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Pranešama apie suareštavimą
Kolčako ANGLIJOS

12

DENIKINO VALDŽIA 
KRAUSTOSI Į PIETUS.

i

i

TAIKA ĮVYKINTA BE 
IŠKILMYBIV.

TROCKIS KALBA APIE 
SUKĖLIMĄ REVO

LIUCIJŲ.
Perkirsto geležinkelis tarpe 

Rostovo ir Krymo.

Už tai atsilygins žaliąja 
medžiaga.

Pulk Ruggles pasakoja apie 
stovį Rusijoje.

viršininkais, kat-1
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Sako, toks pasielgimas nėra 
amerikoniškas.

BOLĖEVIKAMS TEK? DAR 
11.000 NELAISVIŲ.
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8LATUROS VEI- 
KIMĄ.
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Bus duota pradžia tautu 
sąjungai.

Pranešama, suareštuotas 
KolČakas.

Taganrogas. gr. ik) (suvėlin-1 
ta).—Ift Suv. Vslstiin čia at-1 

<KiUunu uuuuiuuuii lyuvivjm. > 
pulkininkai Cryc ir Castle. 

j \ o*, 
i tuojaus paskelbta įrakymas 
’ apleisti Tngnnrpgą ir penrikel- 
ti į pietus.

. Gen. Denikino ei vile valdžia 
iškeliauja j .JeknteriniHlurų. gi 
teistiaiystės ministeris j Jaltą. 
Kryme.

Gekvįnkelis perkirstas 
pe Rostovo ir Krymo. Bet 
linin susinešti vandeniu.

Gen. Dvmkinni trūksta
Paryžius, sausio 12.—Talki

ninkai mi Vokietija yra jau tai- 
koji-. Kari formaliai pabaigta 
šeštadienį po pietą, kuomet at- 

» *. atarai viešpatiją, katrie buvo 
pasirašę ]m> taikos sutartimi. 

'r~ 'Wrtnvo badymus apie sutarties 
ratifikavimą ir po to tuojaus 
pasirašė i»c> taiko* sutarties

t yn • «n
čia iš Rusijos sugryžo pulk.
Jame$ A. Ruggles, tnilitarinės 
'misijos Rusijoje viršininkas.

Pulk. Ruggles kiluomet iš
jVolotnlo* bąvn pritvifiStaC.^Ct LIETUVA GAUS PTNTGU Tį

Anglija Pristato Pinigų j 

Lietuvai
—

uieiuva veikiai turės nuosavus 
pinigus

. aicw kuru, .-uu*io iu.-rliu- 
ivęs N<»w Yorko gubenintorius 

jiedu *i>ėjo atkeliauti,Įangšėinusiujo šalies teis
mo narys ir buvęs kandidatas 
į }irexidentiis 1916 metais, 
vimdės Evnn* M’ighes. pa-i 
smerkia Nrw Yorko lcpislatu- 
ros pasielgimą už prašalinimą 

I penkių socijalistų atstoni.
Tą |mtį juularo ir Nev Yor

ko unijų federacija (Centrai 
ĮFederated l'nion), turinti dnu- 
;ginu 300.000 narių.

Uuglies laišku legislaturos 
pirmininkui Swoot pažymi, jog 
toksai legislnturos pasielgi
mo* alrsoliuėini priešinasi mu
sų valdžios i pamatiniam* prin
cipams.

Ko* kita butų, jei tie *ocijn- 
lisini atstovai butų prasižengę 
kaipo asmenys. Bet šiandie jie 
nėra jokie kriiiiinnli«lai, tik 
piliečių išrinkti kaipo politiki- 
nės jMirtijbs atstovai. Ir kaipo 
tokiemr. nkkas negali uždrau
sti h-gulės progos Jiskusuoti

tnr 
ga

an
Londonas, sausio 12.—Bolše- gijų.

(Aiandic pietinėj Rusijoj |
- - - >

nes bolševikai visur pažangiuo-

Lvnaona5, niumo ix.—i>oi.**e- gnu.
1 viką kariuomenė jmėmusi mi<- (ftUmriir pietinėj 
.-tą Nncbiėevan Dono kazokų gtovjh pm žymini atsimainęs.
teritorijoje ir inėjuri jau į Ros- nCf> hoi^vikai visur pažangiuo 
lova (ties Donu) priemiesčius, jni

•• •* a< a J '*—
Beribriaujant ant Rostovo.] EUROPOS PAŠELPAI PA

REIKALAUTA £150,000.000.

• »j anot pranešimo iš Maskvos. į
Bv*il>riaujant ant Rostovo.!

'sakoma depešoje, Imlševikani* 
.teky: 11.000 neisit* vių. 7 tan
ko*. 33 anuotos ir 17H knlka- 
svaidžių.

rogrndnn tenai konferuuti su Į 
, bolševiku
riems norėjosi pinti ameriko
niškų ekspertų sutvarkyti sa
vo geležinkelius ir amerikoniš
kų ofieierų lavinti lmlševikinę 
armiją.

Konferavo su Trockiu.
Pnlk. Ruggles Petrograde 

konferavo su Trockitt Trockis 
pasakė, jog ja tikslas sukelti 
revoliuciją visam pasaulyj ir 

i panaikinti kapitalistų val- 
. ilžias.

pndokoln.
Suv. Valstijos neturėjo nt- 

tiurH* dipinniRtų suririn 
kimu. Taigi Suv. Valstijų* n 
tolesniai pasilieka kares stovyj 

to su Vokietija, 
rsry Viešpatijų uiriovai protoko

lą savo parašais patvirtino: 
. ...vienoj paošiiinj salėj ua*tofųų! 

reikidų ministerijos minuose.

rein^vakM.

Talkininku ir sąjunginių jų, 
viršpntijų atstovai kaip 4:00 ' 
po pietų susirinko salėn ir su- 
sėdn išilgai ilgo stalo.

Prie atskiriu stalelio oėdejoi

Washington, sausio 12.—Pi- 
rjigvno sekretorius Glass kon-

paskirti’ gn i*o f m iri kala vo
$|.si,imX».(Xki maistui, katruo;. ‘, ... . . . «. .. ,, i įstatymą klausimus.bus šelpiami Imdanjant įėji Eit . *
ropoję gyventojai.

PALEIDŽIAMI VOKIEČIAI 
KARĖS NELAISVU!

Hughes pažymi, kml toksai 
pasielgimai socijalistų partiją 
stuinte-stumiii ęukiiiman. Ir jis 
tikisi, kad jegiMintum atmai
nys savo taktiką.

• •#

Kiidjo dt-jM-šoji- pranešama, 
jog Odessą apsiautę ukruiimi 
sukilėliai. 1* ten gvn. Dėhikino 
kariuomenė -traukiasi ant 

jChrraono.

Suareštuotas Kolčak&s.

Pagnlianš iš'Mnskvo* prane
šama, jog Irkucke raareštao- 

!la» visų ru«ų valdžios gaivu 
Kolėnkas.

' I Sako, jį hunreštuvęs pulk. 
Popelinjev su tikslu atimti nuo', 

ijo risokią vahižią.
• Pnlk. Poptdiajev, turbut, bu* 

du Vokiitfiii' "Ml

luta Kurt von I/Tsner ir von valdžios ministerių ]>irininin- 
ka*.

nukirtu Iniku jk> dokumen
tu pasirašė vokiečiai, paskui 
jnos tuojaus Anglijo* premje
rai Lloyd George, paskui pnui 
rusų premjera* ir kitą viešpa
tiją atstovai.

J dešimtį minutą viskas bu
vo atlikta. Nebuvo jokią iškil- 
mybių ir nieko tokio nepapra
sto.

Kuomet visi atstovai pasi
rašė, premjera* (Tetnoneoan

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
, IRKUCKĄ? '

i ■ ■ i ■ ■ — 4
Honolulu, sausio IL—Iš To- 

kyo pranešama, jog bolševikui 
jiaėnię Irknrką rytinėj Hiberi- 
joj.

.Svetimą viešpatijų diploma
tai iš to miesto išvažiavę j 
Chita.

Paryžius, sausio 12.—Pada- 
riu.s.taiką fui Vokietija, talki-' 
ninkni pnliuosuujn iš nelaisvės I 
vokiečiu* kareivius, kurių yrn „.,-v Ikeli šimtai tūkstančių. .Patariama S..Valstijoms veik-]

ti.

Londonas, sausio 11. — Bu-j 
vęs Anglijo* grneruli* konsu-, 

s Meksikoje tjrahnine Ri
charde revo laiške, padėtam) 
laikraštyj l'nil Mali Gazette 

paga- 
prieš 
tarp-

OFENSYVA PRIEŠ PIKTA 
DARIUS CHICAGOJE. . I*

skelbs tą tautų sąjungos tary- 
lwM> Jm»l>iw.»

ANGLAI MEKSIKOS 
KLAUSIME.

anot 
tvar-

“Padarytas protokolas tarpe 
talkininką ir Vokietijon para
šai* patvirtintas. Ratifikavi-

RgjĮąpi ąuiarirea ru Vukiriijn ni

Vokietija už savuosius.

Kuomet Vokietijos atstovas 
von 1 parirašė pr. taikūs
protokolu, jis A«aoriated Praus 
atstovo buvo išklnusi liejamas.

Von Leraner jMŪvntojo. jogJ
■į

i padaryta ir patvirtinta taikos 
• sutarti*, tai tikras kentėjimas 
Vokietijai. Teėjau*, rakė jis,

Policijos viršininku įsakmiu . ......
praeito š««*tadienio vakare keli '™^ina ‘ • n stG,1‘-

...u......  _ t • <liaus pradėti verkti
Meksiką, kur nepildoim 
tautiniai įsiatymal.

