
x PubLished and distrlbnted i 

KAINA O CENTAI 
PRICE ^ CENTS • * 

'% U T !*- . ...» 

DAILY FRIEND 

FIRST EDITION 
i i « 

PIRMOJI LAIDA 

at the POffice of Chlcago, Dl. By the order of the Fresident, A. S. Bnrleson, 
Postmaster General. 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 6 D., 1920 M. . 

EHTEREI> AS SECOND-CLASS MATTER MARCU 31,1916, AT CHICAGO, 
ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 1879. 

"DRAUGAS" 
Publbthed Daily Bicrpt Sandayi 

One Year $6.<M 
Mooths j S3.S9 

ThurMiaj's Bditien $3.M 

AT NEWS-STANDS 2<j. A COPT 

DRAUGAS PCBLISHING CO., Inc., 
1800 W. 40th St., Cbieago, Illinois. 

Re voliucij onier iai Valdo 
Pusę Meksikos 

Dar vienas amerikonas 

nužudytas 
~ 

K L PASO. TEX., geg. 

Apturėta žinių, kad netolies 

Meksikos sostines nužudytas 

dar vienas amerikonas, Ralph 
(ireenla\v. šito tėvas ir jaune- 
snysis brolis ten-pat buvo nu- 

žudyta? pirm keliu dienų. 

XKW YORK. geg. o.—Iš čia 

i Meksikos j ui k rašėius šiandie 

išplaukia keturi karės laivai, 

įsakymas išplaukti liautas va- 

kar. 

AVASHlX(iTOX, geg. 5. — 

Kabeliu kompanijos >ti vakar 

atsisakė Meksikos sostinei) 

siusti kablegramas. Nes yra 

žinių, kad perkirstas telegra- 
fu susisiekimas Vera Cruz su 

Mexieo City. 

\VASIIIX(1T()X, geg. ."). — 

Carranzą pameta gabiausieji 
jo generolai, šiuo kartu re-I 

voliueijon perėjo gen. Pablc 

(Jonzales. 

(Jauta žinių, kad Carranza 

su gegužės lo d. bus privers- 
tas atsistatydinti. Jo vietą lai- 
kinai užimsiąs Alfredo Robles 

])<>minquez. 

SMARKIAI PLEČIASI RE- 

VOLIUCIJA MEKSIKOJE. 

Juareze atidarytas kelias re 

voliucijonieriams. 

Washington. geg. 5. — Gal 
1 uis pasiusta daugiau karės 
laivu rytinius Meksikos pa- 
k rašeius. 

Nors tuo tikslu dar nepa- 

skelbta jokių ypatingu įsaky- 
mų, bet sekretorius Daniels 

vakar pareiškė, kad jei bus 

reikalinga, bus tuojaus pasių- 
sta daugiau laivų. 

Carranza netenka teritorijų. 
Čia diplomatiniuose sluok- 

sniuose labai stebiamasi nepa- 

' 

prastais atsitikimais Meksiko- 

M1'- . 

" 

. 

Reikia žinoti, kad šiandie 

jau pusė Meksikos yra revo- 
liueijonieriu rankose.# J r lig- 
šiol niekur dar neįvyko jokio 
didesnio musio revoliueijonie- 
riii su Carranzos kariuomene. | 
Tą apsireiškimu e i a aiškina j 

taip, kad revoliucionieriai nu- 

sprendę kuomažiausia kraujo 
| pralieti. 

Ir todėl daug* buvo nusiste- 
bėta, kuomet miestas Juarez 

be jokfo musio perėjo re volių-! 
cijonieriu rankosna. 

Taip yra ir su kitais mies- 

[ tais ir teritorijomis. 

Nepavyko Carransai. 

Kampanija prieš revoliuei- | 
jonierius nepavyko Carranzai. j 

Kuomet buvo pakilusi revo-! 

liucįja, Carranza buvo pradė- 
du veikimu prieš ją. Pi r-J 

miausia prieš Sonorą buvo pa-' 
siųsta kariuomenė iš 01iiliua-j 
hua šono. Nepavyko. 

• Paskui jis mėgino revoliuci-, 

jonieriu briovimąsj sulaikyti j 
iš pietų šono. Nepavyko ir su 

tomis pastangomis. 
Reiškia, Carranza jau kuo- 

ne viską pralošė ir šiandie tu- 
ri rupinties tik gelbėtis iš tos 

pakilusios prieš jį vėsutos. 

Juarez—svarbus punktas. 

