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Bolševikai pradėjo už 
puolimą Lietuvos 

frontu
Atšaukiama amerikoniška ka

••riuomenč iš Rusijos
MARŠALAS FOCH PADUOS 

VOKIEČIAMS TAIKOS 
SĄLYGAS.

RUSŲ BOLŠEVIKAI PRA
DĖJO UŽPUOLIMĄ.

ATŠAUKIAMA AMERIKO ' mimmmmmffltntiiiiiiitimniimimiiii 
NIŠKA KARIUOMENE

IŠ RUSUOS.
LIETUVA IR LENKIJA.

1

Taip prezidentas yra įsakęs.

Vashington, vas. 18. — Ka
rės sekretorius Baker vnkar 
paskelbė. jog amerikoniška

I

Tuo budu norima gelbėti savo 
sovietų valdžią.

Prantiama apie kokią ui 
naują sutartį.

BERNE, v&s. 18.— čionai 
paskelbta, kad Lietuva su

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
SKERDYKLŲ DARBI- 

NINKAMS

Teisėjas Alschuler vakar pas 
keitė savo nuosprendi.

Teisėjau \lM-lihul<-r. f«*d<*ra-
Lenkija padariusi sutartą. Tos |i* gyvulių skerdyklose darta. 

..... ............ . vakar juv*- 
W* savo nusprendimų. Su-

kariuomenė iš Rusijos t m p sutarties pasekmėje vokiečiu r.*iknl«- arbitras 
vaikini ;.us sugrąžintn.kaip tik dešimtoji armija apleidžia k..|), 
bus gnliinn. Lietuvų. gi apleistas vokiečių |{K t., m»prrodiino dnrbmin-

Toks yrn preoidento \Vil«o- vietas užima lenkų arroįa. 
no įsakymas. . - • ............................

Bet Inu sugrąžinta m* ank.«-___• • •’*'r • —
činu. kaip pavasarį, no* šian kovisk. šalę Gardino.
die tni pndarvli vrn daug *un _______
kenybių immimiunimmninmmummimiiiim

DARBININKAI NERIMAU-
JA ANGLIJOJE.

Amerikoje

Paryšiu*, ra*. 18. — Marša
las Fbrh vakar vyriausiąja! 
karės tarybai čionai pranešė, 
jog vokiečių komisija patvir
tino savo Jurašui* jai paduo
tas naujas armistidjoa prail
ginimo sąlygas ir reikalavi-

fiiandk* maršalės Focb as
meniškai vyriausiąja! tarybai 
praneš apie tą įvykusį faktą.

Sąlygas vokiečių komisi
ja patvirtino «:3l) vakare, sek
madienį. privatiniam maršalo 
Foeho traukinio vagone mies
te T re ves.

Ligi paskutinio momento 
vokiečiai priešinosi patvirtin
ti sąlygas. Ir jau buvo ma- 
noma, kad annisticija tikini 
bmupertrankta. Bet paridr- 
tuoju laiku pagaliau* sutiko 
patr?nuiti 14 doktnncmą.

Naajos armisticijos prailgi
nimo sąlygos yra aštrios. Jo- 
mis nMrsudžiaro «ukiečiams 
kovoti au lenkais pažymėtose 
vietose Poananiuje ir kitur. 
Be to, leidžiama lenkams tu
rėti išėjimą į Baltijos jūres 
per Danzigą.

ParungtM pinnouioa trikm 
rita"-Bį

a Trumpu laiku maršalas 
’ Focli ir vėl keliaus j Treve*. 
W Jis nuvež vokiečiams pirmą

sias taikos sąlygas. To* są
lygos palies aitriną Vokietijos 
nuginklavimą. Tai bus pir
mieji žingsniai talkon.

Vokietija bus priversta nu
siginkluoti ant saužemio ir jū
rėse. Nuginkluoti Helgolnn 
do fortus ir Kiel jM-rkasą ati
daryti liuosam laivų plaukio
jimui

Toliau* Ims nustatyta* re
kežius tarpe Lenkijos ir Vo- 

jjlrtetijos. Didesnė dalis I’oz- 
naniaus tėkš lenkams.

• w — ____  . .

Gabtagfomi, vau. 18. — 
Bolševiką karės komisam* 
Trockis paskellM- paliepimą 
savo armijai pradėti ataka* 
Ėst unijos, Livonijos. Lietuvos 
ir kitais frontai*.

Tuose visuose frontuose 
bolševikai turi apie 4(1.000 ka
reivių, apie 100 armotų. keli* 
apšarvuotas traukinius ir lak- 
stytnvus. Tori ir kulkasvai- 
dŪn. Tų ginklų dalis suga
benta iš 1’raio fronto.

Bolševikai Apimti baimės.

l'špuoliiuo palieptum* pas
kelbtu* |>o Petrogrado sovieto 
(MMėdžio, kuriame Trockis 
pranešt-, jog bolševikams ar
tinasi pavojas. Nes Petro
gradas veikiai gali tekti bal- 
tąjai gvardijai, kas reiškia ga- 
|_ *-- **---**-•----- *

Kad ilgiau apsaugoti Pet
rogradą ir kitas aplinkines po
zicijas, tad būtinai reikalinga < 
smarkus užpuolimas.

Bolševikų armija tad su vi
su pašėlimu pradėjo atakas 
prieš estus, prieš latvius ir lie
tuvius. Bolševikai, Estonijoj. 
iš kur jie buvo išvyti, trupu
ti pasivarė pirmyn. Bet panešė 
baisiausius nuostoliu*.

Visur seka luiisų* mūšiai. 
Bolševikam* |mliko vienas iš
ėjimas: arini laimėti, arba at
simesti ant Maskvos ir tenai 
laukti sau paskutinio galo.

I 
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: Lloyd rieorgū irilco išėjimo.

Londonas, vas. 18. — Kiek 
' sužinota, Lloyd George vy- 
į riautybė trumpu laiku miauk* 
čionai didelę tautišką konfe
renciją. kad Anglijos indus
trijoje pravesti reikalingą tal
ką.

Kitokio išėjimo negalima 
sugalvoti. Nes Britanijai trutn 
poj ateityj grūmoja gvneralis 
darbininkų streikas, ftiandie 
visas vyriausybės tikslas už-; 
bėgti rengiamiems streikams.' 
Nes kuomet jie pakils, tuomet 
gali būt pervėlu juos namai-; 
šinti.

Pasakojama, jog industriji- 
nė konferencija busianti su
šaukta ne vėliau, kaip j vasa
rio 27 dieną. Konferenciją' 
atidarys ir pasakys kalbą pats 
premjera* Lloyd George. 
* Darbo federacija ir darba- 
viai bus paraginti paskirti ta
rybą. Ton tarytam turės išeiti 
30 atstovų noo darbininkų ir 
30 nuo darbdavių. Tarybai 
bus pavesta rupinties viliai* 
darbo ijeikalaia rekonstrukci
jos laikotarpiu.

AaglAastai straikaoaią.

Aios savaitės pabaigoje jau 
bus žinomos nnglekasių balsa
vimo pasekmė* streiko reika
le. Nieką* čia neabejojo, kad 
anglekasiai ncrtreikuotų. Di
džiuma jų pasirodys stovį už' 
streiką.

Anglekasiai turi daugelį sa
vo atstovų parlamente. Tų at
stovi) didžiuma taijipat pa
rems streiką.

Į kam* |mdidinninn užmokesti*
Sakoma, jogei lenkų karino- 13 milijonu d»l. danginu 

menė jau inėjusi miestan Vii- j**r melus.
’ ... Tim GlUNMi dar

bininkų t'liicnpis ' gyvulių 
skerdyklose.

Visiem* darbininkams, Imi- 
t 21 mrius milžinu* 

laimi 2*.įc. daugiau iiž dar-
drąsus: G vntando* darbo .lie- ?*• vr»lnn«l«y. Pirmiau bnvoine-

Anglekasiai nusprendė ne- i 
(tąsi mest i su savo rei kala vi- 
tnni*. .Ių nriknlaviinai I

noje ir 30 nuoš. dauriuu ui ka'"n 40r- gi dabar
mokinio.

KnvtijMpi už būvį.

Šiandie Aaglijos kasyklose 
dirbama, o fionai ne visiems 
angliai prieinami. Daugeli* 
žmonių tari kentėti šaltį. Ang
lys ne tik brangios, bet pasta
raisiais laihah jų pri vežimą* 
buvo sutrukdyta*.

Darbininkai kovoja už būvį. 
! Pragyvenimai. Jaip pabrango. 
' kad su mažomis algomis ne
galinu! jau ir prasimaitinti. 

| Ga! daugelis ir nenori stroi- 
kuoti. Gal nori šiais sunkiais 
laikai* pagelbėti vyriausybei.
Bet streikan juo* verčia vnr- 

ga*. kurio negalima jmkęsti. 
: Maisto (mbraagima* sukelia 
neramybes. Tuo tarpu yra; 
daugelis tokių žmonių, katrie 
karta Irtomis sosikrtnė dide
lius turtus.

Prekybos taryba apskaitė, 
kad karte as-tu AngUjej* 
gyrenimas (Mididėjo 130 nuo- 

. šimčių.
Mandie Anglijoje už pap- 

I rantą medvilnės siūlo Spulelę 
j reikia mokėti 15c. Pirm karės 
I buvo tik 5 centai. Siūlo kom
panija užtaigi per praeitu* 
metu* pasidarė 10 milijonų 
dol. pelno,

Taip yra ir su kitomis kotn 
panijomi*.

i♦ I

, šioj šalyj bolševikizmo agi- 
tnturioi s|tauzdina daug savo 
taštų. kuriuos visur platina. 

Visi liudininkai tą patį pri- Ta* atliekama ne kitaip, kaip 
tik rusų liolševikų lėtomis. 
Daugeli* tų raštų patenka ir 
kareiviams. Boltorikai vis 
daugiau atranda pritarėjų.

