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METAI-VOL. IV. No. 41 

Daugiau gandų apie 
sutartį Lietuvos su 

Lenkija 
Anglijoje sušaukiama indus-

trijinė konferencija 

,—...,... *_,, 
PREZIDENTAS WILS0NAS 
PARKELIAUS BOSTONAN. 

Ten įvyks milžiniškas su
sirinkimas. 

LIETUVA IR LENKIJA. 

Pranešama apie kokią tai 
naują sutartį. 

DARBININKAI NERIMAU 
JA ANGLIJOJE. 

• Lloyd George ieško išėjimo. 

BERNE, vas. 18.—čionai; Londonas, vas. 18. — Kiek 
paskelbta, kad Lietuva ra - sužinota, Lloyd George vy-
Lenkija padariusi sutarti. Tos I riausybė trumpu laiku sušauks 
sutarties pasekmėje vokiečių čionai didelę tautiški) konfe-
dešimtoji armija apleidžia renciją, kad Anglijos indus-
Lietuvą, gi apleistas vokiečių! t ii joje pravesti reikalingą tai-

Paryžius, vas. 17. — Garlai
vis George Wasliington su 
prezidentu Wilsonu bus Bos
tone vas. 24 dieną. Tą dieną 
vakare tenai j vyks milžiniš
kas susirinkimas, kuriam 
kalbės prez. Wilsonas. 

Vasario 26 d. Baltuose Rū
muose bus pagaminta vaka
rienė. Bus sukviesta dauge
lis kongreso narių. Prez. 
Wilsonas svečiams paaiškins 
tautų sąjungą ir jos svarbą. 

Prezidentas trumpai išbus 
namie. Gryž Europon. Na
mie buvimo metu jis pasidar
buos, kad paliuosuoti karei
viai turėtų darbus. 

vietas užima lenkų armija. 
Sakoma, jogei lenkų kariuo

menė jau inėjusi miestan Vil
ko visk, šalę Gardino. 

LENKAI TURI DU KANDI 
PATU I PREZIDEN

TUS. 

Balsavimuose nusvers valstie
čiai ,. 

.Varšava, vas. 18. — Naujo 
lenku seimo maršalu arba pir
mininku išrinkta M. Tromp-
čynski. 

Sakoma, jis yra pripratęs 
prie parlamentarinio veikimo, 
nes pirmiau vokiečių parla
mente buvo atstovu. Jis kelių 
dešiniųjų grupių susirinkime 
padėtas kandidatu ir išrinktas 
4 balsu didžiuma. 
Tomis dienomis lenkų seimas 

(parlamentas) išrinks respub
likai prezidentą. Kol-kas ton 
vieton yra tik du kandidatu: 
Paderevskis ir Pilsudskis.* ' 

Pastarąjį remia kairiosios 
lenkų srovės. Bet lenkų vals
tiečiai balsavimuose spren
džia. Tad ir prezidento rinki
me valstiečiu partijos atstovai 
ims viršų. 

Valstiečių partija tuo tarpu 
priklauso dešiniajam srovių 
sparnui. Tam sparnui priklau
so ir Paderevskis. 
Pilsudskis vra neaiškus žmo-

gus. Jis dažnai maino savo pa
žiūras. Vargiai už jį balsuos 
valstiečiu atstovai. 

VOKIEČIAI NEPRIPAŽĮS 
TA KARĖS SU LEN

KAIS. 

Berlynas, vas. 18.—Buvusie
ji Vokietijos kareiviai lenkai, 
kurie šiandie tarnauja lenkų 
kariuomenėje, vokiečių vald
žios patraukiami atsakomybėn 
kaipo Vokietijos išdavikai. 

Nes Vokietija nepripažįsta 
lenku atsimetimo nuo Vokie-
t i jos. Taigi nepripažįsta nei 
karės su Lenkija. Sako, tai tik 
vidujinis vokiečių provincijo
se maištas. O maišto negalima 
palyginti sn kare. 

Dabartinė vokiečių valdžia 
nepripažįsta nei atskirios ru
sų Lenkijos, kaipo valstybės. 

ka. 
Kitokio išėjimo negalima 

sugalvoti. Nes Britanijai trum 
poj ateityj grūmoja generalis 
darbininkų streikas. Šiandie 
visus vyriausybės -tikslas už
bėgti rengiamiems streikams. 
Nes kuomet jie pakils, tuomet 
gali bu t pervėlu juos numal
šinti. 

Pasakojama, jog industrįji-
ne konferencija busianti su
šaukta ne vėliau, kaip į vasa
rio 27 dieną. Konferenciją 
atidarys ir pasakys kalbą pats 
premjeras Lloyd George. 

Darbo federacija ir darba-
viai bus paraginti paskirti ta
rybą. Ton tarybon turės ineiti 
20 atstovų nuo darbininkų ir 
20 nuo darbdavių. Tapybai 
bus pavesta rupinties visais 
darbo reikalais rekonstrukci
jos laikotarpiu. 

Anglekasiai streikuosią. 
Šios savaitės pabaigoje jau 

bus žinomos anglekasių balsa
vimo pasekmės streiko reika
le. Niekas čia neabejoja, kad 
anglekasiai nestreikuotų. Di
džiuma jų pasirodys stovį už 
streiką. 

Anglekasiai turi daugelį sa
vo atstovų parlamente. Tų at
stovų didžiuma taippat pa
rems streiką. 

Anglekasiai nusprendė ne
pasimesti su savo reikalavi
mais. Jų reikalavimai labai 
drąsus: 6 valandos darbo die
noje ir 30 nuoš. daugiau už-
mokesnio. 

Kovojama už būvį. 
Šiandie Anglijos kasyklose 

dirbama, o čionai ne visiems 
angliai prieinami. Daugelis 
žmonių turi kentėti šaltį. Ang
lys ne tik brangios, bet pasta
raisiais laikais jų privežimas 
buvo sutrnkdvtas. 

Darbininkai kovoja už būvį. 
Pragyvenimas taip pabrango, 
kad su mažomis algomis ne
galima jau ir prasimaitinti. 
Gal daugelis ir nenori strei
kuoti. Gal nori šiais sunkiais 
laikais pagelbėti vyriausybei. 
Bet streikan juos verčia var

gas, kurio negalima pakęsti. 
Maisto pabrangimas sukelia 
neramybes. Tuo tarpu yra 
daugelis tokių žmonių, katrie 

LENKAI GINSIĄ LIETUVĄ. 
— . f • • • • • • - -

Varšava, vas. 17. — Lenkai 
senai deda pastangas, kad 
pertraukti kovą su vokiečiais 
ir ukrainais. 

Kokie jų tikslai? 
Tuomet atliekamą kariuo

menę jie nori pasiųsti Lietu
von, kad šitą apginti nuo bol
ševikizmo. 

ARMIJAI ĮSAKYTA BUT 
PASIRENGUSIAI. 

Armisticijos pertraukimas pri
guli nuo Vokietijos. 

00PENS4GEN, vas. 1 8 . -
Vakar iš Berlyno pranešta, 
jog vokiečių armisticijos pra-

WILS0N0 VIETĄ UŽIMA 
HOUSE. 

Vokiečiai baisiai apiplėšė 
Belgiją. 

',T 

NU2UD* 4 RUSŲ KUNI
GAIKŠČIUS. 

ns, vas. 17. — Kuo-
me ycietijos sostinėje Ber
lyne nužudyta bolševikų va
das • Liebknecht su Lnxem-
burg, rusų bolševikai už tai 
be jokio teismo nugalabino 4 
rusų kunigaikščius. 

• . - . . . 

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

• • -

karės lėšomis susikrovė dide
lius turtus. 

Tad ir galimas daiktas, kad Kompanijų pelnas. 
Prekybos taryba apskaitė, 

kad karės metu Anglijoje pra
gyvenimas padidėjo 120 nuo-
simcių. 

Šiandie Anglijoje už pap
rastą medvilnės siūlo špulelę 
reikia mokėti 15c. Pirm karės 
buvo tik 5 centai. Siūlo kom
panija užtaigi per praeitus 
metus pasidarė 10 milijonų 
dol. pelno. 

Taip yra ir su kitomis kom
panijomis. 

ilginimo komisija visgi pat
virtinusi talkininkų paduotas 
naujas sąlygas. 

. \ : 
Copenhabes, vas. 17. — Va

kare parėjo įinių, jog vokie
čių armisticiibs komisija, ku
riai pirmininkauja Matliias 
Erzberger atsisako savo para
šais patvirtinti gen. Focho jai 
paduotas naujas armisticijos 
sąlygas. Tos sąlygos esą lab-
jaus aštresnės už pirmesnią-
sias. Vokiečių komisija rei
kalauja, kad armisticija butų 
prailginta su senomis sąlygo
mis. 

• 

Maršalas Foch vakar prane
šė vokiečių komisijai, kad jei 
paskirtą valandą armisticijos 
sąlygų nepriims, tuomet jis 
apleis Treves ir talkininkų ar
mijoms bus įsakyta pradėti 
veikimą prieš vokiečius. 

Kol-kas dar nežinoma, kaip 
tas viskas pasibaigs. 

Vokiečių komisija reikalavo 
prailginti laiką atsakymui. 
Bet maršalas nesutiko, Taip
pat paklausė sąlygų sušvelni
nimo, bet maršalas atsakė, jog 
naujus sąlygai pagamino tal
kininkų vyriausybės ir pevedė 
jam jas įvykdinti. 

Nieko nedarą iš talkininkų. 
H Berlyno pranešama, jog 

nebusią nieko stebėtina, jei 
talkininkai išnaujo įsivelsią 
karėn su Vokietija. 

Berlyno laikraščiai skelbia 
įvairiausius daiktus apie An
gliją. Jie praneša, jogei An
glijoje prasidėję streikai ir 
revoliucija; jogei Londono 
gatvėse, seką susirėmimai. 

Bolševikizmo propaganda 
Amerikoje 

BOLŠEVIKIZMAS GRUMO 
JA S. VALSTIJOMS. 

Visi liudininkai tą patį pri
pažįsta. 

Paryžius, vas. 17. — Kuo
met praeitą šeštadienį vyriau
sioji taikos konferencijos ta
ryba po pietų 'suėjo posėdin, 
prezidento Wilsono vietą už
ėmė pulkin. House. 

Taryba tarėsi apie Rusijos W a s h i n g t o n v a s . t***** 
klausima, anot ofieųal.o pra- d i e n f t pr ie.š senato teisdarystės 
nešimo Ta.ppat išklausė at- s u b k o m i t e t a i k u r s i v r i ^ j a 
stovų M Lebano, Mažojoj A- , , o l § e v i k i z m ^ foj S a l y j ; h „ v o 

\ ? \ . . ,. . • pakviesta if šioj šalyj viešinti 
Pulkin. House reguliariai ^ r e v o l i u c i j o n i e r e BreŠkovs 

lankys visus susmnkimus, kol k a j a > p a p r a s t a i v a d i n a m a r e . 
voliucijos "babuška". 

Breškovskaja nieko nežino 
apie tai, ar šioj šalyj galėtų 
kame nors apsireikšti bolševi-

nesugry ž Pary ži un prez i d en-
tas Wilsonas. 

Peržiurinės belgų reikala
vimus. 

