 
greitu laiku mieste prisieisią 
viską sulaikyti ir uždaryti, jei 
bus norima apsaugoti pačius 
žmones nuo sustingimo. Bus 
palaikomos tik tos įstaigos, 
katros būtinai reikalingos 
žmonių pragyvenimui. Viskas 
kitas 'turi eiti šalin. 

Jau mokyklos mieste užda-
rvtos. Bažnvčioms uždrausta 
vartoti anglis. Vaistinėms lei
sta būti atdaroms ligi 4:00 po 
pietų. Kuomet Darbo sekretoriaus 

Panaikintos elektros šviesos Wilsono pasiųlymas angleka 
iškabose. Apartainentiniai na
mai naktimis netįuri but šildo
mi. 

Missouri valstijos guberna
torius pašaukė į anglekasyk-
las laisvanorius. Atsiliepė 
daug darbininkų. Jų tarpe net 
daugelis studentų. Kas gyvas 
šaukiamas kasti anglis. Nes 
užeina šalčiai, nėra kuro. 

Minnesota valstijoj taippat 
jau jaučiamas anglių truku
mas. Kitose valstijose .tas pat. 
Visur paskelbiami parėdymai 
ir suvaržymai anglių vartoji
me. 
Illinois valstijoje anglekasiai 

nemano sutikti su 14 nuoš. 
pasiūlymu ir gryžti darban. 

* 

Pennsylvanijoj, Marylande ir 
kitur kasyklos uždarvtos. 

Pramatoma, jog anglekasiai 
pasirengę bedarbiauti per vi
są sekančią žiemą. Tad vy
riausybei prisieis padėti daug 
darbo ir energijos, kdd šąli 
kaip nors ir kiek nors aprupfn 
ti anglimis. 

Kai-kuriose vietose kurui 
gal prisieis pavartoti malkas. 
Tas vra gera mažesniems mie-
steliams. Bet didesniems nepa
ranku. 

siains užsteibtas kuro admi
nistratoriaus (iarfieldo mažes
niuoju pasiųlymu, Darbo se
kretoriui šiandie daugiau ne
lieka daryti, kaip^tik paduoti 
rezign'avimą. 

Taip bent tvirtina Gomper-
sas ir kiti darbininkų vadai. 
Bet nežinia, ar sekretorius su
tiks tą padaryti. 

Berlynas, lapkr. 29.—Sulig 
pusot'icijalių žinių, Latvijos 
vyriausybė atšaukia savo dip
lomatinį atstove iš Berlyno ir 
tuo būdu pertraukia diploma
tinius ryšius su Vokietija. 

Vokietijos atstovai kol-kas 
dar pasilieka Rygoje ir Liepo-

dama nežmoniškuoju pulk. 
Avalovo-Bermondto veikimu. 
Nes tas pulkininkas vokiečių 
vyriausybės palaikomas ir pa
remiamas. 

RUSAI ĮSTOJA ESTŲ 
ARMIJON. 

Copenhagen, lapkr. 29. — B 
Gelsingforso pranešama: 

(Jen. Yudenič rezignavo. Jot 
vietą užėmė gen. CJlasenapp. 
Šiaurvakarinė rusų armija po 
nepavykimo paimti Petrogra
dą beveik išnyko. Estai rusų 
kareivius nuginkluoja. Dauge
lis tų kareivių įstoja estų ar
mijom 

šiaurvakarinė rusų valdžia 
baigia irti. Keli jos departa
mentai jau uždaryti. 

ATMAINOS KOL6AKO 
VALDŽIOJE. 

Vladivostokas, lapkr. 29. 
Kolčako valdžios mini storiai 
susispietė Irkuckan. Rezigna
vo ministerių pirmininkas 
Vologodskii. Jo vieton Kolča-
kas paskyrė vidujinių reikalų 
niinisterį Popeliajevą. Matyt, 
šitas perorganizuos vi^ą kabi
netą. 

BULGARIJA PATVIRTINO priverčiama sugrąžinti Rūmu-
TAIKOS SUTARTĮ, 

Viskas atlikta be jokių 
iškilmybių. 

Paryžius, lapkr. 29.—Bulga
rijos ministerių pirmininkas 
Stambule\vsky pasirašo po tai
kos sutartimi, padaryta tarpo 
Bulgarijos ir talkininkų vieš
patijų. Patvirtinimas sutar
ties įvyko Prancūzijos mieste 
Neuilly. Taiko s sutartyje in
korporuota ir tautų sąjunga. 

Visi talkininkų atstovai bu
vo savo vietose, kuomet buvo 
pašauktas bulgarų premjeras. 
Taikos konferencijos pirmi
ninkas Clemenceau pakvietė jį 
pasirašyti po taikos sutartimi. 
Už poros minučių Bulgarijos 
atstovas jau buvo pasirašęs. 

Pasirašė ir amerikonai. 

x Nuo Suv. Valstijų po taikos 
sHitartimi pasirašė Frank L. 
Polk, valstybės pasekretorius, 
Henry Wbite ir gen. Bliss. 

Kitos šalis iš talkininkų pu
sės alfabetiškai padėta po su
tartimi. % 

P 0 sutartimi nepasirašė Ju
goslavijos ir Rumunijos atsto
vai. Tie pasirašysią pirmiau 
patvirtinus jiems sutartį su 
Austrija. 

Kai-kurios sutarties sąlygos. 
Sulig sutarties, Bulgarija 

nijai ir Serbijai visokius dai
lės daiktus, kokius karės me-j 
tų pagrobė. Taippat toms Ša-; 
lims turi duoti apie $445,000,-] 
000 atlyginimo. 

Sutartimi Bulgarija netenka i 
Trakijos ir Strumnitzos. Pa-. 
staroji prijungiama prie Ser
bijos. 

Priverstinas kareiviavimas 
panaikinamas Bulgarijoje. 
Bulgarų armijos skaitlius ap-^ 
ribotas ligi 20,000 vyrų. Polici-į 
jos leidžiama turėti nedaugiau 
10,000 vvru. 

PREZIDENTAS, TURBŪT, 
NEIS KONGRESAN. 

Pasiųs tik savo pranešimą. 

VVashington, lapkr. 29. 
ftitą pirmadienį atidaroma pa
prastoji naujo kongreso sesi
ja. 

Čia tad spekuliuojama su 
klausimu, ar prezidentas VVil-
sonas eis pat^ kongresam kaip 
pirmiau darydavęs. 

Bet, turbūt; prezidentas ne
bus asmeniškai kongrese. Ne
leis jam ten eiti jo nesveiku
mas. Pasiųs tik pranešimą. 

Bet šitam klausime iš Bal
tųjų Rūmų nėra jokių žinių^ 
ir niekas negali žinoti prezi
dento sumanymų. TuG labj 
kad čia apeina taikos sir 
tis. 

\ . 
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Naujas Stebukla
daris. 

Indijaiios valstijoje mieste
lyje New Carlisle atsirado 2i) 
metu vvras vardu \VilIiam 

4. • 

I l tys . Kaikurie laikraščiai 
daug prirašė apie jo stebuk
lus: jis gydo ligonius be vais
tu, be pjovimo, be kitokiu prie
monių, tiktai pridėdamas ran
kas prie skaudamos vietos ir 
imdamas už tatai viena dolieri. 

Kaikurie žmonės nusigąsta. 
Mat, sako, baisioji penkių me
tų karė visą pasaulį supurtė, 
neužilgio žada žemė ir dangus 
sugriūti, dar atsiranda žmo
gus, kuris už dolieri padaro 
stebuklą kiekvienam sergan
čiam, tai jau ir yra visi pa
saulio pabaigos ženklai, nes 
Kristus sakė, kad prieš tą pa
baigą kils melagingi Mesijai, 
kurie darys stebuklus taip, 
kad i klaidą butu įvesti, jei 
galima, ir teisingieji. 

ir Mays pasekmingiausiai gy
do reumatizmą. 