Riebu rd* užtikrina,
Anglija visuomet parems tą 
veikimą ir ta Šalis bus pnt- 
varkyla.

-———
BAISUS STOVIS AUSTRI

JOJE.

šimtai pulicmomj (H-rsitaiaė ei- 
viliui* drabužiais ir pradėjo 
ofenzyvą Chicagoje prieš viso
kios rąšie* piktadarius.

Gundymą* piktadarių tęsės 
per visą naktį ir nnt rytojaus, 
lhi intnriamu piktadariu nu
šauta. Daugiau tūkstančio su
guls-n Ui į |»olicijo.4 tmoradas.

J policijos tinklus juitcko ir 
nesaltą žmonių. Tie ant ryto
jaus ĮtfilinosTiatn. Bet apie 7<MI 
plėšiką. galvažudžių ir vagią baisus stovis, 
užlaikyta ir šiandie jie btts pn- aimrchiu. jei nebus sulaukta

Washington, sausio 11 
Gauta žinių.

!

jog

STOCKIIOLMAS. sausio 
!(Rnšo angį, laikraščių kores
pondentas).—Nuo vieno Lietu
voj gyvenančio amerikoniško, 
gydytojo teko patirti, jog Lie-i 
tavos vvrinusvla- į sekanti dvi. . ’., * 
ravniti tikisi gauti nuo Angli-j 
jos pirmąjį finansinį įmokėji-į 
mų, kai(M> ]aigelbą. milijonus 
svarą sterlingų (apie 25 mili-J 
jonus amerikoniškų dolierių 
sulig šiandieninio pi n i gi) kurso 
bu* apie 19 milijonų dolierių).

Tuo* pinigus duos Anglijos 
bnnkininkni. Už juos bankinin
kai tuojau* gnu* iš Lietuvos 
linų ir sienojų (ręstų), Uhs jau 
paruošta eksportui.

Kuomet pirmasis susimainy- 
hu»* pnM-kniingni ihj* atliktas, 
tuomet tie paty* Irnnkininkai 
don* Lietuvai ir antrąjį įmokė-
jimą—vieną milijoną svarų ] 
•derlingų. Ir už tuo* pinigu*.' 
suprantama, vėl gaus pagamin
tų linų ir rąstą, o pd dar ir 
kitokių prekių.

Anglija tari pasiskubinti.

Tik *u tokiuo Misimninymo 
proremi Paladiijo* viešpatijos 
išrys savo finun-inius klausi
mu* ir ]iHsi<lnr>'* reikalingą pi
ni gi 1 atsargą.

Anglija -u savo pinigais tu
ri jiasiskuliinti Lietuvai pugel- 
bon. Nes tolesnis ntidėliojiinns 
gali j m kenk t i patiems nnglnms 
finunsistum*.

Ne- k«s gali pasakyti,, jei 
Lietuva, nesulaukus iš vakarą 
finansinės pagellsis, neturėtų 

. tuo tikslu kreipties tolinus į 
i ryt u*.

l’rekylHis žvilgsniu Anglijos

Trockis sakė, jog naujos val
džios tnrė* hut įsteigto* Suv. 

.Valstijose, Anglijoje ir Pran- 
' elizijoje.
! Pulk. Ruggles jam pasakęs, 
Ijog jis netikįs, knd Tnickis sn 
savo žyginis ką nors laimėtų 
Suv. Valstijose.

Moterys nacijona-lisuotos.
- Pulkininką* tvirtina, jog 
kaukuriora bolševikinėj Rn-i- 

(jos ilnlysc moterys tikrai naci- 
jonnlizuotos. Bolševikai mote
ris pukeitv paprastuoju 

į ru ir prekėmis.
Paeiliui Petrograde, 

pulkininko, nėra jokios
kos. Kuone kasdien gatvėse pa
sitaiko kruvinu su*iri*mimų.

Plėšimai mie-te—-tai pipra
sta* ilniktns.

Kas prapuldė Yuaeničą.
Pulk. Ruggles imsakoja, jog. 

p-n. Yudeniėo armiją, veikian
čią prieš Petrogradą prapuldė 

idnuginusin badas, 
j Armija Imvo gerai išrengta, 
j stiprini laikėsi savo pozicijose. 
Bet talkininkai jai mųiristatė 
nuilsto ir amunicijos.

Badaujantieji Petrogrado 
gyventojai valgą žiurke*, ka
tes, šunis ir arklieną.

Streikininką vadai šaudomi.

jog Austrijoje 
veikiai (Mikils

t

finan.riy.tam:; yra laUi unihm*- J 
gn sueiti i artima- -.antikių* 
Lietuva. ittj

Šiandieniniai Lietuvoje 
pinigai.

Lietuvoje apyvartoje yra 
virntik vokiečių “ost“ (ryti
nė-) markė- ir išdnlies rusą 
rublini.

Vokiečiai tų markių Lieta- 
viii liuv<> išleidę vieną milijar
dų (viena murkė normaliai yra 
lygi 2.1 centam*). Tas buvo pa
darytu okiųincijos metu.

Vietomis dabar tos markės 
pamainomos rusų rubliais. Ka
dangi rublių yrn Dcpordan- 
ginusia, tatai jie labjau* brau- į 
ginami už vokiškas “ostmar-

It.k«*s. _ >
Finansinė sistema.

Vra vilties, jog Lietuvos vy- J 
rinusvbė, išleizdnmn nuosavus 
pinigu-, savo finansinę amta* 1 
imi parems ant sterlingą svaro, T 

.>pt iirėa.. Jiuo^JUfl^l
bankininką pirmąjį?įiuokėjimą.

Kaip kitos Pabaltijo* vieš- 
INitijo*. taip ir Lietuva yra ar
ti surista su Rusija. Ne dėl to. 
kad turėti ryšių *u bolševilu&ą- 
lwt koiiH-rcijiniu žvilgsniu, 

i Lietuviai didvyriškai disla 
pastanga*, kad *u liolševikine 
Rusija neturėti nieko bendra.- 
Bet tn* nelengva pa<biiyth

Ekonominė santarvė. —
Pnlmltijos ir Skandinavijos 

'laikraščiai daug rašo apie ba- 
>imą Pabaltijo,, viešpatiją kon
ferenciją. sušaukiamą Gelring- 

|Ior*an. Konferencijoje gnl bu 
padėta pajiėdė ekon<>minXi 
tų viešpatiją santarvei. /’

K ui-kn* nuoiiioniaujių jog 
Anglija ir Praneuzija paridar- 
buos Pakili i jos viešpatijas su
rišti stipriu ryšiu prieš liolSc*- 
vikus.

ITtrmirade vyrai ir motery* LENKAI UŽIMA UKRAINOS BERGER IR VĖL NELEI8 
kasdįen miršta šimtąjį*. Daug TERITORIJAS,
žmonių sušaudo bolševikai.

Pulkininkas rako, ioir šio*. Paryžiui. sausio 12.-Puri-—mi r T—M— *— -B uinim iman v
greitu |Mip'll>a nuo tnlkinuikų šalies streikininką vndai nuli- ?u>uku^ gen. Dmiikino kaiiuo-

TAS KONGRESAN.
—

Washington, samdo JŽLia
Kongresas 328 ImiImur prieš 6 
mitru kart neleido būt kongrese

statyti prieš teisėjus.
Tnrpe suimtą yra ir labai ir iš Amerikon. -

pavojingų piktadarių. Tai dau- '
ginusiu jau buvę kalėjimuose Bariau privers žmones pakilti,tuomet jie patirtų, ką reiškia .

lai- b-ukų kni Hioiie-m- UŽ411M- km- x* < »• nui<» kulbėli. Bet ir to* 
jam atsukyta.

r .'..L?:. ' kalni turelų jmgy venti Petro- Uh,‘»,,i kH' kurin* ’
Gyventojus spaudžia Imdas. grade ar kitam Rit-ijos mieste, nebuvo užimtos bolševikų, atstovu socijulistni Bergeriui

Kmlangi ton pakilo betvarkė, te Wisconrinu vulstijus Ber-
vieMM prie* kitus.

Vicnnoje įsikeltas sumany
mas knnfi.-krmti privatinius 
'“r"“-

aiumiie-gursiai šaukianui “
Mva Rusija.“ . ikurias teritorija*.

Tenai bolševikai atreikinin.’' Sakoma, tą jmdarę sutinkant 
kų vadus suima ir tiesiog su- l‘krainos vyriauayboi. 
Sando. Tokia tni “laLvė“ Ru Tarpe tamkiju* ir I’k rūmu* 
rijoje. (Mularyta «nni*ticija. Ukrainą

Pulk. Itogglc* k i tuomet yra ■ palietė įleistos nelniinėv Tnd ji 
gyvenęs Petrogrado, kaipo mi-ivisame knmo šiandie niudlei- 
lilarinis ambasados palydovu*, džin lenkų reikalavimams.

ir iš km puiiuuruoti visai ariat 
paroliuoti.

Praeitą nokt j Chicagoje jnn 
buvo kiek Taminu j>o tos fiol* 
rijo* medžioklės. Visgi dar bu
vo jiavogtn keli automobilini.

Tvirtinama, jog visgi di*-

(i k t a*. Nno šio momento sutar
ti* ima veikti. Ir bus įrykdin- 
ta SU visomis savo sąlygomis. 

K*'Tni buvo viskas.

Sąjungos susirinkimas.

Tautų sąjungai pradžia Ims vokiečiai pnrišvesią ir išpildy- 
(faota -ausiu 16 dieną. rią visas sutartie* sąlyga,*.