Praeitą šeštadienį vyriau [kiemas. Bet jinai subkomite-

komitetą studijuoti belgų r e i - j k u žvėriškumus, buprantama, 
kalavimus ir ju karės metu ^Pasakojo . i r s a v o vargus, 
paneštus nuostolius. | k o k i u s P i r m i a u <nnai k e n t ė J ° 

Tan komitetan ineina ir du n u o e a r o valdininkų, gi pas-
amerikonu: Haskins ir p u i k . I kui nuo pačių savo sėbrų bol 
Embick. 

Taikos konferencijos komi 
sija, kuri tyrinėja nukentėju
sių šalių nuostolius, išklausi
nėja tų šalių komisijų prane
šimų apie nuostolius. 

Nuostoliai geležinkeliuose. 

Belgija karės metu panešė 

Bevilty. 
Pagiria saviškius. 

BreŠK^vciRaja yra k>eijalis-
tė. Tad kiekvienam pasikalbė
jime, kur reikia ir kur nekei
kia, ji giria savo soeijalizmą. 

Breškovskaja stovi už tai, 
kad talkininkai pasiųstų ka-

lideJius nuostolius geležinke- j riuomene prieš bolševikus. Bet 
liuose. Tai vis vokiečių dar
bai. 

Pirm karės Belgija turėjo 
apie 2,600 mylių geležinkelių. 
Iš jų 690 mylių visai sunai
kinta, gi 260 mylių tik iš da
lies, v 

Iš tų sunaikintų geležinke
lių daugiau 70 nuošimčių vo
kiečiai sunaikino prieš pat ar
misticija. 

Pirm karės Belgija turėjo 
4,534 lokomotivas, is kurių 
2,614 pagrobė vokiečiai 

nenori/ kad ta kariuometrė 
kliudytų nebolševikns socija-
listus. 

Girdi, Rusijai šiandie butų 
tikras išganymas, jei šocijalis-
tams bolševikams butų pada
rytas galas ir anų vietą užim
tų socijalistai nebolševikai. 

Reiškia, Breškovskaja nori, 
kad Rusija, apginta nuo meš
kos, butų pakišta vilko nas
rams. Nes kaip vieni, taip ki
ti socijalistai yra kiti kitų 
verti. Kaip vieni, taip kiti pa-

vokiečiai nepriims aštresnių 
taikos sąlygų. 

Hindenburgas gaminasi pra
dėti ofensyvą prieš lenkus. 

Visoj Vokietijoj viešpatau
ja įstitikinimas, jog vokiečiai 
laimėję karę. 

Grūmoja kare. 

Vokiečių steigiamajam susi
rinkime Weimar'e, aną dieną 
kalbėjosi naujas Vokietijos už
sienių reikalų ministeris, gra
fas von Brockdorff-Rantzau. 

Be to vokiečiai paėmė 9,062 : geidauja Rusijos darbinin-
pasažierinių vagonų ir 80,568 
prekinius vagonus. 

Vokiečiai sunaikino didžiu
mą brangintinų geležinkelių 
tiltų skersai upes. 

Jis pasakė, jog vokiečiai su
tinka taikinties tik sulig pre
zidento Wilsono paskelbtų tai
kos principų. Kitaip ne. 

Pasakė, kad vokiečių armi
ja demobilizuojama. Bet a-
nos vietoje organizuojama 
nauja republikoniška armija. 

Argonne miškas Prancasijoj, kur amerikonai turėjo didelius mūšius su vokiečiais. 

kams ir liaudžiai ne laimės, 
bet pragaišties. Socijalistai 
tik sau ieško dangaus ant že
mės. 

Simmonso liudijimas. 

Breškovskaja visgi papasa
kojo daug indomybių apie ru
sų bolševikus. Kitą dieną prieš 
subkomitetą liudijo nesenai 
parvykęs iš Rusijos Roger E. 
Simmons. 

Šito liudijimas kur-kas lab-
jaus nustebino ne tik subko-
miteto narius, bet visus žmo
nes. 

Jis pažymėjo, jog šioj šalyj 
bolševikizmas platinamas. Pa
sakė, kad rusų bolševikai šion 
šalin su bolševikizmo propa
ganda atsiuntę amerikonišką 
rasėją Albertą R. Williams. 
Simmons tą patyręs Petro
grade nuo pasitikėtino žmo
gaus. Jo vardo negalįs pasa
kyti. Nes tuomet tam žmogui 
nebūtų lemta gyventi. 

Bolševikizmas sėjamas ir 
armijoje. 

Kuomet Simmons parkelia
vęs Amerikon, jis labai buvo 
nustebintas bolševikizmo sėk
lomis, "kokios čia yra plačiai 
sėjamos. 

Kas indomiausia, kad tos 
sėklos jau patenka ir šios ša
lies armijon. 

Šioj šalyj bolševikizmo agi
tatoriai spauzdina daug savo 
raštų, kuriuos visur platina. 
Tas atliekama ne kitaip, kaip 
tik rusų bolševikų lėšomis. 
Daugelis tų raštų patenka ir 
kareiviams. Bolševikai vis 
daugiau atranda pritarėjų. 

Bolševikų žvėriškumai. 

Rusų bolševikai posenovei 
žudo žmones. Kad suprasti jų 
žvėriškumą, reikia įsivaizdin
ti tą, jog jie žudo kalinius, 
kuomet kalėjimuose nebūna 
vietos naujiems kaliniams. 

Nužudo arba ' kalėjimuose 
kankina tūkstančius žmonių. 
Visas tij nelaimingųjų prasi
žengimas tik tas, kad jie ne
sutinka su bolševikų pažiūro
mis, nenori bendrai su jais 
piktadariauti, nenori pripažin
ti jų autoriteto. 

Rusijos gyventojai dantimis 
griežia prieš bolševikus. Bet 
jų nuversti negali. Nes už 
kiekvieną prieš bolševikus iš
tartą žodį, tuojaus žmonės žu* 
domi. 

Anot Simmonso, bolševikus 
gali sugriauti tik stipri talki
ninkų kariuomenė. 

Reikalauja aštrių Įstatymų. 
Simmonso liudijimai tikrai 

visus supurtė. Tą pačią dieną 
senate išnaujo pakelta bolše
vikizmo klausimas. 

Senatoriai Thomas iš Colo-
rado ir Weeks iš Massachu-
setts reikalavo, kad kuovei-
kiaus butų pravestas aštrus 
įstatymas prieš visokią bolše
vikišką propagandą. 

Kongresas ir pati šalies ad
ministracija tą reikalą vis to
liau tęsia, kol pagaliaus leis 
užsiliepsnoti bolševikiškam 
gaisrui. 

Juk šioj šalyj platinamas 
bolševikizmas pirmiausiai at
kreipiamas prieš vyriausybę, 
paskui prieš ̂ industriją ir pa
galiaus prieš visokią tvarką. 

Laikas butų išanksto nukir
sti galvą tam siaubūnui, kurs 
mūsų šalį gali panardyti 
kraujuose ir nelaimėse. 

6 PLĖŠIKUS APMUŠĖ. 

Sam Schonberg, 3310 West 
19 gat, ties Taylor ir Ogden 
gatvėmis buvo užpultas šešių 
piktadarių. Tai buvo apie 
10:30 vakare. 

Įsivarę jį vienon gatvaitėn 
plėšikai nuo jo paėmė laikro
dėlį ir 68 dolierius. To jiems 
neužteko, nes pradėjo dar—ir 
mušti. 

Nors prieš šešis buvo var
gas pakilti kovon, bet užpul
tasis tai padarė, atsiminęs tu
rįs su savimi geroką kaltą 
šriubams sukti, kurį iŠ darbo 
nešėsi namo. 

įs i t raukęs iš savo našulio 
kaltą jis kaip liūtas puolėsi 
prieš piktadarius. Du užpuo
liku gerokai subadė, kiti pa
bėgo. Ir dar laikrodėlį atsiė
mė. 

Parsinešė namo kruviną 
kaltą. Gi policija ieško sužeis
tųjų. 
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Prancuzy Diplcma-
. tai ir Lenkija. 

gina augštų Wilsono skelbia
mų tiesų, nei nebando žiūrėti, 
kad mažoms tautoms butų 
laisvės. 

Idealistams Prancūzijoje li
ko priedermė būti kareiviais 
ir oficieriais bei lieti savo 
kraują. Fochas sulaužė kariš
ką vokiečių mašiną, bet prie 
pasaulio tvarkymo jo širdis xr 
mintis nepritelpa. Tą sau pasi
liko materijalistai. 

Jei ne tas prancūzų ministe
rijos materijalizmas, Tautų 
Sąjunga butų apėmusi visas 
tautas, neišskiriant vokiečių. 
Tada prancūzams nebūtų rei
kėję tverti lenkų militarizmo 
užpakalyje vokiečių, nebūtų 
reikėję pavergti Lietuvą len
kams. 

Ateis laikas, kada Lietuvos 
istoriką* nupasakos mųs tėvy
nės laimes ir nelaimes. Priėję* 
prie šių laikų, jis padės plunk
sną į šalį, ir sunkiai atsidusęs 
tars: "Taip , Lietuva 1919 m. 
butų gavusi visišką laisvę, jei 
ne prancūzų ir kitų diplomatų 
materijalizmas". 

-

p 

Jausmai po Karės. 
Kad žmonių milijonai, apsi

ginklavę baisiausiais mokslo 
išradimais ir galingiausiomis 
dabartinio pasaulio jiegomis, 
per puspenktų beveik metų 

Prancūzų diplomatai netiki j žudė vieni kitus, tai nestebęti-
į Tautų Sąjungą, o baisiai ne-j na, jog ir neapykantos bei 
kenčia vokiečių ir bijosi ją. rūstybės jausmai buvo smar-
Seniau prancūzų respublika j kiai sukilę, gangreit perdaug 
meilingai bičiuliavo su baisiu Įsigalėję. 
Rusijos autokratu. Rusijai su- Karės laiku sunku buvo 
byrėjus, Prancūzija neištiesia stabdyti tuos įsibėgėjusius pik-
rankos pergalėtiems vokie- j t unio jausmus, nes priešas 
čiams, bet ieškosi sau draugų j raminančio balso negalėjo gir-
anapus Vokietijos, kad galėtų; dėti, o baugu buvo, kad sava-
su jais sudaryti sutartį prie.šj s i s r amybės šauksmo paklau-
vokieči i ScS ) nepaliautų kovojęs ir ne-
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Del p-nios Žemaites Paskaitos, 
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Lenkijai teko garbė būti 
Rusijos įpėdine sutartyje su 
prancūzais. Prancūzija nori. 
Kad jos talkininkė, gyvenanti 
rytuose nuo vokiečių, butų di
delė, galinga ir apimtų visą 
Vokietijos šoną iš rytų. Len
kų tauta nėra taip didelė. Už
tatai Prancūzija jiems paveda 
Lietuvą, Baltgudiją ir Ukrai
ną. Lietuvių ir Ukrainų nepri-
gulmybės prancūzams nebran-. 

duotų priešui. progos įveikti 
mus. 

Dabar karė pasibaigė. Vo
kiečiai pergyveno revoliuciją, 
jie paleidžia likusias savo ar
mijos dalis. Dabar laikas atė
jo sumažinti piktumą, nura
minti karės jausmus. 

