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NEGALIMA PERDAUG PA-Į Baisu* ekonominis stovi*.
SUTIKĖTI VOKIETIJA. Visa Vokietija yra atsidū

rusi taisian ekonoininian sto
vi n. Spėjama, jog ateinantį 
(Mivasarį tenai turės pakilti 
badas, jei nebus duota išlau
kinė pagelba.

Didelė kartybė gyvuoja vo
kiečių tautoje prieš talkinin
kus, ypač priešais prancūzus, 
kurie pirmieji yra atsakomi už 
palaikymų vokiečių kareivių 
talkininkų nelaisvėje.

' Toji kartybė gali persikeis.
17 ti įnirtimu ir tik nepaprasto*

ta ligi 10 diririjų. | Bet negulima pasitikėti vo-
Taikos konferencija su atai- kečiai*.

dėjimu seka visus atsitikimus ■
ir perversme* Vokietijoj. Iš PADUO8 AITRESNES S4- 
(msitikimų versmių sužinoma. Į LYGAS TOKIBTUAL 
jog bolševikizmo pax*ojus Vo-j ______
kietijai jau praėjus. Ir var- Talktitiiikai ataakya | vuktaRų 
giai jis ten įsigalėsiu*. *y■»*«■■—

irapaMka. pmyfįag, g, _ Atida- 
Yra žinių, įtg^ iiamlie Vo- steigiamųjį Vokietijo* su

kirti joj ir vėl ima keiti galva* siriakimų kaaetieris Eteri 
raakrijooieriaL Norima da- kalbėdama* 5*1™°j« ratai, 
bartinę valdfių nušluoti kaip ninkama, kad tie perdaug ne
su šluota. įspaustų Vokietijos taiko* sų-

Nanjo* rųšies rvakcijouie- lygomis.
risi visai nemano (nor* tuoj Ji* sakė, teg« vokiečių opo- 
tarpu) atstatydinti sugriauto nentai nespaudžia perdaug vo- 
*o*to. Bet nori įsteigti savo- kiečių ir tegu nenaikina jų 
tiško* rųšies "imperijalisti- ekonominio gyvenimo. Vo- 
n?” respublikų. Tos respuHi- kiečiai turi teis? pety* apri
ko* prezidentu nori padėti sptųrti ir jie nereikalauja U- 
ficldmaršalų von Hindenbur- laukinio tvarkymo. ■ Nes prie- 

.gų. ‘šingai gali būt kartais per-
Kjiėjaiiia, jogui tokiam su- trauktos tarybos.

Ar tik ne Hindenburga* bu* 
Vokietjos prezidentas.

Paiyžtau. ra*. 8. — Vakar 
vyriausioji taikos konferenci
jos, taryba diskutavo klausi
mų, kiek šiandie laikyti. ka
riuomenės Vokietijos okupaci
jai. Taip-pat buvo apkalba
ma* klausima* reikale annis- 
tirijo* atnaujinimą, kurio* ra
ka* baigiasi Uo mėneaio f“ 
dienų. Amerikos kariuomenės _ 
skaftffus^oKi»3ūai sumažin- ginkluoto pakilimo.

manynini ar lik nepariprie-' Nors apie tarybų pertrauki- 
šin* socijalistai. Bet vargiai mų Eliert aiškiai nepasakė, 
jie tų padrys. Nes vokiečių liet talkininkai jo kalboje įžiu- 
socijalirtai dėl tautos labo at- ri tų mintį.
sižada savo partijos reikalų. | Tuo tikslu vakar talkininkų 

Vokietijos socijalistai šian- premjeriai turėjo susirinkimų, 
die pirmon vieton stato savo kuriam buvo aptariama pa- 
tnutos likimo klausimų. įduoti aštrrsm** taikos sųlv.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

JAPONAI NORI SALŲ TIES
PHILIPINAIS I

Nežinia kų padarys tal
kininkai.

VARIO KASYKLOSE SU- 
STREIKUOS DARBI

NINKAI

ŠIANDIE BUSIĄ PRAVES
TI KARĖS MOKĖS 
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palengvinti Vokietijai
Pagn- 
nirto* 
atrto-

Kompanijos sumažino jiems 
užmokestį.

Visokie daiktai apdėta mokei- 
limis.

Paryžius, ras. S. — 
liaus Japonijos taikos 
vyhė prabilo. Japonų 
vykęs galva. Imronns Mokino,
taiko* konferencijai indavė 
Japonijos reiknliįvirous.

Japonija reikalauja (tasisa- 
vinti salas Marsliall ir Gandi
nę, kurių yra visa grti|s- ties 
Philipinų salomis.

Ta* salas Japonija nori |ia- 
imti ne kokiems strateginiams 
tikslams, liet taiko* palaiky
mo reikalais.

Tai svarbus reikalavimas. 
Ir nežinia, kų j tai (msakys 
talkininkai. Ne* Japonija ne 
juokais stato tuos reikalavi
mus.

TAUTŲ SĄJUNGĄ GLOBOS 
RHINE.

Paryžius, va*. 8. — Sužino- 
tajog upe Ritine su kaiknriais 
paupiais busianti mitarptau- 
tinta iy Tautų Sujungus glo
bojama.

Tas nereiškia dar. kad nuo
> oKTFnjoB ntrnj niinna.

Butte, Montana, va*, s. — 
ludiistrijalisty darbininkų or
ganizacija vietos dirtrikte nu 
balsavo luikvlli striukų vario 
kn-yklose, in- kompanijos su
mažino užmokesnį darbinin
kams — vienu dolieriu milžinu 
per dienų.

Darbininkui dabar reikalau
ja <i valandų darta dienoje ir 
$<• už tų darlių.

I'inuiau jiems buvo moka
ma už 8 darta valandas dieno
je $5-75. Bet datar kompa
nijos jiadarė tik (4.75.

Kai-kurioM* kasyklose dar
bininkai jau sterikuoja.

Užmokestis sumažinta ir A- 
rizonos kasyklų darbininkam*.

Kaip vienur, taip ir kitur 
dabar . pakeliamas dideli* 
streikas.

B. V.

Paryžių, ra*. K — Aiuo 
kartu prezidentas IVilsona* 
neaplankys Belgijos, nes ne
turima tam tikslai tinkamo 
laiko.

Parytins, ra*. & — Belgi
jos atstovai taikos konferenci
joje reikalauja, kad Vokietija 
dalį atlyginimo Belgijai tuo
jau* išmokėtų, nelaukiant ga
lutino* taikos padarymo.

Washington vas. S.— Kon
greso žemesniojo Imto prieinu 
nių ir bildu komiteto pinui- 
įlinkas Kitcbiu stigrųžino bu
tui karės mokesčių kilių šiem-- 
melam*, kurie baigiasi birže
lio :m <L l»l!» m.

Mok«*srių turės Imt surinkta 
suvirs <» milijonini. Seniau bu
vo manoma surinkti S mili
jardus. Bet kuomet, pasiliaigv 
karė, tad pinigyno sekretorius 
pranešė, jog išlaidu Imsiu ma
žiau. Tnd ir sumažinta.

Šiandie, sakoma. tu* mokes
čių kilius busiu* apsvarrtoma* 
ir praverta*.
Sekančiais melais tos mokes

ty* Imsiu sumažintos ligi 4 mi
lijardų dol.

l’ž kai-kuriuos (įniktus šį
met mokesty* padvigubina
mos. Nerasi šiandie tokiu bile 
kokios vertės arba reikalingu 
daikto, už kurį nereiktų mokė
ti mokesčių.

BOLAEVIKAI SIAU6LA 
MAGDEBURGE.

Paliuosavo kaliniui ii kalėji
mo.

Vokiečių susirinkimas bijosi 
užpuolimo

BLOKUOTI. KOL GROBIUS 
SUGRĄŽINS

Praneuzija neturi susimylėji- 
ino Vokietijai.

ĮSAKYTA SUGRĄŽINTI 
VISUS GINKLUS.

Valdžia prisibijo užpuolimo.

BcrljTia.-.. vas. S.— Militan- 
nių reikalų vedėja* Els-rto ka
binete. (iustav Noske, po ati- 
daiviiHi susirinkimo \Veiniarr, 
paskelbė valdiškų įsakymų ka
reivių ir darbininkų sovietui 
Erfurte tnojaus sugrųžinti vi-i 

i sus ginklus, kokius sovietą* 
tenai (mėmė* iš arsenalo ir iš
dalino civiliams gĄventojaaM

Viri ginklai turi būt sugrųJ 
žint i arm-nalan per keturiaa 
dienas — pažymėta įsakymo.

Jei tasai įsakymas nebus iš
pildytas. tuomet valdžia tauria 
aštrių priemonių. Ne* vnidtia 
žirni, jog gyventojams 
išdalinta su tikslu nžpnlti 
giamųjį susirinkimų Wet 

Bolševikai sielojasi.
Savo keliu vokiečių talševi- 

kai sielojasi prieš Ebcrto vai-- 
džių ir prieš (uitį susirinkimų.

Bolševikai ištinu jo pradėjot 
leisti savo organų Raudonoji 
Vėliava. Skelbiami IMišėliauri 
užpuldinėjimai. Atsiliepiama 
j darbininku* kuoveikiao* fata 
ties ginklų ir sugriauti dabiarf 
tin? valdžių ir išvaikyti p*4 
rteigiamųjį susirinkimų.

Bolševikai Ebrrto raidžių 
vadina: kraujo ištrošknriagi 
vablžia. Tad pri<*š anų kvfo- 
čiami darbininkai (atkelti te
rorų.

Dnsseldorffe streikas.
Visa* miestu* Du-scldorft 

(alkilo strrikan. Streikuoja:, 
miesto vaklininkai. klerkai, 
geležinkelių darbininkai; 
streikuoja darbininkai 
tarnautojai lelcfonų. t 
Iu ir įmišIos ofisuose; stn-ikuo- 
ja liankininkai. advokatai, gy- 

Idytojai. mokytojai ir viri kiti 
profe-jįonalai.

I'ždnrylii restoranai ir te
atrai. l’ž»lar.vto« viso* lig vie- 1 
no* dirbtuvė-*.

Tai ni-]Mi|»ra<ln* -traikąs. į 
Tikras nuiuitėlių miestas.

Paryžius, va*. 8.— Vienas 
prancūzų atstovas Tautų Su
jungus komisijoje, kapitonas 
Andre Tanliru. pranešė, jog 
Kųjungo* visa programa gt.l 
bus |>al»aigtn ateinančių savai
te-

Taikos konferencijoje pakel
ta klausimas, kad ar nebūtų 
galima prašalinti nuo Vokie
tijos pakraščių blokados ir tvi
rti vokiečiam* iš kitų šalių 
pm-signltenti žalios medžiagos.

Trėiau blokados (tanaikim
inui, kadir daliniam. yra prie
šinga Praneuzija.

Negali būt suimyiėjimo.
Kapit. Andre Tardien blo

kados reikale pasakė:
Praneuzija yra priešinga |>a- 

naikinti blokadų ir leisti vo
kiečiam* apsirūpinti žaliųjn 
medžiagų. Tegu pirmiau vo
kiečiai atitaiso prancūzų in
dustrijų, kurių sunaikino.

I

Wa*hington. vus. K—Angli
jo* vyriausybė diplomatiniai* 
keliai* praneš- Suv. Valsti
joms, jog ji nuo šio* šalies 
pareikalausianti 150 milijonų 
dolierių kapitalo, kurs šioj ša
lyj buvo įvertytas į bravarus 
ir j kitokia* svaigalų išdirbi- 
mo vieta*. Tų kapitalų pirm 
keliolikos metų čia indėjo .%n- 
giijos pavaldiniai.

Kadangi Suv. Valstijos *u 
ateinančių metų pradžia pasi
liks sausos, tad ir tasai ang
lų kapitalas turės eiti niekais. 
Tų kapitalų fluv. Valstijos bus |jUfi *” 
priversto* anglams sugrųžinti. I _______________

Bus vargo ir su Kalifornijo- PARKELIAUJA 15,000 KA

Paryžius, ra*. 9.— Saksoni
jos Kortinėje Magdeburge (lin
dėjo sinusti bolševikai.

Jų vadovaujami kan*iviiti-
ir jurininkai, apsiginklavę, VokiHjjl| „t^om. už vie- 
rankinenns granatomis. (Kilau- WM>
ie kalėjimam (mliuosavo 1<K> <tirtduvių sunaikinimų. Tegu 

sugena praneu-
< -jo (derti krautuve*. Į aura* visas mašinerijas, kuria*
Gyventojam, grumojama kul-’ 

kasraHlžim*. jei tm .negintų R,. negalima* «laik-
f . . . ..prii-šintie*.