Bolševiku žvėriškumai.

Rusų Itolševikni posenovei 
žudo žinoiH-. Kad suprasti jų 
žvėriškumą, reikia įsivaizdin
ti tą. jog jie žudo kalinius, 
kuomet kalėjimuose nebūna 
vietos naujiem* kaliniams.

■ Nužudo urlm kab'-jiniuoso 
kiziuas. Bet jinai subkomite- kankina tūkstančiu* žmonių, 
tui nupasakojo rusų boBevi-1' •*■* nelaimingųjų prasi- 
kų žvėriškumu*. Suj>rantuma. žlugimas tik tas. kad jie ne- 
nu|Misakojo ir savo vargus. *wl)>ikn sii bolševikų Įmžiuro- 
kokius pinniau jinai kentėjo: ta-ndrai su jais

BOLŠEVIKIZMAS ORUMO 
JA S. VALSTIJOMS

pažįsta.

Washington. va*. 18.—Aną 
dieną prie* senatu teisdorystė- 
-ubkomitetą. kur* tyrinėja 
liolšcvikiainą šioj šalyj. buv*> 
l«nkvie*ln ir šioj talvj viešinti 
ru-ą revoliurijonierė Breškov* 
kūju, |uiprn*tni vadinama re
voliucijos **bid>nška**.

Breškovskaja nieko n*-žino 
apie tai. nr šioj šalyj galėtą j 
kuine nors apsireikšti boltovi-'

bus liH.kanut 42*,įc.
Be žilo tiems darbininkams 

pripažinta (tonusai. liet ne
daugiau $2 per savaitę.

Aitą nauja užmokestis imu 
veikti šio vasario 16 dM gi to
nusai su lapkr. lt) d„ 1918 m.; 
Vadinasi, darbininkai gaus tė. Tad kiekvienam pasikalbė- 
lionasų až kriis mėnesiu*. Ijime. kur reikia h- kur nerei-

Darbininkų atstovai tečiau kia. ji giria aava socijalizmų. 
tuo nepatenkinti. Buvo rei-J Brrikovokaja stovi už tai, 
ludąnjnmn mažiausio užmo- knj talkininkai pasiųstų ka- 
Icesčio 6S erotų valandoj.*. Gl’rinomroą prie* bolševiku*. Bet 

nenori, kad ta kariuomene 
kliudytų neholsevikn* aoeija- 
listu*.

Girdi, Ilusijai šiandie butų 
tikras išganymas, jei socijalis- 
tams bolševikams butų (atda
ryta* galas ir anų vietą užim
tų soeijalistai nebolševikai.

Reiškia. Breskovskaja nori, 
kad Rusija, apginta noo meš
kos. butų pakišta vilko nas
ram*. Nes kaip vieni, taip ki
ti soeijalistai yra kiti kitų 
verti. Kaip vieni, taip kiti pa
geidauja Rusijos darbinin-

leiM-jns paskyrė 42’įc. kui|x> 
didžiausią užmokestį.

Dar paskelbtos ir kitokio* 
ntmaino* ui darbo viršlaikį 
ir kt.

Apie tai bus, aprašyta pla
kiku rytojau* ••Drauge’*.

KAZOKAI MUtA BOL-

KonatantinopolU. va*. IK.— 
tiro. Denikino armija (kazo
kai) varosi pirmyn Ktavropol- 
Baku geležinkeliu ir apylinkė
mis ir visur muša bolševiku*.

Manoma. tomis dienomis ka
zokai atsidurs Petrovsknn. 
Tuomet gen. Denikino armijos 
fronto s| taras i bus ties Kas
pijos ir Juodomis juromis.

Kazokai vasario 3 d. paėmė 
Mosdok su lOJUKI Ultaiikų 
nelnisvių. Kitur iminita ne
laisvėn 21.000 bolševikų. Tnr- 

•1 pe fNiimtų yrn .langelis ser-

piktadarianti. nenori pripažin
ti jų autoriteto.

Rusijos gyventojai dantimis 
griežia prieš liolševikua Bet 
jų nuversti neguli. Nes ui 
kiekvieną prieš bolš««vikus iš
tartą žodį, tuojaus žmonės žu
domi.

Anot Simiuonso. Iralševikas 
gali sugriauti tik stipri talki
ninkų kariuomenė. —

Reikalauja aštrių Įstatymų.

Simmonso liudijimai tikrai 
visus supurtė. Tą ]M<’ių dieną 
senate išnaujo |mkeltn bolše- 
vikizmo klausima*.

I
Senatoriai Tlioma* iš Colo- 

rado ir IVcek* iš Massachu- 
*ett* reikalavo, kad kuovei- 
kiaus butų pravesta* aštraa 
įstatymas prieš visokią boUe 
vikišką propagandą.

Kongresą* ir pati šalies ad
ministracija tą reikalą vis to
liau tęsia, kol jiagnliaus leis 

„------- ----------------------------------- užsiliefisnoti tailšerikiškam
kam* ta liaudJŪai ne laimės,, gaisrui.
liet (iragaišties. Kocijalistai Juk šioj šalyj platinamas 
tik sau ieško dangau* ant že- holševikizmas (ūrmiauMai al
us**. kreipiama* prieš vyriausybę,

Simmonao Rūdijimas. • l,n*kui I”** i^uririją ir pa- 
gailaus prieš visokią tvarką. 

Breskovskaja visgi papara-į bu(l) į^nkrto noldr.
k‘T "P* ™.-*«i Pilvų tam siaubūnai, kurs

musų šalį gali imnaniyti 
kraujuose ir netaimėse.

nuo caro valdininkų, gi pas
kui nuo pačių savo sėbrų bol
ševikų.

Pagiria taviškiu*.

Bivšk..'sauja yra socijolis-

I

i
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PIRKITE KARE8 TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W£S .). gnnėių ir sužeistų.

*ų bolševiku*. Kitą dieną prieš 
sulikomitetų liudijo nesenai 
parvykęs iš Rusijon Roger K. 
Nim motis.

Aito liudijimas kur-kas Ūdi
jau* nustebino ne tik suliko 
miteto nariu*, bet visus žmo
nes.

Jis pažymėjo, jog šioj šalyj 
holševikizma* platinamas. Pa
sakė. kad msų liolševikai šion 
šalin *u bolševikizmo propa
ganda atsiuntę amerikoniškų 
rašėją Alliertą R. M’illiam*. 
Nimmon* tą patyręs Petro- j 
grade nuo pasitikėt ino žmo 
gaus. Jo vardo negalįs pasa
kyti. Nes tuomet tam žmogui 
nebūtų lemta gyventi.

BoUevikigmaa rijamas ir 
unijoje.

Kuomet Simmons perkelia-

VOKIEČIAI NEPRIPAŽĮS
TA KARES SU LEN

KAIS.

Berlynas, va*. 18.—Buvusie
ji Vokietijos kareiviai lenkai, 
kurie šiandie tarnauja h-nkų 
kariiiotia-nėje, vokiečių vald
žios (Mtraukiami ntsakainyls’-n 
kai)M> Vokietijos išdavikai.

No* Vokietija nepripažįsta 
lenkų atsinielimu nuo Vokie
tijos. Taigi ne|iri|mžįsta nei 
karė* su l>*nkija. Sako, tai tik 
vidujinis vnkiriių provincijo
se maištas. O maišto negalima 
palyginti *u kare.

Dal«rtinė vokiečių valdžia 
nepripažįsta nei atskirtos ru
sų iJnkijo*. kaipo valstybės.

II

— Londonas, vaa. 18. — Iš 
Ispanijos pranešama. jog te
nai išnaujo (mkilusios nerainy- 
!*•*. riaUMK prieš vyriausyitę.

— Wn*biugton, va*. 18. — 
Aiandie senate |irade<bmos 
diskusijos tautų sąjungos 
klausimi*.

rVr
H ^{.5 Jmi-

X* •

n 11 i i1E ■ *

C-t 'i/ ;—X
A-.L*

rūbeliu? nuo lenkų inųierija- 
lismo.

Prieš pat patvirtinimą ar- 
misticijoa sąlygų, vokiečių ko
misija išdavė marikiai Fbe*’- 

Jaro
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Prancuzp Diplomą 
tai ir Lenkija.

Antradienis, vasario 1S 1910ORAUGAS

ginn nugštų Wil*ono skelbia
mų tiesų, nei 
knd mažoms 
laisvės.

Id< nlistnm* 
k»> priedermė 
ir ufieivriai* 
k m uju. Foelia* 
kų vokiečių

noliandu žiūrėti, 
tautoms Imtų

Prancūzijoje li- 
Imti kareiviais 
U-i lieti savo 

« sulaužė kari?- 
mašinų, bet prie 

pasiii.hv tvarkymo jo širdis ir 
mintis uv|irit«*l|>a. Tų sau pasi
liko mali rijalibtnį.

•Ivi i»c tu- prancūzų ministe
rijos mati-rijaliznias,. Tautų 
Sujungti Imlų nĮHiuusi visas 
tautas, neišskiriant vokiečių. 
Tada prancūzam* m-lmtų rei
kėję tverti lenkų militariznm 
užpaknly'je v*»1r?*«čiiy, nebūtu 

j reikėję iiavergli ldcluvų įcu
krini*.

Atvi* laika*, kada IJetuvns 
Į istorikas mi)m*ukos mų* tėvy- 
, u< - laimes ir ik-Iiiiiih**. Priėjęs 
. pii<- šių laikų, ji* |>udė* plunk- 
’snų j šalį, ir sunkiai atsidusę* 
tars: “Taip. Lietuva 1919 m. 
Imtų gavusi visiškų laisvę, jei 
m* prancūzų ir kilų diplomatų 
materijai izimis”.