Puikų ramybės pavyzdį da
vė Anglija. 1901 m. ji perga
lėjo boerus Transvaa'lyje. Tų 
pačių boerų augšėiausiąjį va

gies. J ie mus lengvai dovano- U g e » . Butha, Anglija pripa 
3a lenkams, kad sau susidary- j ^ a u t o j l o m i l l i o Transvaalio 
tų talkininką prieš vokiečius. 

Lietuviškomis akimis žiūrint 
į tą prancūzu politiką, ap
maudą ima. Bet ne mes vieni 
esame nuliūdę. Augštu idealu 
pilnas \Vilsono paskelbtasis 
taikos programas virsta tuš
čiu žodžiu. Xe Suvienytų Vai-
stijų prezidentas už tai kal
tas, o prancūzų diplomatai ir 
kiti jiems pritariantieji poli
tikai. 

J ie "VYIlsonui primėtinėja, 
buk jis perdaug žiuri tiesos, 
permažai naudos. Saviškai jie 
išsitaria šitaip, kad jis per
daug brangina principus, per
mažai žiuri realių politikos 
priemonių. 

Prancūzų ministerija yra 
išrinkta iš parlamento. To 
parlamento atstovai tapo iš
rinkti senai prieš karę. Karės 
metu jų įgaliojimai pasibaigė, 

ministrų prezidentu. 
Vokietijoje militarizmo jau 

nebėra. Prasišalino ir tie, ku
riuos pasaulis kaltino už mi
litarizmo nupenėjimą. Liko tik 
vokiečių tauta. J i , žinoma, ne 
iš vienų šventųjų susidaro. J i 
turi savo kaltybių ir silpnybių. 
Bet nėra pasaulyje tautos be 
silpnybių ir be kaltybių. 

Pavojinga butų pergreit po 
karei peraugštai iškelti savo 
priešą. Užtenka su juo apsei-
ti kaip padoriam žmogui su 
žmogum. Darant Tautų Są
jungą, reikėtų į ją įleisti ir 
Vokietiją. Tat reikštų, kad per 
galėtojai talkininkai ir perga
lėtuosius vokiečius skaito žmo
nėmis. 

Iš to butų ir naudos. Neiš-
metus vokiečių iš Tautų Są 
jungos, nebūtų reikalo vokie
čiams daryti kitą tai priešių-

bet jie neišsiskirstė, naujų ^ s a j l m g ą > n o b n t l , r e i k a l o 

!!!rra?_ ,ner_af' 1™!teis! a" I dviem* priešingom sąjungom 
ginkluotis. Tautų Sąjunga be 
Vokietijos nebus pasaulio tau
rų, sąjunga, o tiktai vokie
čiams priešinga koalicija. 

mi karės laikais. Tečiaus pran
cūzų visuomenės pažiūros ka
rės metu labai persimainė, 
todėl Šiandien Prancūzijoje ir 
parlamentas ir iš jo išėjusioji 
ministerija nereiškia Prancū
zijos minčių. 

J i prieš karę turėjo įvairių 
žmonių, bet valdžią buvo įtei
kusi materialistiškų pažvalgų 
asmenims. Materijalizmas, 
žinoma, nesirūpina kiru kuo 
kaip savo nauda. J is nebran-
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Talpindami kunigo J. J . 
D. Kazoko laišką, - męs po 
draugiai išreiškiame pagar
bą ir kun. Kazokui ir vi
siems broliams prūsų lietu
viams, į i 

Tik vienas daigtas šitame 
rašte mums yra nemalonus. 
Jame pasakyta, jog "dievo
ti Rymo katalikai mums, 
(ty. prūsų lietuviams) iki 
šiol nelabai simpatizuoja ,\ 
Čia yra kokis nors nesusi
pratimas. " D r a u g a s " rasė 
apie Prūsų Lietuvius su 
meile ir pagarba, ypač 
straipsnyje apie Dr. W. Gai
galaitį. (Žiur. " D r - g o " 
No. 2, 1919). Nors mųs dien
raštis neturi teisės savintis 
vardą "dievoto" , bet malo
nėtų buti lietuvių katalikų 
visuomenės minčių išreiškė-
jn. 

Mes nesisiulėme broliams 
Prūsų Lietuviams nei su sa
vo paskaitomis, nei nepiršo-
me naudotis nuo mųs vien
minčių priklausančiomis 
svetainėmis, arba iš mųs su
sidedančiais dainininkų cho
rais dėlto, kad mes mintijo
me, jog tuose daigtuose pra
džia priklauso patiems Prū
sų Lietuviams. Jeigu jie 
butų pusę žodžio mums ta
rę, tai butų pamatę, kad ka
talikų tikėjimą pildantieji 
lietuviai myli ir gerbia savo 
brolius Prūsų Lietuvius ne
mažiau, kaip tie, kurie tą 
tikėjimą atmetė. 

Nors jau dukart paminė
jome, bet dar sykį atkarto
jame, kad už p. Žemaitės pa
skaitą nekaltiname Prūsų 
Lietuvių. Jie ja pasitikėjo, 
o ji juos užvylė. Mums bu
vo skaudu klausyti nekul-
turės paskaitos, bet mųs 
meilė ir pagarba Prusų Lie
tuviams nei kiek nuo to ne
sumažėjo. Dar nekartą mes 
dirbsime su tais savo bro
liais išvien. Tada dar ge
riau pažįsime vieni kitus ir 
sutartinis bendrasis darbas 
bus naudingesnis. 
Patilpus " D r a u g o " 35-mo 

ir 37-me num. Prusų lietuvių 
Vakaro aprašymams ir ponios 
Žemajtės ** paskaitos ' ' kriti
kai ir aš, kaipo Prusų lietu
vių veikėjas, turiu čionai pra
nešti visuomenei kokį įspūdį 
padarė ant manęs ir ant kitų 
Prusų lietuvių, ta vadinamoji 
ponios Žemaitės "paska i ta" . 

Mes, Chicagos Prusų lįetu-
viai, rengdami savo tautišką 
vakarą, jokiu būdu nenorėjo
me įmaišyti /jame tikybines 
diskusijas. Mūsų tikslas bu
vo su visais lietuviais, nežiū
rint jų tikėjimo, arba netikė
jimo, sueiti į pažintį ir į vie
nybę. Todėl mes ir mūsų va
karo apskelbime aiškiai pra
nešėme, kad mes, Prusų lie
tuviai, tikybinių darbų nemai
šysime . mūsų vakare ir todėl 
kiekvienas, kurs jaučiasi lie
tuviu esąs,~ gali dalyvauti 
pas mus. Ir tą mes, Prusų lie
tuviai, iš savo pusės, pilnai iš-
pildėme. Nei vienas, nei nuo 
manęs, nei nuo kitų protesto-
nų lietuvių neišgirdo, nei vie
nu žodžiu paniekinant Rymo-
Katalikų tikybą, arba tos ti
kybos apeigas. Patys mūsų 
prakalbų apvalytojai tą pa
tvirtina. % -

Nenorėdami niekeno tikybi
nius jausmus įžeisti, mes 
kviesdami ir Didžiosios Lietu
vos lietuvių atstovus: ponią 
Žemaitę ir p. St. Šimkų, nerei
kalavome, idant 'jie atėję mu r 
sų vakaran Šmeižtų arba iš
juoktų kokią nors bažnyčią, 
arba tos bažnyčios apeigas. 

Mes norėjome, kad jiedu, kai
po karės laike Lietuvoje gy
venę, praneštų mums ką nors 
naudingo apie Lietuvos žmo
nių vargus,^ karės metu. P. 
St. Šimkus išpildė savo pri
žadėjimą, ir mes, bei visi kiti 
lietuviai buvusieji mūsų va
kare, buvome užganėdinti jo 
prakalba. Bet ponia Žemaitė 
su savo "paska i t a " mus taip 
suvylė ir supainiojo, kad to 
jos pasielgimo mes ilgai ne
galėsime užmiršti. 

Užmanius vienam mano pa
žįstamų pakviesti ponią Že
maitę, idant ji ką nors praneš
tų iš Lietuvos žmonių gyveni
mo, aš jau iš pradžių lyg nu
jaučiau, kad ji kar ta is ; gal 
mums iškirsti kokį nors "špo
są". Bet p. llgaudui pata
rus, kad ji, kaipo sena mote-
rė, gerbs save ir todėl nesi-
maišys į kokius nereikalingui-
dalykus sutikau ir aš ją pa
kviesti, idant ji, kaipo atsižy
mėjusi lietuvių raštininkė, pa
kalbėtų ką nors ir Prusų lie
tuviams. Kokie jos santikiai 
yra su Rymo-Katalikų Bažny
čia aš ištikro nežinojau, nes 
asmeniškai jos pirma nepaži
nojau, o jeigu ir bučiau paži
nęs, ar tai man, protestonui, 
buvo reikalinga klausinėtis 
apie tokius dalykus? Mes 
Prusų lietuviai paprastai va
diname visus Didžiosios Lie
tuvius Rymo-Katalikais, nes 
jie bent iš vardo, tokiais ir 
yra, neskaitant tenai šen arba 
ten įsimaišiusių lietuvių evan
gelikų - liuteronų arba refor
matų. Bet tie, didesnėje da
lyje, nedraugauja su katalikais 
lietuviais. 

Užkvietus man ir p. J . ll
gaudui Žemaitę, kad ji ką 
nors mums pakalbėtų, ji apsiė
mė, ir mums pranešė, kad ji 
parengs paskaitą apie Prusų 
Lietuvių vargus karės metu, 
kaip jų moterys ir vaikai ir 
seni žmonės likosi išgabenti į 
tolimas Rusijos šalis ir kaip 
nekurie Didžiosios Lietuvos 
lietuviai suteikė jiems pašel-
pą. Tokioje jos nurodytoje 
temoje nesimatė nieko blogo. 
I r tokioje temoje kalbant, ro
dosi, nei progos nebuvo išjuok
ti Rymo-Katalikų šventynes 
arba jų apeigas. Mes jai, 
kaipo lietuvių raštininkei, pil
nai patikėjome, ir turėjome 
patikėti, nes kas butų galėjęs 
manyti kad ji permainys sa
vo prižadą ii* pliaukš kokias 
tenai nesąmones mūsų susirin
kime. Jeigu ji butų mums 
apreiškusi, jog ji mano niekin
ti .Rymo-Katalikų tikybą, mes 
nebūtume jei užleidę estrados 
u ž e i t i . 

