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KAINA O CENTAI
PRICE ™ CENTS

Prez. Wilsonas sugryšiąs Pa
ryžiun.
Paryžius, vas. 14.— Viskas
jau pagaminta
prezidentui
Wilsonui šiandie vakare ap
leisti Paryžių ir keliauti na
mo. Kaip rytoj prezidentas
bus Breste ir iš ten garlai
viu George Washington iške
liaus Amerikon. Atgal čionai
jis sugryž kovo 15 dieną.
Oficijaliuose rateliuose nuomoniaujama, kad taikos kon
ferencija galės pasibaigti apie
birželio 1 d.

žinoti, jog talkininkai yra ją
pergalėtojai.
(Ii kitaip, Suv. Valstijij ka
riuomenė išnaujo bus pri
versta • imties ginklų ir su
ginklais priversti vokiečius
prie paklusnumo.
Vokiečių niekas nepavergia.
Bet jie visuomet turi jausties,
kaipo nugalėti ir pasiduoti
talkininkų reikalavimams.
Taikos konferencijos taryba
dar svarsčiusi klausimą, kad
vokiečiai sugrąžintą lenkams
visas žemdirbystės mašinas,
kokias kadaisia pagrobė iš
Lenkijos.
Latviai eis konferencijon.

Naujos armisticijos sąlygos.

Latvių atstovai
Paryžiuje
Vyriausioji talkininku ka- pranešė taikos konferencijai,
kad Latvijos respublikos val
rės tarvba nusprendė, sako
džia sutikusi pasiųsti tris saavas žinių agentūra, jog arį . .'
.• . .
, .»U<K. .
vo atstovus talkininku šaukiai
inon
konrerenciron ~z
nusticiia vasario
M. \'. \ I / . diena
mis atir L . _ . . . ..*'
naujinta
• x ;••*Talkinin
. i loję.
?non Bet
konferenci
ron Prtnce<
tai padarysią
tik sa
su
tik trumpam laikui.
kai pasilaikys teisę bile valan tąja sąlyga, jei bolševikai apdą armisticiją
suspenduoti, leisią Latviją ir pertrauksią
jei Vokietija paskirtu laiku ne visokį mifitarinį veikimą prieš
latvius.
išpildys reikalavimų.
Nors Latvija jau yra pas
Naujose armisticijos
sąly
gose bus pažymėta, kad vokie kelbusi savo atsiskyrimą nuo
čiai tuojaus pertrauktų kovą Rusijos praeitą sausio mėnesį,
su lenkais ir savo militarines tečiau jos atstovai dalyvausią
spėkas susiaurintą taip, kaip su tuo tikslu, kad
1. Padaryti taiką, su Rusija
bus pasakyta naujose sąlygo
ir kad tą taiką pripažintų tal
se.
Salvgos bus neatmainomos. kininkai.
2. Patvarkyti savo politikiVokietija turės demobilizuoti
ir išginkluoti savo armijas nius ir ekonominius reikalus
talkininkų komisijos priežiū skyrimu nuo Rusijos ir talki
ninkų priegloboje.
roje.
3. Padaryti reikalingas su
Sąlygos bus praneštos Vo
kietijos valdžiai ir bus duota tartis, kurios butų pirmutinis
laiko jas aptarti vokiečių su žingsnis valdžios sustiprini
mui.
sirinkimui Weimar , e.
Dalyvaus ir Estonija.
Vasario 17 d. armisticiją bus
prailginta. Ir tuojaus
po
to specijalė karės tarybos ko
misija pagamins sąlygas, po
kuriomis padės parašus talki
ninkų armisticijos atstovai ir
tai visa bus pasiųsta vokiečių
valdžiai.
Maršalas Foch iškeliavo į
Treves konferencijon su vo
kiečių atstovais. Prieš išva
žiuosiant vakar jis konferavo
su prancūzų premjeru.
Aštriai prieš vokiečius tal
kininkai pasistato už jų gra
sinimus, del ko prancūzų spau
da buvo sukėlusi baisų triuk
šmą.
Wilsonas pripažįsta išsisuki,
nėjimą.
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Vokietija gaus aštrias sąlygas
ir turės jas pildyti

s

B j thc order of thc President, /

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, VASARIO (FEB.) 14 D., 1919 M.

S. V. pasirengusios at
naujinti karę
PRAMATOMI VOKIEČIŲ
IŠSISUKINĖJIMAI.

•!•

Ir Estonijos valdžia taippat
pasiųs savo atstovus konferen
cijon. Tai padarys ne kaipo
Rusijos dalis, bet- kaipo ats
kira, nepriklausoma nuo Rusi
jos šalis.
Estonija šiandie kariauja su
rusų, bolševikais. Estonija yra
nepriklausoma. Jos nepriklau
somybę išdalies
pripažino
Anglija, Prancūzija ir Italija,
sako estų tautos atstovai savo
pranešime. •
REIKALAUS PRIPAŽINTI
VALDŽIĄ.

Berne, vas. 14.—Iš Berlyno
pranešama, jog Mathias Erzberger iškeliavo į Treves ar
Užvakar po pietų taikos misticijos atnaujinimo reika
konferencijos tarybos susirin lais.
Prieš iškeliausiant Erzberkime prezidentas
Wilsonas
j
pripažino vokiečių išsisukinę- ger turėjo konferenciją su valjimą prieš pastatytas jiems džios atstovais. Sakoma, jis
sąlygas.
(esąs įgaliotas
pareikalauti,
Prezidentas Wilsonas, sako kad talkininkai pripažinti} da
ma, kalbėdamas
pažymėjo, bartinę vokiečių valdžią.
jog .vokiečiai privalo pildyti
kuopi Iniausiai visus talkinin PIRKITE KARĖS TAUPY
ku .reikalavimus. Privalo jie MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

NEW YORKE YRA BOLŠE
VIKŲ LIZDAS,

BOLŠEVIKAI IŠVYTI IŠ
ESTONIJOS.

INDUSTRIJALISTAI BUS
DEPORTUOJAMI.

Estams žymiai pagelbsti suo Didžiuma jų bus iš Chicagos.
miai.
Kansas City, Kans., vas. 1°
Washington, vas. 14. — Seio.
Capenhagen,
vas.
14.
—
Iš
nato teisdarystės sub-komiteJie ten turi savo mokyklą.

Vokiečiai sutikę pra
leisti lenkus Lietuvon

— Suv. Valstijų immigracijos
komisijonierius Long vakar
čia pranešė, jogei jis gaminąs
pienus deportuoti visus industrijalistus kalinius, kurie šian
PERTRAUKS MŪŠIUS VO die atlieka bausmę Leavenworth kalėjime.
KIEČIAI1 SU LENKAIS.
Bus deportuojami nepiliei 1 * l1 Y l
Londonas^ vas. 13.— Talki
čiai ir tie visi, katrie Suv.
G. A. Simons sakė, jog bol ninkai pranešė lenkams ir vo Valstijose neišgyvenę penke
LENKU KARIUOMENĖ EINA LIETUVON.
kiečiams,
kad
jie
pertrauktų
ševikų
propagandoje New
rių metų.
mūšius
tuojaus
už
nepasidali
Yorke visus kitus viršija žy
VIENNA, vas. 13. — Čia gauta bevieliu telegrafu depeDidžiuma tų industrijalistų
namas
teritorijas.
dai, Pažymėjo, jog jis prieš
(l.W.W.) paeina iš1 Chicagos. ša iš Varšavos. Sakoma, jog lenkai su vokiečiais padarę su
Taip pranešama iš Berlyno
tartį, sulig kurios vokiečiai jiems leido užimti Baltstogę ir
žydus, kaipo tautą, nieko blo
gi kiti iš San Francisco.
per
Copenliageh.
kuosą praėjimą Lietuvon, kad tenai sulaikyti bolševikų vei
ga neturįs, bet pasakojąs tik
kimą.
kaipo faktą.
BUVO PLENUOJAMA NU
Vokiečiai ištraukia savo kariuomenę iš Baltstogės į Lopy
Tuojaus po Kerenskio revo Komuna iš New Yorko žydų.
ŽUDYTI PREZIDENTĄ.
(?) Volkovisk. Ligi tos linijos lenkai pertaiso kelius. Balt
I"
liucijos 1917 metais, pasako
stogę vokiečiai apleisią vasario 15 dieną, gi Vilkovisk^vasaToliaus buvęs pastorius Si
• v
jo Simons, Rusijoje sentimen
Praeitą spalio mėnesį 1S rio 20 d.
mons pasakojo, jog Petrogra
tas buvo palinkęs talkininkų
do valdančioje bolševikų Ko Leavenworth kalėjimo buvo
pusėje. Bet kuomet bolševikai
REIKALAUS LEIDIMO PANAUDOTI KARĖS
industrijalistas
munoje praeito gruodžio 18 d. paliuosuotas
paskui gavo viršų, tuojaus
LAIVUS PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
<w
prigulėjo 16 tikru rusų, 2G.") Pietro Pierre. Jis tuojaus at
Rusijoje prasidėjo agitacijos
New York iečiai (suprantama, vyko Chicagon, kad čia gau
už vokiečius.
Londonas, vas. 13. — Anot depešos iš Amsterdamo, vo
žydai) ir vienas amerikoniš ti reikalingą fondą, paskui ke
Tose bolševikų agitacijose kas nigeris pugilistas, pasiva liauti Washingtonan ir ten at kiečių valdžios atstovai nuo armisticijos komisijos mieste
Spa pareikalausią leidimo pavartoti karės laivus prieš rlisiĮ
dalyvavo daugiausia žydai, iš dinęs profesorium (lordon. <
likti savo grūmojimą — nužu
bolševikus, kurie užimdinėja Baltijos jūrių pakraščiais mies
kurių daugelis buvo iš New
dyti
prezidentą
Wilsoną.
Iš to ir yra labjaus žinoma
tus. Be to vokiečiai prašysią talkininkų, kad ir jie su savo
Yorko.
Šitą
to
industrijalisto
žygį
bolševikiška dvasia.
karės laivais vokiečiams pagelbėtų tame žygyje.
vakar
čia,
Cliicagoje,
išvilko
Pasakodamas apie bolševi
Vokiečiai bolševikų sovietuo
kišką propajaįandą Suv. Vals aikštėn kapitonas Tliomas T.
se.
LLOYD GEORGE APIE RU VOKIEČIAI TIESIOG API
tijose, Šimonį* pažymėjo, jog Porter, vietos federalių detek
Kuomet bolševikai apvaldė
PLĖŠIA LIETUVĄ.
SŲ BOLŠEVIKUS.
Pažymėjo,
jam teko ap3ankyti soči jai io tyvų viršininkas.
Petrogradą, jie savo vyriau
mokslo mokyklą Rand New jog Pierre jau suareštuotas
sią biurą įkūrė Smolny instiJokiuo būdu negali but pripa Taip tvirtina Varšavos lenkai.
Yorke ir ten j # y t i literatūros. Cleyelande.
•ftfte: Tenai veikdavo vyriau
Tečiau Pierre's sumanymą
žinta bolševikų valdžia.
Ta literatūra tokia išdaviVaršava, vas. 13. — Vokie
sias jų sovietas. Yra liudinin
kiška ir maištiška, jog ko pa detektivai suardė. Ir jis ne
kai, dažnai mačiusieji, kaip
Londonas, vas. 13. — Vakar čiai ir vėl pasirodė su savo ne
našaus jis niekur nebuvo ma keliavo -Wasbingtonan, bet
sovieto susirinkimuose daly
parlamente antru kartu kal paprastu atkaklumu, kuomet
tęs. Iš kiekvienų 20 žmonių, pasileido į vakarus.
vaudavo ir vokiečių oficieriai.
Visur paskui jį sekiojo de bėjo premjeras Lloyd George. aną dieną jie į jų užimtos Lie
tą mokyklą lankančių yra 19
Liudininkai yra girdėję, kaip
tektivai. Galėjo jį tuojaus su Šiuo kartu apie bolševikus ir tuvos dalis nuleido talkininkų
sovieto susirinkimuose vokiš
oficierių.
*
imti. Bet tas nedaryta. Nes stovį rytuose.
Klausimai ir atsakymai.
kai buvo kalbama, daromi vo
Šiuo kartu tie oficieriai yra
norėta patirti, su kuo jis sėbJis pažymėjo, jog talkinin
kiečių kalboje dokumentai.
i Simons yra aplankęs Rusiją raujasi. Norėta susekti suo- kų ekspedicija' Rusijon nors amerikonai,
priklausantieji
Simons tvirtino, jog tie liu ir New Yorke buvo surengęs kalbi s.
nepilnai pavykusi, bet ji turi prie maisto komisijos, kuri-pa
tikrina Vokietijos ir kitur,
Pagaliaus jam užteko nau- gerąsias savo puses.
dininkai nesupranta vokiečių visą eilę paskaitų apie Rusimaisto stovį. Jie norėjo ap
doties laisve ir jis tomis dieno
kalbos. Ir jis mano, jog sovie
Pasakė, jog bus daromos pa
lankyti Gardino apylinkes,
mis suareštuotas Clevelande.
to susirinkimuose
dažniau
stangos kaip nors Rusiją su
bet vokiečiai juos sustabdė ir
susirinkdavę j Iš ten jis bus pasiųstas į tvarkyti.
buvo kalbama žydiškai, kaip kaitas, visur
Nes be to sutvar
daugelis bolševikiškų agitato- Kansas City ir bus teisiamas kymo negalima tikėties Eu neleido toliau keliauti.
vokiškai.
Tai jau antru kartu tas at
Simons yra girdėjęs pasa rių. Ir jie visuomet publikai už norėjimą pasikėsinti prieš ropoje taikos.
pamfletą
vardu prezdento gyvastį.
sitinka su talkininkų misija.
kojant, jog prieš pat karės dalindavo
Sakė, jog prie tos ekspedici
dešimtys
septyni | Detektivai sužinojo, su kuo
Vokiečiai nenori, kad talkinin-'
pradžią vokiečiai nesigailėję "Šešios
jos mažai kuo prisidedanti Apinigų Petrogrado darbininkų klausimai ir atsakymai apie jis sėbraujasi. Šiandie ir jo merika. Visa sunkenybe su kai patirtų tikrą ten stovi,
kad nugirstų baisius daiktus,
į sėbrai' detektivų sekiojami.
vadams su tikslu pakelti strei bolševikizmą Rusijoje".
gulusi ant Anglijos ir Pran
kaip jie gyventojus skriauTą pamfletą yra parašęs Al- į
ką ir suparaližuoti industri
cūzijos.
v«
d
zia.
— Melbourne, vas. 13. —
ją, kuomet tik Rusija pakils bert Rbys Williams, vienas iš
George Lloyd neatmaihomai
Taip pasielgiama todėl, kad
kalbėtojų radikalų susirinki- Anglija 'Australijai padovano- pažymėjo, jog talkininkai ne*arėn.
Karės pradžioje tad ir buvo me Washingtone. Tas s u s i r i n - j o 12 savo karės laivų — 6 kuomet nepripažins bolševikų visas laikas ir šiandie vokieįvykę streikai. Bet caro val kimas paakstino senatą pra- destroyerus ir 6 nardančias valdžios, kuri yra žmogžudiš kiečiai atima nuo Lietuvos gy
ventojų paskutinį jų maistą ir
vesti šituos tardymus.
laives.
džia juos sutruškino.
ka ir barbariška, kurios nega
gabena į rytinį Prūsiją. Ir
lima palyginti prie kuomet
taip daro visu armisticijos lai
nors kur buvusių revoliucijų.
ku.
Rusų partijų sušaukiama
Gauta informacijų, jog trau
konferencija tik todėl, kad kokiniai paskui traukinius va
kiuo nors būdu tą šalį sutvar
žiuoja iš Lietuvos Prūsijon su
kyti, s u r p t i tinkamą priemo
maistu ir visokia gyventojų
nę veikiau bolševikizmą su
manta. Lietuva paliekama be
griauti, kaip jį pripažinti.
maisto.
Premjeras tarp kitko dar
pažymėjo, jog rusų bolševikų
veikimas didėjąs. Bet nieko KETURIOS RUSŲ. PARTL
tokio nepasakė, kas tolesniai JOS SUTIKO DALYVAUTI
bus veikiama Rusijos reika
KONFERENCIJOJE.
lais.
Paryžius, vas. 13. — Talki
PAREIKALAUS PASAKYTI ninkų sušaukiamon Rusijos
VISŲ TEISYBC.
reikalis konferencijon apsiė
mė dalyvauti keturios rusų
Paryžius, vas. 13. — Kadan
gi vis daugiau ir plačiau ima partijos (geriau sakant frak
ma kalbėti ir rašyti apie slap cijos).
Dalyvaus Ukraina, kaipo
tas sutartis Japonijos su Ki
nija, didžiulės valstybės nu Rusijos dalis;,paskui gen. Desprendė pareikalauti, kad Ja nikin pasiųs savo atstovus; to
ponija pati išdėstytų talkinin liaus Krimo valdžia ir ant ga
lo bolševikai.
kams tas slaptas sutartis.
Svarbiausios rusų partijos
1. Raudonojo Kryžiaus darbininkės Washingtone; paskirsto laiškus, siunčiamus karei
viams nuo jų giminių; 2. Su žeistų kareivių kliubas New Yorke,- 3. Buvęs Portugalijos PIRKITE KARĖS ^TAUPY- ligsiol nesutiko su talkininkų
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) pakvietimu konferencijon.
karalius Manuelis su žmona.
tas ir foliaus veda tardymus
apie bolševikizmą.
LTžvakar prieš subkomitetą
liudijo buvęs metodistų episkopalų pastorius' G. A. Simons
iš New Yorko. J i s apsakė sto
vį New Yorko miesto rvtinėj

Liepojos per Berlyną gauta ži
nia, jog iš visos Estonijos jau
išvyti bolševikai. Tai atlikta
ačių suomių pagelbai.

