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METAI-VOLf IV. No. 40 

Kares išlaidų 179 mi
lijardai 

Su v. Valstijos yra išleidžiusios 
suvirs 18 milijardų 

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
SAVO KOLIONIJŲ. 

Vokietija priešinsis, jei per
daug bu$ spaudžiama. 

MILŽINIŠKOS KARĖS Iš 
LAIDOS. 

Bet ne visos dar išlaidos su
žinotos* 

Washington, vas. 1 (>.— Tšo-
ittns karės išlaidas Belgijos, 
Portugalijos, Rumunijos, Aus-
trijos-Unga rijos ir Bulgarijos, 
apie ką dar netekę sužinoti, 
europine karo kitoms visoms 
kariaujančioms valstybėms at
siėjusi 179,00<U>00,0(M) dolie-
rin. 

Taip e i a paskelbė šios ša
lies federalis atsargos boardas 
ir Šveicarijos bankinė draugi
j a 

Išlaidos iuimta ligi praeito 
sausio .'51 dienos. 

Suv. Valstijų ir talkininku 
i š l a idos kartu p a d a r o #11!),-
~>SUMM),(.MH>, išėmus paskolas 
kitu kitoms valstybėms. 

Kaip paskirstomos išlaidos. 

Karės išraidos tarpe vals
tybių taip paskirstomos: 

Britanija $37,100,000,000 
Prancūzija 27,000,000,000 
Suv. Valstijos 18,375,000,000 
Rusija 18,000,000,000 
Italija 10,000,000,000 
Serbija 8,000,000,000 
Japonija ir Graikija 1,000,-

000.000. 
Karės metu paskolino ki

toms kariaujančioms šalims: 
Britanija $8,000,000,000 
S. Valstijos 7,875,000,000 
Prancūzija 2,000,000,000. 

Didelės Vokietijos išlaidos. 

Išviso Vokietija, kiek suži
nota, išjeidusi $30,500,000,000, 
C i Turkija $23,000,000,000. 

Tad abidvi išviso $59,500,-
I MM M M M). 
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PREZ. WILSONAS APLEI-! VOKIEČIAI ŽUDO SAVUO 
DO BRESTĄ. SIUS BOLŠEVIKUS. 

Basle, vas. 15. — K Berlvno 
pranešama, jog vokiečių stei
giamajame susirinkime kalbė
jęs naujas kanclieris — prem
jeras Scheidemann. J i s kalbė
jęs apie naujos valdžios politi
ka, apie Vokietijos pasilaiky-
mą ir jos ateitį. 

Sdieidemann pasakojęs, jog 
vokiečiai visų partijų privalu 
bendrai darbuoties savo tau
tos reikalams, kad tautą iš-
naujo padaryti stiprią ir iš
tvermingą. 

Nauja vokiečių valdžia pasi
darbuos, idant kuoveikiausiai 
butų padaryta talka, bet 
tik sulig prezidento Wilsono 
taikos principų. 

Vokiečių valdžia pasidar
buos atgauti visas buvusias 
savo kolionijas ir ineiti tautų 
sąjungon su lygiomis kitoms 
tautoms teisėmis. 

"Paskui Scheidemann nupa
sakojo visą eilę reformų ir ša
lyje pagerinimų ir ant galo 
pažymėjo, jog vokiečių tauta 
nesiduosianti, kad kas nors 
jos teises karpytų arba min
džiotu. 

Pasaulio pavergimo laikai 
praėjo ir jie daugiau nesu-
grys, pasakė jis. Visos tau
tos turi bnt laisvos ir lygios. 

Telegrama ii Paryžiaus. 
WASHINGTON, D. C, vas. 15. 

Per Valstijos Departamentą Lietuvių Tautos Tarybai. 
Valdemaras atvyko i Paryžių ir apėmė vesti komitetą, bu

vus) po Alsausko vadovybe. Delegacijoje nėra permainų. Gau
ta 54 tūkstančiai 200 frankų. Lietuvių premjeras ir Mastaus-
kas turėjo pasikalbėjimą su p. Henry White. 

Parašas: Alšauskas ir Mastauskas. 
Paaiškinimas: P. Henry \Vhite yra vienas iš žymesnhijij as

menų, iš kurių susideda Suvienytų Valstijų atstovybė Taikos 
Konferencijoje. 

s=e= 
KARĖS METU VOKIEČIAI Kiti karės metu padirbdin-

DIRBDINO DIDELIUS 
LAIVUS. 

» 

-

Tais laivais! dabar bus veža
ma namo amerikoniška 

kariuomenė. 

Parkeliauja jis namo, kur di
džiai laukiamas. 

Miestuose vieni streikai ir 
riaušės. 

Paryžius, vas. 16. Prezi
dentas \V i I šonas vakar apleido 
Prancūziją. Iškeliavo jis na
mo, Amerikon. 

Iš čia Brestan prezidentas 
iškeliavo užvakar vakare. Mu
lato rūmus jis apleido 9:05 
vakare. Iš ten nuvažiavo Inva
lidu geležinkeliu stotin. J i Iv-
dėjo prancūzu repnblikoninė 
gvardija. 

Prieš pat išvažiavimą pre
zidentas turėjo konferenciją 
su Lansingu ir pulk. House. 

Geležinkelių stotyje su pre
zidentu atsisveikinti atvažia
vo Prancūzijos prezidentas 
Poincare, gen. Pershing ir 
daugelis žymią diplomatų. Vi
si jie palinkėjo laimingos ke
lionės ir laimingai atgal su-
gryžti — baigti taikos konfe
renciją. 

Berlynas, vas. 15. — Aną 
dieną mieste Breslau įvyko 
smarkus susirėmimas kareivių 
su streikuojančiais darbinin
kais, kuomet pastarieji po 
smarkių demonstracijų puo
lėsi prie kalėjimo, kad iš ten 
paliuosuoti suimtus bolševi
kus (spartakus). 

Dešimts žmonių užmušta ir 
kelios dešimtys sužeista. 

Didžiulės departamentinės 
krautuvės mėgino daryti biz
ni. Bet' streikininkai privertė 
krautuves uždaryti. 

Hamburge dažnai pakylę 
riaušės. Priviso ten daugelis 
plėšikų, kurie trankosi auto
mobiliais, užpuldinėja krau
tuves ir žmones ir tuos api
plėšia. 

SUMAŽINO KAREIVIAMS 
UŽMOKESTĮ. 

REZIGNAVO AMBASADO
RIUS SHARP. 

Washington, vas. 15.—Suv. 
Valstijų ambasadorius Pran
cūzijoje, VVilliam Grave 
Sharp, pasitrankė iš užima
mos vietos. Prezidentas Wil-
sonas jo rezignavimą patvirti
no. 

WILSONUI SUGRYŽUS. BA 
KER IŠKELIAUSIĄS. 

Washington, vas. 15. — Ka
rės sekretorius Baker vakar 
pranešė, kad kuomet namo su-
gryšiąs prezidentas Wilsonas, 
tuomet jis tuojaus keliausiąs 
Prancuzijon biznio reikalais, 
surištais su kare. 

VISAI NEPAVYKO PORTU
GALIJOS ROJALISTAMS. 

Londonas, vas. 15, — Opor-
to gyventojai su republikoni-
nės valdžios kariuomenės pa-
gelba panaikino pagaliaus įsi
kūrusią rojalistų valdžią šiau
rinėj Portugalijoj. 

Rojalistų vadai suimti. 
Oporte mušis sekė apie pu

santros valandos. I r rojalistai 
neatlaikė spaudimo. 

Lisbone išnaujo pakilo 
džiaugsmas. Nes po šito smū
gio gal negreit atsigaus roja
listai. 

Washington, vas. 15. — Su 
liepos 1 diena Suv. Valstijų 
paprastiems kareiviams bus su 
mažinta užmokestis. Šiandie 
kiekveinam per mėnesį moka
ma $30, gi paskui — tik pu
sė arba $15. Vadinasi, bus 
sugrąžinta prieškarinė užmo
kestis. 
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Taip nutarė kongreso komi
tetas, kurs perkratinėja atei
nantiems metams išlaidas, su
rištas su armijos užlaikymu. 

Paryžius, vas. \6.— Andai 
iš Spa čionai sugryžo talkinin
kų delegacija, kuri tenai tu
rėjo konferenciją su Vokieti
jos atstovais laivų reikale. 
Sausio mėn. mieste Treves ar-
misticijos atstovų susirinkime 
talkininkai tarp kitko parei
kalavo, kad Vokietija talkinin 
kams pristatytų reikiamą 
skaitlių laivų gabenti kariuo
menę namo iš karės lauku. 

ti laivai yra: Columbus, apie 
40,000 tonų intilpimo; von Tir-
pitz ir von Hindenburg po 35,-
000 tanų; Johann Burchard ir 
William Oswald po 30,000 to
nų kiekvienas. 

Socijalistai bolševikai-didžiau 
si tvarkos priešininkai 

KAS PER VIENI BOLŠE 
VIKAI? 

Į tą klausimą atsako Chicago 
Tribūne koresp. Hyde. 

Londonas, vas. 16.— Bolšę 
vikizmas reiškia absoliuti taip 
vadinamojo proletarijato val
dymą. J is reiškir.. kad žmonės 
katrie neturi jokios nuosavy
bės, tegu atima visas nuosa
vybes nuo tų, katrie tokias 
turi. Kad tegu minios užima ir 

Buvo gaminami kariuomenės kaip patinkama valdo indus-
vežimui. triją, kaip dideles, taip mažas 

i . , r ! • 'dirbtuves; kad bažnvčia, na-didelins laivus . ' . , . .J \ . 
mai, mokykla ir visos, kaip 
mes sakome, civilizacijos įs-

Tuos visus 
Vokietija dirbdino, anot ka
rės metu skleidžiamų žinių, 
savo kariuomenės transporta
vimui su tikslu užpulti Angli
ja. 

Tečiau tasai laivų gamini
mas pertraukta pirm poros 
metų, kuomet laivų įstaigose 
imta smarkiai -dirbdinti nar-

Tad pastarojoj konferencijoj idančios laivės. 

BUS PALIKTA TIK 200,000 
KAREIVIŲ. 

Paryžius, vas. 15. — Vy
riausioji talkininkų karės ta
ryba nusprendė, kad kaip 
greit Vokietija sumažins savo 
kariuomenės skaitlių sulig 
talkininkų reikalavimų,* tuo
met talkininkų kariuomenė 
Pareinyj bus sumažinta ligi 
200,000 kaerivių. 

mieste Spa bnvo pagaminta 
sąlygos, kiek ir kokią laivų 
Vokietija turi duoti tam tiks
lui. 

