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VOKIETIJOS PRAGAIŠTIS 
—PRAGAIŠTIS VISAI 

EUROPAI.

ADMIROLAS BENSON GA 
VO ŠV. GRIGALIAUS 

KRYŽIŲ.

PRANCŪZAI BAUDŽIA 
FRANKFORTĄ. Iš Streiko Ant Geležinkeliu

Prieš Angliją
Taip sako grafas von 

Bernstorff.
Buvo nepaprastos iškilmės.

į'inierana Aiškina rraneuzijos 
Poziciją

Berlynas, Imi. 13. — lJr.vęs 
Suv. Valstijose Vokietijos nm- 
Imsadorius grafas 
.-dui J, kuibrduuuis 
ruzų okupacijos 
.Vokietijoje, sakė.

MILLERAND AIŠKINA 
PRANCŪZIJOS PO

ZICIJĄ.
4

PASIŽADA PASITAISYTI 
PRANCŪZIJA.

Pozicija kitokia, kaip Anglijos 
ir Amerikos.

Sako, nekuomet neveiksianti 
pati viena.

Paryžius, Imi. 13.—Prancū
zijos premjeras Millerand aną 
dieną knllH-tlamas apie pasta
rųjų dienų nuotikius, taip Mi
kė Associnted Protų? atstovui:

“Prancūzijos pozicija yra 
paprasta ir turi būt visiems ži
noma. Mes esame liudininkai 
visos eilės vokiečių prasižen
gimų prieš taikos sutartį. Ti" 
prasižengimai paliečia tuos su
tartyje skyrius, katrie aplrau
di PranciJzijos-Anglijo«Amc 
riko? įdaryta saatarve. Sulig 
santarvės, prireikus Prancūzi
jai duoda jMgelbų Angliji: ir 
Amerika.

Vokiečių prasižengimai

“Kovo '26 <1. parlementi- 
frtnn teko išskaityti visus vo
kiečių jMTžengimus ta•!:.?> su
tarties.

“Vokiečiai nepiblo ketos 
*ųlygų—nepristato reikiamo/ 
kiekybė* anglių, atsisako iš
duoti prasižengusius karės me
tu, nenori išginkluoti savo ar
mijos. neduoda prijuižinlo at
lyginimo.

“Ir tuomet oš pareiškiau, 
kiul Prancūzija su tokiuo vo. 
kiečių pasielgimu nesutinka ir| 
nesutiks.

Gyvena šalimais.

“Prnncuzijo* pozicija toli 
kitokia, kaip Anglijos arba A- 
merikos. Mes gyvename šali
mais Vokietijos ir mes ji’.učia- 
inc pavojų is tos pusės. Kud 
tuo tarpu Anglija arba An<eri- 
ka to visg nejaučia.

“Kodolgi štai Belgijr. Jn ko 
:i tokios put pozicijos, kaip

Paryžius. Imi. 12.—Prancū
zija gavo morali «unugj nuo sa
vo tnlkiuiiikės Anglijos už Vo
kietijos reikalus.

Per praeitas kelias dienas 
padėtis buvo iiitemptn.- Buvo 
manoma, kad Anglija jnu ntsi- 
mes nuo tolesnės taikos koufe- 
rencijos.

Per kelias dienas sUsimainy- 
ta diplomatinėmis notomis. 
Anglija nebuvo jintenkinla 
Prancūzijos pasiaiškinimais 
apie praplėtimų okupacijimų. 
plotų Vokietijoje. Prancūzams, 
ntjiusitarius su ta’,Itiy.ii-.aais, 
hriautii* patiems vieniems Vo- 
kieti joti ir jaiskui. prireikus, 
šaukties talkininkų pugeHios- 
į skaudi no Angliju.

Anglija, nepasitenkinusi 
Prnncnzijos* pasiaiškinimais, 

| pareikalavo defiiiiiivio atsti- 
kymo. Ir gavo, ko pageidavo.

Paskutinėj notoj Prancūzija 
pasisakė Anglijai negerai |m- 

i dariusi nesiklauzdamn talki- 
i ninku. Pareiškė, jog iš užimtų 
Į plotų t nujaus atšauksianti ka

riuomenę, knip tik Vokietijn 
ištrauksianti savo kariuomenę 
iš neutraliu ruožo. Ir pabaigo
je pasižadėjo nekuomet jmti 
viena savarankiai neveikti 
prieš Vokietijų, ypač taikos nu
tarties sųlygų pildymo "klausi
me.

Angliju tas patenkino ir pa
sibaigė nesutikimai.

von Bcni- 
upm plun 
praplėtimų 
kgd talki

ninkai Vokietijai turėtų pagel
bėti, liet ne jų skriausti.
“Yra tik vienų-vienatinė 

priemonė apsaugoti Europą 
nuo pilnos pragaišties,“ sakė 
jis, “tai sujungtas visų vy
riausybių ir tautų veikimas 
atgaivinti inorulyitę, komerci
jų ir industrijų ir kovoti prieš 
holševikizmi). šiandieninė vo
kiečių vyriausybė tų labai go- 
rai supranta ir trokšta bendrai 
darbuotiem su Prancūzija ir ki
tais buvusiais vokiečių prioši- 
ninkaiš.

Turi turėti pageltos.
“Dabartino vokiečių vyriau

sybė yra vienatinė tinkama 
vyriausyto musų šaliai. Ji 
stipriai kovoja prieš reakcijų 
ir bolševikizinų. šitoj sunkioj 
kovoj vvriausvbė turi turėti* 9 • 
pageltos ir moralėm pa>-pirtie« 

; nuo kitų vyriausybių. Bet 
šiandie vietoje to, vokiečių vy
riausybė yra spaudžiamu už 
tai. kad ji dar kartų įstengė 
Įveikti -pnkthrių reakcijų ir 
bolševikizinų.

“Dabartinis prancūzų pasi
elgimas jokiuo budu negali 
prisidėti prie panaikinimo re
akcijos ir bolševikzmo V’okie 
t i joje.
Rekonstrukcija—visų bendras 

darbas.
“Nes štai rekonstrukcijo-' 

darbas ir vėl tolosniai užte
kamas. Pasaulis tegu nors kar
tų supranta, kad Vokietijos 
pragaištis reiškia pragaišti 
Europai.

“Šiandie rekonstrnkcijn yra 
didele problema prieš mus ir 
tui tarptautinė problemn. Nei 
jokia tautu pati viena neguli 
išrišti tos problemos. Tam tik
slui reikalingos bendras tarp
tautinis darbas.“

t

Proiicuzijn? Todėl, kad belgai 
yra tokiam pat imvojuje, 1 uip 
prancūzai. Ir jie gyvena šali
mais Vokietijos ir nori apsi
drausti.“

Generalis Streikas Airijoje
Airiai kreipiasi taikos kon 

ferencijon.

Dublinas, tol. 13. — Ainy 
amatų unijos kongresas ir dar
bo partijos viršininkai su 
Šimaite juokeli* geiieralj strei
kų visoj Airijoj. Ta« streikas 
—tai protestas prieš anglų 
valdžių nl žiaurų apsiėjimų su 
airiais polįtikimais kaliniais, 
uždarytai^ čia .Mount Joy ka
lėjime.

George Gnv/ui Dnffy, airis 
Anglijos pnrlmacnto naiys ir 
Airijos atstovas taikos konfe
rencijoje. kur* šiandie reikia 
Paryžiuje, tenai pradėjo dar
buotiem su tikslu palengvinti 
politikiniams kaliniams Airi
joje.

Jum j Paryžių jiasiųsta to
kia telegrama:

Kreipiamasi taikos ko# 
ferencijon.

“Dauginu įimto airių repu- 
į blik <uų ndaisvių uždaryta 
> Mount Joy kalėjime Dubline 
| kaipo paprasti kriminalistui. 

Daugeli* is jų yra tik intaria- 
ruų. Tie kaliniai tolnndžio 4 
dienų pakėlė b«do streikų dėl 

«n ifd< nn«Aitmn Pn.
- t *

n-ikalnutn, kad su jais butų 
apsieinama m- kaipo su krimi
nalistais, to: kaipo su pottti- 
kiniais kaliniais.. Bet anglų 
valdžia neatkreipia domot,- j 
tuos reikalavimus.

“Daugelis iš jų blogam pa
dėjime. Kasdien priešais kalė

jimų susirenka kuodidžinusios 
žmonių minios. Minios mel
džiasi, kuomet kalėjime merdi 
kaliniai.“

Atstovas Duffv, anot žinių 
iš Paryžiaus, nusprendė tų 
Mausimų j»i«iuoti taikos kon- 
ferenrijni.

Rezignavo teisėjas.
Priskirti!-' prie kalėjimo 

Dublino teisėjas Clarke, teisė
jų tarytoh pirmininkas, krei
pėsi j Airijos vico-karalių lor
dų Frenrli. prašydamas susi- 
mvlėjiiuo nusilpusiems nuo 
bado kaliniams. ,

Teisėjas Clarke pranešime 
lordui pareiškė, kad daugelis 
kalinių jnu šiandie merdėja. 
Rytoj susi mylėjimas gali pnsi- 
n- .

J si ritas Prench atsakė teisė
jui. Atsakyme pažymėta, kad 
patvarkymas kalėjime negali 
būt atmainytas. Nes kaliniai 
buvo jierspėti prieš hado strei
kų ir to streiko pasekme.-.

Po šito teisėjas Clnrke rezig
navo iš ofiso.

Baltimore, Md., Imi. 13. — 
Praeitų sekmadienį vietos ka
tedroje įvyko ne|mprastos iš
kuria’- ' moFiiiinonci iu Valdi 
notas Gibtoms Suv. Valstijų 
karės laivyno admirolui Ben- 
sonui inteikė šv. Grigalinus 
Kryžių, paskirtų šventojo Tė- 
vo atžymėjimui admirolo iiž 
jo nuopelnu- Bažnyčiai.

Admirolas Imvo uniformoj. 
Prie krūtinė.- jam Kryžių pri
segė pats kardinolas. To liu
dininku buvo kares laivyno 
sekretorius Daniais ir visa ei
lė kitų augštųjų valdininkų 
ir žymesniųjų šalies piliečių.

NAUJAS PAVOJUS TALKI 
N INKAMS RYTUOSE.

JBolševikaį gali užplūsti Armė
niją.

Konstantinopolis, Imi. 13. 
Talkininkai turi daug prieš 
save didelio vargo Turkijoje. 
Nusprendė pradėti karę prieš 
turkus naoijonalislus. Bet ne
pradėjus dar veikti prieš tuos, 
knip štai pakylu hianjas povo 
jus talkininkams.

Šiuo kartu nišų bol&evikiz- 
mas. Busit bolševikai nesulai- 
komai varosi nnt Kaukazo' 
Anglija mėgina nuo bolševikų 
apginti naujas respublikas — 
Georgiu ir Armenijų. Nori pa
siųsti ten savo kariuomenę. 
Bet Georgiu gyventojai prie
šinasi tam Anglijos sumany
mui.

Yrn žinių. kad trumpu laiku 
bolševikai irž.plusią visų Kau-; 
kazą. Ir pati talkininkų pro-j 
teguojnmoji Armėnija gali Imt, 
pakeista bolševikine šalimi.

Taigi ėin Ims daugiau var
go, kaip mi turkais nacijonalis- 
tais.

I

»

Berlynas, tol. 13.—Prancu- I 
zų okupuojamame mieste 
Frnnkfortv, Vokietijoje, neži
nomi vagiliai pavogė nuo 
prancūzų kareivių Ui dviračių 
ir Itl šautuvų. Prancūzų ko- 
lllcmmilla.'- Užliejo 10,1 UJU 
kių miksų bausmės imt 
sto.

VAKARUOSE KIEK 
GERĖLIAU.

I 
imu -. 
liiie-

Bet rytuose su streikai 
vis blogiau.

i Geležinkelių darbininkų 
gaiiizm-sjų viršininkai, katrie

I kovoja prieš nelegaliai strei- 
JAPONAI APVALDĖ USSV- i "I'K-

RI GELEŽINKELĮ. JU. h,

or-

10.000 darbininkų
r.O (UU’lUlII j

Bet a f lie 35.000

Honolulu. tol. 13.- Iš Tokyo į 
praneštu, kad japonai apvaldė . 
visų geležinkelį, jungiantį Vla
divostoku mi (’liahamvsku.

