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Atsistatydinimas
DIDIS AIRIŲ TAUTAI LAI

MĖJIMAS.

Matyt, atmainoma anglų 
litika.

po-

I

P

►

Dublinas, bal. 15. —- C’ia iš 
Mouut Joy kalėjimo anglų 
valdžia |Niguliuus paliuosavo 
64 badaujančiu* airius, poli- 
tikiniu* prasižmgėliiL-.

To pasekmėje tuo jaus visoj 
Airijoj atšauktas generalis
streiką*.

Kaliniai palinostiota prieš 
Airijos valdytojo, lordo Fren- 
cli, norų. Aną dien^ čia at
keliavo naujas. Anglijos kn- 
riuomenė* vados, gen/Marre- 
ady. Po nikeliavimu jin tuo
jau* snsirnaim* mintimis su 
Anglijos vyriausybe. J r po to* 
velkiai pnskt-Udas paliuo^t-l 
rimas kalinių.

Gal pasitrauks French.

Staigu.* jialiuosaviinas luc 
liaujančių airių kalinių reiš
kia politikos almninn Airijo
je. Toliuns reiškia, kad, nia- 

_ tyt. Airijos vaidytaūu lordas 
French, pasitrauks iš užima
mo* vietos.

Lomias French visas laikas 
stipriai Movėjo už tai. kad 
nepaliuosuoti kalinių, nežiū
rint blogiausių iŠ to pasek
mių.

Bet jš laindono pareina ži
nių, kad Anglijos vyrinusybi* 
j guliu vusj naujų kariuomenės 
vadų. gen. Marready, įvesti 
Airijoje naujų politikų. Tuo 
tikslu jam leista čia laisvai 

, veikti, bi tik apraminti šalį.
Gen. Mncready čia atkelia

vęs tuojau* ėmėtd vykdinti 
♦<nvo pažiūras. Ir tų pradėjo 
pidiuosavimu Itadnujanėių ka
linių. f

nfią naram na Imlininma

74 kaliniai paleista iš ka
lėjimo vakar vakare aplink 
penkine Juos sutiko j *nvo 
glėbin* tukstautinės žmonių 
minios.

Kaliniams buvo neupsako- 
ntn* džiaugsmas. Nes su bado

Į streiku no jie vieni sau kų 
j laimėjo. Jie aavo tautos rei
kalu* žymiai pastūmėjo pir
myn ir didesnėn viešumon. 
Laimėjo kovą ir Airijos dar
bininkai su generaliu streiku, 
kurs tęsėsi dvi dieni.

I’alinosavns kalinius, ap
link kalėjimų/pnTmikinta dyg
liuotos vielų (voros. Iš aplin
kinių gatvių prašalinta tan
ko*. Nėra dnugiau pntrrdiuo- 
janėių kareivių. Miesto gatvė*- 
se ramu, sugryžo normai« 
gyvenimas. / •

Nežinia, kaip ilgai taip bus.
Nes no visi kaliniai paliuo- 

-liūtu. Kiti dar palai komi ka
lėjime. Ir pa tiems paliuosno- 
tiems, anot žinių, neiluota pil
no* ItiiAvė-.

Kiti kitaip sako.

Yla žmonių, suprantup.’-ių 
visų^ėtn ir Anglijoje padėtį, 
tuikoj kad Anglija neatmai
nysiant i savo vedamo* politi
kos .Airijoje. Sako, dėl kitko 
paliuosimla badaujantieji ai
riai kaliniai.

Anglija, būtent, pahngu-i> 
generalio streiko ne tik Airi
joje, lwt ir purioje Anglijoje. 
Nes vaknr jau buvo knlbainn 
apie genvndį streikų ir pa- 
rioje Anglijoje. .

Tomis ilienoini* čin buvo 
atsilankęs nacijonalčs geložin- 
keliršių unijos generalis sek- 
ndorius James Henry Tlio- 
uiils. Jis yra Anglijos parla
mento narys. Kalbėdamas čia 
darbininkų susirinkime jis pa
rėmė badaujančius kalinius jų 
pusi keliu i inu<JM> Inikytics 
padeutinųjų,

ligi

ŽUVO DU DRĄSIU
LAKUNU

r

bnl. 15. —Italu lakūnu, kapi- 
tųnn* <Jordc>ro ir leitenante-* 
(JraAsi.kiiriedii skrido iš Rymo 
į Tokyo. žuvo •ytiniam šone 
Persijos užlajos.

.Jiedu perskrido užlają ir 
mėgino nusileisti. Tuo tarpu 

I Raktum* rtaign ,«nW»gė ž»«mėn 
ir žuvo lirųsnolin.

PASIKĖSINTA PRIEŠ 
CARRANZA

l

Vakar Chicągojė po 
mirguliavimo mirė Roger C. 
Sullivan. kaip vietos, taip vi
ntai mirti tas »w>r «lnnw1 tnetn 
stipriausia* demokratų parti
jos vadas, Ėjo 59 metus. Paė
jo iš neturtingos katalikiškos 
šeimynos. Bet paliko kelių 
milijonų 
kai.

ilgo

Agua Priete, Sonorn, .Meksi
ka, bnl. 15.—Cin gauta privati
nių žinių iš Mviico City, kad 
(erini anų dieną buvo pasikė
sinta prieš prezidentų Oarran-

vertė? turtus. Mirė, 
tkščinni* kataliko-* 
■f •? Ti* ',j' " • ’

Valstijos milicijos 11 pulko 
fiou kareivių vakar pasiųstu j 
KeM'aniM*. III., kur Walwortli 
Manufactiiring Co. dirbtuvėse 
streikuoja darbininkai. Buvo 
keliamo* riauš<'-s, kontpiinija 
dn«'b”W «-tn-fro'I-t-'’?
7,ius.

ARMĖNAI PADAVĖ VAL 
STYBĖS SEKRETORIUI 

MEMORIJALĄ.

Reikalauja pripažinti Armėni
jos respubliką.

Washington, bal. 15. — 500 
buvusių armėnų kareivių, kat
rie buvusioskarės metu tarna
vo Suv. Valstijų armijoje, va
kar čia vaistytos sekretoriui 
indavė niomorijnlų. Rvikalnu- 
jamu. kad Suv. Valstijos pri
pažintų Armėnijos respublikų.

MĖGINS PADUOTI ŽENK- 
LŲ MARSUI.

O gal pavyks nuo Marso gau
ti žinių.

Omaba. Nebr., bal. 15. — 
Amlierst kolegijos profesorius 
Durid Todd sutiko ateinančių 
savaitę Stevenso balionu pa
kilti augštyhėsnn ir iš ten 
signalizuoti planetai Marsui, 
arlui pagauti nuo Afarso ko
kius nors signalus.

Manoma pakilti 59,000 pėdų j 

auuštumon su ivairianaials 
moksliškais intaisyniais.

Ateinančių savaitę, apie ba
landžio 23 i L. Murens bus ar- 
cinusin žemės.

BOLŠEVIKAI NORI IŠGAU
TI GEN. SEMIONOVĄ.

Jis šiandie yra Manchurijoje.
Pekinas, bal. 15. — Rusijos 

bolševikų valdžia jr.ireikalavo 
Kinijos išduoti rusų generolų 
Semionovų, kure Kibc-rijoje 
buvo užėmęs admirolo Kolča- 
ko vietą ir kure šiandie yra 
Manchurijoje.

Kinijos vyriausyb*'* atsisakė 
išpildyti bolševikų reikalavi
mų. Ir |N»draug praneši* Se- 
mionovui. kud ji- ou savo ka
riuomenės liekanomis nusigin
kluotų. arba tuojau- apleisiu 
Kinijos teritorijų.

Gen. Semionov su savimi tu
ri neskaitlingą būrį kazokų.

GAISRE ŽUVO MOTINA SU 
KETURIAIS VAIKAIS

Zanesville, Wi5., hal. 15. — 
M re. Julius Kutx *u ketonai* 
vaikai* žuvo liepsnose fmkitu* 
gaisrui formoje už pusantro* 
mylios nuo Delavnn.

' GUATEMALOJ PASIBAIGĖ 
REVOLIUCIJA.

BrusscUa, bal. 15.—Vokieti
jos mieste StnlberRo rhemika- 
lijų dirbtuvėj ištiko baisi eks- 
pliozija. Pranešama, kad 200 
žmonių žtrvę.

Kol

reta čia informacijų, knd Gua- 
tenmht rrepublikųj pasibaigė 
revoliucija. laimėjo revuliuci- 
jonieriai. Prezidentą* Cahrent 
atsisakė iš ūžimai ims vietos ir 
sutiko apkirti žalį.

Pirkliai perspėjami neplėsti 
žmonių.

■--------
Washmąton. Imi. 15. — SUn»i. 

ko aut geležinkelių nirtu teis- 
dnrystė* ir'karės dejuirtamen- 
tu nnspren<lė U-ndrai veikti 
•m 1 'k-dneethAtk v’Hmnv'- 
nei.

Kares <!e|mrtumentns kai- 
kuriuose m\o centruose, kaip 
tai Chieago. N«-w York ir ki 
tur. biri maisto >an<li*lius.Kni-1 
kuriuose sandcliuos,* yra mai
sto perviršis. Tas maistas to
mis ilieiminis nebrangiai bu*1 
panlavinčjamus žmonėms, kuo' 
met į didesniu- miestus mies
tas ncprivcž.-iiiuis.

Sakomu, bus parduota daug 
įvr.iriausios.rųšies mėsos, kaip 
ša] lytos, taip hlešinė.*e.

Toisdarystė* departamentas 
k»ivo keliu j>askell>č [lerepėj:- 
mų maisto pirkliams, idtmt jie 
saugolusi plėšti gyreen‘ojns. 
imdami peraugsiąs kniauk 
valgomus produktus.

TALKININKAI KRAUSTO
SI IĖ BATUMO.

tiž

Konstantinopolis, Imi. J 5. — 
| Batui no pakraščius išplaukė 
anglų karną laivai. Jie pagel
bės savo kareiviams aplėkti 
tų miestą. Ne- miestas Ratiliu.' 
garsus žibalo versmėmis, sa
koma, veikiai teksią- bolševi
kams.

respublika nusprendė 
ginties.

Nogales Sonorn, bnl. 15. — 
Nauju.- oūUui'**,- icspubliku- 
vyriausybė painfonnuota, kad 
Cnrranza prieš atskilusių So
norn siunčia kariuomenę.

t ■.’iui* dulig laiko lai ka
ri uomenci pcriuaršuoti per kai 
nuotų šalį ir pagalinus prieiti 
prie svarinamųjų per kulnus 
l»erėjiinų. einančių j Sonorn.

Tuo- perėjimus sonoriečini 
f'Ttifikiloja. Ten turės įvykti 
pirmieji kariaujančių pusių 
susirėmimai. ,

Jei Carranzo.- kariuomenė 
negalės prasimušti perėjimais, 
tuomet ji.- nieko ncfuidnry* 
Sonoros respublikai.

BOLŠEVIKŲ AGENTŲ ŠUO 
KALBIAVIMAI.

Api4* iš,; Itū

siiinkime.

NUSKENDO 8 AMERIKO- nuversti. 
NIŠKI JURININKAI.

Hu včaa, imi. 15. Msin- 
zanillo uoste nuo vieno ame
rikoniško karės laivo S juri
ninkui plaukė valtimi. Valty
je išliko ekspliozija. Visi ju- 
rirųnkni nu-kendo.

100,000 BEDARBIŲ DETROI- 
TE.

Detroit, Mich., hal. 15. — 
D«*i -treiko ant geležinkelių 
viii bvdarbinujn apie 100,(NK) 
žmonių.-Daug žmonių nedirba 
ir Fordo automobilių įstaigo
se.