Sulig padarytų sąlygų, tal
kininkai niio vokiečių gaus 85 
pasaiierinius garlaivius, 620,-
000 tonų intilpimo, kareivių 
pervežimui. Amerika ir Ang
lija paims tų laivų daugiausia 
ir po lygią dalį. Keli laivai 
nuskirta Prancūzijai ir Italijai 

Vokiečiai daug dirbo. 
• 

Paaiškėjo, jog karės metu 
vokiečiai gamino daugelį mil
žiniškų laivų. Pertraukė jų 
gaminimą tik paskiau, kuo
met visas darbas buvo subur
tas aplink nardančių laivių 
konstrukciją. 

Didžiausias iš pasažierinių 
laivų yra Bismarck, kurs ori
ginaliai buvo pavadintas Eu
ropa. J is yra Bremene, dar 
nepabaigtas. Prie jo reikalin
ga dar vieneri metai darbo. 

Bismarck yra 1,000 pėdų il
gas, turi daugiau 56,000 tonų 
intilpimo — taigi kiek dides
nis už garlaivį Vatęrland. 

Laivas Imperator' yra ge
ram stovyj. Mažai jam reikia 
išlaukinio pataisymo. Bet jis 
yra užblokuotas EI boję ir ne
lengva jam butų iš ten iš
plaukti. 

Kai-kurie iš tų vokiečių 
laivu talkininkams bus paves,-' 
ti aplink kovo 1 dieną. Kiti 

taigos turi but sunaikinta. 
Kad visos bankos turi but 
apiplėštos, visos skolos, 
viešosios ir privatinės, turi 
but panaikintos. Kad moterys
tė neturi but varžoma Įstaty
mų, visur turi viešpatauti lais
voji meilė. 

Jei kas nori tikrai patirti, 
ar aš čia teisingai rašau apie 
bolševikus, gali pasiklausti 
Chicagos* universiteto preziden 
to Judson, arba Dr. AVilber 
Post. Tiedu nesenai sugryžo 
iš kelionės po Rusiją ir žino, 
ką reiškia bolševikizmas prak
tikoje. J ie tą patį pasakys, 
kaip ir aš. 

Paklauskite anųdviejų apie 
bolševikų veikimą aplink Mas
kvą, kur vienu laiku 7,000 be
ginklių vyrų, buvusios rusų 
armijos oficierių, bolševikai 
išvedė atviran laukan ir tenai 
sušaudė su kulkas va idžiais. Iš 
tų 7,000 vyrų išliko "gyvi' vos 
keli (gal 6). 

Bolševikizmas — baisesnis u i 
marus. 

Mano nuomone, kuri sutinka 
su anglų ir prancūzų nuomo
nėmis, jog bolševikizmas yra 
baisesnis daiktas už visus ma
rus, paėmus šituos krūvon. 
Tai baisiausioji žmonijos ne-

Bolševikizmas yra visuoti-1 laimė, 
nos kovos žmonių klesa. Bolše- Bolševikizmas tuo labjau 
vikai yra visuomet pasirengę šiandie pavojingas, kad šian-

kiek vėliau, kaip veik bus P™- masinių galvažudyscių. die pasaulio žmonės maišosi. 
iandie visose šalyse darbi-
hikai reikalauja didesnės 
atidos iš savo darbų, gerės-

se buržujas yra kiekvienas, nįu gyvenimui sąlygų, 
kas tik turi kuomažiausią nuo- ftaIijoje> Prancūzijoje, Ang-
savybę. Bolševikas gali imti H j o j e h . .g d a l i e s S u y V a l g U _ 
ir savinties viską, ką tik jis j o s e y y ^ ™ ^ p e r praeitus 
nori. Gi jis nori visko. 

atstovai m didžiai smarkavo 
prieš talkininkus. J ie reika
lavo, kad talkininkai nepaim
tų visų svarbesnių laivų. Nes 
ir pačiai Vokietijai reikalinga 
gabenti kariuomenė prieš pa
kilusius bolševikus Baltijos 
pakraščiais. 

Bet tasai jų reikalavimas 
atmestas. Buvo pasakyta 
jiems, kad kuomet bus aiškus 
reikalas, tuomet vokiečiat ga
lės atgauti dalį savo laivų. 

Gal bus milijonas tonų.' 
-

Kuomet talkininkai paims 
savo nuožiuron visus didžiuo
sius vokiečių laivus, tai gal su 
sidarys koks milijonas tonų 
intilpimo. Tuomet vokiečiams 
pasiliks tik vieni maži ir men
kos vertės garlaiviai. 

Pasakojama, jog Amerika 
iš Prancūzijos atgal nepaim-
sianti nei savo arklių, nei mu
lų. Neapsimokėtų tų gyvulių 

Bolševikai darbininkų priešai. 

Bolševikai žmonių gyvenimą 
sugrąžino dantų ir nagų sto
vim Jie nepripažįsta jokių ki
tų įstatymų, išėmus tik savuo
sius parėdymus, kuriuos jie 
kasdien keičia. Jų dora,—tai 
pusplaukinių žmonių dora. Ją 
svarbiausia ambicija visam 
pasaulyj sukelti revoliuciją ir 
pravesti tokią anarchiją kokia 
šiandie siaučia Rusijoj. 

Jų noras ir pastangos sunai
kinti visas amatų unijas. Suv. 
Valstijų demokratinę respub
liką jie palygina su buvusiu 
carizmu Rusijoj. Galvažudys-
tės — tai dieniausia jų dory
bė. Kada kame nors jie įgauna 
valdžią, tai jų pirmutinis dar-

transportavimas. Jei taip, tai bas atidaryti kalėjimus, paleis 
amerikonų ekspedicijos visi, tus kriminalistus apginkluoti 
arkliai ir mulai bus parduoti 
Europoje. 

— Copenhagen, vas. 16.—Ą-
not Cologne kardinolo Hart-
mano tvirtinimo, tenai del sto
kos maisto mirtingumas padi
dėjęs 50 nuoš. 

ir juos pasiųsti plėšti ir žu
dyti gyventojus. 

Bolševikai netiki į tautišką 
valdžią arba demokratinį val-
dimąsi. J ie yra internacijona-
listai tokiam supratime, kad 

keturis metus gyveno išimti
nai tautiškuoju kapitalu ir 
tautiškuoju kreditu. Vyriau
sybių karės metu kontroliuo
jamos industrijos prisigrobė 
daug pinigų, kurie - lie
josi kaip vanduo. 

Karės užmokesčiai taikoje. 

Visu karės metu vvriausv-
bės ir industrijos mokėjo dar
bininkams už darbą tiek, kiek 
jų buvo reikalaujama. Darbi
ninkai šiandie iš to išveda, jog 
jei darbdaviai karės metu ga
lėjo mokėti augštas algas dar
bininkams, tai tą galėjo dary
ti ir pirm karės. Tą patį gali 
daryti ir visuomet. Tas reiš
kia, kad darbininkai pirm ka
rės buvo išnaudojami. 

Po karės visų kariaujančią 
šalių žmonės prisimena ir sa
vo pasišventimą, kokį turėjo 
padėti už pasaulio laisvę. Vi
sur viešpatauja užsikarščiavi-
mas. Reikia menkos ugnies, 
kad pakelti didelį gaisrą. Rei
kia kiek nors jiems pažadėji
mo, gi darbininkai baisiausia 

jie pageidauja visą pasaulį »anga tuojaus ir virsta ton 
pakeisti liuosu ir atviru viso pusėn, iš kur girdžiaml paž 
kiems piktadaringiems dar
bams. Už kiekvieną jiems pa-

Tajkos koufereucijos atstovų sesija Paryžiuje. .4*! 

sipriešinimą žmonės turi but 
galabinami be jokio pasigailė
jimo. 

Visi tą patį tvirtina. 
A š Čia i š r e i š k i u bo l šev ik iz -

mo definiciją sulig nuomonių 
tų vyrų, katrie tyrinėjo stovį 
ir pačius bolševikus Rusijoj, 
tose vietose, kur jie labjausiai 
įsigalėję. Tos nuomones yra 
šiandie jau plačiai žinomos ne 
tik Anglijoj, Prancūzijoj ir ki-

I tur, bet ir Suv. Valstijose. 

dėjimai. 

Tai geriausia bolševikams 
dirva. 

Bolševikai tuo pasinaudoja. 
Po karės vargų jie darbinin
kams ir liaudžiai pažada auk
so kalnus. Gi visiems tiems, 
katrie karės metu pasiekė 
augštas užmokestis, pažada 
dar augštesnes. 

Toks tai yra bolševikizmas. 
Jo reikia saugoties, kaip bai
siausio maro. Nes jis pragai
šino Rusiją h \ga l i pragaišinti 
kitas šalis. 
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Vokiečiy Preziden
tas. 
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• 

Yra daug kartų buvę ypač 
Prancūzijoje, kad socijalistai 
tapdavo ministrais. Jie skai
tosi nepermaldaujamais revo
liucijos šalininkais, jie negir
davo valdžios. Jie taip-gi, 
tapdami ministrais, viešai ap
siskelbdavo išstoję iš socija-
listų partijos. . 

Ebertas dviem daigtais y-
ra ypatingas. Pirmiausiai, 
jis yra pirmutinis pasaulyje 
stambios respublikos prezi
dentas socijalistas. Antra, jis, 
tapdamas prezidentu, neišsto
jo iį socijalistu partijos. 

Kitados Vokietiją valdė kai
zeris. Tas kaipo Prūsų kara
lius gaudavo 20 milijonų mar
kių algos, o kaipo Vokietijos 
ciesorius negaudavo algos nei 
skatiko, tik iš bendro Vokieti
jos pinigyno turėdavo teisę 
paskirti dovaną kam norėjo. 
Tokiomis dovanomis jis turė
davo teisę išdalinti 3 milijonus 
markių. Tie trys milijonai ne
buvo kaizerio alga, nes jis jais 
negalėdavo naudotis savo rei
kalams. Ebertas gauna mili
joną markių savo asmens rei
kalams ir turi dovanai pragy
venime, viešpatijai priklausan
čiuose rūmuose. 

Kai kas galėtų pajuokti, 
kad socijalistas prezidentas 
Vokietijai atseina brangiau 
negu kaizeris. Bet tas pajuo
kimas nelabai teisingas, nes 
Vokietija labar nemoka aigę 
karal iams i r kunigaikščiams, 
dėlto labiau turi iš ko mokėti 
algą prezidentui. 

Pasaulyje yra trys didžiau
sios respublikos: Suvienytos 
Valstijos, Vokietija ir Prancū
zija. Suvienytų Valstijų pre
zidentas yra buvęs universite
to profesorius. Prancūzijos 
prezidentas, Raimundas Poin-
carre, yra amžinas Prancūzų 
Akademijos narys, tat reiškia 
vienas iš žymiausių tos šalies 
mokslininkų. Vokietijos pre
zidentas yra baigęs universite
tą su daktaro laipsniu, bet to
li gražu nėra mokslininkas, 
kaip anuodu. 

