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Paliuosuoti iš Kalėjimo Į KEWANEE, ILL, PASIU
STA KARIUOMENĖ, 

• • 

Badaujantieji Airiai 
Pramatomas Lordo French 

Atsistatydinimas 

Valstijos milicijos II puikc 
į G00 kareivių vakar pasiusta i 
j Kevantv, 111., kur \Val\vuilb 

DIDIS AIRIŲ TAUTAI LAI
MĖJIMAS. 

Matyt, atmainoma anglu po
litika. 

Manufacturing Co. dirbtuvėse 
streikuoja darbininkai. Buvo 
keliamos riaušės, kompanija 
darbams pavartoja streiklau
žiu*. 

ARMĖNAI PADAVĖ VAL
STYBĖS SEKRETORIUI 

MEMORIJALA. 

VYRIAUSYBĖ ATIDARYS 
SAVO MAISTO SAN

DELIUS. 

CARRANZA SIUNČIA KA
RIUOMENE Į SONORA. 

Pirkliai perspėjami neplėšti 
imoniu. 

Washin^on. nai. :.">. — Strei. 
ko ant geležinkelių metu teis-
darystėe ir karės departamen
tu nusprendė bendrai veiki: 
su tikslu pagelbėti visuome
nei. 

Karės departamentas kai-

Iš Streiko ant Geležinkeliu 
Nauja respublika nusprendė 

ginties. BOLŠEVIKŲ AGENTŲ SUO-
EALBIAVIMAI. 

I Naujo 
Nogales Bono ra, lud. 15. — 

boiiūi*» r e s p u b l i k o s 
j vyriausybė painformuota, kad 
i Carranza prieš atskilusią So 
i norą siunčia Kariuomenę. 

Cžims daug laiko tai ka-

» J * » w wv.A ^ ~ * . . . ^ v w . . . . . ..MM.t.^bV O**- Į 

sirinkiine. 

Perspėti juos, kad jie per-
i trauktu streiką ir sugryžti 
j prie savo unijų. 

paivytit gnit-raliam proku
rorui tuojaus imties knoaš-
triausių priemonių prieš r&-
dikalus agitatorius. Radikalus 
piliečius paduoti kriminaliu 

Wasbington, bal. 15. — Va
kar sekretorių kabineto su.-i-

riuomenei permaršuoti per kai j rinkime, kiniam pirmininkavo j teisman, gi radikalus svetim 
I nuotą šalį ir pagaliaus prieiti j prezidentas YVilsonas, genera- salius deportuoti 
i _ _• ' i • • . __ « i I i i . — 

Reikalauja pripažinti Armėni
jos respublika. 

Dublinas, bal. 15. — Čia iš 
Mount Joy kalėjimo anglų 
valdžia pagaliaus paliuosavo 
64 badaujančius airius, poli-

streiku ne jie vieni sau ką 
laimėjo. J ie savo tautos rei
kalus žymiai pastūmėjo pir
myn ir didesnėn viešumon. 
Laimėjo kovą ir Airijos dar
bininkai su generaliu streiku, Washington, bal. 15. — 500 
kurs tęsėsi dvi dieni. j buvusių armėnų kareivio, kat-

Paliuosavus kalinius, ap- i rie buvusios karės metu tarna-
link kalėjimą'panaikinta dyg-lvo Su v. Valstijų armijoje, va
liuotos vielų tvoros. Iš aplin- kar čia valstybės sekretoriui 
kinių gatvių prašalinta tan- indavė memorijala, Reikalauti kinius prasižengėlius. 

To pasekmėje tuojaus visoj j k o ? / N o n i ,..,„„.;..,, p : U l . o ! h a > ; ^ k a d S i n , Y a I s t i i o s o r i 

Airijoj atsaustn< generatis j j a n # u k a r e i v į u . Miesto į į ^ j p a ž i n t u Arinėnijos respubliką 
j se ramu, sugrvžo normalis' 

kuriuose gjro centruose, kaip j p r i e darbesniųjų per kalnus | lis prokuroras Palaier indavė 
dokumentų, kuriais aiškiai pri tai Cbieago. X»-w York ir ki-1 perėjimu, einančių i Sonorą. 

I UOS tur, tarimais!.. san.lelius.Kai-: T u o s t, , , l H , i ą ummųum 
kuriuose sandėliuos* yra mai-j fortifikuoįa. Ten turės įvvkti 
sto perviršis. Tas maistas t o - j p i r m i e j i kariaujančių 

dienomis nebrangiai bus1 pusių 
nu 
pardavinėjamas žmonėms, kuo 
met i didesni u> miestus niais-
tas nepnvezamas. 

Sakoma, bus parduota daug j 
Įvairiausios rūšies mėsos, kaip( 

saldytos, taip blešinėse. 
Teisdarystės departamentas, 

susirėmimai. 
kariuomenė Jei Carranzos 

negalės prasimušti perėjimais, 
tuomet jis nieko nepadarys 
Sonoros respublikai. 

t-odoma. kad šiandieninis strei-! lių darbo taryboms nari; • 
kas ant geležinkeliu — tai ru-1 kad jie kuoveikiaus susi)'" 
su bolševikų agentų darbas. j tų Washingtonan tarties s;i 
Tie agentai daugiausia sure- ko klausime. 

streikas. 
Kaliniai paliuosuota prieš 

Airijos valdytojo, lordo Fren
ch. norą. Aną dieną čia at
keliavo naujas Anglijos ka
riuomenės vadas, gen.'Maere-
ady. Po atkelia vi m^ jis tuo
jaus susimainė mintimis su 
Anglijos vyriausybe. Ir po to i 
veikiai paskelbtas paliuoga
vimas kalinių. 

MĖGINS PADUOTI ŽENK 
LŲ MARSUI. 

gyvenimas. -Į -
Nežinia, kaip ilgai taip bus. 
Xes ne visi kaliniai paliuo-į 

snota. Kiti dar palaikomi ka-j O gal pavyks nuo Marso gau-
lėjime. Ir patiems paKuosuo- td žinių. 
tiems, anot žinių, neduota pil- j 

! nos laisvės. j Omaha, Nebr., bal. 15. — 
i Amherst kolegijos profesorius Kiti kitaip sako. „ . 
Į David Todd sutiko ateinančią 

Yra žmonių, suprantančių Uavaite Sfevenso balionu pa-
„GaJLpasitrauks.Erench. \ rssąĮAk k Anglijoj* padėti,) kilti augštybėsna ir iš ten 
c,. • ,• • _ v, (sako. kad Anglija neatmai-Uicrnalizuoti nlanetai Marini 
Staigus paliuosavnnas ha- . - . ft \ . i •^ildn^uu'-1 piamiai .narsiu. 

airių kalinių reiš- n?*imU ™vo v^«™os politi- Urba pagauti nuo &arso ko
kos Airijoje. Sako, del kitko I kius nors signalus. 

r r ikia . kad. n^\^uomot*. badaujantieji ai-j Manoma pakilti 50,000 pėdų 
nai kaliniai. Į aTlffštumon su įvairiausiais 

Anrriiia 

NUSKENDO 8 AMERIKO 
NIŠKI JURININKAI. 

snvo keliu paskelbė perspėji-Į 
mą maisto pirkliams, idriit jie 
saugotusi plėšti gyvėn*ojn>. 
imdami peraugštas kainai už 
valgomus produktus. 

krutuoti iš industrijalLstų. To Iš dokumentų be kitko pa-
streiko tikslas — šalyj pa- Į aiškėjo, kad radikalai agen-

I kelti betvarkę, sukelti darbi-j tai Suv. Valstijose ruošė a-
\ ninkus prieš, vyriausybę iriMną sukilimą, kurs turėjo 
| pastarąja pabaigoje mėginti 
I nuversti. 

prasidėti su gegužės 1 d. 

Streiko bėgis. 

Paties streiko padėtis. 
xiav»ua, nai. i;». — .uan-; pg&$ ({i,l0lę 

zanillo uoste nuo vieno amo 

Tie surankioti prirodymai 
prieš "radikalų veikimą čia! J'atio.s streiko padėtis, su-

en^aciją. Ir su i % pranešimų, yra tokia: -
šiandie visi jau kitaip žiuri i Chieagoje vis daugiau strei-

TALKININKAI KRAUSTO
SI IS BATUMO. 

rikoniško karės laivo 8 juri-į j streiką ant geležinkelių. Xesj kininkų sugryžta darban. Ant 
ninkai jdaukė valtimi. Valty
je ištiko ekspliozija. Vjsi ju
rininkai nuskeiulo. 

Konstananopobs, bal. 15. — 
Į Batumo pakraščius išplaukė 
anglų karės laivai. Jie pagel
bės savo kareiviams apleisti 

100,000 BEDARBIŲ DETROI 

streikas vedamas su blogiau
siais tikslais. Streikas neau-
torizuotas geležinkelių darbi
ninkų organizacijų, bet pa
keltas bolševikų agentų. 

Susirinkimo pasekmės. 
Detroit. Mich., bal. 15. — 

Del streiko ant geležinkelių1 

tą miestą. Nes miestas Batum,*! čia bedarbiauja apie 100.000 

geležinkelių judėjimas jau 
kaipir Įpusėjo, sulyginus su 
normaliais laikais. Bet. abel-
nai imant, vis dar dešimtys 
tūkstančiu darbininkų neturi 
d.arho. Trūksta anglių. Mais
tui kaina be galo keliama. 

Rytinėse valstijose padėtis 

daujančių 
kia politikos atmainą Airijo
je. Toliaus 
tyt, Airijos valdytojas lordas 
rVeneb. pasitrauks iš užima
mos vietos. 

Lordas French visas laikas 
stipriai stovėjo už tai. kad 
nepaliuosuoti kalinių, nežiū
rint blogiausių iš to pasek
mių. 

Bet iš Londono pareina ži-
nhj, kad Anglijos vyriausybė 
Įgaliavusi naują kariuomenės 
vadą, gen. Macready, Įvesti 
Airijoje naują politiką. Tuo 
tikslu jam leista čia laisvai 
veikti, bi tik apraminti šąli. 

Gen. Macready čia atkelia
vęs tuojaus ėmėsi vykdinti 
savo pažiūras. Ir tą pradėjo 
paliuosavimu badaujančių ka
linių. t 

Džiaugsmas kaliniams. 

74 kaliniai paleista iš ka
lėjimo vakar vakare aplink 
ppnkias. .Tuos sutiko į gavo 
glėbius tūkstantinės žmonių 
minios. 

Kaimiams buvo neapsako
mas džiaugsmas. Nes su bado 

garsus žibalo versmėmis, sa- žmonių. Daug žmonių nedirba 
koma. veikiai teksiąs bolševi-jir Fordo automobilių Įstaigo-
kams. se. 

Kabineto susirinkime prezi-
i dentas "VVilsonas autorizavo j nepasitaiso. Aršiausia yra Xew 

paskelbti Yorke ir.apylinkėse. Pačiam> j generalį prokuiOja. 
i perspėjimą streikininkams.; Xew Yorke dar sustreikavo 
j kad jie tuojaus ]>ertrauktų ry-
j sius su radikalais agitatoriais. 

prekių išvežiotojai. Gali pa
kilti badas. 

būtent, pabūgusi 
generalio streiko ne tik Airi
joje, bet ir pačioje Anglijoje. 
Xes vakar jau buvo kalbama 
apie generali streiką ir pa
čioje Angiijoje. -

Tomis dienomis čia buvo 
atsilankęs nacijonalės: geležin
keliečių unijos generalis sek
retorius dames Henry Tho-
mas. J i s yra Anglijos parla
mento narys. Kalbėdamas čia 
darbininkų susirinkame jis pa
rėmė badaujančius kalinius jų 
pasiketinimuose laikyties ligi 
paskutinųjų. 

