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PREZIDENTAS WILSONAS 
PARKELIAUS BOSTONAN.

Ten įvyks milžiniškas su
si rinkimas.

Vokiečiai nesutinka su nau 
jomis armisticijos sąlygomis

ARMIJAI ĮSAKYTA BUT 
PA8IREN0USIAI.

Armisticijos pertraukimas pri
guli nuo Vokietijos.

Copenhaben, ra*. 17. Va
kare parėjo žinių, jog vokie
čių armisticijos komisija, ku
rini pirmininkauja Naikias 
Krzbcrger atsisako savo para
šais patvirtinti gen. Foelm jai 
paduotus naujus iinuistirijos 
sąlygas. To* sąlygos esą tab- 
jaus aštresnės nž pirmesnia- 
sius. Vokiečių komisija rei
kalauja, kad armisticija Imtų 
prailginta su ūmomis sąlygo
mis.

Maršalas Foclt va kur prane
ši- vokiečių komisijai, kad jei 
paskirtų valandų armisticijos 
sąlygų nepriims, tuomet jis 
apleis Treves Ir talkiiiinkų ar
mijoms bus įsakyta (iradčti 
seikimų priiš vokiečiai.

Kol-kns <lnr nežinoma, kaip 
tas viskn* pasibaigs.

Vokiečių komisijų reikalavo 
prailginti laikų atsakymui. 
Bet maršalas nesutiko. Tai(ė 
pat paklausė sąlygų sušvelni
nimo, bet maršalas atsakė, jog 
naujas sąlygas (lagamino tal
kininkų vyriausybės ir (tevedė. 

į jam jas jvykdinti.

Nieko nedarų H taUdrinkų.

. U Berlyno pranešama, jog 
nebusiu nieko stebėtina, jei 
talkininkai išnaujo jai veistų 
karvė au Vokietija.

Berlyno laikraščiai skelbia 
įvairiausiu* daiktus apie An
gliju. Jie praneša, jogei An
glijoje prasidėję streikai ir 
revoliucija; jogei Izmdono 
gatvėse sekų susirėmimai.

Tad ir galimai* daiktas, knd 
vokiečiai nepriims aštresnių, 
taikos sąlygų.

Hindenlmrgas gaminasi pra-' 
, dėti ofenzyvą prieš k-nkus.

Visoj Vokietijoj viešpatau
ja jstitikiniuias, jog vokiečiai 
laimėję karę.

Grūmoja kare.

Vokiečių steigiamąjnm susi
rinkime IVeimar’c. aną dieną 
kalbėjosi naujiis Vokietijos už
sienių reikalų ministeris. gra
fas von Brockdorff-ltantzau. 
Jis pasakė, jog vokiečiai su
tinka taikinti?* tik sulig pre
zidento IVilaono paskelbtų tai- 

Ekos principų. Kitaip ne.
Pasakė, kad vokiečių armi

ja demobilizuojama. Bet a- ’ 
nos vietoje organizuojama 
nauja republikoniška armija.

Vokietja gins savo kolioni- 
jus, teritorijas it* teise*, paša-

WILS0N0 VIETĄ UŽIMA 
H0USE.

Vokiečiai baisiai apiplėšė 
Belgiją.

Paryžius, vas. 17. — Garlai
vi* George U'asliington su 
pre2idvntn \Vil<onu bus Bos
tone vas. 24 dieną. Tą dieną 
vakare tenai įvyks milžiniš
kas susirinkimas. kuriam 
kalbės pn*z. \Vilsona*.

Vasario 26 d. Baltuose Rū
muose bu* (uigiimintn vaka
rienė. Ibis sukviesta dauge
lis kongreso narių. I’rez. 
\Vilsouas svečiam* imaiškin* 
tautų sąjungų ir jo* svarlią.

Prezidentas triini|iai išbu* 
namie. Gryž Europon. Na
mie buvimo melu jis paridar- 

, Intos, kad |mliuosuoti karei
viai turėtų darbu*.

Telegrama iš Paryžiaus.
WABHINGTON, D. C., vas. 15.

Per VaMljos Departamentą Lietuvių Tautos Tarybai.
Valdemans atvyko Į Paryžių ir apėmė vesti komitetą, bu 

vusį po žltairtlfo vadovybe. Delegacijoje nėra permainų. Gau
ta 54 tūkstančiai 200 frankų. Lietuvių premjeras ir Mastau.*; 
kas turėjo pasikalbėjimą su p. Henry White.

Parašas: Aliauskas ir Mostauskas.
Paaiškinimas: P. Henry Whitr yra vienu* iš žymesniųjų as

menų. iš kuriu susidedu Suvienytų Valstijų atstovyls- Taikos 
Konferencijoje.

KARŽS METU VOKIEČIAI Kiti karės metu |aidir1>din- 
DIRBDDT0 DIDELIUS

LAIVUS.
Ii laivui yra: (’olinnbii*. apie 
4i>.<i*>ii tonų intilpimo; von Tir- 
pitz ir von llimlcnbiirg į«* 25.- 

Tais laivais dabar bus veža- """ h,nV: Ibtrehard ii
\Villiutii Oswnld po .‘Sn.000 to
nų kiekvienas.

ma namo amerikoniška 
kariuomenė.

Socijalistai bolševikai-didžiau 
si tvarkos priešininkai

KAS PER VIENI B0L4E- i Jei ka« nori tikrai patirti, 
VIRAI?

Į tų klausimų atsako Chicugo 
Tribūne kotesp. Hvde.

Paryžius, vn*. 17. — Kuo
mi-! (ini'-itą šeštadienį vyriau
sioji taiko* konfen-ncijos ta- 
rylia po pietų suėjo posėdin, 
prezidento IVilsono vietą už
ėmė (iiilkin. IIiiiim*.

Tarytai tarėsi apie Rusijos 
kluusimą. anot oficijalio pra- 
nešimo. Tnippat išklausė at
stovų iš Izdiano. Mažojoj A- 
rijoj. _ ____ _________ _________

Puikia. Houm- reguliariai j \Vib10nas vakar apleido
lankys visu* sustiąnktmns, kol 
m*«ngrj-ž Paryžiun preziden
to* \Vilsonns.

1 _ •- -e  —ra_- H_rerzturutes reucalB-
▼fanas.

Vradl^ frstadicnj vyriau 
šioji taryta paakiri’* specijalį 
komitetą studijuoti Imlgi] n*i- 
knlavinitis ir jų karės 
paneštu* nuostolius.

Tau komitetnu ineiiui 
amerikonu: llaskins ir 
Embick.

Tnitfns konferencijos 
sija, kuri tyrinėja nukentėju
sių šalių nuostolius, išklausi
nėja tų šalių komisijų prane- 
Minti anie nuogto! iuk.

Belgija karės metu panešė 
didelius nuostolius geležinke
liuose. Tai vis vokiečių ‘tar
imu

Pirm karės Belgija turėjo 
a|>ic 2JMMI mylių geležinkelių. 
Iš jų <ENl mylių visai sunai
kinta, gi 260 mylių tik iš da
lies.

Iš tų sunaikintų geležinke
lių daugiau 70 nuošimčių vo
kiečiai sunaikino prieš pat ar- 
mist iri jų.

met n

ir du 
pulk.

komi-

Daug vagonų pagrobė.

Prancūziją. Iškeliavo jis na
mo, Amerikon.

IA ėia Brertan prezidentas 
iškeliavo užvakar vakare. Mn- 
rato ramus jis apleido 9:05 
vakaro. U ten nuvažiavo Inva
lidų Jgri*žink^ Motin. Jj ly
dėjo prancūzų reptiblikoninė 
gvardija.

l*ries (uit išvažiavimų (re
zidentas turėjo konferencijų 
sn tansingu ir pulk. Ilouse.

Geležinkelių stotyje su pre
zidentu atsisveikinti atvažia
vo Prancūzijos prezidentas 
Poincare, gen. Persliing ir 
daugelis žymių diplomatų. Vi
ri jie palinkėjo laimingos ke
lionės ir laimingai ■♦g*1 su
gryžti — baigti taikos konfe
rencijų.

Paryžius, vas. 16.— Amini 
iš !Spa čionai sugryžo talkinin
kų delegacija. kuri tenai tu 
rėjo konferencijų su Vokieti
jos atstovais laivų rrikale. 
Sausio mėn. mieste Treves ar
misticijos atstovų susirinkime 
talkininkai tarp kitko parei
kalavo. kad .Vokietija talkinin 
kanis pristatytų reikiamų 
skaitlių laivų gabenti kariuo
menę namo karės laukų. 
Tad i 
mieste 
sulygo*. Malt 
Vokietija turi 

j

Londonas, va>. Hi.- B.,!š<* 
vikiznuu* reiškia nbsolhitį ‘aiii 
vadinamojo (iruletnrijato val
dymą. Jis n-i-kii kn«! žiu- u-'-*. 
Irnti'H- m-turi jokios nuo**;*vy. 
•»-s. -tegu ntimn vi-n- mi***a- 

ivylies nuo tų. kntrii* lokiu* 
Į turi. Kml tegu miniu* užima ir 

Buvo gaminami kariuomenės! kai j. (mtinkama valdo imlus

I

vežimui.