Visai nesenai. Amerikos lai
kraštija mintijo, kad Vokie
tija yra labiausiai konservą-
tyvė ir autokrate šalis, dabar 
demokratizmu ji pralenkė ir 
Prancūziją ir Amerika. Tied
vi nepakęstų socijalisto savo 
prezidentais, o Vokietija pa
kenčia. 

Kišasi kaikurios visai nepa
rankios- mintys. I-a Vokieti
ja geriau už talkininkus buvo 
prisirengusi prie karės. 2-a 
Vokietija turėjo armiją geres
nę už kiekvieną skyrium ima
mą talkininkų armiją. 3-ia 
Vokietija ir demokratijoje 
pralenkė talkininkus. 

Istorijoje daug kartų yra 
taip buvę, kad pergalėtojai 
priėmė pergalėtojų kultūra. 
Taip buvo Trakijoje su Bul
garais, taip buvo Italijoje su 
Normanais. Baugu,* kad ne
atsikartotų paasulyje tas pats. 
Jei pasaulis socijalizmą skai
tys geriausiu demokratizmu, 
tai taip bus kaip sakėme, ty. 
talkininkai, pergalėję vokie
čius ginklais, taps vokiečių 
pergalėti kultūra. 

Bet yra kita demokratijos 
rųšis, stačiai priešinga socija-
lizraui, ty. krikščioniškoji de
mokratija. Demokratišku pa
saulis . turi būti. Tik ta de
mokratija gali būti arba krikš
čioniška, arba socijalistiška. 
Jei-gu talkininkų demokratija 
nenorės būti krikščioniška, tai 
ji turės tapti socijalistiška, o 
tapdama socijalistiška, ji tuo-
mi pačiu bus vokiška. 

Labai gali būti; kad Vilel-
mas I I tą suprato ir dėlto la
bai lengvai užleido vietą E-
bertui, o Hindenburgas tarna
vo ir tarnauja abiem. 

Neužmirštame, kad vokie
čiai yra žmonės, ir kad jie y-
ra mums artymai. Mes ka-
riavome su vokiečiais ir ka
riausime, jei reikės, bet ne
apykantos neturime ant jų. 
Krikščioniškumo demokratijai 
norime ne dėlto, kad vokie
čiams pakenktume, o deito, 
kad tik krikščioniška demokra
tijos rųšis gali apsaugoti pa
saulį nuo baisių nelaimių, pa
našių į nepabaigtas pergyven
ti. Ir patiems vokiečiams bu
tų ramiau, jei jie vietoje so-
cijalistiškai materijalistiškos 
demokratijos pasigamintų 
krikščioniškai idealistišką. 
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Lietuvio priedermes šiais 
laikais. 

Raudonoji Vėliava. 
Vokietijos prezidentas šian

dien yra socijalistas. Socija-
iistais vadinasi bolševikai, so-
cijalistų raštininkams jie lieja 
paminklus ir stato juos Rusi
jos miestuose, raudonoji soci-
jalistų vėliava yra aidoblistų 
šventenybė Amerikoje. Tat vi
sa reiškia, kad raudonoji vė
liava gana plačiai ėmė vieš
patauti. 

Raudonoji vėliava tapo soci-
jalistų ženklu dėlto, kad 
kraujas yra raudonas ir ugnis 
yra raudona, o revoliucija da
roma krauju ir ugnim. Krau
jo praliejimas reiškia mirtį 
žmonėms, ugnyje žūva jų tur
tas. Tai-gi raudonosios vėlia
vos viešpatavimas reiškia mir
ties viešpatavimą ant asmenų 
ir jų turto. 

Gyvybė kelia želmenį augš-
tyn, miręs daigtas sudrimba 
žemyn. Augštyn sunku atkel
ti ką nors, žemyn lengva yra 
viską paleisti. Dėlto raudo
noji vėliava greitai ir lengvai 
praplito pasaulyje, kad ji y-
ra žemyn smunkantis mirties 
viešpatavimo prirengimas. 

Šiandien ne laikas žmonėms 
sėdėti sudėjus rankas. Kam 
nemaloni mirtis, tas turi eiti 
šalin nuo raudonos vėliavos ir 
dirbti jai priešingą darbą, de
mokratiją remti ne ant ugnies 
ir kraujo, o ant darbo ir mei
lės, žmonių gyvenimą tvarky
ti ne materijalizmo Žiaurumu, 
o Kristaus idealizmu. 

PIRKITE KARAS TAUPY
MO ŽENKLELIUS J'V.SS.). 

Išbuvusi keletą šimtų metų 
po svetimomis valdžiomis Lie
tuva dabar rengiasi tapti ne-
prigulminga tauta ir viešpati
ja. Ta didelė permaina padaro 
taip-gi didelių jpriedermių. 
Kuo aiškiau jas žinosime, tuo 
lengviau išpildysirae ir tuo 
greičiau susilauksime geidžia
mosios laisvės. 

Pripažinti valdžią 
Pirmutinė kiekvieno lietuvio 

priedermė šiais laikais yra pri-
pažintiLietuvos viešpatijos vai 
džią Dar labai nesenai vieni 
mintijo, kad reikia pripažinti 
tą Lietuvos ministeriją, kuri 
išdygo iš Vilniaus Tarybos, 
žmonių išrinktos vokiečiams 
Lietuvą bevaldant. Kitiems iš
rodė, kad geriau yra apgarsin
ti kitą Lietuvos valdžią, prieš 
kurią talkininkai negalėtų pa
sakyti, kad išdygus iš šaknų, 
peržiemavojusių po vokiečių 
žiema. 

Dabar jau nėra abejonės. 
Dabar jau žinia, kad visi lietu
viai turi pripažinti valdžią, 
išdygusią pačioje Lietuvos že
mėje ir pačių Lietuvos žmonių 
išrinktos Tarybos. 

Tos valdžios pirmininkas iki 
šiobbuvo profesorius A. Val
demaras, dabar yra pulkinin
kas Sleževičius, neužilgio gali 
būti kitas. Negali visų lietuvių 
nuomonės apie visus' daigtus 
būti vienokios. Vieniems gali 
labiau patikti Valdemaras, ki
tiems gali malonesnis rodytis 
Sleževičius. Bet visi turime su
prasti, kad dabar negalima 
reikalauti, idant Lietuvos mi
nistrai butų tokių pažiūrų, ko
kios patinka visiems. Kadangi 
nėra lietuvio, kurio nuomonės 
įtiktų visiems lietuviams, to
dėl reikia pakęsti ministruose 
žmones svetimų pažiūrų. Kas 
to nesupranta, tas stato rei
kalavimą, prašalinantį iš mi
nisterijos visus lietuvius; ki
taip sakant, tas panaikina ga
lėjimą sudaryti ministeriją iš 
lietuvių. 
Valdžia turi pripažinti Lietu

vos neprigulmybę. 
Pripažindami svetimų pažiu-

Japonija įir Kinai. 
Tarp tautų, apskelbusių ka

rę Vokietijai ir prisidėjusių 
prie jos įveikimo buvo Japonai 
ir Kynai. Ir tiedvi tautos, 
kaip anglai su prancūzais, pri-
mėtinėjo vokiečiams slaptą di
plomatiją, autokratismą bei 
militarizmą. 

Kaip tik pasirodė, kad tarp 
Kynų bei Japonų buvo slapta 
sutartis, ir kad ta sutartis bu
vo įkūnyta militarizmo jiego-
mis bei priemonėmis, kad nu-
skaustąjai pusei, būtent Ky-
nams, dabar nei skųstis neva
lia, i 

Šitie dalykai, lyg skenduo-
lys, išplaukia viršun ir vėl nu-
grirnsta kaip tik tuomi pačiu 
laiku, kada taikos konferenci
ja Paryžiuje skelbia Tautų Są
jungos įstatus. 

Kas-gi bus toji Tautų Są
junga, jei ir prie jos bus ga
lima kaimynui remtis savo 
militare jiega ir skausti kitą 
kaimyną t 

1900 metais Hagoje buvo 
taikos konferencija, bet ji 
taikos nepadarė, nedarė ir ne* 
sitikėjo padaryti. Jei,gu ir 
dabar Tautų Sąjunga tik tiek 
sujungtų tautas, kiek Hagos 
ko*£e*enfiįja padarė taikos, tai 
butų liūdna gyventi. 

Pasaulis ištikrųjų trokšta 
norim taikos, bet įr tiesos. 
Pavojingai žaidžia, kas jam 
akis muiįuia. 

rų lietuviams teisę būti Lietu
vos ministrais, mes vis-gi ne-
atsįžadame teisės turėti savą 
ministeriją. Nei rusų, nei len
kų, nei vokiečių ministerijos 
mes ant saręs1 nepripažįstame. 
Mes pripažįstame tik lietuviš
ką ministeriją Lietuvai 

Šitas mųs įsitikinimas yra 
mums labai svarbus. Nors ko
kia asmenų kuopa susidėtų iš 
lietuviškai kalbančių, nors vi
si tos kuopos žmonės butų gi
mę ir augę Lietuvoje, nors jie 
griebte pagriebtų valdžią mū
sų šalyje, nepripažindami lie
tuvių tautybės arba Lietuvos 
teisės būti ne^rigulminga, tai 
mes tos kuopos nepripažintu
me. Kas nori turėti valdžią 
Lietuvoje, tas turi pripažini 
Lietuvos tautą ir Lietuvos ne
prigulmybę. 

Yra bolševikų iš tarpo lietu
vių. Tie nepripažįsta lietuvių 
tautybės, jie nereikalauja ne-
prigulmybės Lietuvai, o kovo
ja už Lietuvos pavergimą ni
šų sovietų respublikai. Nors 
bolševikai apimtų visą mųs 
žemę, nors jie ją ilgai laiky
tų prislėgę mes nekuomet ne-
pripažintume jų valdžios d ei
to, kad jie nepripažįsta Lietu
vos neprigulmybės. 

Buvom labai nusiminę, kada 
išgirdome bolševikų įsigalėji
mą Vilniuje. Naujosios žinios 
atnešė daug vilties. Bolševi
kai netenka jiegos Lietuvoj". 
i r mes galime bolševikus su-
silpnyti. Tąreikia tik prapla
tinti ir sustiprinti lietuviuose 
supratimą, jog Lietuvoje ne
gali būti valdžios, nepripažįs
tančios Lietuvių tautos ir jos 
neprigulmybės. 

Mųs ministerijoje gali būti 
įr žydų ir gudų, bet tiktai to 
kių, kurie pripažįsta Lietuvos 
tautybę ir jos neprigubnybę. 
Buvęs užrubežinių dalykų vi-
ce-ministras Rosenbaum tą 
tiesą pripažįsta, dėlto jis Lie
tuvą pavadino "my own coun-
try. 
Paremti ministeriją pritarimu. 