Vaklžios kariuomenė (išsiųs
ta tuojau* užatakavo sukilę- 

| iras.

rti F>Ulj|

ta* susimylėti vokiečiams. . 
Kų pasakys kiti atatovai. 
Kap. Tardieu išreiškė viltį, 

jog talkininkai pilnai sutiksiu 
’* (su Prancūzijos norais. Nes 

(Pranruxija daugiausia nuken
tėjo mm vokiečių.

Blokados komitetas svarsto 
klausimų, kad nukelti bloka
dų nuo neutralių šalių ir leis
ti jom* gntamties žaliųjų me- 
•ižiagų. i 

Prancūzijos atstovai rvikn 1 
l:mjn. knd jei tas bus |iada- 
ryla. idant to* medžiagos iš 
neutralių šalių netektų Voki* 
tijai.

Taisomi darbo pienai.
(tficijaliai |Mi*ke|bta, jog *u 

darini pienais progresuojama. 
Sumanymo (Kerniai kiti (taškui 
kitus tarptautinės dnrls> ko
misijos pergvildenami ir pri
imami.

Komisijoje pirmininkauja I 
Amerikos Darlsi Federacijos 1 
prezidentas (ionųiers.

Tarptautinėje dartm orga- 1 
nizacijoje visos šalys turės tu
rėti aavo atstovu*. Atstovu*

vynynais. Tenai Italijos |mval 
diuiai yru indėj? milijonu*. 
Suprantama ir jie pareikalaus 
savo indėtų pinigų.

Dėdė Sumas (aits suardo di
dėtų svaignlų industrijų. Ir už 

įvyko rinkimai atstovų rtei- (ai data r turės atlyginti, 
giomųjin su si rink i man.

Rinkimuose laimėje Pad<-

BOCU ALINTAI PRALAI
MĖJO UHUOJ.

Paryžius, va*. 8.—Praeito 
mėnesio pabaigoje Lenkijoj

REIVIŲ.

Vashington. va*. 8.—Karė* 
dcįMirtamentas puškeliu-, jog 
Prancūzijos (mkraščius aplei
do penki lmn«porf.ti. kurinis 
vežama 15JMN) kareivių.

— IVnsliington, vn*. 8. — V/eimar. va*. 8. — Viena* 
revskio ir I)mowskio partija. Kongresini paduota sumnny- Berlyno laikraštis savo laida* 
Laimėjo kiek ir žydai. Socija- ma*, kad įnirusio pulkininko čionai pristato lakstytuvaia. 
listai gavo vos tik 15 nuo£ Roosevrlto dienų |>adary1i ša- Prisiunčiama rytinė ir popie- 
balsų. Jie* tautine švente. tinė Inikritšėio laida.

REIKALAUJA PINIGŲ DIP- 
LOMATINIAMS TIKS

LAMS

yokietijos kolionijų. Prote*- 
tuoja, kad vokiečių provinci
jos pavedamo* Lenkijai.

Ii tų protestų kaįknrie

( 
i

tauto* likimo klausimų.
Ptbaltinė vokiečių pozicija. I*** Vokietijai už vokiečių 

grnmojimn*.
Aiandieninė vokiečių vai- TBHtinink aW<wli .

džms pozinja mtanam*. |la> <laug.>u
Antai grafa* von Brock jr |abj*u pamiršta, kokiam pa- 

dorff - Rantaau smarkiai pro- dėjime jje rtab*r stovi. Tad 
tertuojn prieš atėmimų nuo „.iki* ta* priminti.
. ,7 j. marša!** Focli

keliaus j Treve* ir tenai nu
statys tolimesnes vokiečiams 
sulygau prie arariaticijo* pca-

Wa-hinglon. va*. S.—Prez. 
Wil*<ma* kablegrnma pareika
lavo kongreso (mskirti pinigu 
naujoms pasiuntinybėms, ko* 
rio* veikiai t u n* l>ut įkurtai 
lo-nki joj *ir Čeko Slovakijoj.

W,rytej
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i nudarymas stamlao* . kariškos 
Ijiegos.
I Iš to matyt, kad p. LuLicz. 

negaliinc Luti išvien *u lenkai* j(, Lubunovm — Milosz netiki 
p. Milušius lik labtu tmiupai j busiančių Tautų Sąjungų.

Jug Tnutų Sąjungai esant ne 
bu* militarizmn, nebus ari r«-i-' 
kalu daryti stipriais karittu- 
tucues.

Nors laitai Ludua, liet turi
nio pripažinti, knd gyvenantie
ji Paryžiuje žmonės, standų 
liautieji su asmenimis rcngiati 
čiais Imsiančių pasaulio taikų, dėklų dirbtuvių mažini rijas 
netiki, ka<l ji apst i* lie militn- (ii Prancūzijos ir ta* luošinę- 

___________  ______ rizmo. Netiki nei p. Milušius.
Jo* šaknyje yra lenkiška* liau-' vis-gi dar nenorimo nt
įlies žodi* koprr, vartojamas rižadeti tos vilti* *. ~
Kujavuose npie Vislų. . -
yrn |mvardxių Koperezak. Ko- pašvę*1a militarixmui i’“‘ 
|rt*rcxyui*ki ii 1.1, h p< liuku* 
gyveno Tortmlje, pr<< kurį lw-[ 
mi Vi*ln. Kostkų giminė tu • 
turi nieko In-udra si. Lietuva..

Nauda ii Lietuvių ir Latvių
susivienijimo.

DDANPII7IIA ATCIIUC Užvesta*, linų lietuviairnAIlUUmUA n I dilinu užaugi***, žodžiu sakant, jai- 

AUDEKLŲ DIRBTU- ■■■
VES IŠ LIETUVOS.

Lietuvos ir Latvijos vienybe 
rinnt į AA'aabingtonų stato rei-1 
kalavimų m- vien savo {Mirti-1 V’*,,’"bv «»"ioo. priklnnsairti*
jai, liet ir katalikams. Teisy- l,r*\ \ 
Ih'» verčia aprimti t______
imt* tų. kuriem* n-iknlaviinus 
etnini.

Mų reikalavimai laimi ma
ži. Tiį-it tik liberalui ištiesų 

. pi is.lnil.u denmk tu lijo* prin- 
, • pų; <• gu ncužiiuinėja sau 

patogių pozicijų, knd paskui, 
-iitniėiai pusi įmigus, {strinau- 
dėtų jomis kovoje prieš kata
liku*.

Katalikų laikraščiai iki šiol P- Milašių ir spėjimų npie jo 
, vedė lik nfisigynimo kovų su 
t užpuldinėjančiais lilaralai*. 
[Tegu tik fut-ilinuja jų užpuoli
mui, p -ilinn. imu ginčą*. A” 
. <»in,s jo gomis gilsime liis-in- 
los, j<-i ji>« Iii; kų nor* gera 
į Kidnrv*, kaip gyrėme mum* 
svetimi^ pažiūromis; Vė;}, 

'Gaigalaitį, Bu-anaviėių ir ki
lus, kaip giriume AA'ilsonų, 
Pnta'-arę ir Karolių Albertų, 
imr* jie arba visai nekutalikai, 
arini toki katalikai kaip lils*- 
iiilni. Gyrėiiii- ir tiubrį, m^b'-p-

I dumi jo klaidų.
Inžinierius

i im l o 
i Imu*
Šlillpi}. liet Niirilševiėittu* 
|M'iki-m>-, ne*M stiprin<būna* jų 
{uirtiji} t v luini* ir pa>cknita- 
rinii už vihus, j., prisilaikė ci
vilizuotų prieimmių. Ir šian
dien jam ntiduiMliuiH' garlię, 
kml Maskvoje ir visoje Buri-) Viešpati jų; nėra imsnkytn. ko
joje T. Naruševičius smarkiai 
pakėlė lietuvių vardų savo 
techniško išsibivinimo tobulu
mu.

Girtume mes ir kitus libera
lus - tautininkus, jei tik susi
lauktume iš jų tiesioginio tė
vynei naudingo darbo. Visa 
uctaiiuė, kad to naudingo dar
bu iki šiul nebuvo.

Ponas Balutis turi gražaus 
įpiltu. >ųdi nprigyventi AA'anb- 
Irigtone ir dirbti Uetuvai. 
Jmn statome tik reikalavimų, 
knd butų naudinga* Lietuvai 
Is* svetimženklių.

veikliųjų Paryžiaus he- 
teiknluri- Livių kuopos, is-iuntinėjo j A- 

/metikų prancūziškų straipsni 
."l.'Etat l<etto-Lituauien’\ t. 
y. “Latvių ir Lietuvių ltvndro 
ji viešpatija”. Tų straipsnį 
parašė p. O. AV. Lubicz de La 
bum.vas - • Milosz. Didysis Pa 
težinus d.cnnišl;* lyg unt juu 
ko vadinamas “Petit Jour- 
nnl", t. y. mažu dienrašteliu.

, padavė ginui daug žinių apie

pamini. Straipsnio pHuiigiij* i j 
jis prieina prie to, keti Lietu
viškai latviška retų 1 u gal 
kml* nur* padnry* rųjui-gn *»: 
lenkais, arini su *kn. in ava:*.

K n IIX- ianin s apie • likus p. 
‘iilo-ius ir Knpern k:} ir net 
Kostkų priskaito prie lietuvių. 
Tat mums išrodo perįlaug; Ko- 
|H*miko imi varde net’iri nieku 
lM*n<lra su lietuviška kepure.

4

Amerikonų savaitiniam*- lui- 
kraityje “The Saturday Eve- 
ning Post” 31 tiuin. \Vill ir- 
win. aprašydamas apie Vokie
tijoj nedorybes, išdaryta* 
Prancūzijoje |mžyini, knd Vo
kietijos valdžia išvežė* linu-nu-

I

i

Sutartis »u Libera 
Iais-TdUtminkais.

Naruševičius 
nnudingv-nis lita-ra- 
li.iitiniiikiiiii- iiž D-r.;

ue

Vokiečiai dar nejmliauilunii 
užpuldinėjo unt talkininkų, 
prairdavo taikos. Tos tukti- 
ko*~išmoku ir mų* lila-ralni- 
tauūninkni. Dnr nepaliovę 
uitčkatnlil.ų, jau s]uiuzdinu 

, “Lietuvoje” sutarties suma
nytų*, kuriamo trečias posmas 
iita^ skamba:

^Abiejų sriovių laikraščiai 
prjvalo padaryti pertraukų 
partijim'j kovoj iki Lietu- 
vųų klausimas bu* galutinai 
iifištas Taikos Konferėnci-

tTolinus liberalai pridedu, 
kad-'jie turj <hug tūzų priaš 
katalikus, bet maloningai jų 
iisifadėsių tėvynė* numini.

Panašioms vokiečių tlaine- 
lėmš, kad jie iš toli nešančių 
annbtų šaudė Paryžių ir pra
šė taikos. talkiuinkui atsaky
davo griežtu reikalavimu pu- 
sidiĮDti. Mes taipgi žinome, 
kadlšlykžt u* rašalo tvanas, 
išlietas mus delegatams ant 
galvos, greitai prives prie ne- 
malėnių pasėkimų patiems tos 
žemo* kaiu|*amjos radėjam*. 
Veikiai pasirodys, kiek {mrti- 
jinėa intrygos Imtu liūne ir 
kaip negraži ji buvo. Mums 
tat visai neparanku įlalmr pa- 
liauti polemikų su libcralų- 
tautininkų luikrušėint*. Ik-1 
mes vis-gi neseksimi- taikiniu 
kų pavyzdžio. Talkininkui ka
riavo SU sVetilIltullėiu. o IIK-s 
ginčijamės su lietuviui*. Nors 
jie daug bloga mokinosi iš vo
kiečių. liet vi.—gi liko mūsiš
kiais.

D-ras t*liu|w«- guli tukstan 
šiais kurtų žadėti it prisiekti 
nedaryti intrygų prieš kata
likus bet jin negali tų priža
dų išpildyti. Jo prigimti* ne
atleidžia. Dabar D-ro Kliu,r- 
nėsatd Amerikoje galime ,ia 
liathiyti tarti- -n liberalais- 
tautiuinknia Pamatysime nr 
jie įlaug kuomi skiriasi nuo 
savo vadu.

liūs reikalavimai.

Pirmutini* sutartie* reikn- 
los yra priedermė prisilaikyti 
tarp-par’ ijmės etikos. J. Kau
po laiškas j liberalų-taulinin- 
kų laikraščius pateko dėlto, 
kad kaikurie veikėjai AA’asb- 
ingtonc neprisdaikė eletuen- 
tsriškinujios etikos.

nteitj. Tų visu mes kada nors 
perpasakosime -avo skaityto- 
jums. Dabar keletą žodžių n 
pir p ATii >.*inni. -umnuymų.

