
•
• 1

*

» M

::
LITHUANIAN DAILY FRIEND

¥

L

<

4

5

KAINA 9 CENTAI
PR1CE ** CENTS

OHIOAGO. ILLINOIS. PENKTADIENIS, VASARIO (FEB.) 14 D., 1919 M
nrraiuro ab skoomd-ojus matter margs ai, i»ia. at chicago, ilu.vou lndkr the act of mauch s. tara.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

METAI VOL. IV. No. 3S

BOLŠEVIKAI IŠVYTI 
OTONUOS.

NESUTINKA SU TARP- 
TAUTINE KARIUOMENE.

NEW YORKE YRA BOLŠE
VIKŲ LIZDAS.

Jie ten turi savo mokyklų.

Variiington. vas. 14. — Se
nato teisdarystės sub-kiNoite- 
ta.» ir toliau* veda laidymu* 
apie liolševikiziiią.

l'žvakar prieš snbkomitetą 
liudijo buvęs metodistų epi*- 
ko|>alų pastorius G. A. Simons 
iš Ne* Yorko. Jis apsakė sto- 
vj_ Ne* Yorko miestu rytinėj 
<lalyj.

I G. A. Simona *nkė, jog |M>I 
ševikų pro|Mignii<loj<* Ne* 
Yorke visus kitus viršija žy
liai. Pažymėjo, jog ji* prieš 
žydu*, kaipo tautą, nieko lito- 
rM neturį*. Ih<I imsakojų* tik 
kni|Mi faktą.

Tuojau* įsi Kerenskio revo
liucijos 1917 metais. Įuisako- 
jo Siinons, Rusijoje* sentimen
tas buvo palinkęs talkininkų 
pusėje. Bet kuomet Iralševikai

I

Vokietija gaus aštrias sąlygas
e a _ • oiir turės jas pildyti

PRAMATOMI VOKIEČIŲ 
IŠSISUKINĖJIMAI.

Prex. Wilsonas augryiiųs Pa
ryžiun.

14.— Viską* 
prezidentui 
vakare np- 

keliauti nn- 
prezidentas

Paryžius, vas. 
jau luignminta 
IVilsonui šiandie 
leisti l*aryžių ir 
mo. Kaip rytoj
bus Breste ir iš ten garlai
viu George Wasliington iške
liaus Amerikon. Atgal čionai 
jis sugryž kovo 15 dienų.

Ofirijuliuose rateliuose nuo- 
moniaujama. kad taikos kon
ferencija galės |>asihaigti apie 
birželio 1 d.b
Naajoi annistidjoi sulygai.

Vyriausioji talkininkų Ica- 
lės taryba nusprendė, sako 
Kavas žinių agentūra, jog ar- 
mjsticija su V’okietija bus at
naujinta vasario 17 dienų Ir 
tik trumpam laikui Talkinin
kai pasilaikys teisę bile valan
dų armislicijų susjienduoti. 
jei Vokietija paskirtu laiku m* 
išpildys reikalavimų.

Naujose anuistieijo* sųly- 
gose bus pažymėta, kad vokie
čiai tuojaus jiertnHiktų kovų 
su lenkais ir savo militarines ' 
spėkas susiaurintų taip, kaip 1 
Inu pasakyta naujose- sųlygo-

Sųlygos boa neatmainomoa. 
Vokietija turės demobilizuoti 
ir išginkluoti aavo armijas 
talkininkų komisijos priežiū
roje.

Sulygo* bus praneštos Vo
kietijos valdžiai ir bus duota 
laiko jas aptarti Vokiečių su
sirinkimui Weimar’e.
Vasario 17 d. annistieija bu« 

prailginta. Ir tuojau* po 
to spccijalė karės tarybos ko
misija iragamins sąlygas, po 
kuriomis padės parašus talki-

• ninku annisticijos atstovai ir 
tai visa bus (msiųsta vokiečių 
valdžiai. ,

Maršalas Focli iškeliavo į 
Treves kopfereneijon su vo
kiečių atstovais. Prieš išva 
žinosiant vakar jis konfernvo 
su prancūzų premjeru.

Aštriai prieš vokiečius tal
kininkai pasistato už jų gra
sinimus. dėl ko praneuzų spau- 
da laivo sukėlusi įtaisų trak-

e

Užvakar po pietų taikos 
konferencijos tarybos susirin
kime prezidentas Wilsonas 
pn patino v0kiw*ry ikmifukidi*-

žinoti, jog talkininkai yni jų 
|H-rgalėtojni.

Gi kitaip, Suv. Valstijų ka
riuomenė išnuujo bus pri- 

I versta imties ginklų ir su 
‘ginklais priversti vokiečius 
prie paklusnumo.

Vokiečių niekas nejaivcrgia. 
Bet jie visuomet turi jausties. 
kai|Mi nugalėti ir pasiduoti 
talkininkų reiknlavimams.

Taiko* konferencijos tnrylm 
dnr svarsčiusi klausinių, kad 
vokiečiai sugrąžintų lenkam* 
visa* žemdirbystės mašinas, 
kokia* kadaisia pagrobė iš 
I Lenkijos.

Latviai eit kuafemdjcn.
Latvių g t stovai Paryžiuje 

pranešė taikos konferencijai 
kad Imtvijos respublikos val
džia sutikusi pasiųsti tris sa
vo atstovus talkininkų iaukia- 
mon konfereneijon Princas sa
loje. IM tai ipadarysių tik su 
tuja sąlyga, jei bolševikai ap
leisiu Imtvijų ir pertrauksią 
visokį militarinį veikimų pr»i*š 
latvius.

Nors I-atvija jau yra jm*- 
kelbusi savo atsiskyrimų nuo 
Rusijos praeitų sausio mėnesį, 
tečiau jos atstovai daly%*anidų 
au tuo tikslu, kad

1. Padaryti taikų m Surija 
ir kad tų taikų pripažiatų tai- 
kiniakal
2. Patvarkyti savo politiki- 

niu* ir ekonominius reikalu* 
skyrium nuo Rusijos ir talki
ninkų priegloboje.

X Padaryti reikalingas su
tartis. kurios butų pirmutinis 
žingsnis valdžios sustiprini
mui.

Dalyvau ir Eatonija.
Ir Estonijos valdžia taippat 

pasiųs savo atstoras konferen
cijom Tai padarys m* kaipo 
Rusijos dalia, liet kai]M> ats
kira, nepriklausoma nuo Rusi
jos šalia.

Estonija šiandie kariauja su 
ru*ų liolševikais. Estonija yra 
nepriklausoma. Jos neprikišu- 
somylię isiinlies prųmžino 
Anglija. Prancūzija ir Italija, 
sako estų tauto* atstovai aavo 
prumšime.

REfKALAUB PRIPAMNTI 
VALDŽIA-

Bene, vas. 14.—Ii Berlyno 
pranešama, jog Mathiaa Ėrz- 
berger iškeliavo j Treves ar- 
misticijos atnaujinimo reika
lais.

l*rieš iškeliauriant Eraber- 
ger turėjo konferencijų ra vai-

K

Batams žymiai pagelbsti 
misi.

suo- Japonai pareikalavo panaikin
ti rasių skirtumus.

Capcnhageu, vas. 14. — Iš. 
l.ie|s»jos per Berlyną gauta ži- 
nin. jog iš visos Ėst unijos jau 
išvyti liolševikai. Tai atlikta 
avių suomių pagvlliai.

Paryžius. va*. 14. Vakar 
pagalinus priimta visi tautų 
sujungus pienai. Išviso yru 
2ti |insmai.

____________ , Aiamlie įvyksta plenaris
PERTRAUKS MŪŠIUS VO- konferencija* ntstovų

KIEČIAI SU LENKATR. sn*irinkimas. Taikos sųlvgos 
Londonas, va*. LT.— Talki- »’»*«’«» pudimti |s*ižinreti 

įlinkai pranešė lenkams ir vo
kiečiams, ka-l jie jiertrauktų 
mušiu- I uojan* iiž neparidnli- 
namas teritorijas.

Taip pranešama iš Berlyno
|s*r Cbpcnhagen.

Komuna ii New Yorko žydu.
Tolinus buvęs pastorius Si

mona (msakojo. jog Petrogra
do valdančioje bolševikų Ko
munoje praeito gruodžio 18 <1.

paHkni gavo virių. <«ojan'* i prigulėjo 16 tikru rusu, 265’ 
Rusijoj prasidėjo agitacijos) VorkWifti (KUpnurtanw,l 
ui vokiečius. žvdai) ir riaja> atnerikollij.

Tom- bolševikų agitacijose nijwri< mirilistas, imsiva-
dalyvavo daugiausia žydai, iš 
kurių daugelis buvo iš Ne* 
Yorko.
Vokiečiai bolševikų tovietao-

Kuomet bolševikai apvaldė 
Petrogradu, jie aavo vyriau
sių biurų įkūrė Stnolny insti
tute'. Tenai reikdavo vyriau
sias jų sovietas. Yra liudinin
kai. dažnai mačiusieji, kaip 
sovieto susirinkimuose daly
vaudavo ir vokiečių ofirieriai. 
Uudininlcai yra girdėję, kaip 
sovieto susirinkimuose vokiš
kai buvo kalbama, daromi vo
kiečių kalboje dokumentai.

Kimons tvirtino, jog tie liu
dininkai nesupranta vokiečių 
kalbos. Ir jia mano, jog sovie
to atudrinkimttose <lažaiau 
buvo kalbama žvdiškai, kaip 
vokiškai.

Rimon* yrn girdėjęs jmsa- 
kojant, jog prieš pat karės 
pradžių vokiečiai z nesigailėję 
pinigų Petrogrado darbininkų 
vadams su tikslu pakelti strei
kų ir suparaližuoti industri-* 
jų, kuomet tik Rusija pakils 
karėn.

Karės pradžioje tad ir buvo 
įvykę streikai. Bet caro val
džia juos sutraškino.

I

Rumunijoje pakilusi 
revoliucija

Anglija pareikalausianti karės

susirinkimui.
Neini- reikabiuht, knd tim- 

įstatu- -usirinkima* pilnai |ia 
tvirtintų. Tai Ims galima pn 

. daryti paskiau. m-- gal prisi
eis indėli dar kokiu* nor- imi- 
tnisy mus.

Sulig |imncuxų pienų, tautų 
sąjunga hutų turėjusi suorga
nizuoti taq>tniitinę knriimm**- 
nę ir anų išlaikyti visi Pami
niu. kol |H) karės galutinai 
nurims Vokietija. Nes prnncu- 

|Xni labai Itijo vokiečių |mgie- 
.žus.

i
Tečiau tarptautinės karime 

menė* sumanymas panaikin
tas.

Ja|smų atstovai padavė įki- 
taisvmą prie tautų sujungus 
įstatų, kad rasių skirtumą* 
imniigracijos įstatymuose bu
tų panaikintas.

Tasai pataisymas labjausio 
atkreipiamas i Suv. Valstijas, 
kur japonai priskaitoiui prie 
azijatų.

mmiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiimiimiii 
LIETUVIAI EISIĄ KONFE 

RENCIJON PRINCES 
SALOJE.

TURĖS UŽMOKĖTI KARĖS 
IŠLAIDAS IR ATLYGI 

NIMA.

kas nigrris pugilistas, pasiva
dinęs profeaoriiim Gordon.

Iš to ir^m lalijaus žinoma 
bolševikiška dvasia

Pasakodamas apie Isilsevi- 
kiškų propa^mdą Suv. Vuls- 
tijose, Simam' |MŽvmėjo, jog 
jam teko aplankyti aoeijalio 
mokslo mokyklų Rand Ne* 
Yorke ir ten Įgyti literatams.

Tn literatam tokia išdavi
kiška ir maišlišlca, jog ko pa
našaus jis ni<*kur nebuvo ma
tęs. Iš kiekvienų 20 žirninių, 
tų mokyklą lankančių yra 19 
žydų.

Klausimai ir atsakymai
Simons vra aplanku Rusiją tor** praėjusius karės metu* 

ir Ne* Yorke buvo surengę* Prancūzijos gyventojų skaH- 
viaų eilę paskaitų apie Kusi- U“ sumažėjo ligi 80(1,000 žino
ję. «iQ-

Kur tik ji* tarėdaręs pas-Į Sumažėjimo skaitliun nein- 
kaitas, visur susirinkdavę eina žuvusieji karėje arba mi- 
daugeli* bolševikiškų agitato- nirieji dėl karės, 
rių. Ir jie viraooiet puldikai* Karės metu gimimų skait- 
dalindavo immfletų vardu 
“fršios dešimtys septyni I 
klausimai ir atsakymai apie 
Imlševikizmą Rusijoji*“.