Atsimetąs nuo C a rranzos 

miestas .1 uarezr—tai svarbiau- 

sias revoliucijonieriu laimėji- 
mas. Nes tai kaipir strateginis 
punktas. Per tą miestą revo- 

liucijonieriai galės smarkiau 

A'eikti prieš Carranza. Nes iš 

šiauriu šono užtels savo ka- 

riuomenę ant užsilikusių kol- 

kas Carranzai ištikimu valsti- 

ją 
Čia nuomoniaujama, kad 

trumpu laiku Carranza turės 

arba pasiduoti, arba bėgti, jei 
bus galima jam tas padaryti. 

Generalis Streikas Prancūzijoje 
DAUG NUŽUDYTA DARBI 

irtNKŲ PARYŽIUJE. 

Sužeista du parlamento atsto- 
vu. 

Paryžius, geg. 5. — Visoj 

Prancūzijoj pakeltas generalis 
darbininkii streikas. Visa šali< 

atsidūrusi kaipir kokion ka- 

lės stovyklon. 
Ypač ei a pasibaisėtinas sto- 

vis. Didelės darbininkų riau- 

šės, susirėmimai su kariuo- 

mene. 

Visa eilė žmonių nužudyta 
ir sužeista. Tarpe sužeistų y- 

ra dn parlamento atstovu. Jie- 

du buvo įsimaišiusiu minioj, 
kuomet kariuomenė užatakavo 

minią. 

Už nacionalizaciją industri- 

jos. 

Prancūzų taip vadinamoji 
Generalė Darbo Konfederaci- 

, ja, kuri skaitoma šito streikoI i ° • i 

i centru, ilgas laikas buvo vis 

i labjaus revoliucijoninė. Seniau 
; 

| vis dar neaiškiai kėlė savo 

i reikalavimus. 
L 

# j 
) (Jį šiandie atvirai reikalauja 
: nacijonalizuoti ne tik geležin- 
kelius ir kasyklas, bet visokią 

| šalyj industriją. 
Žinovai tvirtina, kad tasai 

reikalavimas yra arti surištas 

su darbininkų sovietais, ko- 
kius sumanyta Įsteigti dides- 

niuose industrijos centruose. 

LENKAI NEPAĖMĖ 

KIJEVO. 
j 

Yra už 28 mylių nuo miesto. 
t 

Varšava, geg. 5.—Vakar pa- 
skelbtos žinios, kad buk lenkų 
kariuomenė paėmusi Ukrainos 

miešti) Kijevą, pasirodė netei- 

singos. N 

Lenkai yra dar už 28 mylių 
nuo Kijevo ir jų didesniųjų 
anuotų šoviniai nesiekia nei 

pa i -prieini esė i ų. 
Bet užtaigi bolševikai smar- 

kiai veikia, kad apginti mie- 

stą. Sulig gautų informacijų, 
bolševikai keliomis eilėmis ap- 

sikasė aplinkui miestą. 
Ant aplinkinių kalvų susta- 

tė sunkiąją Artileriją ir iš ten 

jau bombarduoja lenkų ka- 

riuomenės barus. 

Savo keliu lenkai ruošiasi 

neatlaidžion kovon. Pavarto- 

jami šarvuoti traukiniai ir au- 
tomobiliai. Smarkiai ore skrai- 

do lakūnai. Lenkai turi naujau 
sius karės pabuklus. 
Kijevą ginti nuo lenku Troc- 

kis pasiuntęs vieną smarkes- 
niu savo generolą. 

NUSKENDO 14 RUSŲ 
GARLAIVIŲ. 

N 

Londonas. geg*. 5.—Iš Mask- 

vos pranešama, kad Juodose 

jūrėse pakilusiose audrose nu- 
skendo U garlaiviu, kuriais iš 

pietinės Rusijos bėgo Mažojon 
A/iJon daugelis rusų Iniržujų. 

p 

STREIKUOS GATVEKARIŲ 
DARBININKAI CLE- 

VELANDE. 
{ 

Cleveland. geg. 5.—Ateinan- 

čiu pusiaunakčiu eia žada su- 
streikuoti gatvekariu komi u k-, 
toriai ir motornianai. 

Kompanija darbininkams 

pasiūlė 75 centus valandoje 
(15 nuoš. daugiau). Darbinin- 
kai nesutiko. 

EBERTAS PRAŠALINTAS 
IŠ UNIJOS. 

Berlynas, geg. 5. — Vokie- 

tijos socijalistas prezidentas 
Ebert, seniau dirbęs pakinkių 
dirbtuvėje, buvo prigulėjęs 
eia ligšiol socijalistų balni- 

ninkų unijoje. 
Dabar jis prašalintas iš tos 

unijos del to, ikad patvirtinęs 
vieną mirties bausmės teismo 
nusprendimų. 