Tikis visus didelius laivus

trijų, knip dideles, taip maža* 
dirbtuves; knd tažnyčia. na-

Vokietija diriidino, anot kn- nu,i- ’"1,,kykln k“.i|” k^<P«l 6-

rėš metu skleidžiamų žinių, 
savo kariuomenės transĮsirtn- 
vimtii s-u tikslu užpulti Angli-j 
jų-

Teriau tasai laivų gamini-1 
litas pertraukta pirm (toros 
metų, kuomet laivų įstaigose 
imta smarkiai dirhdinti nar
dančios laivės.

Kai-kurie iš tų vokiečių*

— New York. vas. 17. — 
Parplaukė transportas Louis- 
ville su amerikoniškais karei
viais: Laive susekta 2 mergi
nos prancūzės.

na mokslininkai, rašėjai, Imui- 
kininkai. politikiniai lyderiai. 
Pirmininkauja M. Pulaski, 
lenkų vabdyhta tarybos vir
šininkas.

Pulnski pažvim'-jo, jog lx*n-
Pirai karės Belgija turėjo,Kihh-s- po rinkimų šalis pilnai 
ui i..i-------kurių j aprimusi. Bet ir pirmiau ten4..V14 lokoinotivas. iš 

2,614 imgrols'- vokiečiai.
ik* to vokiečiai paėmė 9.062 

imsažicrinių vagonų ir 80,568 
prekinius vagomis.

Vokiečiai sunaikino didžiu
mų brangintinų geležinkelių 
tiltų skersai upes.

Komisija mana. jog vienų 
tiltų atstatymas vienoj Fland
rijoj atsieisiu kelis šimtus mi
lijonų. Gi jei skaityti visokių 
geležinkelių medžiagų — tai 
nuostoliai sieksiu daugiau mi
lijardo.

Atkeliavo lenkų atstovai.

Paryžiun atkeliavo Lenkijos

neinivę jokios Imt vark ės.

ar aš Čia teisingai rašau njiie 
IsJievikn*. gali ]*a*iklausti 
Cliieago* uiiivmih-tu pivziden 

f to Jndson arba Dr. \Vilber 
Pust. Tiedu nesenai sugryžo 
iš keliom'-* (si Rusiją ir žino, 
ką reiškia ladSerikizma* prak- 

Itikoje. Jie tą patį |>n«nky*. 
kaip ir nš.

Paklauskite anųdviejų apie 
lsilš<-vikų veikimų aplink Mas
kvą. kur vienu laiku 7,**00 lu*- 
ginklių vyri), buvusios rasų 
armijo- oficierių. Iralševikai 

I išvedė atvirau laukan ir tenni 
sušaudė su kiilka>vui*lžiais. 13 
tų 7.0H0 vyrų išliko gyvi vos

mes sukome, civilizacijos įs
iteigus turi bul sunaikinta.
Knd viso* linuku* turi but 
upiplėštos, visos skolos, 
viešosios ir privatinė*, turi 
but juinaikintos. Kad moterys
tė neturi but vatžmna įstaty
mų. visur turi viešpatauti lai* 
voji meilė.

Bolševikizmas yra visuoti-i laimė.

I♦
1 namo . is Kares įsuku. ‘ 
pa«tarojuj konferencijoj 

le Sp* Į> ovo pagamintu 1
— ir kokių laivų!bh-ų talkininkams'Inu peras- nu* kovos žmonių klesa-Bolše-

J duoti tam tiks- ti aplink kovo 1 dienų. Kiti 'ikai yra visuomet pasirengę
tai.

taiygų. tai- 
kintakai nuo vokiečių gaus 8S 
pasažierinius garlaivius, 620,- 
000 tonų intilpimo.. kareivių

— kiek vėliau. k* p veik Iras P™* masinių galvažodysčių. 
suspėta juos sutvarkyti ir Ji* JT* Išsirengę pragniMin- 
įtautf'reikalingas Įgulas. IgeM prieš taip vadinu.

8pa konferencijoj.* vokiečių. ««* buržujus. Bolševikų aky. 
atstovai didžiai smarkavo ** buržujas yra kiekvienas.

Bolševikizmas — baisesnis ui 
marus.

Mano nuomom*, kuri sutinka 
su angių ir prancūzų nuomo
nėmis, jog liulėcvikizinas yra 
taisesnis daiktas už visus ma
ras. paėmus šituos krūvon. 
Tni taikiausiąjį žmonijos ne-

Bolševikizmas tuo labjatl 
šiandie pavojinga*. kad šian
die pasaulio žmonės uiaišoai. ■ 
Šiandie visose šalyse dujUs^ 
ninkai reikalauja didesnė* V 
naudus iš savo darlių. geres
nių gyvenimui sąlygų.

pervežimui. Amerika ir Ąng- pri«4i talkininkus. Jie reikn ka* ,ik ,uri kiiomažianHii, nuo Italijoje. |»rnncuzijo>. Ang
lija paims tų laivų < Įauginusiu |avo< ka<| talkininkai m*|mim- Bolševikas gali imti Į,^ ;r i; 4|alU^ Suv VaJrti.
ir po lygių dalį. Keli laivai f tų visų svarliesnių laivų. Nes •' trinties viską, kų tik jis^, tyrhunj-ln’M per praeitim 
nuskirta Prancūzijai ir Italijai |r pačiai Vokietijai reikalinga n,,ri-<!i > «ori vi’tk«- keturis metua gyveno išimU-

Vokiečiai daug dirbo.

Paaiškėjo, jog kares metu 
vokiečiai gamino daugelį mil
žiniškų laivų. Pertraukė jų 
gaminimų tik porinau, kuo
met viaaa darbas buvo subur
tas aplink nardančių laivių 
kotudrukriją.

Išidžiausins iš pasažierinių 
laivų yra Bismarck, kurs ori
ginaliai buvo pavadintas Eu 
ropa. Jis yra Bremene, dar J*|Us vokiečių laivus tni gul sii 
nepabaigtas. Prie jo reikaiin- „idarvs koks milijonas tunų 
ga dar vieneri metai darbo, i intilpimo. Tuomet vokiečiam*

Biamarek yra 1JMX) pėdų ii- p.„ilik* tik vieni maži ir men- 
gaa. turi daugiau 56,000 tonų kos rartte guriaiviai.

Pasakojamo, jog Amerika 
jiš Prancūzijos ntgal n?|iaini-

;keturis metus gyveno išimti- 
gaisrai i kariuomenė prieš (m- Bolševikai darbininkų priešai, nai tautiškuoju kapitalu ir 
ku 1 k_»* n . * tautiškuoju kreditu. Vyriau

sybių karė* metu kontroliuo
jamos industrijas prisigrobė 
itang pinigų, kurie Hm 

i josi kaip vanduo.

1 Hizri* užmokesčiai taikoj*.

\'i*u kares melu vyriausy- 
la«s ir industrijo* mokėjo dar
bininkam* už derlių tiek, kiek 
jų buvo reikalaujama. Darbi
ninkai šiandie iš to išvelia, jog , 
jei darlsliiviai karės metu ga
lėjo mokėti Bugštu* nlga* dar
bininkam*. tai (ų galėjo dary
ti ir pirai karia. Tą patį gali 
daryti ir visuonrat. Tas reiš
kia. kad darbininkai pirm ka
rė* buvo išnaudojami.

I’o kure* visų kariaujančių 
šalių žirninė- prisimena ir sa
lo pn-i*rentinių, kokį turėjo 
padėti iiž (tumulio laisvę. Vi
sur vi<-š|Mlaujn užsikiir»*-iavi- 
mu*. Reikia menkos ugnies, 
kml pakelti didelį gaisrų. Kei
kiu kiek nor* jiems piiža<įėji
mo. gi darbininkai luiisianria 
banga tuojau- ir virsta ton • 
pusėn, iš kur girdžinnii paL 
dėjimai.

Tai geriausia bolševikams 
dirva.

Bolševikai tuo (nisinaudaja. 
Po kare* vargų jie darbinin
kam* ir liaudžiai pažjula auk
so kainus. Gi visiems tiems, 
katrie karė* metu pariekč I
augžtas užmokesti*, palų4fci U

kilusius Iralševikus Baltija*
pakraščiais. * i ibilM-vikui žmonių gyvenimų

! alnnltl ir ttatrvi mlav.

vin. Jie nrpri(mžįsta jokių ki
tų įstatymų, išėmus tik aavuo- 
rins parėdymu*, kariuos jie! 

!kasdien keičia. Jų dora.—tai' 
' (Hisplaukinių žmonių dora. Jų

b., --i š> sitabrt-. sTž-jSLi.-si’tr 

atmestas. Buvo pasakyta 
jiems, kad kuomet Iras aiškus 
reikalas, tuomet vokiečiai ga
lės atgauti dalį sa<

Gal bus milijonas tonų.

Kuomet talkininkai painu- 
savo nuožiuron visus didžiuo-

I
intilpimo — taigi kiek dides
nis už garlaiv) Vaterland.

lativas lm|>erator yra ge-1 siunti nei savo arklių, nei mu- 
ram stovyj. Mažai jam reikia lų. Neapsimokėtų tų gyvulių 
išlaukinio pataisymo. Bet jis į transportavinias. Jei taip, tai 
yra užblokuotas Eilioję ir ne-1 amerikonų rk*|>edirijoe visi 
lengva jam butų iš ten iš- arkliai ir mulai bu* fiarduoti 
plaukti. 1 Euro|iojc.