Tų pamfletą yra parašę* Al-1 
bert Riiys \Villiams, vienas i* 
kalbėtojų radikalų susirinki- motery* cigarų dirbtuvėje, 319 
me Wasliingt<me. Tas susirin- N«. WeWs gat. Vakar ties ilirli 
kimo* paakstino senatų pra- ture suimta peukios streiki- 
vesti šituos tardymus. ninkčs pikrtninkčs.

MAŽĖJA PRANCUZU08 
GYVENTOJŲ SKAIT

LIUS.

Paryžiui, vas. IX—P<*r ke-

liūs sumažėjo kuoru* jierpus.

SUAREŠTUOTA PENKIOS 
PIKETNINKĖ8.

Streikuoja cigarų d i ritėjo*

PARYŽIUS, vas. 14. — Tai 
kininkų sumanyton konferen- 

, cijon Princo saloje, kur pa
kviesta visų rusų partijų ir bu
vusių Rusijos teritorijų atsto
vai, sutiko savo atstovus pa- 
siųsti Latvija ir Estonija. Su
tiko pagalinus atstovus pa
siųsti ir Lietuvos vyriausybė.

Nors Lietuva šiandie jau ne- 
siskaito Rusijos dalis, nes yra 
pasiskriburi nepriklausona, ir 
turėtų taip elgties kaip Suo
mija, arba Lenkija, iš kurių 
nereikalMt>*tB* siųsti atstovo, 
težinu Lietuvos valdžių priimu 
talkininkų pakvietimų su U 
sąlyga, jog ta konferencija ta
rės padaryti galų rusų bolše
vikų pririkaMafaud prie Liu- 
tuvos Ir ofiri Juliai bus pripa
žinta Lietuvai nepriklausomy
bė.

Vietos lietuvių atstovybė 
taip pranešė čionai taikos kon
ferencijai

I

PAKAUTAS IB SUŽEISTAS 
RUMUNUOS KARALIUS.

Berlyną*, vas. 14. — Viso, 
Rumunijoj pukilo abelna gy
ventojų revoliucija, anot spe- 
cijalės <b-|s*šos iš Vienmis. Ka
ralius Ferdimiialas lengvai 
|mžeista«. kuomet su savo šei
myna mėgino apleisti Buka
reštą ir pals'-gti į Jassy. Dar
bininkai užblokavo kelių, ei
nantį j Jassv j r karalių priver
tė sugrįžti n t gal į ramus.

Karalių* sužeistas, anot 
pranešimo, kuomet darbinin
kai šaudę į rumus.

šaukia: “Lai gyvuoja res
publika!“

Sukilusieji gyventojai Bu 
karėsi o gatvėse demonstruoji 
ir atvirai reikalauja (innaikin 
ti karaliaus dinastijų.

Sukilėliui šaukia: “Salin, 
dykaduoniai!** “luti gyvuoja 
re* publika!“

Iš Buknr<*sto pranešame, 
jog ta revoliucija — tai bolše
vikų projiagitndo* vaisiu*. 

| Bakorstv įvyko k ra virins su
sirėmimas demonstrantų su 
kariuomene. (itt žmonių už
mušta ir apie 130 sužeista.

Armijoje nėra disciplinos.
Rumunijos armijoje discip

lina visai pranykusi anot

Tokios instrukcijos duota An
glijos atstovams.

Londonas, va*. 14. And
re* Bonai Ijiw. vyriausylM-s 
atstovas parlamente. vakar at
sakydamas į kni-knrinos pa
klausimus iHižymėjo. jog An- 

> glija |Kin<iknlaus iš Vokietijos 
karės atlyginimo.

Tuo tikslu yra įgalioti An
glijos atstovai taikos konfe
rencijoje. Vokietija tad tnrėe 
duoti Anglijai ne tik ntlygini
mų už padarytus nuostolius, 
liet sugrųžinti ir karės išlai
das.

Aiandie komisija tyrinėja 
nuostolius ir nustato anų kai
nų. Bus pavartota tokios me- 
todos. kurios tikrai gvarMH- 
luotų atlyginimų.

ANGLUOS MAINIERIAI 
BAL8U08 STREIKO 

REIKALE.

Londonas, vas. 14. — Angli
jos anglekasių federacijos val- 
dvlm savo organizacijos na
riams leido balsuoti, ar išeiti 
streiką n, ar ir toliau* dirbti 
dabartinėmis sąlygomis.

Balsavimo pasekmės turi 
Imt žinomos ligi vasario 22 <L

Darbininkai reikalauja 6 
valandų darbo dienoje ir 30 
nuoš. ditlesnio užmokesčio.

NORIMA PRAŠALINTI VO
KIEČIUS IS RAUDONO

JO KRYŽIAUS.

Gcneva, vas. 14. — čionai 
įvykusi konferencija Tarptau
tinės Raudonojo Kryžiau* 
draugijos. Susirinkime (atkel
ta klniisimns knd mm draugi
jų.- atšutinti Vokietijų, nes vo
kiečiai ĮSTŽcngę* jos įstatus.

VOKIETIJA SKOLINS PI
NIGŲ 8. VAL8TU08E.

rytoj

Gcneva, vas. 14. Ijiusan- 
tu- Gazettc rašo. kud kuomet 
l>u« (mdaryla taiku. Vokietija 
kreipsis pasiskolinti pinigų S. 
Valstijose, už. kuriuos pirksią 
svetimose šalyse visokius rei
kalingo* žalios medžiagos.

Paryžiui, vas. IX— Už ar
mėnų skerdimų teisiamas 
Konstantinopoly j buvęs Diar- 
bekir turkų gabenta



DRAUGAS

M

Penktadienis, vasario 14 1910

unmiiimitmmmmmmimtmmiiiiiii 

“DRAUGAS” 
UTMrAMI.lN tlMt.V IltlI.Mt 

l'uMl.h.-.i l**il> snn*ta» ><>
maro v> rt m iMW<i <x».. !■»-.. 
IM><> «. IStll -I . I lihaao. Illliml.. 

tkkmn <h m .i-m įnertus 
Onr Vssr..... • . • • ■ asas
ate M.initi. .... Saus
Tbur-*te>*- IjUimu ... SZ no

Al XEWM-*t VM«* » A lo|‘V 
.Vlii-rli-lnii rnl.* ■|.|>lh •!)<■(>

LIUDININKAI. Am. Liet. Tarybos Raštininko 
Oficijalis Pranešimas.jo, ir aki* nitu klaidina. Ne- 

jau-gi iš*iža<le*inie savo ūkių 
vertė* tik dėl to, kad kartai* 
jos mus suklaiduMi' Protingi Į 
būdami me* rūpinann'-i taip 
ištirti *av<i regėjimo. ži-j 
notimiv, kada jis mum* tiesų 
paroto ir knda reikia saugotis 
l.lnidos Lygiai tai • )«at turi
me daryti su liudijimu.

Liudininkai ir teismai
Teismai daugiausiai turi 

darbo su liudininkai-*, dėlto 
teismų prityrimas yra Intai; Euro|ioje. Ypač tas dis-
nnudingas risiiuns uoiinticms 
Mu><-kti i........._ .. --------------
liudininko ypatybes.

Rymo teisdavybė knitusi se
ninusia EurojMjjc. 
lo kito* civilizuotų šalių leis 
davybė*. Kol Rjnir stabmel
džiai viešpatavo, tol teismai 
mažai naudojosi liudininkai*. 
Bet trečiam amžiui besibai
giant jau atsirado įsakymas, 
kad vieno liudininko neužtenka 
1'ismm. StalaiK-Idziu Ryme 
iliiug reiškė apkali uitoj** kali- ]/(ūžiu* 
tinimui.
davu, kad prisipažintų.

Bažnyčios teismuose kanki- 
Tečiau* yra, arba nors bu-,mauti taj>o už*lrau*n. todėl pri 

vo žmonių, bandžiusių išnešti i siejo dauginu remti* liudinin- 
liudijimų iš tarp tiesu* šalti-įkais, todėl ištikimų ir neištiki- 
nių. Tie žmonės sakydavo, mų liudininkų skirtumus dau- 
Visas liudijimo* yra iš žtno- ginusiai išgvildeno kanoniš

kieji teismai ypač Italijoje.
• Vokiečių teismai prie to dar
iai mažai prisidėjo, nes Vo
kietijos teismuose ilgų laikų 
viskas priklausė nuo dvikovė*. 

, Jei-gu dviesia pasiduodavo į 
teismų, juodu stodnvo j kovų; 
kas įveikdavo priešų, tam tcw- 

. mas pri|>ažiudavo ir tiesų. Ai- 

. (uos nedorus ir taprotiškus 
teisinu* Bažnyčion įtekmė pa
naikino tik apie keletu šimtų 
metų po vokiečių krikšto.

Išnykus dvikovėm* ir Vo- 
kietijos teismai ėmė nuudotis 
liudiuiukais, tat žmonės tur
tai nelabai norėjo liūdinti. 
Net tryliktame amžyje rau
dona* Bara rijo* teismuose už
rašyta, kad liudininkus atvež
davo teisman už ausų: teste*

Liudijimo brangumas.

n datar žmonės nenori jų pili 
įlyti.

Tautų Sųjunga lagalo *ut>- 
kini gema ir yra baimės, kad] 
netižgimių negyva. Ta Sųjun- Tarp trijų įvairių žmogaus
ga yru mus vi«ų viltis ir poli-Į priemonių tiesai pažinti yra 
tiško* laisvė* sulygo. Ji rupi inip-gi ir liudijimas. Jis yra 
mums, l*-t dar daugiau* ji dideliai naudingas. Mus a- 
rupi \\ilsonui. Prezidentus į kys mato nedaugiau dešimtie* 
jų. matomai, įdeda visas savo mylių aplinkui ir tai tik statu 
jiegzis. Bet didele elniu* tų jie 
gj nyksta bergždžiai kovojant Į nu*. Liudijimu* duoda žinoti, 
su idaĮtčiomis, jiasauliui m- kų matė visų kitų žmonių a- 
maluinonu* kliūtimis.

Kun. Vilimavitiaus. p. B. F. 
Mastausko ir delegacijos 

Paryžiuje reikale.

hitu daigiu* per gerus žiūro
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ky* visose, kud ir toliausioM*^

Aum> ne tiek toli nesiekia

Gražus ir naudingas 
darbas.

Ant rytojaus gavome dur 
vienų kabelį, kuris skainta 
taip:

Amerikos Lietuvių Tarytai, 
\Vashingtou, D. C.

Delegacija turi krcdcncija- 
•y.lus (paliudijimus) nuo prem- 

] joro Voldemaro. Mes pilnai pa 
laikome IJetuvus provizjoua- 
lę valdžių ir jų reprezentuoja
me. Dabartinis kabinetas už- 
gyrė šitų delegacijų. Iš prie
žasties, kad Vilimavičiu* ne
teisingai n;įšaukė delegacijų 

. rcvoiiucijonicriškų, di-legucja 
protestuoja prieš tų jojo pa 
siolgimų ir atsisako su juo 
ilirhli. Vilimai ičius pinigų do-

Pastaruoju laiku, nekuric 
laikraščiai, kaip tai: “Vie
nyta Lietuvninkų", "Tėvy
nė”, iš dalies “Lietuva" ir 
kiti, kurie dauginu* ar mažiau* 
yra reiškėjais mintie* tautinė* 
sriovėa, daug rašė, diskredi
tuojami A. 1~ Tarybos dek*-

r
4

giams <larė Angliju, turbūt |>a- 
sisekė prašalinti. Bet uždari- ’ kaip akys, o liudijimas mums 
niai vis gi nepnh-ngvėjo. Pu-1 praneša kn* kitų girdėta, nors 
ryžiinų ir visi* I•ranetizijo.

.Spaudu telielll |>u karts cenzu- 
Irus valdžia, t euzoriai *lar<> su 
j jų tų, kų liepia 1‘rnnciizijus vy- 
, riuiisv l*ė. Pratienzų 
daro didelę jiekinę ant 
Koillel eilei jos nulių.