Vokiečiai neleidžią Lietuvon
talkininkų misijos

•

*«* t* i * & pas-

t*'

N

, *\\

rirt

DRAUGAS
•MUiuiimiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!,, dabar žmonės nenori ji} pildyti.
Tautų Sąjunga begalo sun
U T H l \ M \ \ DAILY F R I E N D
P u b l i s h e d Daily Excei>t Suiulays by kiai gema ir yra baimės, kad
DRAUGAS P I B L I S H I N G CO., Inc., neužgimtų negyva. Ta Sąjun
1800 W. 46th St., CUkago, Uliuoi*.
ga yra mųs visų viltis ir poli
T E K M S O P S I USCRIPTION
tiškos laisvės sąlyga. J i rupi
One Y e a r
$5.00
ji
Stx Month$3.00 mums, bet dar daugiaus
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$2.00 j^pį "VYilsonui. Prezidentas į
At NEWS-STAXDS 2c A COPY
ją, matomai, įdeda visas savo
Advertismį; rates ©n application
jiegas. Bet didelė dalis tų jiegų nyksta bergždžiai kovojant
LD3TVVIV K A T A U K V DIEXRA§TIS
su slapčiomis, pasauliui ne
matomomis kliūtimis.
Kliūtis, kurias AVilsono tik
Eina ka^lieną išskyrus nedėldienius.
PRENIMER.VTOS KAINA:
slams darė Anglija, turbūt pa
Metams
$5.00 sisekė prašalinti. Bet uždavi
Pusei Metu
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LIUDININKAI.

1 c

Am.

Penktadienis, vasario 14 1919
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Liet. Tarybos Raštininko DAR TEBĖRA KARĖ.
C. H. Schweppe yra karės
Oficijalis Pranešimas.
paskolų organizacijos vedėjas

Liudijimo brangumas.
t jo, ir akys mus klaidina. Ne!
Tarp trijų įvairių žmogaus i™f
išsižadėsime savo akių
Ant rytojaus gavome dar Septintame Apskrityje. Prie
priemonių tiesai pažinti y r a i vertes tik de to, kad kartrns Kun. Vilimavičiaus, p. B . P.
Mastausko ir delegacijos
vieną kabelį, kuris skamba to apskričio priklauso penkios
taip-gi ir liudijimas. Jis yra ¥* m u s « * ! « * • » » Protingi
valstijos; tarp jų ir Illinois.
Paryžiuje reikale.
taip:
dideliai naudingas.
Mųs a- b » d * m l mes ™pinamesi taip
P-nas Schweppe išsiuntinėjo
Amerikos Lietuvių Tarybai,
kys mato nedaugiau dešimties **?* «"<> * w n « , k « d fapo visą apskritį Generalio
Pastaruoju laiku, nekurie
notume
k da
ls
mums
Washington,
D.
C.
mylių aplinkui ir tai tik stam>. f
J .,
* 9 \ u l
Krasų viršininko B u r l e s o n ^
raščiai, kaip t a i : "Vie
pparodo
a F o d o ,ir
r kkada
a d a r reikia
elk,a
l
Delegacija
turi
kredeneijasaugotis
bius daigius per gerus žiūroąsotis ; »
nybė Lietuvni nkų ", *' T ė vy lus (paliudijimus) nuo prem raštą, kad krasos nesiliautų
klaidos.
Lygiai
taip-pat
turi
nus. Liudijimas duoda žinoti,
ne", iš dalįes " L i e t u v a " ir jero Valdemaro. Mes pilnai pa toliaus dirbusios su tikslu pa
me
daryti
su
liudijimu.
ką matė visų kitų žmonių aženklelių
kiti, kurie daugiaus ar mažiaus laikome Lietuvos provizijona- dauginti taupymo
kys visose, kad ir toliausiose
Liudininkai ir teismai.
}h*a reiškėjais minties tautinės lę valdžią ir ją reprezentuoja pardavinėjimą.
vietose ant žemės.
Generalis Krasų Viršininkas
Teismai daugiausiai turi sriovės, daug rašė, diskredi me. Dabartinis kabinetas užy
Ausys ne tiek toli nesiekia
tuodami
A.
L.
Tarybos
dele
darbo su liudininkais, dėlto
gyrė šitą delegaciją. Iš prie- r aso *
kaip akys, o liudijimas mums
gaciją
Europoje.
Ypač
tas
dis
teismų prityrimas yra labai
Krasų Departamentas la~
^astiesj kad Vilimavičius ne
praneša kas kitų girdėta, nors
kreditavimas
buvo
kreipiamas
naudingas visiems norintiems
bai brangina puikų ir patriteisingai apšaukė delegaciją
,
. . . .„,.. .
.
, Vl .. .
k a s skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne j r vJ Ž i a U S i r VISOS
P r a i l C U Z l j O S toliausiai nuo mųs.
prieš
p.
Mastauską,
kad
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jotišką krasų viršininkų, pa
revoliucijonierišką, delegacija
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'susekti ištikimo ir neištikimo
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adresą visada reikia prisiųsti ir senas spauda tebėra po karės cenzū
tą,
taip
sakant,
pažemint
au
adresas. Pinigai geriausia siųsti išpersidarbavimų 1918 m., parda
protestuoja prieš tą jojo pa
Visos dienraščiųvaldžios
telegramos,
t bpg _
pra J h l d i n i n k o
k a n t krasoje a r exprese 'Money Order" ros valdžia. Cenzoriai daro su visi oficijaliai
toritetą
visos
Amerikos
Lietu
vinėjant Taupymo Ženkle
sielgimą ir atsisako su juo
a r b a įdedant pinigus i registruotą
Rymo teisdavybė skaitosi se
ją tą, ką liepia Prancūzijos vy nešimai, yra ne kas daugiau
laišką.
vių. Tarybos. Ir galutinas tik dirbti. Vilimavičius pinigų de
lius. 1919 metais tas parda
niausia
Europoje.
Iš
jos
kikaip
liudijimai.
riausybė.
Prancūzų
spauda
slas tų laikraščių buvo netik legacijai neduoda.
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vinėjimas bus vienas iš žy
Ką
matė
ir
girdėjo
žmonės,
V
kitos
civilizuotų
šalių
teiš
daro
didelę
įtekmę
ant
Taikos
atrasti kaltu p. B. F . Mastaus Alšauskas, Semaška, Rozen1800 W. 46th St., Chicago, III.
miųjų Amerikos Vyriausy
gyvenusieji
šimtais
ir
tukstandavybės.
Kol
Ryme
stabmelKonferencijos
narių.
Ameri
ką,
bet
kad
per
jį
apkaltinti
Telefonas McKinley 6114
bės darbų. Todėl Vyriausio
čiais metų pirma mųs, tą mes d&ai viešpatavo, tol teismai visą Tarybą ir katalikų visuo baum, Daujotas, Mastauskas."
kos
spauda
atidalinta
nuo
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ji Krasų Valdyba labai taMums, Amerikos lietuviams,
merikiečių, dirbančių konfe gauname patirti iš jų užrašų, mažai naudojosi liudininkais. menę. Visus įtarimus prieš mu
mistą kviečia dirbti iš vien
rencijoje visu Atlantiko pla Tie užrašai taip-gi yra ne kas Bet trečiam amžiui besibai- sų delegatus jie remia ant ke turi būti aišku, kad kiekvie
su Taupymo viršininkais pa
tumu, o Prancūzijos spauda daugiau kaip liudijimai. Vi- giant jau atsirado įsakymas, leto kun. Vilimavičiaus diskre nas žingsnis, padarytas mūsų
vietuose, miestuose ir so
čia pat būdama ant vietos pa sas istorijos mokslas gyvena kad vieno liudininko neužtenka dituojančių pranešimų. Maty delegacijas Paryžiųje,turi Lie
džiuose. Kai kam rodos, buk
: | teismui. Stabmeldžių
Ryme ti, kad jie kun, Vilimavičiaus tuvos provizijonalės valdžios
deda prancūzams dirbantiems vien liudininkais.
karės jau nėra, bet tai ne
Liudijimas tat yra labai daug reiškė apkaltintojo kan- žodžius ėmė sau už evangeli- aprobatą, reiškia tą, kaip kad
taikos konferencijoje.
Tokiu
tiesa. Karė dar nepasibai
ir pačios valdžios
būdu nėra lygybės tarp tos svarbus ir gausus tiesos paty- kinuiiai. Teismas jį kankin- ją. Mes daug abejojome apie j įtas^ p butų
^
Nepasitikėjimas degė ir nepasibaigs, kol nebus
konferencijos narių. Konfe rimo šaltinis.
kun. Vilimavičiaus skundus ir
jdavo, kad prisipažintų.
atliktos
visos
piniginės
legacija butų nepasitikėjimas
rencija, nenorėdama virsti vie
Liudijimo silpnybės.
priedermės, užsitrauktos ka
Bažnyčios teismuose kanki- manėme, kad gal jis kaip kur pačia provizijonale valdžia
nų prancūzų reikalų aprūpin
apsilenkia su teisybę. Kodėl
rės laikais. Ant tamistos
Tečiaus
yra,
arba
nors
bu\
"imai
tapo
uždrausti,
todėl
pri
Kadangi pasirodo, kad p. B.
toja, turi atkelti daug sunke
taip vadinama tautinė sriovė
krinta priedermė dirbti iš
siėjo
daugiau
remtis
liudinin
vo
žmonių,
bandžiusių
išnešti
F. Mastauskas # netik dirba har
nybių, kurias kraują prancūzų
labai tikėjo kun. VilimaviČiui,
vien su kitais šitų svarbiau
kais,
todėl
ištikimų
ir
neištiki
liudijimą,
iš
tarp
tiesos
šaltimonijoje su delegacija, bet
spauda.
sią darbą, už kurį Vyriausy
mų. Tie žmonės sakydavo, j mų liudininkų skirtumus dau- o mes abejojome, priežastis net oficijaliai eina į komitetą,
Todėl kilo sumanymas per
yra tą, kad pasirodė, jog kun.
bė ima atsakomybę.
Tų
Visas liudijimas yra iš žmo- j giausiai išgvildeno kanonišKai-kurie lietuviai jau pra
kurį delegacija atvažiavus su
kelti Taikos Konferenciją iš
Vilimavičius turįs simpatingus
priedermę tamista turi, kai
organizavo su tikslu darbuo
deda įeiti į plačia. Amerikos Prancūzijos į nekariavusią ša mų pasakymo. Melas yra la-! kieji teismai, ypač Italijoje,
santikius su liberalais. Aišku,
po atstovas savo miesto ar
tis Lietuvos nepriklausomy
angliškų laikraštininku šeimy lį, idant visų sąlygos butų tos bai plačiai įsigyvenęs žmonė- į Vokiečių teismai prie to dartoks žmogus jiems patinka ir
lauko ir kaipo asmuo, turin
se.
Juomi visi naudojasi, vi- bo mažai prisidėjo, nes Vobės reikaluose, tas faktas saną. Štai p. J. Kaupas dienraš- pačios.
jie jo žodį už tai remia. Bet
tys susidurti su kitais savo
si nuolat meluoja.
Todėl kietijos teismuose ilgų laikų
vaimi pilnai išaiškina poziciją
tyje i *XewYorkTimes" 28 sau
Anglijos ministrų pirminin žmonių liudijimas yra dau- viskas priklausė nuo dvikovės, štai trumpą laiką atgal kun.
vietos žmonėmis.
p. B. F. Mastausko ir kitų ko
sio, 1919 ia., patalpino straip
——
kas jau tankiai būva ne Pary giaus klaidos, negu tiesos šal- i Jei-gu dviesia pasiduodavo į Vilimavičius pasirodė pilnoje!
snelį- 1 lie letts' Army, t. y. Lat
ŽMONIŲ NUO INFLUsavo teisybės šviesoje. Ameri-i miteto narių, ir prašalina pro
žiuje, Amerikos Prezidentas tinis.
teismą,
juodu
stodavo
į
kovų;
vių Armija.
ENZOS.
kos Lietuvių Taryba gavo ži-i ga visiems klaidingiems apie
veikiai turės važiuoti namo.
Viename susirinkime žmo- kas įveikdavo priešą, tam teis- nią, kad Paryžiun atvažiavo juos spėliojimams ir neteisin
P. Kaupas labai sumaningai Kai-kurie spėja, kad dėlto ne
Mexico City, vas. 11.—Laik
ir teisingai aiškina kokiu bū reikės kelti kitur Taikos- Kon nėms besiginčijant apie liu- j mas pripažindavo ir tiesą. Ši- delegacija iš Lietuvos, suside giems prieš jų asmenis užmeraštis EI Universal skelbia,
du pasidarė, kad latviai davė ferenciją. Tame spėjime jau dijimo vertę tiesos pažinimo į tuos nedorus ir beprotiškus danti iš: kun. Alšausko, Dau tinėjimams.
jog 1918 metais Meksikoje nuo
K. Česnulis.
pradžią bolševikų armijai, ii čiasi lyg įtarimas, kad konfe reikale, tūlas asmuo paminėjo, j teismus Bažnyčios įtekmė pa- joto, Semaškos ir Rozenbauepidemijos mirė
kad vienoje vietoje vienas ku- j naikino tik apie keletą šimtų ino. Jiems pradėjus tenai re J
A. L. T. Sekr. influenzos
kodėl dabar tarp bolševikų, už
:
rencija ims snausti.
436,000 žmonių.
nigas negerai padarė.
Gin metų po vokiečių krikšto.
imančių Latviją, yra labai
prezentuotis, kaipo laikiniems
Pats laikraštis tvirtina, jog
Dabar ne snaudimo laikai. čas apie liudijimo vertę tapo
RED.
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daug tikrų latvių.
Lietuvos
atstovams,
kun.
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.
j
.
.
i
x
i
Išnykus
dvikovėms
ir
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tos skaitlinės nėra tikros. Nes
Vokiečių suirutė jau baigiasi.
. ^ n a u d o t i s ^navičius pranešė Tarybų Pild,
Latvijoje sodiečiai ir rank Kila šnekos, kad trijų milijo uzmirstas, o prasidėjo kitas, k i e t i j o g ^ ^
P-ui Jucevičiui (Chicagojc, 111.) apie daugelį mirčių netekę pa
ginčas
uz
ano
kunigo
tariamą.
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bet
ž
Komitetui
Wassingtone,
kad
pelniai yra latviai, o dvarpo nų armija vėl gali pradėti
žmonės tur
Pirm dedant laikrastin* atsišauki tirti.
negerą
apėjimą.
Isejo
labai
toji
delegacija
revoliucijonieriniai, ir valdininkių yra vokie ginti Vokietiją. Jei-gu karė tu
mą, redakcija tame reikale norė Morelos provincijoj epidemi
keistas dalykas.
Tie, kurie būt nelabai norėjo liūdinti.
čiai. Vokiečiams užėmus Lat rėtų atsinaujinti, Dievas žino,- pirma buvo tvirtinę, jog liu Net tryliktame amžyje ran škai uzurpuoja provizijonalės tų su Tamsta ypatiškai pasikal ja sunaikinusi sukilėlio Zapa
viją tikri latviai pabėgo, nes kas iš to išeitų. Iš rytų slen dijimas yra naudinga priemo dame Bavarijos teismuose už Lietuvos valdžios autoritetą, bėti
to galybę.
Žinojo, kad vokiečiai jų neglo kanti revoliucija gal pasiektų nė tiesai pažinti, labai abejo rašyta, kad liudininkus atvež neteisėtai apsišiaukiant save
,
stys. Daugelis tų pabėgėlių ta Prancūziją ir Angliją, ir gal jo, ar teisinga yra ant kunigo davo teisman už.ausų: testes josios atstovais. Kadangi buvo
r\
po kareiviais.
pranešime, kad tojo komiteto
jiedviem pasidarytų pavojin paleistoji paskala. Tie-gi, ku per aures tracti.
Rusijos kariuomenei pakri gesnė negu Vokietijai. Neži rie buvo liudijimą atmetę ir
'
Ilgainiu ir vokiečių teismai pirmininku yra kun. Alšaus
tai įuusų tautininkai ir
kus latviai nepakriko, nes jie nia j kurią pusę tada mestųsi paniekinę, dabar visi tvirtino daug prisidėjo prie liudijimų kas,
SVARBUS PRANEŠIMAS.
buvo ir apšviestesni ir labiaus Italija ir Belgija, nežinia ar kunigo kaltę, nors nei vienas j sutvarkymo, ypač 1532 m. iš- rys, kaipo sekretorius tai de
už rusus pripratę prie tvar visos šalys buvusios neutralė- nebuvo matęs, nei to kunigo leistoji kriminale
Karoliaus legacijai, taipgi p. Mastaus
Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
kas tai mūsų tautininkai ir
kos. Vokiečiams Latvijoje be mis iki šiol išbūtų tokiomis ir nei net to miesto, iš kurio atė- j Penktojo Konstitucija,
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
šeimininkaujant latvių kariuo toliaus.
jo kaltės paskalas. Šitas ma-j inkvizicijos teisinai pagim- stojo kun. Vilimavičiaus pu
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie
sėn,
nepripažindami
tos
dele
menė negalėjo grįžti namo. J i
žas
atsitikimas
parodo,
kad
|^
į
ištobulino
t
c
r
Ištiesų yra kuomi rūpintis
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
viešpatijinlo gacijos ir net sakydami, kaip
turėjo glaustis prie bolševi talkininku vadams.
žmonės yra begalo nenuosek
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
tyrinėjimo
priemones
ir Dr. Šliupas išsireiškė, kad tas
kų. Tat įvyko gana lengvai
lus.
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant 'skaitytojams
budus, kuriuose
atskyrimas komitetas Paryžiuje yra nekuo
dėlto, kad daugelis latvių ir
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
Kritikos
reikia.
tiesą sakančių ir meluojančių kitu, kaip tik Gabrio Augščiautaip yra linkę prie socijalizmo.
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio p e r i n i m u i .
liudininkų ypač buvo svar sioji Taryba.
Jpraskime dalykus apsvarsJ e i ne tas latvių išvijimas iš
Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
bus.
Liudininkų
pasakymo
tinėti ramiai, nežiūrint ar jie
tėvynės, jie nebūtų davęsi pa
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia:
Tada Pild. Komiteto vardu
vertė
tapo
pamatu
kriminalio
gauti į Trockio tinklą.
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pactą,
Washingtone aš ir kun. Žilius
Nustebome gavę Vilimavi mums patinka ar nepatinka. prancūzų
tyrinėjimo,
l^uris
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
Mes dar pridėsime nuo sa čiaus telegramą, kurioje bu Negalima liudijimo atmesti XIX amžyje tapo įtrauktas ir vas. 1 d. pasiuntėme p. B. F .
ant kurio yra padėtas Skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be
vęs, kad toli ne visi latviai y- vo pasakyta, kad Lietuvių at dėlto, kad jis pasakoja nema į Vokietijos teises. Anglijos Mastauskui tokią kablegramą:
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
ra subolševikėję. Uhlmąnas ir stovybė, susidedanti iš Alšau lonių daigtų, nei dėlto, kad teismuose iki dvidešimtam am " A r jūsų komitetas po vado
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav.,
jo ministerija stipriai laikosi sko,
Rosenbaumo,
Daujoto, jis ištiesų tankiai meluoja. Vi žiui beveik nebuvo kitokio pri vystę kun. Alšausko turi įga
tokie: 4-3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t.
tautybės. Nors jiems ir smuku, Semaškos ir Gabrio yra užur- sos trys tiesos pažinimo prie rodymo, kaip liudininkų pa- liojimą nuo Lietuvos provizi
Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį
Akims
jonalės valdžios? Jojo atsinetečiaus jie grįž į tėvyne, kaip pacija. Nustebę išreiškėme, monės mus klaidina.
sakymas.
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
šimas į Lietuvos valdžią turi
tik Europoje pasidarys tvar abejonę ar tai tiesa. Dabar per rodosi, kad saulė maža, o že
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai);
mė didelė, ištiesų-gi saulė pu Teisingo liudininko ypatybės. būti mums aiškus. Vilimavi
ka.
p. Rickey, Suvienytų Valstijų
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d\ 1919 m.); 7—15—9: (reiškia:
santro milijono kartų didesnė
čius
sako,
kad
komitetas
Lietu
valdininką,
tarnaujantį
užruP. J . Kaupas dvilinkai gerai
Paprastai gero liudininko
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena
už žemę. Tiesi lazda pusiau
vių
valdžios
neįgaliotas.
Mes
1920) ir t. t
p a d a r ė : viena jis davė ameri bežinių dalykų departamente
įkišta į vandenį akims išrodo ypatybės yra suvedamos į niekados neremsime AugščiauTaigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus
kiečiams naudingi] žinių apie gavome iš Paryžiaus nuo p. sulūžusi. Ištraukiame ir pa šitas dvi: 1-o kad! jis žinotij
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. >
mųs kaimynus latvius, antra, Rogers, esančio prie Amerikos matome, kad ji tiesi. Beabe- tiesą ir 2-o kad jis norėtų ją sios Tarybos, jeigu eitų prieš
Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems
jis įveda lietuvių bendradar ambasados Paryžiuje telegra
pasakyti. Pirmąją ypatybę ga Lietuvos provizijonalės val
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
biavimą į angliškąją Amerikos mą : *' Olšauskas, Semashko,
na lengva patirti. J e i liudinin džios autoritetą ir nesikoopeSale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
spaudą. Prieš karę mos netu Daujatas, Rozenbaum yra ši labai gerai padarė, kad krei kas ten buvo, kur atsitikimas ruotų su j a " .
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
čia su įgaliojimo raštais, po pėsi prie Suvienytų Valstijų įvyko, ir turi sveikas akis bei
Dvi dieni praleidus gavome
rėjome tokių pozicijų.
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
kuriais yra pasirašęs premje pagelbos norėdama sužinoti ausis, tai jisai žino tiesą. Tik nuo p. B. F . Mastausko per
pusei metų, ant adreso atras: 8—10^9, taigi: Rugpjūčio
ras Valdemaras. Sleževičius paleistojo paskalo tiesą ar ne tai dideliuose ir painiuose at
Vals. Departamentą kabeliu
10 d., 1919 m.
yra naujas premjeras, Valde tiesą.
sitikimuose, kuriuose liudinin
Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
maras yra užrubežinių dalykų
Po šitų atsitikimų mes Vili kas dalyvavo, kaipo maža tokį atsakymą:
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus
"Alšauskas, Semaška, Dau
ministras.' Augščiausios Ta mą vičium užsitikėti nebegali palelė, tai gali pasitaikyti,
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
Prezidentą. Wilsoną beke rybos nėra ir niekad nebuvo". me, nots jis ir yra Didžiosios kad jis nuritij a daugiau žinąs jotas ir Rozenbaumas yra su
tytojams.
liaujant po Europą mažne
Paskutiniai žodžiai patvirti Britanijos lietuvių įgaliotiniu. negu žino ištiesų. Bet nedide įgaliojimajs po parašu Prem
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
kiekvienu žingsniu fotografa na Amerikos katalikiškų laik J o vartojamos politikoje prie. liuose vienam žmogui lengvai jero Valdemaro. Sleževičius
skaitytojams, katrie būtimi tošių reikalaus.
vo. Išskiriant porą visos tos raščių spėjimą, k a d ta». Augš- monės neturi nieko bendra su apimamuose atsitikimuose
yra naujas premjeras, Valde
Sartais tuose aat adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
fotografijos parodo, kad mųs čiausioji Taryba buvo prama mūsiškėmis; jo tikslai mums augęs sveiko proto asmuo ga maras ministeris užrubežinių
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie
Šalies garbingasis vadas yra nyta kaikurių asmenų su tiks nežinomi; jo veiksmai jau du li užtektinai žinoti tiesą.
clalyKų. Augščiausioji Taryba
uitėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
•usirupinęs ir suvargęs. J i s lu apdumti akis Prancūzams. kart skaudžiai užkenkė Lietu
negyvuoia. J i nįekados nefunksime arba per dienraštj
*- "
ikelbė augštus karės tikslus,
(Tąsa aut 3 pusi)
cįjonavo. Mastauskas \ \
Amerikos Lietuvių Taryba vos reikalams.
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Moteriškė liudininkė.