MIL2INItK08 KARES IR- I Suv. Valstijų ir talkininkų 
LAIDOS. 'išlaidos kartu padaro $119,-

■ 581,000.(NMt, išėmus jmskoln*
kitų kitom* valstybėm*.

Kaip paakirstaBMB ižlaidos.

Karės išlnidoe taipc vals
tybių taip [mskirstomos:

Britanija $.«7,100/Mn,(MMt 
Prancūzija 27,000,000,000 
Suv. Valstija* 18375,000.0Ml 
Rusija i 8.000300,000 
Italija iaooiMM>300 
Serbija 8/MA000300 '
ian—im ir tkaUdia UMk-

Bet ne visos dar išlaidos su
žinotos.

Waahinglon. vas. 16.— Išė
mus karėn išlaidas Belgijos, 
Portugalijos, Rumunijos, Aus- 
trijos-l'ngnrijos ir Bulgarijos, 
apie kų <iar netekę sužinoti, 
europini'- karė kitoms visoms 
kariaujančioms valstvlrėnis at
siėjusi 179,000,000/100 dolie. 
rių.

Prancūzija 2.<M)ti.lMX).(NMi.

Didelės Vokietijos išlaidos.

Išviso Vokietija, kiek suži
nota. išb-idusi 
Gi Turkija fzCMMKMMJOjUUO.

Tad abidvi išviso ♦59,51 m. 
000300.

LENKAI GINSIĄ LIETUVĄ.

Varšuva, ras. 17. — Imkai 
senai deda {amtangas. kad 
pertraukti kovų su vokiečiais

pusplaukinių žmonių dora. Jų 
svarbiausia ambicija visam 
liasaitlyj sukelti revoliucijų ir 
pravesti tokių anarchiją kokia I 
šiandie siaučia Rusijoj.

Jų noriu* ir jmstangos sunai
kinti visa* amatų unijas. Kuv. 
Valstijų demokratinę respub
likų jie jmlyginn su buvusiu 
carizmu Rusijoj. Galvažudy*- 
lės — tai didžiausia jų dory
bė. Kada kanu* nors jie įgaunu 
valdžių, tai jų pirmutinis dar
bas ntiilaryti kalėjimus, palei- 
tu* kriminalistus n|>ginkhioti 
ir juo* (atsiųsti plėšti ir žu
dyti gyventojn*.

BoUevikai netiki į tautiškų 
vuldžią tirliu demokratinį vai 
diinųsL Jie yra inti-rnacijona 
lietai tokiam supratime, ka*l 
jie |iagvidnuja visą |m*aulj 
(ra keist i liuosu ir atviru viso 
ko-ins piklailaringiem* dnr- 
luuns. I'ž kiekvieną jiem* pa
sipriešinimų žmoni** turi but 
galabinami br jokio (msigaib- 
jimo. ,

Viri tų patį tvirtina.

Aš čia išreiškiu bolševikiz- 
ino definicijų sulig nuomonių 
tH HTų. katrie tyrinėjo stovį'

I
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vynės reikalams susilauks savo 
pjutčs, kada linksmas vei il- 
gavarpius pėdus į savo kluonų 
ir jaujų.

Dar vienas paramos būdas 
Į šiandien reikalingas Lietuvai, 
I kaip oras plaučiams. Tai ka
riuomenė. Kelios dešimtys 
tūkstančių sveikų jaunų tyrų 
tarnavo Dėdei Šamui. Ir gerai 
darė. Amerikoje jie išmoko 
Imti laisvės apginėjais. Lietu
vai tokių reikia. Nų gaila, kad 
nž personas ir kad be plieni
nių lankų nepaeinu Jei ne 
tat, stočiau ir šaukčiau: ••Vy
rai, eime”.

Vienytis.

Tuomi dar nesilmigia lietu
vių priedermės šiais laikais. 
Priešai Imvo mus suskaldę, 
vienas palikdami ;>o rusais, 
kitus ]*> prūsais, kitus priskir
dami prie Lenkijos gitlieniijų. 
Mų* didžioji priedermi* yra 
vicntlis. Gražų pavyzdį davė 
prūsų lietuviai ir tenai mus 
gimtojo žemėje ir šiėionai. A- 
merikoje, ižreikždami savo vie
nybę su mumis. Mes džiaugia
mės tų vienybe it busime jti I 
ištikimi.

Ilgu* atskyrimo laika* su
dari- ginui svarbių skirtumų 
tnrp jų ir inųs. Mes juos su 
prantame ir ncreiknlnujanii-. 
kad jie atsižadėtų to, kas jiems 
patinka. Kaip vyras negali no
rėti, kad jo |>ati nešiotų oras 
ir kiq>tųsi plaukus, taip-ir m *s 
nenorime, kad Mažoji Lietuva 
butų visti -kaip Didžioji.

Yra ir kitų skirtumų tarp 
mus. žemaičiai kartais pašie
pia aukštaičius, augštaičiai že
maičius, kapsai dzukus, Urtike* 
kapsus. Visi tie kartais juo
kingi, kartais linksmi Icahny-* 
nų šipatavimai kitados ne
daug darydavo blėdiea. Dabar 
yra vienybės laikas, jie turi 
liautis. Perdaug mžatijome a- 
pir PKinuniUB, j ainiam icbi- 
bėjome apie **ienybę. Sukrus- 
kime ir smarkiu darbu atpil- 
dykūne kas apleista. Ypač tu
rime saugotis, kad nepafiep- 
lume lietuvių, gyvenančių tėvy 
nės pakraščiais. Mus išdykęs 
žodis gali juos veikiai pastū
mėti šalin nuo mus ir paska
tinti prisidėti prie jiems ar- 
tymų svetimtaučių.

Yra Lietuvoje žmonių, kal
bančiu leokiftaL o urranan- 
ėių lietuviškai Tikimi kad 

ir & kada nors išreikš saro 
norų būti su mumis išvien. 
Mes laukiame tos dienos, ka
da jie paseks Prašų Lietuvių 
pavyzdžio. Bet kol jie tyli, tol 
mes nesiimame priedermės 
kalbėti už juos. Jeigu jn- kada 
pratars mums žodį, mes jų ne- 
atstumaiuM*.

Lygias

Lietuvio priedermes šiais 
laikais.

Kišasi kaikurio* visai n«-pa- 
1-n Vokieti

ja p-rinii už talkininku* buvo 
prisirengusi prie karės. 9*a 
Vokietija turėjo armiją geres
nę už. kiekvienų skyrium ima
mą talkininkų armiją. 3-i a 
Vokietija ir dviimkrntijoj? 
pnileunė tnlkitiinkns.

Istorijoje daug kaitų yra 
taip buvę, kad pergalėtojai 
priėmė |M-rgal>-iojų kultūrų. 
Tnip buvo Trakijoje ra Bul- 
garai!*, taip buvo Italijoje *u 
Normanais. Baugu, kad ne- 
atsikartotų jiaasniyjo tns ;>ut*. 
Jei pasaulis socijalizuių skai
tys gi-riausiu demokratizmu, 
tai tnip bu.- kaip ralu-mv. Iv. 
Lilkiumkm, la-rguii-ję vokie
čiu* ginklais, taps voki*vių 
|u*rgalėti kiiltiirn.

ii* t vra kita d*-iuokratijvs 
rųšis, stačiai priešinga socija- 
lizinui, ty. krikščioniškoji de- 

D<*in*»krnti.'ku pa
saulis turi būti. Tik ta de
mokratija gali būti nilut krikš 
lonn-iui. arba socijaliidiškn. 

•Iri-gu talkininkų ilvnmkraiija 
1 nenorės Imti krili~-mni-k.i, tni 
ji turės tapti s«>rijtilisli-k.i. o| 
lajMlnnui socijalistišku, ji iuo- 

[ nu paeiti bu# vokiška.
Imlmi gali Imti; kad Vilei- 

mn- 11 tų suprato ir dėlto la
bai h-iigvai užleido vietų E 
Is-iiui. o Hindenborgaa tarna
vo ir tai liauja nbiein.

NiužuiirštaiiK*. knd vokie 
čiai yrn žmonės, ir k.ul ji** y- 
ra mums artymni. Alei* ka
riavome su vokiečiais ir ka
riausime, jei reikės, bet ne- 
apykantos neturime ant jų. 
Krikščioniškumo demokratijai 

’ norūne ne delta, luid v*nkie- 
‘ v. rialus imkrnktuiuc, o dėlto. 

Pirmiausiai, ka<l krikščioniška demokra-

Vokiečiu Preziden
tas.

Yra daug kortų buvę y|Hi>; 
Prancūzijoje, kad MM*ijali*tai 
tapdavo ministrais. Jie skai
tosi n?|K-nnal<laujnnuii* rev*>- 
liueiju* šalininkui*, jie negir
davo valdžios. Jie taip-gi. 
tapdami ministrais, viešai ap- 
siskolbdavo išstoją iš socija- 
Jistų partijos.

Ebertas dviem daigiais y- 
. ra ypatinga*. 1---------------

ji* yra pirmutinis pasaulyj? »*>» rųais gali apsaugoti pa- 
stambios respublikos prezi »RO,i «»<» nelaimių, pa-
dentas socijalistas. Antra. Ji*. ’našių į nepabaigta* pergvvcn- 
tapdamas preaidentu, neišsto-jti. Ir patiems vokiečiams bu 
jo iš socijalistų partijos. ' *‘J ramiau, jei jie vietojo so- 

Kitailo* Vokietiją valdė kai «*ijali*ti*kai malcrijalirtiškos 
šeri*. Tas kaipo Prusą knra u«*UH>kratijos |*asigauiintų 
liūs gaudavo 20 milijonų mar- krikščioaiškai idoalistiškų. 
kių algos, o kai|k> Vokū-tijofį ---------------------------
ciesorius negaudavo algos m*i Raudonoji Včliava.