ROOT RAGINA ŠELPTI NU 
KENTĖJUSIUS RUSUS.

New York Imi. 13. Rusų 
sušauk tam pašalpos tikslais 
skaitlingam silsi l inkime kal
bėjo buvęs S. V. setu.tolius 
Elilm Root. Jis ragino ameri
konus duoti jutgellsis pnln<gu- 
siem.s iš raudonosios Rusijos 
rusams, svetimose šalyse lau
kiantiems nuvertimo tolšcvi- 
kų. Sakė, civilizacija mi pa- 
si erti Įėji nm žiuri Į tuos neini- 
aringus nukentėjusius rusus, 
kuriems bolševikui viskų su
naikino.

BUS IŠRIŠTAS FIUME 
KLAUSIMAS.

Londonas, Imi. 12.—Kml pa- 
toigti itnlų-jiigoslavių nemti- 
kinius dol Adriatikus pakraščių 
taigi ir Fiunie klausimų. Angli
jos premjeras pasiūlė naujų 
sumanymų, neturintį jokių ry
šių su prezidento Wilsnno roi- 
kalnvimnis.

Anot žinių, jugoslaviai su-1 
tinka su premjero jmsiųlymu. i

Adrintikos klnnsimns gnlnti- ‘ 
nni Ims išrištas taikos konfo- | 
rencijoje mieste Rėmo.

THTNGS THAT NEVER HAPPEN

— M ak e ze L
BCEG HECSTAKE VttAeN Xou 

-SAJ HY PAINTIN6 15 vtONOAKt ULL.

r-o.-r/J—,. J.Y 2,utx^E r
----- j 50 HfEMSELrCRtTtc

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
----- Tamsta labai klysti sakydamas, kad mano piešiniai yra 

stebėtinai puikų*. Juk matai, mano technika niekam tikusi, 
dažų suderinimas nevykęs. Apie tai taip sako dailės kritikas.

praneša:
Streikas mažėja Chicagoj. 

|)nr;5m jmt traukinių važinė
ja.

Pagerėjo jiiulėtis ir viduri- 
| lieso vakarų valstijose.

Bet blogai yrn rytinėse val
stijose, yjmė Neu- Yorke ir 
apylinkėse. Tenai daugiausia 
yra radikalų. Ta<i ir sukursty
ti streikininkai ncsukaltonn.

Nuo ujiėa Ohio vakaruose jį 
j pakraščius, sako organizacijų Į 
i viršininkai, streikas jmleugva į 
įmiginsi; liet rytuose nuo l’itts- 
liurglio Imisini liepsnoja.

Plieno ir gvh’žies dirbtuvės 
. pačiam Pittsburghc ir visam 
•ipskrilyj daug nukentėjo. Apie i 

1223.0 n i darbininkų neturi dar-! 
Im?.

Tns pat yra ir mi anglių ka-: 
syklomis Priir.sylvanijoj. De
šimtys tūkstančių darbininkų ' 
lieturi darlsi. lies neprislatoma .

I vagonų. .

Gan-. Imi., jnu keiintn diena 
| n<M|irba dauginu HUKX» darbi- 
j ninku. Nėra anglių; Pasakoju- 
! mn. kad šios snvaAcs jmlmigo- 
' je anglys bus parvežamos gar
ini! iais.

Kaip yra Chicagoje.

Chicagoje prekinių traukimų 
važinėjimas palengva taisosi. 
Ant kni kurių geležinkcl;'j pa
naikinta cmlmrgo prekių. Illi- 
nois Centrai geležinkeliais 
žinėjimas gryžiu normalė!* 
dėtin. Tas jmt yra ir su 
Paul geležinkeliu.

Gerėja padėtis ir nni kitų vi
sų geležinkelių.

Vakar galvijų skerdyklose

va
!•« 
St

ŠIANDIE “PRIMARY” 
RINKIMAI.

šiandie Chicagoje įvyksta 
“primary“ rinkimai. Ilenka- 
mi atstovai j politikinių par
tijų naci jono les konvencijas. 
Skiriami kandidatai į vardų 
komif etninkus.

Be to. šiondio balsuotojams 
jmdttodamns ir mažasis mie*to 
Imliotas. Pasiųlonm išleisti 
dar $34.500,000 vertės tomiaų 
visokiem^ miesto pagerini
mams.

Ant mažojo Imlioto balsuoti 
indi kaip vyrai. taij> moterys.

Moterims pilietėms leista 
balsuoti skiriant atstovus ir į 
prezidencijalcs konvencijas. 
Tnm tikslui joms paduodama* 

A • t « % f • * *utsntl IMS tHlllOlBS. .Moterų Uiti- 
savimaa bu* geras tik tuomet, 
jei prieš prezidcncijales kon
vencijas moterims Ims pripa
žintos balsavimo teisės.

Baisa vintui vietos atdaros 
nuo 5:00 ryto ligi 5:00 vaka
re. Ant mažojo balioto leista 
balsuoti tik ligi 4.-00 po pietų.

SUS lauku. 24u vagonų mi gnl- 
vij:ii.:. Normaliais laikais kas
dien nteitfa daugiau tūkstančio 
vagonu.

Danginu 
vakar -n^r 
skerdyklas,
darbininkų vi.- dnr neturi dar
ini.

šiandie Cliieagojo apturima 
jau dauginu ir auglių. Dr.ugiou 
ir mnistu produktų atvcžaiutt.

Kas kita New Yorke.

Ne\v Yorke ir apylink&g», 
anot telegramų, yni bai.-i pa
dėtis. Tenai didžiumoje1 snlui- 
kvti ir jiasažieriniai traukuliai. 
Sulaikoma pašto.

Geleži iikelių organizacijų 
viršininkai sušaukia streikinin
kų susirinkimus. Mėgina para
gini! -juos nvsln-ikuoli nclegn- 
lini ir grvžti dnrliau. sugn iu; 
|m» organizacijų vėliava.

Bd streikininkai neklt/ , 
Kalbančius viršininkus uuš-^- i 
pia. nediKsla kalliėti.

No\v Yorkui ir aplinkiniams 
miestams yra pavojaus. Greitu / 
laiku gaji netekti kuro ir mai
sto. Gali pakilti hadas.

Šiandie ims veikti vyriausybė.

šalies vyriausyls- iė'ua. a<si- 
tikime labai palengva veikia, 
rmtig žinių, kaip šiandie 
ralis prokuroras, sakoma, pa
keisiąs halsji prieš streikinin
kus. Matyt, greitu laiku strei
kininkų vadai atsidurs knlėji- 
nuui.

Nes streikas ant geležinkelių 
ir pačiai vyriausyh-i keuk- 
siiiiiigns. Kni-kuriose vietose 

| m vežiojmna geležinkeliais pR>- 
ta. Apsunkinamas pntnrnari- 

!.-iia* visiioiiienci.
Vyriausyliė, regis, prieš 

’ streikininkus pavartos metodu 
kokių pavartojo prieš streiku©- , 
jaučius anglckasius. Juk dnr *• 

’gvviioja ii veikia knrėa meto
A. • S 1, phitviiuiL

Prieš nelcgnlj striukų antge- J 
lležinkelių (’levehinde dnrhuo- 
ijnsi ir Amerikos įtarto Tede- .■ 
' racijos prezidentas Samu*l 
i Gompers.

i

ODESSAI GRŪMOJA 
BADAS.

Pietinėj Rusijoj siaučia 
betvarkė.

Bukareštas. Rumunija, Imi. 
12.- Rusijos miestui Odessai 
grūmoja lmdn*, kuomet temd 
tiidw*lik<> talkininkų kuriuotnr- | 
nė*.

Bolševikų kariuomenė pat- 
raliuoja miesto gatvėmis šiaip J 
taip sustabdo plėšimu* ir pa- ą 
įniko tvarkų. Bet miesto apy- J 
linkė-e negyvuoju jokia tvar- 
ka. .... į

Visoj pietinėj Rusijoj, taigi 
ir 1 krainoj -iaiiėiu lmisiai*ui 
hetvarkė. Visur veikia pieš ’-in 
galvažudžių gaujos. Nuo • 
Tvotųjų ūtinuimi pn.-'mt::.:J 
galvijai.

ORAS
BALANDŽIO 13, 1920. .

Cliicago. — šiandie gražiu 
oras; salta; rytoj kiek šilčiau.
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I UETTTVIV KAT.VIJKV DlEVKAfiTIS

Į “DRAUGAS”
j. Etna k»«m-iu) ibtkynia ncdAMicnhu.

ncnuER \ms k ujiai
k. CHKAGu-J UI vasiLLMJE:

Metams ............................ *0.00
Pašei Meti; ........................  8-1*0

SW. VALST.
. Melam- ............................ *8.00

Pu.m-1 Melų ........................ 3-00
Prenumerata meka.-i Mknlno. laf» 

- kas akaltoal nuo ufatroAjnio dieno* 
ne nuo Nauju Melų. Norint permai
nyti adrrt* rtnada reikta pnatųrtl tr 

niirecni. Plnlsnl rrrtaur.ta rty- 
' eU l*p«rkunt kruaaje or esprrne "Mo- 

• ney Ordnr~ arba j gedant piniru* | 
f nciMruno, latake.

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

Tek tona* 'frKttiler eiti
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Lietuvos Laisves Paskola. Užeikite ir į Mano. Kampelį. msTB^^srsTEn

Lietuvių Kova su 
Lenkais Ryme.

*
Iki šiol Ryme buvo šv. Sta

nislovo bažnyčios rekto
rium kun. kanauninkas Ka
zimieras Prapuolenis. Ta baž
nyčia nuo senų senovės pri
klausė suvienytos Lietuvos ir 
Lenkijos viešpatijai. la-n 
karns patekus |k» rusai* ir šv. 
Stanislovu bažnyčia tapo Ru
sijos nuosavybe. Dabar ne- 
boiševikiškoji Rusija ir jos 
atstovybė Ryme imu labai 
sėbrauti. J rusų ambasadų 
Ryme įsibriovė p. Janiszou's- 
ki. Rusų ambasadų tam ponui 
pavedė vesti šv. Stanislovo 
triobų ūkę.

Ūkė taip gerai vedama, kad 
bažnyčios rektorius negauna

rektorius laukiu nak
tų, kurie pus jį ut- 
reikalais.
Prapuolenis norėjo, 
“broliškos” tauto*

i-iuntinys prie Italijoa kam ' 

liaus p. Skinuuntas ir fankų 
lonsulis Janissovski. Šiuo 
kartu jie taip pat parodė savo 
neižauklėjimų, nes kreipėsi 
ne prie kunigo, o prie ki :n.- 
sargio reikalaudami nikt-j. Ku 
nigas Prapuoleni* liepė kiem
sargiui, kad praneštų pajams, 
jog bažnyčių yra atidaro, ir 
jog jo» 
rišt i joje 
eina su

Kun.
knd ponai 
atstovai negulėtų skųstis neį
leidimu j bažnyčių.

Z< kri.-tijoje kuu. Prapuolė 
nis išlaukė 1 valandų ir 20 rai
nučių. ’l’ada kiemsargis atėjo 
ir pasakė, kad ponų išvažiuo
ta. Jie sakę nenorį bažnyčios 
žiūrėti, o tik raktus paimti.

I T-. ■ *

keukėi ėjo juirašyti: Av. Tėvų, 
kml įsikištų j šitų dalyką. Bet 
turbut nep .vyko nooficijaliai 
prašymai taip jiat, kaip ir ga
lingų. ]M>nų reikalavimai, n<*s 
27 kovo, kada žinia apie šj 
dalyką tapo išsiųsta iš Rymo, 
dar nebuvo nei kokios per
mainos. Šv. Tėvą* 
nepadėjo.