Matyt ta liga yra tokiems 
"s tebuklams' ' parankiausia. 
J i turi dar kitą nepaprastą 
ypatybe. Šiandien skauda vie-
na vietą, ryto kitą. Ta vieta, 
kuri vakar skaudėjo, šiandien 
sveika; ta vieta, kuri vakar 
buvo sveika, šiandien baisiai 
sopa. Ant rytojaus, žiūrėk, 
jiedvi susimain©, nors yra to
li viena nuo kitos. Tai-gi ne
žinia kiek reumatizmas gali 
priklausyti nuo minties. Nei 
vienos ligos išgijimas nėra 
stebuklu, jei j i priklauso nuo 
minties. Kuomet reumatizmas 
sugadina raumenis ir kaulus, 
tuomet jis tikrai nebepriklau
so nuo minties ir tuokart jau 
jo nebegydo bilekas. Visa 
sunkenybė yra atskirti reu
matizmą, kylantį vien iš min
čių, nuo reumatizmo jau su
gadinusio kūno dalis., 

Chicago Herald and Exami-
ner pirm kelių dieną apie p. 
Mays rašė nepalikdamas skai
tytojams nei mažiausios abe
jonės apie tų išgydymu tikrą 
įvykimą. Dabar (28 Lapkri-
ėio) jis jau rašo, kad p. Mays 
ima po pusantro dolierio už 
gydymą, kad jis pabėgo iš 
Xe\v Carlisle;! ir kad Indija-
nos valstijos vyriausybė žada 
kibti prie stebukladario už 
neteisėtą medicinos praktika
vimą, už viliojimą pinigo iš 
žmonių del neteisingos prie
žasties. 

Me< nesiskubiname tikėti j 
p. Mays'o stebuklingumą, ne
siskubiname - jį priskaityti 
prie apgavikų tyčia išnaudo
jančių žmones. Minėtasis Chi-
eagos dienraštis spėja, buk 
Xe\v l'aHisle\> gyventojai su
tarę organizuoti stebuklus,, 
idant daugiau žmonių su pini
gais pritrauktą į savo miestą. 
Buk ir vietinis gydytojas taip
gi prisidedąs prie tų sumany
mu vvkdvmo ir savo autorite-
tu paremiąs stebuklu tikrybe. 
Negali sakyti, kad tai butą ne
tiesa, bet veikiausiai tat yra 
perdėta. 

• i . 
(ireiėiausiai buvo šitaip. 
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Apie Lietuvos Valstybes Bonus ir apie 
Aukas Lietuvai. 

Milžinišką; darbą atlieka lie- ja. Reikia tad žinoti, kad lais-
tuviai piliečiai, kurie rūpinasi [vės bonų išleidimas yra, taip 

P-nas \V. Mays ranku pridėji
mu 
zmogu, 

ištiesu išgvdė viena kita 
kurio liga nebuvo iš 

jo kūno" daliu sugedimo, o iš 
nerviško įsivaizdinimo. Tą pa

kerai nors tiek, kad p. \V.|įyrę pirmiausiai puolė prie jo 
ner\ ingiausiejj neva ligoniai 
ir tuos išgydė ne p. Mays'o 
ranka, tik ją pačių persimai
nanti mintis. Kaip mintis bu
vo pagaminusi ligą, taip min
tis ja prašalino. Ilgainiu į 

Mays į klaidą neveda žmonių. 
Jis prideda tankas prie skau-
dainos vietos, atsima dolieri 
ir viskas. Tat visai nepaneš į 
Antikristu. Visas stebuklin
gumu.- tame, kad daugelis iš-
gija nuo to ranku pridėjimo. 

Tat yra keista, bet dar ne
gali sakyti, kad tai butą ste
buklą.-. Kristus gvdvdavo 
žmones ranku uždėjimais, bet 
ne tie uždėjimai prirodė jo 
Dievyb*;, o atsikėlimas iš nu
mirusią po to, kaip teismas 
bnv0 prikalės jį prie kryžiaus 
ir perdaręs Šoną taip, kad 
giminė.- ir mokiniai negalėtu 
atgaivinti. 

ją prašalino. 
Xew Carlisle ėmė važiuoti ir 
tikrieji ligoniai. Nei jokis ran
ku pridėjimas ją negydė. Pir
miausia tą pamatė pats p. 
Mays. Jis protingai padarė, 
kad pasėmęs pačia išdūmė ki
tur, nes jis jaute, kad neišaiš-
kis ligoniams kas čia pasidarė. 
Jie butą galėję ir jam ligą įva-
ryti. 

snio išgydymo stebu
klingumą galima prirodyti, 
bet tada reikia turėti gydyto
ją ištiria ligos stovi prieš į-
vvksiant išgydymui. Kol kas 
dar netapo apgarsintas nei 
vienas tokis mediciniškai iš
tirto ligonio išgijimas nuo 
ranku pridėjimo. 

Miestelio gydytojas James 
Burke \Vaynick sakosi turėjęs 
reumatizmą veide ir tas reu
matizmą.- išgijęs nuo p. May-
*'o ranką pridėjimo. Bei dak
taras anaiptol nesustatė mok
sliškos savo ligos dijagnozos, 
t. y. ištyrimo, 

Septynioliktame amžyje 
'•stebuklais" pragarsėjo dija-
kouas I'ari s. Jo "s tebukla i" 
ta]>o ištirti ir pripažinti ne
tikrais. Keista, kad ir Pari> 

Daržovės* ir vaisiai taip-gi 
turi savo užkrečiamą ligą. 
Joms įsigalėjus pasidaro daug 
nuostolių žmonėms. Norėdama 
tuos nuostolius sumažinti Su
vienytu Valstiją vyriausybė į-
vedė daržovių ir vaisių prie
žiūrą. Tos priežiūros valdinin
kai neišleidžia iš geležinkelio 
į rinką vaisius užkrėstus li
gomis. J ie taip-gi praneša 
siuntėjams, kad nesiųstų savo 
daržoves ar vaisius per vie
ta^ kuriose viešpatauja 'už
krečiamoji liga. Tokiu būdu 
vyriausyl)ė apsaugoja žmones 
nuo prastojimo iškaščlų ir nuo 
netekimo savo-laukų vaisiaus. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 4C St. 

ar tai gyvu žodžiu, ar tai per 
spaudą paaiškinti visuomenei 
apie Lietuvos laisvės bonų pir
kimą ir apie aukų davimą Lie
tuvai. Apie tai " Draugo" 279 
numeryj tilpo gražus straip
snis "'Apie aukas Lietuvai." 
Straipsnio autorius pirkimą 
Lietuvos bonų ima per vien su 
aukomis Lietuvai. Tečiaus juo
du yra visai skirtingi dalykai. 
Aiškumo dėlei, norėčiau pakal
bėti apie juodu. Bonų pirki
mas nėra auka Lietuvai, bet 
pelningas asmeniui perkan
čiam bonus. Auka-gi Lietuvai— 
tai geros širdies darbas, pada
rytas Lietuvai. Lietuvos valsti-
ja, kaipo tokia, negali užsilai
kyti vien tik aukomis. Tai-gi 
Lietuvos valdžia ir nebreika-
lauja aukų, pagaliaus aukos 
niekam nėra grąžinamos. Mu-
su-gi valstija įsakė, kad už 
dviejų metų kiekvienas bonų 
savininkas gaus iš valstijos iž
do grynu auksu tiek auksinų, 
kiek bus pažymėta ant jo bono 
ir dar didelius nuošimčius. 

Taigi jei norim, kad žmonės 
daugiau pirktų bonų, tai tiktai 
pasirūpinkim gerai paaiškinti, 
jog bonų įgijimas jam pačiam 
yra labai naudingas daiktas. 
Ta atlikti nebus sunku, nes A-
merikoje pagyvenę žmonės la
bai gerai supranta pelno daly
ku*. Sutaupintų pinigų nelaiko 
Mipylę į žekę, bet atliekamą do
lieri įdeda į kokią nors pelnin-
rą pramonę, kad atneštų gerj 
nuošimtį. Jeigu kiekvienas su
žinos, kad nupirkęs bobų ge-
liausins.gaus nuošimčius, tad, 
be abejonės, ir pirks juos. I gi 
;ęs bonų lietuvis turės dvigubą 
naudą: vieną—gaus gerus nuo
šimčius (Amerikos bankai mo
ka tiktai Z%, o Lietuva paža
dėjo ^y>c/e). o antras dalykas 
štai kame: 

Pirkdamas bonų dabar užmo
kėsi 4»o dol. už KM) Liet. auk
sinų. Auksinas—tai, maždaug, 
tos pačios vertės kaip ir vokie
čiu markė. Dabar auksinai tru-
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puti augščiau stovi už markę, 
nes Anglija gvarantuoja mošų 
paskolą. 

Prieš karę už 100 markių rei
kėjo mokėti 25 dol. Šiame lai
ke pinigų kursas visose val
stijose, išskirus Ameriką, la
bai žemas, bet kaip tik galuti
nai bus padaryta taika, kaip 
tik nusistovės prekyba tarp vi
sų kraštų, tai, be abejonės, pi
nigai savaime ims kilti. 