ŽUVO DU DRĄSIU 
LAKŪNU. 

MIRĖ DEMOKRATU PAR
TIJOS VADAS R. 

SULLIVAN. 

Su!! 

kar Chieagoje po ilgo 
liavrmo mirė Roger C. 
• an. kaip vietos, taip vi

sos v;,T-' iv 'SOT daugel metu 
>iipriao>ia-: d^ni'dM'ain parti 
jos vadas. $jo 59 ;nctns. Paė-

atalikiškos m is r.<'iP,i"tri'!2'i"> 

Karachi, Anglijos Indija, 
bal. 15. —Italu lakūnu, kapi
tonas Gordesco ir leitenantą-
(ira.ssi.kuriedu skrido iš Rymo 
i Tokyo. žuvo rytiniam šone 
Persijos užlajos. 

Jiedu perskrido užlają ir 
mėgino nusileisti. Tuo tarpu 
lėktuvas staiga smogė žemėn 
ir žuvo drąsuoliu. 

moksliškais intaisymais. 
Ateinančią savaitę, apie ba

landžio 23 d.. Marsas bus ar
čiausia žemės. 

BOLŠEVIKAI NORI IŠGAU
TI GEN. SEMIONOVA. 

Neišvengiama Civile Kare 
1 urkijoje 

PRAĖJO ANGLŲ-PRANCU- NELAIMĖ LIETUVAITĖMS. 
ZŲ KRIZIS. 

[ N'etlėlios vakare 11 bal. apie 
7:13 Roosevelt Rd. ir 40th ave. 
iš karo išlipo Petronėlė Terci-
kienė po tėvais Prėkšaitė iv 

r ėjo per 

Apie tai pranešta Prancūzijos 
parlamente. 

PASIKĖSINTA PRIEŠ 
CARRANZA. 

Agua Prieta, Sonora, Meksi
ka, bal. 15.—čia gauta privati
nių žinių iš Mexico City, kad 
tenai aną dieną buvo pasikė
sinta prieš prezidentą Carran
za. 

Mrnyna- paliko 
M ; 

Ka rw1 krikščionis kata Iii 

Er j . sėlis, bal. 15.—Vokieti
jos mieste Stoiberge chemika-
:i.i:: dirbtuvėj ištiko baisi eks-
plio-dja. Pranešama, kad 200 
ymoriii' /MVI\ 

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

bolševikų valdžia pareikalavo 
Kinijos išduoti rusų generolą 
Semionovą, kurs Siberijoje 
buvo užėmęs admirolo Kolča-
ko vietą ir kurs šiandie yra 
Manchurijoje. 

Kinijos vyriausybė atsisakė 
išpildyti bolševikų reikalavi
mą. Ir podraug pranešė Se-
mionovui, kad jis su savo ka
riuomenės liekanomis nusigin
kluotų, arba tuojaus apleis-tų 
Kinijos teritoriją. 

Gen. Semionov su savimi tu
ri neskaitlingą buri kazokų. 

Šaitano valdžia mėgina veikti: roj, kur nerimaujančių dervi-
prieš nacionalistus. šių vadas Konia paskelbtas! Paryžius, bal. 15. - - Prem-j Elena Trakinaitė 

Šeik-ul-Islamu. j jeras .Millerand parlament* {.^^C namo. Tuomtarpu atbė-
Konstantinopolis, bal. 14. —. Šitas naujas turkų dvasiškis- prinešė, kad pagaliaus pasi- go automobilius ir Tercikienę 

i Turkijos vyriausybė deda pa-l paskėlė i turkus manifestą, i baigė visokie prancūzų su an-! užmušė an<t vietos. Xabašninkė 
jskutines pa-taagas pasiprie- Į Denuncijuoja jis sultaną, kai-i glais nesutikimai Vokietijon' buvo 26 metų amž. iš Alvi-
Į sinti turkų naeijonalistų veiki- po anglų vyriausybės instm-1 liausime, i to parapijos. Vilkaviškio aps. 

mui. Išpradžių mėginama gra-į mentą. j Premjeras pareiškė, kad! kriėio. .Ii su Prekšaite gyveno 
žiuoju intikinti naeijonalistus. j Xaujas Šeik-ul-Tslam savo j Angliai pasižadėjo visbnus; ant 40 avt>. 1410 namuose. Tuo-
Tuo tikslu daugiausia darbuo-; manifeste pareiškia, kad sulta- į spėkomis stovėti už tai, idant: jaus tapo pašauktas ambulan-
jasi naujas Turkijos premje-jnas Mahomedas VI netekę'į Vokietija pilnai pildytų taiko- sas ir lavoną nuvežė j Cicero 
ras Damad Ferid paša. Ji pa-; dvasinių spėkų, kad Konstan-! sutarti. Anglija ypač stovės,' andertaking department. Ta-
remia pats-ultanas. : tinopolis užimtas svetimų šalių, už Vokietijos nusiginklavime.I po paimtas groborius l^acha-

Turkijos vyriausybė paskel- j kariuomenės, kad šaitanas vei- i Tas prancūzams yra labai j vičins iš 23rd pi. ir panedėly-
bė dar kitą {>roklemaciją. Sa-ikiąs tos kariuomenės prie-' svarbus daiktas. : je parvežė Į gyvenamą vietą. 
ko, jog nacijoaalistų veikimas spaudoje. Millerand toliaus pasakė, j Trakinaitė tapo smarkiai 
atneš Turkijai pragaišti. Rei- j Sultanas be pajėgu. Į jog Prancūzija sutikusi tuo-'! sužeista, parvežta namo iš ten 
kalanjama. kad i septynias; * ' j j a n s apleisti naujai okupuo-
dienas naHjonolistai padėtu i Sultano vyrausybt's padė.tis ^ Vokietijos nuėstus, kaip 
ginklus. Siiko, jei jie to nepa- i Konstantinopolyj labai sunki tik Vokietijos vyriausybė at- į 

i šv. Elzbietos ligonbuti. Ją 
gydo D-ras Redin. 

Duotas telegramas Tes i 
darysią, tuomet- vyriausybė j Nes trūksta reikiamų priemo- j g ^ didesne dali savo ka - i k l l i i West-Virginia. o 
imsis aštrių priemonių priešjnių. kaip pravesti ir išpildyti 
sukilėlius. ! grūmojimus nacijonalisiams. 

Be to. š<dk-ul-Lslam. vyriau-' Vyriausybė praktikaliai kon-
sia< turkų dvasiškis, paskelbė; troliuoja tiktai Konstantino]M>-
atsiliepimą į visus turkus. Sn-

GAISRE ŽUVO MOTTNA SU 
KETURIAIS VAIKAIS. 

ko, kuomet <ultanas paskelbs mobilizacijai vargiai butų su-
Zanesville. Wis., bal. 15. - mobilizacija, turkai privalo I rinkta 10.000 vyrų^ 

Mrs. Julius Kntz su ketnriais klausyti. Kai rie paklausvs. ko- Sn nacijonalistais yra ka< 
vaikais žuvo liepsnose pakilus Į Vos UŽ sultaną ir žus, tie bu< kita. Jie kontroliuoja visą 

priimti didvyrių eilėsna. ; Anatoliją. Jie gali ten suorga
nizuoti gyventojus i pavojin-

riuomenės iš neutralio ruožo, i d o J c ? a u t a < atsakymas, 
Vokietijai nereikia atšaukti 
vis<>s kariuomenės. Xes taikos 
sutartis jai leidžia ten palai 

jis išvažiavęs Į Chicagą ir " 
važiuos Į palaidojime, kur> 
turirat bus pėtnyčios rytą O-tą 

gaisrui farmoje už pusantros 
mvlios nuo Delavan. 

GUATEMALOJ PASIBAIGĖ 
REVOLIUCIJA. 

Washington, bal. 15.—Aptu
rėta čia informacijų, kad Gua-
temala respublikoj pasibaigė 
revoliucija. laimėjo revolinci-
jonipriai. Prezidentas Cabrera 
atsisakė iš užimamos vietos ir 
sutiko apleisti šąli. 

Reiškia civilę karę. 

Toksai sidtano vyriausybės Naeijonalistų vada> Musta-
veikimas raiškia, kad trumpoj i plm Kernai paša paliuosavo iš 
ateityj gali nžsipliekti civilėj nelaisvės anglų oficiems, pa
karę Turki.į<\j. Xes turkai na--imtus pastarųjų dienų susirė-
eijonalistai nusprendė nepasi- minmose 

apylinkes. ]>asitaikius k y t ; keliolika tūkstančių. į™'- »s ^ - Antano parap. Ci-
Tai visa pareiškęs premje-jC(>ro i ŠY- Kazimiero kapines, 

ras pabaigė sakydamas, kad Xabašninkė prigulėjo prie 
Prancūzija tuo, savo okupaci-; M o t m ) %i«ngos. Tretininkų, 
jiniu žygiu visgi laimėjusi. Bet; Gyvoje Rožančiaus. Labda-
nepasakė. ką laimėjusi. Nol>e! ringosios Dr. Darbininkų Są-
tik senobinį Anglijos prielan- i"n£ros- Tautos Fondo, Ran-
knmą. Bet ir tame gali būti; dr»nojo Kryžiaus, šv. Akffide-
daug abejonės. raijos Rėmėjų draugijos ir 

"• '•'• " •••••' —'••'•• ••'•• »j Apaštalystės maldos. 
A. a. Petronėlė ta pačia dię-

! gus bile kam būrius. 

duoti Konstantinopolio 
riausvbės užiraidoras. 

vv- Turkij^s vvriausvbė. matvt, 
pareikalaus tnlkininkų pasko-

Tuo labjaus kart' neišveng-| linti jai nors 100 milijonų do
rina, nes nacijonalistai Įsteigė] lierių. Tas reikalinga kampa-
naują Turkijos valdžią Ango-'nijai prieš naeijonalistus. 

ORAS 
BALANDŽIO 15. 1920. M. 

i 

Mušti telegrafą visiems 
naujai paskirtiems geležinke-

i 

na ntmetije buvo priėjusi iš
pažinties ir priėmusi Komuni
ją. Nelaimė Įvyko Tercikienei 

Chicngo. - - šiandie ir rytoj! ir Prekšaitei grįžtant namo iš 
nepastovus oras; gali but lie- šv. Kazimiero vienuolyno. 
taus; maža atmaina tempera-; Visų pažįstamų meldžiama 
turoj(C atsilankyti i palaidojimą. 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, b a l 15 1020 
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Prof. Voldemaro 
Laiškas Prof. 

Simpsonui. 
' "Draugo" N. 88 buvo pami

nėtas profesoriaus Valdemaro 
laiškas profesoriui Simpsonui 
del Lietuvos sutarčių su kai
mynais, ypatingai su Rusija. 
Dabar kun. Bučys Jau gavo! ti, kad tuomi atveju lietuviai 
iš uaties profesoriaus Volde-! noriai ansinitu klausima ner-
maro to laiško kopiją. Pers- j žiūrėti išnaujo. Aplamai kal-
pauadijiėli ją dieuraštije butų Į bant, tada Lietuva apsimtų i-
nepatogu, nes j i yra rašyta eiti j Rusijos Federaciją to

mis pačiomis taisyklėmis, ko
kiomis Bavarija Įstojo Į Vo
kiečių Federaciją. Tuomet Lie
tuva turėtų savo geležinke
lius, krasa, telegrafus, armi-

vietos. Kuomet viešpatija nuo
lat užgriebia daugiau šalim 
ūkininkams trūksta žemės, ku
rią 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" Liepos m. 1904 
m. Todėl Rusija ir žlugo ka
rėje. 