Kun. Prnpunlenis 
Rusijos pasiuntinybę
*ti, kų reiškia visi tie atsitiki
mai. Rusijos pasiuntinyfa* nt- 
*akė: “Institut ostajotsia |hi 
prežnemu eobstvenntMtju Ro- 
ssii. a tolko administracija 
polskaja, t. y. įstaiga tebėra 
Rusijos nuosavybe kaip bu
vusi. fa*t lik valdyba joje vra 
lenkiška. Tadn kun. Prapuole
nis atsakė. Eto v rodi0 tovo, 
čto Rossija po priežnemu je- 
dinuja i nedidintąją, nu vrc- 
menno jeju upravliajut jevre- 
ji, t. y. Išeina lyg tas, knd

lenkams

nuėji, j 
puklnu-

nlgo- kas jam priguli kaipo Rusija tebėra viena ir nedali-1 
knpcT?'>jiu;. Kapelionus dabar nnmn, tikini dabar jų valdo

turi teisę patraukti adtninis- 
trariją į teismų. Tų gal ir pu 

įdarys. Kitas butų senui puda- 
ręs, bet lietuvi*- kun. Prapuo
lenis yra kantrus.

Pereito mėnesio (t. y. kovo) 
11 uivuą šiai beaieinanti mi
šrioji lenkų ir rusų komisija 
užimti £tv. Stanislovu įstaigą, 
kur kun. Prapuolenis gyvenu. 
Komisija kreipėsi pri<> kirui- 

-^urgiu. kud ntiduotų bažnyčios 
raktus. Kiemsargis tų reikalu- 
vimn praneši* kun. Prapuolė- 
uiui, nes raktui Imvo jias ku
nigų.

Kunigus griežtai atsisakė u 
tiduoti kam nors bažnyčios 
raktus 1h* įsakymo nuo dva
sinės valdžios. Ryme ant vi
sų bažnyčių valdžių turi kur- 
dinolas Pompilii, šventojo Tė
vo vakarus sostinėje. “Netu 
rint įsakymo nuo kardinolo 
vikaro galiniu iš manę* atim
ti bažnyčių tik dviem budais: 
arba užpuolant mane ir 
žmogžudišku budu išverkiant 
juo* iš manęs, arba laužte iš- 
laužiant bažnyčios duris.”.

Is-ukų ir rusų broliškoji su
tartis šiuo žygiu nvpavartojo 
žmogžudiškų priemonių. Ku- 
niisijai atsitraukus nuo baŽ- 
njčios kuu. Prapuoleni* fa 
pačiu diena nuėjo pas Kardi
nolų Vikarų ir pasakė jam 
kas kaip buvo. Girdėjome, kad 
IJ^tuvn* atstovas kanaunin
ke Nurjauskas ant rytojaus 
tuo pačiu n-iktdn nuėjo į Vu- 
tikaną ir pareiškė kardui vlni 
Gaspaeri *tu, jog ir Lietuva 
tun teisių prie tos Imžny' or- 
bei prie tų įstaigų.
. Penkiomis dienomis vėliau, 
t. y. 16 kovo lenkai jiric tos 
bažnyčios pakabino Baltąjį 
Erelį. To* pičios dieno* vs- 
knrt pn* burnyčių atkeliavo 
lenkų 
Tėvo

pasinntrnye prie šv. 
p. Košralski, lenkų pn-

*<V‘r

Paskolos bėgis.

Prtikoln arba nfairnžynud 
l>onų eina paprastu tempu, 
kaipo iki Šiolei. Tiek reikia 
pažymėti, kad jau ir Pensyl- 
vanijo* valstija pradėjo išsi- 
judinti. Shenandonh, Pa. u|k- 
kritvs, po misijos fanai atsi- 
lankymo, pradėjo gerai dar
buotis. šiomis dienomis misija 
važinėja po \Vilkcs-Bai re nps 
krit] ir, knip reikalas išrodo, 
gulima tikėtis gerų pasek
mių.

Atkreipiame visuomenės do
mų. o ypatingai veikėjų, kml 
novilkinhj pravndimn pasko
los. Lui kas l>ėgn. o jJRfikolos 
nustatyta kvota dar toli nei 
pusės nepasiekė. Reikia pasi- 

i kub’nti.

Išvažiavimas į Lietuvą.

Daugelis kreipiasi į Misiją 
prašydami suteikti paaportus, 
Jnu Lietuvos Atstovybe iš 
\Vashingtono laikrašč‘uo*H‘ pa
skelbė, kaip reikia pa^portiu* 
įsijreti. Misija pasportų neiš
darinėja. Kiti vėl klausia apie 
išeinančius laivus, laivakor
čių prekes. Kiek suH|M*jaine, 
pnaiškimuile. Bet visgi butų 
daug patogiau, kad apie lai
vus klnnstų informacijų ne 
misijoje, bet laivų kompanijų 
agentų, kurie gerinu tuos 
dn lyk lis žino, nes jie ka* kar
tas kompanijų informuojami. 
Misija gi nėra joki* laivų 
kompanijų agentas.

Atkreipiame išvažiuojančių 
♦luinų j tai, kad pasistengtų 
įsigyti įvairins dokumentu*.

YpAč kurie čia apsivedė, ar 
vaikučių susilaukė. Turėtų pa
su upinti aps<vedimų ir gi
mimų metrikus ir juos Lietu
vos atstovybėje užtvirtinti. 
(Mokestis už metriką užtvir
tinimą 12.50 a ui y g Lietuvos 
valdžios nustatymo). B<* to
kių dokumentų nuvažiavę Lie
tuvon vedę žmonės guli būti 
jMvluikv*! nevedusiai* ir t. t. 
Tokių nesmagumų paturtina 
išvengti.

Pungu

Lietuvos Atstovybė iš Wa- 
shingtono paskolbe, kad tie 
žmonės, kurie buvo jiasidėję 
rublių* į Rusijos bankas, lų 
banku knygutes, pridėję 50c. 
pertos markėmis, retriftmo- 
lliose laiškuose oią-ią Lietu
vos Atstovybei Washingtonan. 
nes Lietuvos Valdžių bandys 
tuo* pinigus atgauti. Dabar 
daugelis Misijai prisiuntė. 
Prašomo visų, turinčių tokias 
knygutes siųsti ne Misijai 
New Yorknn, bet Lietuvos At
stovybei (Representative Of 
Litlnmnia in America, 703 — 
l.’ith, St. X. W., IVnsbingtoli, 
D. C.).

Persiuntimas pinigų Lietu
von kas kartas didėja. Patar
tinu pasiskubinti siųsti, nes 
auksino kursas sparčiai kįla 
.Imu šiandien (IV-fl-20) siekis 
upio $2.00 už 100 auksinu.

Sekantis karjera- (p. P. 
Norkus) išvažiuos Lietuvon 24 
balandžio. *

Liet. Misijos Informacijų 
Biuras.

ERšKETINIAIS KELIAI8.

žyilui.
Rimų pasiuntinybei tie žo

džiai neperlabiausia pūtiku.
K u n. Prapuolenis šneka,

kml lietuviams reikėtų įsitai
syti savo triobų, kolegijų ir 
kitas leikaliiigasins įstaigas, 
o nesiginčyti su lenkais u*: 
pusėtinai apipuvusias triobn* 
prie Bottegbe Oscure. Tik m* 
gulima tų nuosavybę atiduoti 
lenkams dovanai. Tegu jie at 
mokėtų Lietuvai Lietuvos liū
lį. kadangi Šv. .Stanislovo į- 
staign buvo bendra abiem tui: 
tom. Pasėmę pinigu* ir pridė
ję kiek lietuviai gulėtų j.-i- 

i negu yra dn 
bar. .Mum* išrodo, kml šita 
kun. Prapuolenio kalbu yra iš
mintinga.

Girdėjome, kml vienos or ga
li i žarijos atstovus lietuvis st? 
užtektinu kapitalu išvažiavo 
į Rymą atbaigti (ų dalykų.

fję kivk lietuvų 
taisyti j ui t ogiu u

rx i r» rt/ei rroresoriaus 
Voldemaro Laiško
Dnliorlini* “ Draugo” n**lak

to mis lankiai susieidavo su 
profesorium Augustinu Volde
maru, kuomet juodu abu gyve
no, Petrograde ir profesoriavo 
vienas Katalikų Akademijoje, 
kitas A ilgšiuose .Motery Kur- 
suošė ir Unircrritete. Pažinti* 
buvo prasidėjusi I h* veik dešini 
via metų prieš pirmam Lietu
vos ministeriij kabineto orgn- 
nizuutojui lupsiant profano- 
ritun, Kun. P. Bnčvs gavo jin 
rų laiškų iė profesoriaus Vol
demaro, kuomet šis liuvo pir
mininku Lietuvos Delegacijos 
Paryžiuje.

Abiejų veikėjų sutartis vi
suomet buvo tuonii stipresnė, 
kad savytarjiinė pagarba jų 
dubino. Tiktai Kolčako klausi
mas lyg buvo bepradedą! jų ar 
ilvti. Bet ir tai įvyko tik dėlto,

rys mintijo, kad tui pasidarė 
netyčia Jis įuojaus nurašė į 
Misijų laišką uidiaiiunęs pri
siųsti minėtąją kūpi jų, bet M i 
sija nei kopijos neprisiuntė, 
nei atsakymu nedavė. Trims 
savaitėms laiko praslinkus 
kun. Bučys neliesitiki gauti ko
pijų to rašto, kurį prof. Volde
maras rašė prof. Situpsonui.

Tuom tarpu “Draugo” re
daktorius matėsi su kun. dek. 
V. Mironu, kuris atvežė diplo
matinės Lietuvių Korespon
dencijos maišelį Lietuvos Misi
jai j Amerikų. Kon. Mironas 
sakėsi skaitęs \'oldemuro laiš
kų Simpsonui ir matęs, jog ta
me laišku nėra uirkuomi nusi
dėta Lietuvos nrprifulmybei. 
Taip tikime ir me& Tik vis-gi 
norėtume, ka<l to laiško kopija 
galima butų gauti ir'kad musų 
redakcija gulėtų liudyti iš savo 
matymo, nr vien jį kitų pasa
kymu.

tenkinimų ir smarkiai trukdo 
visokį naudingų darbą.

Žmonių tinkamų užimti val
diškas vietas trūksta. Užėmęs' 
bet kokis, taip jis liet kaip ir 
dnrlių atlieka.

Klvstėk dahur. Lietuva, kuo
met spaudžia tave priešai iJ 
lanko ir iš vidaus, kuomet pa
ris tnvo vaikai tave Ktiiikiiii• • 
skriaudžiu.

Bet m* visi gi toki Lietuvio 
vaikai. Dauginusi* visi ją my
li. dėl jos pa*išvenėia, dcl jos 
gatavi stoti į kovos ugnį su 
priešu. Nesibijo mirti už tėvy
nę, nes tokia mirtis garbingų. 
Jie lengv'inn erškėtiriius Lietu
vos kelias.

Atųcrikos lietuviai žiuri į su-J 

•)i»V ‘’ ‘‘'• •" ntuiu 
rui tų erškėtinių kelių, bet sa
vo jautria širdžia atjaučia, 
kaip tie. keliai skaudus ir dy
gų*. Atjanadami jie eina jai 
|»ug**llx*n, taiso kelius, prašali
na dyglius, lengvina kelionę 
prie pilnosios laisvės vainiko. 
Jie tai daro diiodumi aukas, 
pirkdami bonus. Bet. randasi 
nemaža ištvirkusių jos vaikų. 
Jie žiuri su bjauria pašaipa į 
jo* kelionę ir sknusmus.Dnr ir 
tyčiojasi, kuomet skausmų sui 
gelta šaukta savo sūnų Ameri- 

knisasi po lietuvių sap;y|^sjkoj<-juigcllios. \ isi žinome, kas 
pamatais, stengdamiesi juos ‘,c jMpdarioji—tai musu surija- 

nrdyti. kmi tiktai Lictuvs no- 
surtiprėtų. kad tiktai lenkams 
tektų. •

Patys Lietuvos vaikui, nė. 
i mažinu už josios priešus, ken
kia jai. Pripratę laužyti uęt.*: 
tingus ir teisinguosius buvu
sios rusų valdžios įstatymus, 
nehrnngina daliar nei savosios 
įstatymų. Kenedi *žiuri tik sa 
vo* pelno. Davė koki*- sukčius 
skatikų, !<»tų daugiau, lietuvis 
pardunda jam savo javus, o ta* 
šelpia ar lenkus logijonininkus. 
nr gabena slapta vokiečiams, 
(ši Lietuva skriaudų kenčia.