' ko* s|*au*ln atidalinta 
' meriki«*ėių. dirtaneių 
i rcncijojc visu Atlanliku pla
tumu, o Pilim uzijos .-Įaiuda 
čiu pat butlanui imt vietos pa- * mui istorijos 

uleda pruitruzunn* <lirl>aiiti**nis 
taiko* k*>nf*-i racijoje. Tokiu 

.bildu nėra lygyl*'* tarp los 
konfereiK'ijos narių. Kaule rimo šaltini*. 

, reneijn, nenorėdama virsti vie-Į 
Inu prancūzų reikalų aprūpin
toja. turi atkelti daug sunke- 

I uybių, kurio* krauju prancūzų 
spautla.

Todėl kilo *unmnyiims per- 
kelti Taikos Konferencijų iš 
Prancūzijos į nekariavusių sa
lį, idant visų sulygo* butų tos 
(tačio*.

Angliju* ministrų pirminin
kas jau tankiai butą ne Pary
žiuje, Amerikos Prezidentas 
veikiai turės važiuoti namu. 
Kai-kurie spėja, lud dėlto ne
reikės kelti kitur Taikos Kon
ferencijų. Tame spėjime jau
čiasi lyg įtarimas, kad konfe
rencija ims snausti.

Datar ne snaudimo laikai. 
Vokiečių suirutė jau baigiasi. 
Kilu šnekus, kad trijų milijo
nų armija vėl gali pradėti 
ginti Vokietijų. Jei-gu karė tu
rėtų atsinaujinti. Dievu* žino, 
ku* iš tu išeitų. Iš rytų slen
kanti revoliucija gal |au*iektų 
Prancuzijų ir Angliju, ir gal 
jiedviem i»asidarvtų pavojin
gesnė negu Vokietijai Neži
nia į kurių pusę tada mestų*! 
Italija ir Belgija, nežinia ar 
visos šaly* buvusio* nentralė- 
mis iki šiol išimtų tokiomis ir 
toliau*.

Ištiesų yra kuomi rūpintis 
talkininkų vadom*. .

tolinusini nuo mus.
Visos dieiiništ'ių telegramos, 

visi oficijaliai valdžios pra
nešimui. yni m- ka* daugiau 

s|intida knip liudijimai.
Taiko*
Ameri-
iiiio a-
koiife-

Kų iniitė ir girdėjo ūminės, 
gyvenusieji šimtais ir tūkstan
čiais metų pirma mus, tų mes 
gauname jiatirti iš jų užrašų. 
Tie užrašui taip gi yra ne kas 
dauginu knip liudijimai. Vi- 

mokslns gyvenu 
1 vien liudininkais.

Liudijimus tut yra Intai 
svnrbu* ir gausus lieso* poly

Liudijimo silpnybės.

krvditavihias buvo kreipiamas 
ištikimo it neištikimo P- Ma»tau*kų, kini j* .

tų, taip sakant, |iužetiiiiit au
toritetų viso* Amerikos Lietu 
vių Tarytas. Ir gnhilinai tik-

•].. 1..... InikraAt-.v
atrasti kaltu p. B. F. Mastau*-> .... u .. ,,, .... - ...... Alsauskas, Semaška. Ilozcii-

?!CU.!i.,1i£ Daujotas. Mastauska*.visų Tnrylių ir katalikų visuo
menę. Vistu jlarinius prieš mū 
*ų <lek*gatus jie remia ant ke
leto kun. Viliniavičiaus diskro- 
<lituojunčių pranešimų. Maty-

DAR TEBĖRA KARĖ.
C. 11. Sch'veppc yra karės 

paskolų organizacijos vedėjas 
Septintame Apskrityje. Prie 
to apskričio priklauso penkios 
valstijos: taip jų ir llliimis. 
P-nns Sclivveppo išsiuntinėjo 
imi visų n|>skritj Gciieraliu 
Krnsų viršininko Burlesun'o 
raštų, kad krušos nesiliautų 
toliau* dirbusios su tikslu |>a- 
<lauginti taupymo ženklelių 
|>ardavinėjimų.

Generalia Krušų Viršininkas 
rašo:

Krasų Departameutas la
ivai brangina puikų ir patri-
jotiškų krosų viršininkų pa- ' • 
sidarliaviinų 1U18 nu. parda
vinėjant Taupymo Ženkle
liu*. 1911) metui* tas pardn- 
vinėjinuis bus vienas iš žy
miųjų Amerikos Vyriausy
bės darbų. Todėl Vyriausio
ji K rasų Valdyta lotai to
mistų kviečia dirbti iš vien 
sn Taupymo viršininkais jia- 
vietuose, miestuose ir so
džiuose. Kai knin rodos, tuk 
kūrės jnu nėra, l«-t tni ne
tiesa. Kuri* dur ncpnsitai- 
gv ir mųiasitaigs, kol nebus 
atlikto* viso* piniginės 
priedeiniės, užsitrauktos ka
rės laikais. Ant tamistos 
krinta priedermė dirbti iš
vien su kitais šitų svarbiau
sių darbų, už kurį Vyriausy- 
bė iiug atsakomylię. Tų 
prictlernię tomistą turi, kai
lio atstovas savo miesto ar 
lauko ir kai|>o asmuo, turin
tys susidurti, ra kitais savo 
vietos žmonėmis.
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Mums, Amerikos lietuviams, 
turi būti aišku, kud kiekvie
nas žingsnis. patari t a* musų 
delegacijas Paryžiuje,!uri !.•*•- 
tuvos provizijoiuilės valdžios 
nprobatų. reiškia tų, kaip kad' 
tas butų ir pačios valdžios 

" i žingsnis. Nepasitikėjimas d** 
legacija butų iicpusitikėjiinas 

" i provizijonale valdžia 
Kudangi pas i rota. kad p. B. 
F. Mastauskas netik dirlia har- 

Į monijoje su delegacija, bet 
net 'oficijaliai eina į komitetų, 
kurį delegacija atvažiuvus su
organizavo su tikslu darbuo
tis Lietuvos nepriklausomy
bės reikaluose, tas faktas sa- 
vaimi pilnai išaiškina pozicijų 
p. B. F. Mastausko ir kitų ko
miteto narių, ir prašalina pro
ga visiems klaidingiems apie 
juos spėliojimams ir neteisin-

, gieins prieš jų asmenis užme- 
! tinėjimams.

J
ii. knd jie kun. \ iliumviėinu* 
--------- > ėmė *au už cvangeli- 

Tcisnuu* jį kaukui-' jų. Me* daug atajojmia* upė 
kun. Vilimavičinus skumbi* it* 
manėme, kud gal jis kaip kur . r- «• «
apsilenkia su teikylię. Kodėl į.mi|b 
taip vadinama tautinė sriovėj 
laimi tikėjo kun. \Tlinuivičiui, 
o mes atajojoine, priežastis 
yra tų. kad fuuiirodv, jog kiuu 
Vilimavičius turįs simpatingu* 
sentiki u* su liberalais. Aišku, 
toks žmogus jiem* |tatinka ir 
jie jo žodį už tai remia. Bet 
štai trumpų laikų atgal kun. 
Vilimavičiua pasirodė pilnoje 
savo teisybė* šviesoje. Ameri
kos Lietuvių Taryba gavo ži
nių, kad Paryžiun atvažiavo 
delegacija iš Lietuvos, raside- ‘ 
danti iš: kun. Alšausko, Dau-j 
joto, Semaškos ir Rozenbau- 
md. Jiems pradėjo* tenai re-. 
|>rezentuotis, kaijm laikiniems 
Uetuvos atstovams, kun. Vili- 
inavičius pranešė Tarybų 1‘ild. 
Komitetui IVassingtone, kad 
toji delegacija revoliucijonicri- 
►kni uzurpuuja provizijomdė* 
Uctuvos valdžios autoritetų, 
netiūsėtai upsišiaukiant save 
josios atstovais. Kadangi buvo 
pranešime, kad tojo komiteto 
pirmininku yra kum Al*aus- 
kaa, tai musų tautiuiukai ir 
rys, kaipo sekretorius tai de
legacijai, taipgi p. Mastaus- 
kas tai musų tautininkai ir 
stojo kun. Vilimavičthu* pu
sėn, nepripažindami tos dele
gacijos ir net sakydami kaip 
l)r. Aliupa* išsireiškė, kad tas 
komitetas Paryžiuje yra nekuo 
kitu, knip tik Gabrio Attgščiau- 
sioji Taryta.

Taiki Piki Komiteto vardu 
\Vashingtone aš ir kun. Žilius 
vau. 1 d. jiasiuiitėiue p. B. F. 
Ma*tuu*kui tokių kablegrumų; 
“Ar jusi) komitetas |io vado
vystę kun. Alšausko turi įga
liojimų nuo Lictuvu- pruvizi- 
jumilė* vnldžios? Joju atsinc- 
šimn* į IJeluvu* valdžių turi 
būti mum* aišku*. Viliinavi- 
čiu* sako, knd komitetas Lietu
vių valiižiu* neįgaliotas. Mes 
niekados iicrenisime Augšėiau- 
sius Tarytas, jeigu eitų prieš 
Lietuvos provizijonale* vai-' 
džios ąutoritetų ir nesikoopr-1 
ruotų su ja".

Dvi dieni praleidus gavome 
nuo p. B. F. Ma*tau*k<> per 
Vai*. De|iartamciitų kutaliu 
tokį atsakymų: ♦

“Alšausko*. Semaška, Dau
jotas ir Rozruta urnas yra su 
įgaliojimais po paraiu Prwn-

Kai-kurie lietuviai jnu pra
deda įeiti į pinčių Amerikos ■ 
angliškų laikraštiniukų šeimy
nų. 6tai (n J. Kaujias dienraš
tyje •‘NmrYorkTimes’’ 28 sau- 
aio, 1919 im, (latalpinu straije 
Mieiį Tite Arntjf, L y. Lat 
vių Aymijo.

P. Kaupa* lutai *uuuiningui 
ir teisingai aiškina kokiu ta
da pasidarė, kad latviai <lave 
pradžių bolševikų armijai, ir 

datar tarp bolševikų, už 
| l^atvijų. yra Intai

_ tikrų latvių.
. sodiečiai ir rauk ■

pelniai yra latviai, u dvar]a>- 
niai ir valdininkai yra vokie
čiai. Vokiečiam* užėmus Lat- 
vijų tikri latviui imis-gu, m* 
Žinojo, kad vokiečiai jų m*gi<>- 
sty*. Daugelis tų piils-gclių ta
po kareiviui*.

Rusijos kariuomenei pakri
kai latviai nejiaknko, m** jie 
buvo ir apšriestesni ir labiau* 
už rusus pripratę prie tvar
kos. Vokiečiam* imtvijoje ln<- 
žeimininknujuiit latvių kariuo
menė negalėjo grįžti namo. Ji 
turėjo glaustis prie balieri- 
kų. Tat įvyko ganu lengvai 
dėlto, kad daugėta latvių ir 
taip yra linkę prie socijalizuio. 
Jai ue tas latvių ikiijium* i* 
tėvynės, jie nebūtų davęsi pa 
gauti į Trockio tinklų.

Me* dur pridėsime nuo sa
ręs, kad luli tu- viri latviui y- 
ra subolši-vikėję. l'lilmnnn* i' 
jo minisU rija ,-liprou 
tautylM-s. Nors jiem* ir sunku. Semaškų* ir Gabrio yru užur 
lėčiau* jie grįš j tėvynę, kaip 
tik Europoje |>a»idarvs tvar
ka.

P. J. Kaupu - dvilinkai gerai 
padarė: viena ji* davė nm* ri- 
kiačiams naudingų žiuių apie 
mų« kaimynu* latvius, nuliu, 
jis įveda lietuvių I* mbu<bii - 
binviiiuj j angliškųjų Amerikos 
t|>audų. l*ri«‘š karę mw net u 
tėjome tokių pozicijų.

i
L
rkodridu 
I imančių 
! daug tik
■* . Latvijoje

t
i

Tarptautinės sun 
kenybčs.

Prezidentų IVilsouų beke
liaujant ]»o Europa mažne 

nu Maginiu fotograta-

gmtiagnais vadas yra 
toęa ir suvargęs. Jis 
•agatus karės tikslus.