Negana, kad mes pripažin
tume Lietuvos ministeriją. Dar 
reikia ją paremti. Jos parėmi
mas šiais laikais išsireiškia 
trejopai.' Pirmiausiai mes pa
sinaudojame kiekviena proga 
pasakyti žinantiems ir neži
nantiems, norintiems ir neno
rintiems, kad mes turime savo 
organizuotą ministeriją, kad 
jos pirmininkas yra tas ir tas. 
Gera butų namuose turėti iš
karpas iš laikraščių,padavusių 
ministrų sąrašus ir laikyti 
tuos sąrašus iki kol įvyks mi
nisterijoje permaina. Ir taip 
laikytis savo namuose sąrašą 
valdančios ministerijos. Kada 
Lietuvos neprigulmybė nusis
tovės ir sutvirtės, šitokia ne
paprasta ministerijų pagarba 
nebebus reikalinga, bet dabar 
dar negalime be jos apseiti. 

Paremti pinigais ir kareiviais. 
Dar yra du budai paremti 

Lietuvos valdžią. J i turi fi
nansų ministrą, bet tasai netu
ri pinigų. Padarykime, kad 
Lietuvos finansų minis1 tras tu
rėtų ką valdyti. Kol kas pi
nigas daug reiškia pasaulyje. 
Pinigais galūne sutvirtinti sa
vo nnnisteriją. J i neužmirfc 
mųs duotos paramos. Finansų 
ministrai mainysis Vilniuje, 
bet ministerijoje liks sąrašai 
Amerikos lietuvių^gelbėjusių 
man tėvynę iš piniginio bado 
pačiais sunkiausiais laikais. 
Kaip ūkininkas rudenyje sė
jantis kviečius į derlingą dirvą 
uepfastoja savo $ru(Jų, taip ir 
|ietuv{s 4&bąr aukojantis te* 

vynės reikalams susilauks savo 
pjutės, kada linksmas vež il-
gavarpius pėdus į savo kluoną 
ir jaują. 

Dar vienas paramos būdas 
šiandien reikalingas Lietuvai, 
kaip oras plaučiams. Tai ka
riuomenė. Kelios dešimtys 
tūkstančių sveikų jaunų vyrų 
tarnavo Dėdei Šamui. Ir gerai 
darė. Amerikoje jie išmoko 
būti laisvės apgynėjais. Lietu
vai tokių reikia. Mą gaila, kad 
aš persenas ir k&d be plieni
nių lankų nepaeinu. Jei ne 
tat, stočiau ir šaukčiau: "Vy
rai, eime 
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r . Vienytis. 
Tuomi dar nesibaigia lietu

vių priedermės šiais laikais. 
Priešaį buvo mųs suskaldę, 
vienus palikdami po rusais, 
kitus po prūsais, kitus priskir
dami prie Lenkijos gubernijų. 
Mųs didžioji priedermė yra 
vienytis. Gražų pavyzdį davė 
prūsų lietuviai ir tenai mųs 
gimtojo žemėje ir šičionai, A-
merikoje, išreikšdami savo vie
nybę su mumis. Mes džiaugia
mės tą vienybe ir busime jai 
ištikimi. 

Ilgas atskyrimo laikas su
darė gana svarbių skirtumų 
tarp jų ir mų«. Mes juos su
prantame ir nereikalaujame, 
kad jie atsižadėtų to, kas jiems 
patinka. Kaip vyras negali no
rėti, kad jo pati nešiotų ūsus 
ir kirptųsi plaukus, taip-ir mes 
nenorime, kad Mažoji Lietuva 
butų visai kaip Didžioji. 

Yra ir kitų skirtumų tarp 
mųs. Žemaičiai kartais pašie
pia augštaičius, augštaičiai že
maičius, kapsai dzūkus, dzūkai 
kapsus. Visi tie kartais juo
kingi, kartais linksmi kaimy
nų šipatavimai kitados ne
daug darydavo blėdies. Dabar 
yra vienybės laikas, jie turi 
liautis. Perdaug mintijome a-
pie skirtumus, permažai kal
bėjome apie vienybę. Sukrus-
kime ir smarkiu darbu at pil
dykime kas apleista. Ypač tu
rime saugotis, kad nepašiep
tume lietuvių, gyvenančių tėvy 
nės pakraščiais. Mųs išdykęs 
žodis gali juos veikiai pastū
mėti šalin nuo mųs ir paska
tinti prisidėti prie jiems ar-
tymų svetimtaučių. 

Yra Lietuvoje žmonių, kal
bančių lenkiškai, o gyvenam 
ciiĮ lietuviškai. Tikimės, kad 
ir jie kada nors išreikš savo 
norą būti su mumis išvien. 
Mes laukiame tos dienos, ka
da jie paseks Prūsų Lietuvių 
pavyzdžiu."Bet kol jie tyli, tol 
mes nesiimame priedermės 
kalbėti už juos. Jeigu jie kada 
pratars mums žodį, mes jų pe-
atstumsime. 

Lygias teises pripažinti sve
timtaučiams. 

Gerbiame taip-gi svetimų 
tautų žmones, gyvenančius 
Lietuvoje. Tarp tų ypatingą 
vietą užima žydai. Mes, bran-
gydanii savo tautybę, neuž-
gausime tautybės kitų žmonių, 
gyvenančių Lietuvoje. Nors jų 
bus mažuma mųs šalyje, bet 
lietuviškoji dauguma pripažįs 
jiems visas piliečių, teises, nes 
mųs tėvynė nėra nei nebus 
priespaudos šalis. 

Nors visų įvairių teisių iš
reiškimas ir išleidimas įvyks 
už metų ar vėliaus, tečiaus jau 
dabar lietuviai turi apseiti, 
kaip užaugusioji tauta. Kol ne 
turėjome savo viešpatijos, tol 
galėjome labiau vaduotis 
jausmais sahtikiuose su žmo
nėmis. Dabar jau turime žino
ti, kad Lietuvos priaugimas 
prie neprigulmybės uždecįa ant 
mųs priedermių savo apsėjime 
su kitataučiais pasirodyti, jog 
esame teisybės ir lajsvės tikri 
galininkai. 

KUB, Ir. U n 

Savųjų pamatyt, 
Ar besurasiu tą vietelę, 

Kad gyvus aplanke... 

Jau Metų Dešimtis Praėjo... 
Jau metų dešimtis prabėgo 

Nuo tos dienos, kada 
Širdis krūtinėj sudrebėjo, 

Pravirko jos gaida... 

Tėvynę brangią palydėjau 
Su skausmu ant širdies; 

Nuo tos dienos jau nebregėjau 
Brangios tėvų šalies. 

Šiandieną vienas tik dainuoju 
Apie praeitį liūdnai. 

Draugus geruosius tesapnuoju — 
Nyku, nyku visai... 

Vai vėjai blaško laivą mano 
Ant jūrių milžinų 

Tik vienas Dievas beišmano 
Kaip bus ten ištiesų... 

" i 
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Ar besugrjsiu į salelę 
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Vaidevutis. 

NUO REDAKCIJOS. 
Gerbiamoms draugijoms ir 

kitokioms visuomenės kuo
poms sustatančioms, priiman
čioms ir prisiunčiančioms 
mums rezoliucijas apie busian
tį Seimą turime pranešti, jog 
redakcijos nuomonė nepersi-
mainė, bet jūsų gerbiamų re
zoliucijų netalpiname dėlto, 
kad nenorime trukdyti kitų | bažnyčios labo veikia dėlto, 
sumanyto darbo. Negalėdami I k a d j o g n a r i a į g e r f į ^ 
dirbti prieš savo įsitikinimus, j U k a į i r k a r š u t ė v y n a i n i a i . 

draugijai mokėti, tam tikslui 
paukojo po $5.00: Jonas Žala-
ginas ir J. Laiškonis. Nuta
rė surengti vakarą parapijos 
naudai. Tam pasidarbuoti 
prisižadėjo pp. M. Karkus ir 
J. Zalaginas. Kat. Spaudos 
SaVaitės komisijai paaukojo 
$1.00 ir išrinko/jon tris atsto- # v 
vus darbuoties. 

Šita draugija visus prakil
nius darbus dėlei tautos ir 

nenorėdami laužyti discipliną, 
mes laikomės nuošaliai, dėlto 
apie Seimą nieko nerašome, 
nei prisiunčiamų rezoliucijų 
netalpiname. 

CICERO, ILL. 

Nedėlioję, vas. 9., Šv. Anta
no par. svetainėje, draugija 
Sald. Širdies V. Jėzaus laikė 
mėnesinį susirinkimą. . Štai 
kas paaiškėjo susirinkime ir 
nutarta liko: praeitą metą į-
stojo į Labdaringą Sąjungą, 
kaipo garbės narė, įmokėda
ma $25.00; šįmet įmokėjo ki
tus $25.00. Palengvinimui 

ir 
Ypatingai veikli yra jos val
dyba. Verta kiekvienam vy
rui prie tos draugijos prigu
lėti. 

Lai auga ir bujoja draugija 
Saidž. Širdies Viešpaties Jė
zaus. 
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
PEANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienrašti prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimai metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojam! 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą1' per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4 - 3 — 8 ; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t t 

Ką tos skaitlinės reiškia T Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio, dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 dieni 
1920) ir t t 

Teigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bos 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikrašti. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas Ugi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Bugpju&o 
1Q d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie, nurodys, kada baigiasi prenumerata, Tai puikus 
bus parankumas ne tik Adnunistracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bos siunčiami tik ti<fflwt 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. ' 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį pa 

* . 
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APIE KULTŪRA, KAS J į 
TVERIA? 

Gerb. "Draugo' ' redakcija 
savo prieraše po mano straips
niu "Bukite taupus' ' pažymė
jo šitaip: Kapitalas šį-tą reiš
kia kultūroje, bet ne jis ją 
sudaro. Kultūrą veda dva
sia, o ne materijalis turtas". 

Pažymėjimas pilnai teisin
gas kaslink antrojo sakinio. 
Ir aš pats esmi tos pačios 
minties. Lapsus linguae bu
vo padarytas man greitai be
rašant savo straipsnį... 

Aš parašiau: "Socijalistai 
pasmerkia turtuolius, bet tur
tuoliai tveria žmonijai kultū
rą". Tuo-tarpu man reikėjo 
parašyti: "bet ir turtuoliai..." 
2odis ir tame sakinyje daug 
reiškia. Jeigu kultūros vedė
ja yra dvasia (tą aš pripažįs
tu), o jug turtuoliai taipgi, 
kaip ir visi žmonės, turi dva
sią, tai išeina, kad ir jie yra 
kultūros tvėrėjais. 

Kaslink pirmojo sakinio, 
būtent, kad 4i kapitalas šį-tą 
reiškia kultūroje", tai aš ne
norėčiau labai juomi užsiga
nėdinti. Tokiu pasakymu ka
pitalui permaža reiškimo tesu
teikiama, nes tik šis-tas. 