įvairus paskalai ant lietuvių 
valdŽicM leidžiami liolševikų. 
lunkų ir kitokių Lietuvos nevi
donų, knip luingos plaukiu vie
ni paskui kitus imt kaimus, 
miestus ir miestelius. Jie erzi
na žmones, kelia neramumą, 
kelia neužsitikėjiuų ir nepasi-

Lieluva nvprigubmngu. Ru
sų ir vokiečių juuičini ir jungas 
jau neslegia. Jau ji pasirengu
si stoti laisvųjų valstybių eilė- 

, ana ir dirbti naudingus darbu* 
sau ir kitiems.

Bet čia stovi prieš jų erškė- 
tiniai keliai.

Galingosios pasaulio valsty
bės, ganiodamosios paskui sn 
vo asmeninius pelnus, trokšda
mos vien tiktai sau gero, žiuri, 
kad iš kiekvienos jos sau dau 
ginu naudos turėtų. Jom* ma
žai terūpi, kas Lietuvai butų 
■ UtudirigtaUrirL. •»<•?, pili*_> bi-5 
pilnos, nenori suvargusi* šalo 
savęs turėti.

Lrntuvo* balsas nors imsiekė 
! JU UUnlS, iH'L jus pvliiULų; *U1U- 
dėjusios. Lietuva vienok nenu- 

<simvna. Jos balsas vis skamlia 
garsyn, jos vardas vis kyla 
augstyn. Jos šauksmas jau ne
šu vaisius, greita’ atneš dnr di
desnius.

Lietuva prietd’ų nedaugdj 
ramia, o jos priorai nesnau
džia. Iamkoi šmeižia Uetuvų 
licžiuvauilami po galingųjų 
valstijų ministerija*, juodina 
laikraščiuose. į kuriuos tiktai 
juos įsileidžia. BėMo yra lenkų 
ir Lietuvoje, kurie nuolatos.

tlistsi bolšrrika: ir “grigaiti- 
uiai su keleiviniais” menševi
kai.

Jie. mat. gerų darbų, girdi, 
ir taip atliekų, jie kritikuoją 
Lietuvos valdžių—ai kokia čia 
paguoda Lietuvai ir kokis pa- 
lobgvinitnas lietuvių darbo 
žmouių, kuriais taip uoliai “rū
pinami’’ sncijalistui. Kasžin. 
knd taip p. Grigaitį kas jinvr,- 
rytų erškėčiais nuklotu taku 
ir paskui kritikuotų, kaip jis 
nepaeina tiesiai, greitai, drą
siai. o kaip jta kripuoja, kar
tais susmunka, pritupia, ar 
jum ta kritika daug pagelbėtų, 
n r daug ;>alengvėtų.

PanaŠioe vertės dabartinia
me laike yra “mokslavirio” 
Grigaičiu veidmainiškos kriti
kos: jomis jis tik dangsto suvo 
ir snvųjų planu*.

V. K.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir DtJguiag Mokykla.
Uu«ų> urtmiui tr mokymo badą jųa 
trumpu buku lAmolulto viro ama

lo.
Mm turima dldltaueiu* ir *eri«u- 

■lua kirpimo, daalcu'n* tr Mūvimo 
ikrriiu. kur kiekvieiuu pautu ccroi 
praktiko* traatmoktndamaa

VUiuom Mūvimo *kyrtuoa« maMaoo 
varoma* oUktroa Jion*.

Kviečiam* klakvloo* alaitf Vile ko- 
kluo laiku, diena tr ar vakaran* pa- 
■lKuriu ir paalkalbėti dol Mlyo

PaUcrn* daron.oa aullg mlero*. v$- 
•oklo rti I ta u* tr dydJMo U bet kurto; 
madų kujrtfoa.
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Kun. Bu<*i<> rtslHguojaii’.as 
••Draugas” niekuomet neknlti- 
no profesoriaus Voldemaro už 
sutartį su Kolčoku ar kolraki- 
niais, tiktai smarkiai kaltinu 
tuos lietuvius, kurie dalyvavo 
“Visos Rusijos” konferenciju- 
jv rinkusioje Kulčaką. Prof. 
Vohieninras toje konferencijo
je nedalyvavdhtfi kitam lietu
viui m-juitarė dalyvauti. .Mus 
Delegacija Kolčako nurinko, 
nri prieš jo išrinkimų nepro
testavo. To upsiėjitno priežas
tis paaiškina profesorius Vol
demaras :

Protestuodami prieš Kol
čako Rusijoje pri|mžinimą 
mes parodytume, knd mes 
skaitom save surištais su Ru
sija. jeigu mums ne vistirk 
kokia ten valdžia Ims kitų 
pripažinta.

Hilą profesoriaus Vuldeiiuiru 
politiku yra visų lietuvių poli
tiku. Norint tėvynei neprigul- 
niybėMicguliiiia atsitraukti nuo

|los iMilitikus nei per plunku. 
Suprantamu, kad tokiai politi
kui turėjo pritarti ir ministe- 
rių kabinetas.

Toliau p. Voidemiiras rašo 
apie sutartis tarp nepriguluiin- 
gus Lietuvos ir jos kaimynų. 
Gailn, knd mus užruliežinių <la- 
lyki) ininisteris neutknnojo hh- 
vo rasiu įduoto Anglijos įgalio
tiniui profesoriui Simpuouui. 
\dldeuuirns rašo: “Knd imtu 
galėtinu spręsi i bylą (jog tame 
laiške sutartims pagrindas pa
statytas yra iš Lietuvos m-pri- 
gulmyls's) pridedu rašto kopi
ją.” Gniln. kad kun Būrys to* 
kopijos negavo. Mat Volduttta- 
ras, kaipo užrulmžiuių dalykų 
ministerta. savo laišku “Drau
go“ rnlakUiriui pasiuntė 1 
lutiiiitijoš keliu, t. y. per Lietu- | 
vos Atstovybę Amerikoje. Ta j 
autnvyls’, arlrn Misija, p. V oi-; 
deiuaro laiškų kuu. Bučiui pri-1 
siuntė, l»et pridėtos prie laiško ■ 
kopija* neprisiuntė. Kun. Bu

i

LIETUVA IR KOLOAKAS.
— - * ■ .MM

Profesoriaus A. .Voldemaro
m u ii* n aa.

(Rašytas kun. P. Bučiui 23 
vasario, 1920 u L, gautas 

17 kovo. š. m.

Senai Tau h.-raiiau. o dar 
seniau turėjau žinių iš Ta vys. 
Priežastis paprasta: įniko sto
ka. Ku<l ne lok* Mvarbu* rei
kalo* m*bučinii gnl ir dabar 
roĄ*. Visoje platumoj Tau iš
dės jj dž. .Mironą*, kurį pri
imk kaip mum ]>,itį priimturn.

.lis Tau atpasakos visus 
musų SiųMiimositi* reikalus. 
Tni-gi n? apie ju<H» i»era*y<in. 
Noriu triMii|Mi tik pasikulbėti 
mano asmen* reikalu.

Nepersimei man teko i ran
ka* Tavo laikraštiii, kur vio- 
mmie straipsnyj aš kuiiiiiama* 
veik vmIMvIm** išdavime. Tvir
tinama. kad aš iš-sižatlėjy* Kol
čako namini Li<«tuvn* nepri 
klausomybės, I\g nž tai nume

kinti iš Paryžiaus. Visuose 
šiuose girduose, kurie tilpo 
apie mane “Drauge,” nėr nei 
šešėlio tiesos.

Belui Kolčako musų dele
gacija siuntė Augščinusiųjai 
Tarybai, kada klausima* kilo 
apie jo pripažinimų visai Ru
sijai. Kitos buvusio* Rusijos 
tautos: gruzinai, Ukrainai ir 
kiti griežtai protindavo prieš 
jo pripažinimų. Mes neprisi- 
dėjopi šimi protestui!, nes 1) 
skaitėme, kml me* išsiskyrė
me jš Rusijos ir klausimas ko
kia jos Ims valdžia — Rusijos 
vidurini* klausima*, kurta 
mes neturim teisės k išties, 
nes tuouii duotum kitiems tei
sė* kišties į musų vi-1 
dūrinius klausimus. 2) Pro 
testuodami prieš Koiėako Ru
sijoj pripažinimų uie* paro
dytum, ka<i me* -kaitom save 
surištais ku Rusija, -jeigu 
miiUM no vistiek kokia te val
džia kitų bu* pripažinta. To
dėl mes Kolčako klausime 
žiūrėjom kiton pusėn, būtent 
nr dHŽiosios valslrljčų jj pri
pažindamos neriša musų su 
Rusija. Išh gose iliiįžiųjų \nl- 
stvhin i*m ne<tntvin-f knin• • M « • •
tik inu*ą ncprikliiusomyhė-! 
klauriniH* buvo mškiui pa>la- 
tytns. Todelei mos jonu i* 
raiškėm lietinių dėkingumų 
už luotu vos uejiriklaĮi-mmyl*-- 
khmsiuM> iškėlimų if i»rai*-siauMinnovs, i\g u< laųmane Kmuiumu iriudimn ą išimi*- 

musų valdžių šaukusi pnaiaiš-* kėm riltii**, kml jin iki gului

jį pasekmingu! išves.
Aisui raštas gnvo pilnų pri

tarimų ir pas Kauno valdžių. 
Tarji niusų kaimynų ir musų 
čia buvo skirtumas taktikoj, 
o ne principų. Mes skuitėm, 
kad greičiau prieisim prie ne
priklausomybės nesikišdami 
į sotinius reikalu*, o jiems 
rodėsi, kad nepriklausomybė 
bu* ]MLM*kinė to kišimosi. Jo
kių kitų raštų nei Dalrgaci 
ju, nei aš dcl Kolčako nesą- 
nu niekam ituikn* » * «

Klausime apskritai Mantikių 
tarp Lietuvos ir itimijos at
eity, nežiūrint kurie žmonės 

; jų valdytų, yra <įgr mnno as- 
; meninė nuomonė užpmtoko- 
’ luotą pns prof. Simpsonų, nu- 
i glų delegacijos narį. Jis pru- 
1 šė manęs duoti jam nuro
dymų, kuriamo atvėjy galėtų 
Lietuva su**itį į kuriuos no.*» 
•antikių* su Rusija. Tu* jani 
reikalinga buvo, kaip jis puls 
pabrėži'*, kad jmgreitinus musų 
nupriguliiiylš-s pripažinimų. 
Tai galima esą pasiekti dviem 
.keliais, urlin išgavų* prituri
mų musų nvpriklniisuinyliei iš 
tų* rusų grupių, kurios ta.fa 
diit-*»1e Peknu* lurėin tV»W51;A- *• *
įe. oriui isrodžitls jų veidmn:- 
i’ iigmiią, įęi jie protestuotų 
prieš Lietuva* nepriklausutny- 
lę ir toje formoj, kurį neuž
kertu kelių sudarymui urty- 
mrsniy ryšių tarp Lietuvos ta; 
Ruaųms. Tos buvo ankščiau'

i

k v r-kas prieš Kolčako pripa i 
šinirno klausimų. Tai apgalvo
jęs aš jia reiškia it nuomonę 
kaipo grynai asmeniškų (ode
lei, kad oficijaliai tegalima 
tik tas žadėti ar reikalauti 
kur yra musų revendikuctjo
se. Šioje mano nuomonėje nei 
per pusę p’auko niekur p r ei 
Lietuvos nepriklausomybę ne- 
uusidėta. Kad pats galėtum 
spręsti bylų, pridedu rašto ko- 
PW

Aš 23 rugpjūčio išvažiavau 
K nuima visai valdžios nekvie
čiamas. Tų laikų pirmininkas 
Šleževičius norėjo, kud aš il
giau likčiau Paryžiuje ir no- 
rojo, kad aš greičiau tenai 
grįžčiau. Kvietė mane praa
uš u laišku pieridenta* Smeto
na, kad greičiausia atvykčiau 
Kaunan padėti aitunrijok gel
bėti, ne* iširimas jau būva 
padaręs didelį žingsnį pirmyn. 
Apie tų viftįcų papasakos d£ 
Mironas, kur tų viską matė ir

i stovėjo įvykių verjiete.
Laukiu, kad Tu, greičiau* at- 

I vužinotum Lietuvon darbao- 
* thv, knip kad Tau prrunj ra
šiau. Kol atvažiuosi gal netin
gėtum laikos nuo laiko duoti 
anb» savo žinelę. *

Tavo A. Voldemaras.
■ >. yv ■ • ■ ■■■«
r.mrouT, Mtaura*# 

l*I».l>OMl.
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Al AMERIKOJE.
AKRON, OHIO.