Jausmai po Karės.

Dėl p-nios Žemaitės Paskaitos.

ne-

pa- 
Ž**-

katalikų 
išreiškė-

bniliaiu*

1lietuviu* Rymo-Katalikus, 
mes nežinome. Bet mes, taip- 
pat kaip ir kiti lietuviai, nu
peikiame tokį jos pasielgimų, 
ypatingai dar, kad ji tų pa
darė musų prntestonų su- 
šauktame susirinkime, karia
me mos norėjome padalyti ar- 

itunc-niu* ryšius su kitai* lie-Įkurir, apŪsdam- tėvynę g:., 
tuviais. Gal ji ir manė tuo 
kų gero atsiekti, ar socijalis- 
tanu-, arl>a ir mums pretesto- 
nams, arba visiems lietuviams 
abclnai. Bet ar šiaip, ar taip 
galvoji, jos pasielgimas mu
sų vakare buvo nepadoru* ir 
mes negalime duoti jai kredi
tą už tai. Priežodis sako: 
“Nedoras yra paukštis kurs 
tavo lizdų pridergia”...

P. “Ton buvęs” 37-me 
“Draugo” numeryje duoda 
mums [Mtaritnų, dirbant dėl 
tėvyn<-s Intai, neimti tokių kal
bėtojų, kaip Žemaitė. Mes ir 
patys to nenorime daryti. Jei
gu me* norėtume įžeisti Ry
mo • katalikybę, tai mes patys 
galėtume tų padaryti be po
nios Žemaitė* arlui kokio kito 
“kalbėtojo” jmavllios. Bet 
mes nemaišome tikybos kur ji 
nepriklauso, ir todėl mums ro- 
■ losi patys Didžiosios lietuviai, 
nor* jie butų paniekinę katu- 
likylię, turėtų į musų susirin
kimų atėję susivaldyti, žino
dami, kad tautiniuose reika
luose, me* neužsiimamo disku
sijomis upie Rymo - Katalikų 
bažnyčios gerumų arha nege
rumų. Bet mum* protestonam* 
yra sunku ištirt katra* kalbė
tojas užsipuidinės arba ne- 
užsipuldinės ant Bytno- 
Katalikų tikėjimo. Ant 
kiek aš tų, taip vadinamų, lie
tuviškų “inteligentų” pažįstu, 
jie beveik visi yra į bedierin* 
arba į pusiau bedieviu* pa
virtę. O dievoti Bymo-Ka- 
talikai mr"i ikižiol dar ne
labai *it|Miriw»di . Tai yra 
faktas, ne* aš kalbu čionai iš 
patyrimo. Todėl, norint kų 
veikti su kitai* lietuviai*, mes 
Prūsų lietuviai turime krei|>- 
tis pas, taip vadinamus, lais
vamaniu*, ru kuriais galime 
šiek-tiek surikalliėt Jeigu Di
džiosios lietuviams, taip-pat 
kaip ir mums, nemalonu pana
šių incidcutų turėti kaip ra 
žemaite, tai me*, Prūsų lietu
viai, reikalaujame daugiau* 
prielankumo nuo Didžiosios 
Lietuvos lietuvių, negu mes 
i įritini gavome.

Taigi it už pareito vakaru 
incidentų neprivalome atsaky
ti mes. Prūsų lietuviai Užtai 
tegul išsiteisina Didžiosios 
Lietuvos lietuvių atstovė ir Ry
mo- Katalikų bažuyėios auklė
tinė, ponia žemaitė, kuri mu
sų pradėtų reikalų sugadino.

Kun. J. J. D. lamins

liaudį matome, kad daug dar 
yra musų brolių tautiečių, ku
rie visai nemato jokios svar
bos skaityme. Mos nekaltina
me perdaug tų musų viengen
čių, kurie neturėjo progos pa- 
tinti raides jauni būdami. 
Bet mes apgailestaujame tuos,

Kn, žvairios dainelės ir kito
kie kultūringi pasilinksmini
mai. Kilu klausimas , kas 
atvedė musų jaunimų prie to
kio civilizuoto darbo! Su
prantama, kad skaitymas gerų 
raštų. Prakalbos ir įvairios 
paskaitos daro gerų įtekmę j 
klausytojus. Bet mintys pa
talpintos spaudoje daro daug 
didesnę įtekmę j skaitytojus, 
už pirmas abidvi.

Musų vadai, kuriems labjau 
rupi geresnė ateitis vargstan
čių brolių, permato visus neda- p 
teklius liaudies tarpe ir sten- ~ 
giasi kuogreičiausiai juos už- *

šiai skaitė maldaknygę ir ki
tokius raštus, bet atvykę šion 
žaliu, vietoj kad išmokti ge
riau skaityti ir rašyti, pamir
šo tų, kų atsivežė iš tėvynės.

Vakacijos laike man teko 
susitikti su daug tokių musų* 
tautiečių. Pakalbinau užsira
šyti gerų katalikiškų laikraštį pildyti, 
ar nusipirkti knygų. Gavau mw turimc Rpau.
atsakymų: “Kų aš veiksiu suldo> Draugiw, ,t lwigvni 
ja, neturiu laiko”, arba “Išj prieinamų kaina skleidžia ge- 
mokslo duonos nevalgysiu”. w raitlM! iWvijo!, tnrpp. Gal 
Keistas tai įsivaizdininuis, dar į(US 8Vnr;,įnUbįa tas, kad mes 
keistesnis pasakymas. ■ (Urįin<. Katalikiškos S]«audo*

Pažvelgtame į svetimtaučius. Savaitę. Spaudos Savaitėj 
ypač amerikonus. Pamatysi ]nbinu susipratę broliai ir še
rne, kad ir jie neturi daugiau nesigaili darbo nei laiko; 
laiko, kaip dvidešimts ketu- bėgioja per stubas. skleisdami 
rias valandas paroje. P 
pas juos laikas yra sutvarky- brolių tarpe, 
tas. Beveik kiekvienoj šei- m 
mylioj randasi knygynėlis ir 
kiekvienas šeimynos narys at
liekamų nuo darbo laikų, pra
leidžia skaitymui. Puikus ir 
pasekmingas yru tai (lavyzdis.

Beje, musų šeimynose kny
gynėlis yra didelė retenybė. 
Didelė dalis randasi ir musų 
jaunimo, kurie veltui pralei
džia laikų, kaip tai: kary- 
roftis, tuštiems pasikalbėji
mams ir kitiems nenaudin
giems tikslams. Tokie ėmo. 
nės nemato savyje klaidos ir 
nesupranta, kad jie yra prie
iti kultūros ir busiančios mu
sų gentkartės. Nes mes ži
nome gerai, kad ignoruotas ne
gali būti tikra demokratijos 
nariu.

Geras laikraštis ir knygos 
privalėtų būti kiekvienoj lie
tuvių šeimynoj. Ir kasdieni
nis skaitymas turėtų užimti 
kaipo liaudies mokyklos vietų. 
Tiesų, pažvelgus į musų ame
rikiečių praeitį, matome pa
darytų didelį progresų kultū
ros dirvoj. Keli metai atgal 
musų jaunimas žudė savo do
rų dvokiančiose smuklėse, bo- 
linėse ir kitose žemos rųiies 
įstaigose. Vakaraose gird 
vom vien pusgalvių “MhH 
pasikalbėjimai ir kitokios

Gi šiandien mes džiaugia
mės, kad visų tų užėmė vakari
nės pamokos, tautiškos žais-

Mes norėjome, ka i jiedu, kai- 
ixi kari-* laike Lietuvoje gy- 
venę, praneštų mum* kn nor* 
naudingo apie Lietuvos žmo
nių vargus, kar> - motu. P. 
St. fiiuiku* išpildė savo pri- 
j. įdėjimų, ir m<», bei visi kiti 
lietuviui buvusieji mūrų va
kare, l>uxome ui gmiėdinti jo 
piakallto. Bot p >nia žemaitė 
M» savo “paskaita” mus taip 
suvylė ir supainiojo, kad tu 
jo* pasielgimo mes ilgai 
gulėsimo užmiršti.

Užmanius vienam mano 
žįslamų (>akvieMi (ūmių
•įmitę, idant ji Icų nm> (inineš- 
tų iš Lietuvos žmonių gyveni
nio. aš jau iš pradžią lyg nu 
jaučiau, kad ji kartai* gul 
mum* iškirsti kokį nor* “špo
sų”. Bet (u llguutiui jmta- 
ru*, kml ji, kai (to sena moto
re, gorila *ave ir todėl nesi- 
maišys į kokius nereikalingu: 
dalyku* sutikau ir aš jų pu- 
kviesti, idant ji. kaipo atsižy
mėjusi lietuvių raštininkė, (la
ka IIiėtų kų nors ir Prūsų lie- 
turiniu*. Kokie jog sanlikiai1 
y ra mi liymo-Katalikų BaŽny- Į 
čiu aš ištikro nežinojau, n*** 
s.Mitcuiškai jo* pirtim nepaži
nojau, o jeigu ir imčiau paži
nęs, ur tui man. prutestonui, 
buvo reikalinga klausinėti* 
aĮiie tokiu* dalykus! Me* 
Prūsų lietuviai |atprastai va
diname visus Didžiosios Lie
tuviu* Rymo-Kutalikais, ne* 
jie bent iš vardo, tokiais ir 
vra, neskaitant tenai šen arba 
ten įsimaišiusių lietuvių evan
gelikų - liuteronų arba refor
matų. Bet tie, didesnėje da
lyje, ned raugtąja su katalikai* 
lietuviai*.