Man rodosi, kad žmonių 
dvasiai arba jų proto produk
tams sunkiau įsigyventi ten, 
kur turto nėra, kur skurdžiai 
gyvenama. Nei Edisonas, nei 
Marconi, nei kiti dvasios ko
rifėjai nebūtų atloše tokios 
rolės, jeigu nebūtų turėję prie
monių savo dvasios tvari
niams ištobulinti, jų žmonijo
je paskleisti. Jeigu, sakysi
me, toks Edisonas nebūtų tu
rėjęs pinigų, gal jo vardas 
šiandie nebūtų taip plačiai ži
nomas. Gyvendamas India-
napolyje 1864 m. daug vargo 
turėjo išvargti, kor telegrafiš
kojo aparato modeliams pa 
daryti susikolektavo keliolika 
dolierių, o skilvys pilnai pri
klausė nuo svetimųjų malonės. 
Pagerintas išradimas pasise
kė parduoti. Bei dar neuž-
tektinai buvo, kad laboratori
ją pasistačius. Netrukus išra
do "Commercial stoek indica-
tor", pirklybos ir pramonės 
biržose būtinai reikalingą 
prietaisą. Nuo to laiko prasi
deda jo kultūrinis darbas pil
noje to žodžio prasmėje, nes 
už tą išradimą jis gavo iš 
New Yorko pirklių 40,000 dol. 
Pradžioje pasistatė pusėtiną 
laboratoriją Newark, N. J. Da-
bar-gi turi didelę išradimams 
daryti ir tobulinti įstaigą 
West Orange, N. J., kur dir
ba keli tūkstančiai darbinin
kų jo paties priežiūroje. Pa
darė jis apie čielą tūkstantį 
visokių žmonėms jų gyvenime 
labai reikalingų išradimu. 
Tiek daug išradimų padarė, 
nes kapitalas jam dikčiai pa
dėjo ir dabar labai daug pa
deda. Aną metą jo laborato
rija apdegė. Už tai iš ap-
draudos kompanijų gavo 6 
milijonus dolierių atlyginimo. 
Reikia suprasti koks tat ka
pitalas ten yra invertintas.' 

Aš sakyčiau, kad kapitalas 
kultūroje yra ne plušas ( t ) , 
kaip mintija gerb. "Draugo" 
redakcija, bet daugininkas 
(x). Daugininkas-gi tai jau 
ne plušas ir ne šis-tas tiktai. 

Popežius dovanojo prez. 
Wilsonui 8v. Petro mozaikinį 
paveikslą. Garsus artistai (o 
gal artistas) Vatikano fabri
ke dirbo beveik visu karės 
metu ant to paveikslo. Apkai-
uuotas 40,000 dol. Taip, jti-
gu popežius nebūtų turėjęs 
kuom atlyginti darbininkams 
už darbą, kas-žin tas dailės 
veikalas ar butų atsiradus. Ar
tintai dykai dirbti negili, tad-

ir turi didžiausius gabumus — 
jie nori didesnio atlyginimo, 
negu paprastieji rankpelniai. 

Dvasia gimdo mintis, idė
jas, o fizikinės jiegos gyveni
me vadovaująs jomis, jas iš
pildo. "Draugas" atlieka la
bai gražų kultūros darbą, bet 
be kapitalo nei Šviesos jis ne
būtų matęs. Šv. Kazimiero 
Seserų Akademijos tol nebu
vo, kol užtenkamai nebuvo pi
nigo surinkta. Toji Akade
mija yra kultūros židinys mū
sų išeivijoje... 

Žodis "kul tūra" labai pla
tų ir gilų reiškimą turi. Esa
ma visokios kultūros, kaip 
štai: kultūra materijalė, dva
sinė, senovinė, moderniškoji. 
Yra kultūra laukų (agrikul
tūra), girių, paukščių etc. MŪ
SŲ kalbamojoj prasmėj jinai 
yra žmonių (ne gyvulių!) kul
tūra, kuri apima jų materi
jalė ir dvasinę pusę. Ta kul
tūra yra dažniausiai supran-
ma subjektyviai sulyg ašmens 
sąmonės. Krikščionis ją su
pranta savaip, liberalai vėl 
savaip, socijalistai arba kito
kie istai dar kitaip. 

"Draugas" tveria krikščio
niškąją kultūrą, "Lietuva** —-
liberališkąją, o "Naujienos" 
— soeijalistiškąją. Bet kiek
vienos kultūros tvėrėju visuo
met yra patįs žmonės, daž
niausia jų vadai... 

Del kultūros kokybės se
niau ir dabar yra vedami tarp 
srovių ginčai ir kova savo rū
šies. Pavyzdžiui, yra pla
čiai žinomi, garsus Kultur-
kampfo laikai, buvusieji Vo
kietijoje nuo 1871 iki 1891 me
lų. Tame Kulturkampfe vie
noj- pusėj stovėjo valdžia, li
beralai ir konservatistų di
džiuma; kitoj gi — vyskupai, 
kunigai ir didesnė ji katalikiš
kosios visuomenės dalis. Prū
sų valdžia ir Bismarkas buvo 
Kultrukampfo vadais. Jtok* 
mingesnieji Prūsijos konser-
vatistai, kaip minėtasis Bis
markas, Moritz von Blanken-
burg ir kiti neapkentė Katali
kų Bažnyčios kilimo politiko
je, kultūroje ir socijaliame gy
venime, bijodamiesi, kad Ji 
nepaimtų vadovaujančios ro
lės šalyje, kad neišnaikintų 
jų protestantizmo. Dėlto no
rėjo ją pažaboti smarkiausio
mis priemonėmis. Katalikų 
politiškoji partija Centras ir 
jo vadas Liudvikas "VVindthor-
stas dikčiai pasidarbavo apgy
nime Kat. Bažnyčios teisių ir 
tikros, pozityvės krikščionių 
kultūros Vokietijoje. 

Pas lietuvius laikraštijoje ir 
šiaip visuomenės gyvenime 
matome principe beveik tas 
varžvtines. Kiekviena srovė 
ar partija stengiasi savo kul
tūrą (bent jos supratimą) k: 
tiems įbrukti, kad padarius 
ją viešpataujančia. Bet fak
tiškai paims viršų ta kultūra 
ankščiau ar vėliau, kuri va-
duosis pozityvizmo dėsniais, 
kuri turės sveikiausius prin
cipus, kuri bus padaras ne
veidmainingos dvasios ir pa
eis iš širdies gilumps. 

Jeigu kas žmonijos kultūrą 
pilnoje, visapusinėje jos pras
mėje supranta kaipo tvarinį 
paprasto smegenų ir dirkšųių 
naturalio veikimo, kaip spė
kos ir medegos jiegų kompli
kacijos padarą, — tai tokia 
kultūra ųegalės būtį vįe$j>a-
taujanti, *ets ji neatiako žmo
gaus prigimčiai, jo augiau
siems troškimams. 

Krikščioniškasis žmonių 
kultūros supratimas yra gi* 
liausią? ir prasmingiausius. 

Krikščionijos )talturt>| 
augimas, jos sti^ajįfcfts jra 
nuolatinis, nors neper4ąug 
greita*. Tosios kultūros va
dovė yra Katalikų BainySa. 
grisius' eąvfe 4pw^jm> aįs-
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AURORA. ILL. 

Auroros lietuvių aukos Lietu
vos laisvės reikalams. 

Šiame miestelyj yra apie 
200 šeimynų ir apie 100 pavie
nių lietuvių. Tarpe jų ran
dasi gerų katalikų, mylinčių 
savo gimtinę šalelę, Lietuva. 
Bet kaip tarpe kviečių atsi
randa ir kūkalių, taip ir čia 
tarp gerų katalikų atsiranda 
ir tokių, kurie save vadina 
laisvamaniais arba socialis
tais, kuriems nerupi tėvynė, 
Lietuva. Keli mėnesiai atgal, 
tūlas laisvamanis buvo para
šęs į angelskus laikraščius, 
jog jie protestuoja prieš kata
likus, buk katalikai parduoda 
vokiečiams Lietu va. 

Bet dabar, kada katalikų 
aukos plaukia iš visų pusi II 
išgavimui savo numylėtai tė
vynei laisvės iš po priešų 
jungo, tai laisvamaniai mie
ga. Žemiau telpantis faktas 
parodo kaip jiems rupi tėvy
nė, Lietuva. 

Draugija Švento Kazimiero 
buvo surengus prakalbas ne-
dėlioj, vasario 9 d. ir parkvie-
tė už kalbėtoją, Ig. Sakalaus
ką, kuris labai gražiai 
papasakojo apie .šiandieninį 
Lietuvos stovį. Bet kaip tik 
prasidėjo aukų rinkimas, tai 
laisvamaniai, kurių dauguma 
ir moterys, dūmė per duris iš 
svetainės, kad net durya 
užsikimšo ir išeit laukan grei
tai negalėjo. Naba
gai manė, turbūt, kad kas iš 
jų per prievartų atims pini 
gus. Katalikų nedidelis būre
lis, pasilikęs svetainėj, graži;) 
auką sudėjo ant tėvynės au
kuro. Aukojo sekantieji: 
V. Tamkevičia $60.00 
S. Cibulskis 55.00 
8. Baltrušaitis 50.00 
V. Šoris 50.00 
P. Gesas 30.00 
J. Gesas ' 30.00 
A. Janušauskis 15.00 
A. Aleksunas 12.00 
J. Žekonis 10.00 

Po 5 dol.: N. Petraitis, A. 
Žekonis, J. Čerbauskis, J. Go
štautą, V. Jakucevičia, V. Ja-
kucevičia, J. Petroška, J. Za-
deika, G. Sorienė, O. Saliene, 
A. Baltrušaitienė, A. Jurge
lionis, J. Astrauskas, P. Ar
mėnes, A. Stankus, A. Zeko-
nienė 3 dol., J. Cibulskis 2 
dol. 

Po 1 dol.: S. Mikelionis, P. 
Vaieiekauskis, U. Vaiciekaus-
kienė, B. Banevičia, M. Bale-
ziunas, J. Joni kis, S. Daigelis, 
M. Zekoniukė. Kitos 'smul
kiais. Viso surinkta $401.75. 

Už svetainę, plekatus ir kal
bėtojo kelionės lėšos $11.75. 

Tautos Fondan pasiųsta 390 
dolierių. 

Bravo Auroros lieutviai ka
talikai! Pasirodėt tikrais Lie-

• 

kiaušiai parodė kelius tikrajai 
žmonijos kultūrai... 

Kaip žmogus turi savyje du 
elementu: dvasinį ir materija-
lį, taip lygiai juodu randasi ir 
tikrojoj žmonių kultūroj. Ta-
4a esti gražus rezultatai, ka
da dvasios ir materijos veiki
me yra harmonija Kapita
las arba turtas kultūroje yra 
jos inaterijalės pusės išreiški 
jas. Jam reikia pripažinti to^ 
kią kainą, kokios jįs yra ver
tas. O jo vertė gyvenime yra 
dįdtįe, ypač dabartinėj žmo
nių valdymosi systemoje. Aš 
WkyfcV*u> k*4 turtas nudieu 
kultūroje beveik tokia turi 
verte, kokią žmogaus kūnas jo 
dvasiai. 

tuvqs sunais ir dukterimis. 
Laisva Lietuva per amžius bus 
jums dėkinga. 