Velykų dieną mus luižnyčio- 
je j>er šv. mišias grojo kirui 
vių Benas. Žmonių buvo daug.

Vienų lietuvių, blogų tėvų, 
Uogai išauklėtas vaikas, suai- 
taręs su kitais, ėjo apvogti 
krautuvę. Kada krnutuvninkas 
pajuto ir puolė ginti savo nuo
savybę, tada lietuvis vagis, su 
kitais, nušovė krautuvininką. 
Dabar sėdi kalėjime laukdami 
teisino.-

Akrcnc teisėjas gerai elgiasi 
su tais vyM-ais, kurio muša savo 
moteris. Kada moteris nusi- 
skuiidžin teisėjui, kad ją vyras 
muša, tuokart teisėjas paklau
sia kiek kartą jis mušė. Stiži- 
nfrloe Wrn?
liek rykščių, kiek jis buvo da
vęs savo pačiai. Tų daro teis
mo salėj Sviriems matant.

Vienas lietuvis, mušė savu 
moterį su diržu 11 s^kių, tai 
teisi*jus liepė jam su tuo pa
čia diržu įrėžti 22 sykiu ir dar 
pridėjo 30 dienų kalėjimo. Vy-> 
ras žadėjo pasitaisyti, o mačiu
sieji tą pusėtinai išsigando. 
Akrone yra dar keli kandidatai 
gavimui rykščių už mušimą sa
vo pačių.

Akrone tuoj pradės statyti 
didelę automobilių dirbtuvę. 
Keliems tūkstančiams darbi- 
įlinkų bus darbo.

Oras šaltas, knip žiemos me
tu. Darbai eina labai gersi, bot 
atvažiavusiems sunku yru gau
ti gyvenimui kambarius. *

Maudis.

W0RCE8TER, MA SS.

r

Kovo 21 d. Labdarybės drau 
gija laikė prakalbtum Vuknro 
vedėja* P. Akmkus atidarė va
karą įdomiu linikalba ir peratu 
tėr tadb;-tįrklUl. J. 'J.'JfekžHlį, 
kuris nurodė Labdarybės drau
gijos naudingumą ir reikalą 
namu našlaičiams gjobvli. Kal
bėjo ir kun. J. Čaplikas. Jis 
daug aiškinu apie Labdarybę 
ir jos tmią. Ragino ysus pri
sidėti kuo kas gali: ar auk u ar 
darbu. Pagyrė nuoširdžiai dir
bančius narius, ypatingai rūbų 
ir batą siuvėjus. Parodė nuo 
estrados pasiutus drabužius 
dėl našlaičių: P. Lukšio ir P. 
.Vaškevičių. Dėkojo Labdary
bės draugijai už pasidarimvi- 
mą prižiūrint ją šeimynų. Pra
kalbas pamarginu kelius gra
žios tam pritaikintos dekleina- 
cijos. Dra ugi j on įsirašė 16 nau
jų narių. Auką surinkta $20.00.

Laikytame susirinkime nu
tarta $20.00 Velykų dovanoms 
išdalint neturtingiems ’ ir naš
laičiams.

Kovo 28 d. Iiažnyčiuj per 
mišparus buvo renkamos aukos 
**c* Cc«>M:drt^*c*ą .r *t.t») '. arg 
šų.

Taigi matome, jog U orccs- 
teriu kaip lalidiLrybc, taip ir 
Bažnyčia rūpinasi valgiais ir 
našiiučiaM. Todėl geistina, kad 
kiekvnmaf IVcucesterio liet uvis 
(ė), taipgi viso* draugijos, pra 
mohininkni įsirašytų ton drau
gi jon. Visais reikulnis, taip-gi 
kas ką* aukoju, reikia kreipties 
žemiau paduotais adresais: 41 
Proviitenpr 8t., T. Opkaus-’ 
kieuė, 95 \Vani bt., P. Linku
vienė, 103 Artliur Lt, M. J. 
Kirnulm, 16 Coluuibm St.

O. V.

DRAUGAS

REIKALAUJA

Wcll«

m cnt

/

ANT PARDAVIMO.J.

finaiiKų raiumnk&b. i 
trr— iždini ukui.

Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Steuart Avė.

ncru pirkaite I'AUJIA 
plateanlna r*aal*klntraui U 

bendrovė*, apie Lietuviu 
AVloconalnr, kur Jau dnur 
rw*u» tr <tnr tuturtnnSlnl

e na, nes t«u aetue l*u*i ge-

Ilnlkntaujn Darbininkai l’rlc balno
ta u-e Arklly.

Nl'«kmcu< SailtUc Hoiim- l.lvcry. 
117S* t:mero 1.1 Ate. Chlcdgo.

RUKAIJKOI.
Jauni cnlkyrat 1* hiatų Ir dau

giau ui VtrrkM ’ Pnčtul 4# | V»-
landa. ALa**aaUii> i*u*unart<-r** (X- 
rtee. Kootn SU*. P<>-<t O'fHco Hulidirur.

ttfflce oT
IIVIIA OOMTAXY 

H«rvr>. III..
Chleajto suburt*.

LEIBERIAI.

Dėl foundres, darbas pasto
vus

IU9KAI.INGI
M lAJll. VAIKAI lll t. KTU KIUAI 

PASTOVUS DARBAS
GULA MOKESTIS

nUlilig u ueurn dalbas; luaciU-

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK. PA. 

Pittsbnrgh, Pa.

PINIGAI JAU PASKIRTI.
Rugsėjo 30 d., 1919 nu, pa- 

'sbi’i'inn j ’nlkr.i^ju- nJfManrL 
mą. ką daryti su pinigam, užsi* 

Į likusiais “Lituamjofl” Komi
tete be aiškaus paskyrimo. Te
nai pažymėjau, jog jeigu inte
resantai neatsilieps iki 1919 
motų pabaigos, tai tie pinigai 
bus jiasiųsL Lietuvos Rnudo- 
uąjam Kryžiui. Daliar jau pra
ėjo- netoli 6 mėnesiai iki pa
skelbimo, ločiau dar no visi nt 
siiiepė. Kadangi reikia daivla* 
likviduoti, tai pinigus paskirs
čiau si-kančiu budo (oia pakar
toju Visas anuomet paduotas 
sumas; atsiliepusioms rašau
taip gi laiškus).

1) 6-111-17 nuo Bielinio iž 
Los Angolos, Amerikoj naudai 
A. TOn?<

rta. Pinigai paskirta Lietuvos 
liauti. Kryžiui Fra. 36.05.

2) 20-111-17 nuo kuii. Star
kaus *(per kun. Burdulį) is 
Petrogrado dėl belaisvio Kir
lio. Atsakymo negauta. Pinigai 
(Ntskirta L. B. Kryžiui Frs. 
13.33.

3) 17 IV 17 nuo Kia. Laukti) 
iš Nevvark: nežfnia kam. Atsa
kymo nėra. Pinigai paskiria L. 
Rauti. K ryžiui Fra. 77425.

4) 10-V-17 ir 2-VI11-17 nuo 
kun. Jakaičio ii Worcester, 
Amerikoj. Pinigai atlikę nuo 
šelpimo brolio belaisvio. Atsa
kymo nėra. Pinigai dar lieka 
pas mane. Laukiu pranešiuyi. 
Frs. 151.93.

5) 23-111-17 ir 29-V1II-17 
nu<< p. Alšauskienės iš Rusijos 
dėl lielnisvio Alšuusko. Šio pi
nigai Fra. 68.95 jiatoko čin per 
klaidą. m»s jau visi išsiųsta bu
vo belaisviui maistu.

6) 13-1X17 nuo J. Ambro j 
aiejaus >Š Brooklyn, Amerikoj 
p. Pilaičiui belaisviu?. A.*saky
mo nėra. Pinigai paskirta L. R. 
Krj žiuL Fra. 21^5.

7) l-N-17 nuo K. Žilinus iš 
Hatuillton, Scuiiand, brolio be
laisvio naudai. Šie pinigai lie
kasi pas mime, nes p. J- Kieta
sis prašė palaikyti iki sužinos 
adresą. Fra. 45.00.

8) 6 X-17 nuo Abroziejaus iš 
drouklyn, Jonui Miliūnui, be
laisviui. Siunčiu J. Miliūnui 
Lietuvon (Graužiniai) pagul 
prašymą Miliūno iš 9 X11-19. 
Fra. 50.00.

9) 30-1-18 Fr. Kagauskio, 
llomestead, l’fe Siunčiu p. M. 
Ragauskienei Lietuvon (Kur
šėnai ) juignl prašymą iš 9-Xll- 
W. Fra. 70.U0.

10) 21-111-18 nuo P. Bagišio 
\Vatcrbury, Amerikoj. Siunčiu 
Lietuvon Fr. iCagišiutei (\’nl- 
diškui) pagal laišką iš 16 X1- 
19. Fra. 50.00.

11) 21-111-18 nuo J. bležio, 
llart Ford, Conn., Amerikoj. 
Siunčiu Lietuvon (Vildižkini)I
pagal laiškus iš 4 ir 1O-X1-19. 
Fra. 51 .SO.'

12) 3-lX-18 nuo Ūsaičio iš 
Amertkoe. Siunčiu pp. l’saitie- 
nei į Lietuvą (Dicvogalu) pa
gal laišką iš 31-1-1920. Fra. 
200.00.

13) 11-XI-18 nuo M. Vaiaiu- 
nu m Centraim, UI. biunau at
gal Amerikon pngul 3 gautum 
laiškui*. Fra. 103.00.

14) 8-Xll-18 nuo Uiraiio iš 
Cbicagu, IlL Savo laiške iš 15- 
Xl-19 p. J. Cirulis skiria: a) 
25 f r. Lietuvos Bnud. Kryžiai; 
.b) .TO f r. prašo atgal iriųsfi, ki
tus-gi skiria išlaidoms. Frs.

*. 76.92.
15) 14*1-18 nm> J. vienio iš 

iWorveKter, Amerikoj. Siunčiu 
Kex. Genienei Lietuvon (Vana 
gni) jMignl laišką iš 12X1-19. 
Fra. 47.63.

16) w-V-18 nuo kun. Kemė
šio (lA'šėinaku) iš Atuefikos. 
Siunčiu II <4. Sanroškienei | 
Lietuvą (Lab^ria?.* pūga!

Ix»4čBudrienės Ittiškjj iš 26 X1- 
19. Frs. 124.16.

17) 21-1-19 nuo Ad. Kaupo 
Bloomfidd, Conn., Amerikoj. 
Siunčiu atgal j Aaueriką pagal 
laiškus iŠ U-K2-19 ir 7-1-20. 
Fra. 156.42.

18) 22-lX-l7 nuo kun. Mnlin- 
kevičiaus iš N. Trakų, Lietu
voj. Grąžinu atgal per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. .M k. 
50.00. •

19) 1U-XII-19 nuo Knr. La- 
sata iš Scranton. Pa., Ameri
koj. Siunčiu p. Simui (lečonitii 
(Jeconinil) Lietuvon (kaimas 
Siponai) Dol. 11.00.

Kadangi dar negalima krasa 
siųsti j Lietuvą pinigų (galima 
laiškus e te.), tai prisieiiia šiuos 
pinigus siųsti per Lietuvos Mi
siją diplomatine valiza Lietu- 
w INud Kremini Kann*'. iirr»- 
šunL, kad jis maloniai .sutiktų 
išdalinti. Jam (Raud. Kryžiui) 
bus nusiusią drauge smulkus 
adresai žmonių, kuriems pa
akini pinigai.

