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METAI-VOL. IV. No. 47 

Lenkai prieš Lietuvą 
Baisus teroras siaučia 

centrą lėse šalyse 
Maršalas Joffre - čekų armijos 

vadas 
LENKAI NORI ISTORINĖS! ČEKAI EINA ANT SAK 

LENKIJOS. ŠONUOS. 

Lietuvai grūmoja pavojus 
nuo lenku. 

VARSA VA. vas. 25. — Len 
kų kariuomenė pasekmingai 

Kariuomenei vadovauja mar
šalas Joffre. 

Berlynas, vas. 24. — Visa 
Vokietija sujudinta nepapras-

TERORIZMAS SIAUČIA VO- menė visgi paskui minias įvei-
KIETIJOJ, AUSTRIJOJ 

IR UNGARIJOJ. 
kė. 

-

Šimtai žmonių žuvę Bu
dapešte. , 

varo kampaniją Lietuvoje i r ' tu truksimi, kuomet paskelb-
taippat provincijose rytuose \ t a , kad Sekų .armija briaujasi 

ant Saksonijos. 
Pranešama, jog maršalas 

Joffre yra vyriausias čeku ar-

nuo Brest-Litoksko. 
Bolševikai išmušti iš Minie-

wicz, Volini^'oj. Paliko jie ten 
lenkams daug armotų. amuni- mijo* vadas 
cijos ir šarvuotii traukinių. 

Paskelbta lenkų padaryta j JOFFRE PRAGOJĘ. 
sutartis su vokiečiais, sulig 
kurios lenkams leidžiama už- Praga, vas. 24. — Vietos lai-
imti Lietuvą ir Voliniją, taip 
pat pirkties karės medžiagą 

kraščiai pranešė, kad Čionai 
atkeliavo maršalas Joffre ir 

nuo vokiečių generolo Hof f- gen. 1 Vilei t su savo štabais, 
mano armijos. Pažymima, kad maršalas 

Taippat lenkų valdžia viešai!.Joffre paskirtas čekų armijos 
paskelbė parėdymą militarinei štabo viršininku. 
ir civilei augščiau paminėtų 
provincijų (?) okupacijai. 

Tas reiškia, kad lenkai no
ri Lenkijos rubežius praplėsti 
ligi buvusių istorinių rubežių. 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
SKERDYNĖMIS. 

UNGARIJOJE SUKILO 
BOLŠEVIKAI. 

Valdžia atsisako pripažinti 
Bavarijos tarybą. 

Užpuldinėja jie vienuolijas. 

Agram, Kroatija, vas. 24. — 
Ilgai laukiamas bolševiku pa
kilimas Pngarijoje pagal taus 
prasidėjo siausti su visu pašė
limu. Pakėlė jie baisu terorą 
kuone visoj šalyj. 

Mieste Kislinafeld bolševi
kai su kulkosvaidžiais įsi
kraustė j bažnyėių bokštus. Iš 
ten jie šaudė i žmonių minias 
ir į valdiškus bustus. 

Budapešte sukurstyta žmo 
niii minia užpuolė Sv. Marijos 
P. vienuoliją. Bet veikiai bu
vo atmušta. 

Paskui tenai buvo suareš
tuotas bolševikų vadas Belą 
Kuhn. Žmonių minia ištempė 
jj iš kalėjimo ir padarė jam 
irala, klykdama: "-Žmogžudį, 
tu žudai mūsų brolius! 

Berlynas, vas. 24. — Bava-
/4jos sostinėje Munielie bolše
vikai sutvėrė tarybą (sovietą) 
ir šitas pagrobė šalies valdžią. 

Taryba pareikalavo, kati vo-
kieėių valdžia ją pripažintų. 
Bet susirinkimas VVcimare at
metė tą reikalavimą. 

Po to visi Bavarijos soeija
listai atstovai apleido susirin
kimą "VVeimare ir iškeliavo na-
m o, Bavarijon. 

Bolševikai ir šiaip radika
liai soeijalistai Muniche pas
kelbė skerdynes gyventojų už 
premjero Eisnerio nužudymą. 

Pačiam Aluniche veikia pro-
letarijato diktatorystė. 

PREZ. WILSONAS IŠKE 
LIAVO WASHINGTO 

NAN. 

Berlynas, vas. 24. — Vokie-' 
tija, Austrija ir Ungarija atsi
dūrė terorizmo ugnyj. Žmo
nės kaip padūkę, skerdžiasi. 
Austrijos laikraščiai tvirtina, 
kad į tas visas šalis gal įsi-
verž talkininkų armijos. 

Vokietijoj visas anarchijos 
centras yra Bavarijoje, kurios, 
sostinėje Muniche aną dieną 
atlikta baisios žmogžudystės. 

Munielie paskelbta karės 
stovis. Bolševikai- darbuojasi 
paimti savo rankosna šalies 
valdymą. 

Augsburge karės stovis. 

Karės stovis paskelbta \r 
kitam Bavarijos mieste Augs
burge. 

Aną dieną to meisto gatvė
se įvyko milžiniškos demons
tracijos. Prieš demonstran
tus pašaukta kariuomenė. Len
gvoji raitarija ir jurininkai 
veikiai apvalė gatves, vieto
mis papliūpa šau< lydami į 
žmonių minias. 

Valdžios kariuomenė užėmė 
miestą Hanau, Prūsijoj, km* 
buvo laukiamas kraujo pralie
jimas. Kareiviai tuo jaus nu
ginklavo bolševikus ir suareš
tavo jų vadus. 

Austrijos sostinėj Viennoj 
siaučia neramybės. Ir tenai 
bolševikai ima terorizuoti gy
ventojus. 

šimtai žuvę Budapešte. 

Ungarijos sostinėje Budape
šte šimtai žmonių žuvę gatvė
se. Įvyko ten visa eilė susi
rėmimų policijos su žmonių 
miniomis, sukurstytomis bol-
še,vikų-teroristų. 

Mieste paskelbta karės sto
vis. . , 

Minioms vadovauja bolševi
kai vokiečiai ir rusai. Kai-
kurias viešąsias įstaigas jie 
jau buvo užėmę. Bet kariuo-

Westphalijoj terorizmas. 

Kunoe visoj Vokietijos pro
vincijoj Westphalijoj kariuo
menė mušasi su bolševikais. 
Visas indnstrijmis distriktas 
vienoj ugnyj. 

zmomq, kuone visur 
valdžios kariuomenė ima vir-
v 

sų. 
Bet krašto sukontroliuoti 

neįstengia. Nelengva tas pa
daryti. Daugelis buvusių ka
reivių stovi bolševikų pusėje. 
Daugelį žmonių bolševikai pri
verčia imti ginklus ir veikti 
prieš valdžios kariuomenę. 

Žmogžudysčių pasekmės. 

Praeito penktadienio žmog
žudysčių pasekmės Muniche 
vra tokios: 

Nužudyta: premjeras Kis-
ner; karės pasekretorius Jah-
rels; vidujinių reikalų minis-
teris Auer; atstovas Aesel; žu
vęs ir premjero užmušėjas lei
tenantas Areo-Vallev. 

• 

Be to šeši kiti ministeriai 
sužeista, iš kurių keli neper
gyvens žaizdų. 

(latvėje buvo nužudytas tik 
vienas premjeras. Visi kiti-
gi nužudyta*1 ir pašauta stei
giamojo susirinkimo bute. 

Vokietjai grūmoja pavojus. 

Didelis pavojus grūmoja 
Vokietjai. Anarchija ir tero
rizmas iš Bavarijos gali pra
siplatinti po visą Vokietiją. 

Turi jau laimės ir dabarti
nė vokiečių valdžią. 

Aną deiną naujas premjeras 
Scheidemann kalbėdamas sn-
susirinkime pažymėjo, jog po 
valdžios kojomis traška žemė. 
Turbūt, trumpoj ateityj pri
sieis griūti visai respublikai. 

SUIMTA BOLŠEVIKAI 
PHILADELPHIJOJ. 

Pas juos atrasta kurstantieji 
žmones raštai. 

Philadelphia, Pa., 
V i e t o s t e i s d a r v s t ė s 

v a s . i-».).—— 

m e n t o a g e n t a i gavę 
departa-
ziniu JS 

Ne\v Vovko suareštavo dešim
tį radikalų bolševikų kubaivn 
ir ispanų. 

Pas juos namuose atrasta ir 
paimta daugelis išdavikiškų 
raštų. Pasakojama, jog suareš
tuotieji turėję artimus ryšius 
su suareštuotais Ncnv Yorko 
bolševikais. 

Suareštuotieji nugabenta fe-
deralin bustan ir tuojaus im
tasi peržiūrinėti pas juos at
rastus raštus. 

Vokietija gaminasi Konsti
tuciją 

AIRIŲ KONFERENCIJA 
PHILADELPHIJOJ. -

Airijos laisvės reikalams pa
aukota pusantro milijono. 

Philadelphia, Pa., vas. 24.— 
Čionai įvyko skaitlingas Ame
rikos airių suvažiavimas. Pa
daryta rezoliucija, kad Airija 
daugiau nepriklauso Anglijai 
ir pati apsispręs apie tolesnį 
savo likimą. 

Didelis buvo airių entuzi-
jazmas Mus i c salėj, kuomet'su 
apsisprendimo rezoliucija pas
kelbta Airijos platforma. 

Kai]) bematai airiai paįrijo-

Didelė doma atkreipiama i 
darbininkų reikalus. 

Weimar, vas. 25.—Vokiečių 
steigiamojo susirinkimo kons-
titucijinis komitetas uoliai 
darbuojasi konstitucijos reika
lais. Konstitucijai pamatinius 
dėsnius pagamino kabineto 

kiaraa gyventojams visokia 
laisvė, tikėjimo liuosybė ir pa
dėta pamatinės teisės mokslui 
ir. dailei, kuomi kiekvienas 
pilietis gali pilnai naudoties. 

Darbininkų klausimas. 
- • v 

Darbas, kaipo didžiausioji 
I ir svarbiausioji tautos gery-

personalė laisvė kiekvienaM 
žmogui, gvarantuojama nuo-

, savybės nepaliečiamybė ir paš-

narys, Hugo Preuss, tų reikalų ^ s p o c i j a i į a i apdraudžiamas 
žinovas. Konstitucijos komite- konstitucijoje. Gvarantuojama 
tan ineina žymiausieji vokie
čių mokslininkai. 

Susirinkinie konstitucija jau 
du kartu buvo skaitoma ir t o s patarnavime slaptvbė, 
aptariama. Keli originaliai pa- S u l i g konstitucijos .šalies 
ragrafai sutrumpinta. Kiti vi- vvriausvbė kas metai paskirta 
sai praleista. Visoj konstitu- dieną tmi s a v 0 p o s ė d į i r m i s l 
cijoj ineina išviso 1000 para- k i r i a i r p a t v a r k o reikalingus 

šaliai valdininku rinkimus. grafų, kurie atsargiai ir vi
sapusiai apdirbti. 