Mes-gi esame matę tokių pat 
atsitikimų rusų rr japonų ka
rės laikais. Husų renta, kuri 
paprastai kainavo 100 rub., 
karės laike nupuolė iki 60 rub., 
o po karės, trumpu laiku, vėl 
pakilo Iki 90 rub. Tai-gi milži
nišką pelną turėjo žmogus, nu
pirkęs rusų rentą už 00 rub., o 
už pusmečio pardavęs tas pa
čias pope ras už 90 rub. Paži
nau tokių, kurie buvo pirkę ne 
už šimtus, bet už tūkstančius 
rub. Pakilus kursui pardavę 
rentą jie pelnė tūkstančius. Da
bar ne tik gal būti, bet ir bus 
tas pats su Lietuvos bonais. 

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

Kiekvienas nusipirkęs dabar 
už 4'/2 dol. boną KM) auksinų 
vertės, ųž poros metų galės ir 
Amerikoje parduoti tą boną už 
20 dolierių, Nors gautų tik H) 
dol. ir tai jau butų didelis pel
nas. Bet, atkartoju rimtai, bus 
galima gauti tikrai 20 dol. ir 
suviršum, bei tik ne taip grei
tai. C ai kas pasakys-, labai di
delius nuostolius turės valsli-

vadinama, vidurinė paskola, o 
tokios paskolos valstija nesibi
jo, kaip kad nesibijo tėvas, jei
gu jo sunūs iš jo paties turtų 
pralobsta. Valstijai reikalingi 
pinigai, tai ji ir skolina, nepai
sydama, kad paskui reikės 
brangiau atiduoti, bet valdžia 
laimi yra susirūpinus, kad tie 
bonai nepakliūtų į svetimtau
čių rankas, nes jie dabar pigiai 
nupirks, paskui brangiai par
duos ir pelnas jrasiliks svetį-
miems. Kaip valdžios, taip ir 
kiekvieno piliečio užduotis yra, 
kad bonus išpirktų patys lietu
viai. Jeigu lietuviai ir pratur
tės—tai Lietuvai nedidelis bus 
nuostolis, nes pinigai paliks 
pas savuosius. Kur piliečiai 
turtingi, ten ir valdžia turtin
ga. 

Dar norėčiau priminti prie
žastis, del kurių Lietuvos pini
gai kils. Politiškos ekonomijos 
mokslas tttip sako: iš kokios ša
lies daugiau išvežama visokiu 
prekių i kitus kraštus, kaip 
įvežama, tai tos šalies pinigai 
kyla. d eigų, priešingai, mažai 
ko išvežama, o daug dalykų iš 
kitur traukiama—tai tos šalies 
pinigai smunka. 

Iš Lietuvos išvežama į kitus 
kraštus daugybė dalykų, kaip 
va: javai, linai, gyvuliai, pauk
ščiai, skuros, miškai: o prekių 
Lietuvai iš kitų krašlų labai 
mažai reikės. Mašinų ir viso
kių įrankių žemdirbiams jau 
pačioje Lietuvoje pagamina 
fabrikas "Vi l i j a / ' Visa tat, ką 
iš kitur Lietuvai reikės gaben
tis, tai geležį, [dieną, druską, 
pipirus, tai ir viskas. (Dar yra 
daugybė ir kitokių įvežamų į 
Lietuvą dalykų, bet nesvarbu 
juos minėti. Jų skaičius turi 
nuolat mažėti. " D r . " Red.). 

Daliai* sulyginus išvežimą su 
Įvežimu, pastarasis menkutis, 
t a ig i ir pinigai mūsų tur kilti 
greitu laiku, l'žtatai netik ne
bijokime pirkt lionų, bet dar 
dėkokime tiems, kurie suteiks 
nuims progą Įgyti tuos auksi
nius boųus. 

(.Rytoj bus pabaiga). 
Kun. D. Mikšys. 

LIETUVOS LIUOSYBĖS 
SARGŲ RAŠTINĖS 

PRANEŠIMAS. 

L. L. Sargų skyrių ir pavie
nių būtinai yra reikalingos iš
pildytos aplikacijos. Tat kuo-
greičiausia pasistengkit prisių-
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I EKSTRA!! I 
sti į L. L. Sargų raštine kartu 2 Šiuomi laikome sau pareigų visiems savo gerbia- = 
su įstojimo mokesčiu, l i e t ine i f~ niiems draugams ir rėmėjams pranešti, kad siuntimas | 
reikalinga žinoti, kiek jau išvi- ; | pinigu Lietuvon susistabdo (susilaiko) iki tolimesniam | 
so yra ir tuomet pradėti dar 
bą. " [i 

J)aug žmonių yra suvadžio-* 5 
tų ir per tai laukia nė patys ne- j= šime. 
žino ko. Abejojantiems patar- =; 

pranešimui. Z 

Meldžiame nesiusti pinigų, kol mes vėl neprane- | 

čia kreipties į L. L. Sargų raš- | = 
tinę. Jš čia bus suteikta vi
sos ir tikros žinios, kai]) kas ei
nas ir kaip viskas yra daroma. 

/'. S. Visi ii' visokiais L. L. 
Sargų reikalais, kaip tai: apli
kacijų ir visokiu patarimu 

" *. v i • 

reikale reikia kreipties į vy-j 
riausį organizatorių, J . J . Biel-
skį, \Yashington, D. C. Dabar 
jis ant kiek laiko išvažiavo \\ 
Lietuva su Militarc Misija. Tat j 
L. L. Sargų reikale užima 30] 
vietą L. L. Sargų raštinės ve-! 
dejas, d. K. Milius. Tat dabar! 

. . . . 1 visi visokiais L. L. Sargų ar 
Brigados reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

J. K. Milius, 
458 (Irand St., 

Brooklyn, N. Y. 

Su gilia pagarba, | 

I Centralis Bendras Lietuvių Bankas f 
I 32-34 Cross S t , Boston, Mass. | 
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Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo KAKAN-

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS; VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Gash ar ant Išmokesščiu. 

SIMPL£X UNJVERSAL 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a tdara Seredomis. ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

Suv. Vai. laivyno Dept. 
praneša, kad gavo informaci
jų, jog tris didelės laivų stn-
tymo Įstaigos Ims užvestos j 
Peruose. Viena iš jų bus po A- j ~ ~ [ ~~ Y'VT, 7^ įT 
merikos priežiūra, kita po An | tJlZIlienai garSlDKlteS UT&Uge . 
glijos, o treėia po Italijos. 

i 

AA, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nu.slabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų Nervų ir 
abelnas špokų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begryvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gera i dirbt, 
Kraujas išsivalo. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidmrių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skir tumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 pykių dėkoju Salutaras mylistų ge~ 
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITCTION J . Raltrenos, ProL, 

1707 So. Halstcd St.. Telephone Ganai 6417, ChJoago, 111. 
« « . 

ff! 

10.000.00 DOLIERIŲ 
LIETUVIAI. 

Ir vėl Tautos Fondas nir-
* 

matinis stojo pa^elbon Lietu
vai. 

Kad apginus Lietuvą nuo 
kraugerių jilėšikų, kad pa-
liuosavus Ii vergijos liunųpo-
lenderių, Tautos Fondas pir 
irftitinis paskyrė K),()()().()() do
lierių Amerikos Lietuvių Bri
gadai. 

Kaip visada, taip ir dabar 
Tautos Fondas pirma veikia, 
paskui kalba. 

Htai 14 d. lapkriėio Tautos 
Fondas per Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovą, Washingto-
ne, išmokėjo Amerikos Lietu
vių Brigadai 10,000 dolierių. 
Tokiu būdu mes pirmutiniai 
prisidėjome prie senai laukia
mos Lietuvai militarės pagel
bos. Čia faktai patys už save 
kalba, kad kas aukoja į Tau
tos Fondų, tas aukoja svar
biausiems Lietuvos reikalams. 

Tad brolau lietuvi! stok ei
lėn Tautos Fondo rėmėjų, au
kok savo diilį Įvalėdų "La i s 
vės Savaitės" i'ondan, prisi
dėk prie išgelbėjimo brangios 
Tėvynės, Lietuvos. Aukok šian 
die—rytoj gal but pervėlu. 

K. J. Krušinskas, 
T. F. Sekretorius, 
\ 450 Orand Str., 

Brooklyn, JT; 1'. 

TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! I 

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

Organizuokite Paskolos 
Platininio Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekaneių rezoliucijų šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburglie. 