Lietuvos Atstovybe 
Paryžiuje.

nių pasakymo. Melas yra la
itui pinčiai įsigyvenęs žmonė
se. Juonii visi naudojasi, vi
si nuolat meluoja. Todėl 
žmonių liudijimas yra dau
ginus klaidos, negu tiesos šal
tinis.

Viename susirinkime žmo
nėms besiginčijant apie liu
dijimo vertę tiesos pažinimo 
reikale, tūlas asmuo paminėjo, 
kad vienoje vietoje vienas ku
nigas negerai padarė. Gin
čas apie liudijimo vertę tapo 
užmirštas, o prasidėjo kitas 
ginčas už ano kunigo tariamų 
negerų apėjimų, išėjo labui 
keistas dalykas. Tie. kurie 
pirma buvo tvirtinę, jog liu
dijimas yra naudinga priemo
nė tiesai pažinti, labai abejo
jo, ar teisinga yra ant kunigo . . ..
įleistoji pyksta Tie-gi, ku-. »*r aur<* <rttct*- 
rie buvo liudijimų atmetę ir] Ilgainiu ir vokiečių teismai 
paniekinę, dabar visi tvirtino daug prisidėjo prie liudijimų 
kunigo kaltę, nors nei vienas sutvaritymo, ypač .1532 m. iš- 
nebuvo matęs, nei to kunigo leistoji kriminale Karuliam* 
nei net to miesto, iš kurio atė-; Penktojo Konstitucija, 
jo kaltės jiuskalas. Aitas ma
žas atsitikimas |>arodo. knd 
žmonės yra Itegalo nenuosek
lus.

Kritikos reikta
į praskina* dalykus a|Mvara- 

tinėti ramiai, nežiūrint ar jie 
mums |mtinka ar nepatinka. 
Negalima liudijimo atmesti 
dėlto, kad jis pasakoja neimi- 

, nei dėlto, knd 
Daujoto.' i** ištiesų tankiui meluoja. Vi- 

.. *oa trys lieso* pažinimo prie- 
Įmonės mus klaidina. Akims 
rodosi, knd saulė maža, o že
mė didelė. i*tie*ų-gi saulė pu
santro milijono kartų didesnė 
už žemę. Tiesi lazda pnsiuu 
įkištu į vandenį akims išrodo] 
sulužusi. Ištraukiame ir jia- 
matome, knd ji tiesi. Beabe-

Nustrtainc gsvF Vilium vi- 
riaus telegramų, kurioje lai-J 
vo pasakyta, kud Lietuvių ut-| 
■ tovylu*. stisid<*iliinti iš Alšnu-. dnigtip 
-ko. Itosenbaumii, I

(uicija. Nustebę išreiškėme, 
atajouę ar tni tiesa. Dnlmr |mt 

]p. Rickey, Suvienytų Valstijų 
vaidininkų, larnnujnntį užru- 
tažinių dalykų d<'P*iriniiicm<> 
gavome iš Paryžiau* nuo p. 
Ilogcrs. esančio prie Amerikos 
nintasado* Paryžiuje telegra
mų: “Olšauską*. Senuisliko. 
Daujalą*. Rozentamn yra ši
čia *u įgnliojimo raštai*, po 
kuriais yni ]m*irašę* premje
ras Valdemaras. Sleževičius 
yra naujas premjeras. Valde- 

Imaras yra užrutažinių dalykų 
' ministras. Augščiausios Ta
rybos nėra ir niekad nebuvo”.

Paskutiniai žodžiai patvirti
na AmerikM laik-

inl>ai gerai padarė, knd krei
pėsi prie Suvienytų Valstijų 
pagelta* norėdama sužinoti 
paleistojo imskalo tiesų ur ne
tiesų.

I’o šitų atsitikimų mes Vili- 
maviėiuni užsitikėti netaguli- 
inc, nors jis ir pa Didžiosios 
Britanijos lietuvių įgaliotiniu.

luk viziri jo* t ..i urnai pagim
dė ir ištobulino vieėpatijiulo 
tyrinėjimo priemones ir 
budus, kuriuose atskyrimas 
tiesų sakančių ir meluojančių 
liudininkų yjuiė buvo svar
bus. Liudininkų pasakymo 
vertė ta|x> pamatu kriminaliu 
prancūzų tyrinėjimo, kuris 
XIX amžyje tajai įtrauktas ir 
į Vokietijos teises. A Midijos 
teismuose iki dvidešimtam imi 
žiui taveik nebuvo kitokio pri
rodymo, kmp liudininkų pa
sakymas.

Teisingo liudininko ypatybės.

Paprastai g>ro liudininko 
ypatylav yra suveliamos į 
šitas dvi: 1-o k.ui jis žinotų 
liesų ir 2-o knd jis norėtų jų 
| atsakyt i. Pirmųjų y|>atybę ga
no lengva patirti. Jei liudinin
kas ten buvo, kur atsitikimas 
įvyko, ir turi *v<ilta» akis bei 
ausis, tni jisai žino tiesų. Tik
tai dideliuose ir painiuose at
sitikimuose. kuliuose liudinin- 

’Jkas dalyvavo, kai|>o mažu 
tlalclė, lai gali pasitaikyti, 
kad jia mintija daugiau žiuųs 
Uogų Žigo išUc»ų.-t|hd teedide-

B*

Pta J nu ritini (Chieaguje. III.) 
Pirui dedant laikraštin atsišauki
mų. rvdakrija tame rrikaJc norė
tų su Tamsta yp* t tikri pasikal
bėti

Mttioo Oiiy, va*. 1L—Laik
raštis EI Universal skelbia, 
jog 1918 metais Meksikoje nuo 
influensos epidemijos mirį 
436.000 žmonių.

Pats laikraštis tvirtina, jog 
tos skaitlinės nėra tikros. Nea 
apie daugelį mirčių netekę pa
tirti. «
Morelos provincijoj epidemi

ja sunaikinusi sukilėlio Kapo
to galybę.
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P mitą dieni;, nsario 14 1919 DRAUGAS S
LIUDININKAI.

(Tąsa nuo 2 pu«l.) 

Vaikai.

Daugelis viešpatijų nepriima 
į liudininkus vaikų prieš ke
turioliktus metas dėlto, kad Į 
jie dažniausiai neužteki i na i 
silpninta ką mato ir delta teis
ine kallm no sulyg savo maty
mo, tik sulig to, ką girdėjo na
muose arba šiaip kur kallmnt 
apie pragarsėjusį atsitikimą. 
Toki jauni liudininkai nesuge- 

Rlia gerai atskirti iš ko ką žino, 
perdaug jais įtikinti* teismas 
gali lengvai suklysti. Tiktai 
prieštci.-iiųniai tyrinėtojai la
bai dažnai ir laitai sumaningai 
imsinnudoja vaikų pasakymais, 
knd išgautų kaltininkų prisi
pažinimus. Vaikai nemoka už
tylėti tą. ką jų tėvai ar gimi
nės noritų paslėpti nuo val
džios. Jie g«*ri knip siūlas pri
vedantis teismą prie kaltės 
kamuolio, ls-t jie netinka į tik
rus liudininkus.

ą Prisicga.

Daug sunkiau yra su ant
rojo gero liudininko ypatybe, 
milent, knd norėtų tiesą pasa
kyti Kol tikėjimo dvasia Eu- 
ropoje buvo galinga, kol vi
suomenė bijojosi šventvagyr- 
tės, tol retos išdrįsdavo krei
vai prislėgti. Todėl liudininko 
prisiega buvo šiokia tokia 
gvarantija, kad jis tiesą pasa
kė. Tikėjimui susilpnėjus ir 
priaiegos reikšmė sumažėjo.

Tą pajutę teisininkai prisie
itų nepanaikino, tik ėmė aty- 

gižiai daboti, kad liausmė* už 
"kreivą prisiegą Imtų smarkios. 

k Jie tikisi bausmėmis atsiekti 
tą, ką seniau* atriekdavo tikė- 
jinunė prisiegos pagarba. Te^ 
čians gyvenimas' parodo, kat 
kreivų prisiegų skaičių* bai
siai didėja ir liudijimo vertė 
teisme eina rnažvn. Teisinin
kai tą mato, liūdi ir neturi 
kuomi to pataisyti.

, fc , A • — »W RI TI yffTvS M O ĮI UClip

žmogus beveik visuomet la
biau brangina savo reikalus 

Tteta grynąją Todėl in-
. presuoto liudininko posaky- 

mas teisine yra visuomet jtar- 
' tinas. Aitą tiesą žinojo senie
ji Bažnyčios teisinai, dėlto 

‘nekišdavo prislėgti nei ap
kaltintojo nei skundiko gitai- 
ateis, nes tųdviejų reikalas 
skaitėsi jųdviejų giminių rei
kalu. Aitas įprotis yra inčjęs j 
visas civilizuoto pasaulio teis
mų taisykles. . ■ ,

Nors šita taisyklė naudotis 
tik neinteresuotais liudininkais 
išrodo labai graži iš lengva, 
tačiau* gyvenime sunku ją iš- 
«dyti dėlto, knd vienai pu- 

, einančiai teisman ialiai 
užinteresuoti liudinin

ką savo laimėjimu. Užtenka 
pasidalinti tuomi ką teismas 
priskirs gauti iš priešininko.

Du liudininku.
Tečiaus tokios nesąžiningos 

sutartys teisiamojo ir liudinin
ko būva nepastovios ddto, 
ka<l jos yra nedoros. Kas drį
sta nedorų sutartį daryti, tas 
užtektinai nedoras yra, kad 
sutartie* nepildytų. Tada pri- 
gabusis išpasakoju, kaip bu
vo. Kuo daugiau,tokių sutar- 
flą priseina daryti, tuo vei
kiau jos gali būti susektos. 
Dėlto senas Rymo teisės įsta
tymas ir reikalavo teisme noro 
dviejų Kadiaiokų Bedarant

Moteriškė liudininkė.

Moteris ar mergina kaipo 
liudininkė šiaip nesiskiria 
nno vyriško asmens, todėl ir 
jos liudijimas npsvnrstomns 
yra tomis pačiomis taisyklė
mis, knip vyrų liudijimai.

Ypatingo įžinrėjimo reika
lauja tie atsitikimai. kuriuose 
moteriškė liudininkė yra in
teresuota kaipo moteriškė. Ne
syk, moteriškė teisme arba vi
suomenėje liudija prieš vyrą, 
kad jia su ja sulaužė lytinės 
doros įstatas. Nespccijalistai 
žmonės šituos liudijimus stato 
lygiomis su žodžiais kaltinin
ko, pripažįstančio savo kaltę.

15 ilgo ir plataus prityrimo 
susidariusi kanoniškoji teisė 
pasigamino taisyklę: Non vn- 
!<-t testimonium mulieris pro- 
priani infaminm adserentis. 
tat reiškia: “įtartinas yra 
liudijimas moteriškės, tvirti
nančios savo negarbę”. Daug 
buvo atsilikimu, privertusių 
Bažnyčios teisininkus sminry
ti šitą taisyklę. Iš tų atsiliki
mų [mininėsimv vieną, kuris 
daug pridirbi triukšmo visoje

PROTOKOLAS.
Lietuvių Rymo Kai. Am«-r. 

Lilal. Sąjungos metinio C<*nt 
ro susirinkimo, kuris buvo 
serodnje, sausio 28 d.. 1919 iu.. 
8 vai. vakare. Apvaizdos bie 
vo parapijas svetainėje, prie 
l'nion ir 18-ios gatvių, Chi 
cagnje.

Susirinkimą atidarė pirm.. 
Ant. Nausėda, su malda.

1) Po perskaitymai proto
kolo iš praeito susirinkimo, 
buvo [inkeltas Imlsas, kad | Mi
nas J. Elia* tapo liereiknlin- 
gai įžeistas už nuomone- ir 
kaliui-, pasakyta* praėju-ia- 
me susirinkime.

Protokolas tapo priimtas su 
pataisymu virš minėto juna- 
grafo, ty. išbraukti hervikaliu- 
gus užgnvinius [Mino .1. Eitas.

2) Komisija knygų peržiū
rėjimo: Jonas Petraitis, 4358 
So. Wnxliteimw Avė, Annri. 
Valančius, 1442 So. 4!*1h Avė, 
Cicero, lll, Kazimiera Vara
navičienė. 715 \V. 28tli St.. i> 
davė rn|Mirtą sekančiai:

l’er visu* 1918 metu* iplnu- M 
‘ imu- S 

hlai $12.47(167. Pas iHininką k 
ant rankų buvo likę 1917 me- “ 
tų $806.56. Taigi išviso su
sidaro $13,2S3..'»3. išmokėta 
per 1918 metus, knip tai: iiž 
žemės [Niekalą, nuošimčiu* ir 
miesto taksas $11J>70.10.