Visa konstitucija padalinta 
į septynis skyrius. Pirmasis 
skyrius pavadintas "Tauta 
ir jon ineinančios valstybės". 
Sekamuose paragrafuose sako
ma, jog vokiečių tautinė teri
torija susideda iš visų buvu
sių vokiškų valstijų, kaip ir iš 
kitų valstijų, kurios po plebis
cito norės prisijungti prie Vo
kietijos. , 

Naujos Vokietijos respubli
kos vėliava bus juoda-raudo-
na-auksinė. 

Viename paragrafe pažy
mima, jog šalies pildomoji 
spėka priguli patiems gyven
tojams. 

tai paklojo pusantro milijono 
dol. pirmiems Airijos reika- Pripažįstamos tarptautinės 
lams. 

Kalbėjo 

Londonas, vas. 25.— Gauta 
oficijalių žinių, kad vasario 
20 dieną nužudytas Afganis
tano emiras Habibullah 
rvlian. 

teisės. 
ir Jo Eminencija 
„ . . . T. v'; Trečiam konstitucijos sky 

kardinolas dihhons. J is pazv- . . v TT i • *« i • rm,J pažymima, jog vokieti jo:-mejo, jog airiai pilnai pare- ,,•,' • v. A . , . . f ? , ,„.1 x ' . , respublika pripažįsta visokias mia prezidento H usono taikos ,. - • , . • ,. tarptautines teises, katros ne-
plenus ir anai turi jame di- • v . ,. 
,v. . T .x., ... , . ra priešingoms pamatiniams sa 

džiausią pasitikėjimą atgauti ,. . 
v ;. *. . . ''. r .,. , lies įstatymams, 

savo saliai laisve ir nepriklau- ^ ,. . « . , . k l keliais paragrafais sutei-somvbe. I 

Jstatymdavystės organas su
sideda iš dviejų butų, žemes
niojo ir augštesniojo. Prezi
dentui leidžiama sušaukti par
lamentas bile kada, jei to rei
kalauja nors viena trečdalis 
atstovų. 

Konstitucija gali but pakei
čiama, jei su tuo sutinka dvi 
trečdalys atstovų iš jų pilno 
skait liaus. 
Prezidentas ne jaunesnis 35 m. 

Vokietijos prezidentas netu
ri but jaunesnis X> raet 
Pirm išfinfcTmo jis turi h\\4 
išbuvęs dešimtį metų Vokieti 
jos piliečiu. Prezidentas 
nauja 7 metus. 

Bet prezidentas gali Imt a i : ( v 
šauktas tiesiog piliečių balsai 
vimu. Jis negali but parlamen
to narys. i 

Toliaus konstitucijoje jCjT 
matoma, jog par lamentas^ . 
vairiuose reikaluose gali pr^eš 
save pakviesti ne tik k a b i n 
to narius, bet ir patį kancle
rį-

^ > 

. 

CLEMENCEAU PASVEIK 
SIĄS. 

Paryžius, vas. 25.— Pašau 
tam premjerui Clemenceau, sa
koma, krizio laikas perėjo. Ir 
jis pasveiksiąs. 

SUAREŠTUOTA 14 ŽMO 
NIŲ. 

New York, vas. 24. — Va
kar federaliai agentai čia su
areštavo 14 radikalų. Spėja
ma, jog tai esą suokalbinin
kai, kurie norėję pasikėsinti 
prieš prezidentą Bostone. 

Suareštuotieji kuone visi y-
ra ispanai. 

Boston, Mass., vas. 25.—Va
kar prezidentas Wilsonas iš 
čia 4:50 po pietų iškeliavo 
\Vasbingtonan. 

Antf garlaivio George ^Vasb-
ington kelionės metu apsireiš
kė ispaniškoji influenza. 

Bet epidemija nepalietė pre
zidento partijos. 

Melbourne, vas. 25.— Aus
tralijos vyriausybė nusprendė 

Oeneva, vas. 24.—Rumuni- imties priemonių neįsileisti 
jos karalienė su dukterimi Klz ! savo šalin jokių žmonių su 
bieta iš savo šalies pabėgo bolševikiškomis pažiūromis. 

AUSTRALIJA NEĮSILEIS 
BOLŠEVIKŲ. 

Anglijon, nes Rumunijoje lau
kiama revoliucija. 

kurie mėgina visur įsispriaus-
ti. 

BADENE PASKELBTA KA
RĖS STOVIS. 

01 

1. Rusų bolševikai nelaisviai pjausto malkas Archangelsko fronte; 2. Talkininkų va
dai Konstantinopolyj; 3. Daili amerikoniška vėliava, kokią prancūzų moterių sąjunga in-

davė prezidento Wilsono žmonai. 

Suareštuotas arkivyskupas 
Faulhaber. 

Copenhagen, vas. 2 5 . - Ba
deno respublikoj laikinoji •val
džia paskelbė karės stovį. Tas 
padaryta, kad užbėgti kraujo 
praliejimui ir terorui, koks 
gyvuoja Mannheime, kur bol
ševikai elgiasi, kaip jiems 
patinkama. 
Proklemacijoje valdžia pažy

mi, jog neleisianti ten atkar
toti tokių baisių daiktų, ko
kie atlikta ir atliekama lluhr 
distrikte ir Muniche. 

Atsimeta Bavarija. 
Iš Berlyno pranešama, Josę 

Bavarijoje veikia sovietai. 
Centralis bolševikų sovietas 
Muniche paskelbė respubliką 
Bavarijoj, nepriklausomą nuo 
Vokietijos. Pirmuoju respubli
kos prezidentu sovietai pasky
rė centralio sovieto pirminin
ką Simon. 

Muniche areštuojami stei
giamojo susirinkimo atstovai 
nesocijalistai. Suimami visi 
t ie r katr ie tik nors puse žodžio 
prasitaria prieš socijafistns, y-
pač bolševikus. 

Vienijasi Bavarijos soeijalis
tai. 

— 

Muniche socijalistų frakcijos 
vienijasi ir įvairių pažhjrų 
soeijalistai priimami centraltn 
sovietam 

Soeijalistai viską išnaaftL 
tvarko. Praneša, jog jie pa* 
kelbsią naujus steigiamąjin 
susirinkiman rinkimus. Patį 
susirinkimą sušauksią taip | 
greit, kaip tik leisią aplinkj 
bės. 

Vadinasi, buvusieji nesenai 
rinkimai niekam verti. Nes. j 
se soeijalistai buvo pralaia 
je. Soeijalistai tokios tafel 
kos imsis ir paskui, kuoj 
žmonės jų didžiumos -iš
rinks į atstovus. 

Šiandie jie buržujams I 
moka prisidengdami prem 
ro nužudymu. Paskui jie 
ras gal kitokią priežastį. 

Soeijalistai be to paleu 
dabartine kariuomenę. Vi f o 
je tos bus suorganizuota b*1' 
ševikiška milicija (raudonoji 
gvardija). 

Suareštuota arkivyskupas. 
Bolševikai suareštavo \Vu-

erzburgo dijocezijos arkivy-
kūpą Faulhaber, kuris nuolal 
viešai peikė nedorus radikalu 
pasielgimus. 

Muniche laikinai sustabciy 
tas visų laikraščių leidimą-

PIRKITE KARĖS TAU 
Berlyne gauta žinių, jog'MO ŽENKLELIUS (WJ. 
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mas rupi , o katalikystės nea-
! pyk nta 

Kol vokiečių armija buvo ga-
' l inga, tol Anglijos spauda Didžiosios pasaulio Viešpa-
gražiai kalbėjo apie laisvę, ly- ^ sulyginant senai ėmė 
gybę, prispaustųjų teises, de- laSk^i ginkluotas nuolatines 
mokratiją, teisybę. Kodėl da- kariuomenes. J ų pradžia skai 

NUSIGINKLAVIMAS. 

bar tie visi gražus daigtai pra
nyko ! Kodėl dabar Wilsonui 

tosi aštuoniolikto šimtmečio 
pabaigoje. Beveik tuo pačiu 

primėtinėjama, kad j is p e r - i l a i k l i kilo mintis apie visati-
daug žiuri doros permažai ną pasaulio taiką. Tą mintį 
naudos ! Todėl, k a d Anglijoje labai, plat ino Karal iaučiaus f i 

"DRAUGAS >* 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

[etams 95.00 
?i Metu $».00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne 

[nuo Nauju Metu. Norint permainyti 
(adre.są visada reikia prisiųsti ir senas 

įdresaa. Pinigai geriausia siusti išper
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dar y ra fanatikų, kuriems ka
talikystės neapykanta labiau 
rupi negu pasaulio tvarka i r 
teisybė. 

Fanatizmas. 

ius 

n 

Europos sausžemės šalyse 
bigotais vadina tuos žmones, 

j r i e viršujinių tikėjimo apei
gų a rba pamaldumo formų iš-

ildymą stato augščiau už ar-
tymo meilę ir ki tus svarbiau-
ius religijoje dalykus. Angli-
oje i r Amerikoje bigotais va

d ina žmones nekenčiančius ka-
alikystės a rba visos krikščio

ni jos. 

Paskut inia is laikais Londo-
a s davė du pavyzdžiu katali-

neapykantos .Pirmas pavyz-
is buvo 13 vasario, šių metų. 

buvo susirinkimas sušauk-
as su tikslu sudaryt i rezoliu

ciją, reikalaujančia, kad Lloyd 
orge ' as neįsileistų pope-

Vajjaus ats tovo į taikos konfe-
Wnciję. 

S^Hs^sa 

J&r.^Pėvas karės laiku ir se-
asirodė esąs teisybės 

spaustųjų laisvės apgi-
Londone y ra žmonių, 

kuriems pavergtųjų laisvė ir 
teisybė neparanku. Jei-gu pa-
sirojdytų,kad tie žmonės sudaro 
Anglijos didžiumą, ta i butų 
liūdina pasaulio ateit is . 
Prisieitų vergauti ne vien 
pralaimėjusiems karę vo
kiečiams, bet ir katali
kams, padėjusiems Anglijai 
Jpi-karę laimėti. Vienas susi-

inkimas pareikalautų at imti 
ena. teisę iš katalikų, kitas 

umanytų panaikinti kitą jų 
teisę. K a d a katalikų liktųsi be 
okios teisės, t. y., taptų ver-

*S, t ada j au nebereikalingi 
u tų nei susirinkimai. 

Neprasimanome. Londono 
ikrašciai rūpinasi Anglijos 

osto įpėdinio vestuvėmis. Iki 
oi buvo įstatų varžančių ka-

alaičių laisvę pasir inkti sau 
ia. Dabar Londono spauda 

ašo , kad vyriausiasis Ju rg io 
sunūs pasir inktų sau pačią 

e vien karalai tę , bet Ameri-
etę a rba anglę. Ypač ameri

kietė tapusi Anglijos kamie
ne sustiprinti} Amerikos i r 
Anglijos vienybę. 

Tik t ie laikraščiai, begarbin-
i karalaičio laisvę pasi-

sau pačią, neužmiršta 
i, jog j i šiukštu netur i 

utį katal ikė. Anglijos kara-
tis gali vesti ateiste, 

žydę, l iuterę i r kitokią 
ne anglų tikėjimo mer
giną, tik netur i vesti katali
kės. 