Užkvietua man ir p. J. II- 
gaudui žemaitę, kad ji kų 
nors imuos pakalbėtų, ji apsiė
mė. ir mums pranešė, lutd ji 
(uuvngs (mskaitų apie Pnuų 
Lietuvių varpu karės metu, 
kaip jų motery* ir vaikai ir 
seni žmonės likosi išgabenti ( 
tolimas Rusijos šalt* ir kaip 
nekurie Didžiorio* Lietuvos 
lietuviai suteikė jiem* (laficl- 
(■ų. Tokioje jos nurodytoje 
temoje nesimatė nieko blogo. 
Ir tokioje temoje kalbant, ro
dosi, nei progos nebuvo išjuok
ti Rymo-Katalikų šveotynes 
arba jų apeigaa. Me* jai. 
kaipo lietuvių raštininkei, pil
nai patikėjome, ir turėjome 
(tatikėti, ne* kas butų galėjęs 
manyti kad ji permainys sa
vo prižadų ir pliaukš kokias 
tenai nesąmones musų susirin
kime. Jeigu ji butų mums 
apreiškusi, jog ji mano niekin
ti Rymo-Katalikų tikybų, ine* 
neimi ūmo jei atleidę estrados 
už<*ili.

Bet. štai, žemaitė pradėju
si savo “imskaitų”, uuskaitė 
tokius dnikitnų kurie visai ne
turi nieko Undra *n Prūsų 
lietuvių reikalais, ir. kurie 
stačiai prieštarauju musų su
rengtum ptogramui. Būdama

B**1 katalikiška spaudų, darbinin- 
Ir ka* me

ta* mes turime puikias pasek
me* iš Spaudos Savaitės.

Tat gi ir šįmet mes (irivalo- 
me dar labjau* subruzti. dirb
ti su didesniu uolumu ir pasi
šventimu, kad neliktų nei vle- 

' no* katalikiško* šeimynos, ku
rioj nebūtų katalikiško laikraš
čio ar knygų.

Gi musų brolių - katalikų vi
sų yra priedermė apsiginkluo
ti uvo ir savo šeimynų gera, 
katalikiška tųmnda. Kaip 
prakilnu yra kovoti ui aavo 
idėjų, idėjų prakilnių ir auklė- ; 
jaučių žmoguje geriausius no
ru*. Gi kovoje ui savo idėjų, (r 
yra aitriausias ginklas t

Ir mums, lietuviam* • kata
likams, jei rupi šviesesnė tau
to* nžeiti*. jei norime išauklė
ti musų jaunimų kultūringai* 
demokratuos nariais, privalo
me šviesties per skaitymų ge
rų laikraščių ir knygų kuodau-

Redakcijos prierašas.
Talpindami kunigo .1. .*1.

11. Rnzuko laišką, m<-* įk> 
draugiai išreiškiame pagar
bų ir kun. Itnzokui ir vi
siem* broliams prūsų lietu
viams.

Tik viena* daigine šitame 
raAt<- lininis yra nemalonu*. 
Jame ]g>*aky(a, jog “dievo
ti Rymo katalikui mum*, 
(ty. prūsų lietuviams) iki 
šiol nelaimi ►imputituoja”. 
Čia yra koki* nors nesusi
pratimą*. ” Draugas” rašė 
apie 1‘rtisu Lietuviu* *it 
nnile ir imgitriui, ypač 
straipsnyje apie Dr. \V. Gai 
galnitį. (Žiur. “Dr-go” 
No. 2, 1919). Nor* mų- dien
rašti* neturi teisė* savimi* 
vonių “dievoto“, Im-1 mido- 
nėtų būti lietuvių 
visuomenė* minčių 
ju.

Me* ne*i*iulėme
Prūsų Lietuviam.- nei *u sa
vo įsiskaitomi*, nei nvpiršo- 
me naudotis nuo mų* vien
minčių priklnusunči<>mis 
svetainėmis, arini iš mų* su 
mdednnviais dainininkų elne 
rai* dėlto, kud me* mintijo
me, jog tuose daigiuose pra
džia priklauso (Hitiems Prū
sų Lietuviam*. Jeigu jie 
hutų pusę žodžio mums ta
rę, tai butų pamatę, kati ka
talikų tikėjimų pildantieji 
lietuviai tuyli ir gerbia savo 
broliu* Prūsų Lietuviu* ne
mažiau. kaip tie, kurie tų 
tikėjimų atmetė.

Nor* jau dukart (išminė
jome, bet dar sykį atkarto
jame, kad už p. žemaitės įm- 
skaitų nekaltiname Prūsų 
Lietuvių. Jie ja pasitikėjo, 
o ji juo* užvylė. Mums bu
vo skaudu klausyti nekul- 
turė* paskaitos, bet mų* 
meilė ir pagarba Prūsų lie
tuviams nei kiek nuo to ne- 
sumužėjo. Dar nekartų mes 
dirbsime su tais savo bro
liais išvien. Tada <lar ge
rinu pažįsime vieni kitus ir 
sntnrtini* bendrasis darbas 
bus naudingesnis. 
Patilpti* “Draugo” 35-ine 

ir 37-me num. Prūsų lietuvių 
vakaro aprašymam* ir ponios 
žemaitė* “paskaito*” kriti
kai ir aš. kaipo Prosų lietu
vių veikėjas, turiu čionai pra
nešti visnomenei kokį įspūdį 
padarė ant manęs ir unt kitų 
Prūsų lietuvių, ta vadinamoji 
lomios Žemaitė* “paskaita”.

Mes, Chicago* Prūsų lietu
viai. rengdami savo tautiškų 
vakarų, jokiu budu nenorėjo
me įmaišyti jame tikybine* 
diskusija*. Musų tikslas bu
vo au visais lietuviais, nežiū
rint jų tikėjimo, arba uetikė- 
jimo, sueiti j pažintį ir j vie
nybę. Todėl mes ir musų va
karo apskelbime aiškini pra
nešėme. kati mes. Prūsų lie
tuviai. tikybinių cbirbų nemai
šysime musų vakare ir todėl I Didžiosios Lietuvos lietuvė ir, 
kiekvienos, kurs jaučiasi tie-, nor- iš vardo, Bymo-Kntalikė, 

ji pratęstum;. nepripažįstan
čių Rymo bažnyčios dogmų 
tyčia lietuviam* Rymo-Knlali- 
kums ir jų kunigams drėbė to
kia* katalikybė* (tušuipa*, 
kad jau ir mums, protesto- 
naiu*. uei ši* — nei tas pasi
darė beklausant. Ypatingai 
dar.. kad nieų buvome kitu* 
lietuviu* užkviotę Ir pranešę, 
kad tne* tikybinių klausimų 
nejudinsime tame vakare. Be* 
kų me* galėjome daryti! Nu
varyti tokių seuų moterį nuo

I
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Ka<l žinomų milijonui, r p.'i 
ginklavę luu*iaubiui* mokslo 

.išradimui* ir galingiausiomis 
•iulmrlinio |m*aulio jiegomi*. 

1 (h-r pu*(K*uktų l**vvik metų 
žudė vieni kitus, tai nestebėti- 

J<*g ir neapykantos bei 
rūstybės jausmai Imvo smar
kiai sukilę, gangreit ptnlaug 
įsigalėję. "

Karės Ir.iku sunku buvo 
stabdyti tuo* įsibėgėjusius (lik
tumo jausmu*, nes priešas 
raminančio Imlso negalėjo gir- 
dėti, o bu ugu buvo, lutd sa va
ris, nunylM-s šauksmo |>aklau- 
*»•*, ncfialinutų kovoję* ir ne
duotų priešui progų* įveikti 
unj*.

Dabar karė* pasiliaigč. Vo
kiečiai (icrgyvcno revoliucijų, 
jie paleidžia likusia* savo ar
mijos dalis. Duhar laika* atė
jo sumažinti piktumų, nura
minti karės jausmus.

Puikų ramylK’* pavyzdį da
vė Anglija. 1901 m. ji pergu
lėju boeru* Transvualyje. Tų 

; (iečių boerų uugščiauidųjį va- 
• dų, geu. Butkų, Anglija pripa
žino autonominio Trausvaalio 
ministrų prezidentu.

Vokietijoje militarizmo jau 
nebėra. Prasišalino ir tie, ku
riuos pasauli* kaitino už uti
litarizmo iiup-nėjimų. Liko tik 
vokiečių tauta. Ji. žinoma, m* 
iš vienų šventųjų susidaro. Ji 
turi savo kaltybių ir silpnybių. 
lb*t nėra (msaulyje tauto* Im* 
rilpuybių ir Ik* kaltybių.

Pavojinga Imtų (icrgrett (*o 
karei |M*rnugštai iAkelti savo 
priešų. Užtenka su juo apaei- 
ti kaip imdorinm žmogui su 
/..iioKum. Darant Tautų Bų- 
jungę, reikėtų į jų įleisti ir 
Vokietijų. Tat reikštų, knd per 
galctojai talkūiinkat ir (icrga- 
lėluosius vokiečius skaito žmo
nėmis.

Iš (o butų ir naudo*. Neiš- 
metu* vokiečių iš Tautų 8ų 
jungo*, neimtų reiknlu vokie
čiam* danu lutų tai pricšiii- 
vą sąjungą, neimtų reikalo 
dvieui priešingom sąjungom 
ginkluoti*. Tautų Sujungs be 

| Vokietijų* tu-btis ]m*aulio tun
tų *ųjungu, o tiktai vokio- 
čiatn* priašinga koalirija.

Prancūzų diplomatai netiki 
į Tautų Sųjungų, ° kairini ue-l 
kenčia vokiečių ir bijosi jų. 
Stvūau prancūzų respublika 
meilingai bičiuliavo *u liaisiu 
Butijo* autokratu. Rusijai su- 
byrėjn*. Prancūzija neižtinda 
raukos pergalėtiems vokie- į 
čiams, bet ieškosi sau draugi)' 
anapus Vokietijos, kad galėtų' 
su jais sudaryti sutartį prieš 
vokiečius.

