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Talkininkai Susitaikins
Vokietijos Klausime

NUVERSTA BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIA MASKVOJE.

Apie tai gauta žinių Rygoje.

VOKIETIJA REIKALAUJA 
NUO PRANCŪZŲ AT 

LYGINIMO.

H SWITCHMFNŲ” STREI
KAS NELEGALIS.

L Latvija Nori Milijardo Dolierių
Atlyginimo

Ryga, Latvija, hal. 10 (su
vėlintu).—Vakar čia iš neži
nomų versmių paskleista žinių, 
’.nd M-rtl-vnie
vikų valdžia, bukumu, prieė 
bolševikus buvus pakelta pn 
ėekminga kontrrevoliurija.

Latvijos užrienįų reikalų 
i.fisas neturi tiesipginią npit 
tai žinių.

ANGLIJA SU PRANCŪZIJA 
arMhrAnTA m n v i V«iw.

• >•

Matyt, bus susitaikinta Voki;- 
tijos klausime.

LATVIJA STOS TAIKOS 
TARYSOSNA SU BOL 

ŠEVIKAIS.

LENKŲ KLAUSIME BOLŠE 
. VIKAI KREIPIASI Į 

TALKININKUS.

Klausia p&m-nzų, ar taikos

sutartis ] rra koks poper- 
galis?

juuimuuihtaJ»ai. H. — 1‘nui-
<mzija su so ivo veikimu Vo-
lfwtijoje pri sidiriio nesmagu-
mų. Jos tau i veikimui no tik
nepritaria tn Ikininkni, liet p«-
sėkmėje Vo' cietijta vyrinusy-
bč re i kalnu; n auo Prancuzi-
jus atlygini) no už nužudytus j
vokiečiu* Fs* !*#•••♦ <•

________
Apie tai skelbia organizacijų I virtinlnkm. ' i

—
Cleveland. Ohio. bal. 11. — 

Kepirių geležinkeliečių nrga 
rtl-r ’ Dnįer'’ r TtnH >a 1 

Conductora, Brotlierlmod llnil- 
road Traimnen. Brotlierlmod 
of Isiemnotive Engraeers ir 
Brolherhood -of Ijocomotive 
E’remen and Enginemen, vir
šininkai prezidentai bficij.dini 

1 pnskella*, jog pradėto* Chien- 
goje •‘svitehuicnų” streikas

Talkininkai Turkijoje

KE-MAL APGINKLUOJA 
ANATOLIJOS TURKUS.

Nei nemano pasiduoti sultono 
valdžiai.
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Londonas, bnl. 12. — Pran
cūzija dnr užvakar atsakė į 

4 Anglijos notą, kad Anglija ir 
kiti talkininkai nepAti-nkinti 
Prancūzijos savamnkiavimu 
Vokietijoj.

Prancūzija Anglijai pažymė
jo. kad prancūzai buvo pra
nešę Ijondonui balandžio 3 d. 
npie savo norą užimti daugiau 
Vokietijos miestų.

Anglija vakar j tai atsakė 
Prancūzijai. Notos turinys ne- 
paakelbta* viešai. Tik lipoma, 
kad Ang., nppntenkintaPrancu 
zijos pasiteisinimu. Nes J’ran- 
oiizijns pųsižmlėjimua užimti 
\oki-tijos mieatae atlikins 
prancūzų ambasadoriaus žo
džiu, bet ne rtoštii. Prancūzi
ja neturėjo teisės savarankiai 
ežgties neparitnrius su visais 
talkininkais.

Pagalinus Prancūzija, sako, 
ir todėl dar negulėjo okupuo
ti vokiečių miestų, nes inėji- 
iiih> vokitH-ių kariuomenėj neu 
traJ in ruožą n nėra joks laužv 
mos taikos sutari ita. Vokie
čiams yra leista, prireikus 
ten pasiųsti kelioliką tūks
tančių kariuomenės.

Anglija atsako Prancūzijai, j 
jog anglai sutinka, knd Vo
kietijų pildytų taikos sutar
tie* sąlygas. Bet anglai prie
šinasi prancūzų pa vartoj h- 
inoms rnetodonis

Čia nuonioniaujninn, kad 
pakilę nesutikimai pasibaigs 
gražiuoju įvykus premjerų

Parekalaus milijardo dolierių* 
atlyginimo.

Latvija. bnl. 10 (su- 
— Sulig padarytos

>. *
Ryg«.

Vėlinta).
programos, Latvijos taikos at- 
stovyliė kaip rytoj turi iške
liauti Maskvon. kur pradės 
turko* tarybas su bolševikais.
• Su gryžu šieji iš ' skros
latvių Raudonojo h.yžiau* 
nariai tvirtina, kad bolševikai 
be jokių trukdymų pripažins 
Latvijai nepriklausomylię ir 
prie IjH vijos priskirs Letga- 
lija. Suko, sn bolševikri is neini- 

’*ją jokių sunkenybių susiku- 
kinlt rulmžių 
klausiniuose.

Ekonominiai

Reikalauja suvaldyti pakilu
sius lenkus.

ir teritorijų

9
klausiniai.

I Italijoj,

Kas kita vrn ekonominiai 
klausimai. Tais klausimais 
Latvijos atstovai turi pasiga
minę daugybę dokumentų. | 
tuos dokumentus sutrauktu 
visi latvių gyventojų karės 
metu nuostoliai. Per dešimtį 
mėnesių tuo tikslu darbuotasi. 
Surinkta daugiau kaip 100,000 
gyventojų reikalavimų už pa
neštus nuostolius.

Tie reikalavimai paskirstyti 
j dvyliką atskiriu grupių, gi 
kiekviena gTupė padalinta j 
dvi dali—vienu dilia, tai nuo
stoliai vokiečių-rusų karės me
tu. antra—nuostoliai padaryti 
bolševikų.

Nuostoliai milžiniški.

Bet tais milijonais nepasi
baigia latvių reikalavimai. 
Jie nori dar ko daugiau.

Jie pageidauja sau propor- 
cijonalėf dalies Rusijos aukso 
atsargos. Bolševikai tos anksto* 
atsargos davė Estonijui. Tad į 
turi būt duodama aukso iri 
I-atvijai.

Tolinus Latvija pareikalans Į 
I bolševikų sugrąžinti latviam* 
Į visas už'šalies RiHmjoh išgr>- 
iientos visokias mnšinęrijns it 
žemdirbystės jmnkius. Barei- 
kabiu* sugrąžinti karės metu 
išvežtus arcliivus. Jei to viso 
nebus kalinta sugrąžinti, bos 
parmkalavta n t lyginimo.

latviai taikos tarybose lai. 
kysis principo, kad l-atrijn.' 
kaipir Belgija buvo neutralė 
šalis. Neturėjo teisių šiton ša
lin pdhj-umti rusai, vokiečiai 
ir l»olševikai ir išdanli negi r- 

i lietus*pajovus. <

Maskva, hal. 12.— Bolševikų 
valdžia nori taikos ne tik su 
lenkai stato visokių priekabių. 
Nes Im* taikos negalimas daik
tas patvarkyti Rusiją ekonomi
niai.

Bolševikams jūriniausin rei
ktų susitaikinti su lenkais, Bet 
lenkai stati visokių priekabių. 
Lenkai neva nori taikos, liet 
taikos tarybom* skiria mie
stą Borisoi-ų. Baltgudžiuose. 

j utilitariniam ruože.

Bolševikai su tuo negali su
tikti. Ir todėl bolševikų valdžia 

; nusprendė kreipties į talkinin
kus, kad.Jįę putvnrkytų in- 
kaitnsins lenkus, jei talkinin
kams rupi sulnnkti tųikos Ru
sijos frontuose.

Vokietija 'prancūzų veikimą 

skaito karė* žygiu prieš Vo
kietiją. Sakų, imincuzni laužo 
taikos rataiįb ir Vokietija tu
ri ta»sės su Kinkinis paripr’e-1 
šinti ir nepi|lyti -uturties są-! 
lygų, priklaįsunčių Prancu- i 
r.ijai nuo V&ietijos.

Vienoje uoloje Vokietijn 
klntisin praMcnzų. ar taikos 
sutartis yra Lok- popergnlis?

Prancūzus- jų veikime pn- 
rcmiit Bclgijd. Pastaroji į t»oi- 
jni okupuota* vietas pas 
praneuzus pisiant ė net savo 
kareivių buij.

Savo kelhnVokietijn paskel
bę knd dentehiliztiojaidi apie 
Td.UDO *avc Ąjtriuoinenė.s. knd 
vejJtiau prisitaikinti prie tai
kos sutartieji sąJvgii. Lvghii
iš Rnhr apskričio-išdalies jntrf 
atšaukiama vyriausyla’^ ku-1 
riuunienė.

Tuo tarpu anglai į savo okn 
pacijos plotu* uždraudė perei
ti iš Knhr ajiskričio vokiečių 
sukilėliam*.

Pačiam i iankforte ir apy
linkėse prancūzai spaudži:1 
įtokiečius gj-ventojus. Gyven
tojams įsakyta atiduoti pa- 
garta; prancūzų vėliavom- i>‘ 
jirani’uzų oficieranis.

yra nelegali*.
Sako. tn> streikas pradėtas 

ne dvi didesnes n žinok e-ties, 
bet su tikslu sugriauti sumu
šiu* organinei jas, įsteigti 
naujas, ariu priešakyj pi'sta- 
lyti radikalus ir tik paskui 
pradėti radikalę kovų už di
desnę užmokestį ir už kitokius 
sau patogumus.

Be kitko, streikininkų 
dni laikosi idėjos įsteigti 
nų didelę geležinkeliečių
įą vietoje gyvuojančių kelią

I

------- --------  — ■ ■■

BOLŠEVIKAI PRIVERS 
LENKUS TAIKINTIEJI

Stockholmas, bal. 12. — Iš 
Maskvos pranešama, kad bol
ševikai mobilizuoja skaitlibgą 
armiją prieš lenkus. Bolševikų J 
tikidns—militarinėmis spėko
mis priversti lenkus taikinties. t

JAPONIJA SIUNČIA KA 
RIUOMENĘ MAN 

CHURIJON.

Tokyo, Imi. 12.—Čia poakei* 
lito, kud Japonija Manchuri- 
jun pasiuntė dnr du tuksiančiu 
kareivių.

Aplink Vladivostoką japonai 
vin didesnius žemes ploto* pa
imu savo kontrulėn.

ŠV. TĖVAS DUODA PA 
GELBOS AUSTRAMS.

va 
vie 
nni*

KIETŲJŲ ANGLEKASY 
KLŲ DARBININKAI 

STATO SĄLYGAS.

Neu- York, bnl. 11. — Kie- 
: *(>jų aųglekasyklų darbininkų 
atstovai' angl*ka«yklų kompa
nijoms pranešė, knd nuo 1914 
metų anglekasiaiiij pragyve
nimus pnbrangęs 95 nuoš. Tuo 
pačiu laikotarpiu darbinin
kams užmokestis padidinta tik 
49 nuoS.

ržmokesties sąlygose pažy
mima. -kad ung! kasiu šeimy
nai pragyventi jm • metus 
/likin turėti $2,112.

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.).!

THINGS THAT NEVER HAPPEN
B> GENE BYRNES

Konstantinopolis, Imi. 12. — 
Čia buvo manoma, kad naują
ja! Turkijos vyriausybei pa
vyks jei ne prie savęs patran
ku. tai nors numalšinti nacijo- 
imlistn veikimą. Pasirodė, jog 
tas Išdaryti nelengva. Nacijo- 
nalistų vadui Mnstnphni Kė
niai pasui negellisti jokie vy
riausybė* grūmojimai, nei 
prielankų* žodžiai.

Talkininkų prispirta sultono 
valdžia pąskelljė proklemnciją

nocijonnlistams. Šitie pavadin
ti tigrais revonueijoiueriam ir 
duota jiems laiko susiprasti ir 
pargrvžti Konstantiniipolio 
kontrulėn.