Su 1 diena sausio, 1919 m, 
buvo ant rankų pas Centro iž
dininką Lnbdaryliė>« pinigų 
$1413.43.

3) Nutarta, kad ta pati kny
gų peržiuri-jitno komisija jm- 
tikrintų finansų raštininko 
knygas, kuris nefirihuvo [ier- 
žiurėti Centro kni-gų iš pvoė- 
jusių metų.

4) Iškeltas pageidavimas 
patikrinti kiek randasi atsto
vų šiame susirinkime. Pasi
rodė viro 42 atstovai.

5) lta|K>rtas komisijos nuo 
išlaiinėjimo loto. B. Sekler- 
kis, 3427 So. Auburn Avė. pra
neša, kad paimta Av. Jurgio 
parapijos svetainė ant 33-čios 
ir Auburn Ave^ aut pirmo 
nedėldienio pavėnės, tai yrn 
ant 9-tos dienos kovo, liet bu
vo pageidaujama, kad butų 
perkeltas ant tolimesnio taiko. 
Taip-gi buvo raginama, kad 
vteoa koopoa stengtųsi par
duoti kuodaugiansiai tikietų* 
dri iHaiePyeę l=!a, ««■ tie 
tikietai btts geri įžangai j ren
giamą vakarą arba koncertą.

6) Raportas Komisijos au
kų rinkimo. Kun. Zaikauskas 
eiti rinkti aukas apsiima ku<l 
ir tuojaus. Tiktai laukia pa
velijimo nuo Jo Mai. arkivys
kupo.

7) Išrinkta komisija susi- 
žinoti su J. Mnl. arkivyskupu 
rriknle Liri. Našlaičių Prie- 
gluudos. į komisiją inėjo se
kančios ypatus: Ona žilvitie- 
nė, 3315 So. Ilnlsteil St, Ago
ta IMrnitienė. 4358 So. Wn- 
shtenov Avė, B. Sekl««cki*. 
3427 So. Auburn Avė, ir A n. 
Valančiu*. 1442 So. 49-th Av, 
Cicero, lll.

8) Agitacija lm*link gurk- 
narių. Nutarta, kad visos 
kuopos, savo parišę, narių [m-

EurojH.je ir kiršino karę tarpjkė j Centrų Imbdarybė/ 
Anglijos liei Prancūzijos.

Tat buvo penkioliktame mo
žyje. Prancūzijos karalienė 
skelbė, knd jos sūnūs Karolius 
Septintasis nėra miliutui jos 
nalmšninko vyro Karaliaus 
Šeštojo, tik svetimoterystės 
vaisiumi. Beito didelė dalis 
prancūzų 1428 metais buvo at- 
simetusi nuo tikrojo savo ka
raliaus. Visi Prancūzijos bur- 
gundai padėjo anglams dau- 
varginti šalį, tikėdami žodžiais 
ginti Prancūzijos nelaimes ir 
moteriškės/kellrasios savo ne
garbę. Ugniniu pasirodė, kad 
karalienė Izabelė tyčia buvo 
pramaniusi *tą paskalą dėl sa
vo politiškų ir asmeninių tik
slų. Katra moteriškė turi drą
sos viešai prisipažinti, jog ji 
paleistuvavo, ta yra užtekti
nai žema, kad melagingai liu
dytų.

Aitą tiesą nauju prityrimu 
sustiprino Vokietijos teismai 
devynioliktame amžyje. Kai- 
kurios vokiečių viešpatijos 
norėjo būti labai padorios, dėl
to išleido įstatų skaudžiai ban- 
džiančią vyrus ui uflobinfaną 
moteriškių. Vienos moteriškės, 
išskiriant registruotas paleis- 
nrvc«f ubchjiummi sKAitesi ur- 
lėktinu prirodymu teisme ši
tos rųšie* baltėms pripažinti.

Trumpu laiku pilni teismai 
pasidarė tų bilų. Atsirado dau
gelis moterų neregistruotų 
paleistuvių sąrašuose, bet už
tektinai drąsių, kurios tyčia 
provokuodavo vyrus, o paskui 
reikalaudavo iš jų labai dide
lių užmokesčių. Vyrams lie
ti jodinant jos juos paduoilavo 
į teismą. Kitos pasitaikiusios 
suseiti su turtingu vyriškiu to
kioje vietoje, kur nebuvo liu
dininkų, nei nelmndydainos jį 
gundyti, tik stačiai pareika- 
audavo, kad jis išsipirktų iš 
negarbingo ir Imusmingo teis
mo. Panašių atsitikimų buvo 
daug ir dvi jų prisiėjo sušvel- 
nyti smarkiuosius įstatus apie 
viešąjį [mdorumą.

Moteries psichologija

Moteriškė negali viešai sa
kytis, kad ji paleistuvingai 
gyveno su vyru, jei ji nėra in
teresuota. Bodama interesuo
ta ji negali būti liudininkė tam 
pat dalyke. Kas tiki jos žo
džiais, tas beveik beabejonės 
tiki melu.

kerėto, kml Juozapa* pabėgo, 
kada ji norėjo jį į purvą į- 
traukti.

Užbaiga.

Aitas straipsnis nieko ne
kaltina nei neteisina ir netiki- 
ia į svetimus ginčas, tik pri-

$500.00 Pinigais
Musų Chicagos Mergaitėms ir Vaikams

Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūtų gerai 
apsipažinę su musų Butter-Nut Boy. tas mažas vaikelis, kuris mus perstatė per ilgus laikus. 
Mes norime, kad jus jam padėtumėt pašvenčiant savo atliekama 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 da- 
Ivvunią šiame darbe, mes nutarėme priimti sekantį plianą. kurį mes norime, kad jus aty- 
džiai perskaitytumėt, kad paskui nebūtų nei jokių nesusipratimų ir kati žinotumėt, kas yra 
reikalaujama nno JŪSŲ ir ką MES darysime išnešdami ta plianą.

Pirmiausia, MES norime žinoti, kiek jūsų apielinkėj yra žmonių, kurie perka MUSŲ 
duoną ir piragns ir nuo ko jie perka.

Norim gauti tokias informacijas, mes už tai jums užmokėsime už tokius listns ant. ku
lių bus surašyta vardai, tuos listns galima gauti pas savo groceminkn.

Oroccrninkas 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 sudekiuoti. dėl patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargos 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 musų duonos ar pirago $25.00.
Ui 20 listų. kurie turės sekantį didžiausią n u merį vardų varto to j ų duonos ir pi rago $ 10.00. 
Už 30 listų. kurie turės sekantį didžiausią numerį vartotojų musų duonos ir pirago $5.00.
Už 50 listų. kurte turės sekantį didlianrią vardų vartotojų musų duonos ir piragų $1.00. '

Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti šituos listus bus galima rasti ant lieto kuri gausite 
nuo savo groceruinko, paa kurį periate.

SCHUIZE BAKING COMPANY

kis, 3427 Sa Auburn Avr, J. 
liurinskas ir B. Balanda.

Buvo pageidaujama, kad 
komisija garsintų per laikraš-

siųstų vardus ir pavardes 
gerk prof, kun. Bučiui. 2634 
W. 671 h Kt.

91 Nutaria IuiImL Sąj. Cont- 
ro pikniko leisti IfloŪBc’imut 
s|Mtuz<linauią mnbnėlę 4(1 dol. 
vertės it laikrod* Ij 10 dol. 
vertės.

Visas darlias išvestas pik
niko rengimo komisijai: An. 
Valančiui. 1442 K>. 49-th Avė.. 
Cicero, IlL kuri* pagamins 
200 serijų tikietų. Išlaimėji- 
nuis įvyk* pikniko darže. 
Centni piknikas pyk* 2<i d. 
liepos, 1919 iii.. National (Sro
ve darže.

10) P-nas J. Venckus, nary* imnašiai kaip daro svetimtau- 
IsiImI. Sąj. 5-tos kuopos, (Mau
ko jo (Ynlrui u'... tti/iomi lai
krodėlį 10 dol. vertės.

11) Duotas |n<-imas, kad ir 
šįmet butų reiik:un<N> atiko* 
Kailinių Dienoje ant Av. Ka- 
zimiero kapinių. įnešima* 
vienhalniai priiinias ir išrink
ta komisija [Migautinimui žen
klelių. Komisijon inėjo se
kančios ypatos: <tao žilvitie- 
nė, 3315 Ha Halsted 8L Ago
ta Petraitienė, 43-’i8 8. Wa*b- 
tenoir Avė,'ir Emilija Dar
gaitė.

12) Stanislova* Joeevičia

KEPĖJAI

Butter-Nut, Victor Rye 
Dixie Rye duonų ir 
Schulze’s Piragų

. ŠALIN SKAUSMAS!
ė i u* vi rami ih-tą koncertą ir 
buvo reikalnujamn, kml komi • •Bl‘ 7‘“- >-
sija paskelbtų tikrai kokioje 
•lianoje įvykt* virš minėtas va 
karas.

14) Komitetas nuo Imliau*. 
B. Seklecki* pranešu. knd <l< l 
buliaus paimta Av. Jurgio pa
rapijos svetainė, ant 12 d. .pa
lui. 1919 in.

15) P-na* lt. Alike* kalba, 
kad Lietuvių l^ilklariuga Są
junga įrištų mėnesinį žurnalą.

ėiai. kuriame butų garsinamas 
IjtlHlaringOK Sąjungos stovis 
ir varomu didesnė agitacija 
I-ahdarybės namini.

Susirinkimą uždarė pirm. 
Aut. Nausėda. Mukią n įkali įė
jo kun. Vaičiūnas.

Jonas Purtokas. prot rašt., 
4437 So. Eairfield Avė, 

Chicago. UI.

i
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DRAUGAS

“Nenusimink, ai tave palankom ir mudu abu įeisime 
drauge vėlinu”.

“Gerui, 1**1 kam lu daraisi nesmagumų dvi manę?!”
“I’aisii* .įnikta* ”, atsakė Jokulm*. “laibai aš čia to pai

sau! Kad a* turiu, kų valgyti ir gerti ir da susišilti, kada Jų- 
In, nš nieko daugiau nepaisau”.

Galop St> ponu ap*idirho mi duona ir juodu inėjo j mo
kyklų. .Mokytojas užrašinėjo susivėlinusių |tavardes ant juo
do* t- n’o.» I ad paakinu nubaustų.

“Jokūbas Tam*ouo?”, tarė ji*, šnairuodamas j Jokūbų. 
“Ti<*’ių kartų šių savaitę tu jau susivėlinai. Aš tau šiandien, 
l?nmll duodu rykščių. Stovėk prie nuino stalo. <> tu. Stepo
nui tirijau. esi niekam netikęs vaikezas koki*, visame Iaiii. 
doiiv nerūki. Eik ir atsistok kampe ant kvailių kėdutės su 
kvailių kepure ant galvos’*.

Ir taip tolinu,kolei buvo ja-ršaukti visi ir kiekvienas 
gavo savo bausmę.

Jokulms drąsiai ištiesė savo.rankas. Jis kiūrėjo j Stepo
ną ir jam merkė matydamas, kad tas vargšą- mažutis yra 
baisiausiai nusiminęs, kad šitas dd jo turi kentėti. Be to Jo- 
kiii-;i* iškėlė palvi, ir pnžiuri*j<i aplinkui su tokiu šalčiu ir J ai
ri ' i, kad mokytoju.* įpykę? kirto j.mi -u rykšl ]?‘i gulvų.

| lui žiūrint. ki>*kvi<-un* mažo M.-pono kūno kaulas prisipil
ti. skausmu. Jis vos m- vos galėjo tiesiai stovėti ir niekaip 

’neu: i-j<> ■ nlu’kyti nšnių, kurio.* j?*r Veidu? riedėjo,
“(> kų. nr inu i savo bumų nugraužti f’', pajuokė mo

kytojas. “Tai reikėjo, aš maunu, Ituduiyli pieš ateisiant i 
mokyklą”.

i (Daugiau Im*).