Bet, štai, Žemaitė pradėju
si savo "paskaitą", nuskaitė 
tokius daiktus, kurie visai ne
turi nieko bendra su Prusų 
lietuvių reikalais, ir, kurie 
stačiai prieštarauja mūsų su
rengtam programui. Būdama 
Didžiosios Lietuvos lietuvė ir, 
nors iš vardo, Rymo-Katalikė, 
j i protestonų, . nepripažįstan
čių Rymo bažnyčios dogmų 
tyčia lietuviams Rymo-Katali-
kams ir jų kunigams drėbė to
kias katalikybės pašaipas, 
kad jau ir mums, protesto-
nams, nei šis — nei tas pasi
darė beklausant. Ypatingai 
dar, kad mes buvome kitus 
lietuvius užkvietė. Ir pranešę, 
kad mes tikybinių klausimų 
nejudinsime tame vakare. Bet 
ką mes galėjome daryt i ! Nu
varyti tokią seną moterį nuo 
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lietuvius Rymo-Katalikus, 
mes nežinome. Bet mes, taip-
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liaudį matome, kad daug dar 
yra mūsų brolių tautiečių, ku-

pat kaip ir kiti lietuviai, nu-j rie visai nemato jokios svar-
peikiame tokį jos pasielgimą, 
ypatingai dar, kad ji tą pa
darė mūsų protestonų su
šauktame susirinkime, kuria
me mes norėjome padaryti ar
timesnius ryšius su kitais lie
tuviais. Gal ji ir manė tuo 
ką gero. atsiekti, ar socijalis-
tams, arba ir mums protesto-
nams, arba visiems lietuviams 
abelnai. Bet ar šiaip, ar taip 
galvoji, jos pasielgimas mū
sų vakare buvo nepadorus ir 
mes negalime duoti jai kredi
to už tai. Priežodis sako: 
"Nedoras yra paukštis kurs 
savo lizdą pridergia"... -

P. "Ten buvęs" 37-me 
*' Draugo ' ' numeryje duoda 
mums patarimą, dirbant dęl 
tėvynės labo, neimti tokių kal
bėtojų, kaip Žemaitė. Mes ir 
patys to nenorime daryti. Jei
gu mes norėtume įžeisti Ry
mo - katalikybę, tai mes patys 
galėtume tą padaryti be po
nios Žemaitės arba kokio kito 
* J kalbėtojo' ' pagelbos. Bet 
mes nemaišome tikybos kur ji 
nepriklauso, ir todėl mums ro
dosi patys Didžiosios lietuviai, 
nors jie butų paniekinę kata
likybę, turėtų į mūsų susirin
kimą atėję susivaldyti, žino
dami, kad tautiniuose reika
luose, mes neužsiimame disku
sijomis apie Rymo - Katalikų 
bažnyčios gerumą arba nege
rumą. Bet mums protestonams 
vra sunku ištirt katras kalbė-
tojas užsipuldinės arba ne-
užsipuldinės ant Rymo-
Katalikų tikėjimo. Ant 
kiek aš tų, taip vadinamų, lie
tuviškų "intel igentų" pažįstu, 
jie beveik visi yra į bedievius 
arba į pusiau bedievius pa
virtę. O dievoti Rymo-Ka-
talikai mir~3 ikišiol dar ne-
labai simpatizuoja. Tai yra 
faktas, nes aš kalbu čionai iš 
patyrimo. Todėl, nąrint ką 
veikti su kitais lietuviais, mes 
Prusų lietuviai turime kreip
tis pas, taip vadinamus, lais
vamanius, su kuriais galime 
šiek-tiek susikalbėt. Jeigu Di
džiosios lietuviams, taip-pat 
kaip ir mums, nemalonu pana
šių incidentų turėti kaip su 
Žemaite, tai mes, Prusų lietu
viai, reikalaujame daugiaus 
prielankumo nuo Didžiosios 
Lietuvos lietuvių, negu mes 
ikišiol gavome. 

Taigi ir už pereito vakaro 
incidentą, neprivalome atsaky
ti mes, Prusų lietuviai. Užtai 
tegul išsiteisina Didžiosios 
Lietuvos lietuvių atstovė ir Ry
mo- Katalikų bažnyčios auklė
tinė, ponia Žemaitė, kuri mū
sų pradėtą reikalą sugadino. 

Kun. J. J. D. Razokas. 
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lės, švarios dainelės i r kito
kie kultūringi pasilintsmini-
mai. Kila klausimas , k a s 4 ^ . f v ^ 
atvedė mūsų jaunimą prie to
kio civilizuoto darbo f Su
prantama, kad skaitymas gerų 
raštų. Prakalbos ir įvairios 
paskaitos daro gerą įtekmę į 
klausytojus. Bet mintys pa
talpintos spaudoje daro daug 
didesnę įtekmę į skaitytojus, 
už pirmas abidvi. 

Mūsų'vadai, kuriemę labjau 
rupi geresnė ateitis vargstan
čių brolių, permato visus neda-
teklius liaudies tarpe ir sten
giasi kuogreiciausiai juos už
pildyti. 

Šiandien mes turime Spau
dos Draugiją, k u r wž lengvai 
prieinamą kainą skleidžia ge
rus raštus išeivijos tarpe. Gal 
bus svarbiausia tas, kad mes 
turime Katalikiškos Spaudos 
S a v a i t ę . S p a u d o s S a v a i t ė j 
labiau susipratę broliai ir se
sutės nesigaili darbo nei laiko; 
bėgioja per stubas, skleizdami 

MUŠU LIAUDIS IR SKAI-
TYMAS. 
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"Žmogus, kuris mąsto — y-
ra žmogus, kuris valdo", sa
ko vienas rašytojas. Gal kas 
paklaus, kas-gi mus daugiau
siai verčia mąstyti? .' Aišku, 
kad skaitymas. Jei mes per
skaitysime kokį veikalą ar 
straipsnį ir stengsimės tikrai 
suprasti jo vertę, tuomi pri
versti busime mąstyti. 

Amerikos didvyriai, kaip 
įai : * Abraomas Lincoln'as, 
Frankl inas , Clay ir kiti. bu
vo garsus vyrai. J ie nelan
kė jokių universitetų. Savo 
išmintį įgijo vien skaitydami 

bos skaityme. Mes nekaltina
me perdaug tų mūsų viengen
čių, kurie neturėjo progos pa
žinti raides jauni būdami. 
Bet mes apgailestaujame tuos, 
kurie, apleizdami tėvynę gra
žiai skaitė maldaknygę ir ki
tokius raštus, bet atvykę šion 
šalin, vietoj kad išmokti ge
riau skaityti ir rašyti, pamir
ko tą, ką atsivežė iš tėvynės. 

Vakacijos laike man teko 
susitikti su daug tokių mūsų 
tautiečių. Pakalbinau užsirar 
syti gerą katalikišką laikraštį 
ar nusipirkti knygą. Gavau 
atsakymą: " K ą aš veiksiu su 
ja, neturiu laiko", arba " I š 
mokslo duonos nevalgysiu". 
Keistas tai įsivaizdinimas, dar 
keistesnis pasakymas. *. 

P a ž v e l g k i m e į s v e t i m t a u č i u s , 
ypač amerikonus. Pamatysi
me, kad ir jie neturi daugiau 
laiko, kaip dvidešimts ketu
rias valandas paroje. Bet I katalikišką spaudą, darbinin-
pas juos laikas yra sutvarky- j ^ų brolių tarpe. I r kas me
tas. Beveik kiekvienoj šei- t a s m e s turime puikias pasek-
mynoj randasi knygynėlis ir 
kiekvienas šeimynos narys at
liekamą nuo darbo laiką, pra
leidžia skaitymui. Puikus ir 
pasekmingas yra tai pavyzdis. 

Beje, mūsų šeimynose kny
gynėlis yra didelė retenybė. 
Didelė dalis randasi ir mūsų 
jaunimo, kurie veltui pralei
džia laiką, kaip ta i : kazy-
roms, tuštiems pasikalbėji
mams ,ir kitiems nenaudin
giems tikslams. Tokie žmo
nės nemato savyje klaidos ir 
nesupranta, kad jie yra prie
šai kultūros ir busiančios mū
sų gentkartės. Nes mes ži
nome gerai, kad ignorantas ne
gali buti tikru demokratijos 
nariu. 

Geras laikraštis ir knygos 
privalėtų buti kiekvienoj lie
tuvių šeimynoj. I r kasdieni
nis skaitymas turėtų užimti 
kaipo liaudies mokyklos vietą. 
Tiesą, pažvelgus į mūsų ame
rikiečių praeitį, matome pa
darytą didelį progresą kultū
ros dirvoj. Keli metai atgal 
mūsų jaunimas žudė savo do
rą dvokiančiose smuklėse, bo-
linėse ir kitose žemos rųšies 
įstaigose. Vakaruose girdėda
vosi vien pusgalvių "Maik ių" 
pasikalbėjimai ir kitokios ble
vyzgos. 

Gi šiandien mes džiaugia'-
mės, kad visą tą užėmė vakari
nės pamokos, tautiškos žais

mes iš Spaudos Savaitės. 
Tat-gi ir šįmet mes privalo

me dar labjaus subruzti, dirb
ti su didesniu uolumu ir pasi
šventimu, kad neliktų nei vle- « 
nos katalikiškos šeimynos, ku
rioj nebūtų katalikiško laikras-
čio ar knygų. 

Gi mūsų brolių - katalikų vi
sų yra priedermė apsiginkluo
ti save I r savo šeimyną gera, 
katalikiška spauda. Kaip 
prakilnu yra kovoti už savo 
idėją, idėją prakilnią ir auklė
jančią žmoguje geriausius no
rus. Gi kovoje už savo idėją, 
yra aštriausias ginklas savoji 
spauda. 

I r mums, lietuviams - kata
likams, jei rupi šviesesnė tau
tos ateitis, jei norime išauklė
ti mūsų jaunimą, kultūringais 
demokratijos nariais, privalo
me šviesties per skaitymą ge
rų laikraščių ir knygų kuodau-
giausiai. 

Moksleivis. 

PUSPAIKIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams Šmotelius nuo 20c iki 
36c už pora, geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai Ir * kitokios 
reikalingos tulžis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

• 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland A ve, . 
Telefonas Yards 140 4 

b 

KNYGŲ MYL4T0JŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

>. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims 

• . OUC. 

r 15C. • * r 

• • 3. KrikSeionybė i r Moteris i 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis .., •••••• 20c. 
H. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti , 5c. 
7. Marksas Antrasis 
8. Ara yra Dievas? 
o r*' A n 
". i.Tiorciano t>runo DC. 

10. Koperninkas ir Galilėjus ' . , . . . » . . . 5c. 
11. Į socijalistų rojų J 5c. 

8c. 
5c. 
5c. 

12 Socijalistų norai ir darbai 4 5c 
13. Rcvoliucijonierių tarpe » „ 5c. 
14. Apie Apšvietą \ 25c. 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas ^ 

URAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WBST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

gerus raStua. 
estrados buvo nepadoru. Taip Taigi akaįtymas yra labai 
darydami būtume pasirodę to
kios pat doros už p-ni$ Žemai-
tę.* 

Kokį tikslą, turėjo ponia Že
maitė įžeizdama savo draugus 

svarbus daiktas mūsų gyveni
me. Todėl naee turime pa
švęsti didelę dalį Muoso nuo 
darbo laiko vien skaitymui. 