Dabar yra stambių priežas
čių atsargiai priimti pažadus 
ats tatyt i Rusiją federacijos 
dėsniais. J u g ir dabar nėra 
tikrybės, kad federalizmas į 
nėra tiktai skraistė uždengian
ti norą užimti svetimas že
mes. Negalint prievarta susiū
ti krūvon rautas trokštančias 
neprigulniybės, bandoma žadė
ti joms federaciją. Kada Ru
sija pagijus gana stipri, ji vėl 
bandys grįžti prie senosios 
politikos. 

Vienatinis dalykas, kurį 
Rusija turi padaryti, jei nori 
gerai apseiti su savo nerusiš-
komis tautomis, yra demokra
tinė tvarka imperijoje. Tų 
reikia padaryti pirmiausia, 
padėti federatyvius imperijos 
atstatymo pamatus j r t iktai 
tada pakviesti prie Rusijos 
prigulėjusias tautas, kad su
darius didesnę bendriją. 

Mums malonu vra užtikrin-

Kunigų Suvažiavimas Buffalo, N. Y. 
(Pabaiga) 

Po kun. Kemėiio ir kun. 
Bučio kalbų, tapo priimta Ši
tokia rezoliucija: 

Lietuvos universitete turi 
būti katalikiškos teologijas 
fakultetas, tvarkomas sulyg 
katalikų Bažnyčios kanonų. 

kunka diskusija apie pačių 
eusiorganizavimą. 

Paskui buvo klausima* apie 
kun. V. Bartušką ir apie da
romus jam užmetinėjimus. Ta
me dalyke labai daug ir svar
bių žinių suteikė kum dekanas 
Vladislovas Mironas. Jis bu
vo Kaune tada, kada pasida
rė nesusipratimų tarp Lietu
vos valdžias ir kun. Bartus-4 

kos. Kun. Mironas liudijo, 
kad kun. Bartušką kartais 
gal ir netaktingai pasielgė, 

sake savo mintie apie tai iš-
dėjęs knygutėje. "Apie Apž-
vietą." Vienas kunigu tuo už
sisakė 100 egzempliorių tos 
knygutės. 

Kolegija Eyme. 
Buvo kalbos ir apie reikalą 

lietuviškas kolegijos Ryme. 
Visi buvo skaitę .pranešimus 

Daug buvo kalbas apie vidų. i; Rymo apie tai ir visi prita-
tines ir žemesniąsias mokyk- i rė tam dalykui. Sutarta ištir-
las. Iš kalbų buvo matyti, kad ti, kaip dalykai yra Ryiue su 
visi vienaip yra įsitikinę, i- i užrašymu nekilnojamo turto 
dant vyskupai turėtų savo; nuosavybės. Susivažiave i Bu- visai nėra . faktinių 
gimnazijas, kuriose galėtų la- j ffalo kunigai dar nežino jo nuo- j .tvirtinimam* buk kun. Bartus- j iua> kad jis nebuvo paskirtas; t, 
vintis jaunuomenė ketinanti i tikiu įvykusių. Ryme 11 ir 16! ka buvęs neteisėtuose santi- Karinės Misijos galva ir įiebu- j 190_N 
iapii kunigais. Bei rezoiiuci- j kovo del Šv. StanisJovo baz-Įkiuose su Gabriu. 

Pastebėta toliaus, kad lai 

i.'!* nes Amerikos lietuviu orga
nizuoju, spurto ir tėvynės šel
pimo tikslam.-. 

G. iiano, kaipo Karinės Aii-
si..'o> pirmininko, yra užduotis, 
patirti galimybes pirkimo nei 
užsakymo specijalių prekių: 
pranešti čionykščiams lietu
viams Lietuvos Vyriausybės 
nusistatymą krašto apsaugos 
reikaluose; likviduoti p. Juo-
dodžio darbuotės planą. 

7. Dėlei pulk. Juododžio, ku-
lis buvo išvvkes Lietuvon, l;et 

I 

bet visuomet buvo ištikimas j kuris sulig paskutinių žinių yra 
laikinajai Lietuvos valdžiai, ir t Lietuvos teritoriją savavaliai 

jjgrggf.j į apleidęs, oficijaliai praneša-

angliškai. Galima butų išvers
ti, bet diplomatinių dokumen
tų vertimas yra pavojingas: 
lengvai galima pavartoti neat
sargų žodj, kuris' netyčiomis 
iškreipia autoriaus minti i! ją ir pasiuntinybes svetimose 
vieną ar j kitą pusę. Tai-gi šalyse, 
perpasakosime tiktai to laiško Padavę inųs užrubežinių da-
fctrifoį. 

Prof. Voldemaras pirmian-
lykų ministro rašto turini, į 
tflonitarpu nededame prie jo 

m 
n 

šiai sako, kad visa Lietuva j savo pastabų, išskiriant šitas 
t rokšta neprigulmybės, išski- l t r is : 1) Prof. Voldemaro raš-
rus keletą gyvenančių joje į tas nepadarė žymios blėdiesj 
lenkų politikų. Valstybės ne- užrubežyje. Visas nerimastis 
prigulmybė lietuviams yra 
brangi kaipo priemonė Įgyti 
gyventojams daugiau gerovės 
ir padaryti daugiau naudos. 
( Lietuva gali gyventi tiktai 

kaipo demokratija, kurioje ne
tiek svarbu kokios bus rinki
mų taisyklės, kiek svarbu de
mokratijos dvasia, sulig ku
rios žmonės pasitiki savim ir 

nauja. 

del jo buvo pačiu lietuvių tar 
pe. Tas raštas nepatiko Ame-j 
rikos diplomatijai ir negalėjoj 
patikti. Amerikos politika yra, ***» balsuojant už tą rezo-
kad tautos nedarvtų iederaci-! & * » » kaikurie kunigai iš-
jų. o visos tiesiog priklausytų | rei§k* prisibijojimą, kad to-
prie Tantų Sąjungos, rengia-1 k i u b u d u Lietuva turės likti 
moj ateityje. 

2) Lietuvos valdžia gerai 
padarė atsimdama tą Lietuvių 

ja jvyko apie kitą daug pla- į nyčios ir triubų. Jei butų ži 
tesnj dalyką, būtent apie mo-jnoję dar labiau butu pritarę 
kyklos demokratizaciją. kolegijos reikalui. 

Kaikuriems rodėsi, kad tąsi Turint tiktai vieną univer-
žodis "mokyklos demokrati- į sitetą Lietuvoje bus gana 
zacija" gali tapti pavojingas, | sunku išauklėti jam gabių 
nes vaikai norės spręsti apie į profesorių, nes tik tą vieną 
tai, ką mokintojai turi jiems; universitetą ' išėję asmenys 
sakyti. Tokiu būdu mokslas taps jame ir profesoriais. To-
visai pražūtų Lietuvoje.: kiu būdu i universitetą neįei< 
Todėl dalyvavusieji suvažia- j iš šalies naujų metodų ir mok-
vime pažymėjo, kad mes ame-; sliško darbo įpročių. Dėlto še-
rikiečiai papratę esame skirti j šioliktame šimtmetije Krioka-
demokratiją nuo anarchijos. | vos universitetas taip buvo nu-
Piliečiai renka teisėjus, vai- j smukęs, kad buvo vienas visai 
dininkus ir patį prezidentą,] Lenkijai ir Lietuvai, 
bet prezidentas skirte skiria Kunigų darbas yra rūpintis 
ir krasos valdininkus ir ka- i vien teologijos fakultetu, to-
riuomenės oficierius. Todėl j del jie tarė, kad reikalingas 
mokyklos demokratizacija ga- į yra teologijom fakultetą.- Lio-
li paliesti tiktai jos p;ik-aipą. i tuvos universitete ir kolegija 
Ir ta pakraipa paskuti duoda- į Ryme. Ta kunigų sutartis yra 
ma ne vaikams, tiktai tėvams.; protinga, nes tokiu būdu bus 
Todėl rezoliucija tapo sureda-; du Įvairus šaltiniai teologijos 
guotą šitaip: j profesoriams išsilavinti. 

Demokratijos dvasia rei-j Kunigu susiorganizavimas. 
kalauja. kad mokyklos pak- Daug kalbų ir laiko užėmė 
raipa pasaulio bei kultūros • pasitarimas apie Kunigų Są-
istorijos, žmogaus tikslo bei j jungą ir apie kunigus nepri-
priedermių, pasaulėžvalgos Į klausančius prie jos. Iš tų kal-
bei religijos dalykuose prik-į bų buvo aišku, fcad kunigams 
lausytų ne nuo mokytojų i susiorganizuoti bųtinai reikia, 
noro, nei nuo ministerijos! Pasirodė du ar trys projek-
įsakymų, o kad ta pakrai-įtai tą su^iorganisavimą Įvy-
pa butų pritaikyta prie mo- j kinti, bet galutinai nutarta dar 
kinių tėvų religijos ir pa- į kartą kreipties prie visų ku

nigų, kad jie susivažiuotų va-
saro? •nradžioie ?Sttsburvhe. 
Kunigas Bučys tapo įgaliotas 
kreipties prie kunigų Sąjungos 
Valdybos ir jprie kunigų ne
pripažįstančių jas, kad galu
tinai susitartų, kada ir kaip 
gali susi važiuot i į PittsJburghą. 

Po pertraukai. 

kymasatskirų sekretorių vieno 
Federacijai, kito Tautos Fon 
dui ir trečio Raudonojo Kry 
žiaus Rėmėjų Draugijai šian
dien visuomenei perbrangiai 
atsieina. Juos visus arba nors 
du reikėtų suvienyti. Tuom 
tikslu sutarta kreiptis į minė
tųjų organizacijų valdybas. 

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 draugai pritars tenai 
sustatytoms rezoliucijoms. Ja« 
sutarta išsiuntinėti visiems. 
Jei kas j dvį savai ti neduos 
atsakymo, tai bus priskaitytas 
prie pritariančių. 

AMERIKOS LIETUVIU VI
SUOMENĖS ŽINIAI. 

saulėžvalgos toje apielin-
kėie. karia mokvfrla »r»t»r. 

savo valdžia, 0 valdžia {>asi- &o egacijos raštą at.sral, nes jis 
tiki žmonėmis. Nei tironai i vis-gi negana aiškiai pažymė-

a 

T 

valdantieji prievarta, nei de
magogai valdantieji pataika
vimą nėra demokratai. Lietu
viai gėrisi anglosaksų demo
kratija ir ją stato ant solida-
riškumo asmenų, klesu ir tau-

Lietuviams visuomet idea
liškai išrodė sumanymas pa
daryti Suvienytas Europos 
Valstijas. Pirmutinis žingsnis 
prie to idealo yra Tauta Są
junga. Ir Lietuva, tikėdamosi 
tapti tos Sąjungos nariu, ne
mato didelės naudos iš sutar
čių su atskirais savo kaimy
nais. 