Neišvengiama Civile Kare
9

Sultono valdžia mėgina veikti 
prieš nadjon&lirtus.

Konstantinopolis, hul. U. — 
Turkijos vyriausyla* deda pa- 
akutines pu-langas pasiprie
šinti turkų naci jonai i-;tų veiki
mui. Išpni'lž.ių mėginama gra
žiuoju intikinti nurijonalistus. 
Tuo tikslu daugiausia darbuo
jasi naujas Turkijos premje
ras Damnd Ferid paša. Jį pa
remia pats sultonas.

Turkijos vvrinusyls* paskel
bt* dnr kitų prokleumcijų. Sa
ko, jog naci lonaJirtų veikimas 
atneš Turkijai pragaištį. Rei- 

i;-------- . <a«ax*
klienus naci jonuli štai imi d ė tų 
ginklus. Sako, jei jie to nepa- 
durysių, tuomet vyriausybė 
imsis aštrių priemonių prieš 
sukilėlius.

Be to. šu-ik ul-lslnin. vvrimi- 
*in- turku dvasiškis, pnskelhė 
ntsiHepimų j vi“ii« Inrktis. Sa
ko, kiioiucl -ultamts |mskelhs 
mobilizaciją, turkai privnfo 
klausyti. Katrie paklausys, ko
vo* už stiltnnų ir žus. tie bti« 
priimti didvyrių eilėsna.

Reiškia civilę karę.

Toksui sidlnno vyriausylss 
veikimns reiškia, knd tnmi|x>j 
ateityj gali uŽsipliekti eivilė 

V*** H•••!*•»• v*h « «*• ••••« »«»> 
eijannlbtai nusprendė nepasi
duoti Kon-tantinepolio vy
riausybė- užgaidom.*.

Tuo lahjnus karė neišveng- 
tina, nes nacijonalirtai įsteigė 
naujų Turkijos valdžių Ango-

Perspėti 
trauklų 
prie savo 

į.-aky;«

VVashington. Imi. 15. — Va
kar sekretorių kuhiueto -u»»i- 
linkime. kuriam pirmininkavo 
prezidentu- WiL<sonns, genera- 
lis prokuroras Palmei indavė 
dokumentų, kuriais aiškiai pri 
rodoma, kad šiandieninis strei
kas aut geležinkelių — tni ni
šų bolševikų agentų darbas. 
Tie agentui daugiausia sure
krutuoti iš indust rijai istų. To 
streiko tikslas — šalyj pu- 
kelti betvarkę, sukelti darbi
ninkus prie.\ vyriausybę ir 
pastarųjų jiabaigoje mėginti

j Tie surankioti prirodymui 
prieš ‘radikalų veikimų čia 
pakėlė didelę sensacijų. Ir su 
šiandie visi jau kitaip žiuri 
j streikų ant geležinkelių. Nes 
streikas vedlinius -u bloginu- 
ainis tikslais. Streikas mmu- 
torizilotas geležinkelių darbi
ninkų organizacijų, bet pa- 

i keltas bolševikų agentų.

Susirinkimo pasekmės.

Kabini to susirinkime y.p*»i« 
denlas AVilsonns autorizavo

1 genejnlį prokurorų jw>kelbti 
(perspėjimų streikininkam.**, 
kad jie tuojau* pertrauktų ry
šius su radikalais agitatoriais.

j----------------------------------------------
PRAĖJO ANGLŲ-PRANCU- 

ZU KRIZIS.

roj, kur nerimaujančių dervi
nių violas Konia paskelbtas 
ši‘ik-iil-Jslainii.

Aitus nauja- turkų dvasiškis ■ 
: paskelbė j turku.- manife-tą. I
Ilentineijuojn ji* stiltanų. kai
lio nnglų vyriaiisyta’** in.-tru-1 

I liuoitą.
Nauja# fieik-ul-Iriam savo

; manifeste pareiškia, kad sulta-
I nns M idiomedas VI netekęs 
: dvasinių spėkų, kad Konstan
tinopolis užimtas svetimų šalių, 

j kariuomenės, kad siiltanu- vei- i Tas 
■ kiijs tos kariuomenė* 
spaudoje.

Sultana* be pajėgų.

juos, knd jie per- 
streikų ir sngryžti 
unijų.
gvtivi iditiiu proku

rorui tuojau* imties kuoaš- 
triausių priemonių prieš nu 
dikalus agitatorius. Radikalu*

I į))liei-iiu> paduoti krituimum^ 
i teisiiuin. gi radikalus svetim

šalius deportuoti.
Mušti tidegraCo visiems 

naujai paskirtiems geležinke
lių ilnrho tiuylmitis nari.- 
kad jie k liovei kiaus silsi)’ 
tu \Vashingtonnn tarties utį 
ko klnusinie.

Iš dokumentų l»e kitko j»- 
aiškėjo, kad radikalui agen
tui Suv. Valstijose ruošė a- 

i la-lnų sukilimų, kurs turėjo ‘ 
; prasidėti su gegužės 1 d.

Streiko bėgis.

Patie* streiko padėtis. *u-
■ lig pranešimų, yni tokia: 

Cliicuuoje vi* daugiau sirei-
i kininkų sugryžta dnrlmn. Ant 
geležinkelių judčjinuis jau 
kaipir įpusėjo, sulyginus *U 
normnliais laikais.. Bet, ubvl- 
nni imant, vis dar <Išimtys 
tūkstančių dnrbininkų neturi 
įtaria). Tnikstn anglių. Mais
tui kaina be galo kriinma.

liytinČM* valstijose padutir, 
uepasitaiso. Aršiausia yra
Y<»rke ir apylinkėse. Parimi*^ 
Ncv Yorke dar sustreikavo 
prekių išvežiotąja!. Gali pa
kilti Imdns.

NELAIMĖ LIETUVAITĖMS

Apie tai pranešta Prancūzijos 
parlamente.

Sultono vynm.-ylx*< podėlis 
j Kunstantinopolyj labui sunki, 
i Nes trūksta reikiamų priemo
nių. kaip pravesti ir išpildyti 

t gruiiiojimiis nneijomilirtnms.
Vyriausybė praklikaluti kon- 

I troliuojti tiktai Kon«tantinn|M»- 
1 1} ir apylinkes. Pn-ltnlkins 
mobilizacijai vurgini hutų su
rinkta IH.IMIO vyrų.x

į Su nurijonnlištaiš yra kas 
kita. Jie kontrnlinnjn visų 

t Anatolijų. Jie gali ten snorga- 
j nizuoti gyventoju* į pavojin- 
| gus bile kam buriu*.
. Nucijonulirtų 5ada.- Mustu- 
i piju Kerną! pnšn pnliuosavo iš 
j nelaisvė* (pigių ofieierus, pa- 
■ •• «•«
! mimuose.

Turkijos \yriausybė. inatvt. 
pareikiduii* talkininkų pasko
linti jai nore 100 milijonų do
lierių. Tas reiludingn kamjKi- 
nijai prieš naci jonai irt u*.

Paryžius, Imi. 15. — Prem
jera* .Millerand jmrlnmente 
pranešė, kad jmgaliatis pasi
baigė visokie prancūzų su an
glais nesutikimui Vokietijos 
k'ausime.

Premjeras pu n-i šk ė, kad 
Anglija jmsižjidėjo vi.rtmus 
•|*'-koiiiis stovėti už tai, iduut 
Vokietija pilnai jnldytų taiko* 
sutartį. Anglija ypač stovit, 
už Vokietijos nusiginklavimu, 

prancūzams yra laimi
prie- sMirhus daiktas.

Millerand toliau* pasakė, 
jog Prancūzija sutikusi tuo
jau* apleisti naujai ok u j mo
tin Vokietijų?, miestus, kaip 
tik Vokietijon vyriausybė at
šauks didi*snę didį aavo ka
riuomenėj* iš neutraliu ruožo. 
Vokietijai nereikia atšaukti 
vis*** kariuomenės. Nes taiko* 
sulartis jai leidžia ten palai
kyti kelioliką tuksiančių.

Tai visa pareiškęs premje
ras jyilmigė sakydamas, kad 
Prancūzija tuo, savo okupari-į 
jiniti žygiu visgi laimėjusi. Bet 
ni*jiasakė. ką Inimėjiisi. Nebe 
tik senobinį Anglijos prielan
kumų. Bet ir tame guli bllt 
daug aln-jonės.

UiViiy «M*J»Xrr. ORAS
BALANDŽIO 15, 1920. M.

Chicago. — Šiandie ir rytoj 
nepastovus oras; guli būt lie
tau*; maža atmaina tompera- 
turojiC

Nedėlios vakare 11 Imi. apie 
7:15 Roorevelt Rd. ir 49lh avc. 
iš kuto išlipo Petronėlė Terci- 
kieriė |h» tėvais I’rėkšnitė ir 

I Elena Trakinaitė ir ėjo per 
j gatvę namo. Ttionriarpu iitbv- > 
I go automobilius ir Tervikirnę 
užmušė ant vietos. Nabašninkė 
buvo 26 melų auti, iš Alvj- 

, to pnrapijti-. Vilkaviškio aps- 
j krivio. Jį su l’rekšnite gyveno 
' ant 49 avi*. 1410 naniuoee. Tuo
jau* tapo pašauktas įimbnlun- 
-n- ir lavoną nuvežė j Cicero 
undortaking department. Ta
po paimtas groborim* Lnchu- 
viėius iš 23rd pi. ir |inri<*<iėly- 
je parvežė j gyvenamą vietą.

Trakinaitė tapo smarkiai 
«užeistu. parrežta namo iš ten

. i- i .- iI ui^iirin> ieguiiOmj. »nj
gydo l)-nis Redin.

Duota* telegramas Ter.»j. 
kni j VVrst-Virginin. o -•« 
įlojo gimtu- atsakymas ' • ( 
jis išvažiavęs į Chiragą ir - 
važiuos į palaidojimų, kurt 
turtint bu- )M*tny<*ifi4 rytų 9-tą 
vai. iš Av. Antano jairap. Ci
cero į Av. Kazimiero kapine*.

Nabašninkė prigulėjo prie 
Moterų Sųjungos, Tretininkų, 
Gyvo.je Rožančiaus. I.nhdn« J 
ringosios Dr. Darbininkų Su
jungti-. Tautos Fondo, Rau
donojo Kryžiaus, Av. A kinta- 
ii ujo- Rėmėjų draugijų* ir 
Apaštalystės maldos.

A. n. Petronėlė tu pačia die- 
iu- liuvo piirjuni i«.
pažinties ir priėmusi Komuni
ją. Nelaimė įvyko Tercikiema 
ir Prekšaitei grįžtant namo iš 
Av. Kazimiero vienuolyno.

Visų pažįstamų meldžiama 5 
atsilankyti į palaidojimų.
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lat užgriebia daugiau Šalių, 
ūkininkams trūksta žemės, ku
rių galėtų įgyventi. Rusija iš 
šalies žiūrinčiam išrodo, kaip 
krūva atskirų, viena kitai 
priešingų tautų, religijų ir 
reikalų. Taip rašė Dr. E. J. 
Dillon laikraštije “Contempo- 
rary Review” Liepus m. 1904 
ui. Todėl Rusija ir žlugo ka
rėje.

Dabar yra stambių priežas
čių atsargiai priimti jiažadus 
atstatyti Rusi jų federacijos 
dėsniais. Jug ir dabar nėra 
tikrybės, kad federalizmas 
nėra tiktai skraistė uždengian
ti norų užimti svetimas že
mes. Negalint prievarta susin
ti krūvon tautas trokštais ins 
m’prigulmybės. bandoma žadė
ti jom? fedoraciin. Knda Ru
sija jmi'iju.' gana stipri, ji vėl 
bandys grįžti prie senosios 
politikos.