Visiems aukotojams ačių. 
V. J. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Lietuvių Inf. Biuras yra pa
davęs sumanymą, kad kiekvie
nos kolonijos lietuviai rūpin
tus Lietuvos laisvės reikalais. 
Dabar yra brangus ir reika
lingas tam tikslui. Žinoma, 
ir mūsų kolonijos lietuviai ta 
darbą atliko su prideringu-
Oim, kaipo tikri Lietuvos tau
tiečiai, kuriems rupi laisva 
Lietuva. 

Pirmiausiai tas ararbumas 
atėjo omenin Tautos Fondui, 
kuris visada rūpinasi tais rei
kalais. Kad darbas butų pa
sekmingas, buvo sušauktas vi
sų vietinių draugijų pirminin
kų susirinkimas. Nutarta 
šaukti viešą susirinkimą 11 cL 
sausio, 1919 m., šv. Jurgio 
draugijos svetainėje. Minėta
me susirinkime buvo išrinkta 
komisija pagaminimui protes
to'bei rezoliucijos prieš lenkų, 
vokiečių ir bolševikų norą pa
vergti Lietuvą. Virš paminė
tame laike įvyko viešas susi
rinkimas, j kurį atsilankė arti 
poros šimtų žmoniŲ. Nors 
čia lietuvių priskaitoma gal 
daugiau trijų tūkstančių, bet 
pasirodo, kad kaikurie Lietu
vos reikalais netaip rūpinasi, 
kaip privalėtų. 

Susirinkimą atidarė su A-
merikos himnu vietinis para
pijos choras. Paskui p. V. Ju-
sas, T. F. pirmini:įkas, paaiš
kino susirinkimo tikslą, per-
stydamas p. L. Braškį už kal
bėtoją. • Kalbėtojas gyvai api
piešė Lietuvos reikalus, lenkų, 
bei bolševikų nedorybes, ko
kias gamina Lietuvos gyvybei. 

Po to buvo renkamas susi
rinkimo vedėjas iš trijų kan
didatų, slaptu balsavimu. Di
džiumos balsais išrinktas ve
dė jum p. V. Jusas. 

Nors buvo perstatyti trys 
kandidatai į susirinkimo vedė
ją, vienok susirinkusieji balsa
vo už keturis. Dalykas ta
me. Nelaimingieji mūsų smai
liai neturėjo savo kandidato, o 
smailas visgi neišlaikys neišsiT 
kišęs. Ant kelių balsavimo 
lapelių rasta štai kokie para
šai: "Aš esu bolševikas, buk 
ir tu tokiuo". Panašių ben
draminčių net penkiolika atsi
rado. Labai apgailėtina, kad 
ta žydiškoji - bolševikiškoji 
praktikuojama teorija jau yra 
pasėta kaikurių brolių lietu
vių širdyse. Visgi toks vie
šas išsikišimas lietuviškų bol
ševikų, aiškiai parodė kiek 
mes jų šioje kolonijoje turime. 
Gal galėtų ir daugiau jų išsi
vystyti iš beždžionių, kad ne 
tas valdžios surėdymas. Plau
kuotos giminės gaivalams tarp 
civilizuoto pasaulio nė.ra vie
tos. Matyt visąjs pasaulis pa
žįsta tuos sutvėrimus ir jų 
svajojamą "rojų". 

Iš, mnniniiikų susirinkimo 
išrinktos rezoliucijos pagami
nimui komisijos, p-lė M. Šla-
pikauskiutė, kaipo raitininke, 
pakviesta perskaityti pag-
mintą protestą ir rezoliuciją. 
Tekstai protesto ir rezoliuci
jos perskaityta angliškai Ir 
Ueutvįškai. Čia paduodu išti
są protestą ir rezoliuciją, ku
rios buvo priimtos viešame su
sirinkime : 

* " Kadangi Amerikos tauta y-
ra pasirįzusi prašalinti iš pa
saulio imperijalizmą ir jo vie
ton įsteigti 'd«m.okratįjf> pa

remtą ant teisybės, laisvės ir 
liuosybės principų ir ant ge
ros valios visų tautų; ir 

Kadangi Lietuvos tauta, iš-
sinerdama iŠ tik-ka pasibaigu
sios karės* baisenybių, pagei
dauja visokios liuosybės, lais
vės, kaipo neapeinamos išly
gos savo ramiam siekimui 
prie laimės ir natūraliam vys
tymuisi savo tautinio gyveni
mo po amžių skriaudų, išken
tėtų nuo lenkų, teutoiių ir ru
sų imperijalizmo.; ir 

Kadangi valandoje pilnos 
pergalės amerikoniškos demo
kratijos idealų, Lietuva vėl y-
ra statoma pavojun iš vienos 
pusės atbundančio lenkų im
perijalizmo, grasinančio įsi
veržti Lietuvos žemesna ir už
imti Vilnių, Lietuvos sostinę, o 
iš kitos pusės rusiškų bolševi
kų pulkai todėl: 

Lai būna nutarta, kad Su
vienytų Valstijų valdžia butų, 
ir šiuomi yra prašoma, apža
boti imperijalistiškas lenkų 
ambicijas ir apsaugoti Lietu
vos žmones nuo svetimtautiš-
ko jungo; 

Lai ,buna nutarta, kad ši
tas protestas butų pasiųstas 
Michigano valstijos senato
riams: Wm. Alden Smith ir 
Chas. E. Townsend". 

+ * 

Rezoliucija skamba sekan
čiai: 
"Grand Rapids lietuviai, šia

me susirinkime, 11 d. sausio, 
1919 m., dėlei visų Amerikos 
lietuvių, pilniausioje palaiko-
mybėje bei kooperacijoje su-
trinimui įgimtos liuosybės 
priešų, jūsų apšaukimai, pa
laikanti tiesas pačią žmonių 
determinaciją bei reikalingu
mą įsteigimui liuosybės, vie
nybės ir neprigulmingo, Lie
tuvos, pripildė jausmais ir pa-
sirįžimais mūsų širdis atga
vimui savąjį vairą. irt kraują, 
idant pasaulio žmonės galėtų 
linksmintis, kaip mes, ameri
kiečiai, tautiškos liuosybės pa
laimomis linksminamės; ir 

Kadangi Amerikos lietuviai 
savuoju obalsiu parodė pasi
šventimą bei ištikimybę Val-
dytojaus palaikymui nelaimė
je prakilnios teisybės mūsų 
tautos dėlei prigimtos liuosy
bės; ir ^ 

Kadangi lietuviai, kaipo 
mylintieji liuosybę,yra gyviau 
sio principo aprūpinti pačios 
žmonių determinacijos, kaip 
nuskirta per mūsų gerb. prezi
dentą W. Wilsoną; tat 

Dabar lai būna išrišta, jog 
Grand Rapids'o lietuviai, su
sirinkę atnaujina savo priža
dą paremti valdytoją pilnoje 
išgalėje savo jiegomis ir amo
nių susirinkimu. 

Ir tokiu budū mes kreipia
mės prie Jūsų meldimu: var
toki t prakilnius jūsų ofisus 
sugrąžinimui liuosos ir nepri-
gulmingos Lietuvos. 

Lai būna išrišta ir toliau, 
kad šios rezoliucijos butų pa
siųstos William Alden Smith 
ir Charles E. Townsend, sena
toriams iš Michigan'o valsti
jos, kurhį prisiegoje savomis 
rankomis bei antspfeudomis 
pažymėjo šią 11 diena sau-1 

sio, 1919 m. 
Šios rezoliucijos buvo pri

imtos susirinkime, viešu bal
savimu. Tik, žinoma, mūsų 
smailieji negalėjo iseilaiktvti 
savo kailyje. 

Nepaisant tautos šašų pro
testų, rezoliucijos priimtos ir 
pasiustos Michigan 'o valstijos 
senatoriams per Ljiet. In& Biuj 
rą, Wasuington,e, # . C. 

Susirinkimas užbaįįftas Lie
tuvos himnu. 

Rudens Sapnas. 

DETEOIT, mOR.. 

Juokų vakaras. 
Subatoje. 1 d. vasario bu

vo sulošta dviejų aktų kome
dija: "Kas Bailys7'. Artistai 
minėto veikalėlio buvo šie: 
Kazys Gramozda — K. Kriš-
topaitis, Aldona, jo meilužė — 
p-lė K. Lugauskąitė, Šnibždu-
kas, vagis — A. Petkevičius. 
Minėti artistai savo užduotis 
atliko gerai, labiausiai K. 
Krištupaitis, kuris pridirbo la
bai daug juokų. Vienu žo
džiu sakant, jis juokingose ro
lėse gal vienas iš gebiausių ar
tistų yra. 

Paskui L. Vyčių choras su
dainavo keletą gražių daine
lių, i>o vadovyste p. A. Alek
sio. Po programai buvo šo
kiai ir žąisiės. 

Genys. 

PaieSkau pusseserių: Onos, Marės, 
Elzbietos Anelės ir pusbrolio Tamo
šiaus Kvietkauskų. Jie paeina iŠ 
Vilniaus grub. Trakų pav., Merkinės 
parap., Taručionių kaimo. Jie pa
liko mane 12 metų Lietuvoj norė
čiau su jais susirašinėti malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: 

Miss Roz. Kvietkauskiutė 
546 Morton Ave. E. Hammond, Ind. 

Parsiduoda namas greit ir pigiai 
ant 2 pagyvenimų ir iŠ priešakio sto
ras. Pardavimo priežastis, turiu 2 
namua ir biznj, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

Cicero, 111. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Juras akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $8.00. 

ĄT.«T MAftAT.gTTTfl 

GRABORIU8 

Lietuvi* gra-
borius. Atlie
ka v i e o ^ l ą 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo karą-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grabų 
patys dirbama 

3307 AUBURN AVI. 
Teiephoaae Drorer 4 i s t 
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Resid. 9SS So. Asbland Blv. Cfek 

Telefonas Haymarket S 644 

DR. A. A. R0TU9 
Rusas gydytojas ir chirurgą* 

fipecijaiistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted St., Chlc 
Telefonas Drover 9f9l 

VALANDOS: 10—11 ryto S—t 
pietų 7—8 vak. Nedėllomis 10—1S 
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Dr. M, Stupnickij 
3109 So. Morgan Street 

OHICAGO, ŠLUOTOM 

Telefonai Tardą 
Valandos:—8 iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mis nuo l lkl t vai. vakaro. 

x 
Dr. G. M. GLASER 

PRAKTIKUOJA 20 METAI 
Gyvenimą* ir ofisai 

8140 So. Morgan St.. Kertė SS 
CHICAGO, UJU. 

Specijalistas 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietį 
ir nuo S iki 8:30 vak. Nedėlioti 

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Tardė 087. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefinae McKlnley 1704 

GTDO VISOKIAS LIGAS . . 
S467 South We*tern Boulevard 

Kampas W. Sfi-tos gatvės 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čiOB lubos viri Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14. 15. 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 
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M>»' 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJOR 
QTDTTOJASvIB 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:10 iki 0 išryto — 1 
lkl ?• po t>li.tų — 6:30 )k: 6.30 
vakare. Nedėllomis nuo 10 

lkl 11 išryto. 