Bet žįmiut į plačiąja, *&usu. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo Issemis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scrlbner Press svarbų veikalą "THE 
HISTORY OF THB I4THUAtfIABr NATIOJf AND IT8 PKESENT 
KATIOirAL ASPIR/VTIOSrS". Keiis tukafcaačiua to* knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augstesniems urėdninkams ir dip-
lomaiumb, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą Išplatinti tarp įtekmingų veikėjų Čia ir už-
rubefcyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklą apdaruose; $$.00 skuros 
apdaruose. ' 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan.^ Preaidęntas Wllson, kuriam Išvažiuojant \ Prancusiją 
buvo induota kelt egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jas sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

'DRAUGAS", 1800 W£8 CHICAGO, U 4 J . 
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SIOUX CITY, IA. išrodinėjo reikalingumą neku-
rių dalykų. Pasirodė reika-

" Draugo' No. 35, ponas J. linga pakelti algas seserims-
Zabulionis patarė unerašinėti! mokytojoms iki 30 dol. į mė-
l laikraštį nebūtų daiktų" ir 
sako: "*Sioux City lietuviai 
geri katalikai ir jokių niekšų 
neįsileidžia į savo tarpą". Aš 
ir-gi pilnai tą pripažįstu. Tik 
visgi iš savo pusės patarčiau 
p. Z. su didesnę atyda skai-

nesį, nes už tokį prakilnų dar
bą, rodos, yra neperdąugiau-
sia. Garbė joms už jų dar-
bavimąsi. 

Toliau klebonas prižadėjo 
suteikti ženklelį tiems parapi-
jonams, katrie nepraleis nei 

tyti laikraščius ir geriaus su-j v i e n o s mėnesinės kolektos ir 
prasti. Jog 'tūlas p-as su! iU1kos nemažiau kaip vieną 
savo štabu , tai dar nereiškia j Uolierį. Parapijonys šitą kle-
Sv. Kazimiero parapijos. Mi- b o n o pasakymą nuoširdžiai 
tingus taip-gi galima daryti u a v ė m ė k prižadėjo neatsilik-
ne vien pobažnytinėje svetai- t i D a b a r p a m a tys im, kiek tie 
nėje> bet ir privatiniuose na- prįžadai bus teisingi. Mano 

neuzgavau lietu muose. Aš 
vių katalikų dar-gi 
pagyriau: **Sioux City lietu
viai geri katalikai ant tiek 
jau susipratę ir prakilnus... 
kaip tas ąžuolas kiaulę savo 
gilėmis... Tiesiog negaliu su
prasti, ko p. Z. nori f Gal ma
no, jis vienas tebeturi tiesą t 
laikraščius rašinėti? Tuo tar
pu negalima fakto užslėpti: 
netik "tūlas p-as" bet ir dar 
keli kiti užsiimdiiiėja parga 
benimu "Velniško išradimo" 
r— kaip kurių net pinigai ii 
automobiliai šioje pramonėj" 
žlugo. Gal ir tai turi but ro 
kuojama už "'nebūtus daik-
4 . 1 » ' > 

Dagys iš packinghouse. 

CICERO. ILL. 

nuomonė, tai, kad mes savo 
prižadus tikrai pildytumėm, 
nes žmonių sutarimas yra 
stipresnis už viską. Kur vie
nybė, ten ir galybė. 

Nutarta surengti bazarą. 
Bazaras, galime tikėti, bus pa-
>ekmingas, nes mūsų klebonas 
yra labai darbštus. Jo pasi
darbavimas buvo galima ma
tyti parapijiniame vakare. 

Nutarta laikyti* parapijos 
susirinkimus kas trys mene 
šiai. Ant galo sekė rinkimas 
komitetų. Į komitetus tapo 
išrinktos sekančios ypatos: 
Petras Pocius, Motiejus Sky
rius, Jonas Bakšys, Jonas 

i Raila, Antanas Truškauskas, 
Mykolas Bakanauskas, Pran
ciškus Dupkus ir Pranciškus 

Į Jonaitis. 
Nedėlioję, vas. 9 d. apsive- Su tais komitetais gerb kle 

dė Juozas Paterabas su Pran-1 bonus buvo surengęs parapi-
ciška Balčiūnaite. Jauna ve j jos naudai vakarą, nuo kurio 
dis yra narys Liet Darbinin
kų Sąjungos 49-tos kuopos. 
Abudu duosniai aukojo savo 
tautos reikalams, ir yra kaip
ti tėvynainiai. Lai savo uau-
jai apsirinktame gyvenime at
randa pilniausią laimę. 

gryno pelno parapijai liko 
$162.30. 

Visiems dalyvavusiems, pa
rapijos vardu, tariu širdingą 
aeių. 

Vienas iš komitetų. 

Kiek laiko atgalios apsivedė 
Tercikas su p-le Pet. Preik-
šaitė. Jauuavedis mažai žino
mas, bet jinai yra veikime at 
sižymėjus ir duosnumu tautos 
reikalams. Linkėtina jauna
vedžiams laimingo gvvenimo. 

Pr. 

VVAUKEGAN ILL. 

Pullmano, Brighton Park'o ir 
Melrose Parko nieko nepra
nešta. Iš kitų miestų irgi nie
ko negirdėti. 

5. Centro raštininkas parei
kalavo nuo skyrių, kad pri
duotų jam narių vardus. 

6. Iškeltas iš praeitų susi
rinkimų atidėtas klausimas a-
pie Centro pagaminimą sky
riams inėjimų ir išėjimų kvi
tų. Vėl atidėtas neapribuo-
tam laikui. 

7. Skaitytas sekantis patai
symas prie Kat. Vienybės kon
stitucijos: Skyriuje 2-me, pa
ragrafe 4-me. 

j) Katalikų Vienybė veiks 
Amerikos Liet. R. K. Federa
cijos mintin ir palaikys arti
miausius ryčius su Federacija, 
gaudama iš josios Centro nu
rodymų ir patarimų ir praneš
dama savo nutarimus ir pagei
davimus. Federacijos Centras 
turės teisę atsiųsti savo inga-
liotinius į Katalikų Vienybės 
susirinkimus." 

Buvęs skyrius 8-tas, " Ka
talikų Vienybės Skyriai ir jų 
santikiai su Centru", perkel
tas po skyrių 4-tą, apie turtą, 
ir perdirbtas į skyrių 5-tą. 

Kun. F. Kemėšis paaiškino 
apie svarbą ir reikalingumą 
tų pataisymų. Pataisymai ta
po vienbalsiai priimti. 

7. Kun. F. Kemėšis prane
ša, kad J. M. arkivyskupas, 
Mundelein, nuolankiai atsine
šė į Katalikų Vienybę, norints 
ten stipriai yra palaikoma 
tautystė, o visi vyskupai yra 
gerais amerikonais. Angliš
kas tekstas yra kun. Urbos 
taisomas, nes pirmasis verti
mas nebuvo pilnai taisyklin
gai išverstas. Tikimasi grei-

16 SUV. KURO ADMI 
NISTRACIJOS. 

automobilių, traktorių ir kito
kių ūkės įrankių. 

Šnekama, kad bus sudarytas 
Kaip vien tik siuntinėjimas Helsingforse tarpalijantinis 

Amerikos gasolino į vakarų komitetas, kuris duos visus už-
frontą prisidėjo prie išpildy
mo sumanytų pienų, kurie pri
vertė Centrales viešpatijas 
prie palaubų yra aiškiaiama o-
ficijaliuose dokumentuose, ku
riuos apskelbė Suv. Valstijų 
Kuro Administracija. 

Nebuvo nei šešiasdešimt die
nų iki paliaubų pasirašymo, 
kaip, dabar žinoma, visas pa
dėjimas kybojo ant persvaros 
tuo laiku, kuomet Ame rikos gy
ventojai pratinos apsieiti be 
važinėjimo automobiliais ne-
dėliomis. Kas butų atsitikę, 
jei ne tas ii\ kiti panašus pa
siaukojimai, raginimai ir ga
minimo Vedimas, matoma iš 
Maršalo Foch pranešimo, ku
riame sakoma. 

"Jei jus neišlaikysite savo 
petrolėjaus sistemos, mes pra
laimėsime šią karę". 

Dar aštresnis kablegramas 
buvo gautas spalių 1 d. Jame 
tarp ko kito sakoma: "Sena
torius Berenger rašo, Augš-
čiausia Komanda jam prane
ša, kad padėjimas taip persi
mainė, jog militaris veikimas 
turės būti permainytas, jei 
nebus galima gauti daugiau 
gasolino karės fronte". 

Aštuoniasdešimt n uošimcių 
talkininkų reikalaujamojo pet
rolėjaus išdirbių Cursono Gro-
vas išsitarė, lapkričio 21 d., 
buvo iš Suv. Valstijų ir Wal-
ter H. Long, Britų Kolonijų 
Sekretorius pasiuntė ypatingą 
padėkojimą Kuro Adiuinistra*-
cijai už gerai atliktą darbą ir 

sakymus del įvežimo įvairių 
preKtJ* Finlandijon iš alijantų 
valstijų. Kaip tas viskas bus 
vedama dar tikrai nežinoma. 
Tai bus pranešta už kelių die
nų. Pakol tai įvyks patariama 
Amerikos pirkliams, susižinoti 
su savo korespondentais toje 
galyje, reikalaujant sužinoti 
nuo Amerikos konsulio apie 
tikrą dalykų stovį. Amerikos 
konsulis Helsingforse tuose 
tarymuose turi artimus saiiti-
kius ir norintiems pirkliauti 
su Finlandija suteiks visus pa
tarimus, kas reikia daryti. 
Taip apsižiūrint, manoma, jog 
Amerikos pirkliai sutaupys ne
mažai laiko ir galės greitai 
pradėti darbą. 

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

uz visą veikimą- Amerikos a-
tu laiku gauti palaiminimą ,. . ; . . . : 
f . T7. v. . T ir i • lieJlJ isdirbysi. c: 
Kat. Vienybei nuo J. M. arki- J ' 
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Tautos Fondo 25 skyriaus 
t>usir ink imas atsibus nedėiioj, 
vasario 23 d., 1 vai. po pietų, 
aut 9 ir Lincoln gatvių, Lietu
vių svetainėj. Kviečiami yra 
visi į susirinkimą. Yra laiš
ku iš Centro su įvairiais pra-/ 
nešimais. Bus svarstoma apie 
Šv. Kazimiero dienos apvaikš-
eiojimą. Kaip susirinks dau
giau narh}, tai bus lengviau 

kimas. Šusisirinkimą atida- j nustatyt apvaikščiojimo pro-
rė su malda gerb. klebonas.l gramą, ir daugiau pelnyt, 
kun. J. Klioris. Protokolas į Waukeganieciai nebuvo už-
pusmetinio susirinkimo tapo j pakalyj ir nebus. Jei tik dar-
priimtas. Cerb. klebonas iš- i buosis Lr toliau. 
aiškino parapijos reikalus ir T. F. 25 sk. raštininkas. 

Sausio 19 d. Šv. Baltramie
jaus parapijos buvo susirin-

PROTOKOLAS, atspauzdinimo konstitucijų ir 
instrukcijų. 

b) Antras skyrius (Šv. An
tano par., Cicero, III.): sky
rius smarkiai aušra. Kiekvie-

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro susirinkimo, laikyto 
vasario U d. vakare, Dievo j n a m susirinkime draugijos ir 
Apveizdos parapijos svetai- i žmonės į skyrių įstoja. Ap-
nėje, Cbicago, 111. j į m a v isa kolonijos veikimą. 

1. Pirmininkas Al. Mažeika j Dabartės uoliai rengiamasi 
atidarė susirinkimą, su mal-lprie Katalikų Spaudos Savai-
da. i tės. 