Bet prokleinaeijn nepasiekto 
Mažojoj Azijoj gyvenančių 
turkų. Komnl pašn ten kontro
liuoja geležinkelius, telegrafus 
ir telefonus. Vyriausybės pro- 
kleuiarija neįsileidžiamn.

Savo keliu Kernai pnšu 
ginkluoja kuone visus tu. 
gyventojus su tikslu pasipm - 
šinti talkininkų jsibriovimui 
Mužojon Azijon.

Turkai gi labai įnirtę prieš 
tnlkiiiinkus, kurie užėmė ir lai
kosi Konstantinopolį.

Pradeda Skaldyties Meksika
VALSTIJA SONORA ATSI

METĖ NUO MEKSIKOS.

Atsisakė klausyti Carranzos ir 
ccntralinės valdžios.

Nogales. Sonora, <bal. 12.— 
Meksiko*-valstija (provincija) 
Son<>ra pasiskelbi- nepriklau
soma ir pertraukė visokltfš 
snntikiu* su Carranza ir jo val
džia.

Tas padaryta, kuomet gy
ventojai nugirdo, knd (.’nrran 
za m iri čia prisiųsti savo ka
riuomenę ir įvesti valstijoj! 
diktatūrą. neva kukiai tai ša
lies gerovei.

Gubernatorius Adolfo de Ia 
IInerta pasipriešino tam Cnr-

rnnzos sumanymui. Ir pranešė, 
knd prisiųstoji kariuomenė bus 
sutikta su ginklais.

Valstijos kongresas |>o ilgo 
slapto susirinkimo nusprendė 
paskelbti valstiją nepriklauso
ma. Ir tų jutiiarė. Nes su Car- 
ranza 
venti.

negalima ilginu angy

GAL ATSIMES IR KITOS 
VALSTIJOS.

STREIKAS ANT CELE
t ŽINKELiy.

Nogales, Sonora. bnl. 12. — 
Apturėta čia žinių, knd Sono- 
rą valstiją, turtint, jmseks ir 
kitas valstijos. Pranrenma, 
kad mm Meksikos žadu atsi
mesti Sinaloa val-tija ir žemu
tinė Cnlifornin.

Sonora valstija pakeista ne- 
priklaasomn respublika. Res
publikos vardu užimta viri 
federaliui ofisai ir muitinės. 
Valstijos kariuomenė kontro
liuoja visą naują re-pnbliką.

Vartava. bnl. 12 —Sulig de- 
peėos iš Vilniaus, Lietuva |in 
siuntė taikos notų Maskvon. 
Taiko* sąlygų pirmon vieton 
Lietuva stato pripažinti Lietu
vai neprikinnsoinybę. priskirti 
prie Lietuvos Kauną. Urminių, 
Suvalkus ir Vilnių, kiipo šalies 
sostinę.

Jei Tmlševikų valdžia sutiks 
su tais lietuvių {Mtsiųlymais,

_ 1 t------- V-l •-Mvsra* * «ra«e pifail M>n lamai"* II 
vi*ta taikos taryboms.

Tą žinių reikia priimti at
sargiai. Nes ji paeina iš Var
ta vos, iš lenkų versmių. Ne
galima pasitikėti vnrtavinė- 
mis žiniomis. Nes tos nekar 
t) mus apvylė ir dnižmi ap- 

Idatijoa imperijos.

Berlynas, bnl.-12.—Vokieti
joj valstijoje Bnm.«wicke 
įsteigta Ctielphn partija, ku
rios tikslas tų valstijų atskirti 
nuę Beriyno, bei no nuo Vo*

Rymas, hal. 12.—Pas ftven- 
i h)jį Tėvą audijencijoje buvo 
Austrijos knnclieris Ilenner. 

.Popežius jntn Inilavč milijono 
lirų čvk{. {^rašytų vardui 
V’ieiuios kardinolo. Kaniinolns 
tuos pinigus jHivartos sušelpti 
Austrijos pavargėlius.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ UOS 
TĄ TUAPSIE.

Dcnikinas apleido turkų 
sostinę.

Konstantinopolis. Imi. 12 — 
BBJševikni paėmė Juodųjų jū
rių uostų TuapMe, pirtryl oosc 
mm Novorosiisko.

Rnvęs nišų *pri<-šbolševiki- 
nių armijų vyriausias vadas 
pietinėj Rusijoj, gen. Draiki- 
nn.*. anų dienų ii ria iškeliavo 
angių kares laivu. Matyt, jis 
Hkoliavo salon Malta.

f

DtCiPeO TO tAAKt 
you ertiem

■NOTrpM^ OOlsIC 
BOSS- V/ILLIE JOHe-S \ 

STARKIO to vVORk I 
roą TOOR FlRM 
TWO sMEEKS PCfORt 
t t»t>, SO yoo 5EE 
TMC POSlTlOM 
REALLY BLLON6S 
TO HIM AMO

Chicagoje streikuojantieji 
••suitclimcnai’* jx» susirinkimo, 
pttskolliė savu <larls» sąlygas.. 
Jei ton sąlygos bus priimtos, 
snkmiin^jie tuojaus gryšią dar
iam. • r

Streikininkai reikalauja pri- j 
< tmžiiiH in atskiriu imi ia a w • • tt«
I Reikalauja didesnio užmoko, 
sčio ir nštuonių valandų darlm į 

i dienoje.

BAVARIJOS GVARDIJA 

NENORI PADĖTI 
GINKLŲ.

TAIP NIEKAD NEBŪVA
Darbdavis: — Dėl tamstos ihps ir ištikimos tarnybos ai nu

sprendžiau lamstų padaryti vyresniuoju visų ofiso darbininkų.
Klerkas: — Negali būt nei kalbos, geradėjau. Antai VTr.ts 

Brūzgams tamstų firmoje pradėjo dubti anksčiau mases 
dviem •a.’Aii-m, tad »am ir priguli vyresniojo vieta, bet ne 
man. Be to turiu pasakyti, kad aš era patenkintas ir dabartine 
lieta.

Munich. Ind. 11 — Bavari
jos piliorių gvnnlija nuspren
dė nepadėti ginklų. Saku, jei 
prancūzai imgeidatija, kad 
gvurdija butų nuginkluota, 

' tegu jie ateina ir nuginkluoja.
- . -i . i 1 “Me* nentiduosime savoClueagoje streikas ant gcle-l. ..

... i- . - , r r 1 šautuvų nei imriiim nrlaim-zinlu-lių |M»r tris kelias dienas1 ..
.-••s ,k -• , . t . ! Jum. luoakvta gvardijos -u-lu-piididejo. Dešimty* tnk-t.iii 

čių darbininkų liednrhiHujn * 
įviiirioM- dnrtm takoso.

Bet rytinėm- valstijose strei
kas plečiasi ir visa |»a<iėlis blo
gėja.

Jllinois ir kitos valstijos tu-| 
ri |Minioėusios kariuomenę ■ 
prieš streikininkus.

Streiko klausime ima veikti 
senatas ii generalis piakuio- 
ras Palmer.

Iš apsireiškimų suprantama?
f 'Iitr*n/rr»4r» ♦jS’pAs

pnsilmigti tomis dienomis. Nes 
Tederate valdžia uita jnu nngHU 
streikininkų vadus, katrie veda 
nelegalj streiką. Streiko va
dams grūmoja kalėjimas.

Pačiam New Yorke yra hk> 
giatrna. Tenai trukdomas ir 
imsužierinių traukinių važinė, 
ji inas. • y

-L ■fil

RUSŲ KAREIVIAI APLEI
DŽIA KRIMĄ.

Londonas, luil. 12.—Bolšcvi- 
' kai Itevioliu telogTafu praneša, 
(jog gen. Denikino kariunuieuta 
■ lieknuos atsisakančios ilginus 

. ' kariauti prieš bolšerikus. Ka-
| reiviai su didžiausia paskuba 
Igarlaiviais apleidžia Klimų.

ORAS
BALANDŽIO 12. 1920.

Chicago. — Šiandie lietuj su 
-niegu; vakare daug šalčiau; 
rytoj iždalies rųisiniaukę.
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ULTV\ IV RAT.1UHV niESRAOTlS

“DRAUGAS”
Kinn LamII.-iu, r\*k jnis ncrtėkllm lūs. 

FREJi tSTERATO* K ŪMA: 
CHICAGO* IK VOS1KNVJE:

Melstu* »•••• ••••.•••••• *A.OO 
Mctų ........................  3.50

*VT. V1LST.
UvUiti,* ••*•••••.••••••'• *u.00
k*tud Metų ........................ 3.00

ITreumontlu muku. lAkaluo. tal
kas ak- 'oal nuo utolralymo dieno* 
n» nuo NatiJU Melų. Norint termai- 
nyu adresą visada reikia piudunll ir 
senas adr«Mu llnlftil jrriauMa »ltį
sti UiMtrkant kraaojc ar cJtpreite "Mo. 
ney Ordor” arba Jdcdant pinigu* ) 
Veristruotą laišką.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago. IU.

TdcTonsa McKink-y Si H

Čiu* mokintojus. Tai gi Baž
nyčios ntidaliniiua* nuo vieš
patijos jr mokyklos nuo Baž
nyčios gal, Lietuvos katali
kams atseit: milijardą auksinų 
su viršum.

Ką Jie Dabar 
Pasakys.

Pirmadienis bal.DRAUGAS
:—* ■-'■

Dekanas Mironas ir Kunigų Šuva 
žiavimas Buffalo, N. Y.

* -< _ > .į

1 ■

Užeikite ir į Mano Kampelį.

Atidalinimas Mo 
kyklos.

Amerikoje lietuviai katali
kai turi įsikūrę gražų pluoštų 
lietuviškų mokyklų. \Vater- 
burije Šv. Juozapu mokykloje 
yra 10<Ki su viršum vaikų, 
Cli ieagoje, priskaitant Cicero, 
Itusdundą ir Chicago lleight*,

SerantvAe ir 
Bet viduti- 
katalikiškos 

einančios ino-
lietuviškai yra iki 7

11 Vėl “Muųu buuupeijju’ 
visas būrys sutirinkęa. Labai 
įsidomavo “siimlavirių” mok
slų arčiau pažinti, O jis geriau
sia matyti iš jų vado, Grigai
čio. Tas vyras užsipelnė “s ma
lti vi rio” diplomą už savo suk
tumų ir mokėjimų apgaulingai 
mainyti išvaiadas.

Karia tėvynainiai suskato 
ieškoti pilnos Lietuvai nepri- 
k i aust-m y liūs, p. Grigaitis iš to 
šaipėsi, jis tuomet traukė prie 
socijalistiškos Rusijos. Bet vė
liau pamatęs, kad dvi tokio jo 
elgimosi nei šviesesni swi,eui- 
štai nuu jo sukasi šalin ir kad 
jo liizne'js ima smukti, apsisu-

I U. Kui uu iiUu&i'KiuinuN u uu- 
'sybėFJei dabartinė valdžia ne 
žmonių valdžia, tai ir ana to
kia. Jei šią smerkia ir anų rei
kia deltų pat smerkti, kad ne 
žmonių, u A r no veidmainystė 
ir suktumas taip elgtis f

Trynė raukas Grigaitis, atė
jus iitiini. kad Galvanauskas 
pakviestas sutverti ministerių 
kabiuetą. Jis pašoko pasigrieb
ti «au net pranašo garbę. Gir
di, kad Galvanauskas tvers ka
binetų, tai nei vienam kriktaio 
mm demokratui uolius ten, \ h 
tos—ir pasirodė, knd Grigaiti n 
yra nevien apgaulingas mok 
riavyri*, tat dar apgaulinges- 
ni* pranešąs. Galv»fnnn«ta-' 
iivpaaiuiisc Ui'iguicru/ m s hui*. 
tvt daugiau proto turi už Gri
gaitį ir pakvietė krikščionių- 
demokratų uet kelis į ministe 
rius. Kad supyko Grigai t i a, ne 

, tai ir 
šiandie -ucateilcidžia. Laivu

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpt* 
mo ir Designing Mokykla.
Muaųa taletna Ur taikymo budu jq» 
trumpu Iblkv itmoMslt* vho mob- 

icx
Me« turimo d)4it»u«lu» Ir corlau- 

■tuo kirptai*. ir aiuvime
•kyTlut, kur klokvlcnaa kbum kotm 
praktiko* IbMiluokiudumaa

Vl«uo»e Mūrinio akyrltioM malino* 
rarbitiM elektroa jlesa.