Bet lietuviai neatsisako kal
bėti apie galimybę sutarties 
(ar vienybės) su Rusija. (Čia 
pavartotas žodis, kuri lengva 
galima suprasti kaipo suskiė*-
jimą krūvon), jeigu ta Rusija 
taphi tikrai demokratinė ir 
federatyvė. Nors Rusija da
bar vadinasi gražiu vardu 
"Rusijos socijalistiška, demo
kratinė ir federatyvė respub
lika," bet tiesa yra priešinga 
kiekvienam žodžiui įimtam į 
tą pavadinimą. Svetimų že
mių užgriebimas, o ne nami
nių dalykų tobulinimas nus
tato tos šalies veikimą net ir 
šiandien. Jos ribos plinta, o 
žmonių gerovė tebestovi ant 

jo absoliutišką lietuvių nepri-
gulmvbės norą. Rankose žmo-
nių, norinčių, kad vienos tau
tos' viešpatautų ant kitų, tas 
raštas buvo pavojingas. Jie ga
lėjo prie jo lengvai pridėti pa
aiškinimų priešingi! neprigul-
mybei. 

3) Šiandien tas laiškas jau 
tebėra vien tik istorinis mus 
praeities dokumentas. Kenk
tume patys sau. jei del jo 
daug ginčytumės. Nesvarbu 
to rašto išsitarimai. Svarbu, 
kad jį patyrusi Lietuvos vi
suomenė aiškiai ir stipriai pa
žymėjo savo absolintės ne
prigulmybės troškimą ir valia. 

be apšvietos ministerijos. Ki
ti atsakė, kad ir bus gerai, nes 
ir Amerikoje nėra apšvietos; Pusiau po septynių įvyko 
sekretoriaus. Bet rezoliucijos pertrauka vakarienei. Lygiai 
autorius kun. Bučys sakė. kad | devyniose šiuo tarpu jau be 
rezoliucija amžinų diena ne-į pasivėlini mo tapo atidarytas 
mažina ministerijos darbu, o j trečiasis to susivažiavimo po-
apie pašalinimą jos reikalo nė-: sėdįs, 
ra nei kalbos. Kunigas Bučys i Apie valandą iaiko užėmė 

vedėju esmi Lietuvos valdžios; Todelei ir tautiniu, ir socija-
Įgaliotas kreipties i Amerikos J liu ir dvasiniu žvilgsniu svar-
lietuvius šiuom didžiai svarbiu 
Lietuvai reikalu. 

Krikščioniškos tautos, be-
kurdamos savo Valstybinio gy-

bu ir reikalinga yra Lietuvai 
Įsigyventi Romoje įkuriant ten 
Lietuvos kolegiją, Lietuvos 
valdžia pritaria šiam sumany-

LAIŠKAS KUN. P. BUČIUI. 

Lietuvos Valstvbės 
Užsienių Reikalų 
Ministerija 
Bažnyčios reikalų skyrius 
Xo. 608. 

Kaunas. 
Kovo 3 Ąį 1920 m 

Jo Malonybei 
Kun. prof. P. Bučiui, 

1800\V.46thSt 
Chicago. 111. 

Gerbiamasis: 
Būdamas paskirtas Užsienio 

Reikalų Ministerijos Patarėju 
ir Bažnyčios reikalų skyriaus 

veninio nuims ir besirupinda- į mm, kurs buvo jau mūsų pa
mos suteikti jiems ateityje į siuntinio prie šv. Sosto Kun. 
tvirtą pamatą, pasistengė įsi- < Dr. Narjausko sukeltas, Te-
kurti krikščioniškos kultūros : ėiaus Lietuvos valdžiai trūksta 
lopšyje—Romoje pastove sau j lėšų. Amerikos gi lietuviai vi-
buveinę, kolegijų pavidaluykur ' suoinet giliai atjaučia savo tė-
įsistiprinę lengvai gali ragauti, vynės reikalus ir eina jai pa-
saulėtos civilizacijos vaisių. '•• g<dbon. 
Tai-gi turime Romoje, pavyz- j Tai-gi šiuomi ir kreipiuosi 
džiui, collegium germanicum, c. [ per Tamstą j už jūrių gyvenan-
polonicum c. gallieum, belgi- j čius. brolius lietuvius, jirašyda-
'Mim ir k. mas jų priimti širdin Lietuvių 

Lietuvai ytin reikalinga h% \ Kolegijos Rom.ije įkūrimo rei-
tų tokia įstaiga, kuomet lenkai.! k a l 3 i r sudaryti tam tikslui tin-
Romoje įsig>"venę, užėmę p r i e ! karną kapitalą, o Tamstos. 
Vatikano tv i r tas pozicijas i r jgorb . Kun. Profesoriau, mel-
taip beglobodami nwsij tautos j džiu pasiimti šio reikalo inici-
dvasios reikalus jier Bažnyčią | i«tyvą ir pasirūpint i viso šio 
jau daug y ra padarę žalos Lio-; dari>o organizacija, 
tuvai : lenkino ir tebelenkina ; Teiksitės priimti, geri). Kun. 
jos vaikus, tvirkina jų sąžinę.... Profesoriau, mano didžios pa-
ir dabar toliaus varo savo dar- j garbos pareiškimą, 
bą pastodami mūsų tėvynei ko- • Kun. Prof. P. Bielskus, 
lią į valstybinę bei dvasinę ne-j Užsieniu Reikalų Mini-
priklausomybę. sterijos Patarėjas. 

Sąrišyje su taip vadinamos 
Amer. Brigados organiza
vimo klausimu, lietuvių vi
suomenė Amerike dažnai yra 
iš įvairių šaltinių klaidingai 
informuojama. Prie šios pro
gos skaitau savo pareigą> pra
nešti sekančią: 

1. Visas pulk. Swarthout 
(Juododžio) s u d a n i a s projek
tas vra Lietuvos Vvriausvbės 
del finansinių ir karinių ne
tikslumų atmestas. Tečiaus i-
dėja A. Brigados, žymiai re
formuota, bet gi gyvuoja. 

2. Amerikoje jcliios briga
dos, jokios kariuomenės ne
organizuojama, kaip tik prie 
Šingų gaivalų yra skleidžiama, 
kad kenkti Lietuvių reika
lams. 

3. Pačioje Lietuvoje (Kau
ne) yra tveriamas Amerikos 
Lietuvių vardo pulkas, kuria
me tarnauja, kaipo liuosano-
riai, ir lietuviai ir amerikonai, 
kareiviai ir oficieriai.'žymiau
sia dalis, kuri dar Paryžiuje 
buvo įstojusi. Į šitą liuosano-
rių pulką, pačioje Lietuvoje, 
noriai priimami visi tie iš A-
merikos sugrįžę lietuviai, ku
rie trokšta prisidėti prie iško
vojimo laisvės savo Tėvynei. 

4. Misijos tikslas t a rp kitko 
yra supažindinti ir užintere-
suoti amerikonus ir lietuvius su 
Lietuvos padėtimi del užmezgi
mo ekonominių ryšių, š iuo mo
mentu yra svarbu gauti para
mą iš įvairių technikos šaltinių, 
del atstatymo ftuterioto per ka 
rą Lietuvos krašto. Lietuva 
norėtų matyti ]>as save skait
lingą būrį technikų ir Įvairių 
specijalistų, kurie mums padė
tų kovoti su ekonominiu skur
du ir okupantų liekanomis, to
kiu bodu suartindami Ameri
kos visuomenę su Lietuva. 

5. Kai kasjnano. o kitas nebe 
pikto tikslo tvirtina, kad besi
tverianti čionai Lietuvos Lais
vės Sargų Sąjunga y ra grynai 
karinė organizacija. Tai netie
sa. L. L. s . Sąjunga yra visno-

vo pakeltas Į generolus. J i s bu 
vo' tik narys organizacijinės 
komisijos, kurios pirmininkas 
buvo pulk. Gedgaudas Paryžių 
F -

8. Pulk. Gedgaudo i r pulk. 
Ssvarthout (Juododžio) sukon-
traktuoti karininkai, likusieji 
čionai, yra visi lig vieno drau
gingai paliuosuoti, kaipo nel>c-
reikalingi. 

9. Tarnavusieji Lietuvoje, 
Brigados (amerikonai karinin
kai, išskyrus tik vieną-antrą, 
yra taip-gi jų prašymu visai iš 
tarnybos paliuosuoti. Vienas 
geriausiu amerikonu oficieriu, 
lieut. Samuel Harr is , laike len
ki ško-bolševikiško maisto Kau
ne, padėjo savo gyvybę už Lie
tuvos respublikos reikalus. J o 
kūnas per Danzigą išsiųstas 
Amerikon, Šeimynai garbingai 
žuvusio Lt. S. Har r i s , Lietuvos 
Misijos pasiųsta užuojautos te-
lcsrrama, 

10. Pakelti į karininkų laip
snius, pp. Lazdynas, Milius ir 
Bielskis, Lietuvos Karinės val
džios tuose laipsniuose nėra pa 
tvirtinti ir lieka civiliais žmo
nėmis. Gi Lt. P . Purvis—jo 
rangoje liko patvir t intas. 

* 
P . Žadeikis, 
L. A. Majoras. 

Xew York City, 
Balandžio 7 d., 1920 m. f 

Vyrų ir Moterų R Q ^ Kirpi
mo ir Denpmig Mokykla. 
Mustįs totemą ir ttOkymo bud u jų* 
trumpu laiku ifimoksite TUM ama

to. 
Mes turime didžUuslua Ir geriau

sius kirpimo, desigro'ng ir siuvinio 
skyrius, kur kiekvienas gauca gero* 
praktikos besuaokindanLas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. , 

Kviečiame kiekvieną ateiti bUe ko-
kino laiku, dieną ir ar vakarais, pa« 
sižiurtti ir pasikalbėti del eeJysu. 

Pattercs daromos sulig mleroa, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriai 
madų knygos. 

MASTSR DESIONINO 

F. KaMiickm. Vedejaa 
STATE STRETrr, CHICAGO. 

Kiuiiyius Luk«t SL, ai-t i-i i laioų 

TeL Drovar 7«4J 

Dr. C. Z. Vėzdu 
1 Valandos: suo 9 ryto iki i vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASttLASD AVE2TIB 

u t i 47-KK Gatves 

L* 
J0SEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
» I O . U SAIXS 8TRKET 
Orreaimo Tei. Hnmboidt 91 

Vakarais 2911 W. M-nd StrMt 
Tat R*ekw«U OI* 

CHICAOO, E i . 
m 

Dr. P. P. ZALLYS 
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ALAuoiinAi iri A I M U U -
MAi. 

Žaltvykslės. 

Klausimas. Lietuvoje maž
ne visur žmonės mato naktimis 
žiburius vaikščiojant ir niekas 
nežino kas jie yra. Kar t a i s sa
le žmogaus eina pakilęs nuo že
mės ligi pusei žmogaus augu
mo. Aš pats esu matęs. Vieną 
kartų naktyje buvo vėlus lai-

i II»I l I I f ^ m t m — » ^ — 

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

Ramiose naktyse vis-gi buya 
šiokio-tokio judėjimo ore. Ju
dantis oras pagauna šviesųjį 
garą ir neša jį. Žmonėms žiū
rintiems ištolo rodosi, lyg žibu
rys pats vaikščiotų. Kartais ir 
ramioje naktyje pasitaiko siau
rai bet smarkiai vėjui pūstelė
ti. Jei tas pūstelėjimas užtaiko 
žibantį garų, tai jį paneša grei
tai. Tada išrodo žiburys lyg 
žaibas. Tada i r 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 Sūkurį; susi
dariusį paskui einantį žmogų 
patenka šviečiančio garo sau
jelė, tai j i su žmogum pareina 
į namus. Žiburį uždegus jos ne
matyt, nes jos šviesa yra men
kesnė už žvakės šviesa. Nei 
mėnesienoje nematyti tų žibu
rių^ nes mėnulio šviesa yra 
skaistesnė už juos. 