Jis sako, knd l«atv ija ir La- 
tuva turėtų Imti viena n-spul 
lika. <> ne dvi respublikos. knd 
abidvi tautus Imtų susi vieni 
jusiu* vi< u tik tiieiui, kad tu 
ri-tų vienų Immirų augM-imi-iii 
vie.-|«atijos ttMiivnį. 
Lietuva ir laitvijn 
publikos, todėl jiedvi 
vienų lwndrų prezidentų.

Nors |m*kii!ii;is p. Md<> 
šiam* straipsnio i*kvnūs yni 
pavadinta; •’E.-ipi d’un 
Statut |>olitiqUc”, t. y. |sdi. 
tiško* konstitucijos užbrėži 
iiuis. teeinu* jmi tuo vardu nė 
rn išgvildenta, kokiu turėtų 
būti sutartis tarp dviejų tau
tų seaerų. sudarančių vienų

I
IKadangi, ’j’y naudų p. Milučiu* su- 

nori re*- randa kelia*. I-o Bendra* lle-! 
turėtų

I 
I

ki < taigi ai turėti) būti bendri, 
nei koki skyrium kiekvienai. 
Ihd Aito trukumo ine* lietuviai

■ rija* parvežė j Kurlatidijų ir į 
Lictuvų.
Kiekvienas lietuvi* žino kaip 

gerai dori linai Lietuvoje. Tų 
faktų vokiečių vnldčm greitai 
patyrė. Ir kada vokiečių mili- 
tarizmas įsftriovė į l'rancuzi- 
jų, tuomet.linų dirbtuvės ta 
jsi išgriautos ir Lirluvon per-

gijimas audeklų mašinerijos 
I Lietuvoje yra brangus daiktu* 
l lietuviams.

TodeLar nevertėtų Amerikos 
Lietuvių Tautos Taryboms 
tuojau |>ariųsti keblegrnmų į 
Paryžių Lietuvių Biurui, kad 
jis ištirtų dalykų ka* link tų 
mašinerijų ir atpirkimų nuo 
Prancūzų valdžios.

Ameriko* lietuviai aiškiai 
supranta tokius dalyku* ir jų 
vertę. Užtai čionai netruktų 
nuorganizuoti reikalingų kapi
talų. Reta* butų lietuvis, kuris 
atsisakytų pirkti eėrų nors už 
$10 prie tokio reikalo.

1 Kaip tenai nebūt:i, le-t yra 
svarbus dalykas 1 Jctuvai ir 
todvl Amerikos Lietuvių Tau
tus Taryboms yra reiknlinga 
|iarirupiiiti jokiai* dalykais 
ilclei sužinojimo ir dūlei piane-

. Jug tiri;
Ten 'Tfu žuvo, tiek darlio ir turto I

itaa>-l
kinti. 'Laikus kuulereiiciju )n '
užtektinai galinga, ku 1 tų pa ;
’larytų. talkininkų priešna |ui-Į
•Įėjo ginklus. A’»»kirtij'>jx mi! '
•nrir.iiiu nrls-ra. X< jaugi 'Uilmi , V(.į|,Wt ni.s t;1(įu \'uki<-iija tik-,.
Utilitarizmų jmsaultiii sutriktų ra; tikėjo, knd pasiseks jai nu-; Šimo visuomenei.
tie. kurie visu kares laiku kuo- i.-,; g t<į

Agronomas

tuvių ir latvių kilim..*, tebesi
laiką* iki šiol kali*' piuiašu- 
mu. 2-o Nudarytai' -tipri< * 
tv>>ros tarp atrinuiijiiiaitėio* 
llu-ijo; ir taip Vok lijo*, tu 
ri sustiprės prijungus prie 
savo* Austrijų. Tik reikėtų 
•Ltsi aisiriurėti į galima* ii

, naudinga* sutartis *u Iciduii*
ir skandinavais. 3-o Įteikia su
daryti galingų latvi-.i ir lietu
vių respublikų, kadi .vilkija, ru 

I *ų sjinitdžiama, neieškotų *u- 
' tarties su vokiečiai*. 4-o Per
daug prie Marksisuo linkusiirei slloirUKIiniii mes liviliv.ai, prie juumuui.u niUkUai

negalūmTsmarkiai pritarti su- Latvija, susidurdama su per- 
manyniui, ne* nedrųsu remti daug kona<*rvatyve Lietuva ir 
nežinomų dalykų. Bet mc« nei pati išvengs bolševikų radika- 
uukovusime perdaug prieš tų 1 lizmo ir Uetuvų pat rauta prie 
sumanymų, pasilikdami sau ’ pažangesnių pažiūrų, 
teisę jį ramiai kritikuoti, kad 
sumanytojai išaiškintų dar 
neaiškia* savu sumanymu da
li*. , - 1t M * ■ I - »•>e*n »

Neažsipuolame ant p. Milo- 
šinus už kų paleido į žmones 
neužlmigtų sumanymų. Ji* ji

Viso* keturios Bauda* suėj
au j vianų, kad Lietuva kum- 
vienijoai mi sudarys
lt* milijonų kari
bus gana stipri ir gana prie
lanki talkininkam*. Ta nauda 
yra išreikšta 2 ir 3 punktu.

I** *vHitnži*nklių. Tų išpil- ^vri-. prancūzams, angtatm*. | Apsvarstę juodu, turime jin- 
dyiluma.* m ala-jotinai pelny*, anmrikiočiaina ir ki-: IMižinti, kad is sudarymu bend-
mų* jmraiiąi.

Darbininkai ir 
darbdaviai.

tie. kurie visu karės laiku kuo- fudyfį lietuvių fanto* troški- 
iškilmingiausiai skeli*-, kad 
vienatini* jų tikslą* y 
naikinti militarizinų.

Militarizma* ir Lietuvos 
ateitis.

Jeigu juu i;td:!vjų t.ktų.i' ų| 
{•iisunlyje milituri&i.ms m vi-f 
snis *nvo i>:;:--ui.i.'i'.«.-t;ii ištik J 
rujų ir Lietuva turčių vieny-1 
lis. Tik tada jau tegul vieny-1 
tusi ne vien su l^itvija. liet 
drauge su Estonija, Suomija. 

‘ Švedija ir Norvegija. Reikalu 
vienyti* su šitiedviem yra tas, .. .. . . ». .
kml vokieti* mum* nražkelių' ™n<1™- Lietuvoje

vartus aut keliu, norint išva-1 
žiuoti iš Bulluaio* Juros į At-Į 
lautikų arba jo dalis.

Kad jau darome kariška 
viešpatijų, tai negana 10 mi
lijonų. Tada* geria u yni pada
ryti dar {ilutesnę sutartį, aje 
imančių supt y nes tauta*: Da
ili jų, Norvegijų, Avedijų, Suo- 
tuijų, Estonijų, Latvi jų ir Lic- 
tuvų. Jo* sudarytų npta 20 mf- 
lijonų jiegų-

Jeigu nebus visatinės Tautų 
Sujungus tegul bu* nors mi
nėtų septynių tnutų eųjnnza. 
Tada kiekviena tauta Imtų 
sau skyrium viešpatija ir turė
tų visas teises, savo ]>arla- 
mcntiu ir prezidentus, o bend
rų jo* turėtų savo kariuome
nės suvienijimų.

Tai-gi mum* išrodo, kad p- 
Miloštaus sumanymas yra toli 
nepilnas ir {Kremtas aut įsi
tikinimo, jog tautų sųjungos 
viltis yra neišaipildyriaati 
sVajouė. Me* vis-gi laikysimės 
jos kol galėsime.

Paryžiuje mes turime IJetu- 
vių delegacijų. Joje dalyvau
ja mus užrubežinių dalykų vi- 
ee-uitaisteria. Tai deleguoja! 
t u rim<> pavesti teisę iš dauge
lio galimų tarptautinių kombi
nacijų išrinkti Lietuvai vieuų 
galimų ir uaudingų. Jri ta de
legacija išrink* ir {>. Milo- 
šiaus Miuinnymą. me* tn-pro- 
testuosime.

Kvul P. Bučys.

mų. Ji manė jau tikrai paver- 
; ra pa- lietuvių tauto* troški-

j mus. Bet tas jų troškimas bu- BOLŠEVIKAI SUTINKA SU 
v<> tik sapnns. Karės pasekmė ------------------------
kitų visai reališkų įlalykų pa-. 
rodė kaip Lietuvai, tnip ir vi- 
ani |iasauliut. . . „ , „ _ ___

Dalau |m> pergalės Praucuz*- Liberijoje ir siaurinėj Kurijoj, 
jos valdžia nusprendė |>ar>i.;H*P»i*«“>-* sutinka su talkinta- 

j galianti tas linų, aiub kių ma- 
i ši nerijas atgal iš Lietuvos.

Čia susitinkame su gana 
svarinu Lietuvos ekonominiu 
klausimu. IJetuvoje audeklų

KONFERENCIJA.

Londonas, va>. 7.— Husų 
. Iioliovikai. gavę gerai knilin

kų sumanyta konferencija 
Prince saloje.

Užsienių reikalų komisaras 
čičerin bevieliu telegrafu pra
nešė talkininkų atstovams tai
ko* konferencijoje apie tų su
tikimų, pažymi-damas, jog bol
ševikai sutinku tarties su vi
sais talkininkai* kartu, arba 
iri kiekvienų atakiriaL

Kaip žinoma, kito* rasų par
tijos ra konferencija nesutin
ka, nes nenori nieko bendra tu
rėti su bolševikais.

MIBt BUVim BAVABU0S 
KABAUm.

liuai deri ir linų bus auginama 
Lietuvoje ateityje nemažai. 
Uetuvoje yra pageidaujama 
labai, kad butų audeklų dirb
tuvė*. Dabar yra klausimas 
prieš mus: ar neužsimokėtų* 
lietuviams atpirkti tas maši
nas nuo Prancūzijos valdžios 
arba nuo mašinerijų savinin
kų! Atsakymas yra aiškus: jei 
gn I’r*neuziju* raidžia arba 
tų mašinų savininkai perdaug 
nenorėtų, lietuviams viena iš
eiga telieka — tas mažina* at
pirkti kuogn-ičiausia. Ne* visa 
taip * sakant linų išdirbystė 
butų Lietuvoje 'pradėta iš kar
to. Mašinerija yra nustatyta,

Bule, ras. 6.— n Municlio, 
Bavarijos sostinės, gauta ži
nių, jog AVildenhardo vasar
namy; mirus buvusioji Bavari
jos karalienė Įtaria Teresa.

'ros lietuvių ir latvių respubli
kos butų nauda talkininkams. 
Bet kokia naudu butų dviem 
tų viešpatijų sudmančiuni tau
tom!

B. Milašių* duoda suprasti, 
kad jiedvi turi priedermę vie
nytis, ries yra kilusios iš bend
ros šaknies. Jis dar prideda, 
kad Latvijai butų naudinga iš 
lietuvių pasimokyti konserve- 
tizmo, o Lietuvai iš latvių — 
progresizino. Pasuuokiuimo 
dalyke vargu kas gera išris, 
nes abi tauti mintija savaip 
ir turės įstatais npaiginti, kad 
viena nepaliestų kitos įsitiki
nimu*. Minui nebus santalkų* 
ori reikalingo.- talkininkams 
bei jiedviem tvirtybės.

Tikroji iiun-Jn yra tu, knd 
susivienijusios latvių ir lietu
vių tauto* siutai u rimtą kari
kų spėkų. o sk> ri uu jiedvi !*•- 
veik nieko nereiškia. Tui-gi 
vienatinė uaudn i bendros lie
tuvių ir latvių i -publikos via

tiem* imsaulio diplomatams, 
lialmr Paryžiajc tvarkantiems 
tautų atrilį. Tiem* {amams ne
daug rupi, kaip un** susitarsi
me su latviai*. P. Miložiui ru
pi, kad tie diplomatai sudary
tų lietuviikai-latviškų vienų 
respublikų. Dėlto ir protauja 
ji* ne nuo savęs ir ne savo 
tautiečiams, o veda prirodiuė- 
jimu* taip, kad įtikėtų pasau
lio tvnrktatojai: Wilsona*. 
IJoyd George'a* ir kiti.