Tai-gi Londono laikrašt i jai 
ae Anglijos tikėjimo grynu-

Zionizmas buk esąs 
pavojumi pasau

linei 

pr idėt i , 

Daugelis žydų visose šalyse 
smarkiai bruzda, reikalauda
mi neprigulmingos a rba auto
nomiškos žydų viešpatijos Pa
lestinoje. Šis žydų judėjimas 
už politišką nepriklausomybę 
yra vadinamas zionizmu. I š 
pirmo žvilgsnio, rodos, nieko 
blogo nesimato tame zionizme, 
bet arčiau į t a i prisižiūrėjus 
visas dalykas ki taip atrodo. 
Prakt i škos sunkenybės žydų 
valstijos įkūnijime y r a bega
lo didelės. Pales t ina y r a Sy-
rijos provincija, kurioje šiais 
laikais gyvena apie 730,000 
žmonių. I š to skaičiaus t ik 
100,000 gyventojų y r a žydų, 
gi likusieji 630,000 y r a arba 
krikščionys arba arabiškai 
kalbantieji turkai . Arabų 
skaičius Palestinoje siekia 
virš pusės milijono,* kurių tau
tinės i r tikybinės simpatijos 
arčausiai l inksta pr ie Syrijos, 
Mesopotamijos, Arabijos i r 
Egipto arabų. Zionistiško ju
dėjimo smarkus augimas ne
juokais gązdina nežydiškus 
Palestinos gyventojus. Krikš
čionių i r arabų atstovai nese
nai kreipėsi pr ie Anglijos vy
riausybės, prašydami apgint i 
juos nuo „žydų piniguočių, ku
rie įvairiais budais stengiasi 
priverst i juos parduot i neju
dinamąjį turtą. J i e prašė vy
riausybės įsteigti Palestinoje 
žemės bankų, kurie už nedide
lius nuošimčius skolintų pini
gus žemvaldžiams. J i e taipo
gi reikalavo, kad arabų ka lba 
butų pr ipažinta oficiajle Syri
jos kalba. 

Syrų baimė dėlei žydų 
viešpatijos įsteigimo gerai iš
reikšta Dr. A. Binbany nau
joje knygoje " America, save 
the Near r a s t " . J i s sako: 

'*Syrai žino, kad zionistų 
tikslas y ra sutvert i a rba vi
siškai neprigulmingą žydų 
valstiją Palestinoje arba auto
nomišką valstiją po globa ko
kios nors- svetimos valstijos. 
Zionistams pinnininkaujant 
Palest ina turės bū t i a rba at
skirta nuo Syri jos i r "a t iduo
ta ž y d a m s " arba pasidarys 
imper ia l is t in ių varžytinių 
sfera. 

Ne žydai Palest inos gyven
tojai o ypač arabai , visiškai 
nepri tar ia šauksmams, kad 
Palest ina y r a žydų tėvynė. 
Palest ina buvo žydų tėvynė, 
kurią jie su kardo pagelba at
ėmė nuo pirmutinių savinin
kų. Pasekmingas Palestinos 
užkariavimas suteikė žydams 
teisę ją valdyti . Bet arabai 
yra paskesni Palestinos už
kariautojai . Arabas ir-gi už
kar iavo ją kardu, ka ip kad 
žydai buvo padarę . 

Pales t ina y r a neatidalma-
moji Syri jos dalis. J i y r a 
brangi tr i jų re l igi ja P * * W -
jams, bet ne vieniems žydams. 
Dauguma gyventojų Palesti
noje y r a ne žydai. Todėl jei 
bile kur i Europos valst i ja a r 

losofas E . Kan tas . 1795 m. 
jis išleido knygutę " Z u m Ewi-
gen F r i e d e n . , , t. y. Pr ie am
žinosios taikos. ' 

Toje knygutėje K a n t a s sa
ko, kad nuolatines kariuome
nes reikėtų panaikinti , kad ne
turėtų būt i užtraukiama skolų 
karės reikalams, kad nei vie
na viešpat i ja nesikištų į kitos 
viešpatijos reikalus. Kanto 
raš tas praskambėjo ir tiek. Už
ėjo baisi Napoleono kariuo
menė, kaip viesulą peružė per 
visą Vokietiją, pasiekė Mask
vą ir grįžo. Tokiais laikais 
vokiečiams negalvoję buvo 
rūpintis kariuomenių panai
kinimu. 

T a pa t i mintis Vokietijoje 
atgijo aštuonesdešimts metų 
vėliau, kad Prancūzi ja tapo 
sumušta, kad galinga ir lai
minga vokiečių žemė jautėsi 
užėmus pirmą vietą Europoje . 
Von Buehler iš AVuertember-
go įteikė Bismarkui sumany
mą padary t i pasaulio nusi
ginklavimą. Bismarkas atsa
kė, kad apie ta i negali būti 
kalbos, kol vokiečių kaimynai 
tebėra ginkluoti. 

Bet Buehler ' io mintis pa
darė t ruput į tr iukšmo. J ą pa
griebė princas P e t r a s Olden-
burgas, Busijos caro giminė. 
Tas ponas gyvendamas Pran
cūzijos mieste Vichy taip-gi 
p r i t a rė viešpatijų nusiginkla
vimo minčiai. 

» 

Tada Vokietijoje buvo gar
sus teisių mokslimiutas Blun-
tsehli. J i s buvo tarptaut inės 
teisės insti tuto vice-preziden-
tas. 11 gruodžio, 1880, j is rašė 
laišką didžiausiam tuomet vo
kiečių karininkui, fieldmarsa-
lui grafui von Moltke, kad 
prisidėtų pr ie pasaulio nu
ginklavimo. 

Moltke atsakė, kad karė e-
sant naudinga, kad j i duo
dant progos daugeliui dorybių, 
kad j i apginant pasaulį, nuo 
[puolimo į materijalizmą, kad 
amžinoji ta ika i r tautų san
taika esanti t ik neišpildoma 
svajonė, kad neišpildomais 
daigtais negalima saikuoti to 
kas y ra . < 

Socijalistas Grubarev nu
siuntė Moltkei savo knygą a-
pie karės nereikalingumą i r 
blėdingumą. Moltke da r kar tą 
gynė karę . 

Aštuoniolika metų vėliau 
12 (24) rugpjūčio* 1898 m. Bu
sijos caras Nikalojus Ant ra 
sis sušaukė t a rp tau t inę kon
ferenciją, į Olandijos miestą 
Hagą* kad susi tarus apie vi-
satiną pasaulio tr-iką. Dvide
šimt Šešios viešpatijos prisiun
tė savo delegatus. Tapo įkur
t a s Hagoje ta rp tau t in is vieš
patijų teismas toms viešpati-

teisės ne žydų Palestinos gy
ventojų ir d rauge sėja naujų 
riaušių g r ū d ą " . 

Daugelis ki tų žymių rašyto-
tojų ir-gi tą ya t į pripažįsta. 
Nesenai "Cė t f tu ry" žurnale 
buvo minėta, k a d žydų valsti
jo s įsteijpmas Palest inoj* su
kelsiąs didžiausi maištą t a rp 
arabų i r žydams prisieisią 
kentėti nuošaliausieji pogro
mai. 

Mes nestojame po tais, ku-. 
r ia nepripažįsta žydams teisės 

ba valstijos remia zionistų jų-1 p r ie Palestinos, t ik pežjBaime 
dėjimą j ie tuomi pačiu k u ž b to klausimo sunkumą. 

joms, kurios norėtų pasinaudo
ti juomi. 

Nei Angli ja savo ginčų su 
būrais, nei Rusija savo nesu
tikimų su japonais nedavė 
apsvars t inėt i t am teismui. J i s 
likosi gerbtina, bet mažai pi> 
sėkminga įstaiga. 1907 metų 
vasara į tą pačią Hagą suva
žiavo a n t r a pasaulio taikos 
konferencija. Buvo atstovai 
nuo 44 viešpatijų, o nusigink
lavimo i r taikos bet-gi nepa
darė . \ 

Suimant krūvon tą, kad 
mintis padary t i pasaulio tai
ką iškilo labiausiai iš vokiečių 
ta rpo , i r tai , kad Nikalojus 
I I savo sumanymą padarė 
bebūdamas labai geru su Vil
helmu Antruoju, galima buvo 
spėti , kad taikos mintis i r no
ra i kila iš Vokietijos, kur i 
bijosi prancūzų i r rusų sutar
ties prieš ją. Anglijos atsto
vai gana aiškiai parodė 1898 
m., kad j ie Nikalojaus suma
nymą nepagiria. Tai-gi nusi
ginklavimo sumanymas dau
geliui rodėsi esąs vokiečių 
padaru. 

Oficijaliai vokiečių asmenys 
tam sumanymui vis-gi nie
kuomet nepr i tarė . Bismarkas 
ir Moltke buvo j am priešingi. 
Vsat inai taikai priešinga 
dvasia viešpatavo oficijaliuo-
se vokiečių sluogsniuose iki 
pačiai 1918 m. revoliucijai. 
Taikos šalinikų nors buvo 
t a r p žymių asmenų, bet vis
gi tai buvo tik privat inės 
nuomonės. 

Dar p i rma negu vokiečiai 
tą mintį pakėlė anglas Henry 
Bichard 1879 m., kalbėdamas 
svetainėje Guildhall Londone 
apie ginklų sumažinimą. Pran
cūzijos antimili taristų srovė 
buvo labai s t ipri paskutiniais 
metais devynioliktame anižy-
je i r pradžioj? dvidešimto. 

Noras sumažinti žmonių žu
dymo priemones ir j iegas 
ta ip t inka žmogaus prigim
čiai, kad amžinų dieną nega
limą sakyti, jog tik vokiečiai 
tą norą tegali turėt i . 

J u g i r Amerikos jaunuo
menė linksma keliavo į i£u-
ropą kar iaut i dėlto, kad Pre
zidentas buvo žadėjęs suda
ryki amžiną taiką i r nusigin
klavimą po kare i . Jug dėlto ir 
į Viešpatijų Sąjungos įs tatus 
tapo į t raukt i paragrafa i ap-
ribojantieji i r kontroliuojanti 
ginklų išdirbinio pramoniją, 
kad talkininkų šalyse y ra 
daug širdžių ištroškusių tai
kos ir nenorinčių, kad ir to-
liaus visi mokslo išradimai 
tarnautų žmonių žudymo rei
kalams, kaip dabar kad yra . 

Ligoniams i r seniems dar
bininkams vaikams, likusiems 
be tėvų, viešpatijos neištenka 
lėšų, nes milijardus išleidžia 
karės reikalams. Vidutinis 
mokslas neprieinamas gabiems 
bet neturt ingiems vaikams 
deito, kad viešpatijų pinigy-
nai apsunkint i karės išlaido
mis, neturinčiomis nieko ben
d r a su kultūros šelpimu. 

Tuos visus daigtus matome 
ir mes be tautų i r pažiūrų 
skir tumo. Neutral ių šalių 
žmonės carui Nikalojui n 
pripažino Nobelio premiją 
už sušaukimą pirmosios kon
ferencijos Hagon. t a s pripa
žinimas ro<fc>, kad įvairių 
tautų širdys trok&ta susi
laukti t u dienų, kada ne tik at
skirų asmenų ginčus, bet ir 
viešpatijų nesutikimus tvar
kys t iesa ir teisybė teisme. 