Ka tamista sakei matęs ži-kas. Iš pradžių rodės lyg žibu 
rys paskui lėkė į šalį taip smar-1 būrelius slankiojant darže apie 
k-iai lyg žaibas ir paliko paskui j obelis, tai buvo visai kitas da-
jj uodega raudona.Kaip žaibas j lykas. Tarpe medžių, ypač la-
dukart pasirodė ir dingo. J a u j patose giriose, kur yra žolės 
daug buvo rašyta apie tuos ži- ir drėgnumo, .veisiasi maži va-

• 

\ 

būrius. J i e nėra ldastoriaus 
pramanyti , bet tikri faktai. I r 
aš esu matęs ugnį iššokant iš 
žemės t r is kartus ir ten pat 
dingstant. Bet yra buvę, kad ta 
ugnis pareina į kiemą ir vaik
ščioja apie obelis. 

S. Virkutis. 

Atsakymas. Tas tiesa, ką 
tamista rašai, kad vaikščiojan-
tieji žiburiai Lietuvoje y ra ne-
naujiena, kad jie- y ra t ikras 
faktas ir daugel kartų matytas. 
1913 ir 1914 metais Senųjų 

balėliai. J i e vadinasi Šv, Jono 
vabalėliai. J i e nakties tamsoje 
šviečia kaip žiburėliai. 

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

Tikroji žaltvykslių arba ži
burinių prigimtis dar nėra iš
tirta. Tik pasteliėta, kad jos 
mėgsta laikytis augštų smailių 
daiktų. Yra pastebėta, kad ju
roje žaltvykslių atsiranda prie 

Zyplių kaime dabartiniame Ša- laivo ant stiebų galu. Kartais 
kiu apskrityje daug kartų tuos 
žiburius matė vietinis mokyto
jas p. Jonas Mačiulaitis, kuris 
rašinėja į laikraščius gražių 
eilių ]>asirašydamas ne savo 
pavarde. 

Tie žiburiai būva matyti tik
tai vasaros metu ir tai dažniau 
siai*filtose naktyse. 
siTuinkni sp<\ia. kad 
!i kokio m>rs ntivinn 
šaltis puvimą sustal 

ii> n:"k 

no lur 
ga ra) 
•;•. v* 

: i . . . 
i n u 

neš 
juo-

yra buvę, kad žmogui jojant 
raitam a n t abiejų arklio ausų 
atsiranda po žaltvykslę. Tokis 
reginys net ir nebaugiam žmo
gui įvairu baimės tylios nak
ties tamsoje. 

Prieš 190.1 metus žmonės ne-
/.inu.j-i kas tai yra radimu. Gal 
\ r a dar ir kitokiu iki šiol neži
nomų neištirtų garų, kurie su
daro žaltvyksles. 

Kun. P . Bučys 
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LIETUVIAI. 
Sulenkėjusių lietuvių yra ke

letas atmainų. Pirma, tai tie 
lietuviai, kuriu tėvų tėvai, taip-
p&t ir jie patys kalba namie 
lenkiškai norint dar neuž
miršo, jog jie paeina nuo lietu
vių, kurie iki 13SU ir 1395 
m nei žodžio lenkiškai nemo
kėjo, bet tik lietuviškai tekalbė
jo. Tarj) tokių sulenkėjusių lie
tuvių šiandie galima padėti 
Giedraičių, Gintaučių, Daugir
dų, Radzvilų ir didelę dau
gybe kitų pavardžių, kurias 
Šmiiuiė mes ramiame vadina
mųjų bajorų sąraše. Visi jie 
BJunip kai ha lenkiukai Vieni 

save laiko tiesiog lenkais, kiti-
gi vėl sakosi esą. lietuviai, bet 
lietuviškai nemoka; treti 
norint ir m o k a l ie tuviš
kai Vu»t caL-.v t 

kiškos pripratę, kad kitaip 
negali kalbėti. - Girdi, 
toji lietuvių kalba prie 
civilizacijos nepritaikinta ir 
dar daug kitų nieku pliauškia. 

Yra vėl tokių, kurių tėvai ir 
dabar lietuviškai kalba, bet 
vaikai mokslus išėję, pataikė 
savo tėvų kalbą pamesti ir sa
vo namuose užrveda Ienkišką,ir 
veda pačių lenkę ir vaikus len
kiškai mokina. Skaito lenkiš
kus laikraščius, o^apie lietuviš
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 nesrmokino, bet 
jiems dažnai tekdavo suktiesi 
apie kokį nuskurusį lenkišką 
daktarą ar šiaip poną. Tie žmo
nės iš prigimties dažnai būva 
menko proto,todel iš savo ponų 
neišmoksta nieko gero, bet iš-
moksta^lietuvių kalbą niekinti. 
Nenorėdami gražiai kalbėti lie-
tuviškai,jie šlykščiai darko len 
kišką, nes jos nemoka. 

f tokius žmones aš žiūriu su 
didžiausiu gailesčiu, nes jie 

išpenėti, tai pačiai Lietuvai 
skriaudą daro. 

Pirmučiausia, visi tokie žmo
nės mažina skaitlių lietuvių. 

Toliaus tokie žmonės panie
kina mūsų kalbą patys būdami 
lietuviais. Jie įžeidžia tautos 
garbę, nes sako, buk mūsų 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. 

Visi, kurie iš saro namų mū
siškę kalbę išvaro, suturi mu
sę krašto civilizaciją ir laisvę, 
kurios pirmyneiga rišasi su 
kalbos pimyneiga ir gerbimu. 

Tokio žmonės skleidžia po 
nrasų kolonijas klaidingų pasa
kojimų, buk tai mes savo raštų 
neturėjome ir tik mos lenkams 
už civilizaciją turime būti dė
kingi. Bot mūsų raštai yra taip-
pat seni kaip ir lenkų. Mes, bū
dami smarkioj priespaudoje, 
vis-gi galėjome išleisti dau-
giaus negu 17,000 Įvairių kny
gų, Togi nėra galima į ki
šenių snJėti: ir tai no niekai. 

Civilizaciją mos turimo iš sa
vęs, no iš kitų, nos civilizacijos 
įrankių vardai yra gryni mn^ų 
lietuviški žodžiai: arti. soti,i 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
DITROIT. MICH. 

Balandžio 4 d. detroitiečiai 
turėjo progą išgirsti prakalbą 
gerb. kun. Mirono, Lietuvos 
Valstybės Tarybos nario, kuris 
nesenai iš Lietuvos pribuvo i 
Suv. Valstybes. Jis apipasako
jo Lietuvos padėtį, ką matė ir 
girdėjo, ypač apie Vilnių. Kal
ba begalo visiems patiko, ku
rios niekas negalės užmiršti. 

Kun. F. KemėšLs prisiminė 
apie tautos reikalus, apie gau
tos Fondą, ragindamas susi
rinkusius sudėti aukų. Aukojo: 

Kun. F. Kemėšis $10.00. 
B. Bušmaitė $5.00. 
J . .Stancikas $3.00. 
Po 2 doĮ.: A. Aponavičius, S. 

Savaikis, J. Jankūnas, A. Kop-
šis, P. Ragauskas,*Y. Milkus. 

Po $1.50: S. Karpslis, K. 
Tvarkunas. 

Po 1 dol.: V. Maruzieuė, 
K audrotas, F. Druktenis, J. 
Karonis, S. Gaudonis, J. Kau-
šis, J . Juotsnukis, K. Abyšala, 
K. Norkus, M. Janšauskas, E. 
Nieitis, B. Varueckas, S. Meš 
kinis, K. Karčiauskas, F. Alek
sienė, P. Kaluskas, P. Banio
nis, J . Banionis, J . Žvilblis, 
A. Lukašauskas, A. Petkus. 

Smulkių aukų $45.35. 
Viso Tautos Fondan suau

kota 101.35. 

Muzika gros puikiausius šo
kius Ir bus visokių naujų pa-
marginimų. 
Kviečiame širdingai visus at

silankyti. 
• Rengimo Komisija. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Po valgiui neuieur . »• kad gertau-
ala* vaistą* UTO «ki!vlui yra EATO-

REKALAUJA 
REIKALINGI. 

Jauni vaikynai 18 metų ir dau
giau už klerkas Pačtoj . 50 į va
landa. Atsišaukite Postmastcr's Of
fice. Rootu 358, Post Office Building. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto-

N1C. PrašaUna Tisus neamag uiuu*. į VUS A t s i š a u k i t e , 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei- į 
kla parr.ėgiaa rten*. Parduodama į 
imt. vuoa apaenoriTu. 39th & Stewart Ave. 

LINK BELT CO. 
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
| ir Šliubo Dienos | 
B yra \ 1 n w s iš žymesuūijc ir atmiiiliniŲ žmogaus S 
X gyvenime dienu. Todėl nevienas uori turėti tų. dienu atminimui S§ 
S kukj nurs ženklą. — 
~ M t s tame dal>kc pasiūlome gražiu* pa\eik>Ius. E 

| Pirmosios Komunijos 15x9 eolu; po 1 0 c 1 
| Dirmavonės 14x8 colių po 18c. | 
1 Šliubo 17x13 colio po 20c. i 

L. E. Kryž. rėm. ir Tauto* 
Fondo labai svarbus susirinki
mas bus ketverge vakare, ba
landžio 15 d., 1920 m., Šv. An-
taiiO pa i 'ap . S V d a i l i c j . 

Yra iš Centro prisiųstas 
svarbus laiškai, kurj reiks ap
tarti. 

Taip-gi mezgėjos kviečiamos 
atsilankyti su raportais. 

Kviečiame visus lietuvius 
įsirašyti R. Kr. rėmėju 39 sky-
riun. 

Valdyba. 

LIETUVIŲ LABD. SĄJUN 
GOS CENTRO PRO 

TOKOLAS. 

aukotojams nuošir
dus ačiū. 

T. F. sk. valdyba. 

NEWARK, N. J. 

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

Gerbiamieji nariai! Malonė
kite visi atsilankyti i ši susi
rinkimo, nes yra daug labai 
svarbių reikalų aptartu Pra
šome atsivesti ir> naujų narių, 
nes tik per Tautos Fondų pa-
gelbėsime tėvynei, Lietuvai. 

A. S . Mas^odukas. 
T. F. 1 sk. pirm. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Brangus Chieago Heights 
jaunime—Lietuvos Vyčiai ir 
nariai bažnytinio choro. 
Širdingų tariu ačiū už darbavi-
nųsi sykiu su manim Chieago 
Heights lietuvių tarpe. Ačiū už 
gražų išleidimų ir suteikimų 
dovanos, kuri visados bus 
man brangi. 

Apleisdamas jūsų buri, lin
kiu jums kuopa sėkmingi ausi a 
(larbuoties Bažnyčios naudai ir 
tautos labui. • 

Varg. A. Stanšauskas. 

ROCKFORD, ILL. 

Draugija Šv. Petro ir Povy-
lo Kookforde, Iii. rengia dėžfy 
balių balandžio 24 d., Unity 
svetainėj, kampas North Main 
ir Muibery gatvės. 