NAUJAS MINISTERIŲ KA- 
BINETAS DANIJOJE. 

Copenhagen, g:eg. 5. — Su- 

darytas naujas Danijos minis- 

terių kabinetas su premjeru 
Niers Nęergaard. 

Senai buvo pienuojamas 
streiką^. 

Šis generalis streikas senai 
buvo pienuojamas. Sakoma, 

jis nieko bendra neturįs. su 

demonstracijomis, vienur^ki- 

titr įvykusiomis gegužės 1 die- 

nų. . ^ 
Ilgus laikus darbininkų tar- 

pe buvo vedama tuo tikslu 

propaganda nežinant, apie tų 

pokarinio atstatymo darbą. 
Streiko pasekmės neprama- 

tomos. Bet jos skaudžiai atsi- 

liepia vyriausybę ir visų 
nieko vyriausybei. 

' v • 

NACIJONALISTAI ĮVEIKĖ 
SULTANO KARIUO- 

MENĘ. 
• 

j 

Bet Konstantinopolyj kitaip 
skelbiama. 

Brussa, Turkija, geg. 1 (su- 
vėlinta). — .Turku nacijona- 
listii * kariuomene sutraškino 

sultano spėkas, veikusias nuo 
ėįa vakaruose ir pietvakaruo- 
se. Nugalėtoj su 1 tano kariuo- 
menės vadas, Anzavour paša, 
pasprūdo turkų karės laivu. 

Paskutinis-nui^is įvyko ties 

Biga. Al > i pusi pavartojo ar- 

tileriją. Anzavour pašos 'ka- 

riuomenei gelbėjo turkų karės 
laivai. Liepiami anglu karės 
laivo komendanto turkų laivai 

nutilo, kuomet pastebėta, kad 
šaudoma be jokio tikslo, kad 

tais šaudymais nepaliečiamos 
naeijonalistų eilės. 
Čia apturėtuose iš Konstan- 

tinopolio turkų laikraščiuose 

padėtos visai . priešingos ži- 

nios. Sakoma, kad sultano ka- 

riuomenė privertusi naeijona- 
distus pasitraukti iš Brussa, 
nes Anzavour pašos iutaka 

didėjanti. 

MOTERŲ LYGIATEISĖ AP 
RIKOJE. 

Capetown, Pietų Aprikos 
Unija, ge#. (i. — Žemesniajam 
parlamento bute (rumuos.e) 

priimta rezoliucija, prielanki 
moterų lygiateisei. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-I 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).' 

AMERIKA REIKALINGA 

DIDELIO VYRO. 

Taip sako buvęs sekretorius 
9 

McAdoo. 

New York, geg. G. — ''Mo- 

tai Trades'' taryba Brookly- 
ne buvo padariusi rezoliuci- 

ją, su kuriąja j .šalies prezi- 
dentus indorsavo buvusi >pini- 
gyuo sekretorių McAdoo. 
Tos tarybos sekretorius ga- 

vo nuo McAdoo atsakymą. 
Atsakyme buvęs sekretorius 

pareiski*, jog jaiū neapeina 
klausimas/kas turėtu laimės 

pakilti a ilgšiai politikoje net 

•ligi prezidento vietos. Bet vi- 

sijpirma jam rupi šalies gero- 
vė. Kad šaliai gerovę užtikrin- 

ti, prezidento vieton šiandie 

reikalingas didelis vyras, vi- 

sapusiai suprantąs šalies pa- 

dėtį. 
Ir McAdoo abejojąs, kad jis 

tokion vieton butu tinkan&s. 

PREZIDENTAS P AT VIRTI- 

NO BILIŲ. 
9 

Washington geg. G. — Pre- 
zidentas VVilsonas savo para- 
šu patvirtino biliu, kurinomi 

padalinamos civilės karės ve- 

teranams pensijos. 

NAUJAS PREMJERAS IS 

PANIJOJE. 

Madridas, geg. 5. — Naują 
ministerių kabinetą Nudaryti 
karalius Alfonsas pakvietė 
Kdwardo Dato, buvusį prem- 
jerą ir liberalu vadą. 

WILSONO 14 POSMŲ ARBA 
KARĖ. 

f* 

Taip sako turkų, nacijonalistų 
vadas. 