Tą dieną ryte, *ulig aug-. Bei udžiuuriai dygliuota 
ščiausios tarybos nuejirendimo, problema Vokietijai burianti 
įvyks, talkininką girion? sūri- Hkluott savu knrininkus talki 

’rinklmh* jT '------ ------------------------- "
Tni ba* pirmas tautą sąjun-

; gos tnnl»>-susirinkimas. Su- c»m> pfumvmą .........,- -------- - •• .------- <
ririnkiiiio pirmininkaus Pran išrišti. Jei tie karininkai. ku-Įtaiuriuuris policijai neprieina-

GEN. MABCH GAL NETEKS 
VIRŠININKO VIETOS.

PRANEŠIMAS.
NORTH SIDE.

Katalikų Vienybės vietinio 
skyriau* susirinkimą* |vyka 
šiandien, 12 sausio, Av. Mykolu 
parapijos svetainėje, 1644 

1 ■* **

Iišduot! savo knrinillKUH talki ! ivinmania, jug *i*gi <u- 
iritikam«. kaipo prariž*nr*1bi-fdžinnrii) galvažudžių ne-nim- 
t tarės metu. Į ta- Tie veikiai suuodė, kas

Aitą problemą neleng>*n bu*|niiret4. veikiant ir pitririėpė j 
ĮtaiiLsiuuris polirijri neprieina- 

rių tarpur ineina buvęs ksdao-lntūs urvu*, 
ris buvę-* sosto įpėdinis ir kt.. Policijai* viršininkas reikn-

Sitam klausime su Vokietija ba 
totLbta dar «taug nesmagumų. banšunmiis. Bet k«wštrinurini 
-.rjį^įįįsjsaažsį'* 4r >w»jew«thwririn? ?nedvti»jė»

Washington, sausio 11. 
.Senatai imi imta bilius. sulig 
kurio štabo viršininku turi* 
hut rMsIthta* wn *P»r«ldn>« 
kaipo vyriausia^ »ro ranga. 
Tuomet ilnhnrtinis štabo vir
šininką* grh. Mareli turėtų 
pasitraukti iš užimamos vietos.

KARDINOLAS PRIEŠ PER-
I

PASISUKO KAŽKOKIA
LIGA. «» a iki u* m n, r. t >1O

Visą draugijų atstovna kvie
čiame susirinkti. -ja

J. K. Sloksnaittn, Sekr.
Policijos viršininkas reikn 

rviį~^T ssisi. a«***-i 4**« ka*’ »"i*i, kaū omu* uu*
įmušti vokiškieji teismai, bet {prirodyta prasižengimai, nebu- 
nr talkininką tribūna lai.

4 v * SAUSTO 12, 1920 M

• PIRKITE KARES TAUPY-ar ryto:

tų paleidžinrai po paranka ar- 
haurlžiami piniginėmis

wo 12. Miestelyj Shiatook gy
vena apie 2,000 žmonių. Pasi
suko ten kokia gydytojams ne
žinoma liga ir šiandie apie 5UĮ

ii*. Angliją atstovai!“ Car-

į - — - ________ __
Chicago.- šiandie anšildfl* 

>uCKrv.Gy4y-.U, »
ta<r litru r

Baltimore. Md., sausio 12.— 
“Intrmūtionai Fodcration 
Cojliolic Aluiunne” metiniam 
-u*i rinkime kalbėdamas Jo 
Eminencija kardinolą* G i h.Londonas, rausto i2.--Bom

ba yu j sūri reik avo 20u,lxi)i dar- iion* pasakė:
^.*‘.P?ę!Š±jT!«mi...Xra rėžy

[žmonių serga

Oklahoma City. < >kla., sau-

.. l j —— * ——y Ko"!: —r.:..r.i-.-,
išsiunčiami į iškirta- ji«i» Darbininkai kolAta* nepadarę kur* *ila svarbiausia* mn*H tojai tvirtina, jog liga knipirĮsniego; ryti j 

i Lutų gimininga viiūieiai.

Premjeras Ctemenreau mušė 
telegramą neutrnlėm* šalims. 
Praneš*. jog taiko* sirinrii* 

Ir pakvietė įstoti
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UVV. VALfTT.

I*UmM Mėty ..........................
Prenumerata mokau llkalna Lun

ku akaltMi nuo utaraftymo dlanoa no 
nuo Naujų Matų. Norint permainyti 
*4reaų vimdą reikt* prtatųaU ir nnu 
adreaaa Pinlc*> ireriaunla siųsti llper- 
kant kraaoje ar aapreae "Money Or- 
dc. ” arba Idedtint plnlsua 1 re 5(0- 
truot* latfk*.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 4 6th St. Chicago, Ul.

THctanaa McKinley *114

organizuota jiega tvarkai ap
ginti. Policija kištųsi į nesavo 
dalyku*, jai ji ,\šaiuutų proti
na kova ra pavojingų klaidų 
platintojais. Protinė kova no* 
{Milicijos darbas. ,

Tečiaus be to darbo negali l’ak*r’*avo* ,ir,>11 kl,a‘P uožu-'pažvulgn kaskart lubinu «ilp- 
apseiti šalis tokiais laikais dydavo, kalėjimo kieme nukš ‘
kaip dabar ir nei kokiais ki- ’> ryta tik prie valdininkų n- 
tais laikai*. ^‘V* Dabar Chicagos kalėjimų

Pasaulyje vra daug klaidų, valdyba suuiintijo daryti ki-
- . . ’ . . ....

Naujausiai* laikais Europoje j tvarka žmonėse, apgina jų tur- 
ir Amerikoje tri«tno pasmerk 'tų, laiavę ir gyvybę. Tolatoi 
tus prusiknltėlius vyriausybė i smarkiai klydo. Lamhoroso

kiy. Dabar Chicagos kalėjimų

V • • I •*! •**Kareivio Laiškas iš 
Kauno.

Kaunas, Auto šarvuota* Bū
rys, Karo Mokykla, Alpousas 
Končiavičiu* gruodžio 2 d., 
1919 m.

Skubintu e- ] m brėžti keletą 
žodelių prie savo brnnginu*i«> 
tėvelio (Augustino Končian- 
činuK, 4422 So. Artesian nve., 
Chicago. Jll.) ir linkiu viso la
bo, kad Dievas jauk-tų laiuun- 

- gai gyventi. (Eina asmeninės 
žinios, paskui rašo:) Viskas 

■ ' butų gerai tarnauti Lietuvos
• kariuomenėje, tik kad nemoka 

puugų. Antru audžiu, kad iiuru 
Lietuvos pinigų. Ale kad ir m«-

r * tynlm po *r»e-ke««»ris mėnesius.
• kaip duodu valgyti, kad ir .iu- 

; <««rdę menkai valgę esame, bet
mėgstami- ten būti. Nenorime 
duoti Lietuvai pražūti. Esame
parirįžę Hg paskutinio lašo 
kraujų lieti, liet už *«vn tėvy
nę. Turi musų tėiynė laisva 
buri, liet ne svetimom tautom 
tarnauti. Nors mums ir raikė* 
kraujų lieti už savo tėvynę Lie- 
tavą, tai nors brangus broliui 
nebn* pavargti, o galės liukrai 

r gyvenu. Daux yru priešų. .Iie 
* nori pkvergti. užgrobti, bet 
.- ačiū Dievui sumuštine Unševi- 
t* kur, o dabar *uimišė:»K* vukie- 

ėiire ir daug turime kuru gro
bio paėmę: 8 anuota*. 30 uen* 
planų, 21 motorų aeroplanam*, 
8 automobiliu*, KK> kulkasvai- 
dži'.p 9 myuusvydžius, 4 hum- 
bosvydžiu*, I elektrų* muturą, 
daug smulkiu* medžiagų*. Žo
džiu rakant, niilijuuo verčiu*.

Toliau eina meilingi pasvei
kinimai giminėms »u maldin
ama Di**v>i naiune iiuuu*. ant

S
■ e
•v.

I*

‘ galo parašas Alponsas Končius. 
Norėtume, kad skaitytojai 

- Uidomėlu šio laišku turini. Ue- w r ta
tavos kariuomenė nuvargusi 
nopiluai pavalgiusi, negauda
ma algų rengiasi kraujų lieti 
už tėvynės laisvę ir lieja. 
Munu tik reikia pirkti Lietuvos 
Lnukolo* ženklu*. O ar jierka- 
jmtT

.Juk turime padaryti, kad ; a 
si šventimo pilni viiikuiai gulė
tų būti privalgę, gerut apau en- 

. gę, šiltose triūbose pu vargi; 
pasilsėti ir gyvybė# pavojai* 

• užpelnytų algą laiku gauti. Tą 
2 visa padarysimo, jei dolierių 
1 kito ncparigailė.Miiie Lietuvos

5* Lomvta Paskolai.

Mus Tiesiogine 
Priedermė.

afr-—

HH, betvarkė, jei imtume

%

Su jomis visomis reikia kovo
ti protu. Bot pirmių pinniau- 
siui reikia kovoti su pavojin
giausiomis. Tarp tų pirmutinę 
vietų ūžimų bolševizmas. Gai
la, kad mes mažai turime ži
nių upie jj. Jis pats tyčia sle
piasi visaip, kad tik negalė
tume jo nutverti, dangstosi j- 
vairiais galimais ir neguli- 

L muia uždangalais, lui dui Li
niukų reikalais, tai kova su 
kapitalizmu, tai kuomi kitu.

Bet kelios yra šakninės bol
ševizmo klaidos. Pirmiausiai, 
jir nepripažįsta. skirtumo tarp 
žmogaus ir gyvuolio. Tai-gi 
ku* skelbia ir kitus įtikina, 
jog žmogų* turi nemirštančių 
dusių, ir sąžinę, kurių Dievo 
teisė privalo valdyti. Tas jau 
kovoja su bolševizmu.