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

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

• 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
$50,00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 

$500.00 / ' " " $50.00 $1000.00 
J J 

f y 
" $10.00 
' $100.00 

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuo jaus su reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priederme išpildei. 

5 
5 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 

B • 
: 

S 
120 TREMONT ST. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $. 
pirm^ mokestį $. . . 

BOSTON, MASS. 

ir su šiuo laišku prisiunčiu 
• • • • • 

• • • 
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Lai gyvuoja Lietuva? 
Mano vardas . . 
Oatvė . . . . . . . v . . . 
Miestas 

1 

'». 

Pirmadieni; 

KEN< 

feiame mi< 
vena neperd] 
Šimtų suvirs] 
kruta kaip 
darbuojasi 
kiti-gi kad ]Į 
bui. Didžiau) 
soeijalistų ii 
kaikurie lab| 
deda supras 
lus. (j i pal 
purtosi nuo| 
mums tas m 
ni, taip ir kl 
nuo visuonuj 
nedali munirj 

Kas kita 
Jie lenda vis 
sako, kad ji< 
bet Lietuvoj 
ma žmonių 
prazdami jų 
prisi žiurėjui 
jiems ne Li| 
pi, bet part 
ma, ne visi< 
yra, kad kųj 
kas gera, o| 
vienas jų 
na vadu, yij 
partijos k 
priėjės p rie
sta, kaip tilj 
vien ant vį 
demokratų 
ant visos k; 
nės, kaip t| 
veikėjų Wa| 
pirmnihikoj 
skio ir Česl 
kurie dattfl 
mūsų taut<l 
plųsti, tai 
Kasžin kai 
ti mųs taut 
drabstydan 
tydami tfeVl 
Štai, paži 

lė del tėvy 
vadų parodl 
kriėio 14 d.| 
"B i ru t ė s " 
rinkime. 

Bes va r su 
p'rieita pru 
ti Lietuve 
Matyti biij 
prijautė, nu 
dauguma h| 
balsus. Tik j 
tininkų v 
nmrodinėti, 
didžiausia 
tuvai pinig| 
ti, buk tai 
si rengę uz] 
Jei, girdi, 
mūsų pini^J 
damas, ka<l 
gusta, pracl 
dėtų ant kii| 
tai reikia 
ar jis pavej 
lies bonus, 
pareikalav 
butų leidži; 
ir padaryt 
4 balsai 1>| 
duota inešj 
$250.00. A| 

Dabar bi| 
kie jie tėv 
ne laikas 
draugijom: 
Lietuvos pi 

Lapkriėij 
chemikas 
kalbomis, ;| 
tos L. A. 
žmonėms 
kokias išdi| 
retų būtimi 
kas ir kokil 
Ragino v&Ą 
vės. 

Po prak| 
Į2 žmonių 
Šerų parda| 

Paskui 
j ui klausim 

t . 

^ 
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Lietuviai Amerikoje. 
B * ? = a c 

KENOSHA. WIS. 'Lie tuvos L. Sargus i r apie 
• l.ielttTOs paskolą. P . J . Žiuris 

š i ame miestelyj lietuvių gy- j a t sakydamas nurodinėjo L. L. 
S a r g ę naudingumą ir ragino 
laviuties kiek galima ir būti pa
sirengusiais ginti nuo pr iešę 
savo šalį. Paskui prisiminė 
apie Lietuvos paskolą, kaip 
Lietuvoj žmonės skolina pini
gus valdžiai. Sakė: " j e i mes, 
Amerikos lietuviai, nepaskolin-
sini 30 milijonų dolierių Lietu
vai, tai negalėsim vadintie* 
Lietuvos sūnumis . M Papasako
jo taip-gi kaip Lietuvai dabar 
pinigai reikalingi ir ragino pir
ki! Lietuvos paskolos bonus. 

Turiu pažymėti, kad P . J . 
faiiris y r a tautininkas, bet ma
tyt mintija, kad kodau-
giausia pagelbėt musų bro
liams Lietuvoj. 

Bet ką bekalbėti apie vieti
nius tamsuolius. Negana, 
kad jie nesirašo prie L. L. 
Sargų bet dar ir paskolai nori 
užkenkti. 

L. L. Sargas. 

SANDAROS SEIMAS. 

(Tąsa ) . 

Prakalbos. 

vena neperdaugiausia, apie 13 
šimtų Miviršuni, bet visi dirba, 
kru ta kaip kas išmano. Vieni 
darbuojasi del Lietuvos labo, 
kiti-gi kad pakenkus tam dar
bui. Didžiausia kova eina t a rp 
soeijalistų ir komunistų. Mat, 
kaikurie labiau apsišvietę pra
deda suprast i Lietuvos reika
lus. (Jį pa tys tamsieji ištolo 
purtosi nuo tų reikalų. Bet 
mums tas nesvarbu. Kaip vie 
ni, ta ip ir kiti jie yra atskirti 
nuo visuomenės veikimo, tai ir 
negali mums užkenkti. 

Kas kita su **tautininkais." 
J i e lenda visuomenės tarpan ir 
sako ,kad jiems ne part i ja rupi, 
bet Lietuvos reikalai. Daugu 
ma žmonių ir paklauso, iit».<u-
prazdami jų t r iksų. Bet arėiau 
prisižiūrėjus pamato, kad 
j iems ne Lietuvos reikalai ru
pi, bet par t i jos reikalai (žino
ma, ne visiems). J ų nuomonė 
yra , kad ką jie dirba, tai vis
kas gera, o ką kiti, ne. Ypač 
vienas jų kuris save vadi 
na vadu, v r a t ikras fanatikas, 
part i jos šalininkas. K u r tik 
priėjęs prie žmonių būrio plu
sta, kaip tik išmanydamas, ne-
vien ant vietinių krikščionių-
demokratų veikėja, l>et abelnai 
ant visos katalikiškos visuome
nės, kaip tai ant gerb. musų 
veikėjų VYashingtone, A. L. T. 
pirmininko, Mastausko, p, Biel
skio ir Česnulio, ypae ant tų, 
kurie daugiausia dirba del 
musų tautos. Kaip pradeda 
plūsti , tai net šiurpuliai ima. 
Kasžin ką jie mano atsiek
ti mųs tautos veikėjus purvais 
drabstydami , o patys p a s i s t a 
tydami tėvynės mylėtojais. 

š t a i , pažrHrHdt, kokia jų mei
lė del tėvynės. J a u vienas jų 
vadų parodė tikrąja veidą lap
kričio 14 d. L. D. D. draugijos 
" B i r u t ė s " mėnesiniam susi
rinkime. 

Besvars tant senus reikalus, 
priei ta prie naujų. įnešta pirk
ti Lietuvos paskolos bonų. 
Jdatvti birutieėiai labai tam 
pr i jautė , nes įnešimą parėmė ir 
dauguma laukė, kad leistų per 
balsus. Tik, Štai, atsistoja " t a u 
t i ninku v a d a s , " ir pradeda 
nurodinėti , jog, girdi, tai butų 
didžiausia klaida skolinti Lie
tuvai pinigus. Pradė jo baugin
ti, buk tai 200,000 vokiečių pa
sirengę užpulti ant Lietuvos. 
Je i , girdi , ta ip atsitiktų, tai tie 
musų pinigai prapultų. Maty
damas, kad žmonės nenusi
gąsta, pradėjo sakyti, kad ati
dėtų ant kito susirinkimo ir Imk 
tai reikia Išklaust i advokato, 
ar jis pavelys pirkti tokios ša
lies bonus, kaip Lietuva. Nariai 
pareikalavo, kad tas dalykas 

butų leidžiamas per balsus, kas 
ir padary ta . Pasirodė, kad tik 
4 balsai buvo prieš. Tuojau 
duota mėžimas, kad pirkti už 
$2o().00. Vienbalsiai pri imta. 

Dabar birutieėiai pamatė ko
kie j ie tėvynės mylėtojai. Al
ne laikas butų katalikiškoms 
draugi joms prašalinti tokius 
Lietuvos priešus iš savo tarpo? 

Lapkriėio 15 d. atsilankė ėia 
chemikas P . J . Žiuris su pra
kalbomis, kurios buvo sureng
tos L. A. Bendrovės. J o kalba 
žmonėms patiko. Nurodinėjo 
kokias išdirbystes lietuviai tu-
ivtų būtinai paimti į savo ran
kas ir kokis pelnas iŠ to butų. 
Pagino rašyties prie Bendro
vės. 

Po prakalbų pr is i rašė apie 
M žmonių ir už apie $1,000.00 
serų pardavė. 