K Vladam* klakriM* ateiti bite kp.
Muo laiku. JI arui ir f.r vakarai*, ja- 
•i*lur*U ir paskaitau dvi M lyrų.

Patterna daromo* aub( mioro*. vf- 
•ekio «tlluiu» ir dy-cliio lt tat kurtau 
raudų ktorua.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. U*>*.kSa,' ■ -T “
t m n. statė urnurr. cniCAOO.

Kcntra* Lak* SL. asi 4-tų lubų

Suvažiavimo sumanymas. Į mės savininkam*. PnAanga nė
ra išdariusi bluku ,«u Žemdir
bių Sąjunga, bet tam kartai 
sutarė j Nttigiaii: jjį ’ •Seimų 
sudaryti vieną bendrų kandi
datų sąrašų / /

Bepartyvių daug.

.k}»kritai Lietuvoje žmo
nės mažai tiki partijomis. Bol
ševikai buvo patraukę žmonių 
širdis daleliais pažadėjiouus, 
tat tų pažadų nei-|»il‘b\ Iš to 
Lietuviai išvedė tau ;«u:mk:ni- 
mą, kad kn« kitu yra žadėti, 
kas kita pildyti. Dabar visuo
menė mažai tiki gražinusiai*!įo lyg vėjinis gaitlpta-S vėjui 

|Ul...k<.< J. u .I.n į •> ,................ , , į,-’ •"JU
žmonės labiau yru susiskirstę juu kitaip. Lietuvos neprigulč 
partijomis, Inbiau politiškai mylię, girdi, reikia remti. Bet 
dirba. Kitur partijų gyvavi- kaip Grigaitis remia! T-gi tik
ina* yra ganu rilputi*.

Priešų pastangos ir mus viltis.

Agitacijos netrūksta. Arty- 
ma* .'ocijalistiuns sandariais 
p. Račkausku*, atvnžiuvo į 
Lietuvą iš Anieiiko* ugituuti 
prieš rinkimus ir agituoju'la
bai daug, l’-nia Bortkienė. 
giralėt. vra gavusi $5tMM) agi-- 
(arijo* rv i kalimu- Neguli sa
kyti. kad tie agitatoriai ir tie 
pinigai neturėtų jmsekmė*. 
Jie sudaro kenksmingą krik
ščioniui* srovę žmonėse.

Tečiau* yra viltie*, kiul rin
kimai į Slegiamąjį Seimą 
kfiL*. luuiihs dqo- daug atsto
vų Įlinkimai priklausys 
*knitlinginu*io* žmonių 
šie* Lietuvoj*, t/ v. nuo

Iš užkvietimo tilpusiu 
••Draugo** žinia, kokia buvo 
priežaatis ir kokis buvo tik
slas kimigatns susivažiuoli 7 
ir 8 šio mėnesio mieste Buf
falo, N. Y. Suvažiavimo pra
džia turėjo įvykti 10 valandai 
mušu* sulig rytų laikrodžio. 
Pasirodė, kad Buffalo mieste 
yru įvestas dienos šviesos tau- 
pinimfis, todėl laikrodžiui pa
stumti vienu vnlnihln pirmyn, 
Bet geležinkeliui prisilaiko pa
prastojo laikrodžip. Būrelis 
kunigų 
•vetn’n

Visais laikais soėijalistai 
pajuokė ir bjauriojo katali
kiškų spaudų, kuomet pasta
roji tvirtino, kad socijajizmns 
praktikoje turi Imt jv kr.s ki- 
tas, kaip tik žiaurioji vergija.

Pildosi socijalistų troškimai 
Rusijoje. Tenai įgyvendinamas 
socijaliziuas. Bolševikai tenai 
be kitko įve<lė priverstinąjį 
knrniriavimn ir net priversti, 
nųj] visiem* <larig).

Hiiuidiv talševikinėj Rusi
joj kiekvienns žmogus prista
tomas prie reikalingo bolševi
kams darbo ir turi dirbti už 
bolševikų valdžios nuskirtą 
u t lygi n imą. Žmogui uždrausta 
|Mi*iskirti tinkamą dariny. Tu
ri daryti, ka* jam iiepiiuuu.

Kiluomet civiliztiotain įmi- 
saulyj daug krauju pralieta 
nž panaikinimą žmonių ver
gijos. Šiandie socijulistai at
gaivina dnr žiauresnę ir 
bjauresnę vergiją. Žmonių lai
svė pas socijalistus vra gra-' 
žlls daiktas tik tiurijoji*, kad 
Ištraukti daugiau pasekėjų. 
Bet praktikoje — vieni per
sekiojimai ir vergija.

Indornu, ką dubiu- į tai pa- 
sakys Mjcįjalistai, katrie au
kosi “kovoju už darbininkų 
laisvę ir gerbūvį”.

Kovo pabaigoje Rusijo* 
i kuii)Um*tai lun ju smužiuii- 
n:ų Maskvoje. Trockis nega
lėjo atsidžiaugti priverst i- 
jįimju rusų mužikams darbu, 
taaar, ią taniMtuiią kiuitp m- i 
galima suvaldyti.

Pildosi socijiilistų troški
mai. Tegu dubur pradžiunga 
visi tie, katrie pasekė socija- 
listų va<lų šauksmu* ir hjuu- 

ir

vra su viršum 45UI» vaikų. 
\Vaukegune ir Keno*hoje yru 
apie 700 vaikų. Neteko patir
ti, kiek jų yra Pittsburghe ir 
Philadelphijoje, 
Mont-Curnielije. 
niškai įkaitant 
jaunuomenė* 
kinti*
tūkstančių ar daugiau. Tn; 

' faktas reiškia, kad septyni 
lakstančiai vaikų nežūva Lie- 
—^ru **Kribiini nuo

Tl) mokyklų išlaikymas lie- 
tuviam* durbininkam* a t .-vi na 
penlti dolieriai į metus nuo 

. vaiko ir dusyk tiek už moky
klos triobos šildymų, šviesą, 
pataisa*. Tat ntsei* vidutiniš
kai 15 dolierių vaikui. Skai
tant 7 tūkstančiu# vaikų pa
sirodo, jog jų apgyninuis nuo 
iš tu u t ėjimo utseina lietuviam- 
$105,000 įlietam*.

Tuo* 105 tukstanč-ių dolie- 
rių lietuviui katalikai turi* 
išdėti iš savo kišenimis tik 
dėlto, kud jie nenori palikti 
savo vaikus be prigimtos kni
ta*,' b«. dūšių* aprūpinimo. 
Viešoji*Amerikos mokykla tų 
dviejų reikalingų dalykų ne- 
aprupinu. o mokesčiu* iš žmo
nių tat-gi atimu.

Auierikini» inokyklo* ntidn- 
iiniimis nuo Bažnyčios yra. 
sulyginamai, geresni* negu ki-

• • tur. Teeinu ir jis iieiuviiuns
• branginantiems savo tikėjimą 

bei kalbą užilislii šimto ]h*u-
;■ kių tukelunčių dolierių Imus- 

mę. Ta bausmė yra ne už nu- 
rikaltimą, tik už branginimų 
gavo įkalbus ir religijos.

Jeigu taip išrisiu geriuu-ias 
. pasaulyje atiduiunma- lininy- 

čiu£ nuo viešpatijos, tai ku* 
bu*, kuomet Lietuvoje įvyks i 
atidulinium- prastesnės rųšies. j 
Nėra abejonės, kad lietuviška- 
atidiJiniina* Ims praslemi’s. 
nes iki šiol lietuviai nelabai 

£ ką padarė geriau už Ameri
ką.

Tik L'wtuvojp reikės ai>iu- 
pinti ne 7JIOO vaiką, o 7 šim- 

; tn* tūkstančių. Tada Lietuvos 
. katalikam* priscis mokėti mo- 

kęsti* už tikėjimų ne 105,000 
*. Uolienų. o pusvienuulikto 

milijono, dolierių. nes ir Lie
tuvoje vaikas metams pigiau 
15 dolierių nuataeis, ypač ne
turint aeanrų vienuolių, o 
aamdant brangiu* pasaulio-

*

viešbučio Imųuois1 
•nririrlkn 10 viif 1 

sulig miestinio laikrodžio, tat ; 
nutarė laukti dar valandų, kad 
nepyktų tie, kurie galėju at- 1 
važiuoti nežinodami Įniko ]*at- 
vnrkymo esančio mieste. To
dėl 19:10 ry to šerti loję 7 ba
landžio posčsiį atidarė kun. 
Vincentas Slnvymis.

Mat Chicagoje kunigų su
sirinkau? rutaousaunę kviesti 
kunigus į suvažiavimą buvo į 
pirmininkavęs kun. Aleksan
dras SkryjJm, o sekretoriavęs 
Ižockfordo klebonus kun. V. 
Klevynas. Kun. Skrypko neat
važiavus į Buffalo; ]M>sėdi . 
pradėjo kun. SluvjTias.

Jis nukalbėjo įžanginę mal
dą; jis taip-gi pasakė kas 
kaip ir apie kų tarėsi Cliica- 
goję. Jnm patariant tapo iš
rinktus surinkimo vedėjas 
kun. Pr. Bučys. Pats kun. Sla- 
vvnas tapo išrinkta* sekreto
rium. Tuojaus pradžioje tapo 
-nslaiyta ir užgiriu 10 punk
tų ilienotvarkė.

Kunigo Vladislovo Mirono

n

nuo 
ru
na-

rai . MM'ijalisūškai: ima rėkti i 
m-mvr balsu. kAa vyliaus 
Ivnrenčm nori parduoti Lietu- -- 
vo. uepriipdinyl,,. --Sun-kitu, |k > umifertrių
mat, vwi, kaip aš ginu Lietu
vos neprignhnylię. net vyskupų 
smerkiu.” Steliėkis pasuuli to
kiu didvyiriškumu. Norėdamas 
nukreipti nuo savęs kitų akis,

• knd j jį nožiurėtų kaipo į t<A-y- 
nės nenaudėlį, rėkia ant kitų. 
Ar ne vertimainyalė. čia? Taip 
tikrai, ji puošia Grigaitį ir pa
tvirtina jo diplomų.

Grigaitis statosi dideliu muk- 
slavvriu (turbut tarp žioplių), 
rodos, reikėtų tokiam turėti 
daugiau nuoseklaUif galvojimo, 
tat to neturi.

i Ant dabartinės Lietuvos val
džios jis kalnus verčiu. Visko

------------ oi——
TtX, Lroiur 7041!

Dr. C. Z. Vezelis 
UETt’VIS bEmST.V 

V*l«ado»: «vo > ryto Iki t rak. 
Nodrl torai* p*«al autortma 

4712 SO. ASHLASD AVE2VVE 
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riojimns katalikų veikėjų 
spaudos.

Pinigų Siuntimas į 
Lietuvą.