Vienatinis dalykas, kurį 
Rusija turi padaryti, jei nori 
gerai apseiti su savo nerusiš- 
komi> tautomis, yra demokra
tinė tvarka imperijoje. Tų 
reikia padaryti pirmiausia, 
padėti federatyvius imperijas 
atstatymo pamatus iv tiktai 
tada pakviesti prie Rusijos 
prigulėjusias taiftas. kad su
darius didesnę bendrijų.

Mums malonu yra užtikrin
ti, knd tuomi atveju lietuviai 
noriai npriiiitų klnusimą per
žiūrėti išnaujė. Aplamai kal
bant, tada Lietuva apsimtų į- 
eiti į Rusijos Federacijų to
mis pačiomis taisyklėmis, ko
kiomis Bavarija įstojo į Vo
kiečių Federacijų. Tuomet Lie
tuva turėtų savo geležinke
lius. krosų, telegrafus, armi
jų ii* pasiuntinybes svetimus*' 
ša lytie.

Padavę mų» užrubežinių da
lykų ministro rašto turinį, 
taomtarpu nededame prie jo 
savo jiustabų, išskiriant šitas 
tris: 1) Prof. Voldemaro raš
tas nepadarė žymios blėdies 
užruliežyjv. Visas nerimastis 
dėl jo buvo pačių lietuvių tar
ia-. Tas raštas nepatiko Ame
rikos diplomatijai ir negalėjo 
patikti. Amerikos politika yra, 
kad tautos nedarytų federaci
jų. o visos tiesiog priklausytų 
prie Tautų .Sujungus, rengia
mos ateityje.

2) Lietuvos valdžia gerai 
padarė alsini danui tų Lietuvių 
!»«• egucijos raštų atgal, nes jis 
vis-gi neganu aiškiai požymė- 
jo absoliutiškų lietuvių nepri- 
gulmybės norų. Rankos*- žmo
nių, norinčių, kad vienos tau
tos' viešputautų ant kitų, tas 
raštas buvo pavojinga*. Jie ga
lėju prie jo lengvai pridėti pa
aiškinimų priešingų neprigul- 
mybei.

3) Šiandien tas laiškas jau 
tebėia »»e'U tik įsiuuiiis luų^ 
praeities dokumentas. Kenk
tume patys sau, jei de| jo 
daug ginčytumės. Nesvarbu 
to rašto iš*itarinuii. Svarbu, 
knd jį jmtyrusi Lietuvos vi
suomenė aiškini ir stipriai pa
žymėjo savo iihsoliutėti nc- 
prigulmylk-s troškimų ir valių.

Prof. Voldemaro 
Laiškas Prof. 

Simpsonui.
“Draugo” N. 88 buvo pami

nėtas profesoriaus Voldemaro 
laiškas profesoriui Simpsonui 
dėl Lietuvos sutarčių su kai
mynais, ypatingai su Rusija. 
Dalmr kun. Bučys jau guvo 
iš paties profesoriaus Volde
maro to laiško kopijų. Pers- 
p&Usdhiėti jų dieliruštijc butų 
nepatogu, nes ji yra rašyta 
angliškai. Galima butų išvers
ti, liet diplomatinių dokumen
tų vertimas yra pavojinga': 
lengvai galima pavartoti neat
sargų žodį, kuria* netyčiomis 
iškreipia autoriaus mintį į 
vieną ar j kitų pusę. Tai-gi 
jier paša kosime tiktai to laiško 
ktriiiį.

Prof. Voldemaras pirmiau*' 
šiai sako, kad riša Lietuva 
trokšta neprigulmybės, išsky
rus koletų gyvenančių joje 
lenkų politikų. Valstybės ne- 
prigulmybė lietuviams yrn 
brangi kaijio priemonė įgyti 
gyventojams daugiau gerovės 
ir padaryti daugiau naudos. 
, Lietuva gali gyventi liktai 

kaipo demokratija, kurioje ne
tiek svarbu kokios bus rinki
mų taisyklės, kiek svarbu de
mokratijos dvasiu, sulig ku
rios žmonės pasitiki savim ir 
savo valdžia, o valdžių pasi
tiki žmonėmis. Nei tironai! 
valdantieji prievarta, nei de
magogai valdantieji patai ka
rimu nėra demokratai. Lietu
viai gėrisi anglosaksų demo
kratija ir jų stato ant solida- 
riškumo asmenų, klesų ir tau- 
įi

Lietuviams visuomet idea
liškai išrodė sumanymas pa
daryti Suvienytas Europo- 
Valstijas. Pirmutinis žingsnis 
prie tu idealo yra 'fantų Su
jungs. Ir Lietuva, tikėdamosi 
t^pti t os Sujungus nariu, ne 
matų didelės naudos iš sutar
čių su atskirais shvo kaimy
nais.

Bet lietuviai neatsisako kai 
bėti apie galimybę sutarties 
(ar vienybė.*) su Rusija. (Čia 
pavartotas žodis, kurį lengva 
galima suprasti kaipo susilie
jimų krūvon), jeigu ta Rusija 
taptų tikrai demokratinė ir 
tedera t y vė. Nors Rusija da
bar vadinasi gražiu vardu 
“Rusij<»s sucijalistiška, demo
kratinė ir Prieratyvė respub 
nsa.” liet tiesa yra priešingu 
kiekvienam žodžiui įimtam j 
tų pavadini imu Svetimų ži
rnių užgriebimas, o ne nami
nių dalykų tobulinimas nu> 
Into tos šalies veikimų net ir 
šiandien. Jos ribos plinta, o 
žmonių gerovė tebeelori ant
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kun. K e mū ši u ir kuu, 
kultų, tapo priimta Ji- 
rezoliucija:

Lietuvos universitete turi 
Imti katalikiškos teologijos 
fakultetas, tvarkomas snlyg 
katalikų Bažnyčios kanonų.

Daug buvo kalbos apie ridu 
tinęs ir ženu*sniųsias mokyk
las. Iš kalbų buvo matyti, kati 
visi vienaip yra įsitikinę, i- 
dant vyskupai turėtų savo 
gimnazijas, kuriose galėtų la
vintis jaunuomenė ketinanti 
tapti kunigais. Bet rezoliuci
ja įvyko apie kitų daug pla
tesnį dalykų, būtent apie mo
kyklos demokratizacijų.

Kaikuriems rodvsi, kud tas 
žodis “mokyklos demokrati
zacija” gali tapti pavojingas, 
nes vaikai norta spręsti apie 
tai, kų mokintojai turi jiems 
sakyti. Tokiu budu mokslas 
visai pražūtų Lietuvoje. 
Todėl dalyvavusieji suvažia
vime pažymėjo, kad mes ame
rikiečiai papratę esame skirti 
demokratijų nuo anarchijos. 
Piliečiai renka teisėjus, val
dininkus ir patį prezidentų, 
bet prezidentas skirte skiriu 
ir krosus valdininkus ir ka
riuomenės oficierius. Todėl 
mokyklos demokratizacija ga
li paliesti tiktai jos pakraipų. 
Ir ta pakraipa paskirti dimdti- 
ma ne vaikams, tiktai tėvams. 
Todėl rezoliucija tapo sureda
guota šitaip:

Demokratijos dvasia rei
kalauja, kad mokyklos pak
raipa pasaulio ta*i kultūros 
istorijos, žmogaus tikslo bei 
priedermių, pasaulėžvalgos 
bei religijos dalykuose prik
lausytų nu nuo mokytojų 
noro, nei iųio ministerijos 
įsakymų, o kad ta pakrai
pa butų pritaikyta prie mo
kinių tėvų religijos ir pa
saulėžvalgos toje apielin- 
kėje, kurio mokykla aptar- 
nauja.

Prieš balsuojant už tų rezo
liucijų kaikurie kunigui iš
reiškė p risi bijojimų, kad to
kiu budu Lietuva turė# likti 
be apšvietus ministerijos. Ki
ti atsakė, kad ir bus gerai, nes 
ir Amerikoj** nėra npšvietos 
sekretoriaus. Bet rezoliucijos 
autorius kun. Būrys sakė, kad 
rezoliucija amžinų diena ne
mažina ministerijos darbų, <> 
apie pašalinimų jos reikalo nė
ra nei kalbos. Kunigas Būrys,

i

vedėju esmi Lietuvos valdžios 
įgaliotas kreipties į Amerikos 
lietuvius šiiioiu didžiai svarbiu 
Lietuvni reikalu.

Krikščioniškos tautos, Im»- 
kurdamos savo Valstybinio gy
venimo nuims ir besiriipindn- 
nios suteikti jiems ateityje 
tvirtų pamatų, pasistengė įsi
kurti krikščioniškos kultūros i 
lopšyje— Romoje pastove sau 
buveinę, kolegijų pavidalu,kur ’ 
įsistiprinę lengvai gali rugauti 
saulėtos civilizacijos vaisių. < 
Tai-gi turim** Romoje, jmivj-z- Į 
džiui. eollegimn geruianicuiu, c. Į 
jmlonicum e. gallioum, b*»1gi-1 

ir k.
Lietuvai ytin reikalinga kil

tų tokin įstaiga, kuomet lenkai. 
Romoje įsigjA-enę, užėmę prie 
Viitiknnu įvirtas ptrzicija.** ir 
tnip begloliudanii musų tautos 
dvasios reikalus per Bažnyčių 
jau duug yra padarę žalos Lio- _ 
turai: lenkino ir telK-lenkiuu: 
jos vaikus, tvirkina jų sužino... i 
ir dabnr tolinus vnro savo dnr- j 
bę pastodami musų tėvynei ke- - 
lių į valstybinę bei dvasinę no ■ 
priklausomybę. 

sakė savo mintis apie tai iš
dėjo? knyjrntėfė “Apie Av# 
vietų.” Vienas kūnini tuo už
sisakė 100 egzempliorių tos 
knygutės.

Kolegija Ryme.
Buvo kalbos ir apie reikalų 

lietuviškos kolegijos Ryme. 
Visi buvo skaitę pranešimus 
iš Rymo apie tai ir risi prita
rė tam dalykui. 8utarta ištir
ti, kaip dalykai yra Ryme su 
užrašymu nekilnojamo, turto 
nuosavybė*. Susi važiavę j Bu- 
ffalo kunigai dar nežinojo nuo- 
tikiu įvykusių Ryme 11 ir 16 
kovo dei Hv. Stanislovo imž- 
nyčios ir limbų. Jei butų ži
noję *hir labiau butų pritarę 

i kolegijos reikalui.
Tunui Liktai vu-Uų lUinvi- 

siteta Lietuvoje Ims gana 
sunku išauklėti jom gabių 
profesorių, nes tik tų vienų 
universitetų ' išėję asmenys 
taps jame ir profesoriais. To
kiu budu į universitetų neįei* 
iš šalies naujų metinių ir mok
sliška darbo įpročių. Dėlto še
šioliktame šimtmetije Krioka
vo.* universitetas taip buvo nu
smukęs, kad buvo vienas visu i 
lx*nkijni ir Lietuvui.

Kunigų darban yra rūpintis 
vien teologijos fakultetu, to
dėl jie -tarė, kati reikalingas 
yra teologijos fakulteto.* Lie
tuvos universitete ir kolegija 
Ryme. Ta kunigų sutartis yni 
protinga, nes tokiu budu bus 
du įvairus šaltiniai teologijos 
profesoriams išsilavinti.