Ha$os konferencija nepasi
sekė dėlto, kad įkurdama tei
smą, nedavė j a m jiegos pr i 
versti nenorinčius p r i * * ^ 1 1 

»• • '."'• 
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jo autori tetą i r pildyti jo iS-
tarmes. 

Versalio konferencijos sus
tatytoj i Viešpatijų Sąjungos 
konstitucija y r a žingsnis pir
myn, nes kalba apie pr iver t i 
mą pildyti ta rp taut in io teis
mo nusprendimus. Bet t am tik-
rį pa ragra fa i y r a gana trum
pi i r neaiškus. Daugelis klau
simų kila i r neranda atsaky
mo įstatuose. Dėlto besinaudo-
jant tais įs tatais keturios vieš
patijos, sudarusios Sąjungos 
pradžią, turės vaduotis nuo
žiūra. A r nekils nesusiprat i 
mų iš t o ! 

-

Mes lietuviai svetimų že
mių, žmonių i r tur tų nenori
me. Mes t rokštame būti t au ta 
savo žemėje i r apseįti teisin
gai. Mes tikime, kad tarptau
tinis teismas pripažintų mus 
teisingus troškimus ir amžiną
sias teises. Ka ip mes būtume 
laimingi, jei nusiginkluotų 
pasaul is! J u g t ada nei mums 
ginkluotis nereikėtų, nereikė
tų gaišinti savo pinigus pąra-
kui, nereikėtų gaišinti savo 
jaunuomenės j iegas karės 
darbams. Galėtume užsiimti 
kultūros, apšvietos i r doros 
darbais . 

Kun. P . Bučys. 

LIETUVAIČIŲ VIE-

Du syk per metus: ,4 kovo ir 
15 rugpjūčio Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne (Chicago, 
111.) esti 'didelės iškilmės. To
mis dienomis seserys naujukės 
pr i ima šventinimus ir daro iš
kilmingus apžadus, gi kandi
datės pa tampa naujukėmis ir 
pr i ima vienuolių rūbus. Šį
met Šv. Kazimiero dieną ^ 8 
naujukės bus įšventintos į se
seris, o 12 kandidačių įstos į 
novicijatą. Po tų visų iškil
mių Šv. Kazimiero vienuolijos 
šeimyna susidės iš 73 seserų, 
36 naujukių ir 11 kandidačių; 
išviso 120 žm. Didžiuma se
serų mokytojauja parapijų 
mokyklose, kitos-gi veda dvi 
mokyklas vienuolyne: prade
damąją (125 vaikai) i r augš-
tąją (25 mokinės). Įš tų mo
kinių 30 mergaičių gyvena 
vienuolyne. Tokiu būdu pa
čiame vienuolyne nuolat gy
vena apie 100 žmonių. O vietos 
palyginamai y ra labai maža. 
1909 metais buvo iškasti pa
matai ir padėtas kert inis ak
muo vienuolijos mūrų. , Sta
tymas ėjo gana vargingai . Di
delių pinigų neturėta . Be
veik viskas buvo daroma ant 
skolos. Į mūrus (jų pas ta ty ta 
dar t ik pusė) buvo ineita tik 
vasario mėnesį 1911 metais. 
Per aštuonis metus vienuolija 
daug vargo matė : reikėjo ko
voti su skolomis i r grumties 
su aukštais nuošimčiais, ne
lengva būdavo ir su gavimu 
kandidačių. Didžiausias gi 
blogumas buvo — ta i ankštu
mas, s toka vietos. Ankšta žie
mą, kada visos ker tės užimtos 
auklėtinių; ankšta i r vasarą, 
kada grįžta iŠ mokyklų visos 
seserys atostogoms. Svarbi 
i r naudinga siuvimo įstaiga, 
kurioje di rba nuolat 6 darbi
ninkės, nukišta kaž kur į pa
lėpes. Nei ten šviesos pakan
kamai, nei mašinų nėra kur 
intaisyti . Mokykloms kam
bariu i rg i t rūks ta i r jų tatai-
syti t inkamai negalima. Aka
demijos ląbaratori ja ~~ nedi
dukė, nėra ku r išplėsti- O 
čia daugybė kandidačių įvai
riais gabumais veltui klabina 
į vienuolijos duris, prašyda
mos, kad jas priimtų. Dau
gelio net ir labai gen i mer
gaičių nepr i imdavo; imdavo 
t ik tokias daugiausiai , kurios 

t iko J molrytoįavimo darbą. 
Tokiu būdu i r atsitiko tarp, 
kad gal daugiau šimto pasi
šventusių idealisčių l ietuvai
čių pateko į svetimtaučių vie
nuolijas. J o s mažne visos 
svajojo įstoti į lietuvišką vie
nuoliją, bet tenai... permaža 
vietos tebuvo. Gaila tų žuvu
sių tau ta i pajiegų. Tai auka 
mūsų tautos silpnumo. Šią 
vasarą žadama s ta ty t i antroj i 
pusė vienuolijos mūrų. Tam 
tikslui renkamos y r a aukos. 
J a u apie 11.000 sur inkta . Dar 
truksta30-ties suviršum. Bu
tų labai svarbu, k a d bent t a 
antroji pusė butų pas t a ty t a be 
skolos. I lgainiui, vienuolijai 
išaugus ir sutvirtėjus gal pa
sisektų nusikra tyt i nuo skolos, 
8 metai a tgal padarytos . 

K. r. K. 

D E L SVAIGALŲ. 

Nors Amerikoje bus uždrau
sta dirbti , pardavinėt i i r ger
ti svaigalus, tečiaus girtybių 
nelaimės nesusyk išnyks. Per
daug tas pik tas pajunkimas 

buvo įsismeigęs į žmonių šir
dis. 

Vienas da ik tas vis-gi bus, 
be abejonės, geras . I k i šiol 
d a u g misijonorių važiuodavo 
iš Amerikos į necivilizuotų 
žmonių šalis skelbti j iems Kr i 
s taus mokslą. 

Iš l ipdavo misijonorius į sa
vo apsi r inktą žemę, bet pas
kui jį iš to pat ies laivo išlie
davo d a u g bertainių degtinės. 

Degtinė neišmanant iems 
žmonėms labiau pa t i nka negu 
misijonoriaus žodžiai. Neiš-^ 
manat ie j i žmonės nesuprasda
vo, j og misijonorius ne tur i 
nieko bendro su degt ine. J i e 
t ik matydavo, jog abudu at
vyko tuo pačiu laivu. Misi-
jonoriai negalėjo gau t i tokių 
laivų, kur ie degt inės nevežtų, 
nes degtinę t amsus žmonės la
bai p i rkdavo ir nebuvo laivo 
nevežančio jos. Dėlto misijo
norių žodžiai mažai tereiškė. 

Dabar misijonoriai, važiuo
dami iš Amerikos į tamsių 
žmonių šalis j a u galės važiuo
ti laivais ne vežančiais degti
nės. Amerikos laivai jos ne-
bevežios daugiau. 

* r 
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GERA KNYGA 
Lietuvi ų Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTORY OF THE LITHUANIAN NAMON AND ITS PRESENT 
NATIONAL ASP1RATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų aukštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi Ltirubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti tarp įtekmingų veikėjų Čia ir už-
rubešyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas Wilson, kuriam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nūo laivo atrašė Draugri-
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 
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SALIN SKAUSMAS! 
-

Būdamos sveiku, darbe rasi ^magnius, 
\ butiį. nepaisant kaip sunkus tas darbas 

Kiekvieno priederme yra naugot asve noo lign. Turint it 
ji praJnliDt, gali iisivystyt i pavojingą lig*. MeiikiauMS uiksterejirnaa 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - £ X P £ L L E B 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi raatfe kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu ionose ir nuga
roje, roniatizina ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar Bauarinoso Paiu-Expeller ir* geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaiitbnženkJls ant bakstuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 3d centai ir 65 centai už bonknte. 
Gaunamos visose aptiekoso ar tiesiog ia laboratorijos. «\ 

F. AD. RICHTER A CO., 
74—80 Washington SU 

New York. 
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APSAUGOK SAVO AKIS 
\ 

Duok jas iš agzeminuoti dy

k a i pas 

A. & G. MILLER 
PATYEi OPTIKAI 

Kreivos akys pataisymos per akinius 
Pilna eilę Auksinių dajykų 

dfccanedinįmas Gvarantuojamas. 
2128 Weit 23 Gatve Chicago, Illinois. 

Telefonas Canal 5838 
Skyrius: 4986 W. Fonrtmth Street Gioero, Uisois. 
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* Lietuviai Amerikoje. 
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NEW PHILADELPHIA, Pa. 

. . Draugo' No. 36 patilpo 
mūsų Tautos Fondo skyriaus 

a- v 

aukų atskaitos pranešimas, 
kuriame gerb. raštininkas, 
S. Sužiedėlis, nurodo, jog iki 
vas. 1-ai 1919 m., aukų. tapo 
surinkta $783.00. ir apgailes
tauja kad tai esą mažokai su
lyginus su kitų kolonijų duos-
numu; esą, girdi, yra mmų 
parapijoje tokiu, kurių širdy
se užgesus meilė tėvynės... — 
Šitas raštininko pranešimas 
nepilnai nušviečia dalykų sto
vi. 

Keikia atminti, kad mūsų 
parapija netiktai iš Xevv 
Phile. miestelio susideda, bet 
ir iš kitų apylinkių, ir kad yra 
nė vienas, bet trys Tautos 
Fondo skyriai. Yra dar Com-
bolės ir Midleporto T. F. sky
riai. Taigi, jei Xew Philės lie
tuviai, skaičiuje 150 šeimynų, 
sudėjo per Laisvės Savaite 
aukų $783.00, tai tas dar nėra 
jokiu ženklu atšalimo 
ir p. raštininko įta
rimas yra perskaudus. Tokių 
atšalėlių, kad neatjaustų tė
vynės vargų, mums neteko pa
stebėti Xe\v Philadelphijieeių 
tarpe. Priešingai, iš jų nera
sime nei kelių, kad nors bent 
kiek nebūtų aukoje. Jeigu su
dėtume vsų t riju T. F. skvrm 
aukas į krūvą, tai pamatytu
me, jog per Laisvės Savaitę 
New Phile su apylinkėmis y-

tines draugijas išvieno dirbti 
del Lietuvos labo. 

Programas prasidės 3-čia 
valan. po pietų. Bus prakal
bos lietuviškai ir angliškai, dai 
nos deklemacijos ir t. t. Pas
kui bus aujcų rinkimas Lietu
vos laisvės išgavimui, taipogi 
bus išnešimas rezoliucijų prieš 
bolševikų ir lenkų norus Lie
tuvą paglemžti. 

Jženga bus 10 centų y-
patai. Todėl visi yra nuošir
džiai kviečiami prisidėti su 
savo auka prie išliuosavimo iš 
vergijos tėvynės, Lietuvos. 

P. Versiackas. 
Tautos Fondo 116 skvr. sekr. 

CICERO ILL 

Iš vyčių veikimo. 

Džiuginanti buvo 19 vasa
rio diena. Vakare, Šv. Anta
no par. svetainėn susirinko 
gražus būrys jaunimo. Tai 
buvo L. Vyčių 14-ta kuopa. 
Senai kuopos susirinkiman at
silankė nariai bei narės taip 
skaitlingai. 