Kadangi dabar markių kur
sas žemas (cheque 100 Mrk.— 
Frs. 7.50) tai tenai žmonės 
gaus didelius pinigus ir bus 
dėkingi siuntėjams.

šiunnii ir išsilikviduoja ga
lutinai Centralio Komiteto 
“Litiiania” veikimas.

A. Steponaitis. 
Friburgas.
Kovo 17 d., 1920 m.

HEIRAlIMiAS.
tuojau* ataukatui* VatgoninkM ži

nanti* Koral savo amatą Kreipkite* 
i

••|»rnturo” Jklmmt-.tradta
1R(MI W. 46 Street Ctįtvaro. "L
E. V.

Ar
nu operatoriai ant guo.iUno lulino; 
tulppat vyrai dėl knliystca Ir fouailrea.

Ltfferriai
dėl vidujinio darbo ir taukinio darbo. 
Piunntykite Mc.- Herrnunnon, Urlgga 
Houac. Kamp. Rundolph A
Slreet. l'lpcngo. .'kiekviena diena Cin 
aavaite ir Nedalioj Butanolio 11. arba 
miykilr m- atsttanl.i kito | Kmploy-

•

ANT PARDAVIMO

AMT PARDAVIMO:
Dviejų lubv mūrinis fttarna au .-na

tai* de! ivlnijnoa, mi įtock'ų. tnorto*. 
nllktti. Ir r'tai npinukiu.ll-. tundaal 
■oru) vietoj arti liatnyčio* ir mokyk
los ant JT Gatve* j rytus nuo Hslitod. 
AMU ūkite

Mavtv Hale Fvrtiati«e
*,tl& W. IH Str.

PAHSlDt’ODt l-AUAI PIGIAI
Gnlt'tu ir nuiliaViNi krautuvė 

priciarilca •lirtlra vytn. J.iotuvlų ap- 
rvvcntoj vieloj prie imt ItaturiUco* 
ImtnyiTu*. Gar* ptuK* Iii-1U Vi U L At- 
■liaukite Milo adresu.

O. V.
4037 S. U orui SL CTiicugu. IU.

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 
MOTINA! 9

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį svei
ku ir tvirtu.

EAGLE BRAND
(CV.VD£N>£1> MI*)

Valdybos Antrašai r
1’. Petraitis—pirmininkus.

J. Janauskao—rice-pirmininkas.
J. tV. PatckcTtch, nutarimų raš

tininkas.
J. Daokoys—f
B. W. ’Voahn.T ________ r
Direktoriai. —S. Simaniviėiua, 

J. PokroaiMt. S. Liutuuka*. F. 
Venalovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilnuduu.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
to*, P. Mnrniokaa.

REIKALINGI.

Organizaioriai ir ngontai 
prie firmos — Zeglen lįre 
and Rubber Co. labui geros 
sąlygos. Atsišaukite

Frank Kolodzinskicgo, 
706 707 Ozford Bldg. 
118- N. La Salio St. .

MKKUAlTLb.
l’uktt.tu vartanti* lenęs*'* įtarta,*, 

trumpos valaruAos. Hutriioml* Ik. rie
ti): SIS tlpradlii).

43* W. Muturto MrvH.

": r

Valeika u savo draugo l-rono Wl įei
ta* paclnaučlo it Viltmua tlub. «vcn- 
čloruų l'nv. Adu.'laklo parap I Juk ta
ni t) aodklnas. Pirm* gyvena t'hlca- 
gvj ninldlių atalfeuktl nea turly loUUui 
nuo acaera AsaaUioto* Kliu. adrery:

B •>•••! *4 * Re*
P. O. Itot 123 No. r.Hid <ht Iju, Utac.

Atkreipiami Jūsų, atydn, 
kad pas ,Tus dienraštį “Drau
gą” atstovauja p. M. Kiupo- 
lib 12115 So. Halsled St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti (“Draugą”, tuip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

Pasinaudokite.

Utaroinke 13-tą diena Balan
džio 1920. metinės pamaldos

IVralduosly lui-i.i 170 « kerių u* 
$H’#0 imas dlrintnoK. terne gera I 
galvijai potc arklių 2 blokui 
uąnrto du cit i iki vietai. Tikras 
įremta

t*, siauri* <
S3!i VunrU Avr. 

Trii-f<ma- llninhuldl 627?.

auo 
bur-

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA.

tirpimu 
gaukite 
Lietuviu 
kolonija 
t teturiu
■ i »>
ra nnt kurion viskas labai gerai au
ga nopntaant kokie metai nebutu. 
Dauguma musų pirkėju buvo lUvoil- 
nlja po daugel valstijų bet ttaka- 
inesnoa vietos niekur negnltjo rasti. 
Vieta labai pulki tnrmo* randasi ap
linkui miesteli kuriame visi blsnie- 
riai yra IJotuvlal tr dnr yra proga 
keliems blsnleriams atidaryti kitokius 
Staniu* ne* trumpame laike 'jus bu- 
davojatna keletas dirbtuvių. Dar da- 
bsr žemo labai pigi sullgtnant nu 
kitu kompanijų prekėms tai muay 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gralio* upie ajerai dabina visa a- 
plellnlce. visur geri keliai kad Ir 
MoKlaimlninn ore viaur galima 11- 
valiuoti, žodi) u auk ant visi paran. 
kumnl dėl fnrtnerlu yra ant vietos, 
visur UetuvUtkal kalbamo, sakoma 
Ir dainuojamo, taip tenai gyvenan- 
t lojai jaudinsi knip kad jausdavon! 
Lietuvoje.

Kan norite platesnių paailklnimu. 
UI pytaiyaklte aa'*o adreaa. o mos 
prisiusimo Jums knygele su plates
nis t* paaismntmaia, paveikslais ir 
pienu.
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago.

Nnėrd'ta ptorn Kauti Kratų 
dviem paKFVcntmal* mūris) tumiu 
Ir taippat serai lAdirbtų blxn). Pir
mas klw^ tmyKjno* Ir t’ltzarų krau
tuvė. Natnuuae nsnlSUt |tal»rynial, 
ktUp va: Viaaui* namr gusa*. ša
riatu* .elektras (vedimai.. niaud>s<« 
MbcJu<Maq pagyveni niuuM1. l>u*emes- 
taa. akmen* p&mutna ? pėdu ir 1* 
colių aturiuL Grludja iHmrtnnnie eo- 
tnentlnėa. * Garu Uldomaa vista sa
lima. Kuro* nuujauriu )tat»> tuo. 1-tiiu* 
rmrrvenltiių —- I.lrnio* kieno* kuy- 
mnc* Ir cigarų krautuvo kntniųia 
17-<u« tr Wixxl gatve* i.rtnap muro. 
durfa Ir Inncnt aluolIntai. 3-tns pa- 
tryvcnltuc durja ir lašeni 
oluoHntal.

Itarduoalu saiun Ir blrsl 
kainu rinito kurt IhVHliuoJn J 
Ataiiuuklle tuojau* |

P. MAKAREWICZ, 
17b7 W. -17 gati c Ctiicaso. IU.

taippat

vidutine 
Kuro|ių.

fe J

A
I
Į

lniiMi .'j kLiuniliiy lukntuiii'iy tli 
nų Imtoj perpilu trijų gi-utkun’ių, ir diiueiau 
etikių mito nnt Ene!<’ Bmntl. negu nnt kitų visų 
pritniavt innirtų sudėjus j vienų.

Jeigu jtwų |»i«uut iicntsnku—jeipu kūdikiu nrnu- 
tr« vugvj. verkiu, iitImi iicnunuv ir piktini, piuaųgk 
mu* iibiidirii kujHiiiij ir gntini dykai iustnikcijnn 
s.ivo kalboje api< nuiitiuinių kūdikių, taipgi pen 
ki-MlcšimtN keltinų ptixlnpių knytn) npic kudikitm.

Kwn mpinlik apie užtrktinunii) cukraus ir pieno 
k: ’ui ir virimo reikalams! Etitrfe Brniul, deloi 
mvo genimo ir ntsaknnttiino, pnliuoKuom jus nuo 
cukninK. dar gi ji* vm pigomis ir lotinu siekia. 
Naudok Kagii Brnnd vinur kur rciknlingu cuknm ir 
pienas. Mėginki! jj

Ai* Labelt* Ir Vanta* 
rro Junr- ttanrantlja

Kll ryžių kiče.

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krauluv.

The Bordcn Company 
108 Hudson St. Nevr York

1NSTE1GTA 1M3T *|.
KIU ikinl-u 

K'irden’* člvap^mtcd Xi*k
Bardui, n condennod cuHcc

Ikkirpk kuponą, ražyim-k no 
rime knygutę tr prirdysk JJ 
uiuimt ŠIANDIEN.
Mr* .
Street
Clt> .
Stata

...Nurodymo! apie Valgiu* 
. Kūdikių Gerove

Pritilti kutl: •». •
Bord.a'a Multrd Milk

Uordun'* M ilk Cho-olate

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS «
Siuvu naujus vyrišku.1- rublis. sonu> taisau, ir spalvotu* 

dažau. Lietuvėj jias Lietuvi!

JUOZAPAS STULGINSKAS,

655 W. 18th Street.. Chicago. Illinois.

I

I
PARMOS z ŪKĖS.

Jau didžiuma* nvt nuatojo viltie* 
kud ntbu* atpiKlota* praoventm** 
Ir tmvclk tloaa. ne* not p*U vyriau- 
H>abc n tirt o Jo dariMivuai negalėdama 
■uraati Inida. K* Kalima daryti kad 
tn lSvenru* yra dnuK žmonių kad 
io nekenčia k**-d u<i f* riti oriai 
ne* tarmenal neperka matato bet 
du parduoda už k* Kaunmti Kūra 
kulną Ir rnuaų turtą* aus* kaadlcn 
ir me* turim linksma Kyvenitn, ne* 
noalKlrdl altnatiavtinal tatai Grr- 
iiliniilvjlv tautloėlal Jei kurie norite 
rntimu* gyvenimo tat iiyyiriklt mu 
furnm Jiet kur Kalima biiraall ircca 
vieta ne* reiklu ferma taip rinkti* 
patinkama kulp kad vaikina* rvntr-

i nuaipIrkM kur farmu o 
turtam tiri.iial utranėdintaa tai yru pa 
įminima* ryvenlKio kud a p* iredua 
bloga pačia tatai uira pataralm kur | 
gulima raruatl linluitm vieta nm MI- 
clit*ann lleturių uklnlakų tarpo me* 
čionai turim *u*ivlcnljiuiu« ir druu- 
ryrtru ir parapija* tr rtaokiua luul- 
Unkaoiinltnu* niuau kolonijoj Jau y- 
ra ir Kana turtintu lietuvių ūkinin
kų mes *a».i 
m otinerijų 
niaMtiu.
ir taip tolIuiL 
kreipti* prie 
kad ko kum 
rrlbrilni vien* 
čiul atirtieel mattdatnl liet orių <1 a r bi
tinu* ūkininkavime kada lietuvi* nu- 
atperka fartna tai | pora turtų Jau 
ta* namu* atrodo duUK kilok* me* 
T>aKoidau>*nic kad ko daurtauria do
rų ir dnrbičlų žmonių atvažiuotų Ir 
čia HTUKJVontO p** mua. Clrrtrtn- 
mi* ka* r.orčdann pirkit nke krrrip. 
kitara prie durų utciamtu žmonių o 
nu prie Unaudotujų agentų kurie ne 
pažjeta rnvvo n* Mielo lik doanll 
taigi knfpkHIra pilė *v. Antano 
irruajcyatra. thntrr Ml< hlg-iii kur. < • ... .♦ >.««« • .--i, MM MM, • •• m..M.M ■ ■ ,•••-
kluvvo tnc* turim lutu titulu niū
kiu* komiui Jo kuri jum* patartum* 
ir po laiku- nrnakrut kad agcnta* 
apgirta »f* 4*n* «t daugiau kur 
lunkluuata taip atritink*, ru dauginu 
inf«>r«i.%rlju -krelpklln* *uo aiireau:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigiin. 

c-o Ku. Daunoras

v- x

KVIEČIAMI LIETUVIAI PAS 
LIETUVIUS

Per Venini ule Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiame piningos )Migai die
nini kurso.