P. Milošius vibu mitrųjį sky
rių |>ave<la lietuvių ir lenkų 
snutikiiuiiK. Pniuinėjęs. knd 

'reikalo* užtverti tvorų tarp '*•*•«•* • • • ••

Springfieiiie buvo piuūkal- 
bėjinuu Darbo Federacijos at
stovų ir pramonininkų (fab- 
rikuutų) atstovų. Pirminin
kavo gulieniatonus Luwden. 
J tas t urvinis pašalinių žmonių 
neįsileido. Iš dulyvnvuaių šne
kos nuniurtu, kad abi pusi pa
tenkinto*. Kul 
žinoti, nr ta* 
yrn tU ra*. ar 
mandagumam

Korijalistai yra paliukę į-. Aoki<*tijo* ir Kurijos verčia 
imti itmbiniukų utstuvus, kud'^'plouuHus. kad jie sudarytų 
pasiduiNh kapitalistam*. Ala*-|' » m; Lietuvos ir Lenkijos vic* 
jotimi, nr tas )turimu* turi Į pntijų. sumnnytoja* tuojau* 
i» i * kiek |muuitų.

Durim ir kapitalo kovu ne- 
i >lu u gamtos nei iš ptigim- 

n< *. u tik i* žmonių kaltės. Iš 
vietmk ptt*e« socijalislai už»i- 
:e< rkę šaukiu, kad darlx> ir 
ė .pilniu r<*il;:ibii e*ų nestuliTi- 
numi. iš kito- pusė* knpitnlis- 
’tt- m-žiiiri. m i žmonių, nei vi
su mi«nė» lutuilos. berinnudo- 
li.mi i israiiis. m-t ir blogomis 

privm<>nėmis, savo ]>elntii pa
dauginti.

Augantis visame pasaulyje 
tarptautinio Isilševikiziuo pa- 
vcjns truputį iiumokinu kapi 
talistus. ka<l butų atsargesni. 
Tai-gi tos datlhlnvių ir darbi
ninkų uesttiikimo priežasty*, 
kurio* būvu kapitalistų pusė
je. vmr labai nulieti.

Bepig, kad sumažėtų ir *v- 
cijaliriu («uatiMB«. Jei jh

I •pi*

ka* sunku su- 
{■nritenkinuna* 
tik taip sau

pridola, knd tai negalima* 
daiktas. Čia p. M. išradinėja 
klaidingumų tų prirodymų, 
kurinis lenkai nori prikerg
ti Lietuvi} prie savęs. Pozity
vi** priežastis, dėl kurių tuca

vai sutaikomi, tik abejiems ne* butų atsėjo gana įlaug ko 
reikia pinu visko Imti šutonė- paaukoti. Neperėję nei tri»- 
mis, o paskui |»elno jielnyto dešimts melų, {uisauli* *u*i- 
jai*. “

Bulševikizmo jiavojui išny- 
Inis beširdžiai kapitalistui vėl 
im* vartoti savo nedora* prie
mone* ir vėl šukei* socijaiė* 
revoliucijos pavojų. Kad to 
nebiitų. reikėtų reformuoti vi
sų dabar galingų materijalu 
tiškų pasauležvaigų. Ta re
forma senai reikalinga. Ji 
jau išdirbta ir gražiai išreikš- 
t# Lrmnm> yni cttciUilMijo

laukė bolševikų.
Lietuviai teisingai sako: 

“Kas neklauso tėvo balso kai- 
Imnėio, tai kluueo šuns lud>o 
skambančio”. Europos ir A- 
menkos liberalizmai Leono 
XIII Imlsa. buvo per švelnus. 
Kurijos bolševikai, Vokietijos 
spurtakai. rivedijos geležinio 
lių streikai. Anglijo* darbinin
kų nerimavimas, Ąnarikos ai- 
dubliui kruvinu,

SMARKUOLE MOTERIS. I
■ —

Swtak. Colo., va*. 7.— Anų 
vakarų Mrs. Olive Kiuitli. pa- 
.-iiinuri didelį revolverį, už
puolė vienoj užeigoj 6 vyrui.' 
su kurtai* jo* vyra* lošė po
kerį. Juo* visu* ir savo vyrų 
•u*i»tutė prie situioa ir atėmė 
uuo jų visa* pinigu*.

Mr*. Bpdth tvirtina, kad 
jo* vyras lame lošime pralei
dęs 600 dol.

Visi užpultieji vyrai mėgi
no paskui Mm. Smitli suareš
tuoti. Bet niekas prieš jų ne-

Pradėjo* 1*1| 
«a akaitytojattia, kurie 
Im naugu jį oiriraku, įveda naujų pakriUviaui 
M čia paaiikiiMdnie. Ta nauja dtaitylujų pakv 
ja Adnumat autaapya dau* tauto ir aaaml ka
na šiandie uni kraaašenkUaaa ahm&ant akaitytojaaa
pakvitavimu*. Nuo tn atlikę* lailraa boa panaudotaa evarbe* 
lueoi* dartnuua, (i pinigai — pati** dienraščio pafenuimui

Čia apuiM tik tuo* akaityteju*. kuriem* “Draugiu” aiun 
lama* per paštų. Nauja metodą ve kokiai

kuvknena* akaitytiijaa, kur* gauna "Draugų” per pačtų 
ant dieuraščio atranda prilipintų opalrooto* popero* ruolelį 
ant kurio yra padėta* skaitytojo vardaa, pavardė ir adrtaaa. B» 
šito ten dar yra padėti ypatingi lenktai, kuri* ilgšiai buvę 
rrikelingt lik vietrai AdminirtrarijaL Tie ženklai yra, pa*, 
■ube: 4—3—8, 2—2fr—»; 7-16-8; 1-22-20 ir L L

Kiį lo* Muutliuėa reiškiaI Jo* reiškia: pinnouo* paeiliui 
■nrne*), antriniu* tnėneaio diena*, gi trečiojo* — motu* Ir 
.aip: 4—3—8 (reiškia: bulandlio 3 diMia 1918 metai). 
X—26- -9 (naikia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—16—9: (raiškia 
nepu* 16 d. 1919 m). 1-22-20 (raiškiai Sausio 22 diena 
1920) ir L t.

Taigi nuo šiol litai* ant adresų ženklai* akritytojai ben 
pakvituojami ui džiunokėjimų ui laikraštį. •

Kas, pav, atnaujina ui dienraštį prenumeratų viltiem* 
metam* pradėjus naturio 2 A.. 1919 m., tarai gau* laikraštį ir 
vale adreso boa pažymėta: 1—2—20. Ta* reikš, kad jta pa 

« Kvituojamaa ligi* rauaio 2 <L 1*20 metų. Ka* atnaujiu* arba 
tižairaky* dienraštj au vararia 10 diena, 1919 m. ir užaimokė* > 
puari metų, ant adrrao atraai 8—10—9, taigi i Rugpjūčio 
10 <L 1*19 m.

Šitie ženklai bu* skaitytojams ne tik aišku* pakvitavimas 
bet dar jie nurady*. kada baigiasi prenumerata. Tai paiku* 
boa parankurnaa ne tik Adminiatracijai. bet ir patiraua akai- 
tytojam*.

Kitokie poaroavri pakvitavimai bo* munštarni tik tiooa 
riaMytri"— tauri bąktari taktų rribrigM.



tetadienis vazarlo' 8 1919

MAŽAS NESUSIPRATIMAS. w-

Iš nutuo t-trAipsnio apie mo
teris “Moterų Dirvn” išėmė 
tik tą dalį, kurioje moterys ne
pagirtos. Tą |m<lariu» p. 
VdvorykMė rašo:

Tik keletas vyrą inteli
gentų. kad ir innsų dienose, 
tcprijnuėia moterų judėji
mui ir veikimui. Daugeliui 
ir po šiai dienai visos mo
terys “bobA” ir gana... net 

. ir tokie..^ kaip P. Bučvs pa- 
4 taria “mųS pasaulinėms mo- 

terims.- padirbėti vyrą or-
ganizaeijose, kad jose te- ; 
biau priprastą prie organi
zuoto veikimo.”
Tiesa. aš išreiškiau saro pa

žinią. kad organizuoto darbo 
reikia mokintis, knd to moks
lo mus pasaulinėms motorinis 
kol kas žymiai trūksta, kad 
dėl to trukumo motorą orga
nizacijos yra silpnesnės negu 

•vyrą.
Niekuomet nepriklansinu ir 

nv|iriklnu«nu prie vyrą, nepri- 
• jaučiančią motorą judėjimui 

ir veikimui. Paniekinantį “ho- 
Ims” žodį nš e*mi. gal, ištarę* 
vienai ar kitai, liet niekuomet 
jo nesakiau moterims apskri
tai. Iš įsitEūnimo pasmer
kiu tuos visus, kurie panieki
na, arba nors pašiepia, mote
rų veikimą. Jau nekalbu apie 
kenkiančius.

Kas kita paniekinti, kas ki
ta pažymėti viešojo darbo tru-

, kūmos. Tikis oš pažymėjau, 
mą rodo*, ramiai ir prielan
kiai. Jei-gu kas pasakytą, jog 
tat yni yda, tai aš nenori-čia.i 

1 pasitaisyti. Man išrodo, knd < 
kenkia moterims tie vyrai, ku
rie tik tegina jus. Aš jąs 
skaitau lygiomis vyrams. Kar
tais pakritikuoju juos ir jas 
taip-gi. Viešame darbe reikia 
atkelti kritiką ramiai ir kant
riai.

Kaip tik kūdikis virsta mer
gina, jau girdi vien pagyri
mus iš vyrą. Dgainiu mergi
na pripranta prie pagyrimų 
taip, kad negali be jų ap«eitl,1 

' kaip be oro, be vandens, be 
I valgio. Perdidelis garbės troš- j 
kimas. perdidelis jautrumas 
girdint ]Mipoikimo žodį, yra 
tarp priežasčių, tnikdančių 
moterų visuomeninio darbo 
našumą.

Matydamas vieną tnikumą 
mus moterų veikime, ban
džiau patarti, kaip jį patai
sius. Nemintiju, knd mnuazi* 
būdas yra vienatinis. Togu | 
pačios moterys išgalvoja kokį, 
nors bildu, tada joms leng- i 
vian bus jį išpildyti negu sve- 

; t imą patarmę, tada greičiau, 
išnyks ir trukumas.

Tikiu, kad šitas mažas ne- 
t-usipratimas tarp “Moterą 
Dirvos” ir manęs nei kiek ne
pakenks bendram darbui vi
suomenei ant naudos.

Kun. P. Būtys.

KLEIN BROS.
IIAl.SH Ii S 201h STS.

iit u>iu>%vr hai kio

Raudonų Kortelių
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Išdirbti U ®crn prr- 
Keho Kru<mn» Ir tam 
MUS, didlAn Ii—46

Linoleum Išpardavimas

M

pildytą savo priedermes; kad 
atimtą ii jos viską, ką turi, bet 
sugrąžintą jam tikėjimą, taip 
lieiirdifkai atmesta. Ir ta mo
teriukė numirė ra malda neat
sakyta. Gydytojas buvo pana
ites j jo motiną, net dabar, 
kaipo senas vyras, ra palenk
tais pečiais ir žilais plaukais. 
Pagaliaus, viskas buvo tyku, 
kuomet panelė Burniutė išgir
do kurtinantį trenksmą kitame 
kambaryje.

“Dėl dangaus, kas ten da
rosi?”—jis riktelėjo. Panelė 
Burniutė greitai nuėjo į kitą' 
kambarį. Ten klūpojo ponia 
Sulivienė, namą sargo pati, 
verkdama ir rinkdama sumuš
to vazono šmotelius.

“Ar ju girdėjo!“ ji paklau-

Margint Donorui.

Gydytojo Bainio geras var
das buvo plačiai pasaulyje ži-

*. stebėtinas! Aiandie jis buvo ne
paprastai užsiėmęs prirengiate 
rytdienai prelektijos. Vtekas, 
vienok, ėjo negerai; viskas j; 
erzino. Raštininkė, matydama 
jį nerviškame padėjime, mėgi
no dirbti kuot.vkiauzia. Ji stai
ga krūptelėjo, kuomet jos 
plunksna, iškrito jai iš pirštų 
ir nuriedėjo į kitą pusę kam- 

| bario, z
“Kodėl tu taip baisiai bate-

* dojirai! Man reik tylamo, ra
mybės. Ta tą gerai žinai.“

■“Lobai gailioos. ’ Neina- 
nteo-”

^‘Ne. žinau, kad ne. Tu nie
kuomet nemanai. Vlsvien, ką 
dabar rašai!“

“Poniai Atlcienei, pasakyda
ma—”

“Pasakyk jai, kad aš ra ja darys ką nors dei Genytės! Ką 
neužsiimsiu. Verkdama, ateina tik ją palikau tamsiame kam- 
prie manęs, idant aš jai pagel- baryje vaitojančią ir raudan- 
bččiau ir dar mano, kad jos ėią, kad šviesos neturi.” 
akys .pergražios dėl akiniųV 

į Pažįstu ją. Liaukis tą trink-' 
ršmą dariusi, nors nieko kito

ne< tarytumei -T ri ukšme negal i u 
dirbti. Tni tiesa.”