(Ziiir*-k “Draugo” 32 mini.)
Karolis negalė-jo iškartu suprasti, ki?i*-l ju levuku? tuip 

dalmr į jį pradė*ju žiūrėti ?u tuip daug išreiškiančių žvilgsniu. 
Nekuriuo- gi<-*it>jim<* punktu* *'-iu |wi<luu?iu ir jus -uprnsit**, 
kaip ir Karolis, kų iimdč sena? ponas, tėvukas, j savo minką. 

Tai buvo geguže? rytmetys 
dviesus, gražus šventadienis 
Kud Jezu? aavo Molino* prašęs 
Ar gali eiti Jis pažai*l. ir 1.1.

Jezu? du mažulis išė*j<» pažaisti ir nuėjo, kur buvo dnug 
vaikų susirinkusių. Ji? Inrė: "Ar guliu aš pažaisti, vaikui, su 
jumis drauge! Ar jus žaisite ?u Manimi?”

H**t jie .Imu atsakė. ••Ne” - 
Jie buvo |?>nų ir |H>mų vaikui; 
O Ji? i* vi-ų iKdiirliiigiaiisiu-, 
Gimę? gyvulių tvartelyje. 
Malonus Jezu į Jį Ln ip* .*, 
Ir nei jiiok***, ii**i šyp-oj**?

. lb-t ašaros li< jo? iš Jo akių
Kuip gUsų.- lietus iš delu-sŲ.

Karoli? vi? Inbjau rutulo ir jautėsi laimi nepatogiai |u>
tėvuko žvilgsniu. Jis ntuiinnė, kud tėvuku* mulė jo n< nimida , 
gumų, kokį ji< |Kin?|ė- rytmetyje mažinu luiltų (tolių (tania- 
vėjui.

Ir ši? ni’lurtvlis kuri* guvu įeiti j koncertų. d«*kn tėvo 
Su n t veliu, savo viefiulinut |*i i-*U*liii. kuri.-, I.nip gu!ė*dnnias 
lengvino jam gyvenimų. džinnzė-M tiuliai, kad ji- yra į m nu 
šus į suvo bnuigiuiisių \ ieš|m1į. kuri -u nivo šicučmu-in Mo- 
tiiui tlel imi? kentėju neimlų, vargą ir |Miiiiekų.

Nieko ne.-nke sena- |m>iiu-. Katla atėjo Kalėdos ir |?-lių 
partluvinėlojas ritsilnnkė į Eeltunų namus jmimui? Ecltonti- 
kas |lriėmė jį ?u laimi nuiloiiiuis žodžiais atvirai su juo kn - 
bėjusi, gailėjosi ir |M-rpr.*išė už savo žiauriu? žodžius kuriuos 
ištarė* (mis sniego žmogų ir visus gautus Kalėsiu dovanus ati
davė* vargšui |?*lių (uirtliivėjui.

l*o šio atsitikimu jis |ia?i<!arė* visiem* vargšimi* taip ge
ras, kuip jo tėvukus, l-abjauria mylėjo Kuntlį Fox, kuriu da
bar turėjo nuolatinį darbų mažo senu įmuio sode, l aikai pasi
darė- tokiai? (trietcliais kad kuomet juodu išaugu, o senas 
ponas ir jo uunus mirė ir anūkas (taveblėjo jų turtus, jis savo 
yienvardį. buvusį pelių paniavinė-toją, neutstuiuė, liet padarė 
jį savo gerybių užveizdn ir net tbtugiau, kaijt užveizdo, nes 
savo prieteliu ir geriausiu patarėju.

Brangus vaikeliai, žiemos ir dalmr yra šaltos kaip ir se
niau; neturtėliai ir dabar tikrai kenčia. Daug aplinkui mus 
neturtingų, ligonių, nubudusių. Jei negalime duoti jiems al- 
mužnų, jei negalina* vaikščioti aplinkui su gailestingumo ir 
meilės darbais tni galina* nors Itroliškų suraminimo žodį į juos 
pratarti. Me? |>rivalome mvb'di visus kaip trokštame, kad mų? 
viri mylėtų. Ar tai daug, jei reikalaujama nuo mus, kad pa
tartame kelius (tadrųsinimo žodžius nuslmintisictns, kud išsi- 
žadėtuinc mažmožio dėlei sušelpimo vargstančių. Ar daug! Ne. 
tai nieki?. Ar gali būti ka? nors (tenhiug daroma i? meilės mų? 
geriausio VieSpntiesf Mes niekuomet ir niekada negalimi* už
tektinai Jo mylė-ti. niekada ta*|iaji<*g?ina* |aidaryti tiek, kud 
nors milijoninę dalelę mų? dėkingumo gulėtume Jum išreikšti. 
Nepainirškiua* branginusios iiiumj Motinos, Marijos prašyki
me Jos pa geli tos, kad save ir visų, kų geriausio turime, (atves
tame Jam, kaipo Kalėsiu dovanų. Paveskime savo dovanas per 
Jų, nes galina* tada tikėtis kad jos bu? priimtos. Nes Jos su
sui patinka viskas kas Jum duodamu |ter Jos rankas ir mes 
parilikrina* išganyti js*r Jo? globų.

PRINCAS HENRY REIKA. 
LAUJA VOKIETIJAI 

MONARCHIJOS.

Tik su senr.’a tvarka vokiečiai 
busią laimingi.

Londonas, vn*. 12. — Laik
rašti? Hnmburg Naclirieliten, 
kur? pastaraisiais laikais daug 
rašo apie Vokietijos 'ateitį, 
tarp kitko (aižytai kų apie tų 
ateitį sako buvusio vokiečių 
kaizerio broli?, princas Henry.

Anot Nachrichten, princą? 
Henry tvirtina, jog jei Vokie
tija nori sulaukti laimingos a- 
teitic? ir reikalingos tvarkos, 
vokiečiai privalo išnaujo su
grąžinti šaliai monarchijų ir 
tokį ekonominį gyvenimų, 
koks buvo pirm karės.

Imperija, sako princus, iš
naujo turi būt pavesta senąjai 
dinastijai ir Prasijos vadovys
tei. Gi tie, sako, parazitiniai 
kareivių ir darbininkų nevie
tai kuoveikiaus turi bot su
griauti
Princas lygiai (talariu atnau

jinti senovė*? budu disciplinuo
ta? sausžemio ir jūrių spėkas. 
Leisti žydams didesnę intakų 
turėti prekyboje, industrijoje 
ir politikoje.

“Tuomet”, baigia princas 
Henry, “senoji vokiečių gies
mė “Vokietija augtfiaa už 
viską” išnaujo Iras tikra”.

Pranciškus Rekašis
mirė 12 d. vasario, 1919 m.. 34 
metu amžiaus. Velionis paėjo 
iš Kauno gub., Telšių pav.. 
Kartinos parapijos, Bubnių 

■ sodos.
Amerika išgyveno 6 metus, 

paliko -Lietuvoj moterį ir 3 
dukteris.

Laidotuvės atsibus sulytoj 
6 d. vasario, ii namą 380 W. 
46 plaoe i Nekalto Pra*. iv. 
Marijos Panas Bažnyčią ta* į 
fiv. Kazimiero kapines.

Giminės ir
noošinttiai kviečiami dali- 
vauti laidotose.

y ANGLIJA.

“Ar esi čia, mano Jėzau?“

L
Vienų šaltų lapkričio rytų mažas Ktcponn? bėgu gatve 

j mokyklų. Laiku? nuo laiku ji? ?u?to<lavo tai nusišluostyti aa* 
vo akis pamėlynavusiomis raukomi? arlm susiteršusia ske|?*- 
čiuke, lui duoti iiuosylię giliam, širdingam dejavimui. Kuo
met ji? ėjo pro duonkepio krautuvę, nerimastie? pilim? verks
mas jmkilu jaus*. Mat, jo vakarienė* buvo duonos plutelė, o 
šiandien pusryčių visiškai negavo.

Stefiono tėvas nedirbu. Jo motinu nuižai uždirbdavo. tai 
vienur, tni kitur |tnlruM|nimi. I?*t ir tų uždarbį (biznai išverž- 
davo nuo ju? vyras ir pragerdavo, Pasigėrę? mušdavo savo 
pačia ir vaikus. Taigi vargšu* Steponas šalę šulėm ir • 
Inrėjo dnug kentėti mm kirvių. Tų dienų ji* visiškai netiko 
prie tiulio* mokykloj**.

“.Sveika*. Stepuk“, suriku ku- lui už|tnkalyje jo. kuomet 
ji? (nimiI'o pn, kampų ir juo buvo prie* pačių mokyklų, “ko lu 
taip verki šiandien.’“

Steponu* nt-isiiku ir pnuuitė Joknltų Tum-muų. daug didės* 
nį už save vaikėzų. Is*t gerų savo draugų.

“Aš < -u !«d-itii |«*i*al» -. ir alkana?”, ji- tarė. “ir Ieva? 
pereitų naktį matu* muš. , kuomet aš rėkiau, kad jis užgavo 
molinų“.

“Ar tu garai kokį n<»> - pusrytį.’”
“Jie.“ ir Steponu- pradėjo vėl verkti, ne? jo viduriu? groti > 

xė bnisii? alki.**.
“jie.” tarė Jokuliuš. kišdama? rankų j kišenę ir ištrauk- 

duuu? iš t -a .1 dvi dualu* rn-kuti, užtepti sviestu—“guli im
ti abidvi, mano tėvą- ir molinu nlatdu dirki, tuip kud 
turimi- dabar iki valiai kų vulgyti”.

Steponą- noriai |*a<Tn* tų duonų nuo savo draugo ir 
sėdę* ant durių laiptų pradėjo ryti savo pusrytį.

••Valgiu*”, tmė JukulM?, žiūrėdama* į jį maloniai, 
tavo teta.* diliui dabar, kų!**

“Ne”, atsakė Steponą*, “šių žiemų m-turėsime šilumos. 
&ą paskutinę savaitę molinu mgauna darbo, Ur mot ir vai- 
--« t__________<--- ?--- »•

Nusipirkite labai gražių knygelę vonia:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
kita knygelė vos tik išėjo U spaudos. “Draugo“ Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius.
Kaina tik ........................................  30c.

“ l'nižudyaas Uyvcuimss“ tinka musų knygynams. Dan- 
dclj jų nuautiems nuleidžiamas žynius nuoiimtis.

“Pražudytas Gyvenimas" viena U gražiausių apysakų. 
Paimu iš suomių gyvenimo. Kas kartų jų pradeda skaityti, 
nepames i.< |>cnAaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyt* toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas Ir tarp lietuvių 
palinkusių prie griuvimo, gi paskui nusprcndiiuaių pataisyti 
savo klaidingų gyvenimą.

Aitą knygelė ypač rekomenduojama masę gort. kle
bonam!. Nes tai paiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. *

Reikalaukite tuojau. Nes abribuotes AųitUua *t*pm 
diata.

i

Jautiesi Nusilpęs
Nusidirbęs

A
R tu jautiesi nusilpęs ir visai nusidirbesir sergi! Astrus skaudėjimai tau durią 

sirenose kuris tavęs nepaleidžia! Tas reiškia kad tavo inkstai neveikia taip 
kaip reikia. Persidirbimas, nuovargisjbdti* gripas viskas susideda prie nusilp- 

niniino jus inkstu. Tuomet* jum? pradeda strėnas skaudėti kasdiena, galva pradeda 
skaudėti jautiesi nusilpnės ir nenori dirbti Nelauk ilgiau* knd neišsipletotu į kų 
nor* svaritaus. Gauk dėžutę Doun’s Kidney Pilis šiandiena! Jos yra žinomos vi
sam pasaulyj kaipo geriausas vaistas dėl inkstu, jos pagelbėjo tavo draugama ir 
kaimynams, pagelbės ir tau.

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako:
M

f

Kidney Pilis
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 oentų ui dėžutę, Foster-Millbura Oo.. 

Buffalo, N. Y. Mirs.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IK SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerų išteklių šių knygų:

Apie Katalikų Tikybos Tikrybę .................................................. 30t
Patarmės Moterims .......................................................................... Ur
Krikščionybė ir Moteris .................................................................. lt
ėly vt nintas ftv. Stamelra o ąB

b. Girtuoklio li]iažinUa .............................................,....................... >0l
Katra neišmunr! Si knyga pravarti teatrų lošėjam*. Lo
bai Iciig v a sulošti ••*••••••••*•«.••.«• a. ••«.•••■•••••« fi| 
Msrksas Antrasis ..............................................«.............................. A

S. Ars yra Dievas! .............................................. .*«............................ Si
9. tlbadann Durno v..—•••..s.••«■••••*•« H

10. Koperninkju ir GaliUjui.......................... .«..u.........  .^.o* Bį
11. J

l
1.
3.
4.