. skatiko, tik iš Is-ndru Vokieti-j -j . *•
jo* piuigyno turi*tavo teisę-

. paskirti dovanų kam nuri jo. 
Tokiomis dovanomis jis turė
davo teisę išdalinti 3 milijonus 

. markių. Tie trys milijonai ne
buvo kaizerio alga, ne* jis jui* 

- negalėdavo naudotis savo rei
kalams. Ebertas gauna mili
jonų markių savo asmens rei
kalam* ir turi dovanti pragy-

e

■* Raudonoji Vėliava. 
J Vokietijon prezidentes šian

dien yra kooijalista*. Socija- 
listais vadiuasi liolševikai, so- 
cijaliatų raštininkam* jie lieja 
paminklus ir etato juos Rusi
jon mie*tuu*v. raudonoji soči- 
jnlistų vėlrnva yra aidoblistų 
švcntenyliė Amerikoje. Tat ri
ti reiškia. kml raudonoji vė
liava gaus plačiai ėmė vieš-

veninių viešpatijai priklutuan- l””au,L 
šiuose rūmuose.

Kai
kad surija lis t a» pn-ūdi-titns kiauj-t. vra raudomis ir ugnie 

brangiau yra raudona, o revoliucija da
lomu Krauju ir uliniu. Krnil- 
irs ibi tilis*tiinrttf įnirti

I Raudonoji vėliava ta|x> *o«*i- 
kn* galėtų pajuokti.'jalistų zuikiu dėlto. ka*l

“ Vokietijai atseina 
negu kaizeris, liet tas pnjuo ' tonui kis uju ir ugnim, 
kiltim* nelaimi teisinga**. no* jo praliejimas reiškia mirtį 
Vokietija lolvtr m-mokn aitri 
karaliams ir kunigai!. nu. • 
dėlto kibinu turi iš ko i« >1;•■ti 
ai g.) prezidentui.

Pasaulyje yra trys didžiau
sios ropubliko*: Suvienyto* 
Valstijos Vokietija ir Francu- 
zijn. Suvirintų Valstijų P" 
zidentn* yra buvęs umva«r*ile- 
to profesorių*. Prarreuzijo* 
prezidento,, Bmniiuuin* Potn- 
carrv. yrn amžina- Prancūzų 
Akademijas narys, tat raiškia 
vienur iš žymiau* ių tos šalies 
mokslininkų. Vokietijos pre
zidentas yrn baigęs universite
tų r u daktaro laumių. bet to
li gražu nėra mokslininką*, 
kaip anuodu.

žmonėm*, ugnyje žūva jų tur
tas. Tai-gi mudoanriof vėlia- 
>-•- viešpatavimu* reiškia mir
tie* vii ;.p>. t avimų ant atmenu 
ir j*j turto. *

Gyvybė tadin želmenį augi- 
ii n. mirę* daigias sudrimba 
žemyn. Augštyn sunku atkel
ti kų nors, žemyn lengva yra 
liskų paleisti. Deliu raudo
niji vėliava greitai ir lengvai 
praplito pasaulyju, kad ji y- 
ia žemyn smnnkauti* mirtie* 
viešpataviuto prirenguna*.

Hmndien no laikas žmonėm* 
sėdėti sudėjus raukas. Kam 
nemaloni mirtis, tas turi eiti 
šalin nuo raudonos vėliavos ir 

Visai “nekilti Antikos Iti- de
mokratijų remti ne ant tigrnez 
ir kraujo, o ant darbo ir mei- 

ir autokrate šalia, dabar gyvenimą trarky-

Jau metų dešimtis prabėgo 
Nuo tos dienos, kada 

Airdis krūtinėj sudrebėjo, 
Pravirko jos gaida...rų lii-taviams teisę būti Lietu

vos ministrais, n>< h vi* gi ne- 
utsižadnme teisės turėti savų 
ministerijų. Nei ru*ų. nei len
kų, n'-i vokiečių ministerijos 
mes unt savęs nepripažįstame.; 
M< - |» i pažįstam? tik li?tuvi»- 
kų ministerijų Lietuvai

Aitas mus 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 IJetuvojc, nors jie 
griebti* pagriebtų Valdžių niu- 
sų šalyje, nepripuziinlnnu lie
tuvių tnutyliės oriui IJetuvos 
teisės būti iicprigubninga. tai 
m< * los kuopus liepi tĮiažintu- 
iiK*. Kas nori turėti * aidžią 
Lietuvoje, tas turi pripažin t 
Lietuvos tautų ir Lietuvos ne- 
prigulmybę.

Yru bolševikų iš tarpo lietu
vių. Tie nepripažįsta lietuvių 
tautybės, jie uer- įknluujn ne * 
prigului) Ih-s IJetuvni, o kovo-1 
ja u* Uetuvos pavi-rgimų rn-Į 
Ml MlVIvtlJ 
ls»h‘<-. įkni 
z* nię. nors 
Ių prislėgę 
l>i ipažiiitiune jų valdžiai* dėl
to, kad jie nepri|>ažįsta Lietu
vos iK-jirigulmyik-s.

Buvom labai nusiminę, kada 
išgirdome bolševikų įsigalėji
mų Vilniuje. Naujosios žinios 
atnešė daug vilties. Bolševi- 
kai netenka jiegos Lietuvoj**, 
ir mes galime bolševikus mi- 
silptiyti. Tereikia tik prapla
tinti ir sustiprinti lietuviuose 
supratimų, jog Lietuvoje ne
gali būti valdžios, ncpripažjs 
tančios Lietuvių tautos ir jus 
neprigulinybfa,

Mus ministerijoje gali būti 
į ir žydų ir gūdį, bet tiktai to
kių, kurie pripažįsta Lietuvos 

. tautybę ir jos neprigulmylię. 
Buvęs užrubežinių dalykų vi- 
ce-ministras Rosenhaum tų 
tiesų prųiažįsta, dėlto jis Lte- 

! luvų jiavadiuo ”my own eonu- 
;try.
Paremti minirtmrijų pritaCiHUL

Negana, kad mes pripažin
tume Lietuvon ministerijų. Dar 
reikia jų pareita. Jos parėmi
mas šiais laitais išsireižkis 
trejopai Pirmiausiai mes pa
sinaudojame kiekviena p: ogu 
pasakyti žinoutiems ir ne**- 
liautiems, norintiems ir u?i;o- 
rintiems, kad mes turime savo 
organizuotų ministerijų, kad 
jos pirmininkas yra tas ir tns. 
Gera luitų namuose turėti iš- 
kar|io* iš luikraščių.padavnsių 
ministrų sųrašus ir laikyti 
tuos sąrašus iki kol įvyks mi
nisterijoje ]x*nnaina. Ir tnip 
laikytis savu namuose sųrato 
valdančio* uiiidsterijos. Kada

l»

Išbuvusi keletu šimtų m?tų 
po svetimomis valdžiomis Lii*- 
tuva dabar rengiati tilpti ne- 
prigulmingn tauta ir viešpati
ja. Ta didelė permainų padaru 
taip-gi didelių priedermių. 
Kuo aiškiau jas žinosim*, tuo 
lengviau išpildysiun* ir tuo 
greičiau susilauksium geidžia
mosios laisvės.

Pripažinti valdžių.
Pirmutinė kiekvieno lietuvio 

priedermė šiais laikai* yra pri- 
|*aiiatiLi<*tnvos vė-špatijua vai 
<lžią. Dm laimi iicevuai vieni 
mintijo, kad reikia pripažinti 
tą Lietnvoi ministerijų, kuri 

I išdygo iš Vilniaus Tarvlx»*, 
ziiiuiiiij išrinkta* vukieėiani ■ 
Lietttvų l*-vnIdant. Kuk ui* iš- 
ro<iė, kad geriau yru apgarsin
ti kitą Lietuvos vuldžią, prieš 
kurią talkininkai negulėtų pn- 
-al.yli. kad išdygus iš šaknų. 
|M-rži?mavuju*iij |h» vokiečių 
žiema.

Daimr jau nėra aliejum'*. 
Dubu r jau žinia, kad visi Lėtu-

l viui tun pripažinti valdžių, 
i išdygusių fmėiojv Lietuvos že- 
tuėje ir pačių Lietuvo* žuionių 
išrinktos Tarybos.

Tos valdžias pirmininkas iki 
šiol buvo profesorių.* .V Val
demaras, daliar yra puikiniu-į 
kas Sleževičius, neužilgio gali 
Imti kitan. Negali visų lietuviui 
nuomonė* npie visus dtigtus 
būti vienokius. Vieniems gali - 
labiau patikti Valdemarai*, ki-: 
tiems gali malonesnis rodytis' 
Sleževičių*. Bet visi turime su- - 
prasti, kad dabar negalima 
reikalauti, idant Lietuvos mi
nistrai butų tokių pažiūrų, ko
kios patinka visiem*. Kadaugi 
nėra lietuvio, kurio nuomonės 
įtiktų visiems lietuviam*, .to
dėl reikia pakęsti ministruose 
žmones svetimų pažiurą. Kas 
to nesupranta, tas stalo rei
kalavimą, prašalinantį iš mi
nisterijos visus lietuvius: ki
taip sakaut,' tas pauaikina ga
lėjimą sudaryti ministeriją iš 
lietuvių.
Valdžia turi pripažinti Lietu

vos neprigulmybę.
Pripažindami svetimų pati u-

Japonija h Kynai.
Tarp tautų, apskelbusių ka

rų Vokietijai ir prisidėjusių 
prie jos įveikimo buvo Japouti 
ir Kynai. Ir tiedvi tautos, 
kaip anglai ra prancūzais, pri- 
mėtinėjo vokiečiams slaptų di
plomatijų, autokratizmų bei 
utilitarizmų.