Todėl kitos Rockfordo drau
gijos malonėsite tų vakarą ne
rengti balių, o atsilankyti i 
mųs, ypatingai jaunuomenė, 
nes pamatysite, kad tarpe 
Rockfordo lietuvių dar nebuvo 
tokio baliaus. 

Sulenkėję lietuviai, priprati-
kulti. siūti. Be lenkų žinojome Į na žmones savo prigimtų kalbę 
geležies, plieno, vario, žalvario niekinti. Tuomi jie pasirodo 
ir kitus vardas. Be lenkų mo- Į žemesni už visas civilizuotas 
kėji«nie tn<;b;i- Mntyti ir deng-: fantas, nes jos savo tautos kal
ti. Turime daktaru, advokatu. į bų brangina. Jei jie susiprastų. 
inžinierių ir kitų. Lenkai ne tik jei jie galėtų patys civilizacijų 
b'l nmsų kraštų pirmyn nepa- pasiekti, tai jie imtų savo ša-
sinmėjo. he; atbulai mūsų kai- lies kalbų gerbti kaip prancu-
\ų įžeizdami—pas mumis civi-izai prancūziškų, anglai angliš-

Liet. R.-K. Amerikoje Labd. 
Sąjungos, po Sv. Antano globa, 
bertaininis susirinkimas buvo 
nedėlioję, kovo 28 d., 1920 m., 
3 vai. po pietų, Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, prie! 
Union ave. ir 18-tos gatvės, 

sChicagoje. 
Susirinkimų atidarė pirm. A. 

Nausėda su malda. 
1 Protokolas iš praeito susi

rinkimo perskaitytas ir priim
tas. 

2) Del paėmimo vietos prie 
Šv. Kazimiero kapinių, Kapi
nių Dienoj, komitetui Janu
šauskui Jonui lankius susirin-
lriinan, nieko nebuvo pra
nešta. Prie jo liko darinktas 
dar B. Sekleckis, 3427 Auburn 
ave. 

3) Atstovas S-tos kuopos, Jo
nas Petraitis, pasižadėjo suži- j 
noti, kas veikiama reikale 
ženklelių Kapinių Dienai. 

4) Centro susirinkimas įga
liojo pirm. A. Nausėdų sušauk
ti direktorių susirinkimų, kad 
pasitarti apie prieglaudos na
mo formų, nes Centro susirin
kime atstovai pageidavo iš 
anksto turėti namo formų agi
tacijos tikslams. 

5) Keli metai atgal komite
tas p. J. J. Elias platino ir 
pardavinėjo po kuopas ir pa
vienius asmenis Centro išleis 
tus tikietus Lalnlarybės nau
dai. Susirinkimas Įgaliojo ko
misijų pasiteirauti tuo reikalu 
ir paprašyti atskaitos į Centrą 
asmeniškai arba per Įgalioti
nius—Steponų Šlušni. 4617 Ko. 
Hermitage ave. ir Pranų Ve 
rigų. 4539 So. Marshi'ield ave. 

6) Geri), kun. Ijr. Albavičius 
inėšė, kad patogu metu naudin
ga butų surengti koncertų ir 
perstatyta orkestrą po vadovy
ste p-no Roman B. Girvin, pro-
fesorio iš American Conserva-
tory of Music. 

Kad sužinojus, kokiomis iš
lygomis butų galima gauti mi
nėtą orkestrą, tapo išrinktas 
Jonas Petraitis, 4504 S. Wash-
tenavv ave. 

Susirinkimų uždarė pirm. A. 
Nausėda su malda. 

Jonas Purtokas. 
L. S. Centro rast. 
4441 So. AVaslitcnaw ave. 
Chieago, 111. 

A. i A. 
A. NORBUTiENĖ 

(Po Tėvais Oželaitė) 
Mirė balandžio 14. 1920; 

4:30 išryto 31 metų am
žiaus. 

Paėjo iš Kauno Guber. 
Tauragės Pavieto šviekš-
nos parap. Varniškių kai
mo. Amerike išgyveno 10 
metų. Paliko nuliūdime 
vyra Antaną Norbuta. 

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

Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ladotuvėse po 
num. 4340 S. Maplewood 
Ave. 

Nuliūdęs vyras 
Narbutas. 

Reikalauja Darbininkai Prie balno-
.1a:nv Arklių. 

M'.K'kuens Saildl? Housc Livery. 
1129 KmcruM A*o. Clut-aso- ŠS 

t REIKALINGI. 
Organizatoriai ir agentai 

prie firmos — 
and Rubber 
satyros. 

Zegien Tire 5 

Tukut iviniia juos piinliuKlaim-. kas iir>n nemažiau 10 j-g-/., o ka* tik 
vicuij. u i turi pri.Mi.i-11 5<-. viršaus ;:•:• ..:: :':.••:!. 

Ant Dirmavouės pave&>io i šre ikšu vLsa Sakramentu Dirmavonės 
istoriją. 

B e to ant uavciksJtĮ apaeios yra ats|Mtn.sduiU tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laika-. Kcikai;:udami kreipkitės: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

. 

Chieago, .UI. | 
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Atsišaukite 
Frank Kolodzinskiego, 
706-707 Oxford Bldg. 
118 N. La Salle St. 

Paieškau savo draugo Leono Wilei-
! tas paetnanėio iš Vilnaus Gub. žven-
! čionių Pav. Adučiskio parap. Linko-
inių sodžiaus. Pirmą gyveno Chicu-
j groj meldžiu atsišaukti n e s tūrių laišką j > 

nuo sesers Anastazijos šiuo adresų: į 
Paul Sėmena.-, f 

i 
» 

KVIEČIAMI LIETUVIAI PAS 
LIETUVIUS 

P. O. Bov 125 y o. Kood du Lae. \TiM-. 

J 

REIKALTKGI 
vaikai juvirš 16 metų del spaustu
vės darbo, prityrę $18 — pastovus 
darbas. 

BOSTON BOOK CO. 
561 Plymouth Court. 

TINNER1AI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

STANDARD OIL CX). 
l&O S. Deavitt St. 

1 

Užaikau Lietuviška užeiga su lengvais gėrimais, 
saldainiu, Ice creairi, cigary, cigarety, knygina, 
Laundrė office, ir dienraščio "Draugo" stotis pa
rankiausioj vietoj pas 

Stanislovą Purvini 
1916 Canalport Avenue., Chieago, Illinois. I 

. 

• 
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s — . 
JTalefonas Po l lman ( • 

į DR. W. A. MAJOR 
OYDTTOJAS IR 

CHIRVRGAS 
Oftaas 1 1 7 ) * Mlct'vTtn Are. 

, A d y a « i 8:8t Iki * ttryto — 1 iki 
12 PO piety — 6:38 V' 8:I» v a i s j * . 
j NedėUonte nuo i * . 11 USryto 

REIKALINGAS. 
Registruotas aptiekorius lietuvis, 

arba "apprentiee" su gera praktika. 
Atsišaukite tuojaus laiškų j 

••Draugo" Admini<.tra<'ija 
1800 W. 46 Street Cbicaso. 
(J. J. W.) 

K — « 

Dr.M.Sh}onickJi 
I 3107 So. Morgui otreet 

CBTCAGO. ILLntOIS 
TetctOBM Tardą M>SS 

Valandos: — * iki 11 15 ryto: 
& pa pietų tk: S vak. Ne^ ! . ' o -
m',8 nuo S iki 8 vrU. mkare . 

T » TT 
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44 MEILES" 
• 

= 

PARSIDUODA 
ANT PARDAVIMO 2 H 1 1 1 1 

medinis namas 4030 So. Arteslan 
Ave. — T ir 4 kambarių, J3.300. 
cash mokant. 

Atsiša-kite: 
•">7.">S Siincatnon St. 

TcJ. Enslevvood 4585. 

iiiiiHiiiii::i!iiiititii';:iiiiiiiiiiHfi!ii;iiini 

PEARl UUEEN 
KONCERTINIS 

Dabar yra pa ---.rt-'ntoe ir rarto-
jamos daugumo? lietnritĮ, kiule gra-
Jlja ktncertiną Ir augštal rekomen-
duojama kaipo geriausia koncerttna 
pauKcyia SuvHAytosa ValetiĮds* A-
merike. Mt» gaUine Jas parūpinti 
augSto arba i e m o tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri 'S iun
čiame dykai. 

6E8R6I & VITU MUSIC GO. 
1640 W. 47tk St. ObJcago, BL 
iiiiiiiiiiHfiuiiiiiiiiiiiiimniiiiiHiHiiiiifii 

Hzacijos ir laisvės žpnsriiną su
trukdė. 

kn ir tl 
Dr. Montvilas. Ph. M. T. 

ws.s. 
VARSAYINCŜ TAMPS 

ISSUEO BT TKL 
UKITED STATES 
eCrVERNMEKT 

S. D. UCHAWIG 
L'fruryB Crs11- • patarnauju, laido-

tortoie ko pifriau .̂n Kelkaie moldiiu at-
sliaakt!. o mano darbo busite vigaaMlnt'. 

|23l4 W. 23 PI. Chieago, Iii. 
\ TeL Caaal » • » . 

.\>*T PARDAVIMO 
buėernė ir grocernė lietuvių apgy-
vestoje vietoje. Biznis išdirbtas per 
12 metų. Atsišaukite: 

I. I.YOX 
1731 S. Union Ave. 

ANT PARDAVIMO 
bučeinė ir grocernė iš priežasties, 
ligos. Randa pigi. Lietuvių apgy
ventoje vietoje. 

4544 S. California Ave. 

E.VTRA 
Parduodu trumpai Vartotą pianą. 

(Howard) vertės $400 atiduodu už 
$205.00. Priežastis pardavimo de
duos biznį. Pinigai reikalingi. 

Ištikro kas pirma atsišauks, tas 
laimOs naujos mados pianas. Kreip
kitės vakarais 

STASYS MATAS. 
17:U S. String St., Chiiago. III. 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Geležų ir maliavos krautuvė iš 

priežasties mirties vyro. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj prie pat lietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu. 

o. v. 
4537 S. Wood St. Chieago, III. 

3-čias NUM. 
Kas trokšta meilės, lai užsisako ir skaito "Meilę." . 
".Meilė" yra mei l iausias ir .įvairiausios 32 puslapių mėnraštis. 

PRENUMERATA METAMS TIK $1.00. 
"Meili*" meiliai traukia visus prie savęs. 
Kas "Meilę" syki perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. i 

S 301 State Street "MEILĖ," DuHois. Pa. s 

nriiiiiuinHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiHiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiinnniiiHiiiHiHi * 

NAUJA KNYGA 
~ %/ 

"Žmogus ir 
Para.iė: Kun. Pr. Bnčys 

Išleista Katal ikų Spaudos Draugijos lėšomis. 

ANT PARDAVIMO 
6 ir 6 kambarių marinis flat na

mas, arti 21-mos ir Leavitt Gatvių. 
Randos po $35 j mėnesį. kaina 
$4000. vertas $5000. Taippat ir « fla-
tai po 4 ir 5 kambarius su t kamba
rių namelių užpakalij. randos $75, 
kaina $S,500. 

K. C. Weichbrodt, 
t» So. La Salio Str. 

Telefonas Central 1616. 