Antru bobševizmo klaida yru 
ueprijiažinimns 
lygybė*. Bolševikai kalba a- 
pie proletnrijato diktatūrų. 
Proletarais jie pavadį* ir mi
lijonierius. jei tiktai tie mili
jonieriai prisidės prie suokal
biu panaikinti pasaulio tvar
kų, ypač krikščioniją. Kapi
talistu jie ]Mvadįs žmogų ne
turintį nuosavybės visai, liet 
kovujantį už laisvės pastovu 
luų ir už visų luomų lygybę. 
Tni-gi su bolševizmu kovoja 
kiekvienas, kas platina min
tis, jog visi žmonės turi lygius 
teises, ir jog nei viena* luo
mas neturi teisė* būti dikta
torium.

Trečia bolševizmo klaida y- 
ra vadinimas nuosavybės va
gyste. Nuosavybė nėrh vagys
tė, o laisvės šaltinis ir apgi
nė ja. Darbininkas gali gintis 
nuo fabrikanto, kada turi kų 
valgyti. Bet jeį jis neturi kų 
valgyti, tai budos priverčia jj 
vergauti darbdaviui. Jei visus 
pasaulio turtu* valdytų ne 
fabrikantai, o liolševikų orga
nizacijos valdininkui, tai tie 
valdininkai butų diktatoriais, 
o visi kiti butų vergais, nes 
turėtų pildyti tų. kų lieptų 
maisto dalintojas. Todėl kas 
pripažįsta ir skelbiu, jog nuo
savybė yra laisvės šaltinis, 
ta* kovoja su bolševizmu.

l)ar yru ir įiMiigiau lx>lševiz- 
mu klaidų. Mes čionai pami
nėjome tik tris ir tikimės, 
kud lietuviai netingės skleisti 
turp savųjų nors ta* tiu tie
sa*, priešinga* trims nėr bėjo- 
iinum* bolševizmo klaidoms. 
Tųki* darbas, ne gana kr rnm» 
pačiu* apsaugoja nuo gręsian
čio pavąjuu.i, liet jie taip-gi 
stiprina tautų.

įtikėjimas į žmogaus augš- 
tųjų vertę, į sąžinės brange- 

Dievo teisės reikalą 
tautai 
eiles.
lygybę

vaidu*

Valdytam iuėjo beveik riid 
tie jMtyu •saMnya su visai nm- 

aitus atūsaldua Kun. Ig. Alba- 
vičiu* išrinktas iždininku vie
toje kuu. Bučio.

Prie buvusios ir vėl poaili- 
kušinę valdybos oiganisarija 
sparčiai )>aaugo. Reikia tikėtis, 
kad prie taip vuiklioa valdybos 
dar sparčiau* augs ir tobulin
sią.

Valdylioa nariai bus skel
biami “Drauge” taip, kaip ir 

į pi*aaityjv.
Posėdis uKdnrylat eu maldo. 
Broliai ir seserys, lictvvijd- 

(e»)l Matome šio- brangios 
Dievui ir artimui urganizacijoc 
vauaų ir jo- pasidarbavimą 
nuo susitvėrimo imt tų penkč-

miega ir nuo jų, L. Raud. K. 
Rėm. reikalais, nieko negir 
dvU. UUu, iųu L
miego* Gal lauko, kol pa* 
juos kas nors atris ir prado* 
jų prašyti prisidėti prie vei
kimo ir gelbėjimo Lietuvoje 
neliunungųjų. Dar Imu broliai, 
laikas jau pakisti!

Gauti pinigui.
Pastaruoju laiku gauta pi

nigai iš sekančių skyrių: 
Dnry<*ii, Pa.................. (>190.00
E. Št. Ix>uis, III. .... 12K30 
Chicago (Rosdund) .... 19.;Hi 
Philadrlphia. Pa...........  10.00
Boyiie City. Mich..............1.00
Gnry, Ind. ................  41.35
Trenton, N. J..................... 48.00
SlivnandtMdi. l*n................. 23.0(1

______ _______ 160.00

Nauji 183U ženklaiuu
Simui* dienomis bus išsių

sta kiekvienam L. it K. R. 
skyriui nauji 1920 metų žen
kleliui. Kuriems trūksta ar 
kuriu nvgntlMJ, l«l a*«»in«tUkin- 
Cuntrun, o bus prisiųsta.

Sanuosiu* likusius ženkle
lius, 1919 metų, kiekvienas 
skyrius privalo sugrąžinti 
Centrun.

Atskaitos.
Du u gumas L. R. 

uiėjų skyrių jau yra 
tę atskaitas, gi kiti 
Taigi prašytumėm tų, kurio 
•dar laukiu ) m raginimo, kud 
pasiskubintų ir prisiųstą sa 
v« skyrių atskaitas.

Visai reikalai* muluuėkit 
kivipti* pa*: t

J. Tumasoms,
L. R. Kr. R. sekret.

436 Grumi St.,
Brooklyn, N. Y.

a) pirkinio pinigu 
118,690.00.

01.897.95.
Węatern avė. 
Sewer system 
1308.00.
Savo žemėje 

Sewr svstem 
022282.1X1 
moki*s<'ių mie
stai $l,(KMi.l8. 
(eismui ir adv. 
ui užrašų su
tvarkymą 
$77.63.  ........... 24^96.78

3. Sąskaitų knygų* ir
antspaudai ......... 24.75

Cj

nėjo, kaskart daugiau faktų 
pririnko jos priešininkai. Ma
žyn einant įnalerijnlizrno paž- 
vnlgonts filosofijoje, sumreiėjo 
ir luunborura salininkai teisių 
bei psichologijos moksluose, 
(šiandien jų jau ta<veik nėra. 
I>eJt<» ir Chicagos kalėjimų 
valdyba, kurioje yra žymių 
teisininkų, jau imn elgtis 
griežtai priešingai. negu buvo 
norijęs luuuboroso arba Hugo.

Sentimentalistai. roinanti-

d)

c)
taip, būtent, mirties bait-mę 
pildyti, jei ne visai viešai, tai 
nors kitiems prusikaitėliian.- 
matant. JA tos naujos kalėjimo 
tvarkos laikraščiuose kyla gin
čas, kas gerinu, nr žudyti pas- 
merktuosius viešai ar mažai 
kaiti matant.

Butų maloninu geiesniiii* 
dalykais užimti skaitytojų du 

įiu^, bvl tuip kilų jį) leiuiUl iii 
mums reikia turėti savo nuo-, 
monę apie klausimą rūpint) ki
tiems. Visokį dalykų lengvinu 
yra suprasti žinant kaip buvo 
seniau ir iš kur atsirado da- 
hartini* įprotis.

Nuo pačius žiliausių* seno
vės Europos teismai 
bausmę pildydavo viešai. Daž
ninusiai (ų darydavo arba mie
ste unt didžiausios rinkos, ar
ba ui miesto ant kokios nors 

visų žmonių Į kalvos, arba šalę di«ižiųjų vieš
kelių. einančių į miestą.

Aštuonioliktojo šimtmečio 
palmigoje pačion- šviesmuriose 
Įmsnulio tautose pasiroilė taip 
vad i narna." M-ni irnent niir.mo.nr- 
hn jausmingumo krypsny-, 
Gražioje raštijoj** tas krypsny, 
pagaminu daug liūdnų verks
mingų (liūnelių ir nedainuoja
mų eilių bei iMtsakėlių. Ta pati 
sentimentalizmo, arba jaustuin- 
gunm. imkraipa perėjo ir į tei
sių mokslų. Ka> kart daugiau 
ėmė atsirasti teisininkų rašti- 
niukų sakunčių. kad pati niir-, 
ties bausmė yra nedora, ir kmi 
viešas prasižengėlių ŽiidyiUa* 
žiūrinčius į tni žmones į m daro ‘ 
kraugeriais.

Gražiojy raštijoje .-entitnen- 
taliztno, arha jausmingumo, i>a 
kraipą neilgai tebuvo. Jos vie
tą užėmė taip vadinamas ro- 
inantiznuis. Bet teisių moksle 
jausmingumo sukeltoji pažval- 
gu likosi ir plėtojosi savaime. 
Jų visomis jiegomis stiprino 
knikurie patys didžiausieji ro
mantiško krypsniu raštininkai, 
ypač ]>raueuza> Vietor Rago. 
Aiio raštininko, jo pasekėjų ir 
garbintojų įtekmė padarė tiek, 
kad ITnnctttija nebedrįso mir
ties bausmę pildyti viešai, 
l’ruaeuzijos pavyadį latsekė 
v«mm kito* Viešpati jo. Europo
je.

Tiktai Busi joje 1881 metais 
tiųm viešai jmkarti Peterburge 
nnt St>mauu>vski rinkos šeši 
Aleksandru Antrojo žudytojai. 
Taip buvo į-akęs jo situus 
Aleksandras Trečiasis.

lhir prieš tai Italijoje Ijant 
borotm ėtuė skelbti, kud nusi
kaltėlių visai nėra, o yra tik
tai ligonių. Tas profesorius 
tikėjo, buk žmogus neturi 
liuora* valios, ir buk kiekvie
na žmogau* veiksme esanti 
taip neišvengiamu, kaip Šir
dies plakimas, knip reikulas 
valgyti išalkus ir t. t. Iš šitos 
Juunboroso pažiurus daugelis 
išvadžiojo, knd neturi buli ka
lėjimų, o reikia tik ligonbučių, 
ir kad toistnas bausdama1* 
žmogžudį mirtimi pala lygiai 
nedorai elgiasi, nes žudo ligo
nį ir baudžia tų, kurį reikėtų 
gydyti.

l>amt>oros<> pazvajga iiuvo 
kilusi iš klaidas, ir pati buvo 
klf.id- ir >?»•»» LbriAu pag«mi. 
no. Po jn paka rusas l^ev Tu)- 
stoi skleidė pažiūras, jog kiek
vienas teismas yrn nedorybė 

Kam gyvenimas yra brau

pasišventusią 
{tikėjimas į 

ir brolybę 
ir skriaudas

nybę ir 
gaminu 
veikėjų 
žmonių 
mažina
bei lengvinu darbus. įtikėjimas 
į nuosavybės naudingumų dau 
gina darbų išnašumą, gerbūvį, 
t noksiu ir dailę. Mokslas neša 
šviesų o daile linksmybę tei
kiu žmonėm*.