!—■■■■■■. .. . ■ ■■ ----------------- .M

Dr. I. E MAKARAS
IJ.luvi* Gydytoja* ir Chirurgu

Cbk»sn*i 1*1* te. Wood Str. 
TU MKmo vtaata ■*• *i3« Ud 1SM

VMbi m.
«

t

valdžia, tai. girdi, ne žmonių 
valdžia. Salin jų, nei bonų m - 
•reikia pirkti, tegu ji taukruti- 
ja. O kad Galvanauskas vielo
je krik.-ileumkratų hu^ų jm- 
kvietęs socijalistus, Grigaitis 
Imtų šaukęs, kad lai žmonių 
valdžia ir butų kvietęs jų reiu- 

jti. hutų plūdę* ••moksliškais” 
žodžiais kitus už istrėiininų. 

|Taip jis niekino “Drangų,” 
kada tos |>aiuinėjo, jog ir inį- 

. ufeteriai turi išduoti savo dar
bų atskaitą. Kur nerėks; mat 
tada ministariavo socijalistai 

j Sleževičius su sėbrais, pavog- 
'dinę milijimus auksinų, fr pats 
Aleževiėius neduodavo at
skaitos iš jo savavališkai su
vartotų valuty bės pinigų. So- 
cijuliy’ai moku gerai globoti 
žmonių pinigus, kad tik prie jų 
j’»i trvpuka, «r-««m 
ja, ar vnlslijoje.

Toliau dauginu žinių susi
ras, tada aiškiau bus matyli ir 
|mts diplomatuotaais.

V. K.

s-

’ ' JOSEPH C. W0L0N

Jctuvis Advokatas 
o ko. ia salia: fliiKin 
Orvaaliaa ĮSA Rumteldt »» 

vakar** »»ll W. U-&A Utrttt
T*T TirekTran Crt, 

CHICAGO. ILL.

'.

prisirašiusių prie partijų. Tn 'jbfcaat jo® išranda. Ji tokia ir
dfįr’tokin. ji n» žmonių išrink
tu. Bet klausimas, kc&ų žmo
nių tave, išrinkta valdžia, kade 
mimsterių pirmininku buvo so- 

. štahivičimu kuria• • -ne- » • • *■ -

lųšift ii* gi yra krikščioniška. 
*• V” » 

Tikėjimui ^tiešingosios par
tijos Eitiuv<j|t* agituodama* 

pranešimas lupo uu*tatytnK. L K' $®V<L^LVwiiUj' >lePwi sa- 
\ <> neapykantą tikėjimui.'Kri- 
ktaiony* Demokratai turėtų 
suprasti, kad jiem* naudinga 
yra iškelti aikštėn tą, kų sle
pia jų priešai. Todėl rinkimus 
reikėtų vesti krikščionijos ob- 
ulsiais. Tariami datartiniai 
krikščioiiių-deiiHikratų vadai 
to nedaro, lik iškiša į pirmi} 
vietą ekonomines savo 
gnuno dalis.

Bloku* sm-idodautiš iš 
t i jų priešingų tikėjimui 
melais: šaukiu buk krikšcio- 
niškosiu* puri įjos m‘guria pat- 
rijottoės. buk jo* susideda su 
lenkai* ir t. t. Tos netiesos 
daugiausiai turi kentėti pa
žangos partija.

Užklausimai.

■i t
pirmų vietų dienotvarkėje. 
Gerbiuimisis Lietuvos Valsty
bės Taryta* nurys ir Valki
ninkų Dekanas puikioje pra
kalboje pasakė daugybes svar
bių ir ukyvų dalykų, kurių 
nebuvo skelbta lnikraščiuose. 
Kui-kurie du iglui nei nega
lės Jiut-i paskelbti vietai spuu- 
doje.

Krikščioniškos Partijos.

Svečias praimta, kud Lietu
voje yru trys arba dauginu 
partijų stovinčių nnt kriktaio- 
nijos |>agrimlų. Didžiausia ir 
veikliausia yru krikščiony ■■ 
demokratai. Bet jie prie savo 
grynai krikščioniško turiniu 
pridėjo luominį miestų.darbi
ninkų ir bežemių ūkininkų 
reikalų aptarnavimų. Pažanga 
yra grynai kriktaiuniškn jair- 
tija. Prie jos priklauso ir puls 
kun. Mironu*, todėl ji* neno- 

jo* lt»tmi girt t nei kitų 
pfirtijii peikti. Trečia krikš
čioniškoji partija yru žemdir- 
lyrų Sąjunga. Ji susidedu iš 
Lietuvos ūkininkų turinčių že
mės ir nepruridHiaiičių prie 
krikščionių demokratų dėlto, 
kud kr. deni, ekonominis pro
gramų* yru noulkdiim** že-

Kilus iiusi.-kimdimaiiis. kml 
siuiii-iumieji į Lietuvą pinigui 
nepasiekiu ž.iiioiilii, kuriems 
yrn pasiųsti, Lietuvių Preky
bos Bendrovė (Litlimiuinn 
Šule* CorfMirktioii) iš Ko. Uos
tini, Mh*s. davė inuiiih ju-ržm 
rėti pluoštą dokumentų, priru. 
dniičių, knd pinigai yra gauti. 
.\'i‘|iirunv laiko peržflfrėtl vi
sus dokumentus, tat js'tiiurė- 
jome tryliką.

1-npkiičio 25 d.. 191H m. ta- 
jsi pasiųsta 50U auksinų prela
tui Dambrauskui į ICauną. 
Tuos pinigus prelutns įht Jt>-4 
ną Stepmavičių paėmė gruo
džio 20 d. Pažįstame prelato 
rankos raštą imt vinį lt o.

'Pa pačia lapkričio 25 d. tapo 
(lasiusia 1(<M> auksinti Antiuii- 
iiai Taiiiutaviėiciici į Pailgiu 
kaimą, Šiaulėnų para pijuje 
Lietuvos Prekyltas ir Pramo
nės įninkąs gavęs tuo* jiinigus 
nurašė Tnmuševicienei sausio 
17 <1., 192U m. Gavęs jos įgalio
jimą rašytą sausio 26 d. išsiun
tė pinigu* krasa sausio 31 d.

Aleksai .kmbrozevičini jo 
giminės lapkričio 26 d. siiuitė 
4(Mi auksiną. Gavęs pranešimą 
iš Prekyliod ir Pramonės tan
ko Ambrozevičius telegrafavo 
į Kauną ir pinigai jam sulig jo 
liepinio bust išsiųsti k.asa į 
Pclikonį per .Tėzną.

Lapkričio 28 d. siųsta 200 
auksinų Kastantui Aišmcmtui. 
Droftų Jarų buvo pasiuntę jo 
giminės! T .irt. P raky tas ir Fra-

...

I

A.

I

pro-

par
einu

Pabaigus kutu Mironui kal
bėti, kun. F. Kemėšis prašė 
pauiškmti “J-įžangos” parti
jos pažiuro* ir ja- sentikius 
su krikščionimi* dvirtokmtm-. 
Kun. Mironus atsakė esąs ne
prisirengę* šitų klausimų pri
derančiai ui -akyti, ne* pats 
priklausą.- prie “Jtaiangos'' 
ir kalbėdamas ta prisiri'iigi- 
mu gulįs išsitarti žodį, kuria 
įžeistų k rikštUoniŲ-deiiiok ru - 
tų talimnkiL- Amerikoje.

motas įmuko Kiaulių skyrius 
tuos pinigus pasiuntė kruša va
kariu 1'* d.. 1J20 m. jei kvitu 
No. 23.

Lapkričio 29 d. tajai išsiųsta 
t'alionijai Svagždiom-i 400 
auksinų. Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės tanko Šiaulių sky
rius išmokė in švairždienti. Ji. Bendrovė iš Bostono įiepasibi- 
nemitkejo pasirašyti, tui už jų Įjoju aavo dekumentų pluošti) 
pasirašė Bartara Galiiunutkai atsiųsti j ( imagų ir parodyti 
Iv. 'dienraščio n-lnkeijai. jog tik-

Tn pačiu diena lapkričio 29; ra i jiendunėia žinotam* pini- 
d. tapo pasiųsta 4<»0 auksinų p. gus j Lietuvę.
Boruriiui Klinoveky j Krakių*. IŠ dukumentų trtovin matytis, 
P. KUnovsky įgaliojo p. Mov-| kad Prekyl** ir Pramone* 
3* Movsovicų, kuris paėmė pi-'tanką* Kaune taipgi tvarko jo 
nigu* ir Įousirašė nnt drafto. ' laiko dokumentus.

Gal jnu nu&ilMMlo sknitfto 
jum k įiepažjsumttan* minėtųjų 
iL-menų ta* -įgraiaa kiek kaa 
gavo pinigų iš Amerikos. Tai
gi vim ib -alim* surašinėti. 
Tni ne dienraščio, o bnnkn at- 
skaitą uždaviny*.

Gera yra tiek, kad Prekybos

Eitoji*

grūdo iš visokiu valdiškų ir ka
riškų vietų visus žymesnius 
žmones užtai, kad jie ne socija- 
listai. Tų |iačių, rodos, kaip ir 
dutartmė valdžia. O Grigaitis 
felojevišau* valdžių šaukė reni-

•AM

Lietuviu Dvasiškuos uždavi
niai.

Bučys |xujrašė kuu.; 
pasakyti, ko Lietuvos I 
tikisi ii Amerikos liė-'

Kun.
Mirono 
valdžia 
tuvių kunigų? Svečias atsakė
neturys teisės kalbėti Lietu
vos valdžios vardu, tat minti
ju*. kad lietuvių dvasiškijus 
priedermės dabar yrn parem
ti Lietuvos Laisvė* Paskolą 
Amerikoje, ir kad katalikiško
ji lietuvių visuomenė Ameri
koje galėtų ir turėtų paimti 
į aavo ranka* luistu rybės dar
kę Lietuvoje. Čia svečia* pa
sakė žinąs, jog Lietuvos Val
džia i anai džiauginsi ia para 
ma. kurių gavo iš katalikiško
sios Amerika* lietuvių visuo
menė* per Titulo* Fondą.

Keao įgaliotas?

Kun. Pankus klausė ka* ir 
kokiai* tikslai* siuntė kun. 
Mironų j Ameriką! Svočią* 
atsake. kad h t voži m vo Pažan
gos partijos ir ŽemdirlHij Są- 
juugos JMlsiųtias uždirbti jie
dviem pinigų. Reikalas esąs 
apie 100,000 auksinų t. y. ],- 
MM) dolierių.

Atsakydama^ kunigą V. Sln 
vyno. M. K rašo ir J. Vaičiūno 
klausimams svočia* pasakė 
daug akyvų dalykų apie gm-

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgui otreet 

CHIGADO, n.LIWolH 
TtJcfonM T«Hte &m 

v^Bsaar — f im u ti mot 
« po pieta iki l rak. Nemo
rali nuo 6 iki K ^al. »akar<

riko*? -Apsvarsčius pasirodė, 
kud ne vėlu. Tutla kun. Sluvy- 
nas pasižailėjo duoti $200, 
kun. Cibulskis $25, kun, Pran
ciškų* Jnkštys $25. Uun. Vai
čiūnas $100, kun. Kęmtšis 
$50, kun. Jmiknuskas iŠ Watcr 
būry $7HI, kuri. Vairiechauskai 
iš Niagara FuJls$20, kun. Juo 
zajias JakštyB $50 ir kunigų 
Marijonų kongregacija $100. 
Atsiųsta* kun. Deksniu ixd »* 
sti linkėjimais taip gi priskir
tos prie to* įcumos išviso $uą5. 
Jie žadėjo jiteidurbuot i, kr d 
umu laiku pririnks trūkstančių 

; iki LlOO dolierių <lit|į ir kun. 
i Slir yna bei kun. Keniėšx i- 
j galiojo |Hi*ių*ti Tuutos Fomlo 
pirmininkui telegramų, kad ta 
pačia diena kablegrumu i»«ių- 
•tu tuos pinigu* j Lietuvą.

Susirinkamoji kunigai iš
reiškė pageidavimų, kad Tau
tos Fonda« |>rje to 1 ūksiančio 
pridėtų dar nuo *a»ę« • apie 
4,000 dolierių.