Panelė Burniutė nuėjo atgal 
prie stalelio ir nieko neltcdarė, 
ims iš patyrimo žinojo, kad vi
sai neverta mėginti dirlrti. 
ftistidie nieks jom nepatiko ir 
prie'kiekvienos progos jis liu
ko ant raštininkės, iki Ji vo* 
žinojo ką bedaranti. Ji dirlio 
pus gydytoją Rainį kelius me
tus ir jo šeimyną gerai pažino 

ypač jo motiną. Kokia gar- 
Tbinga moteris! Augšta, stipri, 

ra mėlynomis, meiliomis aki
mis, kurios atrodė lyg žinan
čios ir mintis kitą. Kaip ji di
džiavosi savo sunumi, koo- 
met jo garbė, kaipo ge
ro chirargo, taip *grei-

Į P-M Bandutė sakė: “Taip, 
'ir pasiliko sa ja.

“Daugiau trinkimo nebeda
ryk. Jis piktas šiandie kaip 
meška. Viskas jį erzina.”

“U, u I,” raudojo ponia Sn- 
livienė: “ar tu ar jis—ar jis

“Kelia kartus- mėginau jį 
prakalbinti”, panelė Burniutė 
sakė, “bet jis visai neklauso. 
Jis mane sustabdo kiekvieną 
sykį. Bijau ir manau, kad ne
apsimoka jo prašyti. Dabar ne
drįsčiau su juotni kalbinti. Jis 
mane iškoliotą.”

“O, ką aš turiu daryti 1? Ži
nau. kad neturiu pinigą, M aš 
dirbsiu dieną ir naktį, iki aš 
jam atmokėsiu. O, panelė Bur- 
nintė, vėl mėgink! Mėgink dė
lei vargšes zonytės!”

“Taip, mėginsiu, bet manau, 
kad niekas i* to neišeis.”

Moteriške surinko vazono 
šukes ir išėjo. ‘

“Ko ta moteriškė norėjo!“ 
paklausė gydytojas. Gana’blo
gai, kad ji sudaužė vazoną. 
Kas yra. Atsakyt man!”

Pkmiė Burniutė žinojo, kad

t

DRAUGAS S

l.n Minnudi.il ir |Mikiii>tiąa* luitų privrr- 
Ktn« ar irikalnut i iš v hoKuncnra iliili-sni-a 
knuin* tiHui turėti pirkti kiaule* imu 
ūkininkų už d.itic luašesnc kainą.

Jo* galite im.lėti jiema vartodami 
aut «av«i Malu Amumr Ova) Laimi pro
duktu*.

T. ik .u bildu tai pamatinė naudu įto 
|...■ Lnt>>'nn žmonijai. Yra tai piilonuivi- 
im<» kuri* jum* Mitatipina pinigu* ir pri- 
•iilmln pr<«- |*.uti>ritiinio Jum; *icikat<*.
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Mes tunme Lietuvių 
pardavėju skyrių.

Reikalaukite jų. o jie 
jums patarnaus.
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Tūkstantiai jardą nupirkta gražios klejan- 
kos (linoleum) geras drūtas ir 

ilgai dėvėsi*.
>*ctl«slrąim. «3rrnR rty’ t* lnbe.1 ereliu > .1«*rvtn*« 
liltoKulj *t>i«>r*t«s*: J jirdu ptetardą* O W
Linoleum. Stonis rųšio* cork q q square 
linoleinn vi-rtii* $1.25; */OCjardas

Intaul l.iiteUeum.' ru<»<-v laito"
Mrutaa, ivrtdK t S. »• ftalsar |»*> ..

SIUVAMU MASINU SAMPELJAI 
(irrna mnrtiHK ui opntelc L*in*—l.<tu;ii •-•n**!**i" 
Tite* rtte<1

Niūramų matanti 
■ampeUai I
liktai v-—— —.

TIm* l Utelei. IL Th* % IM- 
*wc*Ual*

Ar'JTm ,'an iMUVamn* <!!»•♦,
Si2.90 M. namrla- $26.00 

klmul
Eldmtff* Spėriai Ir Imprarrd tadffred- to4O BO 
r II. — aiuicltaltal liktai l- ąuu.OV

licilitijR liRrfwlai8 ant Ceverti n
Clritaeitaii lala* «V*rr>ka G S ill-k-lla kmataitu. 
rjma Ir talku austam mito* Snrr>ks- f-limal* >ni 
toffMka ertmyką.

Mttirttkl Cinnkil I InHil Pirtis- 
* 12.31 lt S.851 Kil)i23c

nuojantj luilsą, verkiančios 
mažytės: “Noriu šviežo*.“ JI 
pamaži šnekėjo.

“O, kad Tunista Ką nors jai 
padarytumei,” ji baigė: “Jio 
toki biedni žmonės, bet atmo
kės tamistai. kada nors.“

“Ar manai, kad aš turiu vi
sos išgydyti! Kas man prelcJt- 
ciją parašys dd seimo, |>aKe- 
kykman!"

Jis nusisuko ir vėl pradėjo 
dirbti, bet mintjs nebeatėjo; 
pet-rašė jas; ištrynė ir niuns-- 
damas, atsisuko į panelę Bu r 
nintę.

“Ta moteriškė sudaužė manu i 
brangi; vazoną iš Rytų. Jei ji | 
negali šitos vietos tvarkoje lai-' 
kvti be daužymo daiktų, tegul 
ji visai neateina. Einu žemyn 
ir jai tą pasakysiu. Kentėjau 
kiek galiu.“ ir išėjo ūžt renk- 
<bunas duris.

Gydytojas cidnmaz iš kori
doriaus j skiepą, beveik užmy
nė ant nuižo. gražaus veido, 
mergaitės.
• “Kur tu eini!” jis užklaitM-.

“O, negaliu matyti. Yra taip 
taniau.”

“Ar tiunsu!”•
“Taip, visuomet tamsu. Is-t 

mama sakė, kad už kelių din- 
nų, matysiu šviesą. Kiekvieną 
naktį meldžiuosi ir sakau: 
“Brangus Dieve, leisk man 
matyti mano lėlę.“

“Ir tiki, kad Dievas tave iš
klausys?“

“Taip. Ar tu netiki, arba 
gal esi kaip gydytoja? fiai- 
nya! Mama sako, kad jis D»e- 
vą atmetė ii kad niekuomet

dvtojui Bainini kaip Tave vėl 
atru»ti.”

Tada ponia Suliricnė iuėjo. 
“Genyte!" ji Šaukė: “Ge

nyte!” '
Gydytojas Kainys, ra mer

gaite rankose, priėjo prie Jos. 
“Kodid tu m-prižinri mergai
tės!“ Bet ju balsas nutilo, 
kuomet pažiurėjo į mergaitę. 
Genytė ji apkabino ir į anoj 
pasakė:

“Mėginu Imti gera mergaitė 
ir kas dieną i.tkau: “Brangus 
Dieve, leisk ninn matyti Ndę.’

Jis greitai kūdikį indė jo ; 
motinos raukus; išėmė nosinę 
iš kišenės ir nusišluostė akis.

“Nestovėk mmii. žiūrėdama 
j mauv, tik dėlto, kad turiu šal
tį. Sutik uuiiie bgonliulyje ir 
atnešk jos lėlę ra ja. Ar girdit 

'Kiekvienų u-dėlių po to, &v. 
Marijos Bažnyčioje žmonės 
matė gydytoją klūpojantį tame' 
suolo, kuriame jo motina pir
ma taip ilgai klūpodavo.

Kaip ta* nt įtiko, niekas ne
žino, ir nieką* taip nesidžiau
gė, kuri dnlmr gal matyti, ne 
tik savo lėlę. M ir tą vyrą ku- 

I* ris buvo atni'-b-a Dievą, liet Jį 
atrado pirma negu pa*i<larė 
j»cr vėln.

FATONIC

AKĖJO [0SLE.M0KYKU

Kaip Didžiausios Organizacijos
Sumažina Kainas

ARMOUR & Company užaugo i didelę biznio instituciją tau* 
pant tokius dalykus kurie pirmiau ant ukes buvo išmetami

Kiaulių šeriai ant ūkės yra be jokiai 
vertė*. Jie Imvo numotam:, pa* ihun Jio 
iidiriiami j mpečiu*. Kiaulių sib* pir- 
lū’iu buvo liuiiM-taino*. o dalu r KUiar- 
tojamu* <1>1 augtia* vaivtų. N
nagai u* kaulai yra nukim.n sutarto- 
jatni.

Kiekvienas i* šitų produktų priddnla 
prie pnr*rinimo gyvenimo ir «vriknt<ia.

VALGOMIEJI KIAULIENOS 
PRODUKTAI.
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Tok tanu- ilsMinmr lūnivjc dažnai 
pua.taiko. kad reikia įilėti ttau Uaui: pi
lnai; aut karto norint kokį norą produk
to išdirbti. Kita kartą inia iimttia tuk- 
ktnnriij .Merių pak<4 koks norą svarus 
koki" pnkltiktuĮ m padirkminu. Žinoma. 
■ ii«litilrij<» M| hmži-uniil l.imiil liiekadov 
ii.'Vidėtu .Inlnikyli.
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Mosi} Taupymo Skyriuj, Vaults ir Foreign Ezchange skyriuose bus atdari da
bar nuo 9 išryto iki 9 vakare.

Mus apgriūta paskutiniame metė taip pakilo, kad pasidarė negalimas daiktas 
mus klijentus aprūpinti nuo 7 iki 9 vai. vakare. Taigi nusprendėme laikyti mus 
banką atdarą visą rabato* dieną, kad mūrą atsiemėjams suteiktume geresnę patar
navimą ir kad apsaugotume nuo susigrūdimo, kokis paprastai būdavo subatos vaka
rais.

Tikimės!. kad mus klijentai pasinaudos sumainymu banko valandą ir ateis at
likti savo reikalus dieną.

MMMM

LIETUVIŠKAS KRA 
DĖJAS.

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI 

Prisiusk 20c. dabar

! vardu tMavt
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>;• |u>velkal« ir UluairaflJM. *t- 
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'x»w Yorku Ir \V..»hia«tono 
1 Tu bruoKU knivuic. iu«* ll- 
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reikalavimo.
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EED CR0WN PHARMACY
4552 S. Ashland Avė. Chicago. I1L»

Oerb. Bridgeporto ir Dievo Apveisdos parapijos skaitytojau

SVARBUS PRANEŠIMA? JU

Minnudi.il


Chicagoje

UR. X KULIS

SUŽEISTI KAREIVIAI BUS 
PAIMTI IS SIBERUOS.

A. NtLiuidL.
Lak Sųj. G kuopos 

pirmininkas.

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

Washington, vau. 6.—Penki 
garlaiviai |»inipintn |*argu- 
liesiti sužeistu* ir sergančiu* 
talkininkų kareivius iš Si beri
jo*.

10546 Wentworth Ava. 
Roseland — Chicago.

Infltienzn ir Gripą* tankiaUKia 
užpuola lokiu* iuiotK* kurių or- 
tpinirum* yra uuMlpe*. ir kurie 
kenčia nuo am-niia. kurių kraują* 
nrra tyirtaa ir negali (Išlaikyti.

Taigi kiekvieno yra priederme 
nftaianuKoti prieš Influcnza, sus
tiprinant savo organizmo, padant 
kraują raudonių ir geni, suimdavo 
jant savo visa syMcrua vartojant 
visiem* žinoma bodavotoja ir To
nika, Elisir.

Kuri* atnaujins jūsų visa ayate- 
rna priduos jum* naujo kraujo 
ir auatiprina jūsų muskulus, ner
vas ir kitus reikalingus dalykus 
kurių Jums trūksta.

žmonės suimtomis dauginu 
vaikščioja.

Ant galo priminta apie ajs 
vaikHiojitnų 30 d. gegužės 
Decorntion Day užgirta Imbd. 
Sųj. 5 ir 8 kuopų. Motery* ir 
merginos apsiėmė padirbti 
ženklelių už kurių padirbimą 
nereikės mokėti.

Užsiminus apie Garbė* na
rius, išneštas |mgcidaviina*. 
knd kuo|M«: didelė nr ttmžn, 
kiek galėdamos varytų agitaci
ją

Nedėlioję, 2 <L vasariu. Lab
daringos Sųjungo* 6 kuopa lai
kė Mėnesinį snsirinkinut. į ku
rį ataiaukė gana skaitlinga* 
būrelis labdarių.

Perskaityta* protokolas, ku
ris liko priimtas. Tolinus iš- 
duotas raportas iš Centro su
sirinkimo. Raportas užgirta*, 
tik vienų dalykų ajigailestavo, 
kad nuolatinė iotekta negali 
įvykti dėl nežinomų priežasčių, 
bet tikimasi, kad kada uor* 
įvyks.