• H 
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Dr. M. T. Striko* 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
176S W. 47th St., Chieago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiimiiitii 
JOSEPH O. WOLON 
Lietuvis Advokatai 

30 SO. LA 8ALLG 6TREBT 
Gyvenimo Tai. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. Itnd Straot 
TeL RocktraU 0999 

CHICAOO, ILL. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIt 

IA5TER 5Y5TEM 
•Vrf* 

Mokykis Kirpimo Ir DeeJgniag 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai* 

Mūsų sistema ir ypatiikas mc 
mas paadrys jus žinovu } 
laika. 

Mes turtins dldjiausius ir 
sius kirplmo-designi&ff ir siui 
skyrius, kur mes suteiksime prakt 
ką patyrimą, kuomet jus mokysi! 
x Elektra varomos mašinos mūsų stf 
vimo skyriuose. J 

Jus esate užkviečiami aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laikn 
dieną ir vakarais ir gauti 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą — bile stallės arba dydžio, ir 
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNDfG SCHOOL| 
J. F. Krasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle ga t , priel City 
Atsigaukit ant 4-to augftto 

Dr. A. R. Blumenthal 1 .0 . 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 18 ryto 11 
9 vai. vakare. Nedėllomis 9 iki l t 
4o4e S. Ashland Ave. kamp. 47 

Telefonas Tardą 4817 
Telefonas Boulevard 0087 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, 

Tel. Drover 7009 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DEVTISTAS 

Talandos: nuo 9 ryto Iki 9 vale: 
Nedėllomis pagal sutarimą 
Nedėllomis pagal sutarimą 

0719 SO. ASHLAMD AVMTU* 
arti 07-too Gatves. j 
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PIRKITE KABOS TAUFV-
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Telefonas BoiUevard 7179 
DE. P. ŽILVITIS 

m 
CHIRllBOAS 

B o S h lalsted Gatve 
CHICAGO, ILL. 

"•40 

1990 So. Halsted Sfc, 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 

I > » I > < 

DR. M. HERZMAN 
II RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas 
metų kaipo patyręs gydytojas, eki 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas Ir Labaratorija: 10M 
18tn St., netoli Flsk S t 

VALANDOS: !tno 10—11 pi< 
ir 0—8 vai. vakarais. 
Canal S110. 

GYVENIMAS: 1411 So. 
Street 

VALANDOS: t — • ryto tiktai 

mmm 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, vasario 17 d. 
Šv. Silvinas. 

Antradienis, vasario 18 d. 
Šv. Simeonas. 

> 

PERŽIŪRINĖJA LEDAU 
NES SU MAISTU. 

SUB ANKRUT YSIANTI" 
GATVEKARIŲ KOM 

PANIJA. 

Chieagos sveikatingumo ko-
misijonierius su miesto tary
bos sveikatingumo reikalu ko
mitetu aną dieną aplanke le-
dannes Illinois Cold Storage 
Co., stock varduose. Tose le-
dannėse sukrauta išteklius mė-
sos ir kitokio maisto. 

Tai esąs tyrinėjimas, suriš-
tas su maisto branguma, ko
kia šiandie tiesiog nepaken

kiama. 
Tos kompanijos leidaunėse, 

kurios didžiumoje priklauso 
gyvuliu skerdyklų kompanijai 
Swift & Co., tyrinėtojai at
rado: 

P Mėsos 16,210,298 svarus; 
paukštienos 2,.")8(),71(> šv.; 
sviesto 762,339 sv.; susaldintu 
kiaušiniu 118,717 tuzinu. 

Hammond Company sande 
lyj (taippat ledaunėse) rado: 
' * Mėsos 17,399, 224 sv.; pauk
štienos 140,482 sv.: sviesto 2,-
941 sv.; susaldintu kiaušiniu 
4,620 tuzinu. 

Be to atrasta dar visos ei
lės ir kitokios mėsos. 

Tomis dienomis tie "investi 
ga tor ia i" aplajikysią dar ir 
kitas ledaunes. 

Ka turi bendra šitas " tyr i 
nėj imas" su maisto brangu
mu, tai, turbūt, gali but žino
ma tik vieniems tyrinėtojams. 

Kuomet maistas pabrangs 
ta, kuomet trustai ima nežmo 

. niškai išnaudoti žmones, tuo
met visokie komitetai ir komi
sijos jmasi tardymu, tyrinėji
mu, grūmoja išnaudotojams. 

Bet kiek palaukus tie visi 
veikimai pasibaigia niekais 
ir darbo žmonėms pragyveni
mas nepalengvinamas. 

State Publie Utilities ko
misija vis dar perklausinėja 
advokatu ir liudininkų reika
le gatvekarių kompanijos, ku
riai norisi dabartinę 5 centų 
mokestį už važinėjimą pamai
nyti 7 centais. 

Kompanijos šalininkai ir 
advokatai spiriasi, kad komi
sija kuoveikiaus pripažintų 
didesnę mokestį, nes, girdi, be 
to kompanija turėsianti 
"ban kra ty t i" . 

Teėiau nelengva įkalbėti 
sveikam žmogui liga. Komisi
ja atkreipia daug domos ir į 
miesto advokatu argumentus. 

Miesto advokatai nebe pa
mato tvirtina, kad karė pasi
baigė, kad šiandie vis daugiau 
žmonių ima važinėti gatveka-
riais, tad ir kompanija dau
giau peluijasi. Todėl mokes-
ties pakėlimas nereikalingas. 

Tvrinėiimai tęsiami. 

Eš GHIGA60S LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

. ., 
KATALIKŲ VIENYBĖ. 

Katalikų Vienybės Centras 
turi tris organizatorius. Jais 
yra: Stan. Jucevičia, 1733 So. 
Sring St., Jonas Kastėnas, 
9 H W. 18th Place A. Stul-
ginskas, 715 AV. 19th Plaee, 
Chicago, 111. Kur reikia pra-
kalbininkn organizavime Ka
talikų Vienybės skyriaus, ar
ba jo sustiprinimui, tai malo
nėkite kreipties prie šių or
ganizatorių, o jie nuolankiai 
patarnaus. 

Kat. Vienybės Raštynė. 

SVARBU L. VYČIŲ CHICA-
GOS APSKRIČIO KUO

POMS. 
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SUAREŠTUOTAS ITALAS 
"BANKININKAS 0 . 

MIESTO TARYBOS KOMI 
TETAS SUTIKO SU 
BIUDŽETO SUSIAU

RINIMU. 

Chieagos tarybos finansinis 
komitetas priėmė piliečių or
ganizacijų pasiūlymą, kad mio 
sto biudžetas, suvirs 35 mili
jonai dol., butų susiaurintas 
suvirs 7-niais milijonais dol. 

TajJ komitetas sutiko, kad 
iž biudžeto prašalinti pažymė
tas išlaidas, be kurių tikrai 
galima apsieiti, kuomet iš nie
kur negalima gauti pinigų. 

Be to komitetas sutiko padi 
dinti taksas nuo $1.10 ligi 
$2.00, bet ne ligi $2.85, kaip 
pirmiau buvo manoma. 

Su tokiuo prieinamu taksų 
padidinimu sutinka ir piliečių 
organizacijos. Tad gal ir p; 
legislatura tam bus prielanki. 

Bet susiaurinus biudžetų, 
miesto darbininkai negaus už
mokesčių padidinimo. O juk 
tik tam vienam reikalui biu
džete buvo padėta suvirs pus
trečio milijono dolierių. 

Italų kolionijoje, Chieagoje, 
ana diena suareštuotas italas 
privatinės bankos savininkas 
dol m Regina. 
Jis suareštuotas reikalaujant 

jo depozitoriams, kurių 20 
tūkstančių* dol. nežinia kur 
prašvilpė "bankininkas.*' 

Pasakojama, jog suareštuoto 
"bankininko" moteris turinti 
turtingų broli Italijoje. Tad 
jinai tam savo broliui pasima
čiusi kablegramų, prašydama 
tuo jaus prisiųsti 20,000 dol., 
kad juos išdalinti depozito
riams ir tuo būdu paliuosuoti 
savo vyrų iš kalėjimo. 

NVžinia kiek tame vra teis v-
bės ir kiek prasimanymo. 

APIPLĖŠĖ ŽMOGELI. 

(Jeorge (Jarsof, mašinistai, 
gyvenantis po num. 1546 Cly-
bourn ave., pranešė policijai, 
jogei jis apiplėštas. Paimta 
nuo jo $1,220. 

Tuos pinigus Garsof išėmė 
iš vienos bankos ir nešėsi ki
ton bankon padėti. Tas buvo 
dienos metu. Jam einant su 
pinigais užpuolė ji du plėši
ku ir atėmė pinigus. 

Garsof pasakė policijai, jog 
jo moteris mirusi pirm kokių 
šešių mėnesių. Vokietijoje jis 
turįs penkis, savo vaikus. B« 
visu karės metu negavęs nuo 
a n ii jokios žinios. 

L. Vyčių kuopų raštininkai, 
norėdami pasiimti tiki-etų par
davimui del vakaro, kuris i-
vyks kovo 2.1 d., š. m., tegul 
jų reikalauja po žcmiaus pa
minėtu antrašu. Geistina, 
kad kuopos taip sutvarkytų, 
kad vietoj tikietų sugrųžintų 
pinigus, ir, kad kiekvienas na
rys - vytis pasiimtų vieną sau 
ir vienų parduoti, ty., kad raš
tininkas pareikalautų dusyk 
tiek tikietų, kiek kuopoje yra 
narių. Bet, susimildami, neim
kite daugiau, kaip kad galite 
parduoti, nes pasidarys bai
sus mišinvs. Darbuokimės iš-
vien, o pamatysime, kaip pui
kiai mums nusiseks. , 

Tikietų kainos sekančios: 
M ai H Floor—$1.50, $1.00 ir 

75.: Mczzanine Box (ty., kur 
galima rūkyti) — $1.00; Pro-
menade Do.r (ty., kur galima 
tarp aktų pasivaikštinėti) — 
$1.50; Flalcony — 75e. ir 50c.; 
Bąlamu 7>o.r — 50c. 

A. F. Augustinas, 
717 W. 19th PI., 

Ohicago, 111. 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. Box 73, 

SIVER GREEK, PA. 
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Vieša padėka. 