7.

m<**
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DRAUGAS

Motinos, kurios nori šutau- 
pyti pinigus ir parėdyti savo 

sūnaičius ir dukraites, lai at
silanko į šitą krautuvę laike 

šio išpardavimo.

Penktadienis, vasario 14 1919

A

Lietuviai Amerikoje.

ČIOBRO. ILL.

TAIGI NESIVELUOK1TE
*•

Pluksnos 4
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Labai Puikus Vakaras

Ned., Vasario-Feb. 16’ 1919

«
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liKILMINGAS BALIUS
. I*krauctiu

Draugystes Dievo Apveizdos No. 1
Alte bu*

Nedėlioję Vasario 16, 1919 
ma;vo innztxs pazut.

Kaa>|i. ISOu. (MIr t sius !«•*.
PK.«I»M<> • » IL VUUlf. IAAKUA IM-. TVATU.

darbų.
Roselandietis.
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ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th k&mp. Wood 8ts
Mea duodant o dviguba* Matnpn 

*Crtverralu ir Huluttuuil*.
l*idaUame iMMrmkim* gauni m*

1 Vianklo materijutat. vaikam* draliu n !>OL Atein a ir Jakutr* 

Bi “
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Dr. M.Stupnicki 
1109 8o Morgai) Stroe* 

cHir.fjo, ttiraon
rrh-t<«M Imli MM 

Vataadaa * Ik) ii ll «.«■ 
I* l>v I* rtų tk. b V. k NrdHtv 

t nuo I Ibi B vai vakar*.
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' CICERO. ILL.

Ciceras katalikiškųjų draugijų 
domai.

l’etnyėioj, vasariu 14 «!.. 
1919 nu 8 vai. valcavę, Av. An
tano parapijų* svetainėje vie
tai Tautos Fondo 59-tas sky
riaus atsibus susirinkimas su 

r tikslu aptarti apvaikščiojinui 
* "Lietuvių Dienos", 4 d. kovu 
>kių metų. Todėl kviečiame 

visų katalikiškų draugijų val
dyba* ir atstovus dalyvauti 
šiame susirinkime, kur bend
rai aptartume dienos progra
mų.

Su |ugiu'lui.
T. r. 59 sk. Valdyba.

siams. Dorus darbininkių nė- 
m tnip tamsius kad tikėtų, 
jog skrajojantis karvelis nuo 
mulės ižkeps ir nulups ant 
lėkštės socijaliznm gnlybei už 
■'•ju*. Ramybė ir laimė padi
dėtų tik tudu unt žemės, jei 
žmones daugiau ir geriau dirb
tų užlaikydami tiesų ir teisy
bę. kaip Kristus naikino.

Vietinis.

didelis kpardavimas
Žieminio Tavoro
Prasidėjo Ketverge, Vakario 13 d. 

ir Tęsis Tik Per Šešias Dienas

Pėdnyčios vakare, vasario 
14 d, 7:30 vai. vakare atsibus 
laitai svarbus S]mudus Savai
tės komisijos siisirinkiiuas. 
Taigi Icvieėianie visų draugi
jų atstovus tari susirinkimai'

ų Yru daug svarbių dalykų np 
turiniui.

Spaudos Savaitės Komisijos 
Valdyba. 

elizabeth’ K. J.

R08ELAND, ILL.

Viisn’riu 9 <1., buvo Visų
Aventų jmrapijo* svetainėj.* 
prakalbos tikslu sutverti vie 
linėj kolonijoj Moterių Sų- 
jungus*kuupų. Gerb. kalbėto
ju: p-lė Jakavičiutė ir p-lė 
Brenzaitė plačiai paaiškino u- 
pie moterių organizacijų, jo* 
tikslų. Nors moterių neper- 
daugiausia susirinko, bet pra
kalbomis visos užganėdintos. 
Sutverta Intai tn|M> liauja ta 
R. K. Moterių Sujungus kuo- 
>n. Itosvland. III., j kurių -į 
lojo pradžioje 25 narės. Tuo 
nu tnjsi ir vuldylm naujui 

!.u»|mi išrinkta. Pirmininkė 
' p-nis Susniem*, vice-pinn.! H 
-p-nin Pečiukaitienė, finansų 
ir protokolų raštin. — p-nin 
Simėnienė, iblin. — p-niu 
i’lungiem*. Kasos glols-jus: — 
n-nia Frajerienė jr p-nia Ja
sinskienė. Maršalka — p-nia 
Struiniliem*. l>vas. vad., kun.
P. Lapelis.

Ateinantis kuopos susirinki
mus bus 16 d. vasario, bažny
tinėj svetainėj, 1 vai. po piet.

l*rot. ir fin. raštininkė,
Paulina Biinėoienė.

Brinkti:
*

Viktoras Savičių*, 
dona* Stoškus. 
Stanislovas Miknevičia.

Visų Avestų parapijos ko
mitetai! šįmet ta|M> šie lietu
viai

1.

X
4. Kazimieras Girtautas.
5. Jurgis Bagdonas.
6. Ignacas Ąžuolas.
7. Antanas 8apavičia.
8. Juozas Žukauskas.
9. Juozas Kerima uskas.
10. Ignas Heminavičius. 

■ II. M ykola* Dautaras.
12. Juozas Rimkus.
Viri yra darbštus, tyrai, ži

nomi IloM-laudo kolonijoje lie- 
tuviai Visų Šventų parapija 
praeitais metais dikčiai paki
lo finansišku žvilgsniu, nes 
praeitų metų komitetas Išlali 
daug veikė. Spėjama, kad šių 
metų komitetas neužsileis sa
vo imridarbavįmu |a<rnykš- 
čiams.

Praeitų ketvergų, vasario C 
<L savo susirinkime, vaiiovau- 
jant klebonui, kun. I*. 1 hipe
liui nutari* veikti, knd radėjos

Oi tie lietuviški veikėjai! 
Kada jie susipras ir poliam 
klaidas dnryti.

Sausio 19 d. viena draugijų 
kuri neiioja vardų šventojo, 
svarstydama apie padidininu.' 
savo kapitalo, nutari* uždėi: 
po du dolierių hausmės tiem*, 
kurie nesilankvs j parengtų 
balių su svailcalais. lįst jiems 
neužtenka, kad žmogus tikic 
tų nusiperka dėl draugijų* la
bo, bet per prievartų turi eiti 
ir pragerti >» kelis dolierių*. 

IBeiškia, jeigu esi nuolaidu*, 
tai buk ir kvuilus. Bet tiri: 
to. (lai kada susipras blogs i 
darantieji. Dar yra laiku* iš 
eiti iš pražūtie* Itedugnė*.

Einu užsimųstęs. ’i'ik štai 
pakiša man plekatų. Skaitau: 
"Kas gyvas ir jaučiasi Lie
tuvos sunuiiu teateina su;

Bus perakaity-tr. 
rezoliucija arta pra

tartas prieš -lenkus ir rusus, 
-kurie nori užgriebti ir pasisa
vinti Lietuvę". Čia. manau, 
svarbus reikalas. Nueinu į 
svetainę. Neilgai reikėjo lauk
ti. Išėjo kalliėtojas — Airyy- 
daa ir pradėjo ceremonijas. 
Apibrėžė Lietuvos turtingam.? 
javais, giriomis, išpeikė lenkų 
kultūrų, žemę, Jagailos minkš
tų protų, kurs pardavė Lietu- 
vų dėl polskos Jadvygos įsi
mylėjimo, apibudino Lietuvos 
gargus po svetimu jungu per 
šimtmečius gyvenant Paskui 
perskaitė protesto r*w*liurijn.

^Rezoliurija buvo priiinta visų 
Is* priešingumu. iš»kiru>. iš I nauju* spalvuotus langus* taž- 
tukstam-io suvirs klausytojų.Į nvrioji*. Tu.- kaštuos keli 

šimtai dolierių, bet užtat Imž- 
nyčia bus dikčiai pagražinta. 
Gražiu sunianyniti pradeda jie 
savo

apie dvideiimt raudonųjų, 
kist rezoliucijoj |iamiiM*ta bu
vo apie rusų bolševikus ir or
ganizavimų armijos.

Ant galo kalbėtojas. |»> |a<r- 
skaitymni rezoliucijos, dar ai
škino, kad reikia armijos, ne
visi jų laiko, kml ir tokie net 
pajuodę iš raudonumo kaip 
Rusijos lioljevikai ir tie turi 

4Pmijų, tik daug žiauresnę, 
įsikarščiavę* ant galo net pa- 

W klydo. Pasakė, kml katalikų 
armija mėlyna, o sorijalirių 
raudona, kad sorijalirtai — 

bernai.
daryti neteisingų

8T. LOUIB, MO.

Vyžiai viza žirdtia ateidavę 
tteynai, LUtovaL

Vasario 2 d. atsibuvo L. 
Vyčių RO-to« kuopos susirin
kimas, kuriame nutarta Tau 
tos šventėj, Av. Kazimiero die
noje, kovu 4 <L surengti gražų 
vakarų Lietuvos, tėvynės nau
dai.

6ita didelė drapanų krau
tuvė yra gerai žinoma Cleve- 
lant*o lietuviams. Kiekviena? 
pirkęs joj kokį nors drabužį— 
bus nusipirkęs geresnį ir ui 
pigesnę kaina.

Vilnijanti Agentai Reikalingi 
Valiuli Ir Jauni vyrai Vi* 
►ur uidirtaa grrun i*ini- 
<un įtodAinl u3mUk}wu* 
ant rtlatųrer” bk-y<*l«* lt 
litiM l« « (.aLapItankua tr 
auDdrh •

t.it. «. 1*4 | i*.-
Ą l.>l i allitu k<*K* D t* r- M*»- 
,b loitals'- iihh|« lb>. MAr«4i- 
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A<» I Si britui —
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Rapolas Žitkevičius
Savininkas

2012 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

|>eratataiitis Amerikos ir lal-| 
kiniukų |H*rgalv šioj karėj, kur 
įlalyvaus kareiviai. (Vra čia i 
keletas jų sugrįžusių). Kelios 
lietuvaitės-Vytės vaidins Rau- 
«louo Kryžiaus seseles. Co- 
luiubia, Liberty ir tt. Dar 
kitos bus pasirengę tautiniuo
se rūbuose. Bus vaidintn du 
veikalu: "Degtinė" ir "Ci-. 
gulies atsilaikymas".

Kuopa buvo berengusi va
karėlį su šokiais <lel savo 
naudos, bet, kad šokių r<*ngi- 
mus vasario 16 <1. butų su
trukdęs rengimų viršmiiiėtoj 
tautos šventėj vakarų, nebūt 
sus|M-ta gerai išsilavinti, tai 
ku<>|>a šokius alutelė.

Pelnas iniin-tu vakaro ski
riamas IJetuvai išgavimui lai
svės. Nors vyčiam* šiai kolo
nijai yra labai suuka kų nu
veikti, kadangi čia neturi sa
vos svetainės prie Įiaraptjos, 
nėra kur suririukti, laviutics, 
rengti vtearus, ir tt Bet kad 
vyčiai pasišventę tautai ir 
liažnyčiai, tai visgi suranda 
laidus veikimui. Kuopa ris 
stiprėja; ja-r Injvusius du su
sirinkimu pririrašė 4 nauji 
■■anai. K. Dirsė. K. Statkų*. 
Juzė Smailiem’*, ir B. Siuae 
kailis. Kp. koresp.

llnalaiM,

Šv. Mykolo Parapijos Choro

“NASTUTE”
I

V. W. RUTKAUSKAS.;
ADVOKATAS

taorna mum

Dr. G. M. GLASER
PK.MŠHKI OJA M METAI 

<.>tralnuw Ir oTUa.

>111 So. Mancan HU Em* M 
uncAuo. ux.
Kpr,IJ.'brU.a

. Molrria.li. VnUy Ir V«IM 
TKIpo (TirooM-M I 

OKUU VAIANVOB
Ik! • ryto, nu- 1} Iki 1 po p* 
lt iu I Iki *:M rok. N»«JtMk 

rokĮujy- ory uldonrtt.-

MM

/AV1>Xt K I-OUA MAT 
nu — <>•» x. .v-iAiMMd %«r.