Kunigii sušorgani žavimas.
Daug kalbų ir laiko užėmė 

pasitarimas apie Kunigų Su
jungę ir apie kunigus nepri
klausančio* prie jos. Iš tų kal
bų buvo aišku, knd kunigams 
susiorganizuoti Imtinai reikia. 
Pasirodė du ftr tiys projek
tai tų snaior^anicavimų įvy
kinti, l»«-t galutinai nutarta dar 
kartų kreipties prie visų ku
nigų, kad jie susi važiuotų va- 
'aro* pradžioje Pitlsburgh**. 
Kunigas Bučys tapo įgaliotus 
kreipties prie kunigų Sujungus 
Valdytais ir jirie kunigų ne
pripažįstančių jos. kad galu
tinai susitartų, kada ir kaip 
gali susi važiuot i j Pittsburghų.

Po pertraukai.
Pusiau po septynių įvyko 

pertrauka vakarienei. Lygiai 
devyniose šiuo tarpu jau be 
pasivėlinimo tapo atidarytas 
trečiasis to su-i važiavimo po
sėdis.

Apie valandų laiku užėmė

i

Todelei ir tautiniu, ir socija- 
liu ir dvasiniu žvilgsniu svar
bu ir reikalinga yra Lietuvai 
Įsigj-venti Romoje įkuriant ten 
Lietuvos kolegijų. Lietuvos 
valdžia pritariu šiam sumany
mui, kurs buvo jau musų pa
siuntiniu prie Hv., Sosto Kun. 
Dr. Narjausku sukeltas. Te- 
čiaus Lietuvos valdžiai truksla 
lėšų. Amerikos gi lietuviai vi
suomet giliai atjaučia savo tė
vynės reikalus ir .eina jai pa
geltam.

'I'ni-gi šiuonii ir kriūpinosi 
|>er Tamstų j už jūrių gj-veimn- 
'•ius bnditis lietuviui, prnšy«hi-

■ mus jų priimti širdin Lietuvių 
; Kolegijos Romoje įkūrimo rei
kalų ir sudaryti tam tikslui tin
kamų kupituln, u 'ftuiistob, 
gerb. Kun. Profesoriau, mel
džiu pasiimti šio reikalo inici- 
įutjvų ir pusirupinii vieu šio 
darta» organizacija.

Teiksitės priimti, gerb. Kun. 
Profesoriau, malto didžius pa 
garbus imrciškimų.

Kun. Prof. P. Biclskus, 
l isieiiio Reikalų Mini- 

sterijai i’utari'jas.

Sųrišvji- su taip vadinamo* 
Ainer. Brigados urganizu- 
vųnc klao.-imu. Lietuvių vi
suomenė Ameriko dažnai vra 
iš įvairių šaltinių klaidingai 
informuojama. Prie šios pro
gos skaitau savo pareiga pra
nešti sekančių:

1. Visas pulk. Sv'arlhuut 
(Jtiododžio) sudarytas jirojek- 
tas yra Lietuvos Vyriausyl>ės 
dėl finansinių ir karinių ne
tikslumų atmestas. Teeiaus i- 
dėja A. Brigados, žymiai re
formuota, l»et gi gyvuoja.

2. Amerikoje jokios briga
da*, jokios kariuomenės ne
organizuojama, kuip tik prie
šingų gaivalu yra skleidžianui, 
kad kenkti Lietuvių reika
lams.

3. Pačioj** Lietuvoje (Kau
ne) yra tveriamas .Amerikos 
Lietuvių vardo pulkas, kuria
me tarnauju, kaijio liuosmm- 
riai, ir lietuviai ir innorik’tnai, 
kareivini ir ufieieriai.'žymiau
sia dalis, kuri dnr Paryžiuje 
buvo įstojusi. Į šitų liuo>*uno- 
rių pulkų, jiačioje Uetiivojo. 
noriai priimami viai ti*' iš A- 
merikos sugrįžę lietuviai, ku
rie trokšta priaidėti prie iško
vojimo laisvė* savo TėvyiH*i.

4. Misijos tikslas tarp kitko 
yrn supažindinti ir užintere- 
suoti amerikonus ir lietuvius su 
Lietuvos padėtimi dėl užmezgi 
mo ekonominių ryšių. Šiuo mo
mentu yra svurbn gimti para
mų iš įvairių technikos šaltinių, 
dėl atstatymo Auterioto per ka 
rų Lietuvos krašto. Lietuva 
norėtų matyti pas save skait
lingų būrį technikų ir įvairių 
s|M*cijnlistų. kurie mums padė
tų kovoti su ekonominiu skur
du ir okupantų liekanomis, lo
kiu įimtu suartindami Ameri
kos visuomenę su IJetuva.

5. Kai kasjmmo, o kitas nota* 
pikto tikslo tvirtina, kad ta*si- 
tverianti čionai Lietuvos Lais 
vės Sargų Sųjungo yra grynai 
karinė organisaalja. Tai netie
sa. L L b. Sųjunga yra visuo

—

diskusija apie pačių kunigų 
bUbiorganizavimų.

Pankai buvo klausimas apie 
kun. V. Bartuškų ir apie da- 
rumiu jam lūiųuUnejimus. Ta-i 
me dalyke labai daug ir svar
bių žinių suteikė kun. dekanas 
Vladislovas Mironas. Jis bu
vo Kaune tada, kada pasitla- 
rė nesusipratimų tarp Lietu
vos valdžios ir kun. Bartus-' 
kos. Kun. Mironą? liudijo, 
kad kun. Bartu&ka kartais 
gal ir netaktingai pasielgė, 
liet visuomet buvo ištikimas 
Inikinųjai Lietuvos valdžiai, ir 
visai nėra faktinių jiamatų 
tvirtinimam.' buk kun. Bartnš- 
ka buvęs neteisėtuose santi- 
kiuose su Gabriu.

Pasteta'-ta tolinus, kad lai- 
kymasafskirų sekretorių vieno 
Paderno’ifd. įritu Tfo,tn« Fnr» 
Uui ir trecio Raudonųjų Kry
žiaus Rėmėjų Draugijai šian
dien visuomenei j>erbrangiai 
atsieina. Juos nsus arba nors 
du reikėtų suvienyti. Tuom 
tikslu sutarta kreiptis į minė
tųjų organizacijų vnhlvhas.

Posėdžiai užsibaigė pusiau 
po vienuoliktai seredos vaka
re.

Išsiskirstydami kunigai jau
tėsi atlikę gana nemaža stam
bių dalykų. Visi turėjo vil
ties. kad ir nebuvusieji suva
žiavime 'Įrangai pritars tenai 
•mintytoms rezoliucijoms. Ja* 
sutarta išsiuntinėti visiems. 
Jei kas į dvi savai t i neduos 
atsakymo, tai bus priskaitytas 
prie pritariančių.

AMERIKOSIIlETUVip VI
SUOMENĖS ŽINIAI.

menės Amerikos lietuvių orga
nizacija, sporto ir tėvy nės šel
pimo tikslams.

G. Mano, kaipo Karinės Mi
sijos piriiuninko, yru uzuuuUs. 
patirti galimybes pirkimo tari 
užsakymo lųiecijalių ]>rekių: 
pranešti čionykščiams lietu
viams Lietuvos Vyriausybės 
mistatntymų krašto apsaugos 
reikaluose; likviduoti p. Juo- 
dodžio darbuotės planų.

7. Dvlei pulk. Jnododžio, ku
ris Iftivo išvykęs Uetuvon, lx»t 
kuris sulig jMskutinių žinių \ ra 
Lietuves teritorijų savavaliai 
apleidęs, oficijaliai praneša
ma, kad jis nebuvo jmskirtas 
Kurinės Misijos galva ir nebu
vo imkoltas į generolus. Jis bu
vo lik narys organizacijinės 

Į komisijos, kurios pirmininkas 
I buvo pulk. Gelgaudas Paryšiu-

IJi • ,
I 8. Pulk. Gedgaudo ir pulk. 
Svarthout (Jtiododžio) sukon- 
traktuoti karininkai, likusioji 
čionai, yru visi lig vieno drau
gingai ]»aliu<>suoti, kai|x> nebe- 
reikalingi.

9. Tarnavusieji Li«*titvoje, 
Brigados iumerikonai karinin
kai, išskyrus tik vienų-antni, 
yru tai|egi jų prašymu visai iš 
tarnybos paliuosnoti. Vienas* 
gerinusiu amerikonu oficieriu, 
lieuL Samuel llarris, laike len- 
kiško-tailšovikiško maišto Kau
no, padėjo savo gyvybę už Lie
tuvos respublikos reikalus. Jo 
lamas ]ier Danzigų išsiųstus 
Amerikon Šeimynai garbingai 
žuvusio Lt. S. Harris, Lietuvos 
Misij«is pusiųsta užuojautos te
legrama.

10. Pakelti į karininkų laip
snius, pp. Liizdynas. Milius ir Į 
Bielskis, Lietuvos Karinės vai-i 
džius tuose laipmiaoėe nėra i 
tvirtinti ir lieka civiliais žmo
nėmis. Gi Lt. 1’. Purvis—jo | 
rangoje lilto patvirtintas.

P, žadeikis,
L. A. Majoras.

N«*w York City, 
Balandžio 7 <1., 1920 m.

KLAUSIMAI in ATSAKY
MAI.

Žaltvykšlės.

Klausimai. Lietuvoje maž
ne visur žmonės mato naktimis 
žiburius vaikščiojant ir niekas 
nežino kas jie yra. Kartais sa
le žmogaus eina pakilęs nuo že- 
mės ligi pusei žmogaus augu
mo. As pats esu matęs. Vienų 
kartų naktyje buvo vėlus lai
kas. Iš pradžių rodės lyg žibu
rys paskui lėkė j šalį taip smar
kiai lyg žaibas ir paliko {Juškui 
jį uodega raudunn.Kaip žaibs* 
dukart jnisiralė ir dingo. Jau 
<laug buvo rašyta apie tuos ii- 
burine. J i** I—ri s * *
pramanyti, bet tikri faktai. Ir 
uš esu matęs ugnį iššokant iš 
žemės tris kartus ir ten pat 
dingstant, liet yra buvę, kad ta 
ugnis fiareina į kiemų ir vaik
ščioja apie ota'lit*.

• S. Virkulig.

Atsakymas. Tas tiesu, kų 
tamista rašai, kad vaikščiojun- 
tieji žiburiai Lietuvoje yrn ne- 
uuojiena. kad jie- yru tikras 
Taktas ir dange! kartų matyta.*. 
1913 ir 1914 metais Seuųjų 
Z scilių kaime dabartiniame fei- 
kių apskrityje daug kartų tuos 
žiburius matė vietinis mokyto
ja* p. Jonas MačiulaitiB, kuris 
rašinėja į laikraščius gražių 
eilių |Hisirašy*iainus ne savu 
pavarde.

Tie žiburiai būva matyti tik
tai vasaros metu ir tai «lažniau 
riai*filtose naktyse. Iš to mok- 
sBiiinkni spėja, knd jie tari bū
ti kukio nors pavimo gnrąį, nes 
šaltis puvimų sustabdo. V ė juo-

Ketvirtadienis, bal. 15 1920

nft5Ta@frr5TEH

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mu«wa tatem* tr mokymo b»4u ' 
trumpu lilku taoUla ’lw> am*- 

ta
turime didlUualua ir cerisu- 

■lue kirpimo, deairn'nc ir riurlmo 
■kyrtua. kur ki«k*l*UM K*°ni 
prakukoe Uo»unokU»*Um»«.

Vl«uoe« elurimo SkyrtvoM maAinoe 
rarotnoe elektrai Jie**.

KvioCUme kmkvMao Metu Ml* įte
kino laiku, dlen* tr ar vakarai*. p»- 
■lilurvU ir paelkalbėU 4*1 **lxrų.