Lenkijai teko garbė būt: 
Rusijos įpėdine sutartyje ru 
prancūzais. Prancūzija nori, 
kad ju* talkininkė, gyvenanti 
rytuose nuo vokiečių. Imtų di
delė, galinga ir apimlų visų 
Vokietijos šonų iš rytų. Iz-ii 
kų tauta nėra taip di<k*lė. Už
tatai Prnn<*iizija jiem* |>avi<bi 
Lietuvą. Baltgudijų ir l'krai- 
nų. IJetuvių ir Ukraiaų nepri- 
gulmyb*'** prancūzam* nebran- 
gios. Jie mus lengvai dovano
ja lenkam*, kad sau susidary
tų talkininkų pri**š vokiečius.

Lietuviškomis akimi* žiūrint 
j tų prancūzų politikų, ap
maudu inia. Bet m* me* vieni 
esam** nuliūdę. Augšlų idealų 
pilnas \\’il*om> |>uskrlbtasis 
taiko* programas virsta tuš
čiu žodžiu. Ne Suvienytų Vai- 
*dijų prezidentas už tui kal
tas, o prancūzų diplomatai ir 
kiti jiem* pritariantieji (Mili
ukai.

Jie Wil*onui primėiinėjo. 
!>uk jia perdaug žiuri tiese;.! 
pennažai naudo*. Saviškai ji - 
išsitaria šitaip, kad jis p<*i- 
daug brangina principu*, pėr- 
maž~i Tim i 
priemonių.

Prancūzų 
išiinktn iš 
parlamento atstovai tapo iš
rinkti senai prie* karę. Karė** 
metu jų įgaliojimai pasibaigė. 
Imt jie m*ifai*kirstė. naujų 
rinkimų nedarė, pasiteisinda
mi karės laikai*. Tačiau* pran
cūzų visuomenė* pažiuro* ka
rė* metu lalui pendmainė. 
todėl šiandien Prancūzijoje ir 
parlamenta* ir iš jo išėjusioji 
ministerija nereiškia Prancn- 
sijos minčių.

JI prieš karę turėjo įvairių

ė*

y-
renliy judiuko*

nimisterija yra 
parbūta lito. To

1. Apie Katalikų Tikyba* Tikrybę
1 Patarmė* Moterim* ..................
X Krikėfiouybė ir Moteris .........
4. Gyvenimas Ar. Slanialovo ........
5. Girtuoklio Upaaiutis ...............
<i. Katra nrifaanėf Ai knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti
Mutktas Antrašu
Ars yra Dievas! .
Giordano Bruno ..
Koperninkas ir Galilėjui 
J *oeijsli*tų rojų .........
Bocijalistų norai ir darbai 
Ilevoliueijonierių tarpe .

• •••••••••••••aLIAUDIS IR ŠIAI 
TYMAS.

. mos myktu? n muitytu? domu. 
Turime gerų tttakttų Kų knygų:

tuviu ūsų*. pili dalyvauti 
pas mu*. Ir tų mes. Prūsų lie
tuviai. iš savo pusės, pilnai iš- 
pildėme. Nei vienas, nei nuo 
įminęs. nei nuo kitų protesto
nų lietuvių neišgirdo, nei vie
nu žodžiu paniekinant llyino- 
Kntalikų tikybų, arba tos ti
kslios apeigas. Patys musų 
prakalbų nprnšytojui tų pa
tvirtina.

Nenorėdami mekeno tikybi
niu* jausmu* (žeisti, mes 
kviesdami ir Didžiosios Lietu-

-i
“Žmogus. kuris mušto • 

ra žmogus, kuris valdo”, sa
ko vienas rašytojas. Gal kas 
paklaus, kas-gi mus daugiau
siai verčia mąstyti! Aišku, 
kad skaitymas. Jei nu** per
skaitysime kokį veikalų ar 
straipsnį ir stengsimės tikrai 
suprasti jo vertę, tuomi pri
versti busime mąstyti.

Amerikos didvyriai, kaip 
tai: Abraomas Liucolu'as, 
Franklin'as. C’lay ir kiti bu
vo garsus vyrai. Jie nelan
kė jokių universitetų. Savo 
išmintį įgijo vien skaitydami 
genu raštus.

7.
8.
e.

to.
U.
IS
n.
14. Apie Apivietų
15. Keturių Metų A. L R. K. Federarijee veikimas
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! Lietuviai Amerikoje.

SIOUX CITY, IA.

"Draugu" No. 35. ponu* J. 
Zabulionis juitnri- "nerašinėt: 
į laikraštį nebūtų daiktų" ir 
sako: "Siouz City lietuviui 
geri katalikai ir jokių niekšų 
neįsileidžia į savo tarpą". Aš 
ir-gi pilnai tų pripažįstu. Tik 
visgi iš savo pusės patarčiau 
p. Z. su didesnę atvdą skai
tyti laikraščius ir geriau* su
prasti. Jog "tūlas p-as su 
savo štabu” tni dnr ncrviškin 
Šv. Kuziniiero parapijos. Mi
tingus taip-gi galima daryti 
ne vien pobažnytinėje svetai
nėje, bet ir privatiniuose na
muose. Aš neužgavau lietu
vių katalikų — dar-gi juo* 
pagyriau: “8ioux City lietu
viai geri katalikai unt tiek 
jau susipratę ir prakilnus... 
kaip tas ąžuolus kiaulę sąra 
gilėmis... Tiesiog negaliu su
prasti. ko p. Z. nori.’ Gal ma 
no. ji* viena* tebeturi tiesų j 
laikraščius rašinėti* Tuo tar 
pu ncgaliiiui fakto užslėpti:' 
netik "tūlas p-as" tat ir dm 
keli kiti užsiiuidinėja |>urgii- 
bcniinu “Velniško išradimo" 
. - kaip kurių uet piuigai ir 
automobiliui šioje pramonėje 
žlugo. Gal ir tai turi būt Pū
kuojama už “nebūtus daik
tus?"

I išradinėjo reikalingumą neku
riu dalykų. Pasirodė reika- 

. lingu iškelti algas seserims- 
: mokytojoms iki 30 dol. į mė

nesį, nes už tokį prakilnų dar- 
i l»ą, rodos, yra neperdaugiau- 
i Į šia. Garite joms už jų dar- 
i tavimąri.

Toliau klebonas prižadėjo 
' j suteikti ženklelį tiems parapi- 

jonanm, katrie nepraleis nei 
, vieno* mėnesinės kolektos ir 

1 aukos nemažiau kaip vienų 
doJicrj. Pnrapijonys šitų kle
bono pasakymą nuoširdžiai 
parėmė ir prižadėjo neatsilik
ti. Datar pamatysim, kiek tie 
prižadai bus teisingi. Mono 
nuomonė, tai; kad mes savo 
prižadus tikrai pildytumėm. 
nes žmonių sutarimas yra 
-tipresnis už viską. Kur vie
nybė, ten ir galybė-.

N utarta surengti lmzarų. 
Batūras, galime tikėti, bus pa 
-ekmingas, nes musų k lobo nu
yra laitai darbštus. Jo pa*i- 
■ larlmvinm* buvo galima ma
tyti iMtrapijiniame vakare.

Nutarta laikyti parapijos 
-u*irinkimus kas trys mėne
siai. Ant galo sekė rinkimas 
komitetų. J komitetus tapo 
išrinktos sekančios ypato*: 
Petras Pocius, Motiejus Sky- 

i riu*, Jonas Bakšys Jonas 
Raila, Antanas Truškauskas, 
Mykolas Bakanauskas, Pran
ciškus Dapkus ir Pranciškus 
Jonaiti*.

Su tai* komitetais gerb kle

Pullmnno, Brighton Park’o Ir 
Melrosc Parko nieko nepra
nešta. I* kitų miestų irgi nie
ko negirdėti.

5. Centru raštiaiuka* parei
kalavo nuo skyrių, knd pri
duotų jam narių vaidus.

6. Iškeltas iš praeitų susi
rinkimų atidėtas klausima* a- 
pie Centro pagnniiuimą aky- 
rianui inėjiinų ir "ėjimų kvi
tų. Vėl atidėta, ncapribuo- 
tam laikui.

7. Skaitytas sekantis patai
symai prie Kat. Vienybės kon
stitucijos: Skyriuje 2-ine, pa
ragrafe 4-niv.

j) Katalikų Vienybė veiki 
Amerikos Liet. K. K. Fvdera- 
ei jos uiintin ir palaikys arti
miausius ryčius su Federacija, 
gaudama iš josios Centru nu
rodymų ir jmtarimų ir praneš
dama savo nutarimu* ir pagei
davimu. Federacijos Ccutrns 
tnrė* teisę atsiųsti savo inga- 
liotinius į Katalikų Vienybė* 
susirinkimus."

Buvęs skyrius 8-tas, “Kn 
tulikų Vienybė* Skyriai ir jų 
-antikini su Centru”, perkel-l 
tas |s> skyrių 4-tų. apie luitų, 
ir perdirbta* į skyrių 5-tą.

Kun. F. Kemėšis j>aaiškinu 
apie av arl>ų ir reikalingume I 
tų pataisymų. Pataisymai ta
po vienbalsiai priimtu

7. Kun. F. Kemėšis prane
ša, kad J. M. arkivyskuj»a<. 
Mumlek-in. nuolankiai atsine
šė į Katalikų Vienybę. norint* 
ten stipriai yra palaikoma 
tautystė, o viri vyskupai yra 
gerais amerikonais. Angliš
kas tekstas yra kun. Urbos 
taisomas, nes pirmasis verti 
mas nebuvo pilnai taisyklin
gai išverstas. Tikimasi grei
tu laiku gauti palaiminimą 
Kat. Vienybei nuo J. M. arki
vyskupo.