Taipgi siunėiiune tavorus 
j LIETUVA ir kitur pampi
namo Importine važiuojan
tiems i LIETI'VA. Baronu* vi- 
sus iegaliSIrus dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKCU.

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti į frimųm laika 
nnt lengvu išmokėjimų.

Visais reikalais krcijikite- 
pas

ohn J. Zoip A. M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 S. Hermitege Av. Chicago 
Tel. Yardi 145

tUža;,:*v ’.------’--------’ ‘ J J,KT *K
saldainių, lce crcam, cigarų, cigaretų, knygina, 
Laundrė office, ir dienraščio “Draugo” stotis pa
rankiausioj vietoj pas

C. 9- rt» *— • z» f w » rtl* F o *•« * * ** * 
OLCllllSlU VCJ TUI V11I1

1916 Canalport Avenue., Chicago, Illinois.

i ^ ****** f* 7* TS

Į pu tuniata
nolam t>**!*i

AGOTOS BARTUŠAITĖS
(Mažeikienės)

.. . - -l - ->* J-**
Už dujinės pamaldos atsi

bus Nek. Pras. šv. Marijos 
Baxn. 44 th ir 8o. Fairfield 
Avė. 8 valanda rytmėti. Kvie 
čiame visos gimines ir pažįs
tamus

Jau metai praslinko aplei
dai šį sviete. Miegok amžiaus 
miegu.

Atskyrė tavą mirtis, hkl- 
mas nenaudus Ir musų iirdis 
spaudžia skausmui graudu*.

Ilgu be teves liūdnumas 
troškina. Neužima kits vietos,

Atmindami tave, maldoms, 
ant šie svieto. Melsk prie Die 
vo dangui ir pnrengk mums 
vietą

Nubudę

tarpe turim visokiu 
kulp tai irmAirbyat.e 

Inilnu Malimu sulntni.biliy 
Jau inra ariirivaJoiu 
■irilrntailčlų reikalo 
liritrukrtK mes l>**>- 
kitam net svrtltiitau-

PRANEŠIMAS!
B
I
I 
a
■

B
■ f

JONAS ŽILVITIS persikėle j savo nauja narna su 
dirbtuvę minkštų gėrimų.

Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kreip
us šiuo adresų:

3308 —-10 Emerald Avenue., Chicago. Illinois.
Telefonas Yards 2512.

a
a
■

I
I
■ ji

Little Liver Pilis
v_voMta> nui b» 

Reikalingas Visiems 
Tikrai turi |mrira«>tna

Gimines.

i<r|TIIATt» < VAauOteAa

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

»r*u esravt iKK j»*«icr , 
EuROPEAK AmERICAK BnkE*U

L>»

fefe»fefefefefe»»*»*«fefeOfefefefefefe»fe«
RnrJ.1. »3f Ho. Avl.tarid lUv. Cbtraųm

Tvlctuca* tlayiuarferi S&44

DR. A. A. ROTU,
Ru**, tniljK'jM ir itilrnrga* 
Npr<-Ij*u-U»- MlrtcnUų. V > riikų 
Vaiku ir vtau <4uunlU>ų llffu 

<MUm: SMM trt*. HaMiKi *U.. CMiaao 
Ti-e«-foon» l>ro«e» ti»5

VALA-TOA*. IO— Ii I7»o *—> I*» 
pirių 7—a vos. Si-MUcotta IO—U a 
•••»•*♦• •<•«>*€ •« c«

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

.'Kulka
M*a*> Mom>*

Maūt Kaina



4 ‘ DRAUGAS

I

Iš TOWN OF LAKE.

Antradienis, bal. 13 1920

CHICAGOJE. | Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

jĮiBiiiiiiimaBmmMMimBMaiiieiKHHSBRMisKBHiia

jį.,,..—...--------- --------------------- --------- ------------------- ------X

KATALIKIŠKOS ŠVENTES pasidavė rankos pini 
------------- GŲ PASISAVINTOJAS.

Antradienis, bal. 
šv. Hermenegildas.

Trečiadienis, bal.

13

14 d 
šv. Septyni šv. P. M. Sopuliai.

---------- i i . . .. 
PRANEŠIMAS

z"

Alumnų i kuo]ws susirinki- 
mns bus utnmink<'. I»nlnndy.io 
13 <1., 1 tevis S^nare Parko sa'c- 
taiueje, 7 ;ĮjU v ui. vakare.

Alumnai malonėsite snsirin 
kti, nes turime <lang svarbią 
reikąlų būtinai aptarti.

Valdyba.

Ne Slėpki!
Pinigu Troboje -■

a
d., -------------

Buvęs vien -prezidentus ban
ko* Sbmditrd Tnist and Sn- 
vings, Jhiiivs II. Milės, pirm 
penkių mėnesių, išeikvojus n- 
nie $MMUMM), prigulinčių ban
kai. pubėgo iš Chicagos, Visoj 
šalyj buvo ieškomus. Aną dio- 
ną jis pat.- pasidavė policijai 
mieste Rockforde ir tuojans 
Iuirvežtas t'liicagon.

Ligi bylos Ims Inikonins 
kalėjime. Nes niekus nejmdeda 
parųnkos.

Milės turi moterį ir <iu ma
žu vaiku. Moteris 
gyvena pas savo 
moterimi jis rimui 
Sakosi, jum onnli
tikti. Nes tuos vaikus jis ]»a- 
dnręF nelaimingais.

*1

VEDA TARDYMUS DĖL PA. 
BRANGIMO BULVIŲ.

________
Bulvių “peckui” šiandie ima 

nta po $1.35.

Chicagoje jau ir bulvės ke
linio 

Pirm

A.
Chicagos Apskričio (Kat. Vie
nybės Centro) mėnesinis su
sirinkimas bus antradienyje, 
bal. 13 d., vakare, Dievo Ap- 
veiidos parap. svetainėje, Chi 
cago. III. Skyrių ; * draugijų 
priklausančių prie Federacijos 
atstovai malonės kuoskaitlin 
giausiai atsilankyti. Kviečia 
mc katalikus veikėjus bei vei
kėjas. Valdyba.

L. R. Kat. Federacijos

PRANEŠIMAS.

<>i vn > į A ni-i]M>rknmns.
kokio mėnesio suvnrto- 
bulvių ••jM-ckui” mokė- 
apie 70 — 80 centų, 

jn't rribninn.inTnn

Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas bus ketverge, lialnmlžio 15 
d., hnžnytinėj svetainėje, 7:80 
vai. vakare. Visi nariai teiksi
tės atsilankyti, urs yra svarbių 
pranešimą. Meldžiame laiku 
susirinkti.

L.

5

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje |

■mmimmbb _Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

♦fijai I 
dnvo i

Bulvių pirkliai tą pabrangi
mą pateisina streiku ant ge
ležinkelių. Ib‘t daugeliui nėm 
paslaptis, kad ir 
tu ėin užtektinni 
tatoma.

Pranešta, kad 
agentai 
ta r<ly mus. 
ti, ka<l tas neduos pasekmių, 
varg<lieninms nebu> paleng
vinta.

Valdžia tardymus pradeda 
ir npie tai Įinskelbia, kuomet 
ncapsiginn pakeliamų žmonių 
nusiskundimų.

Nereikia .-akyli, kad tie tar
dymai butų vpilnmi be tikslo. 
Bet reikia pripažinti, kad jie 
neduoda pasekmių.

Taip šiandie yra ne tik su 
bulvėmis, bet ir su kitais val
gomais produktai^.

streiko ine 
bulvių pri<

S. Valstijų 
tuo tikslu pradėję 
Iškalno reikia žino-

GELEŽINKELIAMS REIKIA 
x .600 MILIJONŲ DCLIE- 

RIŲ.

Aną dieną Chicagoje turėjo 
suvažiavimą f»5 įvairių gele
žinkelių k<HD]Hinijų preziden
tai. Jie paskelbė. kad jei ge
ležinkelius pastatyti prieška- 
rinėn padėt in, reikalinga tuo- 

. jaus kompanijom-' gauti 6(X. 
. milijonų dol. Tuos pinigus 

turi duoti vyrinusyliė.

-PLĖŠIKŲ AUKA MIRŠTA 
LIGONINĖJE.

Aną vakarą trys plėšikai 
užpuolė praeinantį Arnoldą 
Meinratb, 60 metų, 5f<21 Cnlu- 
met avė. Plėšikai senį apiplė
šė ir baisiai apmušė, šiandie 
jis marinama-. Av. Bernardo 
ligoninėje.

Tuo tarpu |K>licijn tvirtina, 
kml dėl prob ibiei jog Chicago- 
je įsuiunžėjusios piktadarybės.

10 d. 2 
m. am- 
Kauno 
Tvėrių 
kaimo.

A. t A.
G. GRINEVECKIS

Mirė balandžio 
v&l. po pietų 55 
ži&us. Paėjo iš 
gnb. Telšių pav. 
parap. Gielžičių
Amerikoje išgyveno 28 
metus. Paliko vieną dūk 
terį Albiną 17 metų Lai 
dotuvės bus utarninke ba 
Uuidžio 13 d. iš šv. Jur
gio bažnyčios 9 vai. ryte 
į iv. Kaži m. kapines. Ve 
lionio kūnas randasi 3262 
So. šdorgan št. Visi ginu 
nes ir pažįstami nuošird 
šiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudus duktė Albina 
Grir;e’'eckaitė.

su vaikais 
tėvus.* Su 

i nnti vilos, 
gėda susi-

KALBA APIE PASAULIO 
PABAIGA.

miestelyj Zion Cit.v sektan
tas Voliva savo pasekėjams 
pranešė, kad pasaulis pasibai
gsiąs gyvavęs ligi 1925 metų.

Amerikoj yra dang tokių 
koniedijantų.

IŠKRAUSTYTA SVAIGA
LAI.

Plėšikai aplankė vaistinę 
po num. 2751 No. t IVestern 
avė. Išnešta kelių šimtų do
lierių vertės svaigalų.

NUODIJASI MEDINIU 
KOHOLIŪ,

AL-

Keliolika ru.-ų darbininkų 
k> num. 3325 We-t 38 gat.. 
iraeitą Nokinndien] ] ui minėjo 
iravoslavų Velykas, pasivai

sino mediniu alkoholiu ir de
šimts iš jų susirgo.

Pašaukta policija kelis iš jų 
pristatė ligoninėn.

MIESTAS ATSISAKO IMTI 
GATVEKARIŲ KOMP. 

PINIGUS.*

G nt ve karių kompanija aną 
dieną mėgino miesto valdinin 
kailis induoti du čekio — $1,- 
447,362. Tai miestui prigulįs 
|H*lnn» nuo kompanijos.

Miesto valdininkui tečiaus 
atsisakė priimti pinigus, pa
tariant miesto advokatui.

Kol miestas veda bylą prieš 
kompaniją, sako advokatas, 
negalima priimti pinigų. Priė
mimas reiškia pasidavimą 
kompanijai.

Kaip žinoma, miestas prieš 
kompaniją paduos bylą augš- 
čiausian šalies teisman.

GAUDYS GALIMUS PRA 
NEŠIMUS NUO MAR

SO.

žemės.

Londonas. Imi. 10. — Apie 
balandžio 21 dieną planeta 
Marsas bus arčiausia 
Bi’vielio telegrafo stotims
visom pasaulyj induotos ins
trukcijos su bal. 21 per tris 
sekančias dienas gaudyti vi
sokius nežeiniškiis aparatais 
įsigautus pranešimus. Norima 
patirti, ar kartais ne]Mtduoda 
kokių ženklų tos planetoj gy- 

: ventojni, jei tokio ton yra.
----s---- :—-r—1-------- . .
I VTMAt HMOK1TK'vn*HZA><ai T»«rrKM.

lMs«m m s Miaraš*. k ULAlrHdta luslatiua 
‘ »«*••««» *»^***w aosasvaM »«•-
I rtapmanU. Uakia l*iamk« Atv»«
gjaokit* ar ra*T*>t*

lanki* 'Snn.it.inkk Atra- 
t*Wt Ir*

M*Ue llamrr < Al*«e 
IM N. ttrO, Mr. Ctlraca.