Paskui buvo duotas kalbėto
jui klausima?, ką jis mano apie 

CLEVELAND, OHIO. 

Gruodžio 17 d. bus "Pabaiga 
S v i e t o / ' 

š iomis 'dienomis pas mus pa
sklido gandas apie pasaulio pa
baigą. " T h e Suuday Xe\vs 
L e a d e r " lapkriėio J) d., 1919 m. 
tilpo didelis aprašymas su pa
veikslais apie busiančią nelai
mę. Apsakyta, kaip 6 žvaig
ždės kris ant saulės ir sudegs, 
kaip puls ir žemė ir pavirs j pe
lenus. Negaliu visko surašyti , 
nes ten buvo pusę laikrašėio 
pripildyta apie tai. Daugybė 
žmonių įtikėjo: vieni verkė, ki
ti ta ip bėginėja, kaip katinėlis, 
kuriam pūslę pririša prie uo
degos. Apie tą pasaulio pabai
gą ir " K e l e i v i s " pr i taręs . Mųs 
žmoneliai ištikiu jų rengiasi 
prie teismo dienos, net ir vai
kučius mokyklose apie tai bau
gina. Gaila žiūrėti i tuos leng
vat ikius: vieni verkia, ki t i kei
kia, tret i iK'ginėja neprotingai. 
Kaikurie ne t j au ir darbus pa
metė, laukia pasaulio pabaigos. 
Ižsimink apie kokį darbą, tai 
ir gausį a tsakymą: " K a m be
reikia ! Vis vien pasaulis bai
gias. ' Bet mes susipraskime, 
ne prie pasaulio pabaigos bu
kime pasirengę, tik prie gelbė
jimo Lietuvos. Art inas Kalė
dos, šelpkime pavargėlius. 

Visi girdėjome kaip astrono
mai pasakoja, kiek laiko imtų 
kol suvis saulę pasiektų, o da
bar, mat, kaip nuo lubų pleište 
ris į sekundą ims ir nupuls! 
Gal bus audra, bet žemė nenu
kris ant saulės. 

Kad gruodžio 17 d., 1919 m., 
jau y.cmė turėtų pulti ant sau
lės, tai puolimas butų turėjęs 
prasidėti ir tat butų buvę apra
šyta. Jei miuėtoj dienoj pradė
tų pulti, ta i dar daug laiko 
truktų iki nupultume. Todėl 
nebijokime;katrie numetėt dar 
bus ir verkiate rankas susiėmę; 
nusiraminkite. Dar nebus pa
saulio pabaigos. 

A. J . Kanoverskis. 

Redakcijos prierašas. Pa
saulį jau nekartą žmonės gąz-
dindavo pasaulio pabaigos ar
tybe. Tie gązdinimai pasirodė 
esc klaidingi. Dabar ant dan
gaus pasirodė retas ženklas, 
kad kelios planetos austos l?e-
veik eilėn, (iamtos mokslas ne
turi prirodymų, kad iš to pla
neli] sustojimo eilėn galėtų pa
sidaryti nelaimė. Vienoje eilėje 
jos visai nebus. Toksai retas 
planetų susibėgimus, kokis bus 
gruodžio 17 d., pasibaigs tuo-
mi, kad mokslininkai pasinau-

Į prakalbas nemažai prisirinko 
žiionių. Širdį skauda, kad gera 
katalikė sukinėjasi su "Saadara." 
Į kalbėtojus perstato p. K. Šliupą. 
Kalba apie Sandaros tvirtumą, su
sipratimą ir tt.: "Mes tokių, kaip 
Bart tiška, Mastauskas ir Česnulis, 
nesiuneiame j.Paryžių. ' ' Ir nieko 
daugiau nepasakė ar jie geri ar 
uc. 

Perstato iš Bostono bankieriu J. 
Kavaliausku. 

Kavaliauskas: "Jeigu norit pa
ini reti savo tėvynę, skaitykit "Dar 
bilduką," nes jis, tai kaip kokia 
moterėlė (Mat ne vyras — Rep.) 
ta, ta ir t t . " Liepė gelbėti ir au
koti del "Sandaros." Pats davė 
$50.00, kiti suaukojo $43.97. Viso 
$93.97. 

Perstato "Sandaros" redakto
rių, p. Norkų. 

Norkus: "Lietuvoje gyvena tik 
paprasti žmonės. Buržujai randasi 
tik klioštoriuose. klebonijose. Kitų 
buržujų Lietuvoje nėra. 

"Klicrikalai sakė 'tik didelė 
Lenkija gali išgelbėti Lietuvą.' 

"Jukelis sakė 'bolševikai Lietu
vą išgelbės.' Mot skus sakė, :'kas 
nors išgelbės'; Kemėšis:—' Lenkai 
išgolbės.' 

"Visi susprate, ir kurie supran
ta Lietuvos reikalą, spiečiasi \ 
Sandaru organizaciją.'' 

Perstatytas p. F. Živatkauskas. 
S. L. A. ir A. T. S. pirm. Kalbė
damas vprimetinėjo prez. "VVilsonui 
žioplumą, tankiai velnius minėda
mas. Negalėjau visos jo kalinis su
prasti, nes kalbėjo, tarsi, turėda
mas pilną burną. 

Tuo ir užsibaigė vakaras. 

Antra sesija. 
Delegatų pribuvo 23. 
Skaitymas telegramų ir- laišku. 

(Matyti jie visi žino savo padėjimą, 
nes daugumas prisiuntė pinigų gel 
hėti " S . " nuo skolų). 

Komisijų raportai. 
Neprigulmybės Fondo raportą 

išduoda p-lė Jurgeliutė. (Viską ne
sugavau). Per metus Įplaukė virš 
$60,000. Liuosyhės Suvaitėje miau
kė arti $5.000. 

Išleista sekančiai: 
Dr. Šliupui vieno mėnesio alga 

*400.00; kitos išlaidos $50.00. 
I)r. Šliupui vieno mėnesio alga 

į400.00; kitos išlaidos $37.50. 
Dr. Šliupui vieno mėnesio alga 

$400.00; kitos išlaidos $21.50. 
Dr. Šliupui vieno mėnesio alga 

$400.00. \ 
Dr. Šliupui kejiionė \ Lietuvą 

$5,000.00. 
Dr. Šliupui vieno mėnesio alga 

$400.00; kitos išlaidos $69.06. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos $60.00. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos $285.75. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos 48.50. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos $71.25. 
Baluėio kelionė Į Lietuvą $5,000. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos $63.00. 
Vinikui vieno mėnesio alga $400.-

00; kitos išlaidos $104.50. 
VYasliingtono, rodos, ofiso išlai

dos $12,442.35. Kitus suminėjo, ku-
įie atsiėjo virš $2,000.00. 

Kyla diskusijos apie p. Martų. 
Brooklyno N. F. kuopa pasiskoli
no penkis šimtus ir davė p. M. va
žiuoti į Lietuvą. 

P. Strinmitis kalba prieš tok) pa
sielgimą, kad nuo žmonių renka 
vienu tikslu, bet naudoja siuntimui 
savo draugų į Lietuvą. Tos kuopos 
narys aiškina, jog matė reikalą sių
sti daugiausia savo partijos žmo
nių, kad gintų savo partijos rei
kalus. Aiškina, jog kvietė vieną, 
antrą ir treėią, bet tik vienas Mal
tus apsiėmė važiuoti. Sako, kad ir 
Tautinė Taryba užgyrė tą sumany
mą. Brooklynieėių kp. tą padarė su 
T. T. pritarimu. 

(Daugiau bus). 

R E I K A L A U J A 

J A U N O S M O T E R I S 

T A V O R U S K Y R I U O S E 

P R I E 
Ryšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sveri m o parcel post užsakymu. 
Čekiavimo tavoro 
Pakavimo torderiu 
Pripildymol orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo-
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokestis 
Gera proga išsilavinimui geriems 
darbininkams. 

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

Homan Ave. & Arthington St. 

JAUNI VYRAI. 

17 ik i 25 Metų amžiaus. 

Paker ia i 
Rišėjai 
Sverėrjiai 
Orderių Išpildytojiai 
Pr ie Stoeko 
Mes turime vietų kurios ge

rai apsimoka ir y ra geros ir 
pastovies vietos. Geros algos 
pradžiai. 

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

VYRAI. 

IJSIBBRIAI 
REIKALINGI 

TIU CKKKIAl 
\ \ 7 . l i E H Q U S E 

M E R G A I T E S 

Amžiaus 16 metų. 