Tegu policija išgaudžiuri

Men poiiHjoie netarnaujamo

____ _ _______
aat«ao» •»***•*

Rusiją, iš kuriog mums teko 
tiek vargų. T nu m tarpu mes 
rapiukimė*, kad nei viena* 
nuj* ]jaž)t»tauuia neliktų užsi
krėtęs ladšcvizina klaidomis.

*«

• • • •

• • • •

o

kni, lomboroainiai ir Wau kranu. III.

apsiėjimai* *u prasikaltėliam 
mažina jų skaičių. Sesių dešim
čių metų prityrimą- taip pintus 
kuip pasaulis, parode to saky
mo klaidingumą. Nei vagy-,
nei žmogžudžiai nesidnro ger- 

Jresni tiri mandagaus apsėjimu 
mirtiesrn

Chicagos kab-jimų teisinin
kui sjH-jit. knd jie ta|»s geres
ni mutydiuni mirtį kitų niekes
nių už save. Mirtis ištiesų daro 
ilidvlį įspūdį turinčiam į jn. 
Bet m visų žiūrinčių yra vie
noki protai. Ne vienokias jie 
daru išvadas ir žiūrėdami į 
mirtį. Keno dvasiu yra pratu
si durvti geras išvada* iš kiek- 
vienu reginio, tas gerą išvadą j 
padu r) s ir iš prasikaltėliu nu
žudymo. Ken© dvasiu yra pra 
tusi du ryti blogus išvadų* iš 
v >sku, tu* ij- »š žmogžudžių 
korimo jMidary* blogas išva
das. Tokiu budu ia*ra ko lauk
ti didelės naudos ir dideliu 
nuostoliu iš ^vykusių penimi- 
i*ų-

Me* tik sžjftįknas tai* taik- 
riLėrininkai*, kariu pusiiurnuu- 
ja asineamu, norintiems dary 
ti blogu* išvadas iš įvykusios 
Chicagoje jM'iniainos, ]>aduo 
darni pilnai išdirbtų tų blogų 
protavimų eile.

Naudinga yra piktadnrbiui 
jiarodvti ir duoti pajusti jo 
<hn*bo blogąsias pasekmes. 
Tnmni žvilgsniu gali kartais 
įsibauginti asmuo pradėjęs, 
linkti blogurnon, bet dar ne- 
i! n puolęs iki dugnui. Kruv’.v 
reginiai at laikina žirninių 
juitsmus. totlel kenksmingi', bu
tų pra> žengelių korimą pildy- 
tl V (‘KM.

• b • • • • • -

Kr. liė- 
prialun- 
tlur ne.

A. L. R.-K. LAJBD. SĄJUN
GOS CENTRO SUSI

RINKIMAS. 4-~

L. RAUDONOJO KRYŽ, 
RĖMĖJU KAMPELIS.

Ku naujais metais Lietuv. 
Kaud. Kryžiam Rėmėjų sky
riai turės Į»advigubinti na
riu* ir pritraukti savo t ar-

G raudžiu 28 d., WW m., Die
vo Apveizdoe parap svetainė
je (llaion avė. ir 18-lus gat) 
įvyko Jaibd. Sų-goa (’eutro 
priešinrtinis susirinkimas. Jis 

j savo rimtumu buvo našus į 
seimų.

Posėdis ai įdaryta* su malda 
po 2 vai. po pietų, o-uždarytas 
6:30 vai. vakaro taip-gi su mal
da. Tame* posėdyje daug rim
to darbo nuveikta. Bet daug 
darbo liko ir nejudinta dėl nio
kos laiko. Atrodo, kad neužil
go priešino rimai susi rinkimui 
turi* tęstis per kelia vakarus, 
kaip tęsiasi didelių organizaci
jų Keiniai, svarstantieji daug 
reikalų.

Svarbiausieji nutarimai.
Kolektoriai* per namus ir 

turtingiausius įstaigas apsiėmė 
būti kuu. F. B. Serafinas iki 
gegužio mėbėre ui, 1920 m. Bet 
k mums sau Įiaekirtų sumų vi*-

viug ir lietuvaites. Nes kas 
jfi nežilo, kad uiu*ų broliai 
LĮotuvua- :v i bĄluuju tuun<l- 
bos, kuri kai kariais skubini 
reikalingu. Taigi visi dar- 
ban ir spie*kimės prie L. lt 
Kryžiaus Rėrniją. Milinė mc- 
kerti* — vienas dalieria.

Kaikurie skyriai veikia,

Brooklyim U R. Kr. Jb*- 
mojų skyriai. surangė Dažn
ių, kuri* šių auviulę einu vi
su smarkumu. Nors šaltis ų* 
nonuilvnns. >xrt noro* ši bti 
tą laimėti fntnkin žmomn 
Apreiškimu Itan. Šv. jiarapi- 
jos svetainėn. Knip matyli, 
.tai pasekmė* Ims neblarinu- 
*ios.

Kitu* liet, kolonijom irgi 
dūrbuwju*i. Dūugtnsa* ją 
rangiu f eras ir kitokiai* bu
dais roukn mikas. Jnum taip
gi gnrhč pripnoln nž įtartai.

gi turi pačios būtinai surinkti, 
nežiūrint ki<*k kolektorius su
rinkę. Nes tik tada našlaiėūuns 
prieglauda* nanum bus pradė
tas stalyti, kada visos kuoja* 
sau pas kurtų sumų surinks, iš 
kurio* Kusidary* nemažiau* 
kaip $oO,(KMUM, įieMkaitant ko
lektoriaus rinkliavos.

Buvo sumanymų, kad duba r 
tuojau- pradėti statyti našlai
čiam* prieglaudą,* o paskui da
ryti pastanga* aukų rinkimui. 
Kai-kurie aukavę šimtinę ska
tina greičiau pradėti triobą 
statą ti ir tada pridėti. Bet >š 
prityrimų pasirodė, kad netu
rint užtenkamai pinigif, jokiu 
budu negalima prieglaudos

Visas turtas.............|3G,1222i7
Reikia jiažyiuvti, kaa už tą

Sąjunga užmokėjo už 10 akrų 
arlia 90 lotų aštuunidliką tuk- 
stauėių su viršum, šiandie ji 
verta jau lengvai $45.000,00.

Tokiu budu šiandie Ijtlsia 
rynos turtas pilnni verta* ne
be 86 tuksiančius, liet apie 
$37.000.00.

Tikiu, kad metinėje atskai
toje pasirodys dar kiek priaug- 
lio.

(Prierašas, po to kaip šis 
pranešimas sustatytas, dar į- 
plaukė pinigų j uždų.)

Kuopą raportai.
Iš kuopoms paskirtos *umot> 

surinkti uugščiausiai šiandie 
st<nn 3-eia ir S-ta kuopos. Jos 
surinku ir Centro iždan pri
siuntė jau po $500.00. Kitos 
kuopos pu mažiaus l**t yra 
kuopų ir su O.

Kun. Pr. Bučys aiškino kuo
pų iždininkų susiriukime su
manytą projektą, tilpusi “Dr- 

.303 num. Būvu reugiaiua 
išleisti knygų su garbės narių 
imveikslnis ir jų sąrašu Suma 
nynuts atidėtas kuopoms nu- 
svert ir ant sekančio Centro 
snsirinkimo apdirbus priduot 
Centrui.

Sumanymas įkūnyti Garbės 
nariams diplomus ir juos pri
siusi kiekvienam Garbės na
riai užgirtas. Juos paguminti 
įgaliota komisija, kun. Pr. Bu- 
ėys, Jonas Puriokas ir p- Gu- 
rinskas.

Kun. F. B. Serafinas vien
balsiui be diskusijų pukrltaa į 
Garbės narius už nejiaprastą 
pasidarluivimų našlaičių labui.

Atstovas į Federaciją išrink
tus kun. Ig. Alhavirin*.

Visų kuopų raštiuiakai būti
nai turi prisiusi Centrui savo 
kuopų skaitlių narių Federa
cijos reikalams.

Kvitas, vietoje išsibaigusių, 
pugamius ta pati diplimnų ko
misija. Kvito* bus pagamintos 
Centrui ir visoms kuofMiaM.

Metuuaui bąimi su perataty- 
mn svetainė 1 arba 2 nedėlia 
gavėnios.

Į ir jos artimiausių apylinkių 
pasidarbavimas. O vienok vi- 
mmi Amerikos lietuvių našlai
čiams būtinai reikalinga ši ren
giamoji našlaičiams prieglau
da. mik centras pirmiausia ym 
{larihrėžęs aprūpinti, įgijus 
prieglaudą, tik Illinois, India
na. Michigan ir Wiaconsjn val
stijos, o vienok reikalas pagal
voti ir visom* Amerikon lietu
vių kolonijom*. sudnrant Ap
skričiu* patogiausiose koloni
jose..