Faltertui daromo* aullg ml*r«a, vi- 
K>kk> euitau* ir dydMo Hl bet karta* 
timdų ka>KO*-

MASTER DESIGNING 
SGHOOL.

J. F. KaMik-tm. VedkjM

1M X STATĖ STRETT. CHICAGO. 
Kampa* lai** Su. *>-i 4-4* I**ų

t*l nro»w rm| 
‘ n. t ♦
į kJV• X*. r VwwW***>

l4im?VP» nENTIKTAS
Valandoc: nuo » ryto iki » rak. 

Nedalomi* peffoJ «ut*ritn«
*719 SO. ASMIiAND AVKNVB 

*rtl 4T-*oi Gatrte
i:.......................................... ..... . ............. ...

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

H kO. LA KAlaa RTKEKT 
Oyraalmo T*l. Hamboldt 91 

Vakarei* 1911 W. 99-od StfM* 
T*L Rockw»U «»»» 

CHICAGO. IUa»■■■■■............4

tose naktyse taip-gi nebūva tų 
žiburių, nes vėjas garus išdrai
ko.

Ramiose naktyse vis-gi bųva 
šiokio-tokio judėjimo ore. Ju
dantis oras patnuna šviesųjį 
garų ir neša jį. Žmonėms žiu- 
ristiem.'' ištolo rodosi, lyg žibu
rys pats vaikščiotų. Kartais ir 
ramioje naktyje pasitaiko siau
rai bet smarkiai vėjui pustelė- 

i ii. Jei tas pūstelėjimas užtaiko 
žibantį garų, tai jį paneša grei- . 
tai. Tada išrodo žiburys lyg 
žaibas. Tada ir uodega pasida
ro, nes garas išdryksta.

Kada naktyje visai nėra vė
jo nei trupučio, tada oro judė
jimas susidaro nuo žmogaus 
ėjimo. Jei į tų oro sukurį} susi
dariusį paskui einantį žmogų 
patenka šviečiančio garo sau
jelė, tai ji su žmogum pareina 
į namus. Žiburį uždegus jos ne- 
mat}!, nes jos šviesa yra men
kesnė už žvakės šviesų. Nei 
mėnesienoje nematyti tų žibu
rių, nes menulio šviesa yra 
skaistesnė už juos.

Kų tamista sakei matęs ži- 
buroliuH slankiojant darže apie . 
obelis, tai buvo visai kitas da- \ 

lykas. Tarpe medžių, ypač la
potose giriose, kur yni žolės 
ir drėgnumo, .veisiasi maži va- 

t* — , -« a*.. 4
B/aav^aat* r«tU>lUWA O*. VUI1U

vabalėliai. Jie nakties tamsoje 
šviečia kaip žiburėliai.

Gi žiburius lekiojančius aug- 
ščiaus žemės į filatiis nuo Ne
muno lietuviai vadina žaltvyks
lėmis, Žemaitijoje juos vadina 
žiburinėmis.

Tikroji žaltvykšlių arba ži
burinių prigimtis dar nėra iš
tirta. Tik pastebėta, knd jos 
mėgsta laikytis augštų smailių 
daiktų. Yra *pastebčta. kad ju
roje žaltvykšlių atsiranda prie 
laivo ant stiebų galų. Kartais 
yra buvę, knd žmogui jojant 
raitam aut abiejų urkliu ausų 
atsiranda po žaltvykslę. Tokia 
reginys net ir nebaugiam žino- 
mtt ««**•••/« 3**t **«9*/»^*<a—.M**........M M
ties tamsoje.

Prieš 1905 metus žmonės ne
žinojo kas tai vra radimu. Gal 
yra dar ir kitokių iki šiol neži
nomų neištirtų garų, kurie su
daro žaltvy kšles. ’

Kun. P. Bučys. *
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DETEOIT, MIOH.

LIETUVIAI AMERIKOJE, i

.DRAUGAS

1 SULENKĖJĘ LIETUVIAI, 
y* /—-------

Sulenkėjusių lietuvių yra ke- 
hrtbp atmainų. Pirma, tai tie 
lietuviai, kurių tėvų tėvai, taip
pat ir jie patys kalba namie 
lenkiškai norint dnr neuž
miršo, jog jie paeinu nuo lietu
vių, kurie iki 1386 ir 1395 
m. nei žodžio lenkiškai nemo
kėjo, liet tik lietuviškni tekalbė
jo. Tarp tokių sulenkėjusių lie
tuvių šiandie galima padėti 
Giedraičių, Gintaučių, Daugir
dų, ItndzvilŲ ir tlidelę dau 
gvbę kitų pavardžių, kurias 
šiandie mes randame vadina
mųjų bajorų surašė. Visi jie 
namie kaliui Unkišlrni Vieni

Balandžio 4 d. detroitiečiRi 
turėjo progų išgirsti prakallių 
gerb. kun. Mirono, Lietuvos 
Vaistytas Tarybos nario, kuris 
nesenai iš Lietuvos pribuvo j 
Suv. Valstybes. Jis apipasako
jo Lietuvos imdėtj. kų matė ir 
girdėjo, ypač apie Vilnių. Kal
ba liegalo visiems patiko, ku
rios niekas negalės užmiršti.

Kum F. Kemėšis prisiminė

X REIKALAUJA aiimiiiiiiitHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiumiiiJiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiimimiiiiinitg

nemoka; treti 
v * T? Į •*

sav® laiko tiesiog lenkais, kiti- 
gi vėl sakosi estf lietuviai, liet 

S lietuviškai 
4^* ./it..

r kai, bet sako taip esu prie ien 
'/ kiškos pripnitų, kad kitaip 
■ n«ga!i kalbėti. Girdi, 
P toji lietuvių kalbu prie 

civilizacijos nopritaikinta ir 
dnr daug kitų nieki) pliauškia. 

Yra vėl tokių, kurių tėvai ir 
dabar lietuviškai kalba, bet 
vaikai mokslus išėję, pataikė 
savo tėvų kalbų pamesti ir sa
vo namuose užvedu lenkiškų.!r 
veda pačių lenkų ir vaikus Jen- 
kiškai mokina. Skaito lenkiš
kus laikraščins, o.npie lie.tnviš- 
kus nei žinoti nežino. Kartais 
jie dar gėdijasi savo tėvų kal
bos.

Daugumas šios eilės žmonių 
netik savo kalbų permaino, bet 
dar ir pavardę. ’ •

Yra tokių žmonių, kurie no
rint ir niekur neshnokino, -bet 
jiems dažnai tekdavo suktieji 
apit? kokį nuskurusį lenkiškų 
daktarų ar šiaip ponų. Tie žmo
nės iš prigimties dažnai būva 
menko pinto,todėl >š savo ponų 
neišmoksta nieko gero, bet iš- 
moks^lietuvių kalbų niekinti. 
Nenorėdami gražiui kalbėti lie- 
tuviškuijie šlykščiai darko len 
kiškų, nes jos nemoka.

J tokius žmonos aš žiuriu su 
didžiausiu gailesčiu, nes jie 
Lietuvoje išauginti, Lietuvo? 
išpenėti, tai pačiai Lietuvai 
skriaudų daro.

1'irmuČiausŪL visi tokie žmo
nės mažina skaitlių beturiu.

Tolinus tokie žmonės pąnie- 
kina umsų kaltu; patys būdami 
lietuviais. Jie įžeidžia tautos 
garbę, nes sako, buk musų kal
ba **mužikiška.” Mes-gi jiems 
atsakysime, jog ta kalba kalbė
jo Gediminas, Algirdas, Keis
tutis, Biruta ir didis Vytautas, 
galingiausias savo laikų valdo
vas.

Viri, kurie iš savo munų mu- 
šiškę kalbų išvarė, suturi mu
sų krašto civilizacijų ir laisvę, 
kurion pirmyneiga rišosi su 
kalbos pimyneiga ir gerbimu. 

Tnk-ip ^ntrtnnR ulrlnirl-zii, tirt— - - - i. . - — - JI

musų kolapijas klaidingų pasa
kojimų. Imk tai mes savu raštų 
neturėjome ir tik mes lenkams 
už civilizacijų turime būti dė
kingi. Bet musų raštai yra taip
pat Reni kaip ir lenkų. Mes, bū
dami smarkioj priespaudoje, 
vis-gi gulėjome išleisti dau
ginus negu 17,000 įvairių kny
gų, Togi nėra gailinu į ki
šenių sudėti; ir tai ne niekai.

Cirilizarijų mos turime iš sa
vęs, ne iš kitų, nes civilizacijos 
įrankių vardai yra gryni musų 
lietuviški žodžiai: arti, sėti, 
kuilį, hiuti. Be lenkų žinojome 
geležies, plieno, vario, žalvario 
ir kitus vnrdus. Be lenki; ino- 

cię>4^r4 i ie rGtnrr. 
ti. Turime daktarų, advokatų, 
inžinierių ir kitų. Lenkai ne tik 
kml Biusų kraštų pirmyn nepu
ltume jo, bet atbulai musų kai
lių įžeiadami—pas mumis riri- 
tųracijns ir laisvės žengimų su
trukdė.

■■.'te'
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Mu&ika gros puikiausiun šo
kius “ir bus visokių iiiiujų pa 
marginimų.

Kviečiame Širdingai visus at- 
silaukyti.

Rengimo ^Komisija.

PJUDUTE
LIETUVOS PASKOLOS 

EONUS
 M=-T—

REIKM.rNGI.
Jauni valkšnai II metų Ir Jau

kiau ui klerkas Pačioj. 60 j va. 
landa. Alailąulilte Pvntriia.Kr'* Ot
riu-. Rooiu 361. Puat Olflco Bullding.

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir ŠJiubo Dienos

CICERO, ILL.

Pranešimas.

Po valgtul odutatn’k. kad («rt*a- 
alka valai** tavo 0H*lul yra LATVI- 
NIC. PraAaUna Vitu* no*m»<urr.u» 
aurirftkintmo, o to* raukto, kad rai- 
kla par.i'CltiU vlou-t Parduodama 
imu. t-tooa aptiakortu*

LEIBERIAI.
Ibi foundres, darius pašto 

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stcvart Avė.

B 
>ra v buto H iynic*jilųjų Ir atmintinių ittK>gaii<> S 
Kl'timiinr alhnti, 'lodei neviena, nori t urėti tu dienų atminimui S 
koki nota trukių. ~

Mr* tano- dal>ke |ut*lulom<- graliu. |>avciksiu*.

Pirmosios Komunijos 
Dirmavonės . 
Šliubo . ..

.. 15x9 colių po 10c. 
... 14x8 colių po 10c. 
.. 17x13 colių po 20c.

A

apie tautos reikalus, apie gau
tos Fondų, ragindamas susi
rinkusius sudėti aukų. Aukojo:

Kun. F. Kemėšis $ 10.00.
B. Bušnmitė $5.00.
J. StnnrikRs
i'o 2 44!-: A. Aponuvii.’iu.--, fit. 

Savaikis, J. Jankūnas A. Kop
sią. P. Ragauskas^V. Mitkus.

Po $1.50: S. Karpslis, K 
Tvarkuuas.

Po 1 dol.: V. .Maruzienė, 
Kaudrotas, F. Drukienis. J. 
Karnnis. S. Gaudonis. J. Kilu
sis. J. Juotsnukis, K. Abyšnla, 
K. Norkus, M. Janšauskas. E. 
Nienis, B. Varneckas, S. Meš 
kinis. K. Karčiauskas. F. Alek
sienę, P. Kaluskas, P. Banio
nis. J. BanionD. J. Žvilblis, 
A. Lukašauskas. A. Petkus.