LIUDININKAI.
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• i

Moteris ar mergina kaipo
(Tąsa nuo 2 pusi.)
liudininkė
šiaip
nesiskiria
Vaikai.
nuo vyriško asmens* todėl ir
jos liudijimas apsvarstomas
Daugelis viešpatijų nepriima
yra tomis pačiomis taisyklė
į liudininkus vaiku prieš ke
mis, kaip vyrų liudijimai.
turioliktus metus dėlto, kad
Ypatingo įžiurėjimo reika
jie dažniausiai
neužtektinai
supranta ką mato ir dėlto teis lauja tie atsitikimai, kuriuose
j
ine kalba ne sulvg savo matv- moteriškė liudininkė yra in
mo, tik sulig to, ką girdėjo na teresuota kaipo moteriškė. Nemuose arba šiaip kur kalbant sykį moteriškė teisme arba vi
apie pragarsėjusį
atsitikimą. suomenėje liudija prieš vyrą,
Toki jauni liudininkai nesuge kad jis*su ja sulaužė lytinės
ba gerai atskirti iš ko ką žino. doros įstatus. Nespecijalistai
Perdaug jais itikintis. teismas žmonės šituos liudijimus stalo
gali lengvai suklysti. Tiktai lygiomis su žodžiais kaltinin
priešteisniiniai tyrinėtojai la ko, pripažįstanėio savo kaltę.
bai dažnai ir labai sumaningai
Iš ilgo ir plataus prityrimo
pasinaudoja vaiku pasakymais, susidariusi kanoniškoji teisė
kad išgautu kaltininku prisi- pasigamino taisykle: Non va, pažinimus. Vaikai nemoka už- let testimonium mulieris protvlėti ta, ka j u tėvai ar gimi- priam infamiam adserentis,
nės norėtu paslėpti nuo val tat reiškia: " Į t a r t i n a s yra
džios. .Tie geri kaip siūlas pri liudijimas moteriškės, tvirtlvedantis teismą prie kaltės nanėios savo negarbę". Daug
kamuolio, bot jie netinka Į tik buvo atsitikimų, privertusių
rus liudininkus.
Bažnyčios teisininkus sudaryt i šitą taisyklę. Iš tų atsitiki
Prisiega.
mų paminėsime vieną, kuris
D a u g ' sunkiau yra su ant- daug pridirbo triukšmo visoje.
roja gero liudininko ypatybe, Europoje ir kiršino karę tarp
būtent, kad norėtų tiesą pasa- Anglijos bei Prancūzijos.
kvti. Kol tikėjimo dvasia EuTat buvo penkioliktame amropoję buvo galinga, kol vi žyje. Prancūzijos karalienė
suomenė bijojosi šventvagys skelbė, kad jos sunūs Karolius
tės, tol retos išdrįsdavo krei Septintasis nėra sūnumi jos
vvro Karoliaus
vai prisiegti. Todėl liudininko nabašninko
prisiega buvo šiokia tokia Šeštojo, tik svetimoterystės
vaisiumi. Dėlto didelė dalis
gvarantija, kad jis tiesą pasa
prancūzų 1428 metais buvo atkė. Tikėjimui susilpnėjus ir sinietusi nuo tikrojo savo ka
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PROTOKOLAS.
Lietuvių Rymo Kat. Amer.
Labd. Sąjungos metinio Cent
ro susirinkimo, kuris buvo
seredoje, sausio 28 d., 1919 m.,
8 vai. vakare, Apveizdos Die
vo parapijos svetainėje, prie
Union ir 18-tos gatvių, Ohicagoje.
Susirinkimą atidarė p t a £ |
Ant. Nausėda, su malda.
1) Po perskaitymui proto
kolo iš praeito susirinkimo,
buvo pakeltas balsas, kad po
nas J. Elias tapo bereikalin
gai įžeistas už nuomones ir
kalbas, pasakytas praėjusia
me susirinkime.
Protokolas tapo priimtas su
pataisymu virš minėto para
grafo, ty. išbraukti bereikalin
gus užgavimus pono J. Elias.
2) Komisija knygų peržiū
rėjimo: Jonas Petraitis, 4358
$o. Washtena\v Ave., Anast,
Valančius, 1442 So. 49th Ave.,
Cicero, 111., Kazimiera Vara
navičienė, 715. W. 28th St., iš
davė raportą sekančiai:
Per visus 1918 metus įplau
kė į Centrą Labdarybės nau
dai $12,476.67. Pas "iždininką
ant rankų buvo likę 1917 me
tų $806.86. Taigi išviso su
sidaro $13,283.53. Išmokėta
per 1918 metus, kaip tai: už
žemės paskolą, nuošimčius ir
miesto taksas $11,970.10.
Su 1 diena sausio, 1919' m.,
buvo ant rankų pas Centro iž
dininką Labdarybės pinigų

prisiegos reikšmė snmažėjo.

raliaus. Visi Prancūzijos bur- $1,313.43.
3) N u t a r t a , Kad t a pati kny
Tą pajutę teisininkai prisie- gundai padėjo ^anglams daua t y - v a r g i n t i šalį, t i k ė d a m i žodžiais

gų peržiūrėjimo komisija pa
raštininko
džiai daboti, kad bausmės už ginti Prancūzijos nelaimes ir tikrintų finansų
kreivą prisiega butu smarkios. moteriškės,skelbusios savo ne knygas, kuris nepribuvo per
£TU n e p a n a i k i n o ,

tik

ėmė
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Mūsų Chicagos Mergaitėms ir Vaikams

:

s
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Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūtų gerai
apsipažinę su mūsų Butter-Nut Boy. tas mažas vaikelis, kuris mus perstatė per ilgus laikus.
Mes norime, kad jus jam padėtumėt pašvenčiant savo atliekamą laiką mums už kurį mes
jums užmokėsime. Ko mes jus prašysime, tai lengvai padaromas dalykas tiktai reikia savo
jį padaryti, o tuomi galite gauti vieną iš siūlomų sumų pinigų.
Norint, kad daugiausia Chicagos vaikų ir mergaičių pasinaudotų šia proga ir imtų dalyvumą šiame darbe, mes nutarėme priimti sekantį plianą, kurį mes norime, kad jus atydžiai perskaitytumėt, kad paskui nebūtų nei jokių nesusipratimų, ir kad žinotumėt, kas yra
reikalaujama nuo JŪSŲ ir ką MES darysime išnešdami ta plianą.
.
Pirmiausia, MES norime žinoti, kiek jūsų apielinkėj yra žmonių, kurie perka MŪSŲ
duona ir piragus ir nuo ko jie perka.
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Norim gauti tokias informacijas, mes už tai jums užmokėsime už tokius listus ant, ku
rių bus surašyta vardai, tuos listus galima gauti pas savo grocerninką.
Grocerninkas galės gauti tiek listų kiek jis norės.