Kaip tik |*a*irodė, kad tarp 
Kylių liei .Itųiouų buvo slapta 
sutartis, ir kad ta sutarti* bu- 

i \o įkūnyta utilitarizmo jiego- 
jntir bri priemonėmis, kad nu-

Tėvynę brangių palydėjau
Su skausmu nnt širdies; 

Nuo tos dienos jau nebregėjan 
Brangios tėvų šalies.

Šiandienų vicnaa tik dainuoju
• Apie praeitj liūdnai. 

Draugus geruosius tesapnuoju — 
Nyku, nyku visai...

Vai vėjai blaško laivų mano 
Ant jūrių milžinų 

Tik vienas Dievas beišmano 
Kaip bus ten ištiesų...

Ar besugrįšiu j šalelę 
Savųjų pamatyt.

Ar liesurasiu tų vietelę. 
Kad gyvus aplankyt..

Vaidevuti*.

*
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raapuiilikal Nors 
upini*ų visų imi* 
jie jų ilgui laiky
mas tu-kuoinct ne-

t
I

sluin«tąjai pusei, būtent K v- Lietuvos ncprigulmybė misis-Į Lietuvoje. Tarp tų ypatingų 
tunus, dabar nei skųsti* neva
lia.

Aine dalykai, lyg skenduo
ly*, išplaukia viršun ir vėl nu
griauta kaip tik tuomi pučiu 
laiku. kndA Įniko* konfereuci- 

' ja Paryžiuje skelbia Tautų Są
jungos įstatus.

Kas-gi bu* toji Tautų Są
junga, jei ir prie jos bu* gu

lima kaimynui Trintis savo 
Imilitarc jiega ir skausti kitų 
' kaimyną ?

1900 metais Hagoj? buvo 
, laikot konferencijų, bet ji 
i taikos nepadarė, ueflatė ir ne
sitikėjo padaryti. Jei-gu ir 
dabar Tautų Sąjunga tik tiek 
sujungtų tautas, kiek Hagos

I
Gerbiame taip-gi svetimų 

tautų žmones, gyvenančius

lAfPlinę draugijai mokėti, tam tikslui
RRUIJUOi paukojo po $5.00: Jonas Zala-

ginas ir J. Iauškonis. Nuta
rė surengti vakarų parapijos 
naudni. Tam pasidarbuoti 
prisižadėjo pp. M. Karkus ir 
J. Znlaginns. Kat. Spaudos 
Savaitės komisijai paaukojo 
$1.00 ir išrinko jon tris atsto
vus darbuoti?*.

Šita draugija visus prakil
nius darbus delsi tautos ir 
bažnyčios labo veikia dėlto, 
kad jos nariai yra geri kata
likai ir karšti tėvynainiaL 
Ypatingai veikli yra jos val
dyba. Verta kiekvienam vy
rui prie tos draugijos prigu
lėti.

Lai anga ir bujoja draugija 
Saldt Airdies Viešpaties Jo-

Gerbiamoms draugijoms ir 
kitokioms visuomenės kuo- 
poms sustutanėiom*, priiman
čioms ir prisiunčiančioni* 
iiiurns rezoliucijas apie busian
tį Seimų turime pranešti, jog 
redakcijos nuomonė n? persi
mainė, bet jūsų gerbiamų re
zoliucijų netalpiname dėlto, 
kad nenorime trukdyti kitų 
sumanyto darbo. Negalėdami 
dirbti prieš savo įsitikinimus, 
nenorėdami laužyti disciplinų, 
mes laikomės nuošaliai, dėlto 
apie Seimų nieko nerašome, 
nei prisiunčiamų rezoliucijų 
nctalpiname.

4
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Nodėtiojs, vaa. 9, Av. Anta
no par. svetainėje, draugija 
Stid. Artina V. Janam laikė 
mėnesini susirinkimų, fttai 
kas paaiškėjo susirinkime ir 
nutaria liko: praeitų metų į- 
stojo j Labdaringų Sąjungą, 
kaipo garbės narė, įmokėda
ma $25.00; šįmst įmokėjo ki
tus $25.00. Palengvinimui

vietų užima žydai. Mes, bran
gy darni savo tautylię, neuž- 
gausime tautybės kitų žmonių, 
gyvenančių Lietuvoje, Nors jų 
Iras mažuma uiųs šalyje, bet 
lietuviškoji dauguma pripažįs 
jiems visos piliečių teises, nez 
mus tėvynė nėra nei nebus 
priespaudos šalis.

Nors visų įvairių teisių iš
reiškimas ir išleidimą* įvyks 
ui melų ar vėliaus, tečians jau 
daliar lietuviai turi apscitl 
kaip užaugusioji tauta. Kol ur 
turėjome sąra viešpatijos, tol 
galėjome labiau vaduotis 
jausmais saatilduoso su žmo
nėmis. Dabar jau turime žino-kraitija mintijo, kad Vokie- 

tij- yra labiausiai konserra- Amerikos

i

i tovėa ir *ntvirtėv, šitokia n< • 
l>apra*ta ministerijų pagarba 

1 nebebu* įeikalinga, liet dabar 
| dar negalime be jo* apseiti.

■ Paremti pinigais ir kareiviais.

Dar yra d*t budai (uiremti 
lAetavo* valdžių. Ji turi fi
nansų ministrų, bet tasai netu
ri pinigų. Padarykime, kad 
Lictuvu* finansų ministras tu
rėtų ką vnldyti. Kol kas pi
nigas daug reiškia pasaulyje. 
Plūgais galime sutvirtinti sa
vo uunisteriją. Ji neužmirš 
mus duoto* paramos, finansų 
ministrui maigytis Vilniuje, 
bet rmniitcrii liks sąrašai
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Gerb. “Draugo” redakcija 
savo prieraše |x> mano straips
niu “Bukite taupus” pažymė
jo šitaip: Kapitalas šį-tų reiš
kia kultūroje, liet no jis jų 
sudaro. Kultūrų veda dva
sia, o no materijotis turtu*”.

Pažymėjimas pilnai teisin
gas kaslink antrojo sakinio. 
Ir aš pat* esmi to* pačio* 
mintie*. Lapam Hnguae bu
vo padarytas nuui greitai be
rašant ravo straipanį.-

AŠ parašiau: “Socijalistai 
pasmerkia turtuolius, bet tur
tuoliai tveria žmonijai kultū
rų”. Tuo-tan>u man reikėjo 
parašyti: “bet ir turtuoliai-.“ 
Žodis ir tame sakinyje daug 
reiškia. Jeigu kulturo* vedė
ja yra dvasia (tų aš pripažįs
tu), o jug turtuoliai taipgi, 
kaip ir viri žmonės, turi dvn- 
*ių, tai išeina, kad ir jie yra 
kulturo* tvėrėjais-

Kaslink pirmojo sakinio, 
būtent, knd “kapitalas šį-tn 
reiškia kultūroje", tai aš ne
norėčiau laimi juomi užsiga
nėdinti. Tokiu pasakymu ka
pitalui permato reiškimo lesu- j 

'teikiama, ne* tik šis-tas.
Man rodosi, kati žmonių 

dvasiai arba jų proto produk 
tara* sunkiau įsigyventi ten. 
kur turto nėra, kur skurdžiai 
gyvenama. Nei Edisonas, nei 
Ižarooni, nei kiti dvasios ko
rifėjai nebūtų atlošų tokios 
rašė*, jeigu nebūtų turėję prie- 
monių savo dvasios tvari
niam* ištobulinti, jų žmonijo
je paskleisti. Jeigu, sakysi
me, tok* Edisoną* nebūtų tu 
rijęs pinigų, gal jo vardas 
žiandie nebūtų taip plačiai *i-

napolyje 186$ m. daug vargo 
tarėjo-išvargti, kol telegrafiš
kojo aparato modeliams pa
daryti susikolektavo keliolikų 
dolierių, o skilvy* pilnai pri
klausė nuo svetimųjų malonės. 
Pagerintas išradimas pasise
kė parduoti. Bet dar neuž- 
tektinai buvo, kad laboratori
jų pastatačiuB. Netrukus išra
do “Cotnmsrctal stoele indica- 
tar”, piridyboB ir pramonės 
biriose • būtinai nikalingų 
pristaisi Nuo to taiko prasi
deda jo kultūrinis darbas pil
noje to Mito it*—^ir. nes 
ui tų išradimų jis gavo iš 
New Yorko pirklių ŠOjOOO doL 
Pradžioje pasistatė pusėtinų 
laboratorijų Nerrark, N. J. Da- 
bar-gi turi didelę išradimams 
<taryti ir tobulinti įstaigų 
Wcmž Orangc, N. J., kur dir
ba keli tūkstančiai darbinin
kų jo paties priežiūroje. Pa
darė ji* apie čielą tuksiantį 
visokių žmonėm* jų gyvenime 
labai reikalingų išradimų. 
Tiek daug išradimų padarė, 
ne* kapitalo* jam dikčiai pa
dėjo ir dabar labai daug pa
deda. Anų metų jo laborato
rija apdegė. Už tai iš ap
draudė* kompanijų gavo 6 
milijonu* dolierių atlyginimo. 
Reikta suprasti koks tat ka
pitalo* ten yra in ves tinta*!