Angora, Turkija, geg. 1 (su- 

vėlinta).—"Mes turime vil- 

ties, jog Augi 1 ja ir jos talki- 

ninkės pasiliaus supras, kad 

proponuojamos nuims* taikos 

sąlygos jokiuo T)U(hi nepriimti- 
nos. Bet jei mes neteksime tos 
vilties ir iš šalies n^bus jokios 

pagelbos, mes nebusime priver- 
sti priimti antmetamas saly- 

g«$," 
Tekį atsakymų <v,ia davė tur- 

ku nacijonalistų vadas Musta- 

plia Kemal paša, kuomet jam 
taikos reikalu padavė klausi- 

mą laikraščių korespondentai. 
Mustapha Kemal nepareiškė 

jokių grūmojimų. Nepasakė, 
kad turkai susilies i ę, su bolše- 

vikais. . 
Bet pažymėjo aiškiai, 

kad del teisybės turkai nepa- 
liausią kovoję. 

Pasitiki talkininkais. 

"Mes pasitikime," sakė to- 
liaus Kemal, "kad Anglija ir 

kitos viešpatijos supras, jog 
mes esame žmonės ir turime 

\ 

gyventi ir todėl fie skaldys 
dalis mūsų viešpatijos. Juk 

užtenkamai įneš pavargome ir 

gana nubausti už vyriausybės 
prasižengimus. Bet priešingai, 
mes visuomet stosime atvirion 

kovon. Tai bus kova už gyvy- 

bę." 
Kemal sakėsi, kad militari- 

nės pagelbos jis nesitikįs iš 

niekur. Ir apie tai negalį but 

kalbos. Bet turkams geriausia 
ir pasekmingiausia pagelba 

Ims auksas, tasai blizgantis ir 

prie savęs visus traukiantis 

metalas. 
I + 

° 

t 
1 

Del amerikoniško mandato. 

Jis buvo paklaustas, kaip 
turkai nacijonalistai atsineši 

.sumanymą, kuomet Amerikai 

kituomet buvo siūlomas Tur- 

kijos mandatas. 
Kernai sakė: 

"Savam laike mes to patys 
norėjome ir reikalavome. Bet 

paskui padėtis persikeitė- ir 
mes patyrėme, kad tąsai mūsų 
noras yra tuščias. Nes Ameri- 

ka negali imti Turkijos man- 
dato. 

"Nacijonalistų reikalavimai 
ir sąlygos yra turkų žemes 

palikti turkams. Turkijos teri- 

torijų padėtis ir jų nepal i esa- 

mybė turėjo pasilikti taip, 

kaip yra buvę dienoje, kuomet 

padaryta annisticija. 

"Nacijonaiistų tikslas yra 

priešinties įvesti Turkijoje to- 
kias taikos sąlygas, katros*yra 
priešingos turkų idėjoms. 
"Čia tai liaudies veikimas. 

Be liaudies parėmimo mes ne- 
turėtume nieko veikti. Be to, 

mes -pasitikime, kad mums 

duos pagelbos visas islamiz- 

mas." 
% 

Anglija—svarbiausias 
priešininkas. . 

Paklaustas apie Konstanti- 

nopoli sakė: 

"Konstantinopolis yra anglų 
rankose ir todėl šiandie mes 

to miesto valdžios nepripažį- 
stame. 

"Gi -patsaivsultana^ yrk tik- 
ras anglų nelaisvis. Kiekvie- 

nas sultano paskelbtas įsaky- | 
mas yra angly įsakymas. Tad 
Anglija yra didžiausias turkų 
priešininkas. Sultanas negali 
valdyti šalies ir skaityt i es ša- 

lies valdovu taip ilgai, kaip il- 

gai jis nėra laisvas. Jo pro- 

kleniacijos pereina per anglų 
cenzūrą ir turi sutikti su an- 

glų norais. 
"Dabar neL laikas kalbėti, 

kad sultanas anglų nelaisvis 

gali but pamainytas kitu snl- 
tanu. Šiandie turi but vedama 

kova už paliuosavimų sulta- 

no. 
'' 

Kur yra 14 posmų? 
# 

i 

Toli aus kalbėdamas Mušta- ; 

pha Kemal paša pakėlė klau- 

simų, kur pasidėjo tie gražus 

prezidento "VVilsono kituomet 

paskelbti 14 taikos posmų. Juk 

.tie posmai ttarėjo tarnauti 

kaipo svarbiausieji principai, 
sulig kurių turėjo but įvykdin- 
ta taika visam pasaulyj. • 

Ti-e posmai pritaikinti prie 
graikų arba armėnų Turkijo- 

je. Gi patiems turkams kam 

tas reikalinga. 
Karčiais žodžiais Kernai at- 

siliepė j prezidento Wilsono 

notą talkininkams, kurioje bu- 

vo patariama išvyti turkus iš 

Konstantinoj3olio ir Turkijos 
lėšomis padidinti Armėnijos 
plotus. - i 

Iš visaiko paaiškėjo, kad tur- 
kai nacijonalistai vra nuspren- 
dę verčiau žut, kaip pasiduot 
nelaisvėn talkininkams, ypač 
Anglijai. 
Nestebėtina tad, jei( sultano 

liepiami turkai oficierai atsi- 

sako kariauti prieš nacjonali- 
stus. 