Dabar kol ka* išreiškė pa
geidavimą, kad kuopi* jmėio* 
imtųsi nž darbo ir pradėtų 
rinkliavas dbiryti.

Taip-gi užklausta, kiek naš
laičių ir senelių prieglauda gu
li lėšuoti. Aiaudien dar nieką* 
negali pasakyti, tik yra mano
ma, kad lėŽMOs Kiti tuksiančių 
dolerių. Tinkamų prieglaudų 
norint pastatyti, žinoma. knd 
it vidaus įvairi įtaisymai kaš
tuos nemažinu* kiek it pačio* 
vieno*. Kyla klausima*. iš kui 
lietuvįni gaus tiek daug pini
gų. Atsakymas guli Imti t<>ks— 
reikia daryti kulektn*. kad *ti 
rinkti virfaiiuėtų sumų. Juk 
mes gerai žinome, knd lietuviai 
turi pinigų kaip ir kitataučiai, 
tik tume dalyku*. kud kiti pir
miau* pradėjo tn dūrini ir jau 
turi vaisių. Jeigu ir liKuriai 
uorė* savųjų prieglaudą turėti, 
tada turės prisidėti su auko
mis. Kožtia šeimyna, janzdatuaj 
reikalingumų prieglaudos, pri
valo jau nuo dabar mokestį pu 
10 dol. įmokėti į prieg*sudu» 
fondų. Taipgi ir visi nevedu
sieji tų |*atį turėtų daryti. To j 
Iriu budu lietuviui įsigytų im- 

ir senelių prieglaudų.

F. M. JOG MINAS, 
11212 Michigan A ve. 

Roselandc 
Telefonas Pullman 439.

iew Yorkų 2 
rų 3 klišai, 
balsam* c*- 
T. narių ir 
to uesulin- 
liekta nciš-

!dirba i* pasišventimo. tai rei- «o* merginos mažai dirba, o ir 
i kin abejoti su jok i neigi .uis.

Nor* labai nesmagu kų nors 
• ’>**<akyti npie save, bet aplin- 
kvhė* priverčia. Pavyzdžiui, 

’ tumu G kiK>Įxw peržiūrint prn-
• eitų metų kny ga*, randame 78 
’ narius neužsimokėjiisiu*. Ta*.
• bi-ak-jo, yrn ir kitose kuopose.

Ki< krienus lietuvi* ir lietu- 
tiiitė, prigtilėdniunfi prie Imlsk 
Sąjungos, turėtų užsimokėti- 

’ imi Itir. j mėnesį. Rodo* visai 
mitžu mokesti*. bet ir to* ne- 
pnjicgianie užsimokėti. A|»- 
skaitlitmjant, vien Cbieugos 

, lietuviai, įlinkėdami |*> IOr> į 
mėnesį, surinktų 1,900 dol. Tai 

i graži Miltui, l'ž tuo* pinigus 
įgalėtume gražiausių prieglau- 
1 In užlaikyti ir aprūpinti seno. 
Ims i*i maziutebu*. kurių run-j 
l įsi -'imtai įvairiose svetimose j 
>neginitd<įso. Mes, lietuviai, 

n -turėdami prieglaudos, lieteli- 
■ kana- saro tautos branginusių 
' žiedų.

Išvados tokios, knd m»-s jm- 
iv* turime rupiiitie* kuogrei- 
ėiausin įsisteigti savu namų. 

, kur tautos žiodai galėtų žydėti.
Toliau.*- tMluotns rn)*irtn* 

ntm kmieerto ir kilio, kuriai 
| ano rengiamas t> Nurtlisidės

Inmgi.ių 26 >1. sausio. Ra|xir- 
. i* priimta* su džiaugsmu, 
kad pelnu liko $-’!!C.22. 6 kp.

Į visom* draugijom* išreiškė 
l ] nulėkų.

Taipgi užsiminta apie kilių 
1920 m. laili. Sųj. G kuoĮia pa- i 
duoda sumanymų, kad North 1 
Rities dr-jo* surengtų Imlių.

Jeigu driyigijus sutik* su ' 
tuo sumanymu, tai malones iš- 1 
rinkti atstovus. Kada bus šau
kiama* n t Movų susi rinkimą.-, 
tada galėtų atsilankyti. Lak 1 
Sųj. 6 kuopa pasirūpintų viską ' 
liadaryti. * ’

Taip-gi svarstyta lutu išlai- 1 
įėjima*, 'lšlaimėjinms įvyks 9 

<L kovos. Laikai urnai Irtum | 
jais, o tikietų dar mažai par- , 
duota. Visi skundžiasiJuid nie- ( 
kas nenori pirkti, kadangi ti- , 
kietai 1.00. Saku, kudn pasa
kai. kad dulieii*. tai ne|M«rka. 
Ta* tiesa, liet reikia atsiminti, 1 
kad ir daiktas nemažas. Lotas 
verta* 800 duL 
dnr-gi bu* 
tikieta* į 
ra nutarta, 
tau, kaipo

Tas tikieta* 
geras įžangos 
koncertų. Y- 
kad koncer- 

įžangų* tikin
tai. Imtų iiardavinčjaini tie pe
ty*—|>u L00 duL Dėlto, rodos, 
nepružalį butų kiekvienam nu- 
si |ii rieti, nes tuomi paminsite 

; ir |utėių Labd. Kųjuugų ir grei- 
iėiau galėsim jiastatyti namų. 
Nortlisidiečiai gali gauti tikin
tu* pn* A. Nausėdų ir |m* J. 
Knrliknuskų.

Taip gi nutartu |mrengti Im- 
žarų pradžioj Advento. Šiuo 
reikalu l-abd. Sųj. G kp. krei
piasi j moteris ir merginas, 
kml jo* neatsisakytų įsirengti 
šį prakilnų darlių savo mezgi- 

! iriais ir kitokiai* daiktai*. To- 
: kie daiktai iuui daug laiku pa- 
idirbti, todėl iškuluu prašome, 
. kad rvugtuniėtė* prie šito dar- 

l*> Daiktu* gnlinm jutt kadir 
dalmr priimti, nes sulig daik 
tų genimo ir kuino* Ims 
nustatyto*. Daiktu* galima 
priduoti LtdidtiriiigoM Sąjun
gų G kuu|Hi* susi rinkimuose 
nrlm nuiH'šti pas klebonų l>ei 
tu* \. Nausėdų, kur kam pa
liuką. Daiktai bu* sunaudoti 
d<4 našlaičių labo.

Karštai imgeidautn, kad bū
tinai Centru valdyba sykiu su 
direktoriai* pasisteugtų gauti 
leidimų i* miesto jmdaryti rie- 

, šų rinkliavų, knd galimn butų 
l*uriiikti keletą tukstaurių doJ 
' lenų. Jeigu greitu laiku gautų 
leidunų, tai reiktų ju nartas

*xre BANK *.«”
1112 W. 3Sth BTREET, OBTOAGO, r

(3 blatau dm Hslstod 8t)
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Lietuviai Amerikoje.
Archnitgvlsluts, Rusijoje.

l: Ameriko* kareiviai, knrinujaii- 
kaiėiui. Jei Dievą* duos jiuu tieji jvairo.se vietose šioje An
om ilginu pagy venti, tai ši ko- l.vje, uuolntni gauna įvairios 
Jonija bus pavyzdžiu ir ki- pašelpo* ir kasdieninių 
t u.n* kolonijom*, 
duok.

“Draugo” No. 22, kore*- 
,Kadencijoje iš Rockfordo ra-

•-e-----------------------------------------------
CAMBRIDGE, MASS.

1 i
Lietuvių priežisli* .-ako, kad 

nieką* nt-gemn bv skuusitHi. 
Ta* priežodis ir praktikoj*- pa
rodo savo tik romų - teisingu
mų. Štai ir viso pasaulio de- 
mokratizma*. brolybė ir Lie- bu p. i'Mįo Belecko aprašy- 
tuvos laisvė užgimė per ftio> ,JV, apjv nezaliežninkų “pa- 
baisio* kuri** skausmu*. Juk ;npjjų”, kurioje “klebonau- 

A newltui ir musų gerb. poetas H Mikalauskas. Tai tur būt 
Mnirioni* sako, kai!: “Per tMf. kuris kiek atgal buvo 

Takatamus į garbę’’. kolonijoje, bet už saw
1* to aišku, kad kų nors ge- tamsumų ir kitus negražius 

ro atsiekti*, pirma reikia dane n.-««ir!trimn* tapo ereitu laiku 
prikeiili-u ir nemažai |>avarg-. * čia išvytas. Jis kartų yra 
ti. Paimkim kndir pačių Į šsitaręs, jei, girdi, jam čfa ne
munų koloniją. Pirm melų' 4» eknių. tni jis mokus siieso- 
laiko vietos lietuviai daug t<5- ■ ry-tės. Tada a|isuksiąs kai 

nibrių į gerąją pusę ir eisiu* į 
kalvę arkliam* nagų pjaus
tyti.

Jam iš čia prasišalinus, me* 
ir manėme Is-nc jis ir nuėjo 
ai kliiun* nugų pjaustyti, ls-t 

i”. Gai
la. kad tur|s- lietuvių dur to- 
•ii<- šiirlutaimi suranda sau 
. i-los. Dar ėia jum lielmui- 
iii'jiuj.mt. kurtą buvo pareika-

rėjo perkentėti visokių ni-uia 
lonumų. Nesant jmrapijoje 
gerai tvarkai ir sutikimui 
daugelis lietuvių buvo atsiža- 
dėję savo tikėjimo fr atšalę 
nuo tėvynėn, Lietuvos meilė*.

8

Kapitalas 
$200.000.00

•M ‘AMERIKOS RAUDONAIS
KRYŽIUS.

Perviriius
$25.000.00

PUSPADŽIAMS SKŪRA. ........................ .......... .............. * 
ALRK MASALSKIS

(inutoitK *Mm nlulorae oriau”: o arluolo aku 
ron padam* An-otarhua X* <b
lie ui gnuų. iminHo rtAuUo akur* 

uuu !♦<■ iki Ii ot u* atarti mm 
yiaa. <umtD*a« • p carai, pHIituha 
apcecAtna pe*!!*, gųjuLi' ir IntušM— 
r*4kallt>ro« luUta u/ labui K •nota ka 
am. aietkde tr prr-Utknahiu

Leather & Finding Store 
K Kaplnn & Sona

4608 So. Ashland Avė
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reik
lių Dieve menų per Raudonojo Kryžiau* 

itarpiniukystę. Raudonasis Kry- 
'žiu* įsisteigi- nuok inius su- 
-iiu-šimus rogėmis iš savo cen- 
tralės stovyklos su visomis 
vietomis, kame randas mu*ų 
kareiviai. I«edų laužytojai pra
šalina ledus iš uosto, kad ko 
lik reikiant butų galima grei-j 
tai gauti ir palengvinti susi-J 
nešimus.

Amerikos Rnn«lnnoio Kry-' 
niaus ligoubutis, kuogcrmusiai < 

L._ įrengtus dirlm puikų dnriių. 1 
Jame darbuojas Anit-rib* ge
riausi gydytojai, <> Raudonojo j 
Kryžiuus durbiniuk*-* padeda . 

I užtaikyti viską tvarkoje.
(■auta žinių iš Raudonojo 

Kryžiau* darbininkų ūeiefrari- 
jo*, kurių vadovauja Majotas 
C. T. U'illimn* iš Baitiiuores. 
Jis yra galva Raudonojo Kry
žiau.- Arebangi-lske. kurio dn 
lis i.- čia iškeliavo j įvairins 
stovykla* prie itidtųjų Juiių. 
Jie keliavi 35<> mylių (angliš
ką) iš Archangelsko į Kt-iu n, 
gi mis, o ĮMitam iki Murmans
ko gi-kži liteli u. Rogių trauki 

Įnys važiavo su vaistais, pil
nu, maistu ir kitokiais <luly- 

n dysin, kad esu Katalikų kai*’ k;urie »?*“«»•
B:ižnyi'-io* kunigą*. Bet tai 
neišmanėlio kaliui. Juk šio* 
šalies piliečiui nereikia deba
tų jmrodymui, jog jis esųa šios 
šalies pilietis. Užtenka paro
dyti tik pilietiškas poperas ir 
dalykas aiškus. Taip ir tik
tam kunigui nereikia debatų, 
’oet užtenka parodyti kunigiš
ku* popeia*, kad žinoti, jog 
yni kunigas.