TAVORU SKYI&UJE ->.<, 

Dirbti mušu Graznų Sidabriniu 
Daiktu ir žaislu Skyriuose. 

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

Gera proga mergaitėms kurios 
nori išmokti bizni. Geros algos pra
džiai. Pastovus darbas. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Subatomia iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

R E I K A L I N G I — I i E I B E R I A I . 
P a s t o v u s d a r b a s ; g e r a u ž m o k e s t i s . 

T H E S T R E E T S CO. , 
XV. 4 8 t h & S . M o r g a n S t r s . 

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

Darbas nuo Stukio prietaisjjpo 
freight karių. 

THE STREETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

REIKALINGI: Leiberiai del Che
miško darbo prie iSdirbimo Char-
coal, acetate of lime. Reystonc 
Noo.l Products Company First 
Nat'l. Bank Bldg. Olean, N. Y. 

VAIKAI 

l » a « m » o » » > » » » » » • ^ m m m m m m m m m {»* 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Westem Boulevard 
Kampas W. 86-tos gatvės 

M - - - ' •— — — — « s 

Darbas viduj, 
Vietos pastovios 
Geros al^os pradžiai 
Gero proi»a išsilavinimui. 

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

REIKALINGI—vaikai 16 ir auvirS 
dirbti prie dentistų instrumentų. 

rnited Deniai Co., 
1811-20 YV 25Ui St., Cicero, 111. 

_ 
REIKALINGOS moteris ir mergi

nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sėklų; geras dždarbis. 

Leoiuml Seed Co., 
228 VV. Kinzic St., Chicago, 111. 

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

P. Kundrotas, 
3180 So. Halstcd Str. Cliieago, 111. 

Tel. Drover 6369 

dos juonii naujiems išradi
mams, o nelaimiu, jis ęal nepa
darys visai nei kokių. 

R e i k a l i n g a s p a t y r ę s f o t o g r a f i s t u s . 
Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

P. Kundrotas, 
3130 So. Halstcd Str. Chicago, 111. 

Tol. Drover 6360 

KUN. LAUKAIČIO PRA-
• KALBOS. 

16 metų amžiaus. 

Pasiuntiniu Darbai 
Pripildyti orderius 
Surišti Pakelius. 
(Jeros pastovios vietos kuri

os apsimoka gerai. Pradžiai 
geras algos. 

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

MERGINOS 
Prie fabriko darbo; $14 i savaitę 

mokinanties. 
Nuo štukių—$17 iki $20 

AMERICAN INSULATED 
VVIRE CABLE CO., 
934 AVcst 21st Street 

JAUNOS MERGINOS 

TAVOUU SKYRIUOSE 

Utarninke, gruodžio 2 d., 
Linden, X. J . 

Ketverge, gruodžio 4 d., Am-
sterdam, N. Y. 

Subatoj , gruodžio 6 d.,'Utiea, 
N. Y. 

Nedėlioj, gruodžio 7 d., Al
b a m , X. Y. 
k Panedėlyj , gruodžio 8 d., 
Sch$nee|ady, X. Y. 

Seredoj, gruodžio 10 d., Ko-
eliester,, X. Y. 

, i • 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

\ 
PRIE 

Ryšimo pakeliu • 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sverimo parcel post užsakymu. 
Čekiavimo tavoro 
Pakavimo orderiu 
Pripildymo orderiu, 

ir k i t i ' d a r b a i r e i k a l i n g i m u š u t a v o 
ru s k y r i u j e . 

P a s t o v u s d a r b a s . G e r a u ž m o k e s t i s 
G e r a p r o g a i š s i l a v i n i m u i g e r i e m s 
darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
VaJ. 8:00 iki 4:45 

Homan Ave. & Arthington St. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

S. D. LACHAWICZ 
Lifltuvys Oraborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sisaukt i, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Ganai 8199. 

' DR. J. SHINGLMAN " 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Rcs. 1229 W. 49 AVenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
i— 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejlai ir lalančiai yra relkalan. 

jaml visuomet; Jie turi trumpe* va
landas ir lengva darbą. 

Mes guMme jus Išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamo Povrer maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Ferdėtinis 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

. 

H — • ' • - • • • • • • • • • - • • • 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

G Y D Y T O J A S » 
C H I R U R G A S 

Ofisas 11719 Mlcnigan Ave, 
A d y n o s 8:30 ik i 9 1-lryto — 1 iki 
2 p o p i e t y — «:30 iki 3 :30 v a k a r e . 
Nedėliomls nuo 10 iki 11 išryto Į 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Pbone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Pbone Cicero 89 

Rezidencija 3336 W. 60-th St. 
Pbone Prospect 8585 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

suo 8 ryto 4kl 8 vak. Valandos 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboidt 87 

Vakarais 2811 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6988 

CHICAGO, ILlu 

»*• 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STR1K01/IS 
I.IKTUVIS 

Gydytojas ir Chirurgus 
Perkėlė savo gyvenimo vieta i 

Brighton Park. 
2D14 W. 43rd Street.. 

Tel. McKinley 263 
Ofisas: 1757 W. 47tli St., 

(47 ir Wo«d frat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. C:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomls 9 iki 12 rytaia 

Tel. Boulevard ltSO 
*2 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gei »i Įtftta.kuit' aitu u** 
bus palengvinimu del Jūsų akrų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą., kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net ik ) t . f t . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzami. 3 suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platfo aptiekos. 

Kambarls 14, 16, K, 17 ir 18 
Tėmykite t mano parašą. 

, Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

PARSIDUODA 
Namas ant pardavimo 2 pagyveni

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

3600 S. Emcrald Ave. 1 lubos. 

Parsiduoda namas ant 3 pagyve
nimų, groeerne ir bučerne, arba gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Enierakt Ave. 

DIDELIS HA1Mj|-:.V\S. 
Parsiduoda labai graižus 2jų lubų 

au.ščio mūrinis namas 2 pagyv. po 
4 kambarius su basementų 7 pėdų 
prie 32-nd st., ir So. "VVallace s t , na
mus turi būti greitai parduotas nes 
savininkas išvažiuoja ant fanuos. 
Preke tik $3,000.00 jmokėt $500/00 
o iikiusus kaipo rendą. Kreipkitės 
prie. 

VYM. KA'/X.\rSKAS. 
846 AV. 33rd St. 

Tel. Boulevard 2437 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Oflaas Didmiesty J; 

69 VV. VVASHINGTON STREET 
Kambarls 6S3 

Tel. Central 647S 
tiyeenlmas, 813 W. SSrd St. 

Tel. Tards 4681 

} | I M ' ' » » » » » • • • • • • » ! — u 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Itoselande: 10900 8o. Mlchigan Ave. 

Ti*lcf«nas Pullman 342 ir Pollmaa 3180 
Chieagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketu ergo TMJrnlrr nuo 5:30 iki " :W> 
Telefonas Tardą 783. 

Telefonas I'ulltnan 8 5 0 $ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michjgan, Avenue. 
Reselnnd. III. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

i 
m 

Su 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 V?. Market Str. 
Pottsville, Pcnna. 

visomis ligomis priima 
N%o 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

•K 

IA R TAMSTA GAVAI 
HUSU LAIŠKĄ? 

Mes jau išsįuutem lai
ški], • kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro-» 
(lome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums'pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 615 D 
BOSTON. : : MASS. 

Dr. M. Stupnicki 
. 3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonu* YmrA* 50SS 

l i iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

K— - • 

I 
I J. P. WAIJCHES 

ATTORNEY AT LAW 
L I E T U V I S A D V O K A T A S 

| 4 4 5 « S. H E K M I T A t i E A V E N U E 
CHICAGSO. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SI 49 So. Morgan St. 
Keitė 32-ro St., Osicago, U . 

SPECIJAX.ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VAULNDOS: Nuo 0 ryto 
iki 10, nuo 12 (kl 2 po plet, nuo T 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomls nuo 9 Iki 2 po piet 

Telefonas Tardą (87 

' • » • » • » • a 

IMIIIIIilIlHIlIflIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIt 

Reaid. 981 Sa Ashland Blv. Chicag© 
Telefosas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTU, 
Rueas gydytojas Ir chirurgas 

8pecijalistaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų 

Ofjsaa: 8264 So. Halsted St., Chlcage 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų T—% mk. Nedėlionrts 10—42 d. 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiifiumiifitiuiitiiiiiiu 
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m Skyrius Kaune 
fLITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION; 

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

Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė išrūpino pas-

portns lietuviams, keliaujančia iš Amerikos 
Lietuvon. Kas tik yni pasirengęs keliauti te
sikreipia i Lietuvos Atstatymo Bendrovę. , 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau rengiasi 
vėla prie antro didelio transporto ta vorų i 
Lietuva, kuris dar prieš Kalėdas apleis A-
mcriką. 