8. Nutarta kuogreiėiausiai 
spausdinti Kat Vienybė* kon
stitucijų, patalpinus arkysku 
po palaiminimų priešakyje.

9. Katalikų Vienybės sei
mas bus šaukiamas, kuomet, 
susitvers dauginus jo* skyrių.

10. Tauto* Fondo reikalai s 
kovo* 4 d. atstovai aiškina iš:

a) Dievo Apvaizdos parap.; 
rengiamasi prie tos dienos am 
kiek galima;

b) *v. Jurgio par. (Bridge- 
portas) klintis pergalėda
mas Tauto* Fondo skyrius 
žengia pirmyn prie iškilmingu 
apvaikšėiojiino to* dienos;

c) Aušros Vartų parap. 
(H’cst Kide) nekuriu* drau
gija rengiasi prie to* dienos;

d) Av. Mykolo par. (North 
Kide) ligšiul tuviui nieko ne
sirūpinta. Tikimasi, kad pra 
«lra rengtis ir apvaikščios tų 
dienų;

e) Av. Antanu |tnr. (Cicero. 
IH.) Tautos Fondo 59-tas 
skyrius ir U Vyčių 14-ta kuo 
pa jau turi komisijas išrinkę 
dėlei n|naikščiojimo tos die
no*. Kovo 4. d. bus vakaru*.

b) ftv. Kryžiau* par. (Toan 
of Lok") delegatas paaiškino, 
kad Tautos Fondo 30-to sky
riaus valdyba laiko po« save 
surinktus pinigu* Kalėdiniu 
Tautos Fondan ir nesiunčia 
Centrui. Nekurio duosniausi 
narini reikalavo, kad išsiųstų 
Centrui. tat ji/ uepaklausė. 
Tuomet tapo vienbalsiai išneš
ta sekanti molinei ja:

Katalikų Vienybės -usirui 
rimas, 11 d. vasario laikytas, 
mtyrė iš atstovų Town of 
laike draugijų, kad tos koki
ai jo* Tauto* ' Foodo 39-ta*

18 SUV KURO ADMI 
NISTRACIJOS.

Knip vien tik siuntinėjimas 
Aim-rikos ga*oliim į vakarų 
frontą prisidėjo prie išpildy
mu sumanytų pienų, kurie pri
vertė Centrai)- viešpatijas 
prie ; minui i. yiu aiškinama < , 
f i ei jaliuosc <i<>kuim-ntuu*e, ku i 
riuos apskrita Suv. Valstijų! 
Kuru Administracija.

Nebuvo nei šešiasdešimt die
nų iki paliaubų pasirašymu, 
kaip, dabar /.inunui, tisas pa
dėjimas kyistjo aut ;s-rsvatus 
tuo laiku, kumiM-l Amerikos gy
ventojai pratimui np*i<-iti be 
vakiuėjiuio autumubiluiis ur j 
dėliomi*. Kas Imtų atsitikę, 
jei m* tu* ir kiti (uuiašų* |u< 

Isiaukojimai. lagiiūuini ir •;> 
: minimo vedimas, n*nlui<in i* 
Maršulo Foch priui>-*iue>. ku
riame sakoma.

“Jei jus neišlnikysiti- savo 
j M-t rolė jo u* sistemos, me* pra
laimėsime šių karę".

Dar aštr< ai* kabli-gratiuis! 
lmvo gauta* -|«aiių 1 d. Jau* 
tarp ko kitu sakoma: “Scmi-i 
toriu- Bvrvuger rašų, Aug--i 
ėiaitsia Koi<'int<ia jam prnii---| 

i ša. kad |>a<lvjmuis taip persi
mainė, jug militaris vi lkimu, 
turės būti |a-nuaiuyti»*, j< i 
nebus galima gauti daugiau); 
gasolino kan* fron’e”.

A*tuoniaf<l<*.-imt nuošimčių j 
talkininkų rriknlaųjamoj** n<4-j 
rolėjaus išdirbių Curaono Gro-| 
vna išsitarė, lapkričio 21 <*... 
buvo iš Suv. Valstijų ir Wnl- 
t«-r H. Long. Britų Kolonijų < 
Sekretorius ;>a*iuntė ypatingą 
padi-kojimą Kuro Adtninistra- i 
vijai už grrtii atliktą darluj ir 
už visą veikimų Amerikos a- 
liejų išdirbusi ‘ j

Gaaolino ir kilų ; mtrolėjau* 
išdirbių taip greita* ir tuip I 
tvarku* išsiuntimą* buvo tik 
galimas, pasidėkojont veiklu-h 
mui Natioual Pet rulvuui War 
Scrvice Cmnmitti-e. veikiant t 
išvieu *u Kuro A<lmini*trari-

Fiulandtjo* prekyvietė* 
bu* neužilgo atdaryto* 
Amerikon pirkliam.. Karės 
Pirkhhos Bordas pra
lieta, kad dabar <*ina Finlan 
dijoje taryluM, kuriomis Ame
rikon pirkliams bus kugva in- 
eiti j tą ?alj.

šiandienų ž'inlandijoje rei
kia čeverykų, drabužių. va
tus įvairių motinų, kaip ir

aiškių priežasčių trukdo tiul
io* kovų už laisvę, m-*iųsdn- 
mi j Tauto- Fondu Centrų pi
nigų nor* tų pinigų nuolat n-i- 
knlnuia it Tauto* Fondo ir 
Lii-tuvos valdžia ir Jonius mi
sijos Paryžiuje ir Šveicarijoje. 
Be tu susirinkhnn* mano, kad 
minėtu Tanios Fondo sky
riam; valdyta elgiu*. netei- 
ringai, knd ji užvilki *axo 
skyriaus uuriua. kurio be abe
jo m* tam -lideta aukas dėjo, 
kad jos Imtų laikomos Cliien 
gos Itankive, ls-t tani, kad 
butų tuojau sunaudoto* Lie
tuvos laisvė* reikalam*. Su 
sirinkiuui- labui apgailestauja 
l«nošų pu-mlgimą ir ižretškin 
pageidavimų, kad viri lietu 
vių katalikų reikėjai savo tė
vynė* laisve* reikaluose veik
tų nuosekliai ir energingai, 
žiūrėdami vien lariuvos rei-

automobilių, traktorių ir kito
kių ūkė* įrankių.

Knekamn. kad Im* sudaryta* 
Ifdsingforsc tnrpnlijantinis 
komitetas, kuris iluo- visu* už
sakymus dvi įvežimo įvairių 
prekių Finlandijon iš alijantų 
valstijų. Kaip tn* vi*ka* bus 
v--dilina dar tikrai nežinoma. 
Tui bu* pranešta už kelių die
nų. Pakol tni įvyk* patariamu 
Ameriko* pirkliams, susižinoti 
su *axo korc*|Kin<ientai* toje 
šalyje, reikalaujant sužinoti 
įmo Amerikos kmisulio upie 
tikrą dalykų stovį. Ameriko* 
konmli* ll<-l.-ingf<ir*)- tuose 
taryntaose turi artimus santi- 
kiu* ir mu uitiems pirkliauti 
su Fiulamlija suteiks visus i-a- 
tarimu*, kas n-ikia daryli. 
Taip apsižiūrint, muiioiun, jog 
Ameriku* pirkliai sutaupys ne
mažai įniko ir gulės greitai 
praib'-ti dnrlm.

PAIEŠKOJIMO.
l*at«'Ak>tu rimt'*.y tr luujatatnų. |m« 

HriAlH IU H Kutino KUb. Telkiu |««. 
slkbur huarlAAtt »• iTAfirtuiM* lt nisrsa'lMU Miaiiituril nu dratml*. Mrl* 

dilu AlalHctHl 4»t mlutnda Mslrroo: 
J*ntatr Uro KkUtmki
tl«tw<r»1 llo*c>tlu] St (ta troli XIt. lt

ANT PARDAVIMO

L. R. K. Labdaringos Sąjun 
gos Centro Valdyba:

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney ai La*

v. w. anonsus,I
ADVOKATAS

Dr. M.Stupnicki

Pinu. Kun. K. Urbonavičių*, 
20 Web*ter St, 

Brockton, Moša. 
Vice-pir. p lė B. Vaškevičinti.

71 \Vnrwick St., 
Ncaark, N. J. 

Vice-pirm. J. Kiekis 
583 Jludson Ava, 

Rochesler, N. Y.

Sekret. L. Simutis, 
456 Grand St, 

Brooklyn, N. Y.

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Car*on 8L, 

Pittsburgh, Pa. 
Ižilo glolN-ja* Kun. F. Kemė&i* 
Iždo globėjas J. Grajauskas, 

2916 Serali SL, 
4943 W. 15 SL, 

Cicero, Dl.
Pittsburgh, Pa.

Vienybei. Tikimari tram*-
IMTU*

•kyriu* laiko neiš*iuntęs į
C.M.. i KalMini

Italų, o m-utaižinndami į idė- 
jintQ prieGnjnkų s gitu*) jų DB. S. VAIKIU*

-v J”. »' •
M ..tji - 4 •• • 2.™^* šunakių t n auui ia; į j

Dr. M. T. Strikol
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SUIMTAS SOČI JAUSTAS 
ZALATORIUS.

i

Praeitą žeštadienį delekti- 
vai McFarland ir Cartan sto
vėjo žale banko* Peoplej* 
Trnst and Barinę nnt kampo' 
47 gat. ir Aahiaud avė. Jiedu , 
tėmijosi. nr kartais iš kur ne- ' 
pasisuks bankiniai plėšikai 

Staiga pro juo* praėjo jau 
nas. sumenkęs vaikinas. Mc- 
Farland pasižiurėjo į ji. gi ju 
j McFarlanda. Vaikinui pra
ėjus McFarland ir rako kitam 
detektivui:

“John, čia praėjo Zalato 
rius. Atsimeni jį?“

Detektivai pasileido paskui 
einantį 47 gat. j rytus Žala to 
rių. Ir Sis suuodė, kas dedasi 
ir ėmė bėgti. Pasivijo jį nž ke 
lių blokų. Detcktiv.nu prisic 
»o Saul.v ii.