PIRKITE \
| hlETUVOS PASKOLOS 

BONUS

n t

I

Patėmijęs “Draugi;” prane
šimą apie Mirgos istorinio vei
kalu suvaidinimų, išsiilgęs lau
kiau paskirtos valandos. I? to 
ką buvau girdėjęs apie p-lę 
l'iię Babickai tę, daug išsivaiz
dinau. gi nemaža tikėjausi, 
tiesiog savo vaidentuvėje ne- 
mielaširdžiai reikalavau laimi 
daug iš garsios artistės.

Visi manu, gan aštrios vai
dentuvės. jnusmai. troškimai 
bei sapnai tapo pilną pilniau
siai patenkinti, pasotinti, užža
vėti.

P-lė l’nė Babiekaitė tai tik
ra. gabi Imu išsilavinusi artistė 
su genijalei maloniomis vaidi
nimo jiegomis. l’aš ją, tarsi, 
įgimta mimika, stebėtinai na- 
turalė gestikuliacija, retai su 
geldama balso bei dikcijos mo 
dulincija.

Čia ją matai užžavėjančią 
veidmainiavime, ton galingą 
net ir savo valdovams įstatų 
davėją bei vykintoją, kitur kla- 
jojimuose, prieš šmėklą, neper- 
viršinamą, drąsią liesuti mamai 
iicpajudinaiuą pasišventimo 
narsume, ‘karžygiškos valios 
jiega su panieka pasmerken- 
eią visokią niekšystę. mirtyje 
regi ją triumfuojančią pergalė
toją. Tokios, tai, uors trumpai 
nupieštos, p-lės Vnės Babickai- 
tės artistiško^ jiegos bei gabu
mai.

Visuose kituose vaidytojuose 
žiliėjo josios įstabių gabumų 
atspindys.

Tntai ncjstnbu, knd-droina 
•Mirga” užžavėtinni pasotino 

visus, istoriniu, musų garbin
gos praeities, dvasiniu penu.

Publika galėjo būti kiek 
s kaiti i ogesnė. Matomai dar vu 
suomenė i tęsusi] i&žinus su plės 
Babickaitės gabumais, gi po
draug ir su tikro vaidinimo 
svariai.

Valio, gabi artistė! Nenuil
stančiai pink sau garbės vaini
ką kuodažniauriai dorais spėk 
takliais.

Tėmijantū.

ATSIŠAUKIMAS.

Chicagos ir apylinkių L. L. 
P. Stočių raštininkai malonė
site priduoti savo antrašus, ne* 
turėsime svarbių susinešimų 
dėl pasekiningefnio pnškoloN 
darbo.

J. A. Mickfliutuis, 
Chicagos ir npylinkią 
L. L. P. Apakr. rašt., 
4410 So. Richniond St. 
Telefonai: McKinley 
1833. McKinley 2797.

MOKSLEIVIŲ DOMEI.

Amer. Liet Rymo-Katalikų 
Moksleivių S-mo ChicagoK Ap
skričio dideliai svarbus susi- 
nnktmas pyks šiandie, t. y. 
utarninke, balandžio 13 d., Die
vo Apveiidos parapijos svetai
nėje, 7:30 vai vakare. Visus 
Chicagos ir apylinkių mokslei
vius kviečiame suvažiuoti.

Valdyba.

Valdyba.

v * t»w

L R. K. Igibdaringos Są
jungos S-1 a kuo] m laikys mė
nesinį stisirirkhną šiandie, ba
landžio 13 d., 7:30 vai., para
pijos svetainėj, prie 44-tos ir 
So. Fairfield Avė.

Visi nariai privalo atsilan
kyti j minėtą susirinkimą, nes. 
yra daug svarbių dalyką dėl 
svarstymo.

Valdyba.
■ I ■ ■
RED. ATSAKAI.

A.L. K.-K. S-mo Chicagos 
Apskričiu lašt.. Mt»l. Ajikv. dr- 
jai No. 1 (Chiragojr). Paskel
bimus gavonje sukatoje, kadn 
suhatinis “Draugo” numeris 
jau buvo išėjęs iš spaudos.

-I. J. Znmkui, S. A. I., Kar. 
rašt. (Chicagoje). Paskelbimą 
gavome suimtoje, kada panedė- 
lio numeris buvo presoje.

4- Balčiūnui, Ciceroie, Tam
stos pranešimą, rašytą 4 ,|„ 
kurį -norėjot, knd tilptų 
prieš 6 bnl., gavome vakar, 
bal. 12 d.

»
Daugumu nusiskundžia, kad 

paskelbimai “Drauge” netel
pa. Redakcija nekalta, kini jm- 
skelbimai ateini po to. kaip 
dienraščio numeris, kuriame 
turėjo jmskelbimas tilpti, luiva 
išėjęs iš spaudos. Kai kadn, 
gal. jiašta suvėlina, liet dauge
lis dr-jų raštininką paskelbi
mus ]Mirašo ir imsiančia tą die
ną, kaila jau jis turi būti deda
mas dienrašti n.

Gerk dr-jų raštininkų prašo
me paskelbimus visados išsių
sti dviem dienom anksčiau tos 
dienos, kurioje tie paskelbimai 
turėtų tilpti

dėl
aDsaueos 
naudos

g
■
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Peoples Stock Yards Statė Bank
f

Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

■ dolierių; esti saugiausi viela pasidėt im ui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai darbininkų 
pasideda savo pinigus musų banke.

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j

’FEOPLESSBANKĮ
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS !
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. J 

Ketvergo vakarais, nuo 7 iki 9 vai. Suba’omis nutf 9 vaL 
ryto iki 9 Tai. vakaro.
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PRANEŠIMAS.

Dr. M T. STRKOLTS I 
USHMHOyAytoJa* U Ch>rwva« ayvrtuiuo vt*<« | ♦m <*1U** J'mIu C»U tt. <3rd Mr**<_ T*L MrKln>«r MI odMi-itai «r, ana m. UI Ir w*Mi r*4-> V*i*bA«i: l»rnn Ik1 t po plata. «tM IMI I <:>• **kav* K*d*Uoml» • Iki U rytai* Į T*L Boair.am !*•
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S. D. LACHAVICZ
t-leiuvy* Graborta, r*t*m**Ja, Ul> <»<«•* ko piriaaal*. K*O<*>* nMMBlu ai- *ta*ktl. c :u*no dorini t.uieta utasaSAlall 

2314 W. 23 PI. Chicago, DL
TeL Omai »1»0.

tin

Dr.A-BURKE 
(Lietuvis) 

41B W. Markes Mr.
rottmlile. Pentį*, 

vtaotnla Itgomla priima 
Nuo I Iki 14 vai. ryto 
Nuo I IU I vai. po piety 
Nuo < iki I vai. vakar*.

aoo

DR. J. SHINGLMAN 
. Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4930 W. 13 St.
K*mp. 4* Oourt 

Rea. m* W. 4» AVcnas 
Telefonas Cicero «•»!

OP-bo Cicero 49 
KALIJAME IJETITHKAI

DR. S. NAIKELIS

—■ ■■■—■H
Talalotuta PutU-at* C#

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAU IR 

OHIRUHGAR 
Oftaaa tini Mtcklgaa ***.

Adrnoa S:M Iki I taryto — 1 Iki 
1 po ptatu — Utį Takam 
NadMloml* nuo II Iki U taryto

; Į- .............. .

Po valgiui nautmMk. k*d genus 
■lai ratataa tavo aklinai yra KATO- 
N1C. PnUtallna vtaua naamagumua
au vi riklu lino. o ta* rataki*. kad rei
kia panorint! v:*n*. Hari!uodam* 
pa* viau* *t>tl*Komi*.

■
■
R

I
■
I
■
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
OOm» Uldllutp:

29 South La Baile Street
KamUarta 1S4 

Tel. Centrai «S»0

S
■■■I
81■
I

'X K-

Dr. G. M. GLASER
Praktikuota II motai 

vn»a aias rra. Monr*" "*• 
Krrte SI ro M.. CbKaLfo. III

Sl’BClJAUVTAJt 
Motartaky. V>rtak«. 1*11*1 etro 

DlUcų U<V*
OFISO VALANOoe: Nuo » ryte 
Iki It. ouo IS tkl > PO piat. ouo • 

Iki t valandai vakar*.
NadJUomir nuo • Iki > po pi«*_

T*S*foaaa Yarda 417

r

FARMU EXKIURSINAS
Pirmas cikiarvinu šių metą ir ntidarynutii sezono, farmu pirkėjams lietuviu kolonijoj. 

VOODBORO WI8CON81NE. (Randaai 7 mytea piet-vnkariua nuo didelio parietavo miesto 
Rhin<4ali«V*rin Irnrimio vr» >lmi«rvl>A vianlrni Hiriitnvht — fahrElrn lr*»,,♦«»—l*, i»o- j,
kitokiu jgtaigti.)

ExkiunriiMis-i&važtDvinuMi Kurengtaa per didžia oria 14c tu vi žruifa panlavojimn liendrovė l*i- 
berty Ijmd & InvesUnent Co. Zeniiu-l'kių Saviniukų-

IVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENA, 1920 M
Visi suki rinki! c į bendrovės ofiso ne vėliau kaip 2-rn valanda po pietų, nes trelnaa išeina 

5-ta valanda nuo North W«Ktcni stoties Madiaon ir Clinton gatvių. Kelione Itykai visicnis kurie 
lik pirklį formas.

Sekančia diena su baloj balandžio 17 diena, btu puikus pavasarinis balius Woodboro viešbu- 
tyj {Hotelijc) su prakalbomis, šokinta ir Lietuviškoms dainomis. Bus puiki manikė po vadovys
tę W<x»dbom Oricestroa. Jfnnga Ir pietus faunu pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrorė paskyra 3000 akrų geriausios žemes Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt iš- 
parduetn ant šito rskiursino už stebėtinai žema kaina, kad pamatęs jokiu budo neiškęsi nepir
ktu. Prekes nuo i 15.00 ir augšeinu už akeri perkant nemažiau 40 akru nr dauginu, nnt Inbni 
lengvu ifcnokejinm. Žeme prieina prie gerą keliu vieškeliu puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žavią, nrti miestelio kuriame kričiau jau yra lietuvių bisneriu ir dar yra proga daugumui ati
daryti kitokius biuiiun. Uciežinkdio atotia ani virto*, pačia, mokyklos ir U t. žodžiu visi paran
ku Inai kokie lik reikalingi.

Pirkumcjai farmas nuo heudrovės gauna daug visokios psgeibo*. Duoda gera atuha miestelije 
gyventi per viena mels dykai, pakol aavo paaibudavoja ant saro žeinra. Duoda 5 akrus dirb
to* geros žntnra pirma mrta dėl pasraėjimo ir pamsodinimo reikalingu ilulykn. Duoda arklius 
kelioms dienoms, dėl prasidėjimo lauko dirbti ir dnng kitu pagvlbu.

Tiunista nieko nelaukdamas mesk viską ir vužiuok ant šito cxldormno nes turėsite geriausia 
proga pigiai nupirkti r išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti.

Talp-ri parUdomta ttaur c*i*vn Hdirtnu tarmn mi b*dl*k«l« cn«lta» nurttno. ir SH*f* rtiaimmu

-

U
Oalima ganll ilulelian*- pnUrinklon-. Artimoj apie llnkėj

kurie %aRDoailc aut *Ho rkMnndno. Tai malo tirkllc pnutrali j tandrorfe ufka keliom* dienom, 
pirmiau. VW kurie <r tetiale nr < hk-nrojr tai galite Uolai laLlnoU am tarnui j tt oodburo tt In. o ie
nai »t«d nunlliknimr ir linkrnnnl talka pmlrl.lme. AUdtauMte imm: •

LIBERTY LAND & INVESTMEMT CO. 
3301 8. Halsted St. Chicago. DI Tel Boulvard 6775
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