Kailaugi Chicaga ra savo 
artimiausioim* apylinkėmis 
jau tokių gružių pradžią yra 
uiulariusi. Lodid laikas uokelfei 
dvasią visiems lietuviams, o 
pasigailėjus našlaičių, žųstan- 
čių svetimtaučių bangose, im
tu* visiems darbo dėl meilės 
Dievo ir artimo!

1-atkas ]išskubinti surinkti 
reikalingą sunių pinigų našlai
čių namui ’

laikos atkreipti duuię j ži
nias, įlipsiančias spaudoje, 
ypatingai * ‘ Drauge. ” apie Lab
dary lies veikimą!/

14Ūka» pradėti visom* kolo- 
uijoaci auairušim-li su Centru 
Chicagoje reikale suorganiza
vimo kuopų viseae lietuviais 
apgyventoje kolonijose, nežiū
rint, ar jose yra parapijos, ar 
ne.

Reikale suorganizavimo bile 
kolonijoje l^abd. Są-gos kuo
pos reikia kreipties šiuo adre
su: Julius Šliogeris. 1447 fio. 
50th Ave^ Cicero, DL, o bus 
pasiųsta* agitatorius vienas iš 
5 Centro įgaliotų ra rioomis in
formacijomis.

i

J ui. Šliogeris, 
1314 So. 49tli Ct., 

Cicero, DI.

“DRAUGO” KNYGYNE
■

pradėti. I'azacims negnnnui uz- 3 pąv 
mukadi iu< už plytas, nė už dar
bą T*mU1 i dariau, kat. Uk a»- 
vus, u prieglauda elotas tada, 
kada piuigų užteninunai bus 
rankose.

Atandm • *i«ai

irtiaMt.

Galite gauti
6 Veiksmų. 9 Paveikslą Dramą.

KANTRI ALENA”
Parašė

Pr. it. Juras.
Kaina 35c.

Ją galiniu gauti tuippat ur pus Lietuvon Vyčių 5-tos kuo
pa* ingaliutinį p. Mureiką, 1700 Wabansia Avė., Phono 
Monro** 5191. Chicago, IU.
2. GRAfTŲ LAIŠKŲ sn purėikrfėiiah. rflimji^ lt ^rą 

imi- link •‘jimai* a) į t k j-; b) j pačią ir vaikučius; c) įi 
broliu-: d) į šiferi**, r) j gimine*. Rašantiems hdftui 
į Lielnvą pioitihnamo jų įsigyti. Kaina vfoho ...... JOcJ

f *A •

r - jŲ-
»»T Atunnhmii f*tano* Komunijom ........... ............
kl ALutainud Virmavime. . ' Jfr Ife
<■) Atminimui Šliubo ..........................................  po 25c

’ * r iJie'yru su tom tikrai* atspaustais žodžiais kurių tarpi 
gailinu*dn-iniMvl». kns reilin. idįžvelgiant ;

DRAUGAS ’ PUBLISHING CO. K

Kalkintu*, 
išrtani

neguli aprūpinti visų 
Policija yra

prizam, nx grasių. nors neteisiu-
■i. 11 unrniunlt VI *r>r-nn™ nfvc Dina w Rt 1^- i

Bet no
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REIKALAUJA.Pabaigas skaityti, kų jis tu- ĮBukantU J.. Burta F.. Bur- 
rėjo. prasidėjo kritka. Vieni Į įmunkąs A.. Durie AM Dnris J. 
Įmukai v ma Uukumus, o*, uu- 
ištarituų angliškus kalbos žo
džių. Jis ir-gi visiems turėjo 
atsakyti

Vienas laisvamanis išreiškė 
jam padėkų, kati girdi, už tokį 
jHisišvvntimų ir didelį pu- 
gerbimų tokiu didvyrio, 
reikia ištarti a?jų. nes. girdi, 
dalmr tik du didvyriu pašau* 
lyj yra: Lmunas ir Gorkii. Gir
di, kohta tauta visus didvyrius 
gerbia, tai ir turime gerbti. 
Nepasisekė liktai.ktitl ir jis ru 
sas, nes jiems kas rusiška. <> 
dar bolševikiška, tai brangiau
sia. Gaila, kad jie dar lietuviu 
vardų nešioja ir svetimtaučių 
akyta lietuvių tautai gėdų da '

-
irrnfvm ir 1 
ULAlAVdt. i

—■■■*■ ■■ -M

tanas, B. Visockis. K. Bur- 
kauakieuė, J. Bukantu.

Aukot pariųoto* Tautos 
Fondan.

Gražiai waukegauirėuu pra
leido senus ir sulaukė Naujų 
Metų.

iiiiiiiiiiHiiiuiiitiiiiimiimmiiiiiiiimiim 

\ Uždirbk 
$35iki’5O 

į savaitę 
Kirp«Ji*i ir krUuMai yra rolkalau. 

Rtmi vltuomot. JI* turi trumpo* va
landų* ir lonrra darbą.

Me* Kalinta Jus Umokyti Vo darbo 
| triumu* laika dienotai* ar vakarai*, 
ui triuku kaina specijaila įkyrs* 
mokiniui^ aot aluvatuu P«*«r makl*

Dr. L E. MAKARAS
Ln-tuiu (udjiujM u Uiiru^s** 
llv~l*»4»i l«M» M. Mirtie** tr* 

T»l»<*—■ n-IlMi M> Ir YMMum IIH 
Cbk*K«J *A’6 8«- W<«xJ Str-

Tik Krtrrnr taktk. m Uil 1A*
Irltfaui Ttn>> 7M.

■...................  I

REIKALINGI LEIBERIAI 
Vardą Boi Litrini 
Boilierių Piovejiai 
Anglių Nešejiai—

Uu«U1a Gncievicia \ ., 
Jucius J., Kairaitis V., Kui- 
mlėkas J., Kundrotas J., Kun
drotas Sk, K ryžas Šį l-atvaitin 
Jonas. I^tvaitis Juozas, Lat- 
vnitis Jurgis Ijitvaiti,’ Ų- 
Mickus S., MiisuIim A„ Masu- 
lis J., Minia N\ NavarCMiškas 
K. Ptaziimns )»., f'odciu-1 
ims J.. Budžiu nūs T., Ita’iu.* A., 
ĮCuleviėia B.. Buleviėia B.. 
Shiliuskis S., F.kirru V., t'.oš- 
kus Vrttilius K.

Korespondentas.

vw •»uiL Raud Kryžiaus rėm. 27 sky 
riaua rezoliucija.

---------- :I Kadangi 27 skyrių* savo lai-
L. kylann* posšdyj. sausio 4 cL, 

1920 m., nutarė, kad Raudono- 
jt> Krvžiąus veikimo ppsitaki- 
mas priguh nuo yhmonKuitai 
paritikAjimė tnia tenmėmi*, 
kuriems pinigus siunčiame;

Ka<lungi ;g daktaras A. Rut
kauskus yra žinomas kaipo tei
singas žmogus ir turi musų vi- 
suomeuės pilnų pa*i<ik**jiuių;

kUUUUU X*. U. ik. A 1 $LU «•« 
rius Omtralinta Valdybos pra
to, ku.1 surinki imsi us jiuugus 
siųstų nr daktarui Aleknai, tat 
musų atstovui, p. daktarui A. 
Btttkauskui.

į p

I
■f

Geros pastovius vietas
9 vai. j diena

At-išnukitv Rusenę Str. 
Califurniu Avė.

",

Lietuvis.
VALPARAIB07niD.

Valparaiso uuiverMitcte yra 
nemažu* būrelis lietuvių mok- 
altdnų. kurie )uri net ir lietu
vių kallMJK kioaų ir lietuvį mo
kytojų. Lietuviu kaitant ktasoje 
■♦.♦nMv,*rnw v-<<Sn*vwvvi 4r

UNITED STATĖS SHIPPING 
BOARD RECRUITING 

SERVICE.

22ra ir Fisk Gatvių

25th ir Quarry Galvių 
CoQunonwealth Edison

REIKALINGI

Co.

J. Auctriavicius. pi nik.
A. Karčiauskaitė, pag.. 

• P. Čeginskas, ižd.,
V. Belekevičia. rašt

Prie progos meldžiu pataisy
ti šiuos vardus nukavnrių. net- 
iH*gr*rai ]iavardė* ]iagarsinta 
dienrašty j “ Drauge. ” sausio 5 
d.. 192U ui.

čia seka vantai: .M. Kaza 
kiavyėia, J. Digrius. A. A*- 
iramritis, K. LyBeris. J. t?ikn- 
na, J. 8iu»ajiynn*, V. .lumtagis, 
B. Liudavyėiu*.

Jei tatų galūnių meldžiu pa
taisyti šiuos vardus, nes man 
yra neKuiągumŲ.

Gero velijanti#.
* /

Vincas Belekevičia. 
1429 Hurou Avė.,

Sheguygaa. Wis.

Red. prierašas, žodžio pildė- 
to tarp pavardžių K. Lyburiė 
ir J. Ciknna negalėjomr gerai 
išskaityti. Jei mrtauvo pa va r 
dė, tui meldžiame jų dar karių 
jnnimšti Ats^auM&Miuue įsak- 

' mini, h-"

WAUKEGAN, ILL.
1

..................... ...................... .............

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Strcet 

CHICAGO. iixmoxs
Trlrfou** Imk M»M

VH-ndo*: — ■ Utį 11U ryto: 
* po pl*ty Iki t v«k. Nb46Uo- 
11.l« nuo 6 Iki 1 v*L l.Uii.