2. Iššaukus valdybą, pasiro-] c) šv. Jurgio par. (Bridge-
dė nesą pirmininko pagelbi- i portas) norints pastangos 
ninku: — A. Valančiaus ir J. i dedamos sutvėrimui skyriaus, 
Lešcausko, finansų raštininko j bet tam nemalonios aplinky-
— Ant. Bisiio ir kapeliono, į bės neprileidžia, Visgi iš-
— kun. Ig. Albavičiaus. Jų i reikšta viltis ateitimi 
vieton nematyta reikalo da-į d) Šv. Kryžiaus par. (Town 
rinkti. of Lake) linkui sutvėrimo 

3. Protokolas is praeito su-į skyriaus nieko neveikiama, 
sirinkimo (sausio 28 d., 1919 *>) Aušros Vartų par. (West 
m.) perskaitytas ir tapo vien
balsiai priimtas. 

4. Klausoma delegatų rapor
tai iš skyrių ir kolonijų vei
kimo: 

a) Pirmas skyrius (Dievo 
Apveizdos par.) paskutiniais 
laikais nieko ypatingo nenu-
voįkta. Laukiau* auo Centro I g) Iš Bo*tlao 

Side) visokių nuomonių yra. 
Vienybei. Tikimasi trumpa
me laike suorganizuoti sky
rių. 

b) Šv. Mykolo par. (Nortį 
Side) .visokios dvasios yra. 
Visgi greitoje ateityje žadama 
sutverti skyrių. 

,We$t 

nybei 
vyskupo. 

8. Nutarta kuogreiciausiai 
spauzdinti Kat. Vienybės kon
stituciją, patalpinus arkysku 
po palaiminimą priešakyje. 

9. Katalikų Vienybės sei
mas bus šaukiamas, kuomet 
susitvers daugiaus jos skyrių. 

10. Tautos Fondo reikalais 
kovos 4 d. atstovai aiškina iš: 

a) Dievo Apveizdos parap.: 
rengiamasi prie tos dienos ant 
kiek galima; 

b) Šv. Jurgio par. (Bridge-
portas) kliūtis pergalėda
mas Tautos Fondo skyrius 
žengia pirmyn prie iškilmingo 
apvaikščiojimo tos dienos; 

c) Aušros Vartų parap. 
(West Side) nekurios drau
gijos rengiasi prie tos dienos; 

d) Šv. Mykolo par. (Nortli 
Side) ligšiol tuomi nieko ne
sirūpinta. Tikimasi, kad pra
dės rengtis ir apvaikščios tą 
dieną; 

e) Šv. Aittano par. (Cicero, 
Ui.) Tautos Fondo 59-tas 
skyrius h* L. Vyčių 14-ta kuo
pa jau turi komisijas išrinko 
dėlei apvaikščiojimo tos die
nos. Kovo 4. d. bus vakaras. 

b) Šv. Kryžiaus par. (Tovvn 
of Lake) delegatas paaiškino, 
kad Tautos Fondo 39-to sky
riaus valdyba laiko pas save 
surinktus pinigus Kalėdinin 
Tautos Fondan ir nesiunčia 
Centrui. Nekurie duosniausi 
nariai reikalavo, kad išsiųstų 
Centrai,' bet jų nepaklausė. 
Tuomet tapo vienbalsiai išneš
ta sekanti rezoliucija: 

Katalikų Vienybės susirin
kimas, 11 d. vasario laikytas, 
patyrė iš atstovų Tovvn of 
Lake draugijų, kad tos kolo
nijos Tautos Fondo 39-tas 
skyrius laiko neišsiuntė į 
Centrą surinktų j Kalėdinį 
Tautos Fondą, pinigų (apie 
$6,000). Susirinkimas išreiš
kė savo nusistebėjimą, kad tū
li Tautos Fondo veikėjai nese
ka spaudos, nesiorijentuoja 
padėjimą ir del kaitokių ne* 

Gasolino ir kitu petrolėjaus 
išdirbių taip greitas ir tai]) 
tvarkus išsiuntimas buvo tik 
galimas, pasidėkojant veiklu
mui National Petroleum VVar 
Service Committee, veikiant 
išvien su Kuro Administraci
ja. 

IŠ KARĖS PIRKLYBOS 
BORDO. 

Finlandijos prekyvietės 
bus neužilgo atdarytos 
Amerikos pirkliams. Karės 
Pirklybos • Bordas pra
neša, kad dabar eina Finlan-
dijoje tarybos, kuriomis Ame
rikos pirkliams bus lengva in-
eiti į tų šalį. 

Šiandiena. Finlandijoje rei
kia čeverykų, drabužių, va
tos, j vai rių mašinų, kaip ir 
— — — — — — — • — • — — — — — — — — g 

aiškių priežasčių trukdo tau
tos kovę, už laisvę, nesiųsda-
mi į Tautos Fondo Centrų pi
nigų nors tų pinigų nuolat rei
kalauja iŠ Tautos Fondo ir 
Lietuvos valdžia ir josios mi
sijos Paryžiuje ir Šveicarijoje. 
Be to susirinkimas mano, kad 
minėto Tautos Fondo sky
riaus valdyba elgiasi netei
singai, kad ji užvilia savo 
skyriaus narius, kurie be abe
jo ne tam dideles aukas dėjo, 
kad jos butų laikomos Chica-
gos bankose, bet tam, kad 
butų tuojau sunaudotos Lie
tuvos laisvės reikalams. Su
sirinkimas labai apgailestauja 
panašų pasielgimų ir išreiškia 
pageidavimą, kad visi lietu
vių katalikų veikėjai savo tė
vynės laisvės reikaluose veik
lų nuosekliai ir energingai, 
žiūrėdami vien Lietuvos rei
kalų, o neatsižiurėdami į idė
jinių priešininkų agitaciją. ' 

g) Nuo Brighton Parko, Ro-
seląado, West PuUmano ir ne
kuriu kitų kolonijų negauta 
nieko išgirsti kaip rengiasi 
prie kovos 4 d. 

(Pabaiga ant 4 pu*l.) 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia A ve.. Chicago, 111. 

Vicc-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

Fin. rast. Alex Dargia, 726 W. 
18th Si., Chicago, 111. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M?*-nuette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

wood Ave, Chicago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Rd., Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 VV. 

ISth St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

sia Ave, Chicago, 111. 
Alex Dargia, 726 W. 18th St., 

Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chieago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chicago, 111. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, 111. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, 111. 

PAIEŠKOJIMO. 
Paieškau draugų ir pažįstamų, pa

einančių iš Kauno gub., Telšių pav. 
Aš dabar sugrįžau iŠ Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mel
džiu atsiliepti ant sekančio adreso: -

Prirate Leo Katarski 
Genora l Hosp i ta l 36 

Detroit Mich. 

Paieškau savo sūnaus Jurgio Kai
rio ir brolio Baltraus Kairio, jie pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės parap., Jukanių kaimo. Mei-
džiu jų pačių ar kas apie juos žino
te atsišaukti sekančiu adresu. 

Antanas Kairis, 
P. O.' Box 72. Riverton, III. 

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

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

ANT PARDAVIMO. 

! > • » » » » • » • • • » » 

MASALSKIS 
GRABORIUB 

Lietuvis gra-
boriuH. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvss ko 
pigiausiai. Tū
liu saro karą-
bonus lr auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dal} grabų 
patys dirbam* 

3307 ATJBTTRN AVE. 
Pbone Drover 4139 

iiiiiuiHiuiuiiiiumtimiiiimiiiitiiimn 
Reaid. 938 So. Ashland Blv. Cbic 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 

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

Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

Cicero, 111. 

lllllSIIIIIIIlllililIlIlIlIIIIEIIllIIIISIIIllIlIlIlf 

ERNEST WEINER 
DRY Q 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stempa* 

Ketveriais ir Subajtomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai. vaikams drabu
žiai, šie b ės ir jakutės. 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 2154 So. Halsted St , Chk 

Telefonas Drover 9492 
VALANDOS: l t—11 ryto t — • 

pietų 7—3 vak. Nedėliomis 14—12 
imiimitiiiiuitimiiiiuiiimiiiiiii 

i 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Moršjan Street 

CHICAGO, ntiitmom 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo I iki 8 vai. 

38— 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
iiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiii 

Pluksnos 

55c 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attornpy at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Hoom :07, Tcl. Central 220 

CkflCAGO, ILUNOIS 

Gyv.: 8112 6o. Halsted Street 
Telefonas Yards 2800 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ADRESAI. 

I 1 V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiestyj: 

M W. WASHHrGTOH STRB£T 
Kamharls 600 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

8208 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 710 

Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Tards 4681 . 

|BjĮ^ssssss>Sss1ssaj*JsS>*ss%sssi^ssss>,*»»s*s»*»s*SsssSJs><M sssass^> — * 

7 Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 28 TOSTAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3140 S. Morgan St. Kertė 32 St.l 

CHICAGO, TUL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškkų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietį 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios] 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 887. 

Dr A K. RUTKAUSKAI 
Telefinas lCcKinlsy 1714 

GYDO VISOKIAS LIGAS . . 
8487 South Western BouJevard 

Kampan W. 8^-to« gatvės 

.MA5TER 5Y5TB1. 

a— 

Pirm. Kun. K. Urbonavičius, 
20 Webster St., 

Brockton, Mass. 
Vice-pir. p-16 B. Vaškevičiutė, 

71 AVarwick St., 
Newark, N. J. 

Viee-pirm. J. Eickis, 
Hudson Ave., 

Rochester, N. Y. 
-

Sekret. L. Šimutis, 
456 Grand St , 

Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson St., 

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

į 2016 Sarah S t , 
4943 W. 15 St , 

Cicero, Iii. 
Pittsburgh, Pa. 

&IIIIIIIUIIIIIIIUIIilllllllllIIIIIIIIIIIIIIIUIH 
DE. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CH1«CRGAS 
4712 So. Ashland Ave. 

Vai. 9—11 s. m. 5—6 p. m. 
Nedėliomis 10—12 a. m.. 

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4841 W. U t h St. 
Vai. 1—4 p. m. Ned. pajai suU 

Phone Cicero 88 
Rezidencija 3S8« W. 88tb S t 

Phone Proapact 8588 
!!!muui!iu!!U!ttmnmjri!«ffliiuiHinT 

• • • • • • • • 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MA JOK 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11718 Mlchigaa Ave. 
Adynos 8:30 iki • iSryto — 1 
Iki 2 p o i»-ct » — d.'jv A A.3</ 
vakare. Nedėliomis nuo l t 

Iki 11 išryto. , 

Mokykis Kirpimo lr Designing 
\ yriškų ir Moteriškų Aprėdah) 

Mūsų sistema ir ypatiskas mol 
maa paadrys jus žinovu J 
laika. 

Mes turim* did j Įaustas lr r«rli 
sius kirpimo-desigming ir sil 
skyrius, kur mes suteiksime pi 
ką patyrimą, kuomet jus mokyttt 

Elektra varomos masinos mūsų 
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laika 
dieną ir vakarais ir a*autl 
kai pigią, kainą. 

Petrenoa daromos pasai Jūsų 
rą — bile' stailės arba dydžio, lr 
ie amdų knygos. 