Rockfordo lietuviai tegul 
n)ų; MilflaaAo pareikalauja 
kunigiškų poperų, tai pama- 
t}*, kad Mikalauską* nėra 
jok* Katalikų Bažnyčios kuni
go*. O jeigu ji* sakytųsi, kad 
<**ų* “lietuviškos tautiško*’* 
•tūnyčio* kunigas, tai tada 
bilc žmogus galėtų su juo pa- 
dcliJtuoti, kad ir tokioje te
moje: “Kuri Bažnyčia yra go
resnė: ar toji, kurių įsteigė 
puta Jėzus Kristų ir kurijas 
gyvuoja dą tuksiančia metų 
ir kurios gaiva yra popežių*xr 
toji, kurių įsteigė latras Mic
kus, kuri atsirado vps porų 
metų ir kurios galva yra |mt» 
Mickų* ar kits koks ten Ic- 
kns”.

Gaila, kad nekurie žmonc- 
liai iš savo apjakiiuo pameta 
savo Av. Tikėjimų ir šliejasi 
prie tokių nezaliežninkų Mic
kų, Ntrnsdų, Mikalauskų ir 
jiem* panašių.

Teisybė.

šieje kolonijoje, bet už savo

Vieni iš jų bnvo susidėję mi matyt, vėl “kunigaujat 1

i. bedieviais - socijalistai*, kiti 
buvo susitvėrę sau “neprigul-

4 iniugų parapija”, kurioje 
“kunigavo’’ porų (uibaldų: J.
Strazdas su V. Mikalau.-ku: lauln. knd jis (atrodytų savo 
treti {Kiliko šiaudiniam katuli- r penis, ar ištikrųjų yni Ku
kais, lx- jukio principo. į ko tulikų Bažnyčios kunigu. Ji* 
kių pusę ar partijų juos ka* u-nkė. kad, girdi, jus sureng- 
pastūmėdavo, tai prie to* jie. kili* dobatus, tai oš jum* pri-.
ir prilipdavo.

Bedievių tvirkinančioji 
spauda, kuri pataikauja sugy- 
vulėjasių žmonių žemiemsiem* 
jausmam*, buvo beužimanti 
pirmutinę vietų, o kiek lais
vų, civilių šliubų, arba ge
rinus sakant hešliuhinių “mo- 
turysčių” nb-irardavo/• Neku
ria jau taip buvo “apsišvie- 

kml nei kūdikius be krik- 
M» augindavo, kaipo Ibokius 
pačius, žemiausius

Net salti Ai
to visų kūnų, atairainuš apie 
tokį žemų Žmonių nupuolimų.

Bet nor* tokiose sunkiose 
aplinkybėse esant, atsirado 
būrelis prakilnių žmonių, ku
rie su didžiausiu pasišventi- 

g mu darbavosi, kad prašalinus 
J visu* tuo* blogumu*, kurie tik 
• buvo tų'visų skausmų priežas

timi.
Ir tas jų darbas nepasiliko 

M *«Wų,, am ju daugiau 
kaip metai, kaip ėia apsigyve
no darbštus, jaunas, kunigas 

*■ FTanu Jutkaitis, kuris savo 
Aodžiu, darbu ir pavyzdžiu ra-

■ .gina visu prie doros ir tau- 
tilko suipratimo. Ir tai per 
tokį trumpų laikų kokia ju 
stebėtina atmaina įvyko; iš- 
taštėjo bedievių eilė, prapuolė 
blogi papročiai, k. L girtuuk- 
liavima*, tvirkinančio* spau-

■ do* skaitymo* ir tt. Daugu
yfma. kurie gyvenu ciriliSkujc:

siotorystėji-, atuaujino šliubu* 
ir pakrikštijo savo Vaikeliui, 
kurie per ilgų laiką buvo ne
krikštyti. Dabar čia katali
kiškoji spauda žygriai platum
ai, visokios idėjinė* ir pašelpi- 
nės dr-jo* žymiai sustiprėjo, 

t o dnr kelios ir nutijo* susi
tvėrė ir viso* veikia kuri 
klek gali; taip, kad nėra to* 
nedėlios, kad čia nebūtų ko
kių naudingų jindmlbų ar ki- 

^pkių pramogų.
6ta i ir tautos reikalam* »u- 

' dėjo lietiniai lietuviai uetoii 
fiOW dol. i Kalėdinį Fondų. 
Mai kolonijai Tauto* Fondo 
Ctaitra* bnvo imakiręs lik

ROSELAND. ILL.

I

jams tose užmirštose šalyse, 
kurių įlaugiuua* negavo tinka
mo maisto per pastaruosius 
dvejus metus. Majoras Wil- 
lisms praneša, kad duugvl vie
tų rasta, kur taip labai kenčia 
gyventojai, kad uci aprašyti 
negalima. Žmonės visur labai 
už tai dėkingi.
ridtjf, France, sausio 28 «L. 

1919. — Aplamai imant 7,600 
Amerikos saacistų ir ligotų' 
kareivių naudoja* karštomis 
tninerriinžuda ' "maudyklėmis1 
kas savaitę. [ tas maudykles; 
prieš karę daugel turistų ke-1' 
liaudavo sveikatos ieškotų. Čia 
dabar gydo* apie 13,000 Ame
rikos kareivių. Be sveikatų 
teikiančių maudyklių, kareiviai 
dar gauna ir kitos pagalbos ii 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus; pradėjus nuo šiitų ču- 
koladų ir tikrų Amerikos pi- 
mgų ir baigiant kasdieniniais 
a_ t ' - - ■š I m « a * _ * . J —•CmllftlIMlN *-94 *« į f Į) Į ■ I Hll m 
uojo Kryžiaus kambariuose; 
tiems, kurie negali paeiti, 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai suteikia laikraščių ir dien
raščių. Nunkiau Mergautiems 
Muieikiauia net ir šultakoše* 
(iee erauu) ir gėlių.

Pirmas Leitcuauta*. Tboms* 
L Casey, iš Mpringfield. Mas*. 
prižiūri di^žiulu* maudykle* 
ir jam pasisekė taip sutvarfcv - 
ti maudyklių sistemų, jog ka* 
valandą gali jotui* uatsloti* 
2 šimtu setitvuiusfiešimt pemc*

i

feMšLarr

Ateinančią iw*k*lu), vmario 
9 d., bu* Visų šventų parapi
jų* vakaro* ir Imlius Bro 
Strumilų svetainėj. Bis vo
kam- yra rengiama* naujųjų 
pampijo* komitetų. Bu* gru
žių lošimų ir dainų.. Bu* ir 
kitokių dalykų.

Visų fiventų |mi rupi ja* turi 
špuct labai darbščiu* naujus 
komitetu*. Tegul Dievas 
jiem* |ia4aiuiinn jų prakilniuo
se dnrimose dėl Bažnyčios ir 
tautos.

V irų Arentų parapijos mo
kyklų šįmet lanko 330 vaikų. 
Mokina 0 seserį s - mokytojo-* 
ir vienas mokytojas. Parūpi 
joje jcratuA tarp nuu muki-

UNIVERSAL STATĖ BANK
------------------------ Yra tai Chicagos------ -----------------

LietuviŲfnansinisVerdunas
BANKO TURTAS JAU SIEKIA

$1,342,075.11
------------------- DEPOZITŲ AUGIMAS  
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) .. .. $16.754.95
Eugp.-ufio 4. 1317 .......................................... 288.556.89
Gruodžio 31. 1917 .............. ’...................... 418.661.63
Liepos 2, 1918 .............................................. 600.079.07
Lapkričio 2. 1918 ....'..................................  765,523.56
Gruodžio 31. 1918 .......................................... 945.789.40
Vasario 6. 1919.............................................$1,047,099.97

pn iitrČitaic| Is priežasties nepaprasto spartaus 
i n*WlulIr.MJi banko auginto ir pasididinimo 
sknitliaus koaumerių. bankas bus atdaras Subatomis 
per visų dic:.-.i nuo 9 vai. ryte iki 8:30 vai. vakare 
idant geriat ir greičiau patarnauti savo depozito- 
riains ir jų draugams.

IštuK. Vn. i i'n» ltan>.a- nuka lal|. .|ur.iai drlln, kaal >ra 
M imi Ir mus.* ’>.n<k*» |*i a-<ram<a .nUU*.- prfc-«,Ht* I. po 
■uotam** uialu'^ IMlklmi) d .n-k; orių Ir |ia—-kmuiKO banko >akN- 
■1:4-0. rnrtnMu |>:*lu Ir iIbbm llu| lau-klulotv reikalui*)-.

I nli it .1 *t u- įlanka- rn*ml. *o<W-ii ptaip>l »-ra t-ilnal a|*aa. 
£o:l ir uK-katl ur»all «iu. m-. t«ak*« turi crt. kap'iaM ir ner- 

m kiai'U Si-s.-.3»« *». o MI ii* 4ts> M-rialtiku *a»o tarta dao- 
da <k**lun*n. <la uiiiUrtnlaM — iodilu -aknol, l al-
»)-r-al sialr tkiol... tra uu --Urtutių I'iuan4n<- Ttlron*".

I nitttMd M*t.- įlinka* >ra Mrtlk *aum». tirt Ir lakai paran
ku- lumka-, m- aul <nts I lorninko Ir sukaro- takaral- Iki >:M 
taaiud.il. duod- i . (.rasa <Url4nlnkaat» alld.ll rato n-oi'-nl-ku- 
tmaMifv- roku:a- ta- al-llraukintu mm darko Ir ta- jokiu uuuMo- 
Uo *ta«c tau.k< Lkkikna* (MU kalbril *a*a ar 
klt« UTĮ'.tall) -«■-■

l-ukiUrtta m«o ptatau- I šule Oi
kale kar Mtar. lai paUkli aaaa* *■«■ Įtaiaata, a 
kcMinr — tanu ai uenSk** oalill nuo dartm. Sctaak Hciaa. aa- 
>tar>k M tandliu. r
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AR JUS MĖGINOTE?
Jeigu ne, tai nualideiiokito il
gai bet šiandienų einant gulti 

i paimkite tų vaistų, kurie išva
lo kraujų ir 'įdurta*.

PARTOIA
Apsaugo* jus nuo pasekmių 
blogu virškinimo ir nešvaraus 
kraujo.

Dėžute su šituo ženklu iš dėsi- 
nės pusė* ir -ii parašu

kareiviai. Kiekviena* kareivi*. Tai geriausi vaistai visame ]u>*atilyje. Vynų, moters ir vaikai 
ci< lama* į maudyklę, gnu tui vi |.vi*ur ir vUadi- giriu saldainiui. I’artolu išvabm’iu.- k ra u ji) ir 

‘ * ’ I»Ur rūbu* (M'iuminoui* ir i>o 
išsiiniiUthmo fiuunn katilu* 
šokoladu* ir ulkandžiųjcu riti<»» 
jivun> suteikiu Raudonojo Kry- 
žiliu* dnrbininkės.

tiydantpi kareiviai \vkj ta
raitėje maudo* iniiieralėH- 
maudyklėse. |wigitl reiknlavi. 
ūmi, bet tie. kinio neri guli 
maudyti* tom- maudyklom- km 
dienų. Speeijalėa maudykle* 
teikiamo* pagili kareivio reika
lavimo ir pagal jo • veikalo*.

Ir tas visa teikiamu Ameri
kos kalendama už dykų.

viduriui.
Prisupkite 1 duler; musu udrvsu. Ui tuojau* gausite dėžutę 

saldainių Purtais. Jie kvepia kaip mėta ir labai gandus. Net 
va ik n i mėgsta Pnrtoln.

Salihiinmi l’nriola. kaip koks' 
gydytoju*. ynt geriausia- 
l>i-ii-(i-li|i« vyru, tuoteriu ir vai
kų. Kiek vienui.-e lietuviškuo 
*r nnmiK>«- tari būti Partoln.

I’iirtabi |>m duodame didele- 
M> dežutife tiktai už 1 doleri. 
Vieno* dėžute- lutcuka visai 
šeimynai ant 3 mėnesių. Vž- 
staakyfcitc šiundiimų. Saugo
kite** imitm-iją.

KALENDORIUS 
1919 METAMS

Siunčiam* laimi gražų kalėti 
dorių visiem* už»i»akiu*ieui* 
už 1 dolierį saldainių Partola 
lutišku- ii pinigu* siųskite j

FARMAS PARDUODAME.
A|*i*liaS**j •« •**—•••*••. m..^.

di«lu*uM<>J ir *rn*u*wj Urtuvių l'kl- 
ninku Knlunuoj AiurrlkoJ. kuri* hm* 
*|>K>trnuiii* Mi <>> Uvluima ūkinin
kai* kuri* lun 1 ukt*ku> 4r«u<v>*. 
turi kunten ir Ik-luvMk** k**li>M 
Mn* turtui* to) saikioj kolonijoj <l«u- 
».i oru tumu ūkių oni |oir<u<li»». 
kuriu taukai luti*, mi dauc uja l>1 >• 
tini,«u Otriu Krtui uirutuli. Uo
lu v Oka u ukunnk.il, upcii.nn Sa
mi ,um4i* mi Jui-auu.iu d Mnirtar-
«^i«. t-«nbtx *rrt:r.cl-.uu- 0.1 ll- 
•okiU kilų, ilara.%iij. iiMiį. |.i.-m *< 
a*U>M-J Auntal liruirrui ktauM.- 1 
Uul.au il Matu liitunų k. l. eu-n im-1 
- - - —uni • iro p . k. . aki i .