.

Jus turite labai atydžiai tuos listus išpildyti.
Raštas turi būti aiškus ir adresai pilni ir teisingi.
Informacijos kokias priduosite turi būti absoliutiškai tikros ir teisingos. ,
Listai kurie nėra teisingi, negalės būti priimti, nes visi listai bus sučekiuoti, del patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargus išpildant šituos listus, ir prisilaikykite
priduotų instrukcijų, nes mes norime, kad jus gautumėt vieną iš šitų dovanų, kuriuos mes
siūlome.
štai kaip mes jums užmokėsime už jūsų darbą,:
Už 4 listus, kurie turės daugiausia vardų vartotojų mūsų duonos ar pirago $25.00.
Už 20 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vardų vartotojų duonos ir pirago $10.00.
Už 30 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vartotojų mūsų duonos ir pirago $5.00.
Už 50 listų, kurie turės sekantį didžiausią vardų vartotojų mūsų duonos ir piragų $1.00.
Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti šituos listus bus galima rasti ant listo kuri gausite
nuo savo grocerninko, pas kurį perkate.

f
Jie tikisi bausmėmis atsiekti garbę. Ilgainiu pasirodė, kad žiūrėti Centre knygų iš praė
ta, ka scnians atsiekdavo tikė- karalienė Izal>elė tyčia buvo jusių, metu.
4) Iškeltas pageidavimas
jiminė prisiegos pagarba. Te- pramaniusi tą paskaią uei sa
eiaus gyvenimas parodo, kad vo politiškų ir asmeninių tik patikrinti kiek randasi atsto
•ii V i
Pasi
kreivu prisiegu skaičius bai slu. Katra moteriškė turi dm- vų šiame susirinkhne.
•
KEPĖJAI
siai didėja ir liudijimo vertė sos viešai prisipažinti, jog ji rodė viso 42 atstovai.
teisme eina mažyn. Teisinin paleistuvavo, ta yra užtekti
5) Kaportas komisijos nuo
Butter-Nut, Victor Rye
nai
žema,
kad
melagingai
liu
kai tą mato, lindi ir neturi
išlaimėjimo loto.
B. Sekiecdytų.
Dixie Rye duonų ir
kuomi to patai svt i.
kis, 3427 So. Aubura Ave. pra
Šitą tiesą nauju prityrimu neša, kad paimta Sv. Jurgio
Schulze's Piragų
Neinteresuotas liudininkas.
sustiprino Vokietijos teisinai parapijos svetainė ant 33-čios
Žmogus beveik visuomet la devynioliktame amžyje. Kai- ir A u b u m Ave., ant pirmo
biau brangina savo reikalus kurios vokiečių
viešpatijos nedėldienio gavėnės, tai yra
••
negu grynąją tiesą. Todėl in norėjo būti labai padorios, dėl ant 9-tos dienos kovo, bet bu
teresuoto liudininko pasaky to išleido įstatų skaudžiai bau vo pageidaujama, kad butų
mas teisme yra visuomet įtar džiančių vyrus už užkabinimą perkeltas ant tolimesnio laiko.
tinas, šitą tiesą žinojo senie moteriškių. Vienos moteriškės, Taip-gi buvo raginama, kad
ji Bažnyėios teismai, dėlto išskiriant registruotas paleis visos kuopos stengtųsi par siųsti) vardus ir pavardes kis, 3427 So. Auburn Ave, J.
,> neleisdavo prisiegti nei ap tuves, liudijimas skaitėsi už duoti kuodaugiausiai * tikietų gerb. prof., kun. Bučiui, 2634 Gurinskas ir B. Balanda.
kaltintojo nei skundiko gimi tektinu prirodymu teisme ši del iSlAim»*jiir.o loto, n'Js tie W. 6Jtb St.
Buvo pageidaujama, kad
Buriamos sveiko, darbe rasi smagrnniQ,
nėms, nes tųdviejų
reikalas tos rųšies kaltėms pripažinti. tikietai bus geri įžangai j ren
9) Nuląrta Labd. Sąj. Cent komisija garsintų per laikraš*
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.
priederme yfa saugot save nuo liga. Turint šalti ir nebandant
skaitėsi judviejų giminiu rei
Trumpu laiku pilni teismai giamą -vakarą arba koncertą. ro pikniko leisti i.sUimėjirr.ui čius viršminėtą koncertą ir Kiekvieno
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą liga. Menkiausi? niksterejimas
kalu. Šitas įprotis yra inėjęs į pasidarė tų bilų. Atsirado dau
6) Raportas Komisijos au spauzdinam^ mašinėle 40 d oi. buvo reikalaujama, kad komi gali vėliaus bnti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.
visas civilizuoto pasaulio teis gelis moterų
neregistruotų kų rinkimo. Kun. Zaikauskas vorlcs it laikrodėlį 10 dol. sija paskelbtų tikrai kokioje
mu taisykles.
dienoje įvyks virš minėtas va tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
paleistuvių surašuose, bet už eiti rinkti aukas apsiima kad vertės.
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumati'ziuą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
karas.
ir
tuo
jaus.
Tiktai
laukia
pa
Visas
darbas
pavestas
pik
Nors šita taisyklė naudotis tektinai drąsių, kurios tyčia
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira geriauses.
14) Komitetas nuo baliaus, Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose.
tik neinteresuotais liudininkais provokuodavo vyrus, o paskui velijimo nuo J o Mal. arkivys niko rengimo komisijai: An,
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi
tikrink ar yra IKAKA. vaisbaženklis ant haksiuko. VISU
kupo.
B.
Sekleckis
praneša,
kad
del
Valančiui,
1442
So.
49-th
Ave.,
išrodo labai graži iš lengva, reikalaudavo iš jų labai dide
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir65 centai nž bonkutę.
Gaunamos
visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos,
7) Išrinkta komisija susi Cicero, 111., kuris pagamins baliaus paimta Šv. Jurgio pa
fečiaus gyvenime sunku ją iš lių užmokesčių. Vyrams neF. A D . RICHTBR & CO.,
Išlaimėji- rapijos svetainė, ant 12 d. spa
pildyti dėlto, kad vienai pu- apsimant jos juos paduodavo žinoti su J. Mal. arkivyskupu 200 serijų tikietų.
74—80 Washington Si
" sei, einančiai teisman labai į teismą. Kitos pasitaikiusios reikale Liet. Našlaičių Prie mas įvyks pikniko darže. lio, 1919 m.
Ncw York.
15) P-nas B. Šlikas kalba,
lengva užinteresuoti liudinin suseiti su turtingu vyriškiu to glaudos. Į komisiją inėjo se Centro piknikas įvyks 20 d.
ką savo laimėjimu. Užtenka kioje vietoje, kur nebuvo liu kančios ypatos: Ona Žilvitie- liepos, 1919 m., National G ro kad Lietuvių Labdaringa Są
4Jtitrrrr,utt
t rrrazzzz.
junga leistų mėnesinį žurnale
pasidalinti tuomi ką teismas dininkų, nei nebandydamos jį nė, 3315 So. Halsted St., Ago vė darže.
10) P-nas J. Venckus, narys panašiai kaip daro svetimtau.priskirs gauti iš priešininko. gundyti, tik stačiai pareika ta Petraitienė, 4358 So. W a ,
laudavo, kad jis išsipirktu iš shtenow Ave,, B. Sekleckis, Labd. Sąj. 5-tos kuopos, paau eiai, kuriame butų garsinamas
Du liudininku.
negarbingo ir bausmingo teis 3427 So. Auburn Ave., ir^An. kojo Centrui iolM^čjim/ii lai Labdaringos Sąjungos stovis
f
Tečiaus tokios nesąžiningos mo. Panašių atsitikimų buvo Valančius, 1442 So. 49-th Av., krodėlį 10 dol. vertės.
ir varoma didesnė agitacija
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal
Cicero,
111.
boje
prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą " T H E
daug
ir
del
jų
prisiėjo
sušvelsutartys teisiamojo ir liudinin
11) Duotas įnešimas, kad ir Labdarybės naudai.
HISTORY OŲP T H E LITHUANIAN NATION AND ITS P R E S E N T
8) Agitacija kaslink garbės šįmet butų renkamos aukos
ko būva nepastovios dėlto, nyti smarkiuosius įstatus apie
NATIONAL ASPIRATIONS".
Kelis tūkstančius tos knygos egz.
Susirinkimą uždarė pirm.
Drdugija
išsiuntinėjo
Suv.
Valstijų
augštesniems urėdninkams ir dip
narių.
Nutarta, kad visos Kapinių Dienoje ant. Šv. Ka Ant. Nausėda. Maldą atkalbė
kad jos yra nedoros. Kas drį viešąjį padorumą.
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams.
Reiktų, kad ir plačioji
kuopos, savo garbės narių pa- zimiero
sta nedorą sutartį daryti, tas
visuomenė
padėtų
knygą
išplatinti
t
a
r
p
įtekmingų
veikėjų čia ir užkapinių.
įnešimas
jo kun. Vaičiūnas. .
Moteries psichologija
rubežyje.
Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros
užtektinai nedoras yra, kad
vienbalsiai priimtas ir išrink
apdaruose.
.m
Jonas
Purtokas,
prot.
rast.,
Moteriškė
negali
viešai
sa
P
r
a
k
a
l
b
a
knygai
parašė
garsus
Amerikos publicistas ir a m b a s a 
sutarties nepildytų. Tada pri
keršto, kad Juozapas pabėgo, t a komisija pagaminimui žen
dorius
Eagan.
Prezidentas
Wilson,
kuriam
išvažiuojant j Prancūziją
4437 So. Fairfield Ave.,
gautasis išpasakoja, kaip bu kytis, kad ji paleistuvingai kada ji norėjo ji į purvą į- klelių.
Komisijon inėjo se
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
Chicago, 111.
jos sekretoriui, pripažindamas, kad. TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E
vo. Kuo daugiau tokių sutar gyveno su vyru, jei ji nėra in traukti.
kančios ypatos: Ono Žilvitieknyga busianti tikrai naudinga.
čių p r a e i n a daryti, tuo vei teresuota. Būdama interesuo
nė, 3315 So. Halsted St., Ago
"DRAUGAS", 1800 WEST 46-th S T R E E T .
CHICAGO, ILL.
Užbaiga.
ta
ji
negali
būti
liudininkė
tam
kiau jos . gali būti susektos.
t a Petraitienė, 4358 S. Wash- KONSTITUCIJA PRIIMTA;
IŠRINKS PREZIDEN
Dėlto senas Rymo teisės įsta pat dalyke. Kas tiki jos žo
Šitas straipsnis nieko ne tenow Ave., ir Emilija Dar
tymas ir reikalavo teisme nor^ džiais, tas beveik beabejonės kaltina nei neteisina ir nesiki gaitė.
TĄ.
Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms
tiki
melu.'
ša į svetimus ginčus, tik pri
12) Stanislovas
Jucevieia
dviejų liudininku.
Bedarant
Weimar, vas. 10.—(Suvėlin
Nekartą moteriškė tikrai mena senas teisių mokslo tie apsiėmė sutvarkyti Lab. Sąj.
sutartį su dviem liudininkais,
ta). Vokietijos tautinis susi
gaunamą iš laimėjimo pelną paleistuvauja su kuom nors, sas: 1-o kad vieno liudininko 13 kuopą ,So. Chicagoje.
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga
negana,
2-o
kad
interesuoto
bet
tą
ji
myli
ir
nenori
jam
rinkimas
priėmė
nrovizijonalę
13)
Susižinojimui
su
kun
reikia dalintis į tris dalis. To
liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalas:
padaryti
nemalonumų.
Puti£aliudininko
žodžiai
nėra
tiesa,
Kemėšium
kaslink
rengiamo
•
konstituciją
su
mažais
pataikiu būdu jos tampa mažesnės
i Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pL
ro
pati
apskundė
savo
vyrui
3-o
kad
pavojinga
yra
tikėti
vakaro,
kuris
atsibus
9
dieną
symais.
-įr mažiau patraukia prie ne
Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av.
doros ir pavojingas kreivos Juozapą, buk jis norėjęs ją su moteriškei, tvirtinančiai savo kovo, š. m., į komisiją inėjo Prezidentas šaliai bus renka r
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų.
teršti. Putifarienė melavo is negarbę.
Kun. P. B.
sekančios ypatos: B. Seklec- mas ateinantį trečiadienį.
prisiegos.
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SVARBUS PRANEŠIMAS!
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Penktadienis, vasario 14 1919

DRAUGAS
"Nenusimink, aš tave palauksiu ir mudu abu įeisime
| drauge vėliau".
"Gerai, bet kam tu daraisi nesmagumų del m a n ę s ! "
APIE
*'Raišus daiktas", atsakė Jokūbas. *'Labai as čia to Įiaisauf Kad aš turiu, .ką valgyti ir gerti ir da susišilti, kada šą
la, aš nieko daugiau nepaisau".
Galop Steponas apsidirbo su duona ir juodu anėjo į mo
AIRIJA.
_—_^_^————
kyklą. Mokytojas užrašinėjo susivėlinusių pavardes ant juo| dos k-ntos kad paskiau nubaustų.
(Žiūrėk " D r a u g o " 32 num.)
"Jokūbas Tamsonas", tarė jis, šnairuodamas į Jokūbą.
Karolis negalėjo iškarto suprasti, kodėl jo tėvukas taip a
dabar į jį pradėjo žiūrėti su taip daug išreiškiančių žvilgsniu. Trečią kartą šią savaitę tu jau susivėlinai. Aš tau šiandien,
Nekuriuos giedojimo punktus eia paduosiu ir jus suprasime, ponuli, duosiu rykščių. Stovėk prie mano stalo. O tu, Stepo
kaip ir Karolis, ką manė senas ponas, tėvukas, į savo anūką. nai G rijau, esi niekam netikęs vaikezas kokio visame Lon
done nerasi. Eik ir atsistok kampe ant kvailių kėdutės su
Tai buvo gegužėj rytmetys,
kvailių kepure ant galvos".
Šviesus, gražus šventadienis,
Ir taip toliau,kolei buvo peršaukti visi
ir kiekvienas
Kad Jėzus savo Motinos prašęs,
gavo savo bausmę.
Ar gali eiti J i s pažaist, ir t. t.
m
Jokūbas drąsiai ištiesė savo rankas. Jis žiurėjo į Stepo
Jėzus da mažulis išėjo pažaisti ir nuėjo, kur buvo daug
ną ir jam merkė matydamas, kad tas vargšas mažutis yra
vaikų susirinkusių. Jis tarė: " A r galiu aš pažaisti, vaikai, su
baisiausiai nusiminęs, kad šitas del jo turi kentėti. Be to Jo
jumis drauge ? Ar jus žaisite su Manimi!''
kūbas pakėlė galvą ir pažiurėjo aplinkui su tokiu šalčiu ir pa
Bet jie J a m atsakė, " N e " —
nieka, kad mokytojas įpykęs kirto jam su rykšte per galvą.
Jie buvo ponų ir ponių vaikai;
Į tai žiūrint, kiekvienas mažo Stepono kūno kaulas pasipil
O Jis iš visų neturtingiausias,
dė skausmu. J i s vos ne vos galėjo tiesiai stovėti ir niekaip
Gimęs gyvulių tvartelyje.
negalėjo sulaikyti ašarų, kurios per veidus riedėjo.
Malonus Jėzus į Jį kreipės,
" O ką, ar nori savo burną nugraužti?", pajuokė mo
•
Ir nei juokės, nei šypsojos
kytojas. " T a i reikėjo, aš manau, padaryti prieš ateisiant į
Bet ašaros liejos iš J o akių
*
mokyklą".
Kaip gasųs lietus iš debesų.
(Daugiau bus).
Karolis vis labjau raudo ir jautėsi labai nepatogiai po
tėvuko žvilgsniu. J i s numanė, kad tėvukas matė jo nemanda PRINCAS HENRY REIKA
gumą, kokį jis parodė rytmetyje mažam baltų pelių parda
LAUJA VOKIETIJAI
vėjui.
MONARCHIJOS.