Susirinkimas buvo trumpas, 
tvarkus ir pavyzdingas. Prie 
kuopos prisirašė p-lė Ver. 
Barauskaitė. Nutarė pasiųsti 
laišką linkėjimų kuopos vei
kėjai, p-lei Pet. Spranaitei, 
kuri apsivedė su p. M. Lydon. 
Išrinko komisiją prisidėjimui 
prie Katalikų Spaudos Savai
tės veikimo. 

kio, žydo — M. Gailius. -
Lošėjai savo roles išpildė 

kuogeriausia. Publikos buvo 
pilnutė svetainė, kad daugu
ma turėjo stati stovėti, nęs 
sėdynių truko. Programas pu-
blikai, matyt, patiko, nes po 
kiekvienai uždangai pasigirz-
davo didelis delnų plojimas. 
Po visų losimų mažų mer
gaičių choras sudainavo 3 dai
neles. Ant galo Šv. Cecilijos 
parapijos choras sudainavo: 
"Per šilą jojau", "Bijūnėli" 
ir "Ona viliojo Joną". Mer
gaičių choras sudainavo 
"Plaukė sau laivelis". -. Pro
gramą užbaigė su Lietuvos 
himnu. Dainos išėjo kuoge-
riausiai. Kiek pelno liko-nuo 
vakaro, nesužinojau. Girdėt, 
nuo parapijos komitetų, kad 
liko apie $60.00. . 
Pasibaigus programui klebo

nas, kun. S. Kolesinskis, padė
ka vo jo publikai už gražų už
silaikymą ir užkvietė ant vy
čių balio, kuris atsibus 2 d. 
kovo. Tikimės, kad Šv. Ceci
lijos choras ir vyčiai daug 
naudos atneš tautai ir bažny
čiai. Širdinga padėka lai bū
na tiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo to vakaro. Lauk
sime daugiaus panašių vaka
ru. 

Jaunimo Mylėtojas. 

GERBIAMI DRA UGAI 
A Š nusprendžiau parašyti 

keletą, laiškų į jumis — 
tuose laiškuose ketinu Jums pa 
sakyti ką nors interesingo. 

Jus ir aš visi žinome daug 

Jie visuomet mėgindamo ma
ne i tikrint i kad darbininkai 
nėra užtektinai užsinteresave 
ir tas juos neinteresuotu. Nors 
aš visokiais budais mėginau 

lengviau yra gyventi kuomet \ i i e m s prirodinėti kad juo gra-
visi yra Lnksmus. 

Mes supras ame kart geriau
sias linksmumas yra tame 
kuomet mušu širdis yra mu*>u 
vadais-kuomet darome daug 
gero kitiems o kaip kada ir 
daugiau negu sau. 

Mes visi žinome naminis 
gyvenimas .sveriasi ant to kad 
visi šeimynos nariai htirmo-
nizuojasi. o jei ne tai linksmy
be išleikia per langą. 

Mes gerai suprantame kad 
su barnių nenueisime toli nei 
savo šeimynoj nei draugijoj, 
nei dirbtuvėj. 

WORCESTER. MASS. 

Po susirinkimo jaunikaičių 
ra suaukojus virs $1,000.00. I ,>rkes t ra pagriežė ir jaunimas 
taip: Xcw Phile., skyrius 11 , a i l i a i pasilinksmino. Toles-
800.0U, Combolės — 200.00 
Midleporto 100.00, tad išviso 
pasidaro 1,180.00. Combolėje 
gi yra 40 šeimynų, Midleporte 

30. Ir dar reikia žinoti, kad 
minėtam šeimynų skaitliuje 
randasi taipgi lenkų ir slavo-
kų, kurie priklauso j mūsų pa
rapiją, bet neaukoja į mūsų 
fondą. 

Taigi New Philės ir apylin
kių lietuviai iki šiol suauko
ję virš 1,180.00 tėvynės reika
lams ne papeikimo, bet už 
duosniuną, pagyrimo yra verti. 

Bet dar mes gerai žinome, 
kad šitoji jų gausi auka, tai, 
toli gražu, nepaskutinė. 

Butų gerai, kad p. Sužiedė
lis, garsindamas aukų atskai-

a 

tas laikraščiuose, susilaikytų 
nuo panašių savo patėnūjimų 
ir įtarimų, kurie meko gero 
negali atnešti. 

Kun. M. D—as. 

OMAHA, NEBR. 
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Omahiečiai, susilaukė nau
ją savo parapijai kleboną, kun. 
Olechnavičių, kurs pradėjo ru-
pintics netik par. sutvarkymu 
ir visų reikalų vedimu, bet ir 
mūsų brangia tėvyne, Lietu
va. Vas. 9 d., bažnyčioje už
prašė Tautos Fondo ir S. L. 
R.-K..A. 128 kp. valdybas su
sirinkti klebonijon ketvergo 
vakare, 13 d. vas., kad aptar
ti svarbų reikalą. x\linėtame 
vakare susirinko valdybos. 
Gerbiamas klebonas, kun. O-
leclinavičius, vaidyboms prane 
sė del kokio tikslo užkvietė, 
pranešė, kad jau netoli Šv. 
Kasuniero, Liet. globėjo, diena 
ir laikas butų pradėti reng-
ties prie Lietuvių Dienos ap
vaikščiosimo, kuri pripuola ko
vo 4. Valdybos su džaugsmu 
6į svarbų sumanymą priėmė 
ir nutarė Šv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo, dieną apvaikš
čioti 9 d. kovo niėn. New Set-
tler svetainėj, 36 ir U gatvės 
ir užprašyti visas lietuvių v** 

niai sekė lietuviškos žaisle? 
Malonu buvo matyti mūsų čia 
augusi jaunimą taip mylinti 
lietuviškas žaisles. 

Pr. 

CICERO, ILL. 

Parapijos auklėtiniai, moki
niai, prirengti seserų nazarie
čių - mokytojų, suteiks gra
žų programą, kovo 2 d., Bv. 
Antano parap. svetainėje. Al
kas tą vakarą pasiliks namie-
l e -

Rep. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Šventos Cecilijos parap. 
choras, vedamas varg. J. Bla
žio, nedėlioj, 10 d. vasario bu
vo surengęs vakarą. . Pro
gramas susidėjo iš dainų, de-
klemacijų ir keletą komedijė-
lių. Visųpirma mažojo cho
ro mergaitės perstatė komedi-
jėhj " Tylėk, nes tuojaus su
minsiu". Balintos rolę lasė 
- AL Žaleckutė, Adelės rolę 
— F. Lukošiūtė, Agutės rolę 

— M. Kasmauskiutė, Uršulės 
rolę — Z.. Raukutė. 

Paskui mažos mergaitės su
lošė dialogą, Stasiutės rolę 
lošė Z. Gadeikaitė, Magdutės 
rolę — E. Žagariutė. 

Paskui sulošta komedija: 
44Mat ko reiks". Bajorės ro
lę lošė O. Vilkiutė, Magdės — 
A. Vilkaite, Rožės — O. Gry
bą uskiutė. 

Komedijėlę. "Katra neišma
nė V lošė Jastremskienės ro
lę — Z. Petravičiūtė, Dvylie-
nės — M. Bartrušiutė, Smni-
kieues — D. Davlenskaitė. 
Jastremskiutės—O. Lukošiūte. 

"Šliubas su viržiu" kome
dijėlę lošė Jono Knrpaus rolę 
— J. Kleinąnskis, Mariutės — 
Z. Petravičiūtė, Onutės — J. 
Pociūtė ir "Mamos nedasup-
tas", komedijelės, J. Vingio 
rolę lošė — TJ. Poškus, Jadvi-
gos — D. Davlenskaitė, Miko 
— M. Balandis, Jono Lan
g i u s — K- Šarnauskąs, Ąj>-

Vasario 12 d. L. Vyčių 26 
kp., Moterių Sąjungos f> kp. 
ir bažnytinis choras buvo su
rengęs vakarėlį pagerbimui 
kun. J. Čapliko vardadienio. 
Viską prirengus, tapo pakvie
stas ir kun. Čaplikas, kuriam 
inėjus j svetainę choras užgie
dojo "Ilgiausių iuetųM. Bai
giant giedoti, Moterių Sąjun
gos narės atnešė gražų namie 
keptą keiką su 30 degančio
mis žvakutėmis ir padėjo tam 
paskirtoje vietoj. Paskui pra
sidėjo sveikinimai'ir įteikimai 
dovanų. Bažnytinis choras 
įteikė gražų "setą" įvairių 
daigių, reikalingų prie rašy
mo. L. Vyčių 2G kp. įteikė 
gražią cigarams stovylą. 

Po to dar choras padainavo 
keletą dainelių. Tarpuose dai
nų buvo pasakyta eilė prakal-
bėlių - linkėjimų. Galiaus 
prabilo ir gerb. kun. Čaplikas, 
išreikšdamas nusistebėjimą ir 
didelį dėkingumą už surenjg-
tą vakarėlį, taipgi pudingai 
ačiavo už .suteiktas dovanas. 
Chorui padainavus dar "Ilgus 
metus", visi linksmiai išsis
kirstė. 

žemaitis. 

Iš kitos puses imant, gyve
nimas yra labai gražus jeigu 
mes esame išmintingi ir mo 
kame viską suvartoti gertuo
ju būdu. 

Aš esu visuomet tos nuomo
nės kad darbe gyvenimas ga
li būti taip linksmas kaip ir 
namie. 

Aš negalių suprasti kodėl 
daugelis iš mūsų visai atsi
mainome kuomet įeiname i o-
fisa negu namie, krautuvė ir 
šapą kur mes dirbame. 

Kodėl mes turime tą geriau
sia dalyką padėti į sali prie 
darbo? 

Visa feavo gyvenimą aš esu 
tos nuomonės kad norint pa
sekmingai išvaryti bizni tai 
kiekvienas darbininkus turi 
būti taip užjaučiamas ir su to
kių mandagumų apsieinama 
kaip kad jis butu narys mano 
šeimynos arba mūsų artimiau
sias draugas. Ir Kodėl ne? 

POVYLAS E. KRAULEIDIS 
P i r m a s Lietuvis Išradėjas 

WET WASH LAUNDRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Telefonas Yards 56S5 
Inkorporuota Gruodžio 17, 1914. 

Šiuomi pranešu visiems sa
vo kostumeriams, kad nuo šios 
dienos priduotas drapanas iš
plauname tą pačią dieną ir 

. . . . pristatome. 
Pamėgink, o persitikrinsite 

t 
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ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stempar 

Ketver ta i s ir Subatomis. 
Dide l iame pasirinkime gaunami, 

Visokie . rr.aterijolai, va ikams drabu
žiai, š lebės ir jakutės. 

* * 
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Pluksnos 
55c 

Pluksnos 

55c 
PLUNKSNOS. 
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GREENFIELD. MASS. 

Vasario 15 d. draugija S. S. 
V. J. buvo surengus baJiu 8tt 
Soliiais. Vakaras pavyko 
kuopuikiausiai. Publikos at
silanko daug. Dar nesužinota 
kiek pelno liko nuo to vaka-
ro. 