Krikščionių blokas.
Po to kurt. KbmšŠH iškėlė 

klausimų, kodėl krikščioniško. 
tios partijos Lietuvoje nc«n- 
duro sutartim tarp Mvipu Kun. 
Minui** ntsakn, kad rtifartis 
yra, būtent katalikų veikimo 
išnfras. Bu: tn“ centniH yra 
•}>*nu<lt- drii ,, knd iš Ameri
ka* kntnlikn |Kirnruą gpmlavif 
tik Kriktaiorfly Demokratų par 
tijis mhljlm, o
ne tas Katalikų Centras, kuris 
vi«>nija vj*a* katalikų jmrfi- 
jns. Jttg krik^rjonnu* tritano 
kratain* n.-mvo reikalų daug j 
žiūrėti Cmiro, kronnTjur^ie-i 
t<w rinkų fpmdavo .Vmentam j

litinį Lietuvos gyvenimų. Bet [ 
nejirotingn butų tų visa gar- j 

vietai.

Patalpa Rinkimams

Po to ri.m kun. Stavynn< už-1 
klausi'' ar nebūtų pervėitt (ta-, 
siųsti krikičioniškum* jartį- ’ 
jonu piniginę pašalpą iš Ame-?:> ■

K

i
.i

i

Tarp kita Šito Mivnmnviind 
naudu buto ir tu, joą dabar 
tapo aišku, kad Lietuvoje y- 1 
rn ne vienu kriksčiuniška pr»r- \ 
UJB.

Kun. Mirono knita ir jos 
sukeltieji »p*varstynuti užėmė 
jiinuą rtainlaausių ir ilgiausių 
-u važiavimo dalį.
• Jau birių* JMMŠ po dvylikni 
kada ta «lalis [MMhaige.‘4’ada 
tapo pagnn.mta imrtrzuka iki 
2 po pidų.

—į—- - - **•-*■* —-*i —
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LAISVĖ SVARBI MAŽŲJŲ

C. J. Gedvill, C. 8. V.

Sntdndiimo laisvė suteikiu 
tautai geriausią garantiją nuo 
ekonominio pavergimo, šita 
laisvė didžiumoje priklauso 
mm šalies geografinės padė- 
tien. Tinkama geografinė pn- 

v dėtis viena išaiškina ekono
minę ir kultūrinę evoliucijų 
tokių mažų valstybėlių kaip 
Danija. Olandija ir Belgija. 
Nržiurint to, kad jos Čia pat 
šnla» tnkin galingu ir puoliu- 
gų šalių, kaip Vokietija, jos 
bet-gi pajivgia ekonominiai 
atsispirti nno pavergimo. 
•• 1/ ' Al • I •

Lai ra MBTitaTIma. sn f!” 
pasauliu jiagvlbėjo toms ma
žoms šalims ir užtikrino 
joms ekonominę ncpriklau-o- 
luybę nuo kaimyninių tanių ir 
jų kulturinį besivystimų. Ma
žos šalys, ypatingai kuomet 
jos* susi dūda iš vieno tautinio 
elemento, neturi reikalo, nei 
priežaeties užjiuldinėti. Jos 
gali jiašvęsti visas savo gy- 
vybės energijas dvasinėms ir 
politinėms ypatybėms auklėti. 
Todėl nėra tos mokslo sako*, 
kurioje, mažosios tautos netu 
rėtų svarbios inteknms. Užten
ka paminėti skandinavų ir 
belgų raštininkus, olandu ir 
belgų dailininkus ir kitus jų 
posiekius mokslo srityse.

Niekur vienumo idėja risai 
žiuonijui neklėsti taip gausiai, 
kaip tarp mažujų tautų. Jos, 
Bern«teino žodžiais betariant, 
“yra ramiomis kultūros sulo
mis. npsinustomig neramią o- 

• koano vandenų, didžiųjų at
karių kaimynų.” 1*htavas ko- 
opaatyvia išsivystymai, eko
nominėje ir kultūrinėje dirvo
se nėra pasiekiamus, kol yra 

« didėles impurijalbninės uiutos-. 
Kiekviena jų stengiasi pamp
ti užtenkama pati sau,, o ne
įstengdama to atsiekti rumiu 
budu imasi prievartos. R to 
atsirandu priesjiauda ir perse
kiojimas mažesniųjų tautų; 
tobtatenginnt prašalinti tauti
nius skirtumus; prašalinti 
tautinį kitų tautų individuuliš

T

LIETUVIAI AMERIKOJE.

I

DETROIT. MICH.

Pataisymas.

Korespomieiicijoje, tiljuiMto- 
je f‘Draugu” apie susitvėrusią 
nauji} Sęj Intapo įvyko 
klaida. Atajuiusto, knd vienus 
aainuo, jjuodjumis 14d dol., ne
davė paskelbti savo pavardės. 
Turėjo Imti nU] įausta, kiul ir 
kitas aunui), uumiamas uo uuL. 
ta i p-gi nedavė jmskelbli savo 
pavardė*. S. Juoevičia.

kuiną, padaromu kuotfidžian- 
si* žala patiems kultūrinio j 

tomvvHtvmo pamatams.
Antra vertus, mažosios tau

tiniai vienodus šalys 
buvimo yra vergiamos 
kyti gyvus suHinešimns 
vo kaimynėmis šalimis
ros ir ekonomijos srityse. Ma
žosios tautos savo politinei 
nepriklausomybei ajisaugoti 
reikalauja laitves ir vystymo
si užtikrinimų.

Palyginimoa Lietuvos su
rija. e

Taigi pasiremiant visa

paties 
pflai- 
sn sa
ku lt u-

Ai-

tuo 
ir atsižvelgiant i ilgui išken
tėtą priespaudą, po kurios se- 
ka laimingas nepriklausomos 
gyvenįjnajr, atsižvelgiant j Lie- 

iewvr»* 1*
jMMieų su pnupuiu prie juros, 
į jn materijai į, Jculturinį žios 
dienos atgimimą ir į vienijai- 
-ini priimtą ‘‘laisvų tautų” 
prim ipą, šitos dvi tautos nori 
ir teisiugai reikalauja, kad 
vi&us Lietuvos ir Airijos liū
lys, kenčiančios priespaudą 
uuo didžiųjų kaimynų, gautų 
teisę būti laisvomis ir nepri
klausomomis šalimis, kur 
žmonės laimingai gulėtų sekti 
jiems prideramais gyvenimu 
tikslas ir turėtų visokius pra
gumus pilnam išsivystymai, 
jų pačių ir žmonijos, ir aps
kritai žmonijos padangos nau 
dui. Juffersono žodžins ta
riant: ‘‘Mes laikome šilas tie
sas ryškiai aiškiomis — kad 
visi žmonės yra sutverti lygus; 
kad jie ynra apdovanoti 
Sutvertojo tam tikromis 
mainomomis teisėmis; 
tarp jųjų, yru Gyvastis, 
ve ir Laimės

siuntinį Lietuvon, L R/K rė
mėjoms, nes buvo per vėlai 
Bendri »ėn prisiųstus pasiuuti- 
uiui. Luiou otAu jum už lai. 
Homesti-ad. Pa. moterėlės šio- 
tr’.s dienomis prisiuntė 21 im- 
megztų svederį Lietuvon ka 
rciviams. Reikia pagirti jų po- 
sišventinių ir gražų darlię.

Pinigai gauti iš sekančių ko
lonijų :
Athol, Mass.......................$ .'kl.UO
Brockton. Mass.............
Newnrk. N. .L........ 
Pittston. Pa.............,
Rumford, Mv. ..*.... 
Linden, N. J 
Moline. III. .
Scranton, Pa. 
Ballimurv, Md. 
Chicago, UI. (B. P.) .. 
Xorwoo<l. Mu»s...............

\ laimiu* uukut*'j.i:u 
ma nciu.

Naujas skyrius.

Schenertady, N. Y. susitvėrė 
naujos L. ltiiuiL Kiyžinus rė
mėjų skyrius. Vnldyton i nėjo: 
V. Čepulis—pirm., A. Zabiel- 
skas—rait., S. Gadikis—iž«l. 
Jn* žada gražiai pasidarbuoti 
vietos lietuvių tarpe.

Visais reikalais kreipkitės 
jias sekretorių:

y. Tumasoms, 
45tiGrandSt., 

Brooklvn. N. Y.

• »«•*«•••• •

• • •

123.92 
103.'X)
2455.211

9.60 
24.00

2.00
;n.“5

nn.oo
50.00

RED. ATSAKYMAI.

___________DRAUGAS
------- -—r. ~

Kodėl Kiekvienas Ištikimas Pilietis
Illinojaus Turi Balsuoti už

Frank O. Lowden

3

Pirmose President Balsavime, ateinant Utarninka, Balandžio 13
Moterys gali balsuoti teippal kaip ir vyrai

PRIEŽASTIS NO. 1—Frank O. l*owden yru gy
venęs su šuis žmonomis. Jis yru matęs gyveni- 
mn visose atmainose—kas dnvę jaiu plačia iš
žiūra—nesiipnejanėia energija ir norą įle.o’i žmo
nėms kas jii'ins priguli. Dauguma žmonų vadinu 
antruoju McKudev.

PRIEŽASTIS NO. 2—Jo grynas Amerikonišku- 
mhs. Gov l.mvdeii. savo nenuilstančiu duris- laike 
kai«> savo valstijoje par«*le tikra tesingiitnn. 
Kiekvienus Frtleralv* Valdžios jmreikalnviiiuu* 
buvo išpildytas. *

B

PRIEŽASTIS NO. 3—Jo jiasiryv.iinas užlaikyti 
gera l vai ku. Be j<>kio.- pageltos iš Fcderalu Trtt 
pu, tvarka tapo užlaikyta jut ju sunmniiigas me
todas Illinojaus Valstijoj.

9

PRIEŽASTIS NO. 4—Jis rado iždu pilna skolų ir 
ištuštinta. Per savo sumaniiun ir neatsižvelgiant 
ant išlaidu kurie pasitaikė karės laiku jis pastale

valstija ant gero pniiuitn. Dalmr yra $ 12.01 M t,00 • 
valstijos ižde.

PRIEŽASTIS NO. 5—Gov. Franko. Istudcn bu
tu geras ir ftopulnris kandidatus rinkimuose. Jis 
vra toisinmis—i ii tekinimais—turi nepaprastus ga
miniu." jn iit'pupiusLu g\ veniniu inslurija nuu pu 
prasto vaikučio kuris dirlto su žagre iki guhorna- 
torinus. jo durims kuri jis užsieiue dirbti visuo
met Imvo atliktas sąžiningai ir atmintinas kiek
vienam Amerikonui, lėliškas kuris telpa žemiau 
rašyta* Lapkričio 16. 1918 vieno iš didžiausių A- 
mrritomi:

l.uĮik riėiii Ui. 1SU& 
"f irt himną* (iubei italui imi:

Li >k imui Tomistą pasveikinti. Aš tikiuos 
kati didžuuisih-s iš savu pozicijai kaipo -rado. 
|š mtuu ka>t Tamsta janjelbetuin atvesti j 

priešakiu Iti jnihlil.oHii partija taip kad l'ro- 
ffiesivim pasilikti tikrai tiesoje linojQjc.,, 

TUKO]*Uit: ROOSEVELT.

savo 
neat- 

kad 
La iš

ieškojimas ’ ’. 
Mes tikime Amerika, nes ji 
stoju už laisvę rūgėto* žmo
nėms ir visoms tautoms; ji 
kaip didėji motina peni ir 
dengia tautas, negalinčias 
maitintis ir apsidengti pačio* 

Lai gyvuoja lAyynė inu-ų 
suvė.

Lakusi litKtsn nuo lenkų ir, 
rusų!

Lai vienybė ir meilė taqi 
lietuvių

Atneša daug Into dėl mu-ų 
visų.