Smulkių nukų $45.35.
Viso Tautos Fondan suau

kota 101.35.
Viriems aukotojams nuošir

dus ačiū.
T. F. sk. valdyba.» •

— — '■

Ii. Kryž. rėm. ir Tautos 
Fondo labai svarbus susirinki- 
nms hns ketvergo vakare, ba
landžio 15 d., 1920 m., Šv. An
tano parap. svetainėj.

Yra iŠ Centro prisiųstas 
svarbus laiškas, kurį reik? ap
tarti.

Tuip-gi mezgėjus KVlvcnutios 
atsilankyti su rajMirlais.

Kviečiamo visus lietuvius 
įsirašyti R. Kr. rėmėjų 59 sky
rium

L.

Valdyba.
f ...

LIETUVIŲ LABD. SĄJUN 
GOS CENTRO PRO- 

TOKOLAS.

NEWARK, N. J.

Tautos Fondo 1 skyrio susi- 
rinkimiui įvyks balandžio 16 d., 
š. m., šv. Jurgio dr-jos svetai
nėje.

Gerbiamieji narini’ Malonė
kite visi atsilankyti į šį susi
rinkimų, nes yra daug labai 
svarbių reikalų aptarti. Pra
šome atsivesti i& uaujų narių, 
nes tik jier Tautos Fondų pn- 
gelliėsmiė tėvyuei, Lietuvai.

A. K. Masandukas.
T. F. 1 sk. pirm.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Brangus Chicago Heights 
jaunime—Lietuvos Vyčiai ir 
nariai Imžnvtinio choro. 
Širdingų tarifl ačiū už darbavi- 
nųsi sykiu su manim Chicago 
llfights lietuvių tarjio. Ačiū už 
gružų išleidimų ir suteikimų 
dovano, kuri visados bus 
tunu brangi.

Apleisdamas jūsų būrį, lin 
kiu juiiiK kuopasekmingiausia 
darbauties Bažnyčios naudai ii 
tautos labui. .

Varg. A. Stanšauskas.

ROCKFORD, ILL.

Draugija šv. Petro ir Povv- 
io Rockforde, III. rengia dėžių 
balių balandžio 24 d„ Unity 
svetainėj, ktuupas Sortli Mani 
ir Mullmry gatvės.

Todėl kitos Ruckfordo druu- 
gjjos malūnėli te tą vakarų be
rengti imlių, o atsilankyti j 
mus. y liūtingai jaunumnenė, 
nes imniatysite, kad tarpe 
Roekfonio lietuvių dar nebuvo 
lokio Imliaus.

Sulenkėję lietuviai, priprati
na žmones savo prigimtų kalbų 
niekinti. Tuomi jie pasirodo 
žemesni už visus civilizuotas 
IotvIov rtou -irtu vnvn f o n Irtu Irai.> «ąa- . *.~ ..
bų brangina. Jei jie susiprastų, 
jei jie galėtų patys aivilizacijų 
pasiekti, tai jie imtų savo ša
lies kalbų gerbti kaip prancū
zai prancūziškų* anglui augliš- 
kų ir H- ;

Dr. Montvilas, Ph. M. T.

Liet, lt-K. Amerikoje LalsL 
Sąjungos, po fiv. Antano globa. 
Ix*rtaininis susirinkimas buvo 
nedėliojo, kovo 2S d.. 1921) m., 
3 vai. po pietų, Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainėje, prie 
l’nion avė. ir 18-tos gatvės, 

iChicagoje.
Susi rinkimų atidarė pirm. A. 

N'ausr'ibi su malda.
1 Protokolas iš praeito susi

rinkimo jierskaitytas ir priim
tas.

2) Dėl įsiėmimo vietos prie 
Av. Kazimiero kapinių. Kapi
nių Dienoj, komitetui Janu
šauskui JiHtdi lankius susirin- 
kiman, nieko nebūvu pra
nešta. Prie jo liko dūri riktas 
dar B. Šakiečius, 3427 Auburn 
avė.

3) Atstovas 8-tos kuojtos. Jo- 
nas Petraitis, pasižadėjo suži
noti, kas veikiama reikale 
ženklelių Kapinių Dienai.

4) Centro susirinkimas įga
liojo pirm. A. Nausėdų sušauk
ti direktorių susirinkimų, kad 
pasitarti apie pricglitmlos na
mo lomu;, nes Centro susirin
kime atstovai pagei<iavo iš 
anksto turėti namo l'orim; agi
tacijos tikslams.

5) Keli metai atgal komite
tas p. J. J. Elias platino ir 
pardavinėjo po kuojms ir pa
vienius asmenis Centro išleis 
tim tikietus LalMlarybės nau
dai. Susirinkimas įgaliojo ko
misijų jiasiteirauli tuo reikalu 
ir jiaprašyti utsknilos į Cento; 
asmeniškai arba per įgalioti
nius—Steponų Alušnj, 4617 So. 
Hormitage nve. ir Primą \’e- 
rigij. 45W So, MarsliHelti avė.

6) Gerb. kim. ig. Alimvirius 
fabšė, kad patogu metu naudin
ga butų surengti koucertų ir 
jierstatyta orkestru po vadovy
ste p-no Roman B. Girvjn, pro- 
fesorio iŠ Ameriam Conserva* 
tory of Muric.

Kad sužinojus, kokiomis iš
lygomis butų gulima gauti mi
nėtą orkestrų. ta|M» išrinktas 
Jomis Petraitis, 45t4 R. Wash- 
teimvv avė.

Knsirinkimą užfhirč pirm. A- 
Nnusėdn su įtuildu.

Jonas Purtoka5.
L. S. Centro rast. 
4441 So. Wasbte|mw avė. 
Chicago, 111.

Tws.s.
WARSAVINGSSTAMPS 

1ESUE3 BY THE 
UNTTED STATĖS 
GOVERNMEhiT 
W'

įi ’S -

A. f A.
A. NORBUTIENĖ

(Po Tėvais Oželaitė)
Mirė balandžio 14. 1920; 

4:30 išryto 31 metų am
žiaus.

Piėio t* 'tf'T’ttTio Guher 
■Tauragės Pavieto Sriekš- 
nos parap. Varniškių kai
mo. Amerika išgyveno 10 
metų. Paliko nubudime 
vyra Antana Norbuta.

Laidotuvės bus subatoj 
balandžio 17, 1920 is šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8 vai. 
ryte į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi giminės ir pažįsta
nti nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ladotuvėse po 
num. 4340 S. Maplewood 
Avė.

Nubudęs vyras
Antana;, Narbutas.

n......■■ .......... *i

1 Telefoną* PnUmna «» 
DR. W. A. MAJOR

1 GYDYTOJA-- m
CIfIRVBGAH 

Oftaan 1171* Mlcii'mtn Are.

Adjrnoa 1:11 tkl • taryto — 1 iki
3 po platu — *:S» *Vi B;l» vakar*
Nodvltarvt* mm le i 11 taryto į 

r.------------------- —----- -------------- d
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Dr. M. Stapnida 
3107 So. MorgK** otreet 

CHICAGO IUJAOIH 
I vtalcmaa T arda M>33

VaUado*; — t Iki U !» ryta: 
* po pietų lt! > mk Nad.'įlo
mi* nuo t Iki k vai. valuua.
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dattor ym panirtUtto* tt varto- 
j«s>O* daurunm* lietuvių, kuria <ra- 
JIJ* kauoarutto Ir auRttai r*koman- 
duaj&m* kaipo cerl*u*to konrartia* 
RaJarytn Sūriui, tono ValvURiaa A- 
tuarlka Mc* galim* ja* prj-uplnti 
aukoto arba tarno tanu.

Raikai aukite katoloco, kuri Ualuti- 
eiama djrkal.

6E0R6I & VITU MUSIC CO. 
1*40 W. 471* NL, IkUtvco, 11L
IIIIIIIIIIIIHUIIIIIIilII llIUltillllllllllllllllll

S. D. UCHATICZ
Lietuvy* Oratorių. yatam*u}a laito. luvoa. ko p<*i«ur • i.UkAi. nivldlto Al- Mtauatl. • mano Ua'bu ba*i<* ukc«u*dlail

2314 W. 23 PI. Chicago, IU. 
' TeL duud S1W.

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8k

Kamji. 41 Ctmn
R«*. 1>M W. 4» Avmite 

Te>*Iuaa* C.cttro tlll 
Ofluo Ch-wo 4» 

KALBAME LIETUVUKAJ
K «

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

<1* W. Markia Ktr. 
rmtaville. Praito.

Ra rtocitni* tljomi* priima cuo 
Nuo 3 iki 3* v*L rrto 
Noz» 1 tkl 1 vai. po pjatų 
Kuo 4 tkl e **L voktu*.

M------------------------------------------------------------------*

ltclkntaujn Imrblnlulutl l'rtc bitino- 
Jutnv Arklių.

Moi-knlciih Katlillr H.huk- Lllt-ry. 
tiso Ijucrnlil Aic. ChlraKO.

REIKALINGI.
Organizatoriai ir agentai 

prie firmos — Zeglen Tire 
and Rubber Co. labai geros 
tąlygos. Atsišaukite

Frank Kolodrinskiero 
706-707 Ozlord Bidg.
118 N. La Sabe St.

1‘ataMviu tavo tlrnuso Leono Vilei- 
tu* iMu-tnunCIo 13 Vlltvau* Gub. »hcn- 
Clonlų 1’nv. AdioNaklo p*Mp. lanko
mu aodlmuii. Tiriu* n'fnu Chlea- 
ir<>J rneldllų ataltnukti ne* tūrių Inllkn 
nuo amoni An.i«tn»IJo« 4ta<» ndrcvij- 

Panl Semr-tuto,
I*. O. Bok 133 No. l omi du Lac. \V1M*.

KE1KA1JNG1
valkai ųuvirt 11 motų dėl «pau»tu- 
v<« darbo, prityrę 118 — paaluvu* 
darba*.

BOSTON BOOK CO.
301 PlynKHtUi Court.

nmunuAi
J’rltyrę* l>iln Radiatorių; Atdara tupu 

STANBAHU OIL VO.
133U s. Lnitill SI.

t

III.IK ALINGAS.
RrEi«truotA» aptlekortUR lietuti*, 

urbti "npiircntlce” nu K»rn praktikų. 
At«ik»uklte tuujiiu* l.uiki; J

"Draugu" .tdmiiil-trat-ija
IMKI \V. to Strcet fltic-*KO.
(J. J. V.)

PARSIDUODA
ANT PIRDAVIMO 2 1-T.ATH 

medini* namas 41)30 So. Atlcalan 
-»*r. — 7 Ir 4 kanipurtij. 13.300. 
t-.a*h mokant

Atalfaiuklto:
373b Stoiicumiiu NL

Tct Enklt’uood 43Si.

ANT FAKUAVt.MO
Ituėernv ir croccrnė lietuvių upe>- 
vogtoje vieloje. Iltonl* išdirbta* per 
12 molų. Atatanukilc:

1. ĮAUK
1731 K. Vilioti Ate.

ANT F.UCD.U I.MO
LuPomt> ir nrinsornė I* prteiaal.lt-*, 
likta. Randu piki. Lietuvių apgy
ventoje vietoje.

4314 S. Callfomin Ate.

EATItA
parduodu trumpai Vartotų planų. 

<Howard) vert** 1100 atiduodu Ui 
1303.00. PrKtaiuttl* purdavliuo de- 
dua* b ir n| Pinikai rcikulinal.

IMI kro kn* pirma nttllaukų, tu* 
lubiną nauju* mudu* pianu*. Kreip
ki lė* vakarai*

STASYS 11ATAH.
1731 R. Mrltic St.. (Tilcaco. III.