Kas prisidės dabar prie išsiuntimo šiu tave-
ru, tas pagelljės Lietuvos valstybės reikalams. 
Pr i s ie t i ualima pasiperkant Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrii. 

Užpernai, pomai buvo išmokėta p() 4 ^ , o 
šįmet jau išmokėsime .V, dividendu iš gryno 
pelno. Kita meta bus mokama dar didesni 
dividendai ir šėrai augs vertėje. 

Jau tuojau šėrų nepardavinėsime. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės šė^yi bus 

parduodami tik ligi Xauju Metų, o po to nie

kas negaus pirkti. Todėl pasiskubinkite. 
Jau Lietuvos Atstatymo Bendrovė sukėlė 

suvirs $400,000, o išviso'reikia sukelt tik $500,-
000. Beliko parduoti tik 10,000 šėrų. Dabar kas
dien parduodama apie 500 šėrų. Jeigu kas 
nori dalyvauti pelningame biznyje, turi pa-
siskubyti nusipirkt šėrų. 

Viena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
šėrus, vienas šėras $10.00. Bet geistina kad 
nauji nariai stotu į L. A. Bendrovę su kuo 
didžiausiais Įnašais. Dėkitės prįe Bendrovės su 
$10000. — užsi rašymais. 

Pirklybiniai ryšiai plėtojasi. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė Latviams ir 

Kstonams taip-gi tarnaus. Tame reikale jau 
daromi ryšiai ir už kelių savaičių prisidės 
pirklybiniai mainai su Latvija. 

Lietuvos Atstatvmo Bendrovės skyrius Kau-
ne daro pirklinius ryšius su Ukraina ir tenai 

pradėsime savo darbų. Lietuvoj reikia anglies 
fabrikams ir gelžkeliams varyti ir kitokių 
daiktų, kuriuos prienamiausiai galima bus 
gauti Ukrainoje. 

Savo Dirbtuvės. 
Lietuvoje išdirbystės organizavimas yra pir

mutine užduoeia jos pilieėiu Amerikos lietu
viai, prisidėdami prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės pagelbės tai pa daryt L Dirbtuvės vi
sur duoda pelno ir pinigai i jas įdėti, visuo
met geriausiai apsimoka. 

LABAI SVARBUS PATEMIJIMAS. 
REIKIA VISIEMS SKUBĖTI PASIPIRK

TI ŠERŲ, NES KASDIEN PARDUODAMA 
DAUGIAU IR DAUGIAU TAI SUVĖLINU
SIEMS GALI NETEKTI. 

Rašykite ir pinigus siųskite arba paaiškini
mų klauskite šiuo adresu: 

Lithuanian Development Corporation 320 Fifth Avenue 
New York, - - N. Y. 

fiiHiiBiiBiaiiiaiiiiiBiiii: 

CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, g e s t a s naktimis rn.tu.vs jo-
—, ! kių Šviesu. 

\ i 

Pirmadienis, gruod. 1 d.. Visa eilė dirbtuvių jau už-
Šv. Sugijus, vysk. Nalc-Uja. tkryta. Kiios dar turi anglių 

Antradienis, gruod. 2 d., kelioms arba keliolikai dienų. 
Šv. Paulina. Anglių pirkliams įsakyta 

, ''parduoti anglių į naftos tik 

BLOGĖJA STOVIS SU A N " J « ii savaitę kasyklose ne 
įvyks kokios atmainos, grei
tai prisieis uždaryti ir mo
kyklas. 

Taip yra Chicagoje. Kitur 
dar aršiau. 

OLiMIS CHICAGOJE, 
SAKOMA, DARBININKAI 

NEKUCMET NEDIRB
SIĄ. 

Laukiami mieste suvaržymai. 

Šiandie visur girdimas vien-

IŠ TOWN OF LAKE. 

Spalio 2(> d. Sv. Kryžiaus pa 
ičipijinėje svetainėje įvyko 
Lai). Saj. 1 kp. paprastas susi
rinkimas. 

Nežinau priežasties, del ku
rios susirinkimas buvo ne
skaitlingas, bet susirinkusieji 
rūpestingai svarstė kuopos bė
gančius reikalus, kad juos bent 

PAIEŠKO niaja vietą. Klausimas, kokiu į tų meilę, i tų sutikimų klebo-
budu, kaip veikė! Atsakymas no su komitetais ir visais para-
trumpas: Vienybėje. pijonais. Be abejo, spaudžia jo 

Apie L. I\aud. Kryžiaus rė-1 galvą parapijos skolos, kurių 
mėjų veikimą pasistengsiu pa- 'nemažai dar vra, o dabar-gi \ių sen»ra<>- Tūrių labai svarbu rei-

v , . , . . i v . . , , . - , . * , . 7 kal«l. J's P*t« arba kas apie ji žinote 

rašyti kitą kartą, esą tiktai uo-1 viskas taip pabrango, trimis 
riu paduoti tą minti, kad ir lab-! sykiais daugiau, negu keli me-
darybėje ta nepaprasta vieny- | tai algai, 
bė su laiku u/viešpataus. 

Paskui išduota raportas ko 
misijos nuo rengiamojo bazaro 
Pasirodė, kad viskas puikioje 

(Pabaiga bus.) 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Paieškau Jono Pociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me-

praheškite .'skaučių adresų: 
Juozas Stasytis, 

3202 Auburn Ave. 

REIKALAUJA. 

tvarkoje: svetainė paimta ] 
J. Klias ant 4 dienų, gi bazaras 
įvyks vsausio mėnesyje, 1920 m. 

Besikalbant apie. ba/.ara, 
kaip jį padarius pasekmingu. 

MIEGOJO 17 DIENŲ. 

I ek pastūmėjus pirmyn. 
Visiipinna buvo raportai. Iš 'atsilanko susirinkinmn žinomas 

('< tro susirinkimo paaiškėjo, veikėjas, p a s J. Rrazauskis, 
kad Lab. .Saj. turi pasiėmus.praneSdaipas,kadatėjoprarar 
aiP savęs begalo sunkią naštą, j ti į mus keletą žodžių vardu 
t. y. surinkti $.")(),()<¥) dol. iki se-nmsų gerb. klebono, kun. A. 

'•••b Seimo! k n n < ' ' ° r**a«*rio; o musų-gilskrypkos, kad, tarp kitų, ir pa 
** .. i kuopai Centras paskvrė surink-1 r a i ) i i a turės savo būda Lab tik vienas šauksmas: laupv- laokmvs, išbudo po \i dienu • „ ' . , , J : , .. ,. , . . -. , .; i . " . . . .. U S.000 dol. Na, aštuoni tuk-kite augus! Mažiau vartokite miego ,ir jam duota truputis v. . 

Lane Teelmieal Ui; 

įta ]). J . l iarninke, gruodžio 2 d., 8 
vai. vakare, šv. Kryžiaus pa-
lapijos salėje Katalikų Vieny-
bės 5 skyrius laikys prieSmeti-
ni susirinkimą. Visi draugijų 
atstovai šiame susirinkime 
teiksitės dalyvauti. 

Valdyba. 

1 
elektros šviesos! 

Taip darr*na, nes mieste au
gliu išteklius baigiasi, kad 
tuo tarpu anglekasiai atsisa
ko dirbti. 

Illinois Darbo Federaci
jos, prezidentas -McDonald, 
kurs k i tuomet yra buvęs an
gle kasių organizacijos prezi
dentas, tvirtina, jog angle
kasiai neisią dirbti, nors tu
rėtų sušalti visi šalies gyven-
tojaififeturėdamj kuro. Sako, 

valgyti. Sakoma, jis iš miego 
(ypatinga liga) pažadintas iš-
mirkščins, jam po oda naujai 
išrastų vaistų nuo tos ligos. 

APDEGĖ IR MIRĖ MER 
GĖLĖ. 

\amuose po mini. 3356 No. 
Kedvale ave. užsidegus dra
bužiams baisiai apsvilo 4 me
tų mergelė Ethel Svvolska. 

Xelaimes matu motina buvo 
anglekasiai tuojaus atnaujin- išėjusi- krautuvėn. Parėjusi at-
tų darbus, jei jiems but duota rado mergelę besiraičiojaneią. 
31 nuoŠ. daugiau, kaip yra pa-
siūlęs Darbo sekretorius. 