Paimtas policijos nuovadon. 
Pas jį atrasta “counter-če- 
kis” ant 820,000 Centrai Trasi 
Comp. vardu. Pasisakė, kelis 
mėnesius jis gyvenęs Town oi 
Lake.

Zalatorius kituomet bnvo 
Mtirose lietuviškų socijalistn 
vyriausias vadai. Jis su kita 
cAbrn H 8tate Bank of Chica- 
(0, knr jis dirbo, suktybėmis 
Ugavo 840,000 ir pabėgo. Tai 
buvo rudenį 1917 metais. 
..Puniai detektivai McFar 
lute fl buvo pagavęi Montana 
vubtijoj ir gabeno į Chicago. 
Bot H traukinio Zalatoriui pa- 
Ugo.

McFarland už tai turėjo nu- 
kentėti nuo savo viršininkų. 
Bet dabar jį pats ir sugavo.

NUŽUDYTA DETEKTIVAS 
HOSNA.

t

Policija ieško žmogžudžio.

Praeito šeštadienio vakare 
detektivai gavo žinių, jog |»- 
licijos paieškomų kišenini va
gilių Vogei galima a'trnsti 
Ryano saliune. 14<Ct So. Hals
ted gat.

Nurodyt an stdiunan nuvyko 
dctektivas Jnines Uostui. pasi
žymėjęs vagilių ir kitokių pik
tadarių gaudyme.

Kaip tik jis inėjo šaltumui, 
tuojau* j jį imta šaudyti. Ami 
dė pats Vagiliu* Vogei. Betek 
tivui nebuvo progų- |m-inmi 
įloti savu revolveriu.

žmogžudį- |mllėgo. Ih-tek 
tiras |uiimtas ligoninėn mirė. 
Prieš mir-innt nuolat ji- t vii 
tino, kml jį pašovė Vogei. n-i 
kia ji- suimti.

Keli šimtui |iolieijo* stojo, 
dariniu ieškoti piktadario. Nu 
imta* sali įmini n ka* llymi ii
jo luirtenderis. Tasai -aliutui-' 
policijai Imvo žinomu., kuip" 
piktadarių sueiga. Nu jai- *ėl. 
ravo-i ii luti, -aliutiiiiitikn-.

Uosiui |ientaug |Ui-ilikėjo 
savimi, jei ji- vienu- ėjo to 
kimi |Mivojiiigoii vieton.

S|M*-juma. jog tai lutio tyčia 
užtaisyti <l<t< ktivum- -|ni-t:ii.

NORĖJO ĮSILAUŽTI SA 
LIUNAN.

fi< i dnrbo -kyrini <Lir nenž 
t padaryti ofen 

»yrų <lar Tautos -Ventėje, šv. 
Kiititniero dienoj. Kiolaugi 
ši . Kazimiero dienoj pripuola 
užgavėnes ir kndnut'i toj <lie‘ 

11 toje visur vrn returiuini |gi-l- 
'linksminimo vakarėliui, tni 
šv Kar.iniieru dii r... apvnikš 
ėiojimnr tn|«. nnk. lia- pinnon 
te.ičlioii pavėnės, tv. į kov<e- 
•• >1. Tunte uadelJi<>nyj lui’ 
sušaukti parnpijinėii švelni 
nčti visi Brigliton |mrko Ik*, 
tuviui; Im* prakalbau ir iš
nešta* protestas prieš šiandie- 
niniit* lietuvių tautus priešu*. 
Tuojau tapo išrinkta* komite
tą* surengimui to npraikšėio- 
jimo ir Immlrija puntmiuimni 
piuteito;

Nuo S I. R K. A. 15-toi 
kuopos:

J. S. Žakas.

Nuo |« D. N. 29-1<v kp.: 
Knr. Tiuikumi-.

K Aušra- Varto par.: 
N'no L. Vyčių 24 kuopos: 
Nim. Palikinti*. •
U Av. Kryžiau- par.:
Nuo S. L. R K. A. 85 kp.:j 
N. I/įkaitė.

Pirm. M. Mažeika. 
Rašt. Pr. Zdankus.

Padaryk Sutartį Šendieną!
Tel. Canal 2655

Chas. J. Pansima
Fotografistas

i

PROTOKOLAS

KATALIKŲ VIENYBĖ.

DRAUGAS NELAIMĖJE!

IS BRIGHTON PARKO.

It BRIGHTON PAIKO. -»/

IV.

kn«T

SUAREŠTUOTA 4 VAIKAL

■

i

Carry 
Iitl4 IVM 
areštuota 
vyriausias

nelaimi nori 
t tam tiks- 
jti juk turi 
ir už-iėmi-

• •

SUAREŠTUOTAS UŽ NAMŲ 
PADEGIMĄ.

nauju dar- 
li***H»g lir- 
fiziškuoju 

l i.'hi- ta>nd*U 
•lircklntiii-

Vite-pirau 
8t
rašta.

Izevin krautuvėje 
Mudinuu gut.. su- 

4 vaikai vagiliai, 
iš jų II metų.

ha*Jkx. aada'al. fabriV* Ir • teati ir teafe yra 4 

PAIN-EIPELLER

PIRKITE KARĖS TAŪPT-
MO ŽENKLELIUS (WJJ.).Į

ktilėjinitin. 
iro mirštant L 
tai imšrlęe, knd 
mažai utkn*i)»ln- 
j ju prisimeilin'*,

I • •■•••nėr’
iirislo Irau- tĮn|w; reikalingi.

636 W. I8th Street

T

-ir

\e|s.| tolinusia 1
|i.iiom<.i pmsidė

l‘< r t<;,|. |gi-kolo 
liuja. l-.bi lik. Im 
lai vniiouni •lurinninkni.

Ihivti-icji piiiiK--niųjų |<n— 
kolų darbininkai 
išnaujo darbuotiem 
lui. K i<-I.vietui- iš 
nuo aviu r ikiilit i 
mų

Gi .■rtoilii?u<.li 
l.iuiukų butiu-

. •.ainiui- dniktn-
I zl ilg-liiii. ako
Iimi Javin.' ūmo

< lai te.
Direkloiiu < laike nuimi, 

jog vi-l pirmiau |msk<>l<*- n*i- 
kidai* dirbusieji ir vėl ap-iim 
ia juilmriniili šalini ir vyrian- 

-ylsi. .Ink lai put i i jot ini- ta- 
• Inrim-.

Ii inti.li*' jau yru laika- 
gaminln*- pii.- “Perguli’— |m— 
kolo»* kniiip'iiiijos. kuri pra- 

J »i<lė» linlnmlžio i.irmumi- <li*' i . '
I iiomt.-.

PARODĖ K A NAUJA.

Ilniiiim.iide Mr-. Nu tm Slnr- 
eli. iinšlė, itžliiiko Imrdingie- 
•.•ietium- knmliuriu-. l’nieilų 
-<'kum<li<-rii v.-il.'nrienė*. metu 
vidun inėjo Itunlingierius 
l'ulritk ll.vmi ir turi* našlit 
Ntnreli, sėdinėtai prie stato su 
Retortai* burdingii*rinis:
“Aš turiu jum* kų tokiu 

mtuju
“I’nrudyk**, imsnltė Mr*. 

Nt«ir*4i.
Tuomet Itynn iš-ilniukė iš 

|mi on-rkolo *klerim kirvį ir 
prmb'jti su jnu plušyli i*ukn- 
rieniniiju tu-iu-.

Kol liiinlininerini jį mllvė- 
ji- imšlei |H*r*ki*4ė galvų, 

kitom |*-rkirto veido.
Ifyuu pnimbi 

Mi*. Ntoreli

llyiin už. 
M n*. Ktorrh 
vusi iliiiiin- 
lUUs.

šiuifidir. ly. vasario 18 d.. 8 
į’id. vak. iši Jurgio |tuiapijo- 
j-lelniiiėje, V.vėių kambaryj 
įvyk* Lietuvos Vyčių Cliira- 
go- Apskričio kuopų pinui- 

Ininku ii Apskričio rragiamo 
vakaro A r va n Grot to Temple 
teatre skelbimo komisijos 
-vnrbn* -usirinkimn-.

Pirmininkai L. Vyčiu kuo
pų, pngiiliiiiių prie CliicngM 
\ p-k ličio, malonėkite suva

žinėti.
Ig K. Sakalauskas, 

L Vvėių t'h. Ap-kr. pirm.

Katalikų Vienyta'-* teatro 
iiiėiie-itii* -ii-irinkiinas atši
ltu* iiiurninke. kovo 11 <1.,
Ilgiai ''Iii vai. inkare. Dievo 
\pVi-ixdon pat. svetainėje, (18 
ir i tiioti Avė.), 
K l iečiamo delegatus 
m- skaitlingai tit*iinnkvli.

Valdyba.

Lietuvos Vyčių iki kp. susi
rinkimas įvyk* ketvergi’, va
sariu 30 <1.. 7^11 vai. vak.. 
taižnytinėje svetainėje, prie 
\V. 44 ir Fnirfield gatvių.

šin siisirinkiman kviečiame 
ntsitankyti visas narius, nes 
yra taug svarbių svarstymų. 
Keikės apkalbėti dviejų ren
giamų vakari) reikalai.

Kp. Valdyba.

Nuimtoj, insorio 22 d. p. 
J. J. Kitas svetnim'*je, prie \V. 
Ki ir IVimhI gatvių yra n*n- 
gtauia* vakaras *ii grožiu pn>- 

I gramu, kurį išpildys 1-, Vyrių 
linž.iiytiui* cluiros. Visas pri
ims yra skiriniiui* parapijos 
munku.