Lietuvos Atstatymo Bendro 
vei Brooklvn. N. Y. Finansų 
ir pramonės įstaigos, eidamos 
lenktyn vienos su kitomis, da
žnai vienos kitas papeikia, tol 
mus dienrašti- tų pajaukintų 
neguli talpinti nei apmoku 
įmins** npgarsminmnH*. nei r •- 
dnkrijus vedamoje dtrnrnščio 
daliję. Todėl ir du jusų pri- 
siijstieji raštai netilps.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'
Kas tiktai ii Cicero norite 

gauti ‘‘Draugą” arba p&dnoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

Užtat, mes prašome kad kiekvienas Republikonas

Balsuotu uz Frank O. Lowden
RepublikoniŠkaose Pirmuose Balsavimuose, ateinanti Utarninka Balandžio 13

Atlik Savo Priedermę ir Balsuok Anksti.
kilnybe gerai valdžiai—ištikimam Gubernatoriui Lovvdcn—ištikimybe IUinojui—balsuojant už FRANK 
0. LOWDEN and PRESIDENT, ateinanti Utarninka, Balandžio 13ta.

* —Frank 0. Lowdcn Business Men's Au’n.

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS.

REIKALAUJA

Prakalbos.

IU3K.U4N<21.
Jauni vaikinai lt tartų ir dau

giau ui klerką* 1‘aCtoJ. JO j vu- 
landa. Atalkuuklto l*<>»uaiiM«T'i» Of. 
fkv. Kvota IM. Kurt. Olthe Bulldiiit,

HER(.AIT19B — NOTEKIS.
I iri geoernlu — fubrtao durim 

Upra alkių.
.luitu Sa-klutl <V>.

333 W. ItllnuO Sin-a-l.
~ •?

Keikullngi i'rtlyrv tune vlnuUJlal 
girle verptų ntaų. 

lanan S|UiHuų <’*.
“37 W. JaekMiai lUaat.

su
l*nr*i^uiHMų funnn 120" jilierių u?, 

110i>" nuw ilIrlKtiu.*, Uitu v Knrn 1 
mlvljnl poru arSHų 3 blokui nuo 
tutinto dafritl Iki »litui Tikrai. Iiar- 
S«iMUk

4

P. MnnH.
?3»S INmiSI A»e.

Tetefima* llmutiobll 0337.

Vjonr “41. Ku* M> •IriUfU. r*.‘ ZiVavU>«> IW,*U*— |r ,-aM. tu 
rtrto !• plU».ta»« . Xa* /M* »itHM “X*. 1*1 ta* u* IfU »<• trihuU9f<u t tal'ar *»». jU«a-
ln< r*»». lr*l»*i ir #»••< o •«< l^rf. tatai larlao tt.UUit"

Ka.tiiymRl EFLES? Ar 
tai syiMolė* Neit Ar kve
pianti* vanduo? Net! RUF- 
Fl.ES }T* tai |>apra*ėiau*i» 
plaukų ir ado* »u>ti}irintojii,

l’AltKUR'OVA I. UiAI 1*1111
Uelafu Ir liialIaVMi kmutaiH' H 

l<nctajrtici> aiiirllv* vyru. Llirttivlų 
OAcntoJ vl«toj t|rto t ui t lietuvikku* 
balnyčių*. Urna r*rugn lietuviui. At- 
nltaukltr Uuo ndrvaft

O. v.
4037 N. Uitai M. CtainRU, III.

kuri* prigclbi gamtai aulcikt žmogui priklanuanti grožį.
būt grairanin ui ilgn*. blizgančiu*.. »\elniu* plauku*? K*( galbūt 
rmageaiiio už čy»t| nenieimčig gaivu* od< ?

I* U I' K L, 15 O*
panaikina pleiskana*! Su jouii* nereikia kelių mčne»hj galvo* 
trynimo: dviejų ar trijų dienų l>ėg,-jc RL-FFLES pradėt mažinti 
pleiakana*, o Mvaitč* laike ta jau nei iyruėi nciik*! Paikai tik retkar- 
čiaii atniljunt aalvų btii urtcktinit. ka-i pk-ukanoi n'at*in*t<itatn ' 

Kuaipirki Pttvl ’ e' —T.r’’* • . . . .*
liję, Itoi ;ųh ta**Į a ... - , • vwm*» daug a. ugiau. l’aaiikmitnai 
pridėti prie kiekvieno* uonkutte. Jei ncgauute )u»ų aptiekei*, tai 
atiiųikite mnnii 75c. pačiojaarkėmia, ar moory order Rk>kiu adresą: 
———r. AD. RICMTER 6 CO.. 3Z6-3J0 Rrctad«*y. Ne* York——

REIKALINGI.

Orgauizii'toriiti ir agentui 
prie Criuu- — Zvgit n Tiro 
uud - ItublnT Cu. labai geros 
sąlygų.-. Atsišaukite

Frrjik KolodzinBkiego, 
706 707 Ooford Bldg. 
118 N. La Salia St.

Kun. J. Petraitis, L. llaud. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
pirmininkas žudą aplankyti vi
sas A n m* riko s lietuvių koloni
jas. Tuotn tarpu su gerk kun. 
Mironu, Lietuvos Valstyls^ 
Tarybos nariu. 1 nokus i jm N'nu 

ė- «• **.«■* •JV *» /• |*** V'v •**•»-*-*-•
ėut ir Massadiusetls valstijas. 
KmI n tulžio 25 d. bus Chicagojr 
ir apylinkės kolonijose ir vė
liau grįš į N'mv Y orką aplanky
dami pakeliui didesnes litą! u- 
viain apgyventas vietas. Kiek 
vienai lietuvių kolonijų, kur 
ym L. Rami. Kryžinėm rėmėjų 
skyrių*, promtata ofirijaliui, 
kokią dieną pas jauti kun. Pet
raitis. su svečiu, gerb. kui.. Mi
ronu. bu.**. Lai jo* pasistengia 
tatai surengti jiems prukalbas.

Kareivių dovanos.

Kareivių t|uvmuis L. Rnud. 
Kr. R. skyriai teiksis prisiųsti 
Ccnlran ne vėliaus balandžio 
U» d IH*« VM tilriinMsi. kr.d Imis 
galima ja* jau pasiųsti Įjotu-

Bažityčiuė 'voii. Matysime, kai ji pnsiM-ks 
i šis musų dovanų rinkimas, tol 
p ra vilti*, kad Laimėsi me.

Prisiųsti daiktai ir pinigai.

LEIBERLAI.

Dėl foundre-, darbas pasto
vus Atsišaukite.

LINK BELT CO; 
39th & Stevart Avė.

FH4JOME
HVK.lt.

KEJKAE1NG V-
IiuiJbu* u Italai irti* VarsuniBk** M* 

BaJUIta »MUI mv* buuU*. Kl«>pklUo* 
I

**l*r«Mitu" Aiiuilnl-irnclj*
IBtai W. M Mini IhkTifio III.
E. V.

BulU< t iuiMUiatiuu mirvuu, tat*, 
•ta nu IStbtv*, ’U-

Itooni 300

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Teko išgirsti kad musų k«h- 
loniją apleidžia uolus vargoni
ninkus A. Stanšauskas. Tris 
metus jis ėin vargonininkavo. 
Daug veikė tarp* jaunimo—vy
čių ir bažnytiniame chore. At- 
vykę* čir snortmuizavu totny- 
tinį didžiųjų ir mažųjų, mokyk 
los Vidkučių. chorų- Veikdama* 
vyčių taryto surengė <laiig va
karų. I žtatm choras tr vyčiai 
atminčiai jatrt suteiki dovaną.' 
Atsisveikindamas sn Ukirago 
lleiglits jaunimu linkėję jam *r 
tūba u darlmotie* 
naudai ir tėvynės labui.

Linkimu p. StąnŠAUskui ir ki
tur uolini tlnrtooHea.

Ka* užims jo vietą, icol-kas Gerb. A. 8a ta'i ana*,* iš For- 
netck<* |wurn.^r , -e*l Cijy, pmUivatojo

-* Z, 1‘tn Būvąs, vo aūO svory, vertą JDO dėl. im itetmM A*r.

llKULAI-mui
MEU HANIK.M IK lJJBEIUAl 

PASTOVI S DIKM.V, 
UKJtA MoKEs i ta

Aaan.nbluip Ir beta b U-irba*. Utachl- 
BU upvratorlal *at guminio 1 Bliu o; 
tall>p»t vynai drl k*lvy«t*a Ir foiMdr**- 

taSta-rtaU
dėl vidujialo daubų Ir lauklBlo alartm 
i'AUiatly kitų Me. HvriitoB*oB. llriM* 
Huuam Kuiup. Itaodolvh & W*U* 
MtrooL Ctecatco. ktokvlclM. dietų kta 
■BVklto Ir Modelio) Badandlia 11. arba 
ra*yMi» ar atallankyklto i Utuptoy • 
nikBl otflte oi'

BE DA CUMf’AKl' 
Haravy. 1M» ,

CMc*<o auburt*

Ml HG,UTLs
I‘ukuou cuttunu*. Ivtigiuu durbuo. 

trumpiu. VMlun.bMh Htitoutouila iki pl»- 
lųt 116 U|><aCOU.

43T tt. nutarto street.

NOItTH M DĖL
ltai.lumU S^mBurt* drl vinto urtin 

U*i«jų Mulkinti Jltlu MUlilV '<'11111110* 
bu •leklrvA *» .«M (uuudlllt ir tolo- 
runų, ant i-eių lutu

3311 l*<*wHI Aliutui-.
Viriu* bluku* | vakaru* nuv W**t«ra 
Ale tr ! bloku t Utinių Iki Fullerton 
Ar*. Karu.

IbMuhlir UAHXA«>Hl’T% *Tf>.
lis* <4* «r «aka »■ Ia VMlrfrkti* I*ili-Jiu» 

H* kMiet-M «niAin< IMMmM |NI- 
ntlrilMrtiU toMAMl 4te«t»«teUU»U. At>»*

su rmAlUUt. A,
MUrr Mmrbter <»Ur«r 

l«6 Hrth Ntr. CUrMa.

n r* •3. u. urtvnnniuc.
ItaVTFI nrtatalat r*i*ta*a)«. 1*1** tarta, ko t> <lku*< ItOtalo mkloBo klot kaukti. iiutadiil'. i.ukito ulsaatalnlt 

2314 W. 23 PL Chicago, Ui.
Tel Danai iltį.

ANT PARDAVIMO.
'X

ANT PARDAVIMO.

IIEIKA14MGOS.
(«/<• įkirtu* motati* dirbu plo

nino trauituirt) taudrr.) Prttrrima* 
nioalkallnca*. 313 <X taVMliiJ

Mutigrr. Mdr l*MU»i|r>
l«J W. Utene Str.

ANT P.UtOAVIMO:
tatai ų lubų mūriai* fcturu* «u 1-fl*- 

tai* dvi teini) na*. *u atock.'*. tuodtr- 
titeh** tr gerai at-uu.kanlM. ruadual 
guru; tilt.,) titi tuirujiKM ir wu*.«- 
loo ant JT Gatvra j rytu* nuo Ii*l*lc4. 
Al*Kautu to

Mat to *\»l* X lAiiutnKt-
I3IŪ U. I* tol*.