PAIlSIDt'ODA LABAI PIGIAI 
detalu Ir nmlluviia krautuve I! 

prh'Luatica mirtie* vyro Lletuvh) ap- 
cyvento) virtoj prie |>at lleturiUo* 
buln)-rii>K. įtaru t>r»cn lietuviui. A1- 
Kltaukito aiuu udreou.

O. V.
4337 S. IVootl NL C!ili«C«>, IU-

AST FMCDAIIMO
ti lt S kumliat-iŲ m įtrinto Itol rui

mą*. arti 31-tl...* Ir l.tetrllt Itatrlll. 
Itnml.M pu >33 j tnABttoi. lutlmt 
11600. vertu* 14000 Tnipiut Ir 7 fta- 
tai po | |r l Itniuluiriu* *u 8 kumta<- 
nų nau.rllij ut)Hik*lij. randi* 
kuinu in.too

K. C. IVuirlibrotlI, 
lt> So. lut Snllc Str. 

Trlt-lutut. Craitrnl 1010.

PASFOKTV in.AWK.Vi 
I*1LIX>ME

HYKAI.

llaltk- IkMMultaUnn liureau. In<-f 
*3 So. In nritom Hl. Clilcofn.

IliMitn 208

VIRAI laMOKITK ItAREASKI T» KTVt«. 
l>uu *r , atara te. l’iuirbkila 

mainau* i— k*iM>. mv**4iu. 
taioMiiil. A*|.n* tauki* įtorbiulukų. 
tiuvkili, ar n.»,kii" t**t< A

M*l*v Itorto-r < ollrg*101 H. Urtl. Nr. CMrara.

Ihitenu* 
įtaikai pa- 

At-a-

E
B

Tokia kaina ju<H lurduialamc, kn» ima ne-ntovinu IO <«».. o kaa tik 
ritmų, tai turi pri*ių*ti 3e. rlrmtua ę- ; •• I.

Ant lllmtntoiK-- |iavt-ik«l<> Hn-lkila vi-a Sakramento lllrniittuiiė. 
iMortjų.

Be to aut patrikdų a|HtiNn« ,rn atopauMliutJ tam tikri iodiini ir 
palikta tUM-hK tirtu., kur gailina u<rn->il tardą.. iMttanlč. virtu Ir 
talka-.. Rclknlr.udantl krripkittS.:

"DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46th Str. Chicago, III.

šiiiiHiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiHuiiiiitiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiitip

--------- ---------------------------------------------- a
KVIEČIAMI LIETUVIAI PAb 

LIETUVIUS
Užaikau Lietuviška užeiga su lengvais gėrimais, 

saldainiu, Ice crcam, cigarų, cigarctų, knygina, 
Lauiidrė oflicc, ir dienraščio “Draugo" stotis iš
rankiausioj vietoj pas

i

Stanislovą Purvini
1916 Canalport Avenue., Chicago, Illinois.

x

mnmiimitiiiitifiiiiiitiiiiiiuiiiuniiiiiiitiitiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiin 
JAU IŠĖJO |

"MEILES"
= 3-čias NUM. |
X Ku* IrokMu iiicilt-*, lai uLaiiu.ko ir *knlto "Mollę.“ , -j

“Maita" yru tnvlltnuataa Ir )valria.u«lu« 33 punlaplų tnunraSlta. = 
= FKENC MEKATA MICTAMs TIK $1.00.
= “Meile” mrlllal įmukta vtou* prie rAt-f*.
= K n* "Mtiilę” *yk| pcriJuiitu tat t>« Ja* jau noruli nrvcntl.
= "Meilini” prideru ritotl* kiekvieno lietuvio n*t<lu<M>e-
= 301 Stata strvtil “Ml-Jl.fc” Iitiikri. Pu.
iii:;!iiiiiii!iiiiiniiiiniiiiiiii!iiiiim;titniinniiiiiiimntiiiiiimi'iiiiiuittin:<nniiiuwa 
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NAUJA KNYGA

Žmogus ir Gyvuolys”
ItaiaLi-: Kun. Fr. Btii’-j* 

IMctota Katalikų Spaudo* 1'mušijoB Ie>omto
Štai

I. ?.tni>K»u< Kilmė
II. Znumlij Vrialėa
III. DtAta

Kiekviena* punktu* yra nuunekital i* gvildenta* tr aiiktal iHco- 
tytuL

NernSatuc pagyrimų, ne* pat* turiny* rodo Jo* dictalf vert*. 
Voltu Idckvlcnuin jnisyti. KAINA 30c.

"DRAUGAS” PUBLISHING C0.
1800 W. 46-th Street, Chicago, III.

U

trunipn- tnrtny*
IV. .Mutrria
V. Zmocu* Dino Pn«elk.O«*
11. Ar. llaMa* Ir Mok. apie iroo^ų.

a

A

NEPAPRASTA PROGA
ParkADtlam* a-nu* tumiu ir Matanuem* naajui, tr.*» abrlinam* 

plnlfu* ant • •*-----  • ’•-> • • • • ••
Pilniu Lu.mi. auuli inuv»UHti| nuo 7:3A vai. 

rak. iki * »aL vok., iv. uJr*io parapIjiaOv avrtaln^je. prie >>ro plao* 
Ir Auburn avenue. arba pa* Bendrovė* valdybų.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

Jurgi* ZakA*. Pirm.. P. Itollulto, Itoit. IL hcklrckl*. lidin.. 
3327 l'nlun Atrnoc. 3201 So. lialMcd SL 3423 Auburu A vėtra e.

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS
Siuvu imujus vyriškus rubus, senus tuisau, ir spalvotus 

dndmu. Lietuvėj pa* Lietuvi!

JUOZAPAS STULGINSKAS,

655 W. 18th StreeL, Chicago. Illinois.

1 
I 
I

PRANEŠIMAS! 5
JONAS ŽILVITIS persikėle į savo nauja namą su

uuuvuvę uuiuu>vu gtunuu.

Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kntip- gĮ tęs šiuo adresų:

g 3308 — 10 Emcrald Avenue
Telefonas Yards 2512.

r
* A- x

I■
Chicago, Illinois.

6

<■



7 DRAUGAS Ketvirtadieni*. bal. 15 1920

::

CHICAGOJE.
P-NAS GRIGAITIS PRA 

LAIMĖJO.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Ketvirtadienis, bal. 15 d.. 
Kresencija, pana.

Penktadienis, bal 16 d., 
šv. Benediktas Jnoz. Labre.

.................-............. ..  ■ ------K 
SUIMTAS INTARIAMAS

BOMBOS PAMETIME.
tęsėsi

CHICAGAT PRITRUKO 
ANGLIŲ.

100,000 darbininku neturi 
darbo.

Chicagos anglių kompanijos 
praneša, kad rytoj jau bu# at- 
jaučiama anglių stoka dėl 
streiko ant geležinkelių. Vie
na dalis anglių pirklių jau 
neturi anglių ištekliau-. Kita 
«lulu> turi luinu mūzai. litu 
tarpu miestan laitai mažai 
anglių pristatoma. Džiugelis 
vagonų su anglimis stovi ant 
Is'gių kur šalimais miesto.

Anglių trukumu labiausia 
jKtliestos didžiulės depatln- 
mantinė- krautuvės. Jei šios 
savaitės pabaigoje nebus pri
statyta kiek-nors anglių, kai- 
kurios krautuvės turės but už
darytos.

Dirbtuvės kitos p<» kitų už
daromos. Galvijų skerdyklose 
menkai dirbama.

N<- tik vargas -u anglimis 
miestui. No mažesnis vargas ir 
su maistu. Ir maisto ria labai 
mažai atvežama. Cukraus jau 
retai, kur galima gauti. Mais
tui kainos didinamos.

Keli tuksiančiai žmonių už
traukia vargų milijonams. 
Ar gi taip turėtu but?

A pakaitoma, kad šiandie 
Chicagoje daugiau Krii.OO*) 
darbininkų priverstiniu Išdar
biai: ja.

Juodukus architektas Ed- 
win E. Clnrk turi nusipirkęs 
rezidenciją |m» mini. 4406 
Grumi Isiulevard. J tų n*zi- 

' Jonei jų šįmet | mi mestos net tris 
kartus bomlms. Paskutiniu 
kurtu užpraeitų naktį. Šiuo 
kurtu pamesta l»oml»ii apardė 
aiitomohiliniis namuką. Ap- 
linkiniuose namuose išbiro 
langų stiklei.

Tas v«‘ikimnn piktų žmonių, 
kad iš savo tarpo prašalinti 
juodus žmones, nežiūrint to. 
kad tie žmonės Imtų doresni 
ir už kai-kuriuos baltuosius.

Konmi*’ 3n-'nrin V* <1 !<-n 
pat Imvo pamesta Immlm, juo
duko rezidencija buvo saugo
jama detoktivų. Norėta nut
verti piktadariai.

šiuo kartu suimtas vienas 
intiiriamiis. Edwin Thompson. 

; kurs netolios to juoduko turi 
I savo namus. Detektivai nemn- 
tė, kas pametė bombą, nes 
pamesta iš gntvaitėg šono. Ih-t 
tuojaus -unulo litulininkus, 
nurodančius, kas gulėjo lų pa
daryti, I

SUIMTAS KANADOJ ŠLUO
TŲ PEDLIORIUS.

Chicagoje jis yra palikęs mo
terį su vaikais.

tenai atrado di- 
-kurde Mrs. ]<U 

(i mažais vaikais.

■i

s
Ketverius motus 

••Naujieną” ir ••Draugo” bila 
Chicagos teismuose. Socijalis- 
lų InikmJtis -I 
laikrašti du kartu.

Su lui loję 10 balandžio C’ook 
Apskričio Atigitasis Teismas 
(Su|M*rior Uourt) teisėjui Dn- 
vid vedant ntiuHė pinnųjj p. 
Grigaičio skundų ant ‘•Drau
gi..” Sensluje 14 balandžio tas 
pats teigėjas tume pačiame 
teisme atmetė ir njitrų p. Gri
gaičio skundų.

Iš ‘•Draugo” pusės bilų ve
dė advokatas V. W. Rutkaus
kas. kurio ofisas yra 29 S. 
lui Salio st r., o namui SI2 W. 
33.rd str. Jis pasirodė sinar- 
kesni n* ocljiiK-ių ndvuku-i 
t lis.

kiliulė katalikų, 
artu.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IŠ LABD. SĄJUNGOS DAR 
BUOTĖS.

■

Amer. Liet R. Katalikių Moterų Sąjungos 46tos Kp 
rengia Puikų VAKARA Ir TEATRA

“KATRIUTĖS GINTARAI”
3-jų \-eiksmu vniulelis su <lainonii- ir šokinis

2462

ČIA NIEKO NEDAROMA 
STREIKO KLAUSIME.

NETEKO 3600.

B rABlJOKAI

A. PETRATIS & CO.

Buvo visokių knll»ų. 'kad 
Chicagoje ftalcmlč vaklžia tuo 
jaus kib- prie streikuojančių 
“suitchnierių”. Bet f<Mlemli- 
a]M*kričio prokuroras Clyne 
pnsk<‘lbė, kmi ko panašaus ne
gali but. Ne- jis neturįs jokių 
instrukcijų iš \Vnshingtono.

Streikuojantiems geležinke. 
lių darbininkams daromi prie
kaištai, kad jų tarpo darbuo
jasi indiurtrijalistai radikalai.

Streikininkų vadas, gorimi 
Faktini, naujos streikininkų or
ganizacijos — Chicagos Yard- 
-nion’s Amociation, preziden
tas Grunati užgina, knd strei
kininkai turėtų bent kokius 
ryšius su imlustrijulistais ra- 
Jįkalais. Sako, tai tikra- pru-

**imnnynuis.

Grumia pažymi, kad dnrbi- 
ninkni streikuoja ramiai. Jie 
nopiketuojn. neduoda progos 
policijai įsimaišyti.