įkuria* inca avuncndinaii.i Uotuiuu , 
I ūkininkai, Mi I luinu, liaus *.r-i n I 
< puria aki u ant tunUuui" Macy ui 
td4d<-*lu »u l'i*:nk; . andai*. <a».'» i 
j laukai*. *u cvvullai* Ir padarui* l>uu- 
Įdainr art kaplnuoi t*mnko*fli) *>■ 
! vullu*. padaru*. ma*iu*» ir uka* ir 
.tuatai turiutl t-uucv sali nu Ir oy- 
Įt.-mt, iv. pnrHln.imr Ir i.aiuokin* 
Miut kaip 14 teikiu apdirbt, tr duv- 

I dairi- rod, koki, būdu ii uk«* durų* 
Ifuuu padantl patai. Niktauakita 
nu vlanaa. nn-lrl.itr nukur ūkia talpi 
lik paa imuC iiHa tavr opr; t • ndlti. I - 
me tarpo Urtavtu ūkiams ,. I ir t..«. 
ir tavo Jelinjn* Ima aintina* lipk*, 
uiu* ir sora* »vaniui*a kuria I—.- 
ka fanu, tiriu* pi-Ukiliu kultu. »u- 
«r«(inanii. kuria ptmi >. Iutui.ua ku*- 
tumcriu, uklv pokli -t luta* duo- 
atmr po lll dovaaų. l-rianikH* ui 
• imtu* atauipu. s....,u ukn. K*. 
tallun ir Koliai'ln* >einla|., tilto*** 

A. KODI8 A. 00.
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KATALIKISK03 ŠVENTĖS. ATKAS MOTERS LAVONĄ. VARGONININKAI JUDA llwM<>ol. III.

SODEIKA OHICAGOJE.

PRANEŠIMAS

Teatras ir Balius
IŠ WEST SIDE

PARENUTAS

50c Ir 35c. | M| 25c

PAŠAUTAS DETEKTIV/.S.

I.MJ1I Brilt M ht PihlfUU ir Mitutei Mhtci

tfaucisu »d m-f-nor—b n

ATIDĖTAS PAKORIMAS

MIRĖ LAKŪNO ROOSE 
VELTO UŽMUŠĖJAS.

*11*- 
tar-

DIDVYRIS BUVO VADINA 
MAS SLAKERIU.

DU GIRTUOKLIU UŽDARY
TA KALĖJIMAM.

NĖRA DEMOKRATIŠKUMO 
EVANSTONE

DIDŽIAUSIAS KANKI 
N IMAS.

Sobatos vakare, Vasario 8, 1919 
šv. Jurgio Parap'jo* Svet.,

tai 42 Smotį Vaišių Setas Dykai
STEBĖTINA AUKA

Aim-rican Proteetive l*itgm- 
ir fcderalini agrtitni vakar 
derah-i grand jury | m Nik o jo 
apie muisto kainų Movi.

Prieš jury Imvo pašaukta ir 
apie 25 grorerninluu.

Paaiškėjo tas jog kai-kurie 
groserninkai nuo žmonių plė
šia ;«isenovei nugšta* kaina*. 
Bet kuomet ateina agentai ir 
paklausia produktų kaino*, 
tai gruM«minkai pasako ina-

Jame* (’oloMino kaviuė', 
2126 Su. Walm*li ave„ pašau- 
ta detektiva* IViIliain P. Ken- 
nady. Tai j vykę net yriotni*. 
Kitan ilHcktivas, Krank Juhn- 
son, išmetęs ant aslos revolve
rį ir tanai iššovę*. Kulipka 
Ištaikiusi Kennedv. Tai įvyko 
naktį.

Visas atsitikima* laimi ne- 
ninku*. Todėl detektivų virži* 
ninku* Joimraaą laikinai 
|M*n<bivo ir įsakė pravesti 
dymu*.

Mm. Jeunii* llasb-v. 5S 
tų. 1131 Kūrent ave„ suvaži
nėjo iiiitonnibiliun tie* jos na
mu i*. Nuvežta ligoninėn mirė. 

Autumoblliatl* lobti*. Cllfl- 
l«v J. Ilolland iš Plaza vieniui* 
ėio. -iinn**tiiotii* ir |mlei»tu* 
po Ą*i.4MMI imrnnkii. HOME SUPPLY CO. Depl. 126

110 Nas*a u St New York.

Išklausinėjimui tęsiasi.

DUONA ATPIGSIANTI.

Susi. imi j ima* I*. K I • Pa* 
M-lpiniŲ \ul«lijo lllinni* turėjo 
aiv nuliu j »u»irinkinu| inilėliuj. 
<*>u*i<> 2h d.. I'll'i m.. P. W<H*lma. 
n*. m-vtaiiH'jr. 32‘d Lina* St. Bu
cu viaokių svar-t; mi.i. Nutarta 
vinilmltuni laik.'ti KiiMiiiikiuiun 
ka* trys mėncniii'. Nutarta pra
nešti ilraugijoms per laikraštį ir 
prūnyti visų daruirijų primųnti 
sekretorių ir debirntą mlrmua j 
Susivienijimo Centrų. Sekreto* 
rimt Centro yra p. K. J. Prane-1 
kūną*. .1326 Aubum Avė. Chiea- 
*o. IU. Sekantis aunirinkiatM pri* 
puola kuro 30 d. 1919 m.

tuMnumimnmtimnmimimHttiinimimiinmMntMmniummmiHi

ŠV. JURGIO SKYRIAUS
ŠV. ALOIZO JAUNIKAIČIŲ DRAUGIJOS

PUIKŲ BALIŲ
Subatos rak re, Var.rio-Feb 8 d., 1919 m. 
COLŲMBIA SVETAINĖJE, plt 4*M Ir tl. falu pltą 

« U |ŽAN(»A 38c YPATAI 
O-*U r Heli .O*, KOHtTtTAl

šesudients, vasario 
sv. Jonu* Marietis.

PirniadmiK, varanti 
šv. Skotastika

Stkinadicnis. vasario 
Sv. Ciriltjus vysk.

Burlington, Vt., vu*. R—Čia 
imutn žinia. jog Vokietijoje 
*u lakely I u vu nnt žemė* nu
krito ir užsimušė vokiečių la
kūnas Cit ristinu Donltauner.

Donliauser pelitini Prancūzi
joj Imvo numušęs amerikoniš
ką lakūnų, leitenantų Quen- 
tin |{<amevelt.

Miestelyj Aurora buvo nu* 
areštuotu Martin Schomer ir 
Mattlienv i lankės. Jiedu liepė 
areštuoti jų žmonos už gir- 
f uoklinviuių.

Teisme tos motery* prašė 
teigėjo, kad jų vyrai hutų už
daryti knlėjimim nors ligi Ho
lam I «L kuomet Suv. Valsti
jos “apsansės” nuo svaigalų.

Teisėja* jinklaunė prašymo, 
ūbiem <lavė |m ti na'-nesiiis ka
lėjimo. Kuomet jiedu bu* |>n* 
liiio-iioti, nulį titras “sausą”, 
kaip Nalinro* tvrvną.

Nedėbųj. ty." ta«w ‘J <1. 1919 į 
m., lygiui 2 vai. po pietų AnJrn* 
Vartų ponpijoc crstitin'-Je 53*5 
\V. 23 PI., atail><> ketvirta* m ei-. 
!•* kanivių ųnlnlmnai muši ra*. 
T<*lel kvočiame v<n« Sinš-nyiii 
Vnlntijų karino' oru knr<hin* 
atsilankyti pmdcė tame laike. Taip- 
gi kviečiame ir šiaip jaunuoliu*, 
kuro- nori prMrašvii, p

Valtį tthn. j,

luilrlnringo*io* I.. R. K. Su
jungti* M-ptintoji kuo]ui rnren* 
Igė prakalbu* nu įvairiai.* |m- 
margiuimais vasario 2 t L. 
bažnytinėje svetainėje. Pir
mininką* Cibul*kir, jNtnirkinę* 
*io vnkAro tikslą, pakvietė 
gerk Tėvų Kulikaurkų pakal
bėti apie Labdarybę. Gerk 
Miaijonoriu* «u nepaprasta in- 
kalba papanakojo, kaip reika
linga yni mum* lietuviam* to
kia nažlaiėių ir ncnclių prie- 
glamln. ypač Kai* laikai*, 
kuomet po didelių, sunkių, li
gų daug inmirė žmonių ir 
daug liko narlaiėių, kurie da
bar yra patalpinti evetimtau- 
eit) priegtaudorc. Gražiai api- 
pienė ditieiį rkundų ligonių ir 
*enclių, kurie nemokėdami an
glų kalbu* liūdnai rkurnta 
tarp rvetimtančių. Primint'*, 
kati ir Lietuvoje dar prie* ka
rę prie sunkių *ųlygų, jau 
žmoaė* jirndėjo ru|>intie* apie 
panašia* prieglauda*, ir šen ir 
ten jau Imvo įsteigto*. Žino
ma tenai rusams viešpatau
jant nėlrnvo galima nei mąsty
ti apie panašias įstaiga*, tik
tai pu karei nu japonai* nuo 
IMK metų, buvo kaip kur lei- 
tižianta nteigti eiffetaaiaiu*. 
Bet m-žinoma* dulko čia, Ame
rikoje. lietuviai taip vėlai pra
dėjo ru pi n tie* apie tai, nors 
kitai* labdaringai* darbai*, 
kaip ligonių šelpimu, mirusių
jų ludaitlojimu jau nuo senai 
užsiimdavo ir buvo tveriamo* 
tam tikro* draugijos. Bet štai 
amžino* atmintie* kun. A. Sta- 
uiukyiui* ir tą spragų stengė
si užkimšti, įsteigę* labda
ringų L. R. K. Sąjungą |io glo- 
lia Šv.Antano. kuri jau kokiu* 
šešerius metus gyvuoja.

Baigdamas savo prakalk; 
Tėvas Misijonoriu* karštai ra
gino raš.vtie* j Sąjungą.

Tolinu* kalls jo kun. Serafi
nas apie sunkią pradžią to* 
i-alslaringo* draugijos ir ly
giai ragino rašytie*. Paskui 
S. Radzevičiūtė |Mi*akė pui- | 
kini eile* apie Lietuvos var
gus. o jau Vyčių 24 kuopa* 
artistai, ja-rstatydami kome
diją, "Aliuhas nu viržiu”, la
itai prijuokino žumne*. Jono 
Kurpiau* rolę atvaidino A. 
Dūda. Mariutė*, miestelėno 
duktnrių P. Petkun ir Anutė*, 
tarnaitė*. S. Radzevičiūtė. 
Komedija gerai nusisekė, bet. 
|M>rtruuipa buvo.

Tą vakarą prisirašė kelete*:

.Miega* yra tai pnsils.vs, ku
ri* kiekvienam žmogui yra ak 
noliutiškai reikalinga*. Nėra 
didesnės kankinė* kaip nemie
goti URktį. Bet nomiemjitno 
pricžiisti* tankiai paeina nuo 
m-nvrikų vidurių, ir tokiuose 
atsitikimuose Triner* Amcri- 
<-nii Kli ir of Bitter* Wim- vrn 
gerinusias vaistas. Ji* išvalo 
vidurini ir prašalina visu* ne- 
Miiagunm*. Visose vaistiny- 
čione $1.10. Reumatizmas, ne
uralgija. lumbago, išsisukimas, 
ir skaudančio* muskulo* yra 
jirnšaliiininos vartojant Tri
ner* IJnimrnta. kuris vrn gri-i, 
■'-iniisin |iaifl-llm n*ikale. Čio
nai* tni tiktai vienas iš tuk*-i 
tnnėio laiškų, knriima mes kas
dieną n|ilnikomc. ••IVaymart, 
Pn. Gruodžio 16, 1913. Pri- 
siųskite. I butelį Triner’* Li- 
nimento. Ji* man daug pa
gelbėjo, Jrroie Scubito”. Vi- 
sonc mistinyčionc 33c. ir 63e. 
per pačią 45c ir 75c. Joseph 

| Triner Cnmiuiny, 1333-43 So.
Ashland AveM Chicago, III.

(Apž.)
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