" X»l (Manta nmn 4 .fialų nuirtai* *•-
*,»* Muiui litai eieklrn ir *111 in*>- 

ItolMiteute Uarblninkni rrt* »**lbu- .tomu*. B***>ninV **»U ir **r-
' H* teartų. Kamė m.t»* 1

FACrattrli Bm*.
>047 W. 47 *trr*X

Nartrdi'tu proga gauti Brakii 
dairiu |iag>vcnlui*l« tiiurmi nuliui 
Ir talftut gvral įburbtų blu>|. Kir
liu* kirai* lenų gvlto* tr VlgaVų krau
tuvą-. Sanauue* n*uj«u«l Jlaityuiul. 
kaiti vb: -viaatno tuiauv gana*, ge- 
rtaual cJuktro* įvedimai, maudymą 
abejui***- |.*g, veaiiMUi**. lniKium- 
tai, akmuo* įmina tu* : pviių Ir i* 
rolių atura*. Gnnd)* baacmentv *■*- 
UMinlIt**-* įtaru Baldoma* vtaa* aa- 
ma*. Sūria naujau*ta Haity nau t-ifiaa 
l>agirnatmų - falrniue klano* Imy- 
gyni« ir cigarų kraut u re k*tn|ua 
H*taa ir B'oud gatv.a tirlnUI* atturo. 
durį*' lt lanapu adiMaltatal Z-ua* |<a- 
gavnaiaaai' atarta Ir langai 
uuauUoial.

ruraluiMii. minių ir blcit) 
j kalnia ateitu kaal ita'aiauo)* 1

A itata aakito tua>u* |
P MAKARE’.VICZ

• <65 VI. 41 saltr llak-api. UI.

I

laipina

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL'IS

IJMTVVl* arilrto)** u ctumrs** Farkata *a*a cyT«*>ma alau I HniiitM fui C*lt W. 4*r4 «*a*U t< K-Klniar >1> CMtavi 1U1 W, rtek N*.C4T tr Waa4 *•<.)Vaiaadu*: 1* iria tad t pa platų. <:>* tkt >;M r*k*r* N*Utn>mi* * Iki Tl rytai*. Tat BaiUavara l»«
f----- -------------------- ------------- K
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DR. A. A. ROTH,
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NpcvU*U*l*> Motortikų. Vyrtikų 
Valkų ir rt*ų chronUfcų Ilgų 
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ADVOKATAS
OHmu IHdnUc«trJ:

South La Šalie Street
Kambario »4

TcL Cratrtl •»•<•

Vakarais. 812 W. 33 St.

* **ra*n* . • r»*uo»»«
A. PETRATJS & C0.

Mortgage Bank 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES norima veikiau sumies 
------------- TINTI BATVEKARIUS.

Pirmadienis, bal. 12 d., 
§v. Julius.

Antradienis, bal. 13 d.,
Sv. Hermenegildas.

TEISĖJAS APLEIDO KOLE 
GIJOS KLIUBO SUSI 

RINKIMĄ.

Nenorėjęs klausyti radikalių 
kalbų.

Anų vakarų Gurneli kolegijos 
I liukas turėjo suvirink imą. 
Susirinkime buvo daug Cbiea- 
gi>,s žimesnių žmonių. Tarpe 
n.ių buvo ir muniripnlis te
sėjas Gemini’. Sekė kalboj 
Viskas ėjosi mi. kol nepra
dėjo kalbėti Northvestern 
universiteto profesorius Kalp’i 

oratorijos dekanas.
k.dhėdanuis palietė 
bolšcvikiznią. Pas-

priedermė nerinkti

IVmnis.
Donai s

Kusi jų ir 
kili sakė:

‘•.Musų
prezidentu gen. Woodo arini 
guliernatorinus Ix»wdeno. 
Mum.-- reikalingus žmogus, ]>il- 
mii suprantąs tarptantinę pa
dėtį. Toksai reikalingas, kaip 

5kad Ilerbert lloovor, kurs vrn 
.liberali*, Ivgsvarini mintiją: 
jmkantus...”

“Nekuomet amžinai!” atsi
liepė skardžiu balsu teisėja- 
Gemmil.

”C4a ne vieta tokioms pui
kioms kalboms. Čia mokinių 
susiejimas ir tai mokslo tiks- 
1’tis. Gi tamsta ved: politiki- 
nę kampaniją Atsisakau iklan 
syti tokios kalbos.”

Teisėjo* pakilo ir tuojau* 
apleido .--uririnkimų.

Jani išeinant prof. Donnis 
tęsdamas kailių pareiškė:

“Ir šis nuotikis kuoaiškinu- 
-iai liudija apie nepakantų.** 
- Teisėjas Genimil yra guls-r- 
natoriaiis Lowden šalininkas.

Lietuvos Misijos Adresas:
257 West 71 str.. New York,

SUARE8TU0TAS GELEŽIN
KELIŲ DARBININKŲ 

KURSTYTOJAS.

; Valstijinio prokuroro lioyne 
agentui suareštavo E. C. Hstv, 
kurstytoju streikuojančių ge
ležinkelių darbininkų. Jis strei 
k įninku,, ir kitus kurstė prie 
rinušų ir dmustinų metodų.

Keliuose geležinkelių darbi
ninkų sUMrinkfcnttMe Ėst y pa- 
šakojo, kaip jis kituomet Min- 
nesotoj streiko metu ardos ge
ležinkelius ir griovos geležin
kelių tiltus.

A. f A.
G. GRINEVECKIS
Mirė balandžio 10 d. 2 

vai. po pietų 55 m. am- 
Maus. Paėjo iš Kauno 
gub. Telšių pav. Tvėrių 
parap. Gielžičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 
mėliu. Paliko vieną dūk 
terę Albinų 17 metų. Lai
dotuvės bus utarninke ba 
Istttlžio 13 d. iš iv.
gio bažnyčios 9 vai. ryte 
j ftv. Kasim, kapines. Ve 
Honio kūnas randasi 3262 
So. Morgan St.

Nubudus duktė Albina 
Orine veckaitė.

Dalmr pradėjo sinatkian 
darlmotivi* miesto majoro pn 
<kirtn komisija >uinie-tinti 
zatveknrins. kuomet nugš- 
ėinusiiis valstijos teismus at
metė miesto reikalavimų at
naujinti išklitiisiiiėjiniiis gatve 
kerių klausime.

Miesto advokatas Gevclaml 
f-.isk-dliė, kad visas re’kal. s 
bus paduotai angši'iausian ša
lies teisman.

I5(»t kai-kurie miesto valdi
ninkai su tuo nesutinka. Sa 
ko, y ra aišku, kad leistnai siu I 
vi prieš miesto teises. Tad 
nesama reikalo tolinus gaišin
ti laiko ir pinigų. Keikia pas
kubint i darbus, kad kuovei* 
kinus visus gatvekarius sii- 
micstinli (siimunicipnliznoli).

ANGLEKASIAI. TURBUT. 
GAUS DIDESNĘ 

UŽMOKESTĮ.

Ulinois val*tijo> nnglekasy- 
klų operatoriai ir nnglokasių 

Unijos atstovai turėjo susirin
kimų Susirinkimo puaiš- 
kėj.i, knd anglekasiai 
nepatenkinti 27 nnoš. di
desni" užmokestimi. Jiems no
rėtųsi daugiau.

Operatoriai tam perdaug 
nesipriešino.

Pasekmėj,, susirinkimas pa
rinko komitetų iš keturiolikos 
žmonių — 7 operatorių ir 7 
darbininkų atstovų.

Komitetui pavesta ištirti už- 
nioke*ties klausimų.

Perles* (’oal kompanijos 
prezidentas Adam* pareiškė, 
knd jei tasai komitetas atras 
reikalingu daiktu darbinin
kams padidinti užmokestį, 
kompanijos mi tuo sutiks.

PELNININKAI VISGI BUS 
TEISIAMI.

(’ž perdidelį pelno ėmimą 
parduodant cukrų Chicagoji 
kituomet buvo snnreštuota 38 
žmonė--. Apie tuo> suareštuo
tuosius buvo jnu kaipir pa
miršta.

Ih*t štai dabar fedendis ap
skričio prokuroras ('lyne pa- 
skellH*, kad trumpoj ateityj 
įvyksianti byla tiems pelni- 
ninkams.

NENORI UŽMOKESTIES UŽ 
STREIKO LAIKĄ.

Cit v Imli klerkui, kurie 
da: tris dienas streikavo, 
sutiko, knd miestas tu: et n 
jiems užmokėti už tų iiedr.i* 
įdavimo laikų.

Klerkų nnijos prezidentas 
Flynn pranešė, kml klerkai 
yra tikrieji unistai, gi kaip) 
tokie negali būt apmokami už 
-Ireikc praleistų laikų.

Miestui tuo gorinu.

nn-

BANKOS ATMAINO DAR
BO VALANDAS

B

veikęs Kultoj?

tfathan William MacChesney

Cltairmati

Ant Prezidento

//

S

* DRAUGAS

IŠ CHICAOOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IS BRIDGEPORTO. Leonard Wood
Atėjus Velykų šventei, nepa

siliko ir ftv. Jurgio liažnyčia, 
viena iš seninusių ir garbin
giausių lietuvių |*nrnpijų Ame
rikoje. Prisinrtinus tni ban
gini šventei, įvyko bažnyčioje 
neapsakomai įspūdingos iškil
mės.

Serednjo buvo giedamos 
liūdnus jisalinės. atsakant gra
žinusiais balsais chorui, susi- 
dedančiitm iš apie penkiolikę 
vyrų po vadovyste p. Janušau
sko.

Ketverge, tni yra dienoj, kn- 
<ln musu Mielinusias Tšmuvtn. 
jus liko oidcLus j kalėjimų, 
prieš prasidedant pamaldoms, 
išėjo eilė ministrantų, mažučių 
mergaičių ir Marijos kūdikių 
draugijėlė. KlelKUias. kaipo vy
riausias ganytojas, atlaikė šv. 
mišias. Per šv. mišias prie Šv. 
Komunijos ėjo net du šimtu 
vaikučių, tni yra visi mini
st rantai, Marijos kūdikiai ir 
visi jaunesnieji, jau esantieji 
po ftv. Komunijos.

Po mišių ftv. Sakramentas, 
dalyvaujant procesijai, liko nu
neštas j kalėjimų, kuris buvo 
gražiausiai papuoštas gėlėmis, 
šilku, sidabrinėmis uždango
mis, kūrins aštunto skyriaus 
mokiniai įtaisė, sudedami su- 
viršum penkiasdešimts dolie
rių. o iš Inuko, abelnai, visi pri
sidėjo prie papuošimo, kuriems 
priguli širdingiausias nėiu.

Garis* visiems šv. Jurgio pa- 
rapi jonams, yjmtingni tiems, 
kurio savo vaikučius leidžia j 
tų mokyklų, kurioje jk> globa 
tnip rujiestiugo ir nenuilstan
čio Viešpaties vynvne darbi
ninko, musų didžiai mylinio 
klebono, kun. M. L. Krušo.mž- 
jK'lmii ir vaisini yra, knd tie 
vaikučiai su taip didžiu pasi- 
darlmvimu dėl bažnyčios iš
puošimo veikia, idant nepasi
liktų, tat, priešingai, dar butų 
pirmutiniai aut visų kitų. Ne
galiu praleisti nepaminėjus 
musų zakristijono, vieno iš 
darhščiausio ir tikrai sųžinin- 
go ir švaraus žmogaus Povvlo 
Makuškos, nes lankvdamn tose 
(jenose kitas bažnyčias patė- 
inijau, darydama palyginimų 
su šv. Jurgio liažnyčia, kad yra 
viena iš švarinusiai užtaikomų. 
Tebūna pavyzdžiu kitiems.

Suimtos vakare atlaikyta 
pamaldos ir pasakytas įspūdin
gas pamokslas, pritaikintas tai 
dienai. Keikiu paminėti, kad 
Vytauto Gvardijos draugija 
j>er visų naktį budėjo prie 
Viešpaties grabo, už ką priguli 
didžiausia padėka, taip-gi da
lyvavo procesijoje, labai pa
gražindami jų, kaipo tos šven
tės vainikas.

Nedėlios ryte, varpams du
gninius, žmonių priėjo pilna 
liažnyčia, kad kiti net už durių 
turėjo stovėti. Prieš prisikėli
mų pradėjo eiti vaikučiai, bal
tuose riilmoM* apsitaisę ir neš
dami rankose bnltns lelijas. 
Viskas rodė ženklą linksmybės, 
kurios kiekvieno širdis buvo 
pripildyta.