Bet su 14 nuoš. darbininkai 
nekuomet nesutik.-ią. Chicagos postmasteįis pas-

Anglių vis dar atvežama kelbė žmonėms perspėjimą, 
Cbicagon {)o kelis šimtus va ;l' :a ,l jie apsisaugotų gavę ko-

PEESPĖJAMI ŽMONĖS. 

.gonų. Bet tie šimtai nieko 
nereiškia tokiam miestui. At
vežamieji anglys padalina-

kių nors siuntinių prieš Kalė
das. » 
* Žmonės tik tuos siuntinius 

mi ir ant rytojaus daugiau lau j gali ramiai išvynioti, jei tik-
kiama. ^a i žino, - nuo ko jie paeina. 

Vra tokių Įstaigų, katros ne-j Kitaip reikia but atsargiems, 
turi anglių ištekliaus. Ten į Policija susekė, kad radika-
kasdien atvežamos anglys iŠ lai prieš šventes mėgins siun-
sandelių. Bet kad. sandeliai tinėti bombų nužurėtiem>s žmo-
tuštėja, tuomet ir tos įstaigos nėms. Tad visuomet reikalin-
ilgiau negalės veikti. Įgas atsargumas. 
Neperdaugiausia anglių turi-j • 

ma ir elektros gaminimo j : - PIRKITE KARĖS TAUPY-
taigose. dali ateiti laikas, kad MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

staneiai, tai pluoštas7 pinigų. 
Juos surinkti bus sunkiau, ne
gu pasakyti, bet nei kiek nenu 
bustame dėlto, kad yra puiki 
pradžia. Tame 8,(KK) dol. fonde 
jau turime 200 dol., gi šitan su
sirinkimai! buvo susirinkę as-

; menys jautrios širdies, taip kad 
be perstatinėjimo savanoriai 
pasižadėjo eiti namas nuo na
mo ir rinkti aukas. Kaip visi 
žinome, aukų rinkimas yra tai 
sunkiausias darbas. Reikia pa
švęsti daug brangaus laiko, tu
rėti daug kantrybės ir patirti 
daug nemalonumų. Bet, nepai
sant to, rinkti aukas apsiėmė 
šie asmenys: p-lės J . Nutautai-
tė ir B. Lukoševicaitė, p-nios 
V. Katauskienė, K. Varanavi
čienė ir S. Martinaitienė, 
p-nai: J . Brazauskis, J . Karde
lis ir M. šumkauskis. 

Rinkėjams iškalno tariame 
ačiū. * 

Girdėti, kad kitos kuopos to
li mus paliko, bet mes vilties 
nenustojame. Mat townpflakie-
čiai ne taip veįkia kaip kiti. Jie 
suprato žodžių reikšmę: "vie
nybėje galybė" ir, tiesa, jie 
vienybėje veikia. Aiškuriio dė
lei, pavyzdžiui, paduosiu L. 
Raud. Kryžiaus rėm. skyrių, 
kuris veikime turi užėmęs pir-

VYRAI 
Mokinkitos Barzdaskutystės. Diena 

ar vakarais. Geros vietos laukia jus. 
Keletą savaičių. Geros algos. Atsi
lankykite arba rašykite. 

Moler Rarhcr Collegc, 
105 S. AVells Str. Chicago. 

REIKALINGI LEIBERIAI 

dirbti lauke-. Darbaspastovus. 

Continental Can Co., Inc., 
5411 W. 65 Str. 

Lotas ant pardavimo arti Grane 
Fabriko $2.\0.00. Atsišaukite 

G. MOLBECK. 
3S4t S. Homan Ave. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Tanedėlyj, gruodžio 1 d. Lab. I 
Sųj. 4 kp. bus priešmetinis su-j 
sirinkimas. Kviečiami nariai ; 

skaitlingai susirinkti, nes rei
kės rinkti naują valdyki ir pa
sitarti apie kitus svarbius rei
kalus. 

Susirinkimas bus Dievo Ap-
vei/dos parapijos svetainėj, 8 
vai. vakare. 

S. Jucevičia, pirm. 

I š BRIDGEPORTO. 

apiją 
Sųj. bazare. Nors paties klebo
no susirinkime nebuvo, bet jo 
širdis, jo dvasia mūsų tarpe 
viešpatavo. Susirinkimas atsi
stojęs ištarė širdingų ačiū del
nų plojimu. 

Prisiminus apie taip didžios 
pagarbos verta asmenį, bus ma
lonu su plačia visuomene pasi
dabinti tuo, kų širdis jaučia, kų 
akys mato, kų protas apima. 

Mūsų augštai gerb. klebonas, 
kun. A. Skrypko, klebonauda
mas mūsų parapijoje per dau
gel metų, prityrė daug vargo, 
daug nemalonumų; padėjo sa
vo sveikata, pašventė savo 
brangios jaunystės dienas, ati
davė mums savo gabumus, iš
reiškė savo mintis, savo širdies 
jausmus, savo meilę, ir prisiri
šimų prie mūsų, ir dvasiškuose 
dalykuose nekarta- sujudino 
mūsų širdis savo pamoksluose,! Susivienijimo Namų Savi-
pakėlė mūsų sielas prie aug-Įninku ant Bridgeporto bus su-
štesnių daiktų, prie Dangiškų; sirinkimas gruodžib l d., 1919 

Tautos Fondo 32 skyriaus 
susirinkimas įvyks gruodžio 1 
d., 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
mokyklos kambaryj, ant <?-čių 
lubų. Visi nariai esate kviečia
mi susirinkimam 

T. F. 32 skyr. Valdyba. 

SUSIRINKIMAS. 

daiktų. Už tai esame ir busime 
jam dėkingi visuomet. 

Imkime kad ir parapijos rei
kalus. Jo rūpesčiu ir sutikimu 
su parapijonais tapo pastatyta 
didžiulė muro bažnyčia, kuri 
yra didžiausia iš lietuvių baž
nyčių netik visoje Chicagoje, 
bet ir visoje Amerikoje. Pa-
žvelgkime į pavyzdingų tvarka, 

m., VVoodmano salėje, 8 vai. 
vakare. Šiam* susirinkime bus 
renkama valdyba sekantiems 
metams. 

J. P. Evaldas, sekr. 

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHI! 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
7 D R A U G E . " 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

REIKALINGI. 
Puncli ' Preso Operatoriai prie 

lcnprvaus darbo. Gera užmokestis. 
H. G. SAVI, COMPANV 
44*0 Ravenswood. Ave. 

A- f A. 
PETRAS UMBRASAS 

Mirė lapkričio 27 d. 
1919,10:50 vai. vakare; 35 
metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno Gub. Salaku Pav. 
Dukšo parap. Amerike 
išgyveno 14 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime pa
čia Veronika ir 8 metų 
dukrelę Antanina. 

Laidotuves atsibus ų-
tarninke gruodžio 2 d. iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios 9 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
kapynes. 

Visi gimines ir pažįsta
mi yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse po num. 
4343 S. Hermitage Ave. 

Nuliudus 

Veronika Umbrosiene. 
Sesuo U. Luneskiene. 

REIKALINGOS. 
Mergaites 14 metų ir "daugiau dirb

ti ar nuo dienos ar nuo štukio leng
vam fabrike 44 valandos ravaitėj; 

j Nuo štukio dirbančios uždirba nuo 
Į $20 iki $30 savaitėj. 

H. G. SAAL COMPANY 
4 410 Pa veiLs\vood. Ave. 

REIKALINGI 
Vaikai 14 mėty ir suvirs del As-

sembiy darbo, lengvam fabrike. Ge
ra užmokestis. 

H. G. SAAL COMPANT 
4410 Ravciisvtood. Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
40 akrų farnia Arkansas Valstijoj 

10 akrų išdirbtos aptverta, su naujais 
budinkair, jaunas sodas 1 mylia nuo 
gelžkelio ir mokyklos $800. 

ML ZYLEWICZ, 
Vlye, Ark. 

Ant pardavimo bargenas Clearing 
32 pėdų ilgio lotai, persiduos visi 
kartų arba po viena. 

J. T. WELSH. 
1741 W. 65 Str. 

ws.s. 
WARSAVINGSSTAMPS 

ISSUF.D BY THE 
UNITED STATES 
GOVERMMENT 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:S0 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. * 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast., B. Sekleckis, Iidin., 
3327 Union Avenue, 3261 So. Halsted SL 8425 Auburn Avenue. 
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