MASTE R DESIGNIHG SCHOOLj 
J. P. Krasnicka, Perdėtlnis 

118 N. La Salle gat., prieš City 
AtaiSaukit ant 4-t.o anešto 

Dr. M, T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Cliicago, IIL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

ililIlIlIlIlIIIiSMIlIlIIIIIIllIIlftlfllIilIllIlIllsi 
f JOSEPH O. WOLON 

I lietuvis Advokatu 
28 BO. LA 8ALLS STRHHTf 

~ Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
5 Vakarais 2911 W. SSnd Straat 
= Tai. Rockweli 8999 -
- CHICAGO, TT.T. 
Tillllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 

Dr. A. R. Blumenthal I . D, 
SPECIJ AIJSTAs) 

Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 Ii ryto 
9 vai. vakarą. Nedėliomis 9 iki \\ 
4849 S. Ashlsnd Ave. kamp. 47 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 8487 

» » • - • • 

DR. LEO AVVOTM 
Gydytojas, 

• • ^ « » « • • • • ! • • • » » ! > • • • • ' 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEXTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENITE 
arti 47-tos Gatvės. 

• • « » « ' 
Telefonas Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

UI 
CHIRURGAS 

8818 South Halsted Gntvs 
CHICAGO, njj. 

1880 So. Halsted 8 8 , 
Kalba lietuviškai, latviškai 

lr rusiškai. 
Valandos: 18—18 rytą: 8—1 
vakarą. Tai. Canal 4117 

8 t » » » • • • » « » • » • « • » • • • 

DR.M.HERZMAN 
U RUSUOS 

Garai lietuviams žinomas ptr 
metų kaipo patyręs lydytojas, 
rurgas ir AKUaBRI*. 

Ofisas lr Labaratortja: l t t l 
18ta St , netoli Ptsk i t 

VALANDOS: Nuo 18—11 
lr S—8 vml. vakarais. Tai« 
Canal 9119. 

GYVENDMAS: 8 « 1 | SO. 
Street 

VALANDOS: 
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CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. Į DARBININKAI REIKALIN

GI PASKOLOS KAM 
Antradienis , vasar io 18 d. 

Šv. Simeonas. 
Trečiadienis, vasario 19 d. 

Šv. Konradas . 

P A N I J A I . 

SUIMTAS SOCIJALISTAS 
į ŽALATOBIUS. 

- i 

• 

R i I 

Praei tą šeštadienį detekti-
va i McFar land i r Cartan sto
vėjo šalę bankos Peoples ' 
T rus t and Savings, an t kampo 
47 gat . i r Ashland ave. J iedu 
tėmijosi, a r kar ta i s iš ku r ne-
pasisuks bankiniai plėšikai. 

S ta iga pro juos praėjo jau
nas , sumenkęs vaikinas. Mc
F a r l a n d pasižiurėjo i ji, gi j \ s 
I McFarlandą. Vaikinui pra
ėjus McFar land ir sako ki tam 
detekt ivui : 

" J o h n , čia praėjo Zalato
r ius . % Atsimeni j į ? " 

Detektivai pasileido paskui 
einantį 47 gat . į ry tus Zalato
rių. I r šis suuodė, kas dedasi 
i r ėmė bėgti. Pasivijo jį už ke
lių blokų. Detektivam prisiė
jo šaudyti . 

Pa imtas policijos nuovadon. 
P a s jį a t ras ta "counter-če-
k i s " an t $20,000 Central Trust 
Comp. vardu. Pasisakė, kelis 
mėnesius jis gyvenęs Town of 
Lake. 

Zalatorius ki tuomet buvo 
Melrose lietuviškų socijalistų 
vyriausias vadas. J i s su ki tu 
sėbru iš State Bank of Chica-
go, k u r j is dirbo, suktybėmis 
išgavo $40,000 ir pabėgo. Tai 
buvo rudenį 1917 metais. 
. . P e r n i a i detektivas McFar 
land jį buvo pagavęs Montana 
valstijoj i r gabeno į Chicago. 
Bet iš t raukinio Zalatorius pa
bėgo. 

McFar land u i ta i turėjo nu
kentėt i nuo savo viršininkų. 
Bet dabar jį pa ts i r sugavo. 

Nepertoliausia tas laikas, 
kuomet prasidės penktosios 
* * Pergalės paskolos ' ' kampa -
nija. Tam tikslui reikalingi 
laisva-noriai- darbininkai . 

Buvusieji pirmesniuju, pas
kolų darbininkai nelabai nori 
išnaujo darbuoties tam tiks
lui. Kiekvienas iš jų juk turi 
nuosavių reikalu ir užsiėmi-
mų. 

Gi organizuoti nauju dar
bininku būrius — tiesiog ne-
galimas daiktas fiziškuoju 
žvilgsniu, sako vietos bondsų 
pardavinėjimo direktorius 
Clarke. 

Direktorius Clarke mano, 
jog visi pirmiau paskolos rei
kalais dirbusieji ir vėl apsiim-
>ia patarnaut i šaliai ir vvriau-
sybei. ,luk tai [Mitrijotinis tas 
darbas. 

Ir šiandie jau yra laikas 
ganiinties prie "Pe rga l ė s pas
kolos' kampanijos, kuri pra
sidės balandžio pirmomis die
nomis. 

IŠ CHICA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

SVARBUS PRANEŠIMAS, L. 
VYČIŲ CH. A P S K ą . K P . 
P I R M I N I N K A M S IR SKEL

BIMŲ KOMISIJAI . 
• 

Šiandie, ty. vasario 18 d., 8 
vai. va k. Šv, Ju rg io parapi jos 
svetainėje, Vyčių kambary j 
įvyks Lietuvos Vyčiu Chiea-
gos Apskričio kuopų pirmi
ni nkų ir Apskričio rengiamo 
vakaro Aryan G rot f o Temple 
teatre skelbimo komisijos 
svarbuv-susirinkimas. 

Pirmininkai L. Vyčių kuo
pų, prigulinčių prie Chicagos 
Apskričio, malonėkite suva
žiuoti. 

Ig. K. Sakalauskas, 
L. Vyčių Ch. Apskr . pirm. 

Bet darbo skyrius d a r neuž
baigė. Nuta rė padary t i ofen-
syvą d a r Tautos š v e n t ė j e / š v . 
Kazimiero dienoje. Kadangi 
Šv. Kazimiero dienoj pripuola 
užgavėnes i r kadangi toj die
noje visur y ra rengiami pasi
linksminimo vakarėliai , t a i 
Šv. Kazimiero dienos apvaikš
čiojimas tapo nukeltas pirmon 
nedėlion gavėnės, ty . į kovos 
9 d. Tame nedėldienyj bus 
sušaukti parapij inėn svetai 
nėn visi Brighton f>arko lie
tuvia i ; bus prakalbos ir iš
neštas protes tas prieš šiandie
ninius lietuvių tautos priešus. 
Tuojau tapo išrinktas komite
tas surengimui to apvaikščio-
jimo i r komisija pagaminimui 
protesto. 

Nuo a t . R. K. Ą. 15-tos 
kuopos: 

J . S. Žakas. 

Nuo L. D. S. 29-tos kp . : 
Kar. Tvarkunas . 

I š Aušros Var tų pa r . : 
Nuo L. Vyčių 24 kuopos: 

. Sim. Palikonis. 

Iš Šv. Kryžiaus par . : 
Nuo S. L. R. K. A. 85 kp . : 
N. Lokaitė. • 

Pirm. M. Mažeika, 
Rast. Pr . Zdankus. 

LAIME IR 
-
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PROTOKOLAS 

K A T A L I K Ų VIENYBĖ. 

NUŽUDYTA D E T E K T I V A S 
HOSNA. 

Policija ieško žmogžudžio. 

Prae i to šeštadienio vakare 
detekt ivai gavo žinių, jo<* po
licijos paieškom?) kišenini va
gilių Vogei galima at ras t i 
Ryano salium\ 14U.*> So. Hals-
ted gat . 

Nurodytan saliunan nuvyko 
detekt ivas James Hosna, pasi
žymėjęs vagilių ir kitokių pik
tadar ių gaudyme. 

K a i p tik jis inėjo saliunan, 
tuo jaus į jį imta šaudyti , ftau-
dė pats vagilius Vogei. Detek
t ivui nebuvo progos pasinau
doti savo revolveriu. 

Žmogzudis pabėgo. Detek
t ivas paimtas ligoninėn mirė. 
P r ieš mirsiant nuolat j is tvir
t ino, kad ji pašovė Vogei, rei
kia j is suimti. 

Keli šimtai policijos stojo 
darban ieškoti piktadario. Su
imtas sali unini n kas Rvan ir 
įo bartenderis . Tasai saliunas 
policijai buvo žinomas, kaipo 
piktadar iu sueiga. Su jais sėb-
ravosi ir pats saliunininkas. 

Hosna perdaug pasitikėjo 
savimi, jei jis vienas ėjo to
kion pavojingon vieton. 

Spėjama, jog tai buvo tyčia 
užtaisyti detektivams spąstai. 

K O R Ė J O ĮSILAUŽTI SA 
LIUNAN. 

Suareštuotas Krank Posten, 
1 9 4 6 W e s t l .<ik c g a t - , k u r s 

mėgino įsilaužti saliunan, 277)8 
West Madison gat., apiplėšimo 
tikslai.-. 

PARODĖ KA NAUJA. 
V 

Immmonde Mrs. Susan Stor-
eli, našlė, užlaiko burdingie-
srieriams kambarius. Praeita 
sekmadieni vakarienės metu 
vidun inėjo burdingierius 
Pat riek Ryan ir tarė našlei 
Storeb, sėdinėiai prie stalo su 
keturiais bunlingier iais : 

" A š turiu jums ka tokio 
uauja . '" 

" P a r o d y k " , pasakė Mrs. 
St oreli. 

Tuomet U va n išsitraukė iš 
po overkoto skverno kirvį ir 
pradėjo su juo plušvli vaka-
rieiiimijanėius. 

Kol burdingieriai ji nutvė
rė, jis našlei perskėlė galvą, 
kitam perkir to veidą. 

Ryan paimtas kalėjimam 
Mrs. Storeli yra mirštanti . 

Ryan už tai pašėlęs, kad 
Mrs. Storeh mažai atkreipda
vusi domos i jo prisimeilini
mus. 

Kataliku Vienvbės Centro 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus utarninke, kovo 11 d., 
lygiai 8-ta vai. vakare, Dievo 
Apveizdos par . svetainėje, (18 
ir Union Ave.), Chicago, TN. 
Kvieėiame delegatus i r veikė
jus skaitlingai atsi lankyti . 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Lietuvos Vyčių 36 kp. susi
rinkimas įvyks ketverge, va
sario 20 d., 7:30 vai. vak.. 
bažnytinėje svetainėje, prie 
W. 44 ir Fairfield gatvių. 

Sin susirinkiman kvieėiame 
atsi lankyti visus narius, nes 
vra daug svarbiu svarstvmu. 
Reikės apkalbėti dviejų ren
giamu vakaru reikalai. 

Kp . Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SUAREŠTUOTA 4 VAIKAI . 

Oarrv Levin krautuvėje 
11)14 VYVst Madison gat., su
areštuota 4 vaikai vagiliai, 
vvriausias iš jų 14 metu. 