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
KUDIKEU JĖZŲ

L

I r šis n e t u r t ė l i s , k u r i s g a v o įeiti į k o n c e r t ą , d ė k a t ė v o

Santvello, savo vienatinio prietelio, kuris, kaip galėdamas,
lengvino jam gyvenimą, džiaugėsi dabar, kad jis yra pana
šus į savo brangiausią Viešpati, kuris su savo Švenčiausia Mo
tina del mus kentėjo neturtą, vargą ir panieką.
Nieko nesakė senas ponas. Kada atėjo Kalėdos ir pelių
pardavinėtojas atsilankė į Feltonų namus, jaunasis Feltonukas, priėmė jį su labai maloniais žodžiais, atvirai su juo ka bejosi, gailėjosi ir perprašė už savo žiaurius žodžius, kuriuos
ištarė pas? sniego žmogų ir visas, gautas-Kalėdų dovanas, ati
davė vargšui pelių pardavėjui.
Po šio atsitikimo jis pasidarė visiems vargšams taip ge
ras, kaip jo tėvukas. Labjausią mylėjo Karolį Fox, kuris da
bar turėjo nuolatinį darbą mažo seno pono sode. Vaikai pasi
darė tokiais prieteliais, kad kuomet juodu išaugo, o senas
ponas ir jo sunūs mirė ir anūkas paveldėjo jų turtus, jis savo
vienvardį, buvusį pelių pardavinėtoją, neatstumė, bet padarė
jį savo gerybių užveizda ir net daugiau, kaip užveizda, nes
savo prieteliu ir geriausiu patarėju.
Brangus vaikeliai, žiemos ir dabar yra šaltos, kaip ir se
niau; neturtėliai ir dabar tikrai kenčia. Daug aplinkui mus
neturtingų, ligonių, nuliūdusiu. Jei negalime duoti jiems aimužnų, jei negalime vaikščioti aplinkui su gailestingumo ir
meilės darbais, tai galime nors brolišką suraminimo žodį į juos
pratarti. Mes privalome mylėti visus, kaip trokštame, kad mųs
visi mylėtų. Ar tai daug, jei reikalaujama nuo mųs, kad pa
tartume kelius padrąsinimo žodžius nusiminusiems, kad išsi
žadėtume mažmožio dėlei sušelpimo vargstančių. Ar daug? Ne,
tai niekis. Ar gali būti kas nors perdaug daroma iš meilės mųs
geriausio Viešpaties? Mes niekuomet ir niekada negalime už
tektinai J o mylėti, niekada nepajiegsime padaryti tiek, kad
nors milijoninę dalelę mųs dėkingumo galėtume J a m išreikšti.
Nepamirškime brangiausios mūsų Motinos, Marijos, prašyki
me Jos pagelbos, kad save ir visą, ką geriausio turime, pavestume Jam, kaipo Kalėdų dovaną. Paveskime savo dovanas per
Ją, nes galime tada tikėtis, kad jos bus priimtos. Nes Jos sū
nui patinka viskas, kas J a m duodama per Jos rankas ir mes
pasiliksime išganyti per Jos globą.

Tik su senąja tvarka vokiečiai
busią laimingi.
Londonas, vas. 12. — Laik
raštis Hamburg Nacliriehten,
kurs pastaraisiais laikais daug
rašo apie Vokietijos ateitį,
tarp kitko pažymi, ką apie tą
ateitį sako buvusio vokiečių
kaizerio brolis, princas Henry.
Anot Nacliriehten, princas
Henry tvirtina, «jog jei Vokie
tija nori sulaukti laimingos atęities ir reikalingos tvarkos,
vokiečiai privalo išnaujo su
grąžinti šaliai monarchiją ir
tokį
ekonominį
gyvenimą,
koks buvo pirm karės.
Imperija, sako princas, iš
naujo turi but pavesta senajai
dinastijai ir Prūsijos vadovys
tei. Gi tie, sako, parazitiniai
kareivių ir darbininkų sovie
tai kuoveikiaus turi but su
griauti.
Princas lygiai pataria atnau
jinti senovės būdu disciplinuo
tas sausžemio ir jūrių spėkas.
Leisti žydams didesnę intaką
turėti prekyboje, industrijoje
ir politikoje.
" T u o m e t " , baigia princas
Henry, "senoji vokiečių gies
mė "Vokietija augščiau už
viską" išnaujo bus tikra >>
•* •..

ANGLIJA.
<<

Ar esi čia, mano Jėzau?"
L

NVO $1 IKI $25 B1LJE VAIKUI AR
MKiu.\iii:.i:
Visi vaikai ir mergaitės Chicagoj
y r a kviečiame per Schulze Baking
Kompanija padirbėti už kuri dirba
jiems y r a skiriama $500 piningai kurie bus t a r p e j u paskirstomi.
Vaikai ir mergaitės kurie apsiimsite šita darbą atlikti, pirmiausia nu
eikite pas artimiausi
krautuvninka
kuris užlaiko ScrulEe Duona a r piragus ir paprašykite savo k r a u t u v n i n k o
k a d jis priduotu j u m s blanku. Jeigu
jusu k r a u t u v n i n k a s neturėtų
šitų
blanku tai kreipkitės tiesiai į Schulze
Baking Kompanija.
Vaikai ir mergaitės tuomet gali
pereiti per n a m u s savo giminių ir pa

Vieną šaltą lapkričio rytą mažas Steponas bėgo gatve
į mokyklą. Laikas nuo laiko jis sustodavo tai nusišluostyti sa
vo akis pamėlynavusiomis rankomis arba susiteršusia skepe
čiuke, tai duoti liuosybę giliam, širdingam dejavimui. Kuo
met jis ėjo pro duonkepio krautuvę, nerimasties pilnas verks
mas pakilo jame. Mat, jo vakarienė buvo duonos plutelė, o
šiandien pusryčių visiškai negavo.
Stepono tėvas nedirbo. J o motina mažai uždirbdavo, tai
vienur, tai kitur patrusdama, bet ir tą uždarbį dažnai išverždavo nuo jos vyras ir pragerdavo. Pasigėręs mušdavo savo
pačią ir vaikus. Taigi vargšas Steponas šalę šalčio ir ba
turėjo daug kentėti nuo kirčių. Tą dieną jis visiškai netiko
prie darbo mokykloje.
"Sveikas, Stepu k " , suriko kas tai užpakalyje jo, kuomet
jis pasuko pro kampą ir jau buvo prieš pačią mokyklą, " k o tu
taip verki šiandien?"
Steponas atsisuko ir pamatė Jokūbą Tamsbną, daug dides
nį už save vaikėzą, bet gerą savo draugą.
" A s esu baisiai peršalęs, ir alkanas", jis tarė, " i r tėvas
pereitą naktį mane mušė, kuomet aš rėkiau, kad jis užgavo
motiną".
. .'Ar tu gavai kokį nors pusrytį?"
..
"Ne," ir Steponas pradėjo vėl verkti, ne^ jo vidurius grau
žė baisus alkis.
i
" Š e , " tarė Jokūbas, kišdamas ranką į kišenę ir ištrauk
damas iš tenai dvi duonos riekuti, užtepti sviestu—"gali im
ti abidvi-, mano tėvas ir motina abudu dirba, taip kad mes
turime dabar iki valiai ką valgyti".
Steponas noriai paėmė tą duoną nuo savo draugo ir atsi
sėdęs ant durių laiptų pradėjo ryti savo pusrytį.
" V a r g š a s " , tarė Jokūbas, žiūrėdamas į jį maloniai. " I r
tavo tėvas dirba dabar, kąf ,%
" N e " , atsakė Steponas. "Šią žiemą neturėsime šilumos,
Šią paskutinę savaitę motina negauna darbo, tai mes ir val
gyti menkai ką turime".
Štai laikrodis išmušė devynis sykiua ir mokyklos varpas
suskambino.
" O je tu mano", suriko Steponas, kuris buvo suvalgęs tik
pimoą riekutę.
•

Pranciškus Rekašis
mirė 12 d. vasario, 1919 m., 34
metų amžiaus. Velionis paėjo
iš Kauno gub., Telšių pav.,
Kartinęs parapijos, Rubulų
sodos.

sidiri
R tu jautiesi nusilpęs ir visai nusidirbesir sergH Aštrus skaudėjimai tau duria
strėnose kuris tavęs nepaleidžia? Tas reiškia kad tavo inkstai neveikia taip
kaip reikia. Persidirbimas, nuovargis,šaltis gripas viskas susideda prie nusilpninimo jus inkstu. Tuomet jums pradeda strėnas skaudėti kasdiena, galva pradeda
skaudėti jautiesi nusilpnės ir nenori dirbti. Nelauk ilgiaus kad neišsipletotu į ką
nors svarbaus. Gauk dėžutę Doan's Kidney Pilis šiandiena! Jos yra žinomos vi
sam pasaulyj kaipo geriausas vaistas del inkstu, jos pagelbėjo tavo draugams ir
kaimynams, pagelbės ir tau.

A

>

Amerike išgyveno 6 metus,
paliko Lietuvoj moterį ir 3
dukteris.
Laidotuvės atsibus subatoj
5 d. vasario, iš namų 2528 W.
46 place į Nekalto Pras. šv.
Marijos Panos Bažnyčią ir į
8v. Kazimiero kapines.
Giminės ir pažįstami yra
nuoširdžiai kviečiami dalivauti laidotuvėse.
/
L. Bodginas.

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako:
• — ^ ^

liuvo blogame padėjimo.

Doans atnešė greitus rezultatus.

Mrs. S. J. Komorovvski, Runn
Str., Gerea, Ohio, sako. "Aš
vartojau Doans Kidney Pilis ir
jos yra geros.
Aš
negalėjau
pavaikščioti užtat kad man taip
baisiai skaudėjo strėnas. Ma
no inkstai buvo labai silpni ir
dirbdavo labai nereguliariai. Aš
pradėjau vartoti Doans Kidney
Pilis ir jos mane sutaisė taip,
kad aš jau dabar esu sveika.
Kuomet nesijaučiu sveika vi
suomet vartoju Doans Kidney
Pilis".

Valentine Winko\vski,
Box
699 Bcssemer, Mich., sako: "AS
buvau labai blogame padėjime,
mano inkstai 'buvo labai blogi
ir aš negalėdavau
pasijudinti
taip mane visa skaudėdavo,
taip kaip peiliais varstydavo.
Man net akyse viskas maišydavosi.
Man p a t a r ė vartoti Do
a n s Kidney Pilis ir aš pamėgi
nau ir šiandiena esu sveikas".

Mrs. Oliver C h u r h ą r t ,
Sauk
Rapids, Minn., s a k o : ' "Aš k e n 
čiau su dideliu
skaudėjimu
strėnose taip rodosi, k a d k a s
ims ir n u t e m p s j a s Žemin, taip
kaip kr„d kokia voga butų. Ma
no šlaunis visuomet buvo s k a u 
damos.
Mano galva visuomet
skaudėdavo aš p a s i i a r i a u labai
nerviško, negalėdavau miegoti.
P a m ė g i n u s m a n Doans Kidney
Pilis tuojaus jaučiau didelj p a 
lengvinimą
ir šiandieną
esu
sveika
ir j a s
rekomenduoju
kiekvienam vartoti, k u r i s p a n a 
šiai kenčia".
1

.
•

Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj
Buffaio, N. Y. M r s .

Girtuoklio Išpažintis
gitą knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bendrovės laida. Turi 59 puslapius.
Kainą tik
. v . . . 20e.
"Pražudyaas Gyvenimas'' tinka mūsų knygynams. Daudelj jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis.
"Pražudytas Gyvenimas" vienakis gražiausių apysakų.
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti,
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti
savo klaidingą gyvenimą.

šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams doyana prie kalėdo
jimo.
Nes abribuotas skaitlius atspauz-

Adresuokite:

W

DOAN

g

»• •-

- .

• •

•
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VYRIŠKŲ DRAPANŲ
BARGENAS
tfaujamadiniai,
daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar p a r 
siduoda po $15. ir $25.
Naujai daryti gatavi nuo $15
iki $36 siutai ir overkotai, nuo
$7.50 Iki $18.
Pilnas pasirinkimas kailinių
pamuštų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo $25 ikį
$35. Dabar $6 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai.
ATDARA KASDIENA
Nekėliomis iv vakarais.

1416 S. Halstod $(., Cnioago, UI.

;

60 centų už dėžutę, Foster-Millburn Co.,
Y

B

8. GORDON,
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Kidney Pilis

•

n ir i

pagelbėjo.

Negalėjau pavaikščioti.

\

arba

^

Doan'.-. pilnai j ė

J o h n "W. -Miller, mėsininkas,
503 S. Fifth Str., Little Falls,
Minn. sako: "Nuo s u n k a u s d a r 
bo m a n o strėnos taip baisiaipradėjo skaudėti, k a d a š nieko
negalėjau- dirbti ir m a n o šlau
nis taip skaudėdavo, k a d t u r ė 
davau po keletą dienų galėti.
Mano inkstai dirbo labai n e r e 
guliariai.
Aš negalėdavau at
sikelti anksti išryto.
Aš p r a 
dėjau
vartoti
Doans Kidney
Pilis ir jos m a n s k a u s m ą t u o 
jau palengvino ir d a b a r j a u 
čiuosi uvoikas.

Pražudytas Gyvenimas

t

Kentė ilgą laiką.