X

i
a

K*

MASTER SCHOOL, 
J F. Knmkkit. PerdHtttia 

190 N. Statė Str.
Katop. lAke GaU 4 luboa 
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ATTORNEY AT LAW

ŪKTI VUi ADVOKATAS 
434^ 1 Woon KTnEFT 

CUICAUO.

f v w MiTrums l
ADVOKATAS

UiUft Visnw lri-nmose 
oris** mdniieM »j:

»• V. VASUINUTOM STILKtT
Zaniluiri, Wl

YrL CrsSZl ZSTS

Aiyb>uikui pilu \ i.iu durta 
turi Imti geri fillėrini, darbas 
n du j.

H

»iuUU*ae. Geru proga neui- 
viams gerinus ištuokti savo kal
bus ir gramatikos. Tų klcsų 
lanku nemažai lietuvių moks
leivių.

Uetnrių iin mate-’ vtaJiiu 
pažiūrų, įai|»-gi tai i sa
vas kuopas, arba draugijėles. 
Tiktai viena yra didesnš drau
gija, prie kurios viai priklauso 
— tai Literatiška draugija, ku
ri užlaiko didelį lietuvių knygy
nų. Priklausydamas prie šios 
draugijos narys ir užsimokėda- 
iuas 25c į bertam], veltui nau
dojam knygomis. Be to, drau
gijos tiksiąs: laviulies iškalbo
je, saky ti prakalbėjęs, eiles, 
laikyti paskaitas ir tt.

Draugija susirinkimus laiko 
kas penktadienį, kuriuose būva 
iš pi klotui pmgramėliai. suside- 
dantieji iš prakalbų ir eilių pa
čių moksleivių.

Praeitam penktadieny j, san- 
2 d., ė. tn., draugija laike pa- 

piuslų susirinkimų. Kaip visa
da. taip ir tų vakarų tavo iš
pildytai* programas. Kalbėjo 
•iu kalls'toju.

Paskirtame laike jiirunum- 
kas atidarė HisiriiJūjuų, .Trum
pai paaiškinęs draugijos reika
lus, perstatė knltatojų ir jmi- 
prašė. kad užimtų savo vielų. 
Pirmas kalbėtojas kalia*jo iš 
Arabų istorijos, kultūros bei 
jų civilizacijos. Pabaigus pir
mam kalbėtojui, ir dar nesirau- 
daut ‘an^ro* sekė kritika-pirmo 
kalbėtojo, kaip visada yra da
roma. Atsakius kalbėtojui vi- 
sicins kritikams, prasidėjo 
svarstymas dr-jos reikalų.
Knygius išdavė rajx>rtų ir pra 

nešė, kad J. šivickas draugijai 
paaukavo 15 knygų įvairaus 
turinio. (P-as Aivickis per 
šventes turėjo Valparaise va
kari jas). Pakeltas klntįsimas, 
kajj) jam išreikšti padėkų už 
tokių aukų. Vieuas išsitarė, 
kad jam, kaijjo katalikui, ge
riausia padėkoti jjcr “Drau
gų.” Knygius tam pritarė. Ki-

!

Vaknre prieš. Naujus Metus, 
t. y. seredoj, gruodžio 31 d. L. 
Vyžių 47 kuopa buvo surengus 
šeimiiūnį vakarėlį, kukio praei
tais įlietais nebuvo. Nežiūrint,1 
kad ivaukcganieėiai yra stivar-. 
gę dėl streiko plieno išdirby* 
tėję, teėiaus skaitlingai susi
rinku praleisti senus ir sulauk
ti Naujų Metų.

Artinau ties 12 vaL nakties 
vakaro vedėjos, p. J. Bukantu, 
visus pakvietė už stalų ir pasa
kė įžanginę prukaltalę. Po už
kandžių prasidėjo iinkėjinmi.

Visųpirma kini. J. KHorta 
savo knlįvijo lmkėjo virimu*> * *. * « ... luinuuąij ir ptuirKiiiui^ij 
Paskui 8. Minuąaa sveikino 

■x visas susiridturimi au Naujais 

šelpti tėvynę, kuri šiandie pu- 
skendaa varguose.

Pu jam kaliojo p. Bujanaus- 
kas- Pi ruda u šia pu* veikim* 
draugu* vjėjua, Lmkejamaa m- 
einanciois im*lais daug veikli 
Bužnyėios ir tautus labui. Kal- 
bėjo ir upi<* turgus mus tėvy
nės. Pr* ludbų kalbelių sodai 
nuutu keletas tautinių dane*- 

kan* sraukrganiociai sudėjo

(kJUV. ViUaUjų SIUUUUIU UXVŪU- 
da Verhanmo tarnystė).

Camp 8tuart. Virginia.

.laiuii s-yrai. norintieji greit 
|kų atsiekti, norintieji irauti ge- 
įrų ir. ."veiki i’lavir.iraų, ir no 
rintieji pamatyti įvairias pa- 
Kauliu šalis m-sigailės iatvrę 

.kmij-ti tortu. r«stu». me, prop! ,olkjll v;jz

l’iuikm Gurkiu biugrnfijos 
autorine, atsakydamas savo 
kritikams, ant galo, padėkojo i 
tani, kuris jį ]>agyrė už tokį di
delį jo darbų, jiažyim-tlamas. 
kart not)* apevietos ir geriami; 
suaipažinti au Gorkio raštais. 
Visiems, sako, ] m tarėm pmri-

di. kaip Maironio rastus skai
to nekatalikai ir socijalistai. 
kurie nusikopijavę jo eiles 
džiaugiasi, taip ir Maksim Gor-

Union

bos Jūreivystė (Merchnnt 
Marine).

Dabar Suvienytus Valdi
kio raštus turime visi skaityti Į 1^** paėmė į navų
ir didžiuoties. pankas gyviausius mariiunku

Ateityje reiktų savus didvy- kaip \ a : algų ir pu
rius pagertai ir jais pasigerėti, ružžiun-jimų. Mari- 

uinkysU* p<> Amerikos vėliava 
yru kur kas prakilnesnė ir sau
gesnė už kitų valstijų mariniu 
kystę, užtai ateiviai ataugėsi 
jon įsiskverbti, tat jiems tas 
nepasisekė. Pilni šimtą nuo
šimčių umeriktmai (One Huii- 
dred Peroėnt Americans) yra 
tiktai priiinauH.

Putyrumi neturėjimas nėra j 
penškoua. u tik išlaikys gy- 
įlyptauik kv.ilii. is, l y jeiini 
tik tais sulig !'**ikulavinių svei
ki. tai bu* si tinčiabii lavintieji 
į Camp Stuart. Virginijvu t ne
toli nuo Old Poitit Uuafurt & 
Norfolk), gi už šešių ar astuo
nių savaičių laiko juu bu* siun- 
i'iAtm ukeamui kaipo jūreiviai 
(seamen), ugnakuriai (lire- 
MK*ii), virėjai (aooks), arta 
valgių dažiurėtojui (mėtis ut- 
teihuintsl. Jaunikiu t is paisai 
sau išsirenka vienų iš tų darbų 
koksai jam patinka.

rius pagerbti ir jais pasigeri 
o ne kitais. Nestebėtinu. kad 
Maironio raštais visi gėrisi ir 
juos skaito, nes pa yrn musų 
tautus didvyris ir |>oetas. Visi 
mes turime didžiuoties, kad 
musų tauta lut i tokių didvyrių, 
o ne Leninais ir Gorkiais.

Moksleivis.

• i

Red. prierašas. AL Gurkti yrui 
sorijalistas, 1x4 ne bolševiką*.

NEWARK. N. J.

Pradeda darbų.

Nvperseiiui suriorgunizavu* 
dr-ja “Iiietuvos Aušrelė" pra
deda veikimų.

Gruodžio 29 d. laikytame su- 
sirinkuiK1 daug laiko pašvęsta 
tinkaniesniani susitvarkymui. 
Išrinkta komisija, kuri užsi 
ims rengimu paskaitų ir disku
sijų. Mėnesiniai susirinkimai 
nutarta laikyti kas trečią par 
inadienį kiekvieno mėnesio.

Pakelta klausimus apie pla
tini nią katalikiškos spaudos ir 
tt„ tat atokus laiko delei pa- 
likta-apsvanrtyti buriančiuose 
susirinkimuose.

Prieš pat Kalėdas L. Vyčiai 
palaidojo savo vienų darošųjų 
narę. a. a. B. Aidukaiciuię.

P-lė B. Aidukaičiui*'* buvo 
gana darlišti vyti* ir keliais sy
kiais buvo N. Y. ir N. J. Ap-

ti Movėjo nž tni. kad per vtam» įeknčio raštininkė.
laikraščius butų išreikšta pa
dėka. Knygius vėl aiškina, kad. 
girdg iteutauuoka visuose laik- 
raščiuuse talpinti ir jam tokių 
didelę garbę atiduoti, nes jam 
“Draugas” už vis brangiau
sias. tui užteks per vienų 
“Draugų." Klausimas leista 
per tatai* ir nubalsuota, aau 
pudi'kų p- . Hivickiui išreikšti 
per visus dienraš^us.

Baigiant svarstyti reikalus 
pribuvo ir atilrm> kalbėtojas, 
kuris, užėmęs violų, visų atsi
prašė, kad negalėjo laiku pri
būti. pn<iteisindamas, jog bu
vo ant rusų kaltas gramatikos, 
karius mokinasi ir iš korio* 
uurįs šio to danginu paM.-<-uU.

V—is.

WAUKEGAN ILL.

Ataišankita

Special Machine
311 W. Austin Avė.

Co.

- Tlrikullncn tm.rrina nr motoru, nu
li turėt ir Vilūnu kūdiki vrteubelno 
nutny darbo treru inukcotl*. majoj 
Šeimynoj pluut drabužiu 
Kralpkita* 
SM» s. >UU*wl Mr.

Vienai* Uuiptal*

nereikia

Olia'ago.