REIKALINGA PRIEGLAU 
DA KAREIVIAMS. 

KOMERCIJOS ASOCIJACI 
JA STOVI UŽ DEPOR

TAVIMĄ. 

Chieagos komercijos associ-
įacijos pildomasis komitetas 
padarė rezoliucija, kad visi 

'neištikimieji svetimšaliai, ku
rie čia kenkia šalies reika-
lams, butų deportuojami iš A-
merikos. Ir ateityje tokiems 
įmonėms turėtų but uždraus
tas Šion Šalin atkeliavimas. 

Centralinio karės departa
mento naujas komendantą*, 
majoras generolas Wood, an
dai Chieagos gatvėse sutikęs . 
kareivių be rankų ir kojų ir 
tie kareiviai neturį nei prie
glaudos, nei jokio užsiėmimo. 

Paliuosuoti jie iš kariuome
nės be jokios pragyvenimui 
apdraudos. 

Tokiems ligūstiems karei
viams yra reikalinga prieglau
da, užlaikymas, kol jie gaus 
kokį nors užsiėmimų. 

(Jen. "VVood tarėsi tuo tikslu 
su vietos Knights of Colum-
bus ir Raudonojo Kryžiaus 
viršininkais. Šitie pasižadėję 
veikti. Gal prie .to prisidės ir 
pati vyriausybė. 

— Londonas, vas. 16\—Vo
kiečių steigiamojo susirinki
mo pirmininku išrinktas cen
tristas (katalikas) K. Fehren-
bach. 

Labdaringos Sąjungos 4 kuo
pa šiuomi, vardu našlaičių, iš
reiškia padėką, draugijoms Šv. 
Petro ir Povylo ir Šv. Pranciš
kaus, kurios pelną nuo sureng
to vakaro įteikė Labd. Sąjun
gos 4 kuopai. Lab. SaJ. 4 kuo
pa priėmus 48 dol. 52c. išreiš
kė širdingų padėka rankų plo
jimu ir vardu našlaičių velijo 
toms draugijos geriausios klo-
ties. 

Geistina butų, kad ir kitos 
draugijas paimtų pavyzdį nuo 
tųdvieji} draugijų ir prisidėtų 
prie padidinimo Lab. Sąjungos 
iždo. 

Spieskimės visi ir visos po 
Labdaringąja Sajunga, (lėki
me pamatų ir statykime naš
laičiams prieglaudos namų. 

St. Jucevičius. 
I š DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS. 

Vasario 3 d. Lab. Sąjungos 
4 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje. Susirinki-
man atsilankė skaitlingas bū
rys narių. Taip-gi prisirašė 
apie 15 naujų. Žiūrint į tokį 
kuopos augimą net smagi] da
rėsi. Išgirdę aštuoniolikiečiai, 
kad ateinančiam pavasaryj ža
dama pradėti statyti, prieglau
dos namas, visi pradėjo spies-
ties su mintimis, kad kuospar-
čiausiai varyti tą darbą.pir
myn. Kiekvienas narys į se
kantį susirinkimą žadėjo atsi
vesti dar po vieną naują narį. 
Nekurie nariai išsitarė, girdi, 
kad sukrusim, tai ir kalnus nu
versim. Ištikrųjų, neveltui y-
ra sakoma: Kur vienybė, ten 

ir galybė. 
Šiame susi rinkime į kuopos 

iždą įplaukė: 
Mėnesinių mokesčių 17 dol. 

70c. 
Dr-jos Šv. Petro ir Povylo ir 

Šv. Pranciškaus nuo vakaro 
pelnas 48 dol. 52c. , 

Garbės nariai sumokėjo 122 
dol. 50c. 

Viso 206 dol. 72c 
Kas gali sakyti, kad Labd. 

Sąjungas 4 kuopa snaudžia, 
nesidarbuoja? Šis susirinki
mas parodė, kad Lab. Saj. 4 
kp. netik darbuojasi, bei ir au
ga narių skaitliumi. 

Tat velijame ketvirtai kuo
pai ir toliau darbuotis be nu
ilsimo. 

L. S. 4 kp. valdyba. 

POVYLAS E. KRAULEIDIS 
Pirmas Lietuvis Išradėjas 

WET WASH LAUNDRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Inkorporuota (iniotlžio 17, 1ftt4. 

IVilson's 
Nut Margarine 
Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuota Mažiausia—Pamėginkite 

JUS visuomet galite turėti gerą sviestą ant savo duo
nos jeigu pirksite Wilson's Nut Margarine. 

Yra grynas riešutinis sviestas. Neturi savyje nei jo
kios gyvulio riebumo*. J is yra padirbtas iš aliejaus, 
baltos mėsos cocoanuts.ir kitų daržovių, kurios sumai
šytos su gryna smetona ir pienu. 

Turi pulku skonj, geriausios rųSies sviestas Ir lygiai Tisus užganė
dina—už daug mažesne kainą. 

Ir atsiminkite—kad galite vartoti del virimo, kepimo ir taippat del 
valgymo. v _ 

įpraskite pirkti WII,SON grynu maisto produktu. Jie yra geri ir 
visuomet Jus užganėdins. Paklauskite savo groceminko apie juos. 
Paprašykite jo, kad parvežto jums jeigu jis neturi savo stoeke. 

"JtūftmoAk 
_ s v n 

VVILSON & CO. youii 

CICERO, ILL. • 

L. D. S. Veikimas. 

Norints Liet. Darbininku 
Sąjungos 49-ta kuopa yra tlar 
jaunutė, bet veikime atsižy
mėjus. Prie jos pri klauso 
smarkiausi kolonijos veikėjai. 

Panedėlyje, vas. 10 <L Šv. 
Antano par. svetainėje ji laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinko vidutiniškas būrelis 
narių bet visi veikliausieji, 
užtai daug buvo svarstyta. 

Raportų išklausyta daugy
bos. Svarbiausia, tai buvo a-
pie stovį ' Darbininkų Užei
gos, kuri randasi po nume
riu 1447 So. T)0th Ave. Pa
sirodė, kad jos stovis • gerėja. 
Ateitis vis šviesesnė. Paant
rinta surengti vakare tos už 
eigos naudai. Tikimasi, kad 
visi parems. 

Nutarė laikyti kas mėnesį, 
apart inėuesinio, susirinkimus, 
laike: kurių bus disktisuojama 
apie įvairius ši u dienų klam 
simus. 

Visokių kitų dalykų svars
tyta. Bet jie ne visiems taip 
svarbus yra. Keikėtų kiek
vienam priklausyti prie šios 
Sąjungos ir bendrai tuomet 
rūpintis tautos ir savo klau
simais. 

Pr. 

PRANEŠIMAS 
Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

įgaliojame p. MOT. VITAR-
TĄ, bučerių (937 Washimjton 
Ave.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
"Draugo" numerius ir abel-
nai atstovauti "Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jųs, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
"Draugo" numerių del kas
dieninio paradavinėjimo. 

"IJrasgo" Adm. 

Turint maž;ii kapitalo pirmi 
motai buvo laimi sunkiiH, norint 
grrai išaiškinti kas yra "Wct 
W<'wh" ir kaip drapanos yra plau
namos su mašinomis. Pirmiausia 
mes drapanas gražiai išplaiuuimo 
paskui išviriname paskui lazur-
kuojame iv sausai išgręžę pristato
mo jums tiosiai i namus. Tas 
viskas yra atliekama su mašinomis 
kurios sunkų darbą atlieka už la
bai mažą užmokesti. Mano dirb
tuvė yra daug periau Įtaisyta ne
gu valdžios kad yra Įsakyta. Ma
šinų yra visa eilė su kuriomis ga
lima gerai ir greitai darbą atlikti. 

Mūsų systema drapanų plovimu 
yra labai gera ir užtat mes nckuo-
met nesumaišome nei nepameta
me drapanų, nes kiekviena beliz-
na yra asabnei plaunama. 

Meldžiu i kostumerių neužlaikyti 
draiverį ilgai, kaip tik atveža cis
tas drapanas tuojaus užmokėti pi
nigus taip kad draiveris i 1 minu-
tą galėtų atlikęs tuojaus važiuoti, 
o tuomi padėsite mums. J is va
žinėja po visą South Sidę. No
rint, paduoti, duokite mums žinią, 
tuojaus draiveris atvažiuos ir pa
ims drapanas, o paskui sugrąžins 
jums atgalios jau cistas. Reikė
tų-jums atmesti visas kitas laund-
ry's, o remti savo lietuvišką laun-
dry, kur jūsų darbas bus atliktas 
kuopuikiausia ir p i gi aus, negu pas 
svetimtaučius. > 

Krauledzy Laundry Co., 
4349 So. Hermitage Ave., 

Chicago, IU. 
Telefonas Yartls 5635 

CHICAGO 

THE WILSONLABELPROTECTS YOUR TABLE\ 

. 

T A U T I E Č I A I ! 
Siuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec. 15 

d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVC dirbame 
siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai
tėms ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių dra
panų taipgi senas drapanas valome, kviarBuojame, taisome ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Ave., Kampas 17-tos Gatvės Ohicago, IU. 

PUSPADŽ1AMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c už porą, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas. guminiai apeacai, plaktukai. 
apeacams peilis, guzikai Ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404 \ 

• . • • • • • ^ mĘĖ 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teistaaoee 
Ofisas Didmiesty j : 

t t W. WASHDfGTOK STREET 
Kambarls ttO* 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Brldgeporto 

SSOS SO. MORGAJC STREET 
Tel. Tardė 78t 

Gyvenimas, 818 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4881 

MBįįfcM *> i<r 88— . . . . . . . . » 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ADRESAI. 

Pirm. Kun. K. Urbonavičius, 
20 Webster S t , ' 

Brockton, Mass. 
Vice-pir. p-lė B. Vaškevičiutė, 

71 Warwick St., 
Newark, N. J . 

Vice-pirm. J . Bickis, 
583 Hudson Ave., 

Rochester, N. Y. 
Sekret. L. Šimutis, 

456 Grand St., * 
Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson St., 

Pittsburgh, Pa. 
Iždo globėjas Kun. F . Kemėšis 
Iždo globėjas J . Grajauskas, 

2016 Sarah St., 
4943 W. 15 St., 

Cicero, UI. 
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I k ANTANO RADZEVIČIAUS I 
V A R G O N Ų K O M P A N I J A 

DirbS/ai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 
i Bažflyčiijjeatri! irRezidencijy i 

Taip-gri taisom, 
derinam ir- per-
dirbam vargonus. 
Dedam elektros 
motorus ir visokį 

_ darbą, reikalingą 
p r i e vargonų. 
Dirbtuvė aprū
pinta naujausio
mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specijalistais dar
bininkais. Pienus 
Ir specifikacijas 
siunčiame veltui. 

i 

g!S£J." 177NewYorkAve.,NEW' 
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