Mrs. M. Malecki 333 Berlin
Str., Berlin, Wis„ sako: "Aš
negaliu užtektinai išgirti Doans
Kidney Pilis kiek jos* gero man
padarė.
Mano strėnos buvo
taip skaudamos kad negalėjau
dirbti. Savo namu darbo n e 
galėdavau • miegoti per s k a u d ė 
jimus.
Aš suvartojau dvi dė
žutes Doans Kidney Pilis ir
jos man pagelbėjo. Mano strė
nos y r a dabar stiprios ir m a 
no inkstai
taip
sureguliuoti
kaip reikia".

F. M. Schramkovvski, barberia, 1429 N. Paulina Ave:, Chieago 111., sako "AS - negalėjau
nieko pakelti, kuomet pasilenk
davau, tai negalėjau
atsitiesti,
mane lumbago taip baisiai vai-gino. Aš teisiai per keletą die
nų negalėjau pasijudinti.
Vie
na dėžutė mane pagelbėjo, o ki
ta dėžutė
sureguliavo
mano
inkstus
ir
sustiprino
mano
strėnas. Aš jaučiuosi labai ge
rai dabar.

žįstamu savo apielinkej ir surinkti vi
su tu žmonių vardus kurie Schulze
Duona a r Schulze piragus vartoja ir
vardus tu krautuvninku nuo kurių
jie perka, šitie vardai ir adresai tu
ri butl surašyti ir tuomet pasiųsti j
Schulze Kompanija.
Dvidešimts Penki Doleriai bus duo
dami piningais keturiems v a i k a m s ar
mergaitėms kurie prisius keturius il
giausius listus; dešimts dolierių bus
duodami dvidešimts mergaičių a r val
ku kurie turės sekanti ilgiausia lista,
penki dolieriai bus duodami kiekvie
nam trisdešimts vaiku kurie prisius
sekančius ilgiausius listus ir po vie
na doleri bus duodama kiekvienam
penkiadešimts vaiku a r mergaičių ku
rie prisius sekančius ilgiausius listus.
Čionals nepaprasta proga apie 100
vaiku kurie norite pasidaryti sau pi
ningu taigi nepraleiskite nei vienas
bet tuo j a u s imkitės už darbo. Didžiau
sia svarba guli tame kuogreičiausia
pradėti kol kiti tau neužbegs už akių.
Atsiminkite kad tiktai vienas dalykas
yra tai reikalingas tai blankos, o pas
kui j u s vistiek begiojate tai tuom pa
čiu laiku galite aplankyti savo d r a u 
gus pažjstamus ir kaimynus ir surin
kite j u v a r d u s kurie vartoja Schulzes
Bread a r Cake" o paskui prislųskite
listus i Schulze Baking Company, 76
West Monroe Str., Chicago, Illinois.
Darbas prasidės dabar tuojaus ir
tęsis lyg Gegužio 1-mai.

'"DRAUGAS" PUBLISHING 00.,
1800 WKST 46-th STRBJJT,
OBICAGO, IU..

;

Negalėjo nieko pakelti.

Nusipirkite labai gražia knygelę vardu:

Reikalaukite tuojaus.

.
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KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI.
Turime gerą, išteklių šių knygų:
1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
30c.
2. Patarmės Moterims
J5e.
3. Krikščionybė ir Moteris ....
5c.
4. Gyvenimas Šv.. Stanislovo
20c.
5. Girtuoklio Išpažintis . . .
,
20c.
% Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti
„
gc.
7. Marksas Antrasis
i . . . . - 8c.
8. Ara yra Dievas?
§c
9. Giordano Bruno
i
^
10. Koperninkas ir Galilėjus
5c
11. Į socijalistų rojų
5c
12 Socijaiistų norai ir darbai
,..,
,
5c
13. Revoliuoijonierių tarpe
5c
14. Apie Apšvietę
j
25c
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WBST 46-th STJtEBT,
OBI0A0O, jgjfr

Penktadienis, vasario 14 1910

••

DRAUGAS

•• • • • • • • • « • • • • • • • » * » •
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lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL.
Ciceros katalikiškųjų draugijų
domai.
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ALEX. MASALSKIS

Vaikai ir jauni ^vyrai vi
sur uždirba gerus pini
GRAIIORIUS
gus imdami užsakymus
ant "Ranger" bicycles ir
bicycles ratapliankus ir
Lietuvis grasundries..
boriuH
Atlie
Tu turi teise pasirinkti
ka
v
i
s
o
k
i as
tokj stilių koki nori Molaidotuves
ko
torbike modelio, "ArchFrame", "Superbe",
pigiausiai. Tu
"Scout",
"SpeciaI",
riu aavo karą
"Racer", ir tt. Tu ga
bonus ir auto
li pasivažinėti liuosamobiliu*.
me laike — po pitų.
iš mokyklos išėjus, va
Taipgi didės
karais ir šventądiencis
— gali prikalbinti sane
dalj grabv
draugus, kurie per tė
patys dirbau:*.
ve užsisakys. Kiekvie
nas Ranger parduotas
turi su savim B metu
3307 AUBUBN A.VM
gvarancija ir 30 dienu
T « ! t p i , n u K » O r o » e r *J S i
išmėginimui
sutartj
važinėjimui.
frT »- • • • m — •• m — • — « " •» — —' » — • •' • •
1$ Fabriko tiesiai. —
Kiekvienas
pirkėjas
Rar.ger dviračio (ant
r?r!^
mūsų pieno) tiesiai iš iiiuiiiiiiiiiniKiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii
fabriko važinėtojui gauųa augštps rū
šies dviratj, kuris yra gvarantuojamas Hesld. 933 So. Ashland Blv. Chtcft**
ir perkamas už fabriko kainas, su 30
Telefonas Haymarket 2644
dienu išmėginimu.
Jeigu nepatinka,
gali sugražinti; m e s iškaščius* užmo
kėsime.
Pristatome jums dykai. Mes užmokė
sime visus pristatymo iškaščius ant
kiekvieno Ranger tiesiai iš mušu raBasas gydytojas lt chirurgai
briko Chicag-oj i jūsų miestą.
Jeigu
nori būti važinėjantis agentas ir nori
Specijallstas Moterlžkij, VyrlSkv
gera dviratj už žema kainą, rašyk
Vaikv ir vlsy chronišku ligų
šiandien, o mes prisiusime fums didelį
Ranger Katalogą dykai ir pilnus pa Ofisas: 8354 So. Kalsted BC, Chlcag*.
aiškinimus. Adresuokite:
Telefonas Drover 86 9 S
VALANDOS: 10—11 ryto I — t po
tiletų 7—8 vak. NedėliomJs l t — I I d.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

—-8
siams. Doras darbininkas nė
ra taip tamsus, k a d tikėtų,
jog skrajojantis karvelis nuo
saulės iškeps ir nutūps ant
lėkštės socijalizmo galybei už
ėjus. Ramybė ir laimė padi
dėtų tik tada ant žemės, jei
žmonės daugiau ir geriau dirb
tų užlaikydami tiesa ir teisy
bę, kaip Kristus mokino.
Vietinis.