Procesija prasidėjo, kada 
kun. klebonas, paėmęs ftv. Sak
ramentų. užgiedojo “ Per Tavo 
šventų prisikėlimų.” Suskam
bėjo visa liažnyčia varpais, 
varpeliais ir sugnudė vargonai 
su puikinusia orkestrą, susi
dedančia iš įvairiausių instru
mentų. Procesijoje dalyvavo 
daugybė mergaičių, vaikelių 
ministrantų, kūdikiai, Marijos 
draugija, ir Vytauto draugijos 
kareiviai.

Apėjns tris kartus apie haž-

Paskaityk Jo Rekordą 
Pats dėl Savęs

Gtiicrolan \Vood yta tautiška figūra ir buvo j»cr 
paskutinius dvidritinita metų. Jo patriotiškumo* 
iki reiškia pnakutiimi* įnikai* jo tnmavimo kaipo 
Administratorius ir kaipo Karavia. Tai rekor
dą* kuri Repui J ikonų Partija gali didžiuotis ir 

/ pOHlnru Generolo W<xxl'o vardo hisluriiaj ne.
skaitant jn tamysta paskutinių metų.

• •
77ic Cfcirar/o Dažhj Tribunt. Etliloriifl 

Man h J5. J930.

Leonard Wood

VISOS Suvienytos Valstijos Amerikoje temija šiuos llli-
nois Prcference Primaty rinkimus, Utarninke, Balandžio

13-tą dieną.
fttni kodėl: Prieš žmones šios šalies stori didelis klousinins, 

k In usimas taipdi«b*lis knd net prašalinęs dėja prielankumo bent 
kokiam suuni ir net perviršinn visa valstijų politika.

Klausimas yra šitas: Kuris iš dviejų vyrų yra tinkamiausia* likti Presidentu Suvienytų Valstijų? 
ris iš jų yra tavo nuožiūroj?

Kaip dalykai dabar stovi išrodo kad žmones nežiūrint kų manis apie kitu* kandidatu*, Leonard 
Wood yni padarėt* liek gero ir didelio darbo dėl šios šalies kad negali Imti alio jojimo.

Mes neturime manyti kad leonard IVood vrn vien tik kareivis, het jis yra buvęs geriausias adminis- . 
t m t ori u- šių laikų nes jo rrkordas tų prijiarodo.

Ar gali įsivaizdinti ka šitas žmogns yra nuveikęs? Ar gali įsivaizdinti koki dideli darha jie yra nu

S3

a
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Kuba buvo visai sntnmipata buvo dvieju šimtmv- 
i'iu ’drapotirkii vuldvmo — tome dldtiauaiu varvu, kame bo
dą* buvo virur. anarchija dldtlnu«ia *laute. (latviu aura* 
bųvy atdaru* tmonea var*iiutnii banditu Ir hrigntu kurio 
rt*nl|i Mnumlojii . l-oannrd VVood tapo pa-
alyntaa Prraldento MrKinlcy kad «utvark>tu Juo*.

Leonard Wood darbas Kuboj gyvęs historijoj 
ant visados. Pasaulis jam atidavė pagarba už 
tai. Jis prašalino geltonąją liga, kuri siautė te 
nais, apvalė gatves įdėjo suras Į gatves ištaisė 
kelius; su savo geležine ra^ka sustabdė išnau 
dajima kokis tonais pirmiau riaute, jvede mo 
kykla pagerino industrija ir agnkultura. davė 
jiems iKonstitucija. suorganizavo jų finansus už 
mokėjo ju skolas ir perdavė jiems patiems val
dytis Kuboj s umilijonu dolierių kasoj.

Hrikcji lai dldrllo diplomato Ir didelio ndinlnlatrdlurlu* 
kad butu galiniu tni|> vinka *utvarkrtl; o ju dideli darbo at
liko i^omu-d Wo«d.

ji* n-.u-rt... « ph*Įip*nus kad aastaStati BUttfta Ir
■utvarkytiykiln “proilivuaia Sali“ tr JI* U padare. Ji* mo
kėjo kaip autvnrkjU Maro taukiniu iinom-a. Ir (’hlnlrėlu 
piratu** taip \aip mulu vaiku*, ir UI jų i ui d n r o goru* 
lilllrėlll*

%
Kuoseveltas buvo jo draugas; jis gyrę jo darba: 

O rtnbor Leonard VVood atovl būti te.Ulaa aulyc Jo 
darbu — ju* *i<>« 4«Um pPMtal 4|o» valatljo* ir kitu val- 
atiju; ar Juru akyvo Jia >ra verto* to* viola* ar na. Ar JI* 
rali uliintl tn taip avarbla vintą r rcatdmto Suvienytu 
VnlntljŲ.

J u* reale tctaėjlala. Ir Ju» dr* litrai balauotnjlai dldJUaiae 
Imlmviiuc kuria fvyka rtaminka Kivlandtio U ta.

Eikite J talaavitno vlcrtan tr tenai* IJbolAkUa mvo alin
ti* prlHI vur. kili, altluuuklt* ui I>uUarU W<*od anl
err.vld.'ttto. Tai ju* progų dabar j vardinti lmo*u 1-url jun 
iu-.ao»e v.-rti uiitnti rtęl* U'b'.ir H<uao nn' k'.tti k*tur voa- 
ty. AlalinicaUa knd leualr rvlkla -ttlprlo* raukos pale 
vairu ir dabar JI ralkallnal ne*u llneoln'n laikai*.

Kena ranka Ji bu*?
fialauok ut Leonard IVood. naleiak anre npMitl Atlik 

anvo (U-icderme kaip Amerikoną* idlkrli* ir kaipo pilieti* 
llllnnjaua vntstijo**

lx-onurd Wood llllnoi* ('ampalga Commitioe 
1'44 i'ungroaa Motei. Cblrago.

rins laikė kun. M. U Krušas. 
Per mišias giedojo ftv. Jurgio 
bažnytinis choras, vadovaujant 
p. Janušauskui ir pritariant 
puikiai orkestrai. TiuImt.kiek 
vienas gerai gali žinoti, kad 
niekur nebifvo taip puikiai su 
taisytas choras ir orkestrą tą 
dienų, kaip ftv. Jurgio liažnv 
• • • * eįpje.

Pritaikintų pamokslų pa
sakė kun. J. Nvirskas. laike ku
rio visa ba/.nyėin gritiudingai 
apsiašarojo.

vai, o labiausiai mylimas visų 
kleis >nas!!!

Marijona Mazilauskaitė, 
Aštunto Skyr. Mokinė.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

L. L. Paskolos bonų valdy-V
l*os ir pardavinėtojų susirinki
mas buvo kovo 29 d. mokyklos 
kambaryj. Posėdis buvo skait-

Jie visokiais užmetimais nori■ 
jmsitvisinti, knd negali lionų * 
pirkti. Lalui apgailėtinas da : 
Iv kas.

Broliai, nebūkim kietašir 
Jžiai. Kitos kolonijos skelbia 
si pardavusio* net už kelias de- 
šiintys tūkstančių, o mes tiktai , 
už kelius šimtus. Tai-gi pasis- . 
tengkim ir mes, kad pavvtu- 
mėm kitas kolonijas.

Ii ilgas, u£s susirinko visi bonų « Minėtam susirinkime pakel-. 
pardavėjai. Neatsilankė tiktai i busimas, kokiu budu dau- 

: einu nardnoti Bonu. Nubirtu.' >».■»< t**** !>**•'« •• i.unaaaa • uia • •
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mn* nuo darbo. Tai-gi jo vie- 

Į ton liko išrinktas trečias rašti
ninką* J. Grisius, kuri* a p Ki
činė darbuotiem, kiek tik pa- 
jiegs.

Pirmiausia buvo kalbama 
apie Imnų pardavinėjimo 
pflM*krnc«. Stotie* i.....
įlinkas A. Dargia išdavė rapor
tų, kiek yra parduota ir išsių
sta L. Misijai vien tiktai kata
likų, ifakiriant tautininkus, nes 
jie turi skyrium stotį. Pasiro
dė, kad pasiųsta 15,000 dol. ir 
arti tūkstančio jau yra stoties 

ižde. Kodo* ue visai mažas 
skaičius, bet vis-gi gaila, knd

kad valdyba ir kiti, kurie tufri' 
ųubskripcijų knygeles, vienas 
kitų ragintų labiau darbhoties. 
Nutarta susirinkimus laikyti

Viskas tų dienų taip puikiai 
buvo autaisytn, o visa bažnyčia, 
laike tos šventės, puikiausiai 
išpuošta. Visas tau daritas bu
vo didžiai mylimų ir gerbiamų 
seserų Nazariečių^ kurios savo 
artistiškomis rn n komi s ir tikru 
pasišventimu dirbdamos ilgas 
valandas padarei, kad kopui- 
kiansia išrodyt ų. Tvarka visur 
buvo geriausia, knd geresnės 
negalėjo boti. Nei vieno širdis 
neturi užtektinai žodžių išreik
šti savo jiadėkų. Tegul Dievas 
šiniteriopni jonu užmoka ėia 
ant žemės ir mnžina laime dan
guje.

Širdingiausia 
priguli visiems komitetams, ku
rie tų dienų paridarlgtvo ir 
tiems, kurie nors kiek prisidėjo 
aukojimu. Aukų tų dienų su
rinkta apie dvyliką šimtų d> 
lierių.

Tekyla augsi yn, Ir augštyn. 
ftv. Jurgio parapija ir jų vado-

j kas antrų panedėlį parapijos 
į mokyklos kambaryj.

Sekantis susirinkimas įvyks 
Iždi virinanti panedėlį. Imlandžio 

12 d. vakare. Tai-gi valdyta ir 
pardavėjai būtinai kviečiami 
atsilankyti, nes daug -svarbių 
dalykų reikės apsvarstyti.

Kas dar esate nupirkę bonų, 
meldžiame ateiti į žemiau pa
žymėtas rietas ir nusipirkti: 
1 stotis Aleksandras Dargi?,

OR. J. SHIN6LMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St

Uaip. 41 Conn 
Rm. 1» W. 4» An»M

TelefonM Cicero IIU 
i Otlee Cicero 4»

KALBAME IJETVniAAIChicago* bankus ntmnino 
darini valanda*.. Pradėjus Sian 
die banko* Ims kasdien atida
rytos nuo 9:00 ryto ligi 2HM 
po pietų, gi šeštadieninis — 
nuo 9:00 ryto ligi 12:00 dienų.
Valandos atmainytos dėl pa

niuk ūmo su Ncw Yorko ban
kinius, kur įvestas dienos šrie- 

1 sos taupymas.

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKI.ELIŪ8 (WB.S.).Į nvčių prasidėjo šv. mišios, ku-

r. . . .1 musų kolonija liekasi užpaka-ariu taip gi | |v. * * -
iritif atf m tuo Lri.

ntin IrvHs V/vlranavva
- — •<< — .......... —»

svarbiame darbe.
Musų broliai Lietuvoj gyvas 

tis aukoja už tėvynės laisvų, o 
mes sustiprinimui jų gailimės 
paskolinti vienų, kitų šimtinę.

Einant per namus teko pa
tirti, kad daugelis musų koloni
joj lietusių nėra pirkę bonų.

! ižd.. 726 W. 1 sth St. 2—L, D. 

S. 25-too kimjios krautuvė, 1817 
Uninn sve R—Jnm Afm»įr- 
šta, 1904 Ganai port avė. ir 4— 
Kazimieras Pansirna, 636 W. 
18th SL

J. Grisius, Stoties rait.
- - - --- ■ u -

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

B0NU8
PIRKITE KARĖS TAUPY* 
MO ŽENKLELIUS (W.8.8), 

' -i'*'

-» ■ . Jt-. _ . .M \
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