Ihigliton|iurkieėiai ir iš a- 
.lirlinkių, |Mtrwnkime šį valui. 
. y skaitlingu atsilankymu,-nes 
u - mta iš to bus ne kam ki
tai :. kaip tik mums patiems.

Neilėlioj. vasario 16 d. Tau
tos Fomio <M> skyrius taikė su- 
-irinkimų. Nusirinko gražus 
būrelis narių — mėnesinių mo- 
kesčių mokėtojų. Visų-pirnui 
knygų peržiūrėjimo komisijų 
išiiuvė rn|sirtų. Paskui iždi
ninku*. p. Jovaišas, pranešė, 
kiek Tunto* F<mdo skyrius y- 
nį išsitmlęs'pinigų j Centrų ir 
kiek dnr turi neišsiųstų. Pa
žymėjo taipgi, knd Imtų visus 
pinigu- išsiuntę**, liet kadangi

; dnr ne visi |m*ižadėję priita- 
turėjo ,]nv,-. iiuluui Kndungi dalmr

(I’ulmign nuo it pust.)

IU. SI. .Iuceviri:i kuiliu, knd I 
Katalikų Vienyta-- Centro su : 
virinkime Imtų išdnulnnii ra* 
|M>rtni nuo kolonijų iš viso 
veikimo visokio-e sritys**. 
Tuomet ši organix.*icijii pilnai 
užimtų savo vidų. 

Cliimgn, lll.lknllm tame dnlyl;.-, 
ir veikė- Ketm'ėis kalboje i 

ilidesnės agitacijos, prie phi 
‘ te.-nio aprašymo apie Kn!. 
l’ienyta; laikraščiuose. I’alik- 
ta lankytojam* vi-uomcniškų 
kursų nišimdi apie Knt. Vil
nyta; į laikraščiu*.

11. Pakelta* klausima* nr 
priderančiai ir taktiškai pa
sielgė Knt. Vienybės antra* 
skyrius (Cicero, III.), protas, 
tuodnmns prieš “Uetuvo*” 
dienraštį, nž leidimą gandų n- 
pic visuotinų nebią ir išreikš
damas jo nefiagt«i<!avimų 
Tas to skyriaus žygis užgir
ius. Priegtam susirinkimas 
vienbalsiai išnešė sekančių re. 
žolinei jų:

(Bei disciplinos tų rviidin 
cijų prnleiilžinim*, m*s kol kai 
nieko netnlpiname m*i nž sei
mų nei prieš jį).

Išreiškė jinp-idaiimą. 
Am. Liet. Tarytai |wiitntų į *«. 
vo rankas vedimų visų svarbių 
šio momento reikalų, kaip tai: 
organizavimų karininkų, pris
tatymų Ueturai maisto ir dra
bužių.

12. Pirmininkai, Matas Ma
žeika, užtari* susirinkimų, 
knn. F. Kemėšis atkalta’-jo 
maldų.

IX U B. K. 2Mb kmųm į«ta 
vė Centrui gl.CM) kaipo duok
lę už du meta*.

14. Atstorai:

Nuo Centro: 
Kun. F. Kemėšis, 
Matas Mažeika, 
Pr. Zitanku*.

Iš Dievo Apvi*isdos |sir.. K. 
Vienyta'** pirtim skyriaus: 

Adomas Ktulginskn**. 
Nt. Juceviėta.

Nuo parapijos: 
V. Jodelis.

A|mštališkos Maldo* dr-jos: 
Mur. Aianlienė.

Mot. Nųjungo- Xėio- kp.: 
Mar. lh*miitr.

Altorim'** draugijos:
A. Nnsnnusknitė.

Iš Av. Antano par. (Cicero. 
Illinois):

Nuo Knt. Vii-nybės antro 
skyrtans:

J. Mozeri*, 
Juozas Mockus, 
M. Vatancienė.f' 
J. Aliogvris, 
Don. I’oMiika, >

LAIME IR
SVEIKATA

Tni ilu m nukiriatnii dolykii. 11! 
t*i i» Kvetkuta vali Imti tik im-1 
ini-t. kaih nervai Kvriki.

Tuksiančiai žmuiiių kenčia <%l 
Į in rvišktiUKi, ue« jų is-rvai ausilp- 
! iiėju ir išira. NrrviOma žiihisu* 
Į gnitai uŽMiraiinn ir supykdn iki I 

, milui itnikbi. Viską- ja*'1 netinka 
ir nlr<H)<i. I.vi*i lyg siisilniy, 

. Kiti irgi j|,ri'* ji ir tyčia erzina jį.
'. Kilti. F. 
raginu pti*

X<*nišk»« imitgn* pat- kenčia ir 
' |ui<lnr» kmlčjunų «aii> nrtinė*. 
Ittirma. n *hi<< Miuirkumu nlMuaiin 
i nuo Havęa v i-a* savo prii-tieliu* 
ir jmš.plnmu*.

Noriul nuraniiiili nervu* ir iš
gydyti juo*, vartokite žiiHtnui gė
rimą — ihpi) Kuatiprintojų — 
l'artogtom. Dideli* buleli* kaštuo
ja liktai 1 ilolrrį.

Galima gauti šituo adrem:

APTEKA PARTOSA
160 Seoood Avė., New Tok 

N. T. Dept L 4

Nuo vidurių mnveikutno reakaa 
imti aalilaiiiiii* Partola. Dėžutė 
kaštuoja 41.00. (L C)

ANTANO DRAUGUOS 
ADMINIBTRACUA, 

Vankegaa, HL

i Jankauskas — pirm.

Chicip, IIL
Prnnešn risiems savo kostumi’riama ir draugams 

jog aš prrsikėltan j Vailkovirinus huvnsin studijų. Ma
nu galerija ištaisyta |mgal naujausios mados ir tikiuosi 
kad darbus bus atliktas geriau ir greičiau kaip senojoje 
studijoje. Taip-gi iš tos priežasties duodu visiems pa«i- 
nnivloti »n Eemešnionv kulnam paveikslų.

Meldžiu visus atsilankyti persitikrinti, o aš iš savo 
pu*ės .•dengsiuod nžganėdinti kiekvienų.

I-KIRI*K IR KVX.1VDOK.
81.50 VERTĖ8 KUPONAS $1.50

mum ere enr kirkviean HevUloa pamkaly, srr*« <1*1
v.-nm Ir <1*1 vrouviu. *rr** nuu ra<mo>. K 4.. 1*1* m. Iki :1
•I IrrrV.- I>l* iu.

Xlrl<UI<i ntrta*k,li ii nekali. > p*u*lu<l nrbn t*l*rnnu»Oami c*- n«l 3«W.
Vllitkeviėinu- vietoje

CHA S. P. PANSIRNA FOTOGRAFISTAS.
636 W. 18th STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

• p. aa. rnemen • OtL. M WoMteM tfe. Urs Vate N. Y. /.

Pražudytas Gyvenimas
arte

Girtuoklio Japąrintia
Šita knygelė vos tik išėjo iš epeudoe. “Draugo 

rota laida. Tori M pataptas.

“1 
<Wi k

ir tara

KAREIVIŲ PARODAVIMAS

Vakar prr (liiragų j tiram 
stovyklų nukeliavo muši) vals
tijos aštuntas jiuslukų (nige- 
rių) pulkas, undni parvykęs 
iš Pra nciiaijus.

<*lii*agon kareiviai atkelia
vo apie ‘14*1 ryte. Iš I-a Nal|e 
•■eležinkelio stoties jie numar- 
Savo j (oiiseumų. kur jiem* 
buvo parengti pietų- ir jirdin i 

priėmimą*.
Po pietų kareiviai _ ____ ___

latnulavimų miesto gatvėmis.'illigai Tunto* Fondui yra 
Tuojau* įsi 4.1*1 -i 
kiniu ir iškeliavo j Grtinl *1 
vykių.

Suareštuotu- Frank Posl.-n. 
L 1946 Vest Imki* gat.. kur* 

mėgino įsilaužti saliunan. 27.*»s, 
y<MŽ Madison gat- apiplėšimo į **

Sekmadienio ryto |«o mini. 
11X41 No. Morgą n gut. namuo
se |*ukil<» gni-rns. Tie nnmni 
priklan-o Gi*orge Kutkn.

Gaisrininkai Veikiai nuvy- 
ko ir |mkilusį gaisrą užgesino. 
Bet viduje suuosta kerosi no 
kva|mnis. Gaisrininkų virži- 
įlinkas liejic suareštuoti Knt-

.<„..., ............. . tni nutartu
*“■1 nieko nelaukiant atsikreipti j 

Iui-ižudėju-iu* ir tuojau visus 
pinigus kiek dar vm neiMųs- 
tų. (421 dol. (iltį*, su imsižmlė- 
jiisiais) išsiųsti Tunto* Fondo 
Centrui.

Briglitoti|uirkiškis Tautos 
Fondo skyrius, kaip pasirodė 
iš raportų, yra gnnn pasidar- 
latvę* aukų rinkime. lunke 
Luiavėa Navaiti* j»rr prakal
iais ir jm namus surinko virš 
pusantro tūkstančio dolierių. 
Atminus, kad ši kolonija yra 
mažiausia iš visų kolonijų

<M

Skaitytojai renkite biznierius kurie 
garsinasi “Drauge”

Trumpu laiku išeis iš “Draugo" spaustu vės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nnuja, maMaknyge

RAMYBE JUMS
Ji tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaitalya- 

tės Nartams, ir Marijos Vaikeliams ir kt Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žinusio* maldos H “Sultinio”, "Sveika Marija". "Pulkim ant failų", "Maldų 
Knygelės”, 
viikn.
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