> m — m • mm. mįk

Žieminio Tavoro

Pėtnyčioj, vasario 14 d.,
1919 m., 8 vai. vakare, Šv. An
tano parapijos svetainėje vie
tos Tautos Fondo 59-tas sky
riaus atsibus susirinkimas su
• =
tikslu aptarti apvaikščiojtiną
"Lietuvių Dienos", 4 d. kovo.
Motinos, kurios nori sutau
Šita didelė drapanų krau
sių metų.
Todėl kviečiame
ROSELAND, ILL.
tuvė yra g*erai žinoma Glevevisų katalikiškų draugijų val
pyti pinigus ir parėdyti savo
lando lietuviams. Kiekvienas
dybas ir atstovus dalyvauti
Vasario 9 d., buvo Vis\t
sūnaičius ir dukraites, lai at
šiame susirinkime, kur bend Šventų parapijos svetainėje
pirkęs joj kokį nors drabužį—
silanko į šitą krautuvę laike
rai aptarsime dienos progra prakalbos tikslu sutverti vie
bus nusipirkęs geresnį ir už
mą.
tinėj kolonijoj Moterių Są
pigesnę kainą.
šio išpardavimo.
Su pagarba,
jungos kuopą. Gerb. kalbėto
CYCLE
3B
jos: p-lė JakaviČiutė ir p-lė
T. F. 59 sk. Valdyba.
——
Brenzaitė plačiai paaiškino a^ ^ ^ ^ Dept.ooo Chicago.U.S.A.
flS2ll2IIIIItlIIIIIIIIIIllllllIIIIlHlllllllIIIIIin
CICERO, ILL.
pie moterių organizaciją, jos
K—>.
» » » » ' — « » » » » » i » » i w » —— • • »yt
įiifiiiiiiiiiiiiiiiiinifiifiiiiiiiHiiiiiitiftiifif
Nors moterių neperPėtnyėios vakare, vasario tikslą.
v
14 d., 7:30 vai. vakare atsibus daugiausia susirinko, bet pra
labai svarbus Spaudos Savai kalbomis visos Užganėdintos.
DRY GOODS
3109 So. Morgan Street
Sutverta
tatai
tapo
nauja
L.
tės komisijos susirinkimas.
1800
W.
47th
kamp.
Wood
Sts.
OHIOAGO, jLumom
Taigi kviečiame visų draugi R. K. Moterių Sąjungos kuo
Telefonas Tardą MSS.
Mes duodame dvigubas stempu*
pa, Roseland, 111., į kurią įValandos:—8 Iki 11 16 ryto;
jų atstovus tan susirinkiman.
Ketvergais ir Subatomts.
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
: tojo pradžioje 25 narės. Tuo
Dideliame pasirinkime
gaunami,
Yra daug svarbiu dalykų ap
tais nuo S iki S vai. vakarą.
Savininkas
Visokie materijolai, vaikams drabu
jau tapo ir valdyba
naujai
žiai,
si«bės
ir
jakutės.
» » » — • » • » » • » » » » » » » » » • mįĖ
tarimui.
m*—
kuopai išrinkta.
Pirmininkė
Spaudos Savaitės Komisijos
p-nia Susnienė, vice-pirm.
• * • • • - «
X*****-"*"*
Valdyba.
.
—p-nia Pečiukaitienė, finansų
ir protokolų raštin. — p - n i a ISSEKRKEBIEIBI
ELIZABETH, N. J.
PRAKTIKUOJA 2« METAI
Simėnienė, iždin. — p-nia
Gyvenimas ir ofisas
PLUNKSNOS,
Oi tie lietuviški
veikėjai! Plungienė. Kasos globėjos: — perstatantis Amerikos ir tai- 1
314t Ko. Morgan St.. Kertė BĮ fit.
iiiiiiiiiiiiiiiininuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
K a d a jie susipras ir paliau^ p-nia Frajerienė ir p-nia J a  kliunki] por^alę .šioj karėj, kur
OHIOAGO, DJL
Specijalistas
sinskienė. Maršalka — p-nia dalyvaus kareiviai. (Yra čia
klaidas d a r y t i .
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų
Sausio 19 d. viena draugija Strumilienė. Dvas. vad., kun. keletas jų sugrįžusių). Kelios
OFISO VALANDOS
Iki
9
ryto,
nuo 12 iki 2 po piet
i*.
Lapelis.
kuri nešioja vardą šventojo,
lietuvaitės-Vvtės vaidins Rauir
nuo
3
iki
S,30 vak. Nedėlios
Rengiamas
Mes siūlome geriausio aržuolo skuvakarais
ofisas
uždarytas
svarstydama apie padidinime
>.os padams šmotelius nuo 20c iki
Ateinantis kuopos susirinki- dono Kryžiaus seseles, CoTelefonas Tardą «87. ,
25c už pora, geriausio aržuolo skure
savo kapitalo, nutarė uždėti aias bus 16 d. vasario, bažny lumbia, Liberty
ir tt. Dar
!•' •
K
m
*
a*
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, » « • *
po du dolieriu bausmės tiems, tinėj svetainėj, 1 vai. po piet.
"
"
--....»
'
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, •
•t
kitos bus pasirengę tautiniuo
kurie nesilankys į parengtą
apeacams peilis, guzikai ir kitokios
Prot. ir l'in. raštininkė,
se rūbuose. Bus vaidinta du
Dr A. E. RUTKAUSKAS
reikalingos tulšis už labai žemas kai
stato scenoje
balių su svaikalais. Mat jiems
Paulina Simėnienė.
veikalu: "Degtinė'' ir "Či
nas, ateikite ir persitikrinkite.
Telefinas McKinlay 5784
neužtenka, kad žmogus tikie
GYDO VISOKIAS LIGAS . .
gonės atsilaikymas".
Leather & Finding Store
ROSELAND, ILL.
tą nusiperka del draugijos la
8457 South Westcrn Boulevard
Kuopa buvo berengusi va
K.
Kaplan
&
Sons
bo, bet per prievartą turi eiti
Kampas H*. S5 tos gatvės
Visų Hventų parapijos ko karėlį su šokiais del savo
4608
So.
Ashland
A
ve
ir pragerti po kelis dolieriu^.
K. » • . » » » mm mr. • * • • » • » • • • • ! m*mm*mrm4Ė
naudos, bet, kad šokių rengi
mitetai)
šįmet
tapo
šie
lietu
Telefonas Yards 3404
Reiškia, jeigu esi nuolaidus,
mas vasario 16 d. butų su
tai buk ir kvailas. Bet tie1: viai išrinkti:
i m mmmim mm m~ tnmt^m •• įį
"Ąmmmm
trukdęs rengimų, virsminėtoj
I. Viktoras Savičius.
'/AYIĄKKk P O L E * SVKT.
to. (jai kada susipras blogai
tautos šventėj vakarų, nebūt
i 315 — 1309 N. Ashland Ave.
-. Jonas Stoėkus.
darantieji. Dar yra laikas iš
•>
suspėta gerai išsilavinti, tai
FR VJ)/J.\ 7 VAJU VAKARE.
o. Stanislovas Miknevičia.
eiti iš pražūties bedugnės.
kuopa šokius atmetė.
ADVOKATAS
4. Ivazimieras Girtautas.
Kinu užsimąstęs. 'lik štai
VeikaUia
>ra
iabai
Kfa^Uo
su
dainomis.
Choras
taipgi
sudainuos
Veda Bilas Visuose Teismuos*
Pelnas minėto vakaro ski
i"). Jurgis
Bagdonas,.
kelotii
labai
gražių
danu,
taigi
nepraleiskite
šio
vakaro
ir
visi
atsiOfisas Didmiesty]:
pakiša man plekatą. Skaitau:
riamas Lietuvai išgavimui lai
lankyte. Visas pelnas si; iria mus parapijos naudai.
b\
Ignacas
Ąžuolas.
Mokykis Kirpimo ir Defitrntng
•
9
W.
WASHDiGTON STRKEi
*'Kas gyvas ir jaučiasi Lie
KvivCia vi.sus
CHORAS.
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių
Kambarls
60*
svės.
Nors
vveiams
šiai
kolo7. Antanas Sapavičia.
Tel. Central 5478 »
w
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
tuvos sūnum,
teateina ant
mas
paadrys jus žinovu 1 trumpą
S.
Juozas
Žukauskas.
Ofisas
ant
Bridgeporto
Elijai yra labai sunku ką nu
prakalbu.
Bus perskaityti,
laiką.
-rr*
S208 SO. MORGAN STRKEI
!>. Juozas Kersnauskas.
Mes turime didjiauHius Ir gerlao
veikti, kadangi čia neturi sa
parengta rezoliucija arba pro
TeL Yards 7SS
į
N!US klrpimo-designing Ir siuvime
10. Ignas Seminavičius.
Gyvenimas, 812 W. SSrd St.
vos svetainės prie parapijos,
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
testas prieš lenkus ir rusus,
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
Tai.
Yards
4681
II. Mykolas Dautaras.
nėra kur susirinkti, lavintieu,
Elektra varomo* mašinos mūsų siu
kurie nori užgriebti ir pasisa
vimo
skyriuose.
Parengtas
12. Juozas Rimkus.
rengti vakarus, ir tt. Bet kad
vinti Lietuvą". Čia, manau,
Jųs esate užkvicčlaml aplankyti U
5? pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
Visi yra darbštus, vyrai, ži vyčiai pasišventę tautai ir
svarbus reikalas. Nueinu į
I dieną ir vakarais ir gauti specljail*
Telefonas Boulevard 7175
kai pigią ksiną.
bažnyčiai,
tai
visgi
suranda
nomi
Roselando
kolonijoje
lie
svetainę. Neilgai reikėjo lauk
DE. P. ŽILVITIS
Atsibus
Petrenos daromos pagal Jūsų misDAKTARAS
ti. Išėjo kalbėtojas — Sirvy tuviai. Visų Šventų parapija budus veikimui. Kuopa via
rą — bile stailės arba dydžio. Ir bl
m
le amdų knygos.
CHIRURGAS
das ir pradėjo
ceremonijas. praeitais metais dikčiai paki stiprėja; per buvusius du su
1L\STER DF.SIGKIHG SCHOOL
8315 Soutb Halsted Gatvė
M W O At»VEIZI>OS PAR.\P.
žvilgsniu, nes sirinkimu prisirašė 4 nauji
Apibrėžė Lietuvos turtingumą lo finansišku
1. P. Kra^nicka, P.^rdėtinJs
OBJCAGO. IliL.
Kanų>. lH-tos gatves ir Union Ave.
praeiti)
metų
komitetas
labai
118
N.
La Šalie g a t , prieš City Hali
nariai.
K.
Dirsė,
K.
Statkus,
javais, giriomis, išpeikė lenkų
PltAlJy.K) 6 VAL. VAKARE
JŽANGA 15c. TPATA1.
A f r U t a i k l * « n t 4 - t o sngftto
kultūrą, žemę, Jagailos minkš daug veikė. Spėjama, kad šių Juzė Smailienė, ir B . iSinioNuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti kaip jaunus taip ir senus,
Kp. koresp.
nes nesigailėsite laika praleido.
tą protą, kurs pardavė Lietu metų komitetas neužsileis sa kaitis.
v
Visus kviečia
KOMITETAS
vą del polskos Jadvygos įsi vo pasidarbavimu pernykš
BECKMEYER,
ILL.
,
Apielinkėj miesto Scottville, Mich.
didžiausioj ir geriausioj Lietuvių Uki->
mylėjimo, apibudiro Lietuvos čiams.
.
ninku Kolonijoj Amerikoj, kuriį mes
Praeitų
ketvergę,
vasario
6
apgyvenome su 438 lietuviais ūkinin
vargus po svetimu jungu per
Paicškau
Tony
Witkowsky
kuris
Vasario 2 d. keturis vietos
kais, kurie tur| 3 ūkiškas draugijas,
buvo
pas
mane
ant
burdos,
jis
pa
šimtmečius gyvenant. Paskui d., savo susirinkime, vadovau lietuvius patiko nelaimė. Visi
bėgo subatos ryta. vasario 8 ižsi- turi kunigą ir lietuviškas kapines.
nesdamay iš baksos auksinį laikro Mes turime toj puikioj kolonijoj dau
perskaitė protesto rezoliuciją. jant klebonui, kun. P . Lape jie automobiliu važiavo į St.
gel gerų pigių ūkių ant pardavimo,
Dr. A. R. Biumenthal B. 0.
dėli ir. $230.
kurių laukai ligus su daug upelių ir
Rezoliucija buvo priimta visų liui nutarė veikti, kad indėjus Louis. Važiuojant per LeebAKIŲ SPEOIJ AUSTAS
Jis
yra Austrijokas
galicijonaa žuvingų ežerų.
Keliai žviravoti. lie
Patarimas Dykai
liusiakas.
Turi
didelius
raudonus
utuviškais ūkininkais apgyventi. Že
•
be priešingumo, i§skirus, iš naujus spalvuotus langus baž no, 111, jų automobilių pagavo
sųs,
ir
didelius
dantis.
Turėjo
meiina
Ofiso
valandos:
nuo 9 iš ryto iki
mė molis su juodžemiu ir smielze•
Tas kaštuos keli gatvekaris. Du liko ant vietos
tūkstančio suvirs klausytojų, nyčioje.
9
vai.
vakare.
Nedėliomls
9 iki l t
miu,
maišyta,
derlingiausia
del
vi
siutą
ir
rudus
čeverykus,
6
pėdų
aug•
sokių
javų,
daržovių,
sodų,
pievų
ii
sčiOį .sveria 180 svarų.
4849 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
apie
dvidešimt
raudonųjų. šimtai dolieriu, bet užtat baž užmušti, o kiti du sužeisti. Už
Anglai farmeriai kraustos
Jei kas man apie jj prunes arba jį ganyklų.
Telefonas Yards 4S17
laukan
iš
mūsų
lietuvių
kolonijos
paMat rezoliucijoj paminėta bu nyčia bus dikčiai pagražinta. muštas yra Gasparas Rinkevi
atsiųs su detektivų tai duosiu 50 do- vezdami savo puikias ūkės mums,
Telefonas Boulevard f487
Bakanauskas
kurias mes apgyvendiname lietuviais
vo apie rusų bolševikus ir or Gražiu sumanymu pradeda jie čiaus, Kauno gub., Panevėžio mirė 13 d. vasario, 1919 m., Bo.v 102 D. A. I.yon
Mountain, N. Y.ūkininkais. Mes turime daug gerų ir
savo darbų.
pigių pkių ant pardavimo.
Mažų ir
ganizavimą armijos.
apskr., Laškų kaimo. Antras 4. vai. išryto, 42 metų am- Paieškau Jono Sakalausko, paei didelių
su budinkais, sodais, užsėtais
Roselandietis.
nančio Kauno gub. Raseinių pav., laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
užmuštas yra Simonas Kali miaus.
Ant galo kalbėtojas, po per
Pauperių Kaimo, šeši metai atgal, damo ant lengviausių išmokesčių gy
nauskas Suvalkų gub., Kalva
Velionis paėjo iš Kauno jis gyveno Philadelphijoj, Pa. T ū vulius, padarus, mašinas ir ukes. ir
skaitymui rezoliucijos, dar ai
ST.
LOUIS,
MO.
labai svarbų reikalą prie jo. Jis mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
rijos apskr., Liubavo vai. Su gub., Raseinių pav., Skirne- rių
škino, kad reikia armijos, nes
Gydytojas, Chirurgas,
pats ar kas kitas žinantis apie jį venti, mes prigelbėsime ir, pamokin
sime kajp ją reikia apdirbti ir duo
AkoScMe
žeistas
brolis
užmuštojo
Ka
meldžiu
man
pranešti
sekančiu
ad
munės parapijos. Paliko mo
visi ją laiko, kad ir tokie net Vyčiai visa širdžia atsidavę
dame rodą kokių būdu iš ūkės diau- "
resu:
1920 So. Halsted St., Ohioago,
giausia padaryti pelno. Neklauskite j
linausko — Pr. Kalinauskis, terį ir du kūdikius Lietuvoj.
pajuodę iš raudonumo kaip
tėvynei, Lietuvai
Mrs. Amui Ramanauaki,
Kalba lietuviškai, latviškai
nei vienas, nepirkite niekur ūkės kaip
Ir rusiškai.
tik
pas
raus,
mes
tave
apgyvendinsi
31S
Meado\v
A
ve.,
Joliet-Rocklalc,
III
kuris
yra
labai
sutrintas
ir
nė
Laidotuvės
atsibus
subatoj,
Kusijos bolševikai ir tie turi
Valsndos:
14—11 rytą: 4—8
me
tarpe
lietuvių
ūkininkų,
kur
tave
Vasario
2
d.
atsibuvo
L.
ra
vilties
pagijimo
ir
J
.
Šavasario
15
d.,
1919
iš
Šv.
Jur
vakare.
Tai. Canal 4147
Ir
tavo
šeimyną
bus
amžinas
links
Paieškau
savo
vyro
Jono
Radzevi
armiją, tik daug žiauresnę.
mus
ir
geras
gyvenimas,
Kurie
per
8Ž
•
»
•
—
•>*
»
»
»
•
•
• • i
• » « M |
čiaus 42 metų. Jis paeina iš Suval
Įsikarščiavęs ant galo net pa Vyčių 80-tos kuopos susirin linskas, nesenai parįžęs iš gio Bažnyčios į šv. Kazimiero kų gub., Bartininkų valsčiaus. Mudu ka farmą tiems gelžkelio kaštus su
kurie prisius lietuvius koskapines. Velionio kūnas ran vedėm Alvite, Suv. Kaip atvykom grąžiname,
klydo.
Pasakė, kad katalikų kimas, kuriame nutarta Tau Suv. Valstijų kariuomenės.
tumerius ūkių pirkti už kožną duo
jau 12 metų.
sime po $25 dovanų.
Prisiųkite už
Manau, kad užmuštieji bus dasi po niim. 922 W. 36 Place. Kanadųn
armija mėlyna, o socijalistų tos šventėj, Šv. Kazimiero die
1914 m. jis išvažiavo V Suvienytus 6 centus štampų, gausite ūkių Ka
t a l o g ą ir Kolonijos žemlapį. Adresas:
Giminės ir pažįstami yra valstijos.
raudona, kad socijalistai — noje, kovo 4 d. surengti gražų palaidoti viešose kapinėse. Jie
Meldžiamieje atsiliepkite arba pra
vakarą. Lietuvos, tėvynės nau nebuvo katalikai.
W RCSUFOg
kviečiami dalyvauti laidotu neškite apie jj.
/ A. KIEDIS &. 0 0 .
tai dvarponių bernai.
Marijona Radzevičienė
Gasp. Rinkevičius turėjo a- vėse.
Peoples State Bank Building, Gerai lietuviams žinomas pav I I
Nereikia daryti neteisingi} dai.
po tėvais Žvingillutė
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
Buvo
Vakavo programas nutar pie 50 metų amžiaus.
Scottville, Mich.
2 l.aloude St,
Montreal, Canada.
rurgas ir AKUŠERIS.
užmėtinėjimų
nei socijalisOfisas Ir Labaratorija: 1481 W.
tams. J i e nėra dvarponių ber ta surengti toks gražus ir į- nevedęs. Paliko namą ir ban18th 8 t , netoli Flak 8 t
Faiedkau darbo j namus, moku
Dr. imm C. BORLAND
nai. Ne bemavimas čia kal vairus, koks tijc būs galima, koje pinigų. Jeigu kur yravirt,
VALANDOS: Nuo 14—19
- t l pl«ių
kept, siųti Ir kitus prie namo
Ir
4—8 vai. vakarais
Gydytojas
Ir
Chirurgas
Talafoi
kad
ir
gražiausias.
Tame
va
giminės,
lai
atsišaukia.
ooaj
tas, o žmogaus nesubrendi
reikalingus darbus dirbti.
Meldžiu
Canal 8114.
20§ SO. STATE STB.
LIETUVIS
atsišaukti sekančiu adresu:
Kampas Adams gatves.
A. Skrobulis,
GYVENIMAS: 8418 So. Halsted
mas, blogos ir nedoros spau kare bus vaidinimai, prakal
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Adynos
nuo
1
iki
4
po
pietų
092$ Elisabeth 8t.
Street.
%
1768 W. 47thv St., CUieago, UI.
Box 13,
Pėtnyčiomis nuo 1 lkl 7 vak.
dos skaitymas bei įtikėjimas bos, dainos, deklemacijos, ir
Chicago, 111. ,
VALAND08:
8—9
ryto tiktai.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Nedėliomls nuo 10 Iki l z iš ryto.
kiti
įvairumai
Bus
vaizdeli*.
Beckmeyer,
UI.
Telefonas
Normai
4256.
tuštiems
socijalizmo
obal-

Prasidėjo Ketverge^ Vasario 13 d.
ir Tęsis Tik Per Šešias Dienas
•• ••

DR, A. A. ROTH,

•

MEAD

I•
m

i

'

Si Krautuvė Yra Didžiausia iš Šioje kieliukėje Krautuvių

•

TAIGI NESIVELUOKITE

ERNEST WEINER Dr. M. Stupnicki

Cleveland,

2 0 1 2 S t . Clair A ve.,

Pluksnos

Pluksnos

55c

55c

•

Labai Puikus

co.

Vakaras

Dr. G. M. GLASER

PUSPADŽIAIS SKŪRA.

Šv. Mykolo Parapijos Choro
"NASTUTE"

i

Neitario-Feb.16

V. W. RUTKAUSKAS,

IŠKILMINGAS BALIUS

Draugystes Dievo Apveizdos No. 1
JL....U

'••—'

Nedeiioj, Vasario

1 . ! . . - ULUI..Į

16, 1919
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FARMAS

Juozapas Rudaitis
•

j DR. LEO AW0TtN
m

DR. M. HERZMAN

Dr. M. T. Strikol

M M

Penktadienis, v a s a r i o 14 1919

DRAUGAS
- . - . . . . «

•1 • • • »

CHICAGOJE.

• • •

Iš 0HIGA60S LIETUVIU
KOLONIJŲ.