£*«< 1*9imn<»± l9tr^tw^ 

I. žmogaus Kilme 
I I . y.monių Veislės 
U I . Dūšia 

IV. Moteris 
X. žmogus Dievo P a v e i k i a s 
VI. Sv. Raštas ir Mok. apie žmogH. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų 
Verta kiekvienam įsigyti 

nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
KAINA * 0 c 

'DRAUGAS" PUBUSHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chieago, DL i 

X 

»«— 

DR. J . SH1NGLMAN 
Gydytoja: ir Chirergas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kntnp. 4* Conrt 
Res. 12Z9. W. 4 t Avenae 

Telefonas Cicero »«5$ 
Orlao CVero 4» 

RALBAME ITETCVUKAI 

PASPORTf RLAKKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltu- Consnltation Barean, Inc. 
S5 So. Dcarborn SL Chieago. 

Rooni 206 

VYRAI KMiiMlK BARZASKITYSTKS. 
liana ar \akanti8. t'4<)lrbkit<> nidp!iu» 

leninini* rn krlrtnu savaičių. Darbai pa
mpinami. Š«ĮI(V« laukia darbininkv- Atva
žiuokite ar r»Jykiii>. I)ept. A. 

Mo»w BMtw t oUrz' 
les ». Wrth« Str. < hi.acn. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant '-'>•<-• V =-- . r * :"'-: • •" •*"•• 
Pilnas iii^i/i.^-^.j™-. „_. .~u. ėauti kiia i'n-tna«Hiiį nuo 7:30 Tai. 

rak. iki 9 vai. vak., šv . uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue. arba pas Bendrovės valdybą, 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P . Balrotfes, RašL. B. Sekleckis, IMte.. 
3S27 l nion Avenue. S 4 « So. Halstcd St. S425 Auburn Aveimc. 

. ,^^B?^.. ,31^^^ 131^^.. JSM^w ,*li(*V. , ^ ( ^ ^ . ..^B?t>. ,^W^-. .^^PK^ ,^^R*S* -"*̂  

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
Siuuj nauju? vyriškus ruhus, senus taisau, ir spalvotus 

dažau. LietuYej pas Lietuvi! 

JUOZAPAS STULGINSKAS. 

655 W. 18th Street.. Chieago. IUinois. 

»— 

Į 

j 

S S — 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

i 

« l « w . Market 8tr. t 
rottsTilIe. Peana . * 

visomia ligomis priima n n o | 
Nuo t Iki 18 vai. ryto J 
Kao 1 Iki i vai. po pietų « 
Nuo 4 iki 8 rai. vakar*. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRK01/IS 

Lnrrvis 
Gydytojaa Ir Chirurgas 

Tarkai* aavo syvmimo viata t 
Briehton Partc 

StI4 W. 4.1rd Mi*at_ 
Onaaa: 1717 W. 47tb M. 

(47 b Vwd cat.) 
Vaiaodoa: U i 1 ! • » vakar* 1 

TeL Boatavard !*• 

PRANEŠIMAS! 
JONAS ŽILVITIS persikėle Į savo nauja narna su 

dirbtuvę minkštų gėrimų. 
Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kreip-

tes šiuo adresų: 

3308 — 10 Emerald Avenue., Chieago, Illinois. 
Telefonas Yards 2512. 

i ryto Iki I po piMu. «:M Iki \ 
NadAllemla % ik' I t rytai* ! 

•1. Boaiavard i«« * 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, bal. 15 1920 

CHICAGOJE. 
} • . . . . . . . . . . . • • . . » « . . . . « • • • » « « I » I • • • » • • i . » « » • • • • • -:•: 

KATAUKIšKOS ŠVENTES 

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

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

SUIMTAS INTARIAMAS 
BOMBOS PAMETIME. ' 

P-NAS GRIGAITIS PRA- i ! " " - «a»-^a»a»—>•»•»«• »fc«*»«a»^e> • » • • » • • « • • » • • » • > - • » « a» •a^«»4a>«» m m * ^ y Ž J | 

CHICAGAI PRITRUKO 
ANGLIŲ. 

100,COO darbininku neturi 
darbo. 

Chicagos angliij kompanijoj 

Juodukas architektas Ed-
\vin K. Clark turi nusipirkęs 
rezidencija po niun. 44()(i 
(iraii.l Imilevard. ] tij rezi-

• dencija šįmet pamestos net tris 
kartus bombos. Paskutiniu 
kartu užpraeitą naktį, ftiuo 

įkartu pamesta bomba apanlė 
j automobiliai). namuką. Ap
linkiniuose namuose išbiro 
langu stiklai. 

Tas veikiama piktų žmonių. 

LAIMĖJO. 
Ketverius metus tęsėsi 

"Naujienų" ir "Draugo" bila 
Chicagos teismuose. Socijalis-
tų laikraštis skundė katalikų, 
laikraštį du kartu. 

Subatoje 10 balandžio Cook 
Apskričio Augštasis Teismas 
(Superior Court) teisėjui Da-
vid ve<lant atmetė pirmąjj p. 
Grigaičio skundą ant "Drau
go ." Seredoje 14 balandžio tas 

Si i* 

B : Amer. Liet. R. Katalikių Moterų Sąjungos 46tos Kp. |SV 

praneša, kad rytoj j au bu.sat- i k a a g s a v o t a r p o prašalinti 
jaučiama anglių stoka del | jU 0 (]n ? -}Mm^, nežiūrint to, 
streiko ant geležinkeliu. Vie - ' k a d t i e žll)om->s , m t l J (\0Tem\ 
na dalis anglių pirklių jau i ; r u£ kai-kuriuos baltuosius. 
neturi tuglių ištekliaus. Kita - Kmmeį v & ^ 0 , 3 ± t e D 

dalis turi labai maža.. Tuo « t w ^ ^ ^ ^ ^ 
ta rpu miestan labai maža! d u k o r e 2 i d e n e i j a b B V 0 S M g 0 . 
anglių pristatoma. Daugelis j ̂  d e t e k t i v i , X ( ) 1 , , t a n u t_ 
vagonu su ancrliniis stovi ant 
bėgių kur šalimais miesto. 

Anglių trukumu labjausia 

verti piktadariai, 
šiuo kartu suimtas vienas 

ištariamas, Edwin Thompson, 
paliestos didžiulės departa-; kUrs netolia to juoduko turi 
mentinės krautuvės. Jei š io š j s a v o n a n m <, Deiektivai nema-
savaitės pabaigoje nebus pri- tė, kas pametė bombą, nes 
statyta kiek-nors anglių, kai- j pame.<ta iš gatvaitėg šono. Bet 
kurios krautuvė 
darytos. 

turės but už-

m* 

tuojans surado liudininkus, 
nurodančius, kas jralėjo tą pa-

Dirbtuvės kitos po kitų už- j daryti, 
daromos. Galvijų skerdyklose 
menkai dirbama. 

Ne tik vargas su anglimis 

~ 

miestui. Ne mažesnis 
su maistu. Tr mai 
mažai atvežama. Cukraus jau 
retai, kur galima gauti. Mais
tui kainos didinamos. 

Keli tūkstančiai žmonių už
traukia vargą milijonams. 
Ar gi taip turėtų Imt? 

Apskaitoma, kad šiandie 
Chicagoje daugiau 100,000 
darbininkų priverstinai bedar-
Mauja. 

SUIMTAS KANADOJ ŠLUO
TU PEDLIORIUS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVI" 
K0L0NIJ(l 

IŠ LABD. SĄJUNGOS DAR
BUOTĖS. 

pat< teigėjas tame pačiame | { 
teisme atmetė i r antrą p. Ori- ' } 
gau'io skundą. 

Iš " D r a u g o " pusės bilą ve-
<lė advokatas V. W. Rutkaus
kas, kurio ofisas yra 29 S. 
I^i Salle sitr., o namai 812 W. 
33-rd str. J is pasirodė smar
kesnis už soeijalistų advoka
tus. 

1 
ii 
i 
• i 
I » P radž ia 6:30 vai . vak. 
I ' 

rengia Puikų VAKARĄ ir TEATRĄ 

"KATRIUTĖS GINTARAI" 
3-jų veiksmų vaizdelis su dainomis i r šokiais 

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

Įžanga 75, 50 ir 35c. 

Kviečiame visus lietnvius i r l ietuvaitės kaoskai t l ingiau šiai a ts lankyti ant šio v a k a m Veikalas yra vienas iš gira-
žiansTC l ie tuvių kalboje. R S e t o d a r bus visokių Įvairių žai-smių i r kitokių pamar^iniimi. PO P R C K T K A M T l 
Š O K I A I ! AH'ZIKA I. IVANAUSKO. Širdingai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 
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mųs t au t a neturės našlaičiams 
pr ieglaudos aauio. 

A. Nausėda. 

S V A R B U S PRANEŠIMAS. 

nis vargas ir m.- • •• •.-, 
v. * . Chicagoje jis y r a pal ikęs mosto cia labai 1 • ••> • terj su vaikais. 

ČIA NIEKO NEDAROMA 
STREIKO KLAUSIME. 

kalbų. *knd 
!č valdžia tac 
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Buvo visokių 
Jtlt w*rt o*rv I A T A / I O ^ 

jaus kib? prie streikuojančių 
"switcbmenų'\ Bet federalis 
apskričio prokuroras Clyne 
paskelbė, kad ko panašaus ne
gali but. Ne?- jis neturįs jokių 
instrukcijų iš AVashingtouo. 

Streikuojantiems geležinke
lių darbininkams daromi prie
kaištai, kad jų tarpe darbuo
jasi industrijaiistai radikalai. 

Streikininkų vadas, geriau 
sakant, naujos streikininkų or
ganizacijos — Cbicagos Yard-
smen's Association, prezidon-j 
tas Grunan užgina, kad strei-j 
kininkai turėtų bent kokius; 
ryšius su industrijalistais ra-
djltalais. Sako. tai tikras pra-

* simanymas. 

Crunau pažymi, kad darbi
ninkai streikuoja ramiai. Jie 

Pimi kelių dienų buvo pa
šaukta policija i antrąjį augš-
ta namų po num. 1116 West 
14 gat. 

Policija fenai a t r ado d i 
džiausiam skurde Mrs. I da 
Spigel su (i mažais va ikais . 
Moteriškė pranešė, kad j a s 
Tyras šluotu pardavėjas , M i u 
Spigel, ją apltydo. 

Policija apie tą pavargus ia 
moterį su vaikais pranešė žy
dų labdaringoms Įstaigoms. 

Dabar Cbicagos policija iš 
Kanados gavo žinią, kad te
nai suareštuotas kažkoks M •»-
nard Sliepelinski. Po suareš
tavimo jis pasisakė esąs Spi
gel. 

Tenai j i s norėjo gauti pas-
port ;j nuo anghj konsulio. No
rėjo kelianti Europon . Pasi
sakė, kad Cliicagoje pardav i 
nėdamas šluotas j is pada rė 
$10,000. Su tais pinigais nor is 
apleisti Ameriką. 

J i s bus parvežtas Chicagon. 

arba a r t imu draugu Arnoldo 
Meinrath. cigaru firmos a-
gento. 

Aną vakarą ji užpnolė pik-
nepiketuoja. neduoda progos i tadariai, apiplėšė ir apmušė. 
policijai Įsimaišyti. 

N E T E K O $600. 

Šiandie jis šv. Bernardo ligo
ninėje yra be žado. 

Policijai pranešta, kad j i s 
turis moterį ir va ikus Aastrą-

J o b n Antonowiez. 2462! Ii joje. 
West 4() gat . . pasiketino gr>-žti | J j s r-ia a.gentaudamas dide-
Kuropon. .lis išsiėmė iš bankos ; Į i u s pinigus uždirbdavęs, tvir-
visus savo $600. Pinigus Įsiuvo' tina jo pažįstami. 
į marškin ius . Aną naktį neži-l 
nia kas pavogė tuos jo marš 
kinius. 