Porą savaičių atgal tapo 
sutvertas čia Tautos Fondo 
skyrius, kuris pasekmingai 
darbuojasi. Laimingos klo
ties. 

Girdėjau, kad vietos jauni
mas rengiasi prie didelio va
karo, kuris įvyką subatoj, ko
vo 1 d. Vakaro programe bus 
ir losimas. 

Tai-gi greeufieldiečiai, ne
praleiskite to vakaro. Atsi
lankykite kuoskaitlingiaušiai, 
nes tokie vakarai ne tankiai 
pat? mus būna. \ 

Finansų sekretorius. n 

<*** SAVINOS STAMPS 
158VED B V T H B 

STATE* 

Yra daug geriaus užintere-
snoti savo darbininkus nes 
tuomet gali tikėtis geresnių 
rezultatu negu būti šaltam, ir 
iš savo darbininku padaryti 
tas mašinas kurios tiktai dir
ba iš priderystes o ne iš noro-

Daugumai kuriems as rašau 
šita laišką esate darbininkai 
žmones taip kaip ir aš? Ne vi
si galime būti savininkais — 
bet jeigu pasitaiko mums dirb
ti del tokio darbdavio kuris 
įdeda širdi į savo bizni tuomet 
pasidaro tiktai linksmumas 
dirbti o ne nuobuodumas. 

Mano darbas mane priver
tė susidurti visu visokiu cha
rakteriu biznieriais šioj šalij. 

Aš visuomet manydavau 
kad biznis tai visai skyriasi 
nuo naminio ar draugijino gy
venimo, bet kuomet aš pradė
jau senti tuomet aš jau supra
tau dalykus kitaip. 

Teko man susidurti su to
kiais biznieriais kurie su savo 
darbininkais pasielgdavo kaip 
su draugais ir tokie bizneriai 
buvo pasekmingiausi. 

Bet aš visuomet turėjau daug 
vargo mėgindamas biznierius 
perkalbėti kad su darbininkais 
reikia apsieiti kaip su drau 
gaiš o iš ,ju daug daugiau gali 
tikėtis. 

• 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 

žiau su darbininku pasielgs 
darbdavis juo geriau tas dar
bininkas norės dirbti nes tuo
met jis jausis kad dirba iš no
ro bet ne iš privertimo. 

Aš visgi visuomet jaučiau 
kad gal kuomet norints susi
tiksiu su tokių žmogum kuris 
ištikrųjų pamatys svarba ve
dimo BIZNIO and tokiu pa
matu kaip aš kad jau mėginau 
kitus prikalbinti. Teko man 
sutikti tokią ypata. šitas žmo
gus turi dideli bizni jo ineigos 
į diena siekia suvirs 1 ir čver 
tės milijono dolierių. 

* 

Ištikrųjų tai vienas iš ge
riausių dalykų tai sutikti sa
vo IDEALĄ apie kuri svajo
ji-

Mes ypatiškai nepasipažino 
me su šituo žmogum bet dar
bo viens kito labai gerai ži
nojome jau nuo seno. 

Jis skaitė mano raštus kuris 
tilpdavo New York Evening 
Mail. Kuomet jam pasitaikė 
būti Nevv York jis su manim 
apsipažino ir tenais išklausi
nėjo apie biznio dalykus. 

, v 

Jis nesijuokė taip kaip kiti 
kad darė su kuriais man teko 
susidurti. 

Jis išklausę manės labai 
kantriai ir sympatiškai. 

Jis man pritarė ir sake kad 
jo idėjos sulyg biznio yra tos 
pačios. 

Jis pasisakė man kad ir jis 
mano kad juo daugiau domos 
atkreipsi į darbininkus juo 
daugiau užsitikėjimo jie turės 
ir juo geriau jie noris darbuo-
. . . . r 
tis. 

Jis tuojaus man pakvietė 
kad jį atlankyčiau Chicagoje 
ir apžiūrėčiau jo visa pftanta 
— ir kad pats persitikrinčiau 
kad tie dalykai apie kurios aš 
pirmiau rašydavau jau buvo 
vikiname. ir kad aš toliau 
galėčiau rašynėti ir platinti 
tuos dalykus. 

Aš manau kad man užima 
apie kokia savaite kad surink
ti tam tikra medžiaga rašymui 
ir vėl galėsiu sau keliauti to
liau, bet jo pliantas taip mane 
užinteresavo kad ai pasilikau 
tenais per penkias savaites. 

Savo kitame laiške aš jums 
išduosiu vardą šito didėlio 
žmogaus kuris yra vienas iš 
pasekmingiausiu biznierių, su 
kuriais man teko iki šiol susi-' f}fm C. JS". VezellS 
durti 

Monroe, Oor. Clark St. 
:07, Tel. Central 220 

105 W 
R o o m 

OtfICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: ^3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

,;.; 

Dr. M. T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1738 W. 47th St., Cliicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

L - ' -

«1 V. W. RUTKAUSKAS. 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

M W. WASHUTGTOlf KTR*JM7r 

w « • > » « • • • 

_ 
Tel. Central 6478 

Ofisas ant Brtdseportc 
•208 SO. MORGAN STRIUKI 

TeL Yanto 7 I t 
Gyrenlaias , 812 W. 33rd 8*. 

Tai. Yards 4681 

umiHHffttHHiiifiiiu»;ki2ntiiaai*itiiiEiiiP& 
= DR. S. NAIKELIS i 
S GYl>YTO«fAS I R CHIRURGAS S 
— 4712 So. Ashland Ave. 2 
S Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. ~ 
E Nedėl iomis 10—12 a. na. £ 
= Pitone Drover 7042 ~ 
z: Cicero office — 
= 4847 W. 14th St. = 
L̂ Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. ~ 

~ Pitone Cicero 30 = 
= Rezidencija 3336 W. (idth St. E 
- PUone Proepect 8386 =" 
niiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiittiiiiiiiiiiiiur 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORICS 

Lietuvis gra-
borius. Atl ie
k a T U o k i a s 
laidotnyee k o -
pigiausiai. Tu
rtu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dali grabu 
patrs dirbame. 

3307 ATTBUBN AVI 
P h o n e Drover 4139 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint 
Resid. 988 So. Ashland BĮ v. Cbloage 

Telefonas Haymarket 8344 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Spec ia l i s ta s Moterišku, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted S t , Chlcago 
Telefonas Drover 3498 

VAJLANDOS: 19—11 ryto 1—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 1 8 — l t d. 
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1 
įDr.MeStupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO. U.LUTOU 

Telefonas Ya»dt 3081. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėl io
mis nuo I Iki 8 raL 

I 
• » » » » « . » ^ | | 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTDKUOJA 28 TIETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St. Kertė 32 St. 

CHICAGO, UAJ. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškkų ir Vaiku 
Taipcei Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po p i e t ' 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. N e d ė l i o s . 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 637. 

' 

55—m i 
\ Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

Teleflnas McKinle7 6744 
GYDO VISOKIAS LIGAS . . 

3457 South. Wegtern Boulevard 
Kampas W. 33-toa yatvAs 

! i V l l 

<]MA5TEB 5Y5TEM; 
Mokykis Kirpimo ir Deelgaing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istema ir ypatiškas mokini 
nias parodytus jus žinovų i tru^npą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siurtmo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Klektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokykla, bile laiku —* 
diena, ir vakarais ir gauti spedja l i i -
kal pigia kaina. 4 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
ra — bile stailės arba dydžio, Ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNDSG SCHOOL 
J. F. Krasnicka, Perdėtlnis 

118 N. La Salle gat., prieš City Hal i 
> V « n n M t eat 4-tv augSto 

i 

A ' 

Aš tikiuosi kad jus turėsite 
tiek užsiganėdinimo ir naudos 
iš mano parašyto laiško kiek 
aš kad turėjau ji rašydamas. 

Su pagarba, 

WILLIAM C. FRBBMAN, 
131 W. 23rd Str., >;; 
Kew York, City. 

• » » » • » » « i 

Tel. Drover 7042 t 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis pagal sutarimą, 
4712 SO. A S H L A N D AVENTJE 

arti 47-tos Gatves. « 

-s; 

Dr. A. R. Bhimenthal I . D. 
AKIŲ S P £ C U A L 1 S T A S 

Patarimas Dyka i 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
• vai. vakare. Nedėl iomis t Iki 11 
4649 8. Ashland Ave . kamp, 47 84. 

Telefonas Yards 4117 
Telefonas Boulevard 4417 

Į )m — » » • » » ' 

!!|lllllllllilIilUIHIII!lllllliUillilUllIlllflit 
JOSEPH C. W0L0N I 

Lietuvis Advokatai | 
99 SO. LA 8ALLK S T R B H ! f 

i 

Gyvetumo Tel Humboldt 97 i 
Vakarais 2911 W. I l n d Street f 

TeL Rockwel l 4999 | 
CHICAGO, ILL. • 

IIIIIIIIII!llillHI!lllllllllllHllltiIf1i!llll« 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

I Į Į I Į Į I WĘ p 1 

į įS į . • • • » • • • • • • ^ • • • • • • » » » » 
t Telefonas PuUraan 90 
,į DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHZBURGAS 

Of«aas 11719 MicJblgan Ave, 
Adynos 9:80 iki 9 išryto — 1 
iki * po pietų — 4:80 Iki 8:80 
vakare . Nedėl iomis nuo 19 

iki 11 1*9*9. 
Ąn* 

• ! • • H I » | I « P » « ) 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytoias, 

1919 80. Halsted St., 
Kalba lietuviškai, latrl ika) 

kr rusiškai. 
fa iando*. 19—11 rytą; 4—1 
vakare. Tel. Canal 4991 | 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes s iūlome geriauBio aržuolo s k a 

ros padams Šmotelius nuo 89c iki 
95c už porą, geriausio aržuolo skurs -
les nuo 70c Iki 81.00 už svarą, vtass, 
ylas, guminiai apeacai , plaktukai, 
apeacama pei l ia guslkai ir kitokios 
reikalingos tulSit už labai žemas kal 
nas, ateikite Ir persitikrinkite, 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Soni 

4608 80. Ashland Ava 
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CHICAGOJE. 
• y * * 3 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. JAUNŲ PLĖŠIKŲ DARBAI. 

Antradienis, vasario, 25 d., 
šv. Motiejus Apašt. 

Trečiadienis, vasario 26 d., 
Šv. Margareta Kortonietė* 

ŠIANDIE "PRIMARY" 
RINKIMAI. 

• ^ — i . 

. . 
Šiandie Ch icngojo į vyksi :i 

p r i m a r y " rinkimai, Šimulio 
"piliečiai balsavimais nnskirs 
kandida tus i miesto majorus, 
a ldermanus i r kitus. 

Smarkiausiai via susikirtu-
šios dvi part i jos: demokratu 
i r republikomj. Kiekviena i s 
j \ j tur i po kelis kandidatus. 
Mat, pačiose partijose nėra su
t ikimų. J o s susiskaldžiusios į 
frakcijas. Kiekviena iš ju 

| darbuojasi už savąjį kandida
tus. 

Balsavimu vietos bus ati 
darytos anksti iv t e. 

• * 
Vakar per dieną kandidatai 

dėjo paskutines pastangas už 
savo nominaciją. Kiekviena* 
iš ji) turi vilties šiandie lai
mėti . 