VV' : • >s.V- 

Krikščionys Demokratai 
Laimėjo Rinkimuose 

1 

GALUTINIAI REZULTATAI RINKIMŲ \ STEIGIA- 
' 

. 

• 

. iMĄJl LIETUVOS SEIMĄ: 

Krikščionių-demokratų 59 delegatai. 
Socijalistų liaudininkų 29. 
Socialdemokratų 13. . Lf 

i Žydų 6. • 

• Lenkų 3. 
Vokiečių L 

" Darbininkų sąryšio 1. Romanas. 

(Kablegrama gauta per "Darbininką") 

SULAUŽYTAS PAŠTOS 

LĖKTUVAS. 

| Sandusky, O., geg. (i. — Su- 

gedus lėktuvo mašinerijai ne- 
toli nuo <v*ia lakūnas Knigbt su 

paštiniu lėktuvu, s k ri n d ančių 
' 

j rytus, buvo priverstas nūsi-1 
leisti ženivn. Lėktuvas sulužo 

krizdamas ant žemės. Lakūnas 

gerokai buvo pritrenktas.Kiek 
palaukus jis su pasta paimtas 
Huron. 

. 
GAUS $25,000. 

New York, geg. (j. — Čia vie 

naui restorane .M. i). Spitzer 
valgydamas sriubą prarijo dvi 

vinutes, kurios buvo sriuboje. 
Restorano kompaniją pada- 

vė teisinau ir pareikalavo $25.- 
000' atlyginimo. Augštesnysis 
teismas pripažino tą, atlygini- 
mą. 

NIEKAIS NUEIS PRANCU^ 

ZŲ TROŠKIMAI. 

/ 

Vokietija neduos jiems #reika- 

laujamo atlyginimo. 
y 
_____ 

-i '"'V 

Berlynas, geg. 6. — Ts tik- 

ru versmių teko patirti, joję 
Vokietija neduos didelio kauės 

atlyginimo, kokio ypač reika- 

lauja Prancūzija. 
Kuomet buvo pa s i ra £ : 

p<? taikog sutartimi, talkiu., 

kaf buvo pareikalavę nuo Vo- 

kietijos 100 milijardų markių. 
Dabar toji suma jau perpus 
sumažinta. 

Sakoma, ir iš tos/sumos pa- 
siliksianti tik mažą dalis, 
kuomet tuo tikslu talkininkai 

turės konferenciją mieste Spa. 
* 

t 

BAISENYBĖS ILLINOIS 

VALSTIJOJE.. 

Washington, geg. 6. — At- 

stovas Gallivan iš Massachil- 

sėtis kalbėdamas kongrese a= 

pie prohiihicijos pasekmes pa- 
reiškė, jog Illinois valstijoje 

prohibicija atliekanti pasibai- 
sėtinus darbus. Plėšimai ir vi- 

sokios piktadarybės ten kele- 

riopai padidėję, ko nekuomet 

nebuvę pirm įvedimo proliibi- 
cijos. . 

KONGRESO ATSTOVAI 

PROTESTUOJA UŽ KA- 

LINIMĄ AIRIŲ. 

Washington, geg. 5. — Ang- 

lijos vyriausybei, premjero 
E»lovd George vardu, pasiųsta 
kabeliu protestas prieš, taįį 
kad Anglija 'be bylų pravė- 

dimų ir be teisinu nusprendi- 
mų laiko kalėjimuose dauge- 

lį airių patrijotų. 
Po protestu tarpe kitų pa- 

sirašę 88 Suv. Valstijų kon- 

greso atstovai. 
* 

JAPONAI VERŽIASI SI- 
BERIJON. 

Vladivostokas, geg. 5. — Ja- 

ponijos kariuomenė tūkstan- 

čiais atvežama Siberijon. Tas 

pridengiama tuo, kad buk par 
mainomi čia veikiantieji bata- 

li jonai. 
: Prisiunčiami transportais 
kareiviai tuojaus vežami tv 'ji: 
kiniais vakarus. , . „ 

— 

c »> 

Japonai užimdinėja vis or- 

desnius Siberijos plotus. Trau- 

kinius valdo patys, kareiviai. 
Šu gyventojais japonai apsi- 
eina taip, kaip su užkariautos 
Šalies žmonėmis. 