• 

t 
S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E BANK 

REAL ESTATE -INS'JRANCE 

EBROPEAN AMERICAN BUREAU 
I S iu i tu Wnifu» Ptrduoda L»ivokort»» 

N O T A R U t ^ A S 
I14» 1D. H»Mti Slr«d. Chojo IIKneil 

T t u t m o n t BOULEVARD 611 

Š. m. kovo 28 d. Dievo Ap-
VCKMIOS i^arap. svetainėje" ]\y-
ko Lab. Sąj. Centro bertaininis 
susirinkimas, kurin nedaug 
suvažiavo kuopų atstovų. Gal 
kuopos savo susirinkimuose ne
išrinko, ar. gal, -per savo apsi
leidimą atstovai neatsilankė. 
Komisijų su raportais ir-gi ne
buvo, o susirinkimas labai no
rėjo žinoti, kas veikiama ženk
lelių, del Padėkos dienos, rei
kale: ar vieta Kapinių dienoje 
prie šv. Kazimiero kapinių jau 
paimta i r tt. 

Ženklelių komisija būtinai 
turi jų parūpinti. Jeigu atsitik-

1 tų, kad negaiėių, lai ne vėiiau 
balandžio 25 d. būtinai laišku 
ar telefonu praneša Centro pir
mininkui (laiškams adresas: 
1641 X. Paulina st., telefonas: 
lfonroe 5530). 

Visiems jau yra žinoma, kad 
arcbitoktas p. Žaldokas*dirba 
planus našlaičių prieglaudos 
namui. Tuo reikalu nesenai te
ko su p. Žaldoku kalbėti. Sakė, 
kad jau baigi am i'dirbt L Tat-gi, 
:;aip greitai bus gatavi ir apie 
Ui praneš, taip greitai bus pra 
nęsia Centro, susirinkime, taip 
greitai bu s sušauktas direkto
rių posėdis. 

Iš atsilankiusių atstovų ra
portų pasirodė, jog kuopų dar
buotė šiuo metu yra susilpnė
jus. Paaiškėjo, jog visų dabar 
jiegos intemptos ir domė krei
piama į Lietuvos Laisvės pa
skolą. Xors tat yra gražus ir 
prakilnus tautai darbas, tečiau, 

, dirbant Lietuvos paskoloje, ne
reikia pamiršti nė Lab. Sąj. 
reikalų. Tai-gi šiuo paraginu 
kuopas atnaujinti darbuotę sa
vo kolonijoj, kad greitu laiku 
galėtume pradėti statyti prie
glaudos namą musų našlai
čiams. 

Daugelis duoda klausimų ir 
daro užmetimų I^ab. Sąj., kad, 
girdi, sąjunga renka ir renka 
pinigus, o namo kaip nėra, taip 
nėra. Tai-gi namo nėra dėlto, 
kad pinigų nėra. Mes meldžia
me ir meldžiame Visuomenės 
aukų. Laikas bėga greitai, o tos 
aukos labai pamažėlį plaukia į 
namo fondą. Jau senai visi ži-
uo, jog be 50,000 dol. negalima 
pradėti nam0 statyti, o šiandie 
ižde turime dar vos 12,000 dol. 
Todėl trūksta apie 38,000 dol. 
Jei visi jaustume taip didelį to 
namo reikalą ir sumestume po 
šimtine, prieglauda mųs naš
laičiams tuojau stotų. Bet gai-

L. L. P. Chicagos ir apylin
kių Apskričio susirinkimas 
Įvyks ketverge, balanda© 15 d., 
š. m., 8 vai. vakare. Šv. Jurgio 
parap. svet, 33-čios ir Auburn 
ave. 

Cbicagos'ir apylinkių stočių 
valdybos ir pardavinėtojai, 
malonėsite atsiiankvti į ši svar-
bų susiririkimą, nes turime 
daug svarbiųdalvkų apkalbėti, 
k. a. padirbimas iškabų (ženk
lų) maršruto sudarymui ir tt. 
Visus meldžiame pribūti. 

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

PRANEŠIMAS. 

IEŠKOMI MIRŠTANČIO 
ŽMOGAUS NAMIŠKIAI. 

KINIJA PRANCŪZAMS DO 
VANOJA BRANGIUS 

RANKRAŠČIUS. 

Paryžins, .bal. 15. — Kinijos 
respublika pa.cerbė Prancūzi
ją nž šitos nuolankų atsine.ši-
mą į Kiniją. Padovanojo 
prancūzams brangintina kinų 
biblioteka. Anoje yra 100,000 
senovės rankraščių (manus-1 la, kad taip nėra, Bet-gi prašy-
kriptų), kurių yra tik po tr is . t i visuomenės paramos mes, 
kopijas visain pasaulyj. (labdariai, ncliausim tol, kol 

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų draugija laikys susi
rinkimą balandžio 15 d., Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė
je, 7 vai. vakare. 

Visas rėmėjau širdingai kvie
čiu skaitlingai susirinkti, nes 
turime svarbių dalykų praneš
ti. 

Taipgi narės, kurios dar ne
užsimokėjo metinės duoklės, 
prašomos užsimokėti siamo 
susirinkime. 

Moterys ir mergaitės, norin
čios remti ta prakilnią draugi
ją, kviečiamos atsilankyti ir 
įsirašyti. 

M. Mikšaitė. rast. 

GERBIAMIEJI:-
• • * 

M O K S L E I V I Ų 22 kuopa 

• • * 

J U M S praneša, 
• • • 

K A D A N T R A S vaidinimas 
• • • • • 

V E I K A L O , vadinamo 

• - , * " • • ' . t 

R Ū T A 
« • • 

B U S ant 

BRTOGEPORT'O 
• . • • 

32 ir Auburn Ave. 
• • * 

ŠV. JURGIO salėje 
• * v • 

SUBATOS vakare 
• » • 

BALANDŽIO 17 d , 
• * • 

LYGIAI 7.30 vai. vak. 

•s 

W«?.;S. 

MOV 

PO perstatymo Šokis 

PRIE Studentu 

Jeigu išsirinkau sau nauja pagyvenimo vieta 
&r MJZJIIO, p i a i i č S K iuui i iS ueruitr Kūli 

Permainytume Tavo Telefoną 
Mes reikalaujame trisdešimts dienu i š k a b o 
jeigu manai kraustytis tarpe 

Balandžio 15 ir Gegužio 15-tos. 
Lengviausias būdas pranešimo tai telefonuok. 
Šaukiant Offieial 100 — dvkai. 

• m •!•• »*—įįv * v i v j / u v n ^ vrvtnpohUjr 

v 

I Š TOWN O P L A K E . 

ORKESTROS. 
* # * 

!ŽANGA^5c,50c,75c,$1.00 
* » » • 

-MOKSLEIVIAI. 

Dr. L L MAKARAS į 
Ueturts Gydytoju ir Cblnmtt i 
Ronehato: I M I S* M C M C M A»* i 

Teie(«oa« VoU«u« I4S tr P i l i — ItMl 
, ChicsųroJ: 4515 60 . Wood Str. { 
i Tik KHVCTTB nikakc n u i d t Iki 74*1 

[į • •iląiiY to* m 1 

f a»a»aa—a——»a—aa—aaa# 
RosM. tSS So. Aahland Blr. Cbicaco. 

DR. A. A. ROTH I 

Moterų Sąjungos 21 kuopa 
laikė mėnesini susirinkimą, ku
ris buvo neskaitlingas. 

Nutarta nupirkti L. Laisvės j į 
boną už 50 dol. Tai gražus nu- I i 

jis buvo pavys-

r i V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS g 
Ofisas DMmlestyj: S 

S* 

a-— 

J.P.WAITCHES 
ATTORNĖY AT L A W 

LIKTCmS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STSKET 

T26 W. I8th STRKKT 
CHICAGO. 

MeKlnler «M» 

Rasa.« gydytojai Ir chirurgas 

SpedjaUstas MoteriSk^. Vyrišku 
Vaikę i« risą chrotilžkTj ligų 

Ofisas: S334 So. Halsted St . Cbfcago 
Telcfooae Thover MfS 

VAIiAKDAS: 10—11 ryto 2—S po 
{ pietą :—8 vak. ItaUUraoto 19—lt d> 

. «y»»4i^»<^»—»aaa»»»»a#»»»t 

Ir 
Dr. G. M. GLASER 

iar=;,^. i.:;, ii- buv:: pavv;-. J 29 South La Safls Street § 
dzin kitoms draugijoms. 

Labd. draugijai paaukojo 25 
dol. Garbė Moterų Sąjungos 21 
kuopai, kad ir našlaičių neuž
miršta. 

Neužilgo bus vakarėlis pa
gerbimui naujų narių. Jis bus 
vėliau pagarsintas. Nutarta ru
denyj surengti vakarą. Statys 
veikalą "lžarele." Ponia Vens 
kevičienė apsiėmė rezisoriauti. 
Ji yra gabi lošėja. Tikimės, 
kad gražiai ir veikalą pastatys. 

Gaila tiktai, kad mažai nariu 
susieina i susirinkimus. Mote
rys, juk žinote, kad valdyba ar 
viena narė nieko nenuveiks. 
Jeigu darbuotėj nenorite pasi
likti paskutinėj vietoj, tai su-
bruskite. Skaitlingai lankykite 
susirinkimus-. Ir poetas Jakš
tas sako: " Kai du stos, visados 
daugiau padarys." 

Alumnė. 

Kambaris 324 
TeL Central CSM 

• • 
R 

Į Vakarais, 812 W. 33 St. § 

• S. 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CfflRCKGAS 
Ofisas ir Gyvesilmo net* 
S252 So. Halsted Str. 

Vajnndos: nuo i ikf H ryte: nuo t Iki 
4 po pietų: nno ":W Iki »:"W rakare 

Telefonas Tardą tU* 
Ofisas: 4712 So. Asbland Are. 
Vai. 4:S0 iki 7 v. rak. 

Telefasaa Vmrtt TUt 

. Praktlknoja SS matai 
ĮI Ofisas S14S So. Morjcao S t 

J Kert* s a r o S t . Cbkago, DL 
• j SPSCUALESTAS 

j Moteriški), Vyrišky, t a l p u cHro 

I
' nlSkij ttgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
lkl 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo I 

iki S valandai vakare. 
! (NedoUomia ano t iki 2 po piet 
j j Telefoną* Tardą f S7 j 
j g. , . . - . . . . . . . , » 

B R 

nrožiAusiA ĮiETuviSKii im\m CĮHOMIE 
m» 

iiiifiiiiiiiisiiiHnuifffiiHHiiiiinitFtritfiin 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BOKUS 

iiiiiii!iiiiiii!iiiifmimii!>niHiiHiiniiiriii 

8̂al̂ f 

PE>4L OUBeS KONCBRTC4A 

NEMOKĖSI PINIGUS BERŪKAU) 
Musę k rau tuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žemiansic kaina, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškaus drnkisoti ir O':«JO darbimfl yra naujau
sios mados, ržlsikom ^šokius laikrodžius. žieduK, Slinbi-
nius ir deimantinius; gTP.mafonns lietutiškais rokordais ir 
koncertinių periausiy. armonikų rusiškų ir prūsiški} išdir-
bysi'iu. Balalaikii. citanj ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mr;;.!kai;škus nistr-imentus atsakanė;a: 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. A S H L A N D AVE., CHICAGO, LLL. 

Telefonas: DROVER 7309 

l 