Bet nelengva ir negalima 
pasakyt i iškalno, kas laimės, 
kas bus pakeltas i miesto vir-

• šininkus. 
Ypaė piliečių darbininku li

pas šiandie nepaprastas. Dar
bininkai visuomet mieste turi 
vilkti sunkiausią naštą. Kiek 
tai yra gražiu pažadėjimu 
prieš kiekvienus rinkimus. Bet 
visi kandidatu pažadėjimai 
tokiais ir pasilieka. 

Cbieagoje smarkiai iškilo 
Darbo partija, kurioje vado
vaujančia role užima vietos 
Darbo Federacija. Darbo par
tija turi savo kandidatus. Tai 
vis darbininku unijų vadai. 
vNįekas nežino, ką darbininkai 

-£.nfti ja apie savo vadus. 
Chicago toli atsilikusi nuo 

t inkamos tvarkos; Senosios 
part i jos vadai perdaug politi
kieriai* ja. Piliečiu ir miesto 
stovis mažai jiems rupi. Del to 
ir reikia £pėti, ar neiškils čia 
nauji valdininkai. 

Visi piliečiai šiandie turi 
prisidėti prie skyrimo geru 
kandidatų, pasitikinčių žmo-
nic , kuriems rupi ne savos 
parti jos, bet visuomenės la
bas. 

. 

SMARKIAI SUŽEISTA 
MERGELĖ. 

_ 

Smarkiai automobiliaus su
žeista 9 metų mergelė, Jeanet-
te Tomsalli, M J Mihvaukee 
a ve. 

Automobiliu važiavo Ma\ 
Briskin. J i s pamatęs grūmo
jant i pavojų mergelei, staiga 
automobolių pasuko j šaliga
tvį. Bet automobilius didžiu 
smarkumu atsimušė Į šaligatvi 
i r t r e n k ė į m e r g e l ę . 

Atrodo, kad Briskin nekal
tas . J i s vengė, bet buvo neiš-
vengtina. 

Vakar ryte Cbieagoje jauni 
automobiliniai plėšikai nukai
to apiplėšė paeiliui tr is saliu-
nns ir vieną, krautuvę. I r vie
ną saliunininką pabaigoje nu
žudė. 

Pirmiausia piktadariai už
puolė Pe ter Posseli salimu} 
iMUO \Vest Lake gat . ; paskui 
apiplėšė Daniel Kuscliner ci
garu krautuve, 1035 No. Wos-
tern a ve.; toliau* sekė Cbrist 
Nelson sali imas, 1700 No. Wes 
tern ave.; aut galo jie apiplė
šė Marso sali u na. Pastarąjį 
saliunininką nužudė, nes šis 
pasipriešino. 

Detektivai paieško piktada
rių. Kol-kas nesurastas nei au 
tomobilius, kuriuo jie važi
nėjo ir, turbūt , buvo pavogę. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIĮĮ 
KOLONUy. 

PRANEŠIMASr 

Iiietuvių Rymo-Katalikų A. 
Labd. Sąjungos Centro mėne
sinis susirinkimas atsibus se-
redoje, vasario 26 d., 1919 m., 
7:30 v a i vakare, Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėje 
prie 18-tos ir Union gatvių, 
Cbieagoje. 

Visų kuopų atstovus mel
džiame skaitlingai atsilanky
ti, nes y ra svarbių dalykų del 
svarstymo. 

Pasibaigus švar$ty*natfis ir 
pakalbėjimams, susirinkime 
uždarė pirm. — V. Stralevi-
čia. 

J šį L. Vyčių 13 kp. Dra
matišką skyrių įstojo sekan
čios ypatos : mergaitės-vy-
t ė s r ' O . Brazausakitė. M. Jo -
eaitė, E. Dagaitė, K. Norvi-
laitė,' Z. JųrgaiČiutė, J . Mar-
t inkaitė ir Z. Mestauskai tė ; 
vaikinai-vyčiai: V. Straševi-
eia, J . Parkauskis , A. Pana
vas, P . Birgiolas, M. Kniukš-
t a S. Kanapeekis , P . Ju rga i 
t is ir J . Jesulait is . 

Vytė — Z. M. 

IŠ NORTH SIDES. 

PLĖŠIKAI RADO UŽEIGĄ 
SALIUNE. 

FARMERYS PAMETĖ PA
ČIĄ SU 3 VAIKAIS. 

Policijai užvakar pavyko 
suimti keturis plėšikus, kurie 
dienos metu apiplėšė J . Har t -
zell'o restoraną, 326 Eas t 4(> 

Po to savo darbo plėšikai 
suėjo saliunan no numeriu 
4301 VYentvvortb ave. Nors bu
vo sekmadienis, bet saliunin-
inkas darė gerą biznį už už
leistų langii, ta ip kad net ba-
ras braškėjo. 

Policijai buvo nurodyta 
plėšiku pasislėpimas. Tad bū
rys poliemonų, su vežimu, aps
tojo saliuna. 

Re plėšiku saliune a t ras ta 
dar 22 " k o š t l i m e n u " . Visi j ie 
ir su saliunininku nugabenta 
poliei jos nuovadon. 
Tai kaip kartais keli plėšikai 

gali sugadvti dideli b izni ." 

ATRADO NEGYVĄ ŠEIMI 
NINKĘ. 

Kuomet A. II. Mevers, kurs 
turėjo užlaikymą pas Mrs. 
Kditli Hogan, 2501 West Van 
Buren gąt., iš darbo p a r ė j J 
vakarieniauti , nerado ne tik 
paruoštos vakarienės, bet ir 
pačios šeimininkės. 

J i s SJI kitu tuojaus parėjusiu 
namo bunlingieriu i nėjo šei
mininkės kambarin ir tą a t ra
do negvva lovoje. 

Širdies liga parbloškusi šei
mininke. 

DIDELIS GAISRAS CHICA 
GO HEIGHTS. 

F r a n k Semlov, t'armerys iŠ 
( i rantsburg, \Vis., pardavė sa
vo mažą fanatikę už $.")()() ir 
su šeimyna, pačia ir :\ vaikais, 
atvažiavo Oliieagon. 

Aną naktį Chieago Heigls 
miestelyj siautė didelis gais
ras. L 'gnis 'padariusi $250,000 
nuostolių. 

Sunaikinta Odd Fellows' 
b u s t a s ir a p g r i a u t a ^Moose 
bustas. 

Vietos gaisrininkai per ke
lias valandas grūmėsi su gai
sru. Paskui pašaukta pagelba 
iš So. Oiieagos ir iš Stegerio. 

Vos-ne-vos išgelbėta biznia-
va miestelio dalis. 

PADĖKAVONĖ. 
Švento Kazimiero seserys 

širdingiausiai dėkoja gerbia-
Moterį ii vaikus jis paliko miems klebonams, pritete-

nakvynės namuose, ant kampo , l i ams . i r . visiems, dalyvavn-
Madison » ir Oakley gat., ui šiems alidotnvėse jų brangios 
pa t s išėjo miestan ir daugiau A. A. Sesers Marijos Elenos 
nesugryžo. 

Prakalbos, prakalbos. 
L. D. R. 20 kuopa rengia 

prakalbas ketverge, 27 d. va
sario, dv. Mykolo Arkaniolo 
parapijos svetainėje* 3044 Wa-
bansia Ave., Chieago, III. 

PradSta 7:.*>0 vai. vak. Jžan-
ga veltui. 

Gerbiantieji l ietuviai! At
kreipkite a tyda į šitą atsišau
kimą, kuris yra mūsų pačių 
reikalu, be kurio mes negali
me apsieiti. Darbininkų strei
kai Lavvrenee tęsiasi. * Dar
bininkai griežtai stovi už savo 
reikalavimus. Pagelba jiems 
yra labai reikalinga, nes dau
gelis šeimynų neturi iš ko gy
venti. J i e a ts išaukia į plačią 
visuomenę ir į L. D. S., kad 
kaip greičiau butų pagelba su
teikta. 

Broliai ir seserys! Mlisi; 
L. D. R. 20 kuopa prižadėjo 
suaukoti 100 dol. ir pasiųsti 
į L. D. R. streikierių fondą, 15 
kurio Ims teikiama pagelba 
streikuojantiems. 

Nedėlioj, 23 d., Ii. D. R. 20 
kuopa laikė extra susirinki
mą. Kuopos nariai nu ta rė 
sudėti 50 dol. Bet to neuž
tenka. Mes laukiame ir vi
suomenės paramos. Tai-gi 
kviečiame visus atsilankyti į 
L. S. R. rengiamas prakalbas. 

Visus kviečia, 
L. D. S. 20 kp. Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

LIETUVIŠKI1REK0RDAI 

fc 

Moteris su vaikais kreipėsi 
Į policijos nuovadon. Reikalau-

Įa surasti vyrą ir tėvą. Pali-
Jcusi su vai 1; ai s be pinigų ir 

kaip Philadelphijoje taip čia 
Chicagoje. Savo užuojauta ir 
pagelba,. brangus, prieteliai, 
suteikite mums dideli surami
nimą mūsų sunkioje datyrimo 

\ 

\m jokios prieglaudos, taippat valandoje, u i k$, tegul Visa-
be užlaikymo. 1 galis Jus visus laimina. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Panedėlio vakare , 17 d., 5. 
m., Šv. Kryžiaus parapijos 
vetainėj susirinko mažas bu-

:"lis L Vyčių 13 kp. artistų, 
u i pasikalbėjimo ir pasi tar i-
n 10. 

Visųpirma tapo išrinktas už 
pirmininką V. Rtraševičia ir 
už raštininkę p-lė Martinkai-
tė. Po to prasidėjo svarsty
mai. 

Pakėlus klausimą kaip pa
vadinti tą artistų-mėgėjų kuo
pelę, nu ta r ta duoti vardą: 
Lietuvos Vyčių 13-tos kuopos 
Dramatiškas skyrius. 

Prie šito skyriaus galės pri
gulėti ^ ien tik nariai prigulin
ti prie L. Vyčių. Pašalines 
ypatos nebus priimamos. 

Nutarta greitu laiku ftfc 
r e n g t i v a k a r ą s u l o š i m u , m o -
nologais, dainomis, deklemaci-
jomis ir t t . Viskas pavesta 
V. Rtraševičio nuožiūrai. 

Išnešta, kad reikalinga iš-
sisteigti sava spauzdinama 
mašinėle, kad pr i re ikus jo les , 
išspauzdinti, nereikėtų nesio-
ties arba prašyt i kitų, kad 
perrašytų. Rtenografistė liko 
išrinkta p-lė A. Brazauskaitė. 

Ant galo buvo renkama val-
djdm į kurią inėjo sekančios 
ypatos : pirm. — V. Rtraševi
čia, vice-pirm. — J . Parkaus-
kas, rašt ininkės p-lės: J . Mar-
t inkaitė ir Z. Mestauskaitė, 
korespondentė p-lė Z. Mestau
skaitė. 

Valdybon pateko visi veik
lus nariai . Tikimės, kad atei
tyj daug nuveiks. 

Nu ta r t a susirinkimus laiky
ti kas pirmą panedėlį, kiek
vieno mėnesio. 