AŠ sakyčiau, kad kapitalu* 
kultūroje yra no plušai (t), 
kaip mintija gerb. “Draugo“ 
redakcija, bot daugininka* 
(s). Dangininksc^gi tai jau 
ne pluša* ir ne lis-to$ tiktai

Popeliui dovanojo prez. 
Kilstmui ftv. Petro mouikinį 
paveikslų. Garsus artistai (o 
gal artistas) Vatikano fabri
ke dirbo beveik vien ferato

negu paprastieji rankpelniai.
Dvasia gimdo mintis, idė

ja*. o fizikinės jiegoa gyveni
mo vadovauja* jomis, ja* iš
pildo. ‘•Draugas” atlieka la-

I Imi gražų kulturo* derlių, bet 
Im- kapitalo nei šviesos jis ne
imtų matęs, ftv. Kazimiero 
Seserų Akademijos tol nebu
vo, kol užtenkamai nebuvo pi
nigo surinkto. Toji Akade
mija yra kultūros židinys mn- 
sų išeivijoje...

Žodi* “kultūra” labai pla
tų ir gilų reiškimų turi. Esa
ma visokios kultūros, kaip 
štai: knltnra materijalė. dva
sinė. senovinė, moderniškoji. 
Yra kultūra laukų (agrikul
tūra). girių, paukščių ete. Mu
sų kullmniojoj prasmėj jinai 

,yra žmonių (ne gyvulių!) kul
tūra, kuri apima jų inateri- 
jalę ir dvasinę pusę. Ta kul
tam yra dažniausiai supran- 
i.ia subjektyviai sulyg asmens 
sąmonė*. Krikščioni* jų su
pranta savai ji. lilH-ralni vėl 
savaip, socijalistai arba kito
kie istai dar kitaip.

"Draugas” tveria krikščio
niškųjų kultūrų, "Lietuva” — 
liberališkųjų, o “Naujienos” 

— socijalistiškųjų. Bet kiek- 
vienos kultūros tvėrėju visuo
met yra jiatįs žmonės, daž- 
niausią jų vadai—

Dėl kultūros kokybė* se
niau ir dabar yra vedami tarp 
srovių ginčai ir kova savo rų- 
šie*. Itavyzdžiui, yra pla
čiai G norai, garsus Kultur- 
kamjrfo bukai, buvusieji Vo
kietijoje nuo 1871 iki 1891 me
tų. Tame Kulturkampfe vie
noj pusėj stovėjo valdžia, li
beralai ir konserratistų di- 

i džiurna; kitoj gi — vyskupai, 
kunigai ir dkfamėji katalikiš- 
kosio* visuomenes dali*. Pro- 

i sų raidžia ir Bismarkas buvo 
. Kaltrukąmpfo vadais «- jtek- 

mingeanieji Prasijos konser- 
i ralistai, kaip minėtasis Bis

markas, Moritz von Blanken- 
burg ir kiti neapkentė Katali
kų Bažnyčios kilimo politiko
je, knltaivje ir socijaliame gy
venime, bijodamiesi, kad Ji 
nepaimtų vadovaujančios ro
lės žalyje, kad ndfaaikintų 

, jų protestantomo- Dėlto no
rėjo jų pažaboti mnartinrio- 
mi. memantaia. Kataliku 
politiškoji partija 0Mtno ir 
jo vadas Liudvikas Wfa»dtbor- 
stas dikčiai pasidarbavo apgy
nime KaL Bažnyčioa teisių ir
II Krosų pozityve* jcrmcioniy 
kulturo* Vokietijoje.

Paa lietuvius laikraštijoje ir 
šiaip viituomęoė* gyvenime 
matomu princijie lieveik -ta* 
varžytiue*. Kiekviena srovė 
ar partija stengiasi savo kul
tūrų (bent jos supratimų) k 
tiem* įbrukti, kad ]>odarin* 
jų viešpataujančia. Bet fak
tiškai paim* virtų ta kultūra 
ankščiau ar vėliau, kuri va
duosi* pozityvizmo dėsniais, 
kuri turės sveikiausius prin
cipus, kuri bus padaras ne- 
veidmainingos dvasios ir pa
eis iš širdie* gilumos.

Jeigu kas žmonijos kultūrų 
pilnoje, visapuiinėje jos praš
alėjo supranta kaipo tvarinį 
jiaprasto smegenų ir dirksnių 
nnturalio veikimo, kaip spė- 
ko* ir medegos jiegų kompli
kacijos padarų, — tai tokia 
kultūra negalės boti rirtpa- 
taujuti, nes ji neotkako žmo
gaus prigimčiai jo Mg^M* 
širma troškŪMSM-

Krikščioaiškasū žnetotų 
knitnroa soprattaN* J*b K* 
O*-------- 1----- 1

J
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Lietuviai Amerikoje.
o........... .. ............

AURORA. ILL.

Auroros lietuvių aukos Lietu
vos laisvės reikalams.

........ ■■■— --------------------------X
t u vos sumtis it dukterimis, 
laiisvn Lietuva per nmžiu* busi 
jums dėkingu.

Visiems aukotojams učių.
V. J.

vo

Aiamc miestelyj yra apie 
200 šeimynų ir apie 100 pavie
nių lietuvių. TnųN* jų ran
dasi gerų katalikų, mylinčių 
savo gimtinę šalelę. Lietuvę. 
Bet kaip tar)>e kviečių atsi
randa ir kūkalių, taip ir čia 
tarp gerų katalikų atsiranda 
ir tokių, kurie save vadina 
laisvamaniais arini soeijulis- 
tais, kuriems nerupi tėvynė. 
Lietuva. Keli mėnesiai atgal, 
tūlas laisvamani* buvo pu ra
šęs j angrlskus laikraščius, 
jog j<<* protestuoja prieš kata
likus, buk katalikai jiardiioda 
vokiečiams Lietuvę.

Bet dabar, kada katalikų 
aukos plaukia iš visų pusių 
išgavimui savu numylėtai tė
vynei laisvės iš |h> priešų 
jungu, lai laisvamaniai mie
ga. domiau teljmntLs faktu.- sausio, 1919 m. 
parodo kaip jiems rupi tėvv- (draugijos sv.-tuim j<

GRANO RAPIDS, MICH.

Lietuvių Inf. Biuras yra ; 
davęs sumani mų, kad kiekvie
nos kolonijos lietuviai rupin
ius Lietuvos laisvėn reikalais. 
Dabar yra brangus ir reika
lingas tam tikslui. Zinnmn.

remtų nnt teisybės, laisvės ir 
liuosybčs principų ir ant ge
ro* valios visų tautų; ir

K u< įaugi Lietuvos tuntą, is- 
sincrdaiiui iš tik-kų |*n*ilmipi- 
stos karės baisenybių, jsigei- 
• laujn visokios linosybė*. lai*-

I vės, kni|>o nea|ndnnmos išly- 
. gos savu ramiam siekimui 
, prie laimės ir natūraliam vys- 
| tymnisi savo tautinio gyveni- 
tilo iki amžių skriaudų, išken
tėtų nuo lenkų, teutonų ir ru
sų iiu|M*rijalixiuo; ir

Kadangi valandoje pilims 
pergalės amerikoniškos demo
kratijos idealų. Uetuva vėl y- 
ra statoma fmvojun iš vienos 

. |ium-s atbundančiu lenkų im- 
. grųsiuančio jsi-

A’J

▲LKL MA8AL8KIB
GiiAnomiK
I.Murla fT«- 
tMMiu. sulo
ki * I ••k I*■ l.'Sne.vM ko- 
p<cl*uM*l. Ta
ria aavo kara
binu. Ir .«<►• 
mobiliu.

TntKI diles
nę dali (raku 
p*tn dirbama

DETR0IT, MICH.

Juokų vakaras.
Šūkalojo, 1 d. vasario Im Į 

sulošta dviejų aktų kome-1
dija: “Ku* Baily*”. Artistai 
minėto veikalėlio buvo šie: 
Kuzy* Gnimozdtt — K. Kriš- 
lopaiti*, Aldona, jo meiluži- — 1 

i |>-lė K. Lugau-skaitė, šnibždu 
km-, vagi* — A. Petkevičių*. 
Minėti artistai *avo užduoti* 
ulliko gerai, labiausiai K. 
Krištupaiti*, kuri* pridirbu la 
Imi daug juokų. Vienu žo- 
tižiu *akunt, ji* juokingose ro
lėse gal viena* iš gobiausių ar 
tirtų vrn.

Paskui L Vyčių choru* su
dainavo koletų gražių daine- 

, lių. |m> vadovyste p. A. Alek 
. siu. Po programai buvo šis 
I kiai ir žaisle*.