IK tlAAl % 1 l AU l AKAKIL

’ VvlUbui irta labai niurni au <L*in«ussta, «ah<teu» tulpei iudain"'** 
kclHa UI.H rte-Ut «Ut ,‘UBk «Kprah tekilę M<» vakaru Ir viai »t«|. 
taiskyte. V taps -tdan* akirtatna* mira|HJ«i* naudai.

Kai'.'U tuma CHOKAK

FARMASfAHilUUUAML
Nuutenlo ,i*ua uiMUnMfi kali* Jaunu, lai* Ir Mtiua.

■X. UUka pn>lvM<
VtobkvM* KoMITKTAM

BECKMEYER, ILL.

Vasario 2 d. keturis vietos 
lietuvius patiko nelaimė. Visi 
jie uutomubiliu važiavo j Bt. 
Louis. Vužiuojant ]ier l^eeb-' 
no. III. jų automobilių pagavo 
gutvekuri-. Du liko ant vielu- 
itžmušti, o kiti du sužeisti. Už-1 . — , . ,
muštas yra Ga*|iaras Binkevi- JllOZ&p&S KlluAltis 
ėiaus. Kauno gulk, Punevėžio 
ap*kr„ Ivaškų kaimo. Antras 
užmuštas yra Simonas Kali
nauskas Suvalkų gub.. Kalva
rijos ajiekr., IJutavo vai. Su
žeistas brolis užmuštojo Ka
linausko — I‘r. Knlinauskis, 
kuris yra laimi sutrintas ir nė
ra vilties pagijimu ir J. Aa- 
linskas, nasenni |mrįžęe iš 
Suv. Valstijų kariuomenė*.

Ma^au, kad užmuštieji bus 
palaidoti viešose kapinėse. Jie 
nebuvo katalikai.

Gasp. Rinkevičius turėjo a-

mirė 13 “d/ vadrioT 1919~mL. 
4. vai. išryto. 42 metų am- 
niUUK.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub, Razeinių pav, Skirne 
niunės parapijom Paliko mo
terį ir du kūdikiui Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
vasario 15 d, 1919 iš Av. Jur
gio Bažnyčios j 9v. Kazimiera 
kapines. Velionio kūnas ran
dasi po num. 922 W. 36 Place.

Giminės ir pažįstami yra 
kvisKami dalyvauti laidotu

, r.iisolkau Wtiku**k> kun*
1 * huvu fta* iiisn** *.w1 |jur4«m, Jta ims- 
I Im'uu tulaalfi* r>U» tauria b itasi- 
' iitMotalrtan |> Lukais* atikalfti ta ikru- 
[4rll te 9/311 0

Ji* *i» Ai«Mttp*k*g r*lH*ijr«n*e 
UuMmLmm. Turi *l»4»*ii»* TMU*l«tMU* u* 
*MN ir d-šillu Tur« )«• vurtlfla

< Mulu gr tuduu «*••• ; i ku*. b |»r*lų aus* i »»’••<• 
l*«. »UI Ibi aVatM 
Jri ko* man *|»lr JJ |*rulta 1 Stk. J| 

-Imu* •« «1«l4*hll*M tol diMtašV >U dū
li, A. Itakanau-ka**

Itub l.ųtMt Mitaulaiu. %. f.
I - - - - - r ■

r«lelk<«u 4takatau«k<> |»aci-
uaufio Kaunu Buk. X*«c>miM 
ItauprriM Kalimi. Arte m*Ul nt*al. 
Jta r na I‘kuodeli* h J. Ta. Tū
rių labai *v*rky reikalą prie Jo. Jta 
|Miu *r ko* kita* iinantta api* Jį 
Hifilduu m*n pioneMi *clu*nMu o4>
re*-*:

Mr*. At»te »(■ hmm h L
113 Mrmlcm Ale- J«4tei-K<xtla>r. III

ItaieAkau M*a vpm Jano Kadgevi- 
frau* 12 metei Ju pa*tna IA temai* 
kM <iHU ltarinrtnku balMgeu* MmK 
*«44ia Al« H*. Mm K4ip atvykom 
Kanadon Jau lt metu- 

l»l< m Jia iMalšbvu | Muviosjlu*

M Hd Ala uiteJa ataUtapklt* arta* K«- 
De4A.Ua upia JJ

Artelia*'J tnte*ta HcolteUle. Mkh 
dlditeUJdoj Ir gertatMuJ Ueteiviy I ki- 
Dink v Kolonijoj Amerikoj. kurte ruw 
u|*syvctt«mi« au <3b Italu* uite ubui la
ka t*. kur h* turi 3 ukiAka* draus t te n, 
turi kunteię ir llrteoteka* kapine* 
*i<» luntni loj puikioj kolMAitej dau* 
mi i M !••*••• a®l H*r£aYtU'.u.
kurtu taukai liK'i* »u d*u< u|*«Iių n 
tu*Wi rč«tU titraiati. Ite.

I M*ti
•i>r ui<4m -u »U**4*<uiiu lt «wh-tar« 

iimUjIu. «l« rI nuiau-u* «h 1 %|. 
Į Miu- a**4v kiny •*

* .m Liu AacUi faruM'ttei kr mum m. 
lauka M 14 pitiių luduiiu k «dontjv* |*a- 
vagdami aavo |iiuk.N» ukva mum*, 
kuthm tara t -
ukiamkau N«« tūriui* daug a«rę lt 
1'ifctU ūkių •*«! |o*rdavlnu>. Maly .t 
<ild« *IM gu Lirdllikatn. Podota. Ui* tu.n 
taukam, *o ttrvuluto ir Mara'* Ituv- 
daine aut leiurruw>
xul.ua. judsiuv niaJdnaa ir uL. 
majai i urmu pinigu g* h eit u o 
tvati. me* pnaalboetme tr pgmokis* 
■un« kaip H reikia apdirbti tr duo- 
dama rodą koki*) budu 1A uk'» dtau- 

^adanti pelno Kuktauak.?« 
nn neMi. mpitlulo ntakur uk<» lutei* 
tik pa» mirt, mu lavę apgy vendiniu, 
ma tarpe IšKuvių uktatabM* 11 ur tarė 
Ir tarų tetiajrtu luta amAiDua I m ka
ntu* ir gema ovantnum Kurte įw». 
ka fortu# te»ma grlAkeUo kaktų* bu- 
ntriaatu*. kurte pritepa lietuviu* koe- 
timertui ūkiu p«rku M ku*a« duo
sim* po |3S damaų >*rtMvkite ui 
k erotu* oUmpų. r*u*t'r ukij K*., 
taimc* ir KMuuUo* tanitan Adrvoa* | 

00.
Bnilding,

DR.M.HERZMAN

priKwlhu.it
De4A.Ua
xul.ua
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RENGIAMA*

Našlaičiai

IS BRIGHTON PARKO

Tfi L. VYČIŲ 4-to» KUOPOS.

JA IIRKIHTON PARKO.

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu
41 ir FairTs-ld na'

PAPUOLĖ PLĖŠIKAI.

Grabam
(įacKers

IMTA VEIKTI PRIEŠ RA 
DIKALUS FINUS

Atneriean Raila ay Etprvss 
('<». p*m*mlis agentas AViIliani 
Gmirlay tvirtina, kml rks|»re- 
►y kompanijos |rr (nueitus

PLAČIAI PAMINĖTĄ 
COLNO DIENA.

Vyriai apsiiita- užlai- 
•tb-šimštorj”. Tam 
srinktH komisija ii 
imtų. Taip gi išrink* 
itai j I*. Vyrių ('Iii* 
pskririn susirinkimą, 
i ll<iM*lnml«*. sekinti*

8Ą2INTNCIEJI" TURĖJO 
SUSTRTNKIMA.

EKSPRESŲ KOMPANIJOS 
TURI DIDELIUS NUO 

STOLIUS.

SVARBU L. VYČIŲ CHICA-lM 
GOS APSKRIČIO KUO 

POMS.

SUSIRINKIMAS AIRIŲ 
REIKALAIS.

niahmrkilr susirink- 
alNva&itc ir naujų 

narių, norinčių prisirašyti prie 
Hmdrimijimn.

Kiim. Liet. llyinmKnl. Am. 160 
klausa mėnesinis Marinldmaa at
siima ludėlioj. Vasario 16 <1.. tuo
jau po pamaldų Itažnv lilivjc avr* 
tainrje. prie 
vių.

Visi nariai 
ti. Taip-gi

SUIMTA SEPTYNI PINIGU
DIRBĖJAI

CH1KAGOS VARGONININKŲ

SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 15d. 1919
Sf. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ. AVRURN AVĖ. IR 33 GATV. PRADŽIA: R VAL. VAKARE.

Kiauri t.ivrau i*|s !•••'•• n- ir JaniilainAon- ilsinu.* navteulal ar.lIrtai ir vyra rhnrsa amlarytao lt virau vanmnlniaka. Prosra- 
m.i- riiriil.'n i kl. . Lu ii unitiUs vrilat. Ii.lnvių Ir l.avaų k»Uww Vikis palnaa yra akinamas rvlkalama ulaalvlnuuui Unuvoa lalarm. 
is. |.r<«vamH. i... .i.nkaoun.ii. *a <l«rl.utna I.Miivis vlaunmrn*- yra ma loti lai kvm'Vama nrtaklMl rrir alaainaunn lartnvaa laimva. alatlan* 
kt.Um.v akaUOsral > h«r«|. RKJKIRJAt.

Penktadieni*. vakario 14 'l 
8-. Vilentinn-

Štduuliiui . va-juao 15 I 

S V Fali.tii.u -

Mažųjų tautų sųjunga (Tii- 
vagnjr sušaukia viršųjj silsi - 
rinkinių, kurs įvyks vasario 21 
tl. t'arl NrlmlU :i ilgši t-snėsės 
mokyklų* buste.

Susirinkime Ims nfikiillm 
hui- Airijos res|Hiblikos klau
simas. t

Minėja sųjunga ir gyvuoja 
vu-ntik Airijos nrpriklmisuuty 
la’-s reikalams.

laal galviu. Sinti- 
šaiikiamna aptari- *

Nariai malotu-kiti-

Nedelioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919 
Šv. Jurgio Parap. Svet, 32-nd PI. ir Aubum Avė.

Pradžia lėtų vai. vakare, 
įžanga nebrangi.

Visas |m-1iuis skiriama* šv. Jurgio jmrapijos naudai. t
Gerbiamoji visuomenė. šis veikalėlis yra pinnn kartu statomas musų apie- 

linkėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios progos ir viai atsilankykite. 
Orieji I*. II. Ežerskio orkestrą, o kurie atsilankysite, Iteabejouės busite užganėdinti. 

Kviečia visus LIKTL’VGH VYČIŲ 16-ta Kl’OPA.

į l’.lirtyto.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. TREČIU KARTU NEPAVY 
KO ŽYGIS

“JONO ŠIRDIS” Penkių Veiksmų Dramos Vaizdelis
Loš Liet. V. 4-tos kuopos gabiausi artistai.

tilo
Mitdi 

kare i
Prispyrė ji Tčntrališkas kliubas. Tn» 
ir pradėjo kliubas taipjuit užsiimu loši

mu teatrų. Is-t. kada vyčiai 
Įuiimn kokj veikalų lošti, tndn 
kaikurie kliiilai narini kenkiu, 
jei m* veiksmais, tni nors lie
žuviu. Prie vyčių priklauso 
kunigai, daktarai. advokatui, 
ir moksleiviai ir šiaip inteli
gentui. 1'štai vyčiais neva- 
dovanja kokie nors “Naujie- 
nų** gizeliai.

Jeigu kiifllm valdylm nesu- 
valdys savo narių, tai mes vy
čiai turėsime gintis smarkiau. 
Dvi santaikos ir vienybės kliu- 
Ims turėtų liautis užkabinėjęs 
mus. Vietos užtenka visiems 
ir darbo taip-gi; tik reikia 
dirbti.

Liet. Vyrių i:> kp. <btug ym 
IMisidnrlmvus geriems tiks 
lama Taip ir tautos mikniams, 
i'in ritinius ir kiiulms, vadina
mas katalikiškas, vardu: Lirt.i 
Tėatrališkns kliubas. Tn»i Sawyer Biscuit Company

SO NEW YORK
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