Vyčių veikimas 
Rered'os vakare, vasario 10 

d., L. Vyčiy 5 kuopa laikė pa
prastą savaitinį susirinkimą. 
Atidar ius pirmininkui susirin
kimą, A. Baeevičius išdavė ra
portą iš pirmininkų susirin
kimo. Paskui eita prie tvarki-
mo vakarų 1910 m. ir siulary
mo pieno metiniam veikimui. 
Tam tikslui tapo išr inkta ko
misija, kurion pateko kuopos 
valdyba, A. Bacevičius ir J . 
Brazaitis. Paskui rašt ininkas 
perskaitė laišką nuo kuopos 
narės su pakvietimu, kad ebo-
ras, bažnyčioje pagiedotų lai
ke jos šliubo. 

Lietuvos Vyčių 5-ta kuopa 
tur i du nariu, kurie yra bono-
rable disebarge. Vienas jn 
net iš Prancūzijos parvažiavo. 

Paskui kareivis, P . Bara-
kauskas, p ra ta rė keletą žode
lių ir parodė savo " G a s 
m a s k " , taip-gi ka ip jas užsi
deda. Paskui parodė "ITel-
m e t , , ir vietas, kur šoviniai 
pataikė į tą gitle^inę kepurę. 
Taip-gi j is niuiįi**parodė šau
tuvą (revolverį) , - kurį laike 
užpuolimo nuo vieno vokiečio 
atėmė. 

Po to prasidėjo žaislės. Žai-
slėse vadovavo B. Laurait is . 

Ant galo atgiedoję Ameri
kos ir Lietuvos bimnus, visi 
linksni i ai išsiskirstė. 

, Jaunutis. 

-

• 

Dainos kurias kiekvienas lietuvis labai myli. 
y- 10-im-h 8 5 o . 

LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ. 
i 

-

E-2356 

* 

* 

PRANEŠIMAS 
.18 NORTH SIDE. 

Katalikų Vienybės susirinkimas. 
Šiandie, ty. 25 d. vasario, 7:30 

vai. vakare įvyks visi} North Si-
des draugiją atstovu — Kataliku 
Vienybės susirinkimas. Sulig pra
eito susirinkimo " nutarimo, bus 
renkami atstovai į K. V. Centrą. 
Tai-gi malonei prašome visus dr-
ji} atstovus ateiti į viršminėtą su
sirinkimą.. Įgaliotas. 

. — , - - — ' . - — • -

SUSIRINKIMAI, 
• 

kartais baigiasi labai vėlai ir mes 
jeigu esame išalkę turime užeiti J 
restoraną užkąsti. Vienok tai 
nėra gerai del sveikatos, nes val
gyti prieš miegą kenksminga. 

Bct-gi galima to negerumo iš-
sis.tiiįrot i. p a ė m u s 3 s a l d a i n i u s 

Partola; tada viduriai nesuges. 
Sugedus viduriams ir kraujas 

pasidaro nešvarus. 0 iš to at
siranda galvos skaudėjimas, lie
žuvis pasidaro baltas, burnoje 
rukštu, nemalonus kvapas, žaksė-
jimas; visam darosi silpna. 

Saldaniai Partola prašalina vi
są tą nesveikata tikrai ir greitai. 
Jie labai gardus ir tinka visiems: 
vyrams, moterims ir vaikams. 

Visiems jau žinoma, jogei sal
dainius Partola reikia visados tu-
rėti kiekvienuose na,muose, kad 
prireikus galima butų jais pasi
naudoti. Užsisakykite ją clabar 
ia anksto. 
Visa dėžutė tų saldainių kaštuo

ja 1 dolierį, 6 'dėžutės siunčiame 
tiktai už 5 dolieriua. 

Adresuokite šitaip: 

APTEKA PARTOSA, 
160 2-nd Ave., tfept. L, i, 

New York. 
(155) 

E-2228 

Lietuvių Taut iškas Himnas, taipgi numylėta sena Liaudies daina, abi 
įdainuotos garsaus lietuviu dainininko Miko Petrausko, akompanuo
jant o r k e s t r a i . 

TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA. 
. • -

SAULELĖ NUSILEIDO. 
Lietuvių liaudies daina, gražiai įdainuota kvarteto, ir parodos mar
šas, kurį labai prakilniai grajina Columbios benas. 

PARODOS MARŠAS. -

f. \nt banjetj Dunojaus, Vairas. 
F.-2656^ Valrį, ir Mazurką, prajina orchestra 

i s tauriu Melsvumas. Mazurka. 

Pasiklausyk ir šiuos Rekordus. / 
['Tyki mėnulio naktis, Valcas. > 

ra. E-2580^ ^ u labai populiarinki vairai. 
^Mėlynos ekolės, Valcas. / 

. . . . 
Tikrai JŲS mylėsit tuos armonikos 
Duotus. 

» 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų; be jokio atlyginimo. J i s duos J u m s 
kataliogų Columbia Rekordų jūsų taut iškos muzikos. P a p r a š y k j m s jį. 

r ŠALIES GRA4YBK, Valcas. 
E-2704 

1 ŽUVINUCKV Valcas. 

. 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

žiūrėk kad toks Vai^baženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY. \ ! 

.• • 

ATONIC 
ižLKčinztį&znKi** w * 

Po valgiui neužmirSk, kad geriau
sias vaistai tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pas visus aptiekoriua. 

• 

REIKALINGAS. 
pardav 
ei jos, 
augšč 
9:00 iŠ ryto iki 12:00 išryto. 

10 So. La Sali e St. 
1330 kambaris, klauskite Mr. Gotlieb 
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Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos slaiįrtojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgeporte p. JONĄ J. L UCAS, 3313 S. Halsted St. 

Dievo Apveizdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av. 

\ 

tov„as ae, į y , į * proP<Kl- . Visais ''Drango" reikalais kreipkitės prie juodviefc 
s. Gali lengvai uždirbti $400 ir ^ -
Sčiau i mėnesį. Atsišaukite nuo — — — — — _ — _ — — 

Reikalingas varsonininkas su nuo 
klebono paliudijimu. 

Kun. K. Skrypko. 
Detroito šv. Jurgio parapijos kleb. 
381 VVestminster Ave., Detroit, Mich. 

Taieškau draugų ir pažįstamų, pa
einančių iŠ Kauno gub., Telšių pa v. 
Aft dabar su grižą u iŠ Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mel
džiu atsiliepti ant sekančio adreso: 

Private Leo Katarski 
General Hospttal 36 

Detroit Mich. 
Paie.škau savo švogrerio Juozapo 

Pilkio, girdėjau, kad jis dirba West 
Sidej karčiamoj. Jeigu kas apie jj 
žinotų, meldžiu pranešti sekančiu ad-
dresu. 

George (Gedvilas) Getman, 
R. R. 3 K. Bluff St., Pekin, 111. 

$$ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ » * < M > * # * # * < » l — » < M - —— — —— - r - g » • • • • » » » m m. j . * * 

Paieškua savo giminaičio Antano 
Kujso, paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės parap., Nor-
kaičių Sodos. Apie 20 metų katp 
gyveno Amerike 1915 metais girdė
jau, kad dirbo Ottawa, 111. Kas ap?c 
j j praneš, gaus $5 dovanų. Atsišau
kite sekančiu adresu. 

. . . . Nikodemas Kujšis, 
4443 So. Wood St., Chicago, III. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas greit ir pigiai 

ant 2 pagyvenimų ir iš priešakio sto
ras. Pardavimo priežastis, turiu 2 
namus ir biznj, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

v Cicero, 111. 

Paieškau savo brolio Alekso Jur-
gelono, paeinančio iš Vilniaus gub., 
Švenčionių pavieto Tverečiaus mieste
lio. Apie 4 metai atgalios gyveno 
Chicagoj paskiau už 2 metų persikėlę 
į Rockford'o. 111. 

Aš labai sunkiai sergu ir meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu: 

Viktoras Jurgelenas, 
1407 S, Main St., Rockford, 111. 

Skaitykite ir Platinkite 
Naudingas Knygas 

Lietuvaitė. Apysaka Juozo Kvictkausko. Guldė P. G. J,abai 
puiki apysaka i.š gyvenimo lietuvių Lietuvoje apie pusę devyniolikto 
amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai k.ą pralesti laika, bet dar 
įgysi sau naudų ir apsipažįsi su gyvenimo būdu rusų senku, 2€0 pus-
Japių %...... ,o0 

Liandies dainos solo balsui ir pijamu. Sutaisė Petrausku Mikas. 
šių nakcialy (dzūkiška) > . 30 
Jojau dieną (augštam balsui) .-» go 
Ko liūdit sveteliai? 20 
Siuntė mane motinėlė 20 
Vai aš paUirsc-iau 20 
Už šilingėlį • so 
Dovanojo (dzūkiška) 15 
Skyi_iau skynimėlį 15 
Tykiai Nemusėlis teka .«, .• 15 
Saulelė raudona 25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 Liho (latviška) , 1 / 15 

Maldos galybė . Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių kal-
hon išguldė V. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikščionių 
Rymo viešpatystėje. Verta kiekvienam perskaityti, 47 pusi 25 

Mūsiškiai užsienyje. Juokingas aprašymas kelionės į Paryžių ir 
atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. Išgul
dė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai jaunos 
rusų poros, keliaujančios užsienyje, nežinančios svetimų kalbų. La
bai užimanti knyga. 216 pusi .50 

Pajauta. Lizdeikos duktė arba Lietuviai XIV Metasimtyj. Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Toji Knyga privalė
tų rastis kiekvieno lietuvio stubelėje, kadangi joje atras daug nau
dingų pasiskaitymų apie tėvynės praeitį, pusi. 468 $1.00 

šiapus ir anapus grabo. Parašė J. Gerutis. Toji knyga para-
syta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ja gali skaityti kaip 
dievotas taip ir laisvamanis, kaip mokslisčius, taip ir prasčiokėlis — 
kiekvienas, joje ras tikra teisybę, aduoda pSvento Rašto ir giliai ap
mąstęs supras, ar jisai teisingu ar blogu keliu skubinasi prie amži
nojo grabo. Supratęs viską kiekvienas skaitytojas ant valandėlės pa
žvelgs į savo buvj ir tuokart gal kitaip manys apie amžinastį. Viskas 
parodyta paveikslėliais labai aiškiai, 184 pusi 50 

Tiesų Vadovas ir Patarėjas. Sutaisė L. DeMarasse. Vertė V. A. 
Juristas. Svarbiausių įstatymu žinojimas toje šalyje, kurioje gyve
name ir kuri suteikia mums ir mūsų šeimynoms būvį, yra būtina 
kiekvieno žmogaus reikalu šita knyga yra tiesos kelrodžiu kaip pir
kliui, krantuvninkui, pramonininkui taip ir privatiniam žmogui. Tą 
knygą žmogus turėdamas rankoje, išvengs daug nesmagumų, o kar
tais ir pinigiškų lškaščių, 141 pusi. Kaina šios knygos yra $1.00, bet 
dabar numažina ant ..,. .50 

Reikalingi agentai pardavinėti mūsų knygas. Kasykite apie Iš
lygas. Rašydami laiškus adresuokite: 

S. P. TANIS 123J W. 111IH Plice CHICA60, ILL. 
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