3S07 AUBURN A V*.
Talapkonaa l-ro-rw 414*

—

ftp«rl)aligun Moiertlkų. Vyrilki 
Vaiky kr vwy rbronlAky tiffy 

lito: 1194 Ko. HklKkC SU Chkaro 
Telefonas Urover •<••

VALANDOM: !•—11 ryto 1—• pe 
piktų •— • traU Kadi Uotais lt—11 <.

C- 44 l « >14 > I* 444 44V 4’ (imi 4441
•r musų kolonuos imlmnu tų j ^.H^iizmo. ...... , į.d-
darltų atliko bu pndenngu- vertti Lietuvos žemesna Ir už- 
iiii, kaipo tikri Lietuvos imi ; 
tiečiai, kuriem.*
Lietuva.

Pirmiausiai
atėjo muetiin Tauto* Fondui, 
kuri* visada rūpinasi tais rei
kalais. Kad dnrlias butų pa- 
sėkminga*, buvo sušaukta* vi
sų vietinių draugijų pirminin
kų susirinkimas. Nutarta 
šaukti viešų mi.-ii iekimą 11 <:.

.. Šv. Jurgio| 
e. Minėta-1 

me susirinkime buvo išrinkta 
komisija pagaminimui protes
to bei rezoliucijos prieš lenkų.; 
vokiečių ir-bolševikų norų pa
vergti Lietuvą. Virt paminė-Į eini:

i ‘‘Graml Kupids lietuviai, šia- 
. .. | - • • ------ ----- įme susirinkime, II d. sausio,

net kaip <«lĮx»ro» šimtų žnnmių. Aorajjgpj |1U d<.W vi^ Au)eriko, 
lietuvių, pilniausioje palaiko- 
mybėje liei kooperacijoje su- 
trinimui įgimto* liuosybė* 
priešų, jūsų apšaukimai, pa
laikanti tiesas |Mi«-ią žmonių 
determimicijų bei reikalingu
mą įsteigimui liuosybės, vie
nybė* ir ncpriguliuingu, Lie
tuvos. pripildė jausmais ir pa- 
sirįžiniai* musų širdis atga
vimui savąjį vairų ir kraują, 
idant pasaulio žmonės galėtų 
linksmintis, kaip mes, ameri
kiečiai, tautiškos Ii uošvi s-s jia 
laiinoiui* liiiksiiiiiiaim-s; ir

Kadangi Amerikos lietuviai 
havuoju obalsiu parodė pasi
šventimą Is-i ištikimybę Val
dytojau* jaduikymui nelaimė
je prakilnios teisybės musų 
tautos delei prigimtos liuoey- 
bės; it

Kadangi lietuviai, kaipo 
mylintieji liuoeybę.yra gyviau 
šio principo aprūpinti pačio* 
žmonių determinacijon, kaip 
nuskirta per musų gerb. i»rvzi- 
dentą W. IVilsonų; tat

Dnhur tai lama išrišta, jog 
G rami Rapi«L o lietuviai, su
sirinkę utnuujinn savo priža
dą |xirenili valdytųjų pilnoje 
išgalėje savu ji«*gutuis ir žmo
nių susirinkimu.

ir tukiu budu mes krei|Ha- 
mė* prie Jūsų meldimu: var
tok it prakilnius jūsų ofisu-, 
sngrąžininini liuoao* ir nepri- 
gulmingos Lietuvos.

Lai hunu išrišta ir toliau, 
kad šio* rezobufijos butų pa
siųsto.* Williatn Aldcn Smith 
ir Cbarle* E. Town»end. sena
toriams iš 
jo*, kurių 
rankomis 
|mžy na-jo 
*io, 1919 m.

Aios rezoliucijos 
imlos susirinkime, 
ravimu. Tik, žinoma, musų 
smailieji negalėjo išsilaikyti 
tavo kailyje.

Nepaisant tautos šašų pro
testų. rezoliucijos priimtos ir 
pasiusto* Miclūgan’o valstijos 
senatoriam* per Liet Inf. Biu; 
rų, WMhingtoti’e, P. C.

imti Vilnių. Lietuvos sostinę. <• 
nųu laisva j j- khtM> 1(UmSw n^i5klJ h^.j.

kų pulkai todėl:
luti būna nutarta, kad Su

vienytų Valstijų valdžia butų, 
ir šhiumi yra prašoma, apzu
linti imjM-rijalistiškns lenkų 
ambicijas ir apsaugoti Lietu
vos žinom-- nuo svetimtautis- 

□ I i •ko jungo;
Lai hunu nutaria, kml ši 

tas protestas butų |iu.*iųstn* 
’* Micliignno valstijos semito 

riani.-: \Vm. Aliicn Nmitli ir 
Clins. E. TouiiM-nd**.

Rezoliucija skaitliui sekau-

tUr ava I biuiuih
Genys.

ne, l.i.-tUML
Draugija Švento Kazimiero 

buvo surengus prakalbas ne- 
dėlioj, vasario 9 d. ir parkvie- 
tė už kalbėtojų, lg. Nakalaus 
kų, kuris labai gražiai:tame laiko įvyko viešis susi-i 
papasakojo apie šiandieninį (rinkimas, j kurį atsilankė arti j 
Lietuvos stovį, f....................
prasidėjo aukų rinkimas, tai 
laiavamahiai, kurių dauguma 
ir moterys, dūmė per duris iš 
svetainės, kad net durys 
užsikimšo ir išeit laukan grei
tai negalėjo. Naba
gai manė, turbūt, kad kas iš 
jų per prievartų atims pini 
gus. Katalikų nedidelis bare
li*. pasilikęs svetainėj, gražių

Talekkau l'unecnertu: Mfius. Mar«*a 
tZlsbleltia Andre Ir |'U»br<»llv Tnttio* 
Alaus Kvatkauskų Jin perina |A 
Vllnuita guli. Trakt) |»er.. Niekinio 

I lunip , TaruOomu Luniu. Jie |«m* 
I Ubu tuanr 13 mrty laotutuj nuri- 
Ii tau su jai* auMraluneU tualon* Utt«* 
1 a taika h Irti mUuMu adrrati;

M»«m Kut. Kv.rfhaiit»toiul*
4144 M**rt»«n A v r i: MannnotttL Ind

r«r»idu«Mia nnntnn greit Ir |>iglul 
uni S pagyvrnitniį ir IA prlrteklo Mo
ru. PartUvitno t.rietant:*, turiu S 
na tnt ta ir Inrnj. tai negalit: a pat d Ar M i. 
AUlAauklU Aiuo adrtaut

<.»na Tantcdluntra*.
1441 Kn. 49 Avė.,

Clvcm. Kl.

1;Dr. M.Stupnidd
UOft 80 Morgas 8trer 

cmrano. nxiwm*
T.lrtaaa. Tarto M>t> 

Vuiatrln. - -• Iki Ii 1* r>«o. , 4 pc iki • rak. S'rdHia.
ta. aao » tkt • **L vakar*. 1
Dr. G. M. GLASER

SI4S S*. Mortos OU K« 
cmk aoo, na.

BpMMlMaa Vfrtlks k
čia lietuvių priskaituma gal 
daugiau trijų tūkstančių, bet 
pasirodo, knd kaikurie Lietu
vos reikalais netaip rūpinasi, 
kaip privalytų.

Susirinkinirt atidarė su A* 
meriko* kinam vietinis para
pijos choras. 4’ - -kui p. V. Ju 
W, T. F. pirmim.ikas, paaiš
kino susirinkimo tikslų, per-

karo. Aukojo sekantieji: Į 
V. Tamkevičia .......... $60.00
K Cibulskis ..................
S. Baltrušaiti* ..............
V. Sons
P. Gera*..........................
J. Geras..........................
A. Janušauski* ..........
A- Aleksunas ..............
J. Žekonis ............

Po 5 dol.: N. Petraitis, A. 
Zrtuaia. J. Cerbauski*. J. Go- 
•tauta, V. Jakoctovičta, V. Ja- 
knoovičia. J. Petraška, J. Za 
deika, G. Gorieoė, O. Šatiene, 
A. Baltrušaitienė, A. Jurge
lionis, J. Astrauskas, P. Ar
mėnes, A. Stankus, A. Zeko- 
nienė 3 dol.. J. Cibul*ki* 3 
dol.

Po 1 doL: ti. Mikelioni*. 1*. 
Vaicicltauski*. V. Vaicii-knu* 
kienė, B. Banevičių. M. Bule- 
ziuaus, J. Juuikis, K Daigelis. 
M. Zekuniukė. Kitos siuul- 
laais. Viso surinkta $401.75.

Vž svetainę*, plakatu* ir kal
bėtojo kelione* loto* $11.73.

Tauto* F'ondnn |ta*ių*tu 39“ 
dolierių.
* Bravo Auroros lieutviai ka

talikai! Pasirodei tikrais Lie-
■ .I T1! MgSegBgTl . ■ FT4 ir . ■ 

kiaušiai parodė kelius t ikrą jai 
žmonijos kultūrai.-

Kaip žmogus turi savyje du 
elementu: dvasinį ir materija- 
lį, taip lygtai juodu randasi ir 
tikrojoj žmonių kultūroj. Ta
fta esti gražų* rezultatai, ka
da dvacios ir materijos veiki
me yra harmonija. Kapita
las am tuną* juuturoje yra 
jos materijalė* pusės išreiškė 
jas- Jam reikia pripažinti to
kių kainų, kokios jis yra ver
tos. O ja vųrtė gyvenime yra

55.0(>
50.00
50.00
30.00
30.0* 
15.00 
1200
10.00

k Graškj užksi 
' bėtoją. Kalbėtojas gyvai api
piešė Lietuvos reikalus, lenkų 
bei liolševikų nedorybe*, ko
kias gamina Lietuvos gyvybei 

I’o tu buvo renkamus susi
rinkimo vedėjas iš trijų kan
didatų, slapta balsu, imu. Di
džiumos įtaisais išrinktas ve
dėjam p. V. Jutas.