Pirm kelių dienų buvo pn- 
šaukta policija j antrąjį nugš- 
tą namų |k> niun. 1116 Wcst 
14 gat.
z Policija 
džiaus tnm
Spjgcl -:u
Mot-riškė pranešė, kad jos 
vyra* šluotų panlavėjas, Mux 
Spigel, jų aphydo.

Policija apie tų jMivnrgtu-ią 
moterį su taikais pranešė žy
liu InlKlaringoms įstaigoms.

Dabar Cbiragos policija iš 
Knii'e! i« gavo žinių, kud fe
nai smtn-štuotns kažkoks M •- 
mini ShejM*linski. Po suarė.- 
(avimo jis pasisakė esąs Spi
gel.

Tenai jis norėjo gauti pus
pūrių nuo anglų konsulio. Nu
rijo keliauti Europon. Pusi- 
sakė, knd Chirngojv juirdavi- 
m-lnmns šluotas jis pndarė 
$10.(KM>. Su tais pinigais norįs 
apleisti Ameriką.

Jis bus parvežtas Chicagon.

IEŠKOMI MIRŠTANČIO 
ŽMOGAUS NAMIŠKIAI.

F

Antenonii-i,
Wot 46 gal., pu.-iketiuo gryžti 
Europon. Jis išsiėmė iš liaukos 
visus savo $600. Pinigus įsiuvo 
į marškinius. Anų naktį neži
nia ku- pavogė tuos jo marš
kinius.

Policija teiriaujusi namiškių 
arba artimų draugų Arnoldo 
Meinrath. cigarų firmos n- 
gt-nio.

Anų vakarų jj užpuolė pik
tadariai, apiplėšė* ir apmušė, 
šiandk* jis šv. Bernardo ligo
ninėje yra be žado.

Policijai pranešta. kiul jis 
turį# moterį ir vaikus Austra
lijoje.

Jis ėia agentaudamaa dide
lius pinigus uždirbdavęs, tvir
tina ju pažįstami.

KINIJA PRANCŪZAMS DO
VANOJA BRANGIUS 

RANKRAŠČIUS.

— e

Pajyžins, Jml. 15. — Kinijos 
respublikn pngerbė Prnnruzi- 
in už šitos nuolanku n-tsinvši- 
n:ą j Kiniją. Pndovanojo 
liranciizains brangintinų kinų 
biblioteką. Anoje yra 100,(X)0 
M<uovėtt rankraščių (manus
kriptų), kurių yra tik po tris 
kopijas visam jiasanlyj.

n. m. kovo 2S <1. Dievo Ap- 
veizdos parap. svetainėje įvy
ko Lak Sąj. Centro bertaininis 
susirinkimas, kurin nedaug 
suvažiavo kuopų atstovų. Gn 
kiiojMis savo susirinkimuose ne
išrinko. nr. gal, per savo aj>si- 
leidimų atstovai neatsilnnkė. 
Komisijų su raportais ir-gi ne
buvo, o susi rink i inas Inliai no
rėjo žinoti, kas veikiama ženk
lelių, dėl Padėkos dienos, rei
kale; ar vieta Kapinių dienojo 
prie šv. Kazimiero kapinių jau 
paimta ir tt.

Ženklelių komisija Imtinai 
turi jų parūpinti. Jeigu atsitik- 
tv, kad negalėtų, l*»j jin vėliau 
Imlandžio 25 d. būtinai Inišku 
nr telefonu praneša Centro pir
mininkui (laiškams adresas: 
1641 N. Paulina st, telefonas: 
Mojiroe 5530).

Visiems jau yra žinoma, kad 
architektus p. Žaliukas'dirba 
planus našlaičių prieglaudos 
namui. Tuo reikalu nesenai te
ko su p. Znhloku kallM-ti. Sakė, 
kad jau liaigiami'dirbti. Tat-gi, 

tiip greitai bus gatavi ir apie 
t. i praneš, taip greitai bus pra 
Tiesia Centro, su.-i rinkime, taip 
greitai bu- sušauktas direkto
rių posėdis.

Iš atsilankiusių atstovų ra
portų pasinsiė. jog kuopų dar
buotė šiuo metu yra susilpnė
jus. Paaiškėjo, jog visų dabar 
jiegos intemptos ir domė krei
piama į Lietuvos Laisvės pa
skolų. Nors tat yra gražus ir 
prakilnus tautai darbas, tečinu, 
dirbant Lietuvos paskoloje, ne
reikia pamiršti nė I^nb. .Sųj. 
reikalų. Tai-gi šiuo paraginti 
tainpa? atnaujinti darbuotę sa
vo kolonijoj, kad greitu laiku 
galėtume pradėti statyti prie
glaudos namų musų našiai- 
ėiama.

Daugelis du<«da klausimų ir 
daro užmetimų l.nb. Sųj., kad, 
girdi, sąjunga renka ir renka 
pinigus, o namo knip nėra. Iri p 
nėra. Tai-gi namo nėra dėlto, 
kad pinigų nėra. Mes meldžia
me ir meldžiame visuomenės 
aukų. Laikas l^ga greitai, n tos 
aukos luitai pamažėl) plaukia į 
namo fondų. Jau senai visi ži
no, jog Im* 5(),(J(X) dol. negalima 
pradėti naniy ,-tatyti, o šiandie 
ižde turime dnr vos 12,(XM) dol. 
Todėl (rūksta apie 38,(MX) dol. 
Jei visi innslotoc tnin <li<1cl< a <
namo reikalų ir sumestume ]>o 
šimtinę, prieglnuda mus naš
laičiams tuojau stotų. Bet gai
la. kad taip nėra. Bet-gi prašv- 

. t i visuomenės paramos mes, 
j labdariai. ncJiansiiu tol, kol

i
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Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės k imsknit lingini! šiai atdankyii ant šio vakaro. Veikalas yrn vienas iš gra
žiausių lietuvių kalboje. Prie tu dar bus visokių įvairių žaismių ir kitokių pamarginimų. PO PROGRAMŲ! 
ŠOKIAI! MUZIKA I. IVANAUSKO. širdingai 'kviečią vistu- atsilankyti KOMITETAS.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Nedelioj, Balandžio-April 18, 1920 m.
STRUMIL BROLIŲ SVET., 158 E. 107th St., Roseland, 111.

Pradžia 6:30 vol. vak. Įžanga 75. 50 ir 35c.

mus tauta neturės našlaičiamsĮ _ _
, , I GERB1AM1EJI:——tįftinn,

A. Nausėda.

1*1. P. Chicagos ir apylin
kių Apskričio susirinkimas 
įvyks ketverge, balandžio 15 d., 
š. m., 8 vai. vakare. Šv. Jurgio 
parnp. svoL, 33-*'ius ir Atthurn 
nve.

Chicagosir apylinkių stočių 
valdybos ir pardavinėtojai, 
malonėsite atsilankyti į Šį svar
bų susirinkimą. nes tarime 
daug svnrbiųdtdykų apkalbėti, 
k. a. padirbtoms iškabų (ženk
lų) maršruto mulnrymui ir tt. 
Visus meldžiamo pribūti.

V. M. Stulpinas. Pirm.,
J. A. Mickeliunas. rašt.

-------- y----------------- 
PRANEŠIMAS.

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų draugija laikys susi
rinkimą balandžio 15 <1M šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė-
je. 7 vai. vaRAo.

Visas rėmė jąą širdingai kvie
čiu skaitlingai susirinkti, nes 
turinio svarbių dalykų praneš
ti.

Taiji-gi nnrėa, kurios dar ne
užsimokėjo metinės duoklės, 
prašomo* užsimokėti šiame 
susirinkime.

Moterys ir mergaitės, noriu- 
čios remti tų prakilnių draugi- 
, ų, kviečiamos atsilankyti ir 
si rašyt i.

M. Miksai tė rašt.

IŠ T0WN OF LAKE.

Moterų Sąjungos 21 kuopn 
laikė mėnesinį Kuairinkiiną, ku
ri ► buvo ae-kaitlingns.

Nutarta nupirkti L. Laisvės 
tumų už 50 dol. Tni gražus nu
tarimą**. Ijii jis buvo pavyz
džiu kitoms draugijoms.

lailki. drnugijai panukojo 25 
dol. Garbė Moterų Hųjungos 21 
kuo|tai. kad ir našlaičių iliuz
ini ršta.

Neužilgo Ima vnknrčlis pa
gerbimui naujų narių. Jis bus 
vėliau pagarsintas. Nutarta ru
denyj surengti vakarų. Statys 
veikalų ”lžarele.” Ponia Vms 
kevičionė npsiėnaf* rozisoriauti. 
Ji yra gabi loftėja. Tikimės, 
kud gražiai ir veikalų Į>nstatys.

Gaila tiktai, kad mažai narių 
suaieina į h i-irinkįnius. Mote 
rys, juk žinute, kad valdyba nr 
viena narė nieku nenuveiks. 
Jeigu darbuotoj nenorite pasi
likti ]Mtskuti nėj vietoj, tai su- 
hruskito. Skaitlingai lankykite 
enslrinkinm* Tr poelns JakS. 
tas sako: ” Kai du stos, viandos 
daugiau pmlarya.”

Alumnė.

uiiiuiiiiiiiiimiiiiiitiutHumniiiiiiiimn
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

• • . •

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa
9 9 9

JUMS praneša,
9 9 9

KAD ANTRAS vaidinimas
• •

VEIKALO, vadinamo

RŪTA
• • •

BUS unt
• • •

BRIDGEPORTO
9 9 9

32 ir Anbnrn Avė.
9 9 9

ŠV. JURGIO salėje
• • s •

SUBATOS vakaro
9 9 9

BALANDŽIO 17 d.
• • •

LYGIAI 7.30 vai. vnk.
9 9 9

PO perstatymo šoki.<

9 9 9

PRIE Studentu
• I

ORKESTROS.
e

• 9

9

X1

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00
• • •

—MOKSLEIVIAI.

a
■
■
■
I
M
■ 
A

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

< )thM IUrlralm t y J:
29 South La Šalie Strect

Karnbaria 334 
TcL Orotr*J tave

B 
B 
B
E 
B 
B
B

I 
n 
n
■

litiiuiiiiuitiitimMmniiinmnNUiunnn

X

X-
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tr A . -IIIrMB II H ■ " 
ryt

Jeigu išsirinkau sau nauja pagyvenimo vieta 
ar biznio, pranešk mums dabai knd

Permainytume Tavo Telefoną
Mes reikalnujame trisdešimts dienu iškalno 
jeigu mauni kraustytis tarpt*

Balandžio 15 ir Gegužio 15 tos. 

U*ngviausias būdas pranešimo tai tclefonuok. 
Šaukiant Officinl 1(0 — dykai.

Chi&ięo T'dcrbtiEs Cutupany

K

-

J. P. tyAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

Ui.TL'VU AltTOBATAM 
«M* <. UUŲO HTUMKT 

tu w. imi. -rittirr 
autUGO.

SUSJM« «3M

DR. S. NAIKEUS
IJETVV1H

•9 X *

Dr. G. M. GLASER
Praktikuok ii motai 

orbun S14S So. Morrao M. 
Kert* SS m Si.. Cblcaco- UL 

SPECU ATJOTAS 
Notariškų. Vyrilky. talpu ehro 

fil&ky HSU- 
OFISO VALANDOS: Kuo » ryte 
iki 1«. nua lt iki 1 po plot, no® • 

Iki I valandai rakara 
NoSHtoatia nuo i iki > po plat.

Tolatoaaa Tania (IT
Vakarais, 812 W. 33 St.

TvL Yarda <MI
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