K A R E I V I Ų PARODAVIMAS 

Vakar per Ohicagą į Grant 
stovyklą nukeliavo mūsų vals
tijos aš tuntas juodukų (nige-
rių) pulkas, andai parvykęs 
iš Praneuzijos. 

Chieagon kareiviai atkelia
vo apie 9:00 ryte. Iš La Salle 
geležinkelio stoties jie numar-
šavo į Coliseumą, kur jiems 
buvo parengti pietus ir širdin
gas priėmimas. 

Po pietų kareiviai turėjo 
parodavimą miesto gatvėmis. 
Tuojaus po 4.00 susėdo trau
kiniu ir iškeliavo į Grant sto-
vvkla. 

SUAREŠTUOTAS UŽ NAMŲ 
PADEGIMĄ. 

F I R K I T E K A R E S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S ^V.S.S.) . 

Sekmadienio ry te po num. 
1341 So. Morgan gat. namuo
se pakilo gaisras. Tie namai 
priklauso George Kutka . 

Gaisrininkai veikiai nuvy
ko ir pakilusį gaisrą užgesino. 
Bet viduje suuosta kerosino 
kvapsnis. Gaisrininkų virši
ninkas liepė suareštuoti- Kut -
ką. 

Šitas policijai prisipažino, 
jog su savo moterimi padegę 
namus. Norėjusiu gaut i 700 
dol. apdraudos. 

S u bato j , vasario 22 d, p . 
J . .1. Klius svetainėje, prie W. 
4(i ir VVood gatvių y ra ren
giamas vakaras su gražiu pro
gramų, kurį išpildys .L. Vyčių 
bažnytinis choras. Visas pel
nas y r a skir iamas pafrapijes 
naudai. 

I>rightonparkieciai ir iš a-
pielinkių, paremkime šį vaka-
:ą skaitl ingu atsi lankymu, nes 
n u d a iš to bus n e . kam ki
tai \ kaip tik mums patiems. 

(Pabaiga nuo ?> pusi.) 

10. St. Jucevičių kalba, kad 
[Katal ikų Vienybės Centro su
s i r ink ime luitų išduodami ra
portai nuo kolonijų iš viso 
veikimo visokiose srityse. 
Tuomet ši organizacija pilnai 
užimtų savo vietų. Kit i irgi 
kalba tame dalyke. Kun. F . 
Kemėšis kalboje ragino prie 
didesnės agitacijos, prie pla
tesnio aprašymo apie Ka t . 
Vienybę laikraščiuose. Palik
ta lankytojams visuomeniškų 
kursų rašinėti apie Kat . Vie
nybe į laikraščius. 

11. Pakel tas klausimas ar 
priderančiai ir takt iškai pa
sielgė Kat . Vienybės an t ras 
skyrius (Cicero, III.), protes
tuodamas prieš " L i e t u v o s " 
dienraštį, už leidimų gandų a-
pie visuotinų seimų ir išreikš
damas jo nepagei tfavima? 
Tas to skyriaus žygis u/gir
tas. Pr iegtam susirinkimas 
vienbalsiai išnešė sekančia re-
zoliucijų: 

(Del disciplinos tų rezoliu
ciją praleidžiame, nes kol kas 
nieko netalpinamė nei už sei
mų nei prieš j į ) . 

Išreiškė pageidavimų, kau 
Ąm. Liet. Taryba paimtų' i sa
vo rankas vedimų visų svarbių 
šio momento reikalų, kaip t a i : 
organizavimų karininkų, pris
tatymų Lietuvai maisto ir dra-

Tai du neatskiriamu dalyku. O 
gera sveikata gali būti tik tuo-

• 

met, kada nervai sveiki. 
Tuksiančiai žmonių kenčia fk-l 

nerviškumo, nes jų nervai susilp
nėjo ir iširo. Nerviškas žmogus 
greitai užsimauna ir supyksta del 
mažo daikto. Viskam jam netinka 
ir atrodo, kad visi lyg susitarę 
prieš j j ir tyčia erzina jį. 

Nerviškas žmogus pati kenčia ir 
padaro kentėjimu savo artimie
siems, o savo smarkumu atstumia 
nuo savęs visus savo prietielius 
ir pažįstamus. 

Padaryk. Sutartį Šendieną! 
Tel. Caiial 2655 

V A I T K E V I Č I A U S V I E T O J E 

Chas. J. Pansirna 
Fotogrofistas 

m W. 18th Street :-: Cbicago, III. 
Pranešu ' visiems savo kostumeriams ir d raugams 

jog aš persikėliau, j Vaitkevičiaus buvusia studijų. Ala
no galerija iš taisyta paga l naujausios mados ir tikiuosi 
kad darbas bus at l ik tas geriau ir greičiau ka ip senojoje 

^studijoje. Taip-gi iš tos priežasties duodu visiems pasi
naudoti su žemesnioms kainoms paveikslų. 

Meldžiu visus ats i lankyt i pers i t ikr int i , o aš iš savo 
pusės stengsiuosi užganėdinti kiekvienų. 

Norint nuraminti nervus ir iš-
gydyti juos, vartokite žinoma pė
rimą — nervų sustiprintoje — 
Partoglora. Didelis butelis kaštuo
ja tiktai 1 dolerj. 

t 
Galima gauti šituo adresu: 

A P T E K A PARTOSA 
160 Second Ave., New York 

N. Y. Dept. L. 4 

Nuo vidurių nesveikumo reškša 
imti saldainius Pąrtola. Dėžutė 
kaštuoja $1.00. (L. G) 

——•— 

i 

• ISKTRPK IR SUNAUDOK. 

$1.50 VERTĖS KUPONAS $1.50 
Kitas kuponas g-erafi piic kiekvieno dvylikos paveikslu, geras del 

vienos ypatos ir «iel ventuviu, geras nuo vasario 16 d., J91» m. Iki 23 
d. kovo, 1919 m. 

Meldžiu užsisakyti iŠ anksto ypatiskai arba telefonuodami Ca-
nnl 2U55. 

Vaitkeviėiaus vietoje 
CHAS. P . PANSIRNA, F O T O G R A F I S T Ą S , 

636 W. 18th S T R E E T , CHICAGO, I L L I N O I S . > 

SV. ANTANO D R A U G U O S 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, IU. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
MalnierUl, mechanikai, audėjai, fabriko* ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau tuvirs penkios-dežimtyg metu 
kaip šita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rnmatizmo, 
skausmu kratinėje, ftonoae ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die-
girną, Aalčlo ir kosulio. 
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Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkosė. Reikalauk geriausia. Kuomet pirksi 
P»in-Expeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaienklis ant baksiuko. 35 eentai ir 65 centai ui 
_ bonkute. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog is laborturijos. ^ 

P. AD. RICHTBR A CO.t 74—80 VV'ashlngton St., New York, N. Y. • , 

Nusipirki te labai gražią knygelę va rdn : 

I š BRIGHTON PARKO. 

Nedėlioj, vasar io 16 d. Tau
tos Fondo 60 skyrius laikė su
sirinkimą. Susirinko gražus 
būrelis narių — mėnesinių mo
kesčių mokėtojų. Visų-pirma 
knygų peržiūrėjimo komisija 
išdavė raportą. Paskui iždi
ninkas, p. Jovaišas , pranešė, 
kiek Tautos Fondo skyrius y-
ra išsiuntęs pinigų į Centrą ir 
kiek dar tu r i neišsiųstų. Pa
žymėjo taipgi, kad butų visus 
pinigus išsiuntęs, bet kadangi 
da r ne visi pasižadėję pr ida-
davė aukas . Kadang i dabar 
pinigai Tautos Fondui y ra 
labai reikalingi, tai nu t a r t a 
nieko nelaukiant atsikreipti j 
pasižadėjusius ir tuojau visus 
pinigus kiek da r y ra neišsiųs
tų, (421 dot. 60e. sit pasižadė
jusiais) išsiųsti Tautos Fondo' 
Centrui. 

Brightonparkiškis Tautos 
Fondo skyrius, ka ip pasirodė 
iš raportų, y ra gana pasidar
bavęs aukų rinkime. Laike 
Laisvės Savaitės per prakal
bas ir po namus surinko virš 
pusantro tūkstančio dolierių. 
Atminus, kad ši kolonija yra 
mažiausia iš visų kolonijų 
Chicagoje, kūmoje nėra biz
nierių nei šiaip stambesnių 
vertelgų, tai , suprantama, ši
ta suma tapo suaukota papra
stų darbininkų. 

12. Pirmininkas, Matas Ma
žeika, uždarė susirinkimą, 
kun. F . Kemėšis atkalbėjo 
malda. 

13. L. D. S. 29-ta kuopa įda
vė Centrui $1.00 kaipo duok
lę už du metus. 

14. Ats tovai : 

Nuo Centro: 
Kun. F . Kemėšis, 
Matas Mažeika, 
Pr. Zdankus. 

Iš Dievo Apveizdos par., K. 
Vienybės pirmo skyr iaus : 

Adomas ^Stulginskas, 
St. Jucevičia. 

Nuo parapi jos : 
V. Jodelis . 

Apaštal iškos Maldos dr-jos: 
Mar. Šiaulienė. 

Mot. Sąjungos 3-čios kp . : 
Mar. Benaitė. 

Altorinės draugi jos: 
A. Sasnauskaitė. 

Iš Šv. Antano par . (Cicero, 
I l l inois) : 

Nuo Kat . Vienybės antro 
skyr iaus : 

J . Mozeris, 
Juozas Mockus, 
M. Valanoienė, 
J . Šliogeris, 
Bon. Posanka, 
P . Tercikienė. | , 

Iš Šv. Ju rg io par . : 

\Nuo Mot. Sąjungos 1 kp . : 
K. Varanavičienė. 

pirm, it Alelis Jankauskas — 
919 — 8th St., 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln S t 

Ant. Semaška — raStin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria S t , 

L. Bakšis, i-'m. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 — 10 St. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) . 

FATONIC 
MHCFOTVOUR STOMAOfS SAKEI 

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

as enimas 
a rba 
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Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina t ik 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delj jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes t a i puiki l ietuviams dovana pr ie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: s 

• 
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" D R A U G A S " P U B L I S H I N G 0 0 . , 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , 

CHICAGO, ILL. 

Si 

* * 

IIEEEBIlHIIIIIIIIIIIIIlliiiiiH 
Skaitytojai remkite biznierius 

garsinasi "Drauge" 

Trumpu laiku išeis iš " D r a u g o ' ' spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS 
J i t iks visiems: i r vyrams i r moter ims ir Tret in inkams i r Maldos Apašta lys

tės Nariams, i r Marijos Vaikeliams i r kt . J o n tapo sur inkt i paaiškinimai i r gra
žiausios maldos iš " Š a l t i n i o " , " S v e i k a Mar i j a " , " P u l k i m an t kelių'% " M a l d ų 
Knygelės'% " P a m a l d ų Vadovėlio '• i r k i tų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia i r parank iaus ia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ^ant didelių iškašęių jos išleidimui, ka ina 
ski r ta labai maža. Tą knygą bus galima gaut i visokiuose apdaruose, nuo pras tu 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipki tės 

"Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th S t , Chicago, IU. 
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