Nora buvo perstatyti trys 
kandidatai j susirinkimo vedė
jų, vienok susirinkusieji balsa
vo ui keturis. Dalykas ta
ne. Nelaimingieji musų smai
liai neturėjo savo kandidato, o 
smailas visgi neišlaikys neišsi- 
kišęs. Ant kelių balsavimo 
lapelių rasta štai kokie para- 
šai: “Aš esu bolševikas, buk 
ir tu tokiuo“. Puimšių ben
draminčių net (icnkiolikų atsi
rado. Induti apgailėtinu, kml 
ta žydiškoji - bolševikiškoji 
praktikuujniiia teorija jau y ru 
pasėta kaikurių brolių lietu
vių širdyse. Visgi toks vie
las išsikišimas lietuviškų 1»J- 
’ševikų. aiškiai pnrod- k:< k 
mes jų šioje kolonijoje turime. 
Gal gaktų ir daugiau jų iš#i- 
vyatyti iš l-esdžionin. kad ni
tas valdžios durėdyma.’. tau
kuotos gunmrt gaivalam- tatp 
civilizuoto pasaulio nėra vie. 
tos. Matyt visas pasaulis pa
žįsta tuo* sutvėrimu* ir jų 
svajajauu) • rojų”.

jš pirmnuukų suki r i ūkimo 
išrinktos i poliurijos |>uguuii- 
uimui komisijos, p-lė M. Ala- 
pikauskiut'-, kaipo raštininke, 
oakvierla perskaityti pag- 
miutų proic*^ L 
Tokstai protesto ir reaoliuei- 
joa perskaityta angliškai Ir 
liaūtviškai. Čia paduodu išti- 
ag protestą rgphuctjų, kū

1
I
I

I
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Surinko knn. M. T. D—a*

Wilson’s

Nut Margarine
SACRED HEART RECTORY,

TAUTIEČIAI!

APIPLĖŠĖ ŽMOGELĮ.

Dirbėjai ir statytojai

BižųiibTntri Irltzidmciji

Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuota Mažiausia—Pamėginkite

DIEVO APVEIZDO8 
PARAPIJOS.

FJ.cnkymn'- ra pinigai*- adresuokite

DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

(Iiicngo* komcrrijo* n**oci- 
jacijo* pildomasis komitetą* 
padarė rezoliimijų. kad visi 
neištikimieji svetimšaliai. ku
ria čia kenkia šalie, rrika-

SUAREŠTUOTAS ITALAS 
"BANKININKAS”.

Elektriškų, . 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

PERŽIŪRINĖJA LEDAU 
NES SU MAISTU.

SUBANKRUTYSIANT1 
GATVEKARIŲ KOM 

PANIJA.
“Marijos Menuo”

SVARBU L. VYČIŲ CHICA 
GOS APSKRIČIO KUO 

POMS.

KOMERCIJOS A80CUACI 
JA STOVI UŽ DEPOR

TAVIMĄ.

Chicagos tarytais finansini* 
komitetą* priėmė piliečių or
ganizacijų |msinlymų. knd inie 
sto biudžetas. suvirs 35 mili
jonai dol.. Imtų susiaurinta* 
suvirs 7-niai* milijonai* dol.

Tad komitetas sutiko. kad 
iš biudžeto prašalinti pažymė
ta* išlaidu*. ta* kurių tikrai 
galima a|miei(i. kuomet i* nie
kur negalinu gimti pinigų.

Be to komitetu* nutiko jmdi 
dinti takiom iiuo tl.pi ligi 
♦2.1*1. ta*l I|e Ilgi <2Xi. kaip 
pirmiau Imvo manoma.

Su tokiuo |>ri«-itiuliui tak-ų 
padidinimu nutinka ir piliečių 
organizacijos, Tad gal ir p' 
legislatura tam Im* prielanki, 

liet *ii*iuurinu* biudžetą, 
miesto darbininkai negali* u* 
mokesčių |ui<lidiiiituo. U ju!. 
tik Imu vietiniu reikalui biu 
džrfe buvo |indėtn suvirS pus
trečio milijono dolierių.

Vasario .'! d. I-a b. Sųjungo* 
4 kuopa laikė mėnesinį su*i- 
riiikiinų Dievo Apveizdos |>a. 
ta pi jo* svetainėje. Susiriuki- 
tiinn atsilankė skaitlinga* Im- 
rye narių. Taip-gi prisirašė 
apie 15 naujų. Žiūrint j tokį 
kuopos auginių net smagų <ia- 
rėsL Išgirdę aštuoniolikicriai. 
luul ateinančiam jm vasary j ža
dama pradėti statyti prieglau
da* namas. visi pradėjo apim
tie* *u mintimi*, kad kuo*|tar- 
čiauriai varyti tų darlių pir
myn. Kiekvienas narys j lie
kantį susirinkimų žadėjo atai-

George Garsof. mašinistas, 
gyvenanti* |mi iiiiiii. I54t> Cl/- 
tamrn avė., gira nešė (Milicijai, 
jogei jie tipiph'-*(a*. Paimtu 
nuo jo <1.22(1.

Tuo* pinigu* Gareof išėmė 
iš vieno* įmuko* ir nešėsi ki
ton Imnkon |mdeti. Tn* Imvo 
dieno* metu. Jam einant su 
pinigai* užpuolė jį du plėši - 
ku ir atėmė pinigu*.

Garsof |m*akė policijai, jog 
jo moterie mirusi pina kokių 
šešių mėnesių. Vokietijoje jie 
turį* penkis savo vaiku*. II* 
vien karė* melu negavęs nuo 
anų jokio* žinios.

Pirmadienis vasario 17 <1 
šv. Silvinas.

Antradienis vasario IS d 
šv. Simeoną:

I Jitalariitgo* Sujungus 4 kuo
lui šilimui. vardu našlaičių. iš
reiškia |m<k*kų draugijoms ftv. 
1Mn» ir 1’ovylo ir ftv. Praneiš- 
k tu*, kurio* pelnų nuo sureng
to vakaro įteikė LataL Sujun
gus 4 kuogmi. l-ali. Kųj. 4 kuo
lui priėmus 4H doL 32c. išreiš
kė širdingų padėka raukų plo
jimu ir vardu našlaičių velijo 
tom* draugijos geriausios klo
tie*.

(leistina butų, kad ir kito* 
draugijas (uiiintų | m vyzd j mm 
tųdviejų draugijų ir prisidėtų 
prie imdidininm l-nb. Sujungus 
i žibi.

Spieskiim** visi ir visus |si 
luil*la ringų ja Sujungti. dėki
me pauintų ir statykime naš
laičiams prieglaudos minių.

St. Jucevičiui.

Norint* l.i'4. Darbininkų 
Sųjungo* 4H-tn k no j ui yra dnr 
jaunutė, bet veikime atsižy
mėjus. Prie jos priklmi**i 
smarkiausi kolonijos veikėjai.

Panedėlyje. ras. 10 <|. ftv. 
Antano |mr. svetainėje ji laikė 
savo mėnesinį susirinkimų. 
Susirinko vidutiniškas latrelis 
narių .het visi ^rikliausieji, 
užtai daug buvo ovaratyta..

Raportų išk Įsūnyta daugy
bės. Svarbiausia, tai buvo n- 
pio stovį Darbininkų Fžei- 
go*. kuri raminai po nuuie- 
riu 1447 Ko. 5ttth Avė. Pa
sirodė, kad jo* atovis gerėja. 
Ateitis vi* šviesesnė. Paant
rinta surengti vakarų tos už 
eigos namini. Tikimasi, knd 
visi imrcni*.

Nutari* laikyti kas mėnesį, 
apart mėis*siiiio. ausi rinkimus, 
laike kurių liu* diskus uojainn 
npie įvairiu* šių dienų klau
simus.

Visokių kitų dalykų svars
tyta. lh-t jie m* visiem* taip 
svarbų* yru. Reikėtų kiek
vienam priklausyti prie šios 
Sųjungo* ir l>cmlrni tuomet 
rūpinti* tauto* ir savo klau
simais.

Imlų kolionijoji*. Chicagoje, 
anų diena suarvštmrin* italu* 
privatinė* banko- -aviniuku* 
.lobu Regina.
•Ii.* suareštuotas reikalaujant 

jo de|iozitiiiiam*. kurių 2M 
tūkstančių dol. nežinia kur 
prašvil|M* "liankininkas.**
Pasakojama. jog suareštuoto 

"taniki įlinko” moteris turinti 
tortingų bnJj Italijoje. Tad 
jinai tam savo broliui gmsiun- 
šiuši kablegrainų, prašydama 
tnoįaiis prisiųsti 20*MN> ikiL 
knd juos išdidinti <b*|iozito- 
įinm* ir tuo taniu pnlinosimti 
savo vyrų iš kalėjimo.

Nežinia kiek tame yrn teisv- 
ta> ir kiek prasimanymo.

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ.

VARGONŲ
-DtL----------------
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