%

ATGAVIMUI LIETUVOS LAISVES

KONCERTAS

•»

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. į TREČIU

KARTU NEPAVY- SVARBU L. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO KUO
.
* ^
KO ŽYGIS.
Penktadienis, vasario 14 d.
POMS.
.RENGI AMAStv. Valentinas
CHIKAGOS VARGONININKŲ
'
Mrs. Editli R. Wood pagy
Šeštadienis, vasario 15 d. venimo, 4821 So. Miehieran
L. Vyčių kuopų raštininkai,
•*v
Šv. Faustinas.
ave., d u ' k a r t u vagilius buvo norėdami pasiimti tikintų par
ŠV. JURGIO PARAPIJOS
SVETAINĖJ, AUBURN AVE. IR 33 GATV. '
PRADŽIA: 8 VAL.
VAKARE.
aplankęs.
• davimui del vakaro, kuris įKoncerte dalyvaus pp. Pocienė ir Janušauskienė, dainuos pavieniai solistai ir vyrų choras sudarytas iš vienų vargonininkų.
J?^x~
Pirmu k a r t u tas įvyko grno-1 vyks kovo 23 d., š. m., tegul
SUIMTA SEPTYNI PINIGŲ
mas susidės Iš kliasiškų ir tautiškų veikalų lietuvių ir lotynų kalbose. Visas pelnas yra skiriamas reikalams atgaivinimui Lietuvos ĮJJJ7**
Po programui, pasilinksminimas.
Gerbiama lietuvių visuomenė yra maloniai kviečiama prisidėti prie atgaivinimo I ^ ^ t u v o s D l a , 1 1 ^ ^ ' J a Y , i i a
jų
reikalauja
po
žemi
aus
pa
dzin
10
d.
Vagilius
įlindo
per
DIRBĖJAI.
RRNGfeJAI.
kydama skaitlingai į koncertą.
minėtu
antrašu.
Geistina,
langą, kuomet nieko nebuvo
Federaliai detektivai 01 ii- namie. Išnešė $o() pinigais ir kad kuopos taip sutvarkytų,
caproje suareštavo 7 nigorius, $100 vertės brangių daiktų. kad vietoj t i kietų sugrąžintų
IŠ TOWN OF LAKE.
kaltinamus už dirbimą federa- Pasiėmė d a r ir raktų nuo pa- pinigus, ir, kad kiekvienas na
r y s - vytis pasiimtų vieną sau
gv venini o.
lių atsargos notų (banknotu,
Vieša padėka.
Sausio 5 d. tas pat vagilius ir vieną parduoti, ty., kad raš
p i n i g ų ) . Sakoma, ta pinigų
ir vėl Įsikraustė i tą pat j fia tininkas pareikalautų dusyk
Šiuomi tariame, širdingą nkfastnotojų gauja visoj šalyj
lą. Šiuo kartu
Mrs. \Yood tiek tikietų, kiek kuopoje yra eių poniai J". Skinderienei, ku
y r a pasklaidžiusi apio $100,000
miegojo. Vagilius ją nuslopi narių. Bet, susimildami, neim ri atjauzdama
Labdaringąją
klastuotų poperinių pinigii^
kite
daugiau,
kaip
kad
galite
no su eteru ir iš naujo paėmė
RENGIA Sąjungą davė veltui svetainę
Pinigų klastuotojai savo su
pinigu, drabužiu ir kitokiu parduoti, nes p a s i d a r y s bai vakarėliui, kuris atsibuvo sau
sirinkimus turėdavo aparta
sus mišinys. Darbuokimės iš
daiktų vvriv* $400.
sio 19 d.
mentuose *>70S Indiana ave. ir
i<vien,
o
pamatysime,
kaip
pui
Treėiu
k
a
r
t
u
teėians
vagi
3109 Calumet ave.
kiai mums nusiseks.
Garbė lai huną.poniai SkmIlgas laikas jie buvo iesko- liui nepavyko žygis.
derienei už toki nrielaširdingą
" J O N O Š I R D I S " Penkių Veiksmų Dramos Vaizdelis
Trkietų kainos sekančios:
Ana nakti jis vėl nešinas
mi ir pagaliaus surasti.
darbą.
,
eteru inėjo flatąn. Šiuo k a r t u
Main Floor — $1.50, $1.00 ir
Loš Liet. V. 4-tos kuopos gabiausi artistai.
IMTA VEIKTI PRIEŠ RA Mrs. AVood nemiegojo. Nu
Našlaičiai.
.
•
..,„- - - . t
ff
75.; Mezząnine Box (ty., k u r
r T _ ^ .
DIKALUS KINUS.
—
girdusi griozdimąsi, sprukte galima r ū k y t i ) — $1.00; ProIŠ BRIGHTON PARKO.
lėjo pašaiinian flatan ir iš ten
menade Box (ty., k u r galima
Paaiškėjo, jog
Amerikoje pašaukė policiją.
t a r p aktų pasivaikštinėti) —
radikalizmu pagaliaus užsi
Nedelioj, vasario 23 d. baž
Policmonai a t r a d o vagilių
$1.50;
Balcony
—
75c.
ir
5
0
c
;
k r ė t ė ir kinai, kurie, rodos, ne pasislėpusį po lova su bute
nytinėje svetainėje, 7:30 vai.
»
butų tinkami prie b o l š e v i k i  liu etero ir revolveriu. Bet jis Balcony Box — 50c.
^-v P r a d ž i a 6-tą vai. vakare.
vakare v r a rengiamas šeimiA. F. Augustinas,
nio.
Į ž a n g a nebrangi.
niškas vakarėlis su gražiu pro
nesipriešino.
717 W. 19th PI.,
Visas pelnas skiriamas Šv. J u r g i o parapijos naudai.
gramų ir skania vakariene.
Bet kinai darbininkai turi
Pasisakė esąs J o h n Lock,
Gerbiamoji visuomenė. Šis veikalėlis y r a p i r m u k a r t u statomas mūsų apieChicago, 111.
Vakarėlį rengia L. Vyčių 36
eia ir kituose miestuose savo 210 K. 37 gat. Prisipažino jis
linkėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios p r o g o s ir visi atsilankykite.
kp. bažnytinio cboro naudai.
radikales industrijalistų
or prie pirmesniųjų dviejų savo
Grieš P . B. Ežerskio orkestrą, o kurie atsilankvsite, beabejonės busite užganėdinti.
Tš L. VYČIŲ 4-tos KUOPOS. Laike vakarienės bus prakal
ganizacijas. Tų organizacijų žviri u.
Kviečia visus L I E T U V O S VYČIŲ 16-ta K U O P A .
svarbiausias tikslas — grū
bos, dainos, solai, deklemaciPraeitame
ketvirtadienyj, jos. Paskui lietuviškos žaislės.
mojimais priversti savo darb
E33
SUSIRINKIMAS AIRIŲ
vasario (i d., 1919 m., L. Vydavius, taipgi kinus, padidinti
Jžangos tikietus galima gau
REIKALAIS.
ėių
4-ta
kuopa
laikė
mėnesinį
jiems reikalaujamą užmokes
ti pas visus bažnytinio choro » » W i Į » « . » ^ — — » i — • • • » • • • • • » » » w n j |
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIHIlIlIlIlIlIlIUIRt
susirinkimą.
T a r p kitų svar
ti.
T«!- Drortr Tt4t
Telefonas Pullman 60
narius taip-gi ir Liet. Vyčių
Mažuju tautu sąjunga Cliii
JOSEPH
C.
WOLON
DR. W. A. MAJOE
Antai restorano (.*>7 West cagoje sušaukia viešąjį susi bių nutarimų nuspręsta Lab 3(> kp. narius.
GYDYTOJAS IR
i
Lietuvis Advokatai
išmokėti
Randolpb
gat.)
savininkas rinkimą, kurs Įvyks vasario*2! daringai Sąjungai
CHIRURGAS
tXETCVIS DKJrriSTAB
Komitetas.
99 SO. LA 8ALLE STREET
Oftaas
11719
MichJgaa ATC.
•alandop:
nuo
9
ryto
Iki
9
rak.
K i n g J o v Lo gavės nuo savu d. ( 1 arl Scbultz augštesnėsės 125.00 ir prisidėti p r i e Dievo
^
Gyvenimo Tel. Humboldt 9?
A d ynos 8:S0 Iki 9 Išryto — 1
Nedėliotais patai sutarimą
S Vakarais 9911 W. 22nd Straet
Apvoizdos parapijos rengiamo
iki ? po pietų — 6:S0 iki 8:80
Nedėliotais parai sutarimą
darbininkų (kinų) grūmojanti mokyklos Kuste.
~
Tel. Roekvrell 6999
•akare.
Nedėliomia nuo l t
«71S SO. ASnUVHT* A L K I U I
bazaro, kuris įvyks kovo 2, 3
=
CHICAGO. ILL.
iki 11 išryto.
laiške. Grūmojimų gavo ir ki
'
•rtl 47-tos Gatrte.
Susirinkime
bus apkalba ir 4 d. Vyčiai apsiėmė užlai
iiuiniuHiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiti« X' • '
• • - • » » * * * » K
—. .
•
---.II
ti turtingesnieji kinai pirk mas Airijos respublikos klau—S
kyti
^dešimštorį".
Tam
IS BUKJRTON PARKO. •
liai.
>imas.
tikslui išrinkta komisija
iš
Tad šiandie kaip patys iš
Minėta sąjunga ir gyvuoja dviejų yf>atų. Taip-gi išrink
Sus. Liet. Rymo-Kat. Am. 160
mintingesnieji kinai, tai}) ša vmntik Airijos nepr i klausom yti delegatai į L. Vyčių Ohi- kuopos mėnesinis susirinkimas at
lies vyriausybės agentai p r
l>ės reikalams.
3
eagos Apskričio susirinkimą, sibus nedelioj, vasario 16 d., tuo-!
deda kova prieš kinus radika
jau po pamaldų bažnytinėje sve
lus. Bus imtasi priemonių, kad PLAČIAI PAMINĖTA LIN- įvyksiantį Roselande, sekma
tainėje, prie 44 ir ; Fairfield gat
dieny j , vasario 9 d.
juose panaikinti radikalizmo
COLNO DIENA.
vių.
Išduotas r a p o r t a s iš vakaro,
dvasią.
.
Visi
nariai
malonėkite
susirinkįvykusio
vasario
2
d.,
1919
m.,
Bus susekti darantieji % grū
Kaip visoj šalyj, t a i p ir
Taip-gi atsiveskite ir naujų
mojimus savo darbdaviams ir Obieagoje, šįmet iškilmingia parodė, kad kuopai liko ne ti.
narių, norinčių prisirašyti prie
aštriai nubausti, gi paskui de kaip kituomet buvo pamini mažai pelno.
Susivienijimo.
portuoti iš šios šalies, kaipo ma prezidento A b r a h a m o LinT a i g i kuopa dabar ima šią
Valdyba.
negeistini atėjūnai.
l"~ogą
suteikti
savo
širdingą
colno i2'!iiimo diena.
*EG.± U.S. I l PAT. OFF.
i
Bolševikizmas visur ima Įsiač
ų
L.
Vyčių
8-tos
kuopos
ar
Cliicagoje tą dieną
įvyko
IŠ TOWN OF-LAKK.
Niekuomet, niekuomet Crispo Granam Crackers
šaknėti.
apie 100 formalių didelių mi tistams už tokį puikų prisidė
nepasidaro drėgni ir nesukrinta į kruv%.
jimą prie padarymo
vakaro
tingų.
Keli
šimtai
buvo
ma
A. L. R.-K. Labdaringos Sąjun
•
MOTERIS PABĖGUSI SU
pasekmingu,
sulosiant
dramą
žesniu susirinkimu. Visur bugos 1 kuopa laikys mėnesini su
KAREIVIU.
"Katriutė".
Kiek galėdami
—visuomet, visuomet geri gardus, trapus iki pat
•
vo aiškinami prakilnus Linsirinkimą nedelioj, 16 d. vasario,
galui.
už tai stengsis atlyginti. Lai
colno
darbai,
jo
p
a
t
r
i
j
o
t
i
z
m
a
s
Šv.
Kryžiaus
parapijos
svetainėje
Josepb Discb, 2128 Lincoln
—visuomet jie turi labai gera ir šviežią, skonį,
I
gyvuoja ir pasekmingai dar
jo
idealai.
prie 46 ir Wood gatvių.
Susiave., jiusiskundė policijai, jog
-^užtat kad jie yra padaryti gerai ir iškepti gerai.
buojasi
L.
V.
8-ta
kuopa!
Tą
dieną
visos
mokyklom
—tikras produktas pasaulio geriausios kepyklos.
jis nežinąs nei kas pradėti sn
rinkimas yra šaukiamas a p t a i t :
K. Pag.
buvo
uždarvtos.
keliais savo mažais vaikais.
Nariai malonėkite
mui bazaro.
Žiūrėkite į vardą—reikalaukite
Crispo Graham
Crackers.
Motina vaikus ir ji patį pame
susirinkti.
PAPUOLĖ PLĖŠIKAI.
IŠ T0V7N OF LAKE.
Valdyba.
tusi ir iškeliavusi nežinia kur.
Taip pat Crispo crackers, biscuits, cookies, goodies, tidbits visokios
Disch manąs, jog jo mote
rūšies — padaryti gerai, supakuoti gerai pasaulio geriausioj kepykloj.
Du plėšikai, J a m e s HeuneLiet. Vyčių 13 kp. d a u g y r a
ris veikiausiai bus pabėgusi
bury, 3111 Artbington gat., ir pasidarbavus
geriems
tiks
su vienu kareiviu, su kuriuo
Jeigu jusu Ui'iiuiuvninkas neturi, prisiųskilc" nuims jo varLawrence Bryan, 615 West lams t a i p ir tautos reikalams.
p i r m vienerių n etų susiejusi
t11 urba tclel'onuokite Haymarket 5260.
į santikius, jam, Discb'ui, ne Madisod gat., ties Madison h* Čia r a n d a s ir kliubas, vadina
Desplaines gat. vakare užpuo mas katalikiškas, v a r d u : Liet.
sant namie.
Sawyer Biscuit Company
lė japoną Tokey. P r i s p y r ė jį Teatrališkas
kliubas.
Tas
CHICAGO
NEW YORK
' • SĄŽININGIEJI'' TURĖJO prie namų sienos ir pradėjo kliubas t a i p p a t užsiima loši
Mirė vasario 12 d. 1919
krėsti kišenius. .
mu teatrų, bet, kada vyčiai
SUSIRINKIMĄ.
Staiga iš už kertės pasiro paima kokį veikalą lošti, t a d a 9:30 vai. išryto, 40 metų am
A r y a n (jrotto teatre aną va dė du detektivu. Plėšikai nu kaikurie kliubo nariai kenkia, žiaus.
k a r ą turėjo susirinkimą nese leido rankas ir be pasiprieši jei ne veiksmais, tai nors lie - Velione paėjo iš Kauno Gub.
žuviu.
P r i e vyčių priklauso Vilkmergės Pavieto Vzulunių
n a i paliuosuoti iš kalėjimo nimo pasidavė.
Bryan nesenai paliuosuotas kunigai, d a k t a r a i , advokatai, Sodžiaus. Amerike išgyveno
" s ą ž i n i n g i e j i " , katriems "są
V"'""
ž i n ė n e l e i d ž i a n t i " kareiviauti. iš kalėjimo. Gi kitas jau se ir moksleiviai ir šiaip inteli 6 metus. Paliko dideliame nu
Užtai vyčiais ne va liūdime vyra Mykolą ir sūnų
Vis tai socijalistų vadų mo niau policijai buvo žinomas, gentai.
dovauja kokie nors " N a u j i e  Povilą 16.
kiniai, dažnai lankantieji ra kaipo plėšikas.
n ų " gizeliai.
Laidotuves atsibus subatoj
dikalų rengiamas pamokas.
J e i g u kliubo valdyba nesu 15 d. vasario 1919 8 vai. išryto
Už atsisakymą
kareiviauti EKSPRESŲ KOMPANIJOS
TURI DIDELIUS NUO
valdys s£Vo narių, t a i mes vy iš Aušros Vartų baž. į Šv.
j i e buvo nubausti
kalėjimu.
Tą bausmę atlikę jie dabar
STOLIUS,
i į čiai turėsime gintis smarkiau. Kazimiero kapines. Velionės
Del santaikos ir vienybės kliu kūnas randasi po num. 2344
didžiuojasi esą " d i d e l i " kan
kiniai, atlikę - ' d i d e l i u s " darAmerican E a i l w a y E x p r e s s bas turėtų liautis užkabinėjęs W. 23 Place.
Visi giminės ir pažįstami
Vietos užtenka visiems
bus žmonijai.
* Co. generalis agentas William mus.
Susirinkime padarė rezo-, Gourlay tvirtina, kad ekspre- ir darbo taip-gi; tik reikia yra nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse
liueiją, kuriąja
reikalaujama • sų kompanijos per praeitus dirbti.
Nuliūdę
prezidento Wilsono kuovei- metus turėjusios 18 milijoną
Vytis.
Mykolas Čeponis, vyras
kiaus paliuosuoti iš kalėjimų dol. del vagysčių ir del nerur
V.
Įrisus politiškuosius ir indus-' pestingo siuntiniu suvynioji- PIRKITE KARES TAUPY
Povilas Čeponis, sunūs
"W
I r i j i n i u s kaliniu.-.
Įmo.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
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TEATRAS IR BALIUS
LIETUVOS VVČIŲ 16 KUOPA

•

r

Nedelioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919

. . . I

Šv. Jurgio Parap. Svet,

32-nd PI. ir Auburn Ave.
•

Dr. C. Z. Vezelis

i

PRANEŠIMAI.

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų
.
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c

t.

•%N4titti1*

•J

A, į A.

Uršule Ceponiene

•

Graliam
(facKers
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