5411 XV. C5t!i Strvct

Palinkiu- Siaurinį or Pietinį vu- 
X* *iw^aaao turų iki ti3žta gatv.-i 
(03rd A. Aurtin) tara iki l’entrul 
Mvcnue; juirtkile du bluku* į pit-lua.

i 
K-

Vrds

JOdol. Aukuvu:
Pn I dol.: I*. Janušauskas, S.

i Rajomis. J. Lutaaifuk R Bug- 
dim3a. S. Misiūnas, K. Kor»- mm*?

KliŽrrtcr *pr£sirrs^!R—. ~«Ataiy.
ta • . u *vi’ 1__ t< r i*__ _

Gruodžio 30 d. kliu ta kum- 
baryje dv. Baltramiejaus at
lotų kliubas laikė metinį suri- 
riukiuių. Išrinktu nauju valdy
ba is sekauėų narių: X .Skar
baliui—pirm., A. Masulis—vi- 
ce-pirm.. K. Vanilių*—prot. 
rašt., 8. Kundrotas—fin. rašt., 
J. S. liūtis—iždininku. V. Kai 
raiti*—iždo globėjo, T. Burga 
—-maršalka. Direktoriai arta 
“tnwdw«**—K. J. Nnrnnlau- 
*kas, .1. ta Kart n- ir D. Pudziu- 
uos. V

Svuniiniukų adnūmstralo-

------------------------------------------------------- --
PRANEŠIMAS.

• Dr. M. T. STRIKOLTS
• i.iicrrvi>i
i tr CttfnrSMi Pararia ašva rynmtmv v»<rt% |

„.riransta.
T.l HuKti>)«x J»l

•u

!
X'

X-
JOSEPH C. W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
n KO. LA SAl.l.K UTKtlrr 
Orvanimo Tai. Humboltu 91 

r»unu J#ll W. :2-a<J Strtot 
Tai. IlockvaU <»»* 

CHICAGO. r_i.

*

;............................... ................................. !

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja St ci.Ul

(JflMM S14S So. Morgai! St. 
Kerti Si ro M Clalcaco. UI- 

SP BCI JAUSTAS 
MoUrUktj. VyriSky. tilpti chra 

aišku tau.
OFJ8O VALAN1K.IS: Nuo » ryta 
iki 1». nu* lt iki 3 yo plot, nuo • 

iki I vaJM-tai rakirt.
Nedaliom!* nuo » Iki 3 po pi«L 

Tolefocuui Tardo 4»T

Kvikali liktai moterys suvirs Iti 
metų umkuuti dd lengvutis fabri
ko darbo. Prityrimu* šiame darbi- 
uen-ikalingtui. I turtas pastovas. 
Fabrikun sutatutiii, užsidaro nut

Continental Can Co.. Ine. i

Hmiti’iiun gvral vrtlnlkttltl akiniai t 
bu* paOrnc' uutnu 4ei Jsau akiu. )

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Cbirargas 
Ofisas 4930 W 13 St.

K*«ip. «* V«wrt 
Re-. 122* W. S* Atmųe 

Telefoną* Cicero 1C4< 
aru* C«wn 44 

KALUAAIK IJFTVVIAKAI

)
1

j

=
K

M--------------------—- -----------
Tolo! o n v PulLcaan c«

DR. W. A. MAJOR
UTDYTOJM IR 

CILUllIlGAS 
OflM tirt* Iv*

Adrnoa «:»• Iki S ttoyt* — 1 Iki 
t po ploty — Ud r*karo.
NodMlotnla nuo lt iki 1J i*m« 

a-............................ — i

llr. A. BURK E
(Lietuvi,)

<18 W. Markri Ht/. 
Pulb.1 lllc. IVoh*.

■ SMile Ii I **■!■ M

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10*47 Mo. A
H..U.M UL 

VAlAXDOBi • Iki » tak
KEIK ALINGUS

75 JIHTKŪllM 
d«*! fabriko darbo 

nuo it ūkio 
$18 iki $21

Ainencan Insulated Wire &.
Cable Co.

954 W. 2ta St.

Kuetnet ty kenti nuo galvoa Amu- J 
Aėjttno. knemet rsHfen IicjjlM ! kru • 

kiioiunt *kult*l *r aluvi *r le.- ? 
A»t. UU tooinat >Ta ftcnklmi. Kad t 
reikia Jum* akiniu. ***o 1& mėty > 
lutUriiuu* i.riduo* Juin» ęnrimiai* j 
luUamuvime u* prieinuny kaina Į 
uet taip taiuaJ net Iki 43.00.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicagc 
Uumhu: MiUIkbuuaA 4]tai.

Kampa, ik-um gale Ak
3-,’la* IiiImv. ,tri PlaU'o ai>Uek<>».

Kamhori* 14. 14, 10, 11 Ir IS )| 
T/on>1Ut«* | m*no paret*.

Vulnndoa: nuu 7 vai liryto iki 0 
vai. vakare Panml^UBla. Kcredo- 
mia u* PeUiyOiotnls.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
33U1 WcM SituJ SU 

Klampiu, H Mūriu M. 
TtHrfuna. Cpėal •»,. 
Vu.Undo* 1—b ir 1 Iki * Vukara. 
llcaldctialja

SI i 4 W. 42tKl KU 
Tvlrfooa* M<-Klnlvy 45tl

Vabu.d,.*; Iki 10 IMTta.

»

i
Yra didžia proga sutaupyti 

ateičiai pinigų. Be.“ i mokina.‘d 
VRiztak jureivin gauna $MtX) 
in<-nwiui ir visos išlaido^ ap
mokėtos; gi kuomet prisirašo 
kaipo įgulos narys okeąjįiniu 
laivo, jo alga, kaipo jūreivio, 
yru $7<UMl mėnesiui; tų pačių 
algą gaurui ir valgių dažiurė*o- 
jų»; kuri jas gauna $90.00 >uė 
nt-M’Jt algos.

Tieuis. kurie mokinasi, .pake- 
linui* uugštesmm vieton y rai
bai lengvas. Valatka v muuriM-i 
sk.rttuuMs vi«ai yra nefinomi 
diuų>nviuu> jurrivijus garbės 
kopr-žžesurt. Imri;; yra tikę^ 
į uficirriur, tnka yra veltui la- 
vLumnaa tani tikroje mokykloje 
(Shipping Board School) ir, 
-ulig jo gabumų, sutetkinmi 
jaki Uipsiunų

RHcruuivimn oficieriumi yra 
p. Edwin J. Zimruer. Jis nin- 
dasi pu num. 116 N. Doartarn 
St., Chii-ago, JU. Jis noriai pu 
aiškins by kam dalykų stovį, 
tai atvukiiu-s į įvairius klausi
mus. Kreipi anties privalo atsi
moti nu savitu Nivn krikšto 
nvirikus. jei tavęs karioottK1- 
iH*jr privalo turėti atleidimo 
IrtKiipmy. gi žemiau 21 me
tų privalo ot-mešti ir gimdyto
ju Ii uluua ib-uinn- su nuArikaui. 
'lėvų leidiuuut tori būti notaro 
palvu tintos.

Įstok J vabtas juretvija ir

PAIEŠKO

l'uIrAkau auvo puabrollu Aleksan
dru Ir Juutopo Ja*U. |>arlnaniii| lt 
Kaunu *ub„ Tattnj a|Mkr., Junapolva 
iMirap. Muniiu kalino. JO motu aisa- 
Um O'Veorr Mu Uoaton. Moa* Jie pa- 
tya. arba ha* aule Juo, ttnote. pranet- 
lute Uuo udfunir

IMIAJUIM JMMUflrf*.
(I'o vyru Zekien*-)

VII—tlh M_ Matlkrsau. UL

J'cUetkau tiruili> Stanlalcrro lluivy- 
dr». naelaanCIo tfc Kaimo s«t>. ToUlų

K*mn<* imrap . llagarilklu kai
mo Pirmiau urvelio nraddork. l’n. 
Jla pala, ari** k** apie J| tinote, lua- 
lonė'dto p ramuti a«kaiK4u i.drt»u;

hl-TlĮ".1 **-*- IU»!» wUm.
3347 Autrum A»rH Cltk*n*n UI.

PARSIDUODA

l'aribarimto ntmua pu nuin. *10.’. 
Mn r»n!lan St rnfrrenltnt) S
kamMrlai; )«•*•» lltllk pr-tlu; uluu- 
lo rinriai ir irimlnvu; pavieni* ■»- 
rudiiu* Kuilį* S<3e® »0. AtMAnukttv 
pa* MVlnUtlu);

|MM.AW 
a»l3 Inu Btitv-n M..

TH. Garfk-Jd 4MS
Uikofu

■■■■■■■■■■■■■■n
iiitiiiiiniimiiiniiiiiiimminiiiiiiimiiiiii

VYRAI
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą padarydami savo 
liuOSU IMiKM u*augių;

Mes turime suorganizavę 
lietuvių skyrių ir reikalaujame 
kr i eta inieicgeniiškų iaiikuuų 
vyrų dirbti -u mumis, keletu 
valandų kasdiena arba keletu j 
dienų kas savaite per visus me
tus. Jus galite attikti šį dar
bu lahaj lengvai be ntritrau- 
kimo nuo dabartinio jūsų už- 
riomitno. Geras pelnas pui
kus jmkilinms gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai. ryte iki

91 iki piet arta nuo 6 iki 
vai. vakare, klauskite

ADAM MARKŪNAS
ir- 'JTol. Proror ?HI

Dr, C. Z. Vezelis uocrvvu ih:wtictajj 
V*tu*dto. auo • ii^ | lak.

Nca-iitoni. pacol kuuirim* u.. 
4111 SO. AttMliAMU AVESCB 

aru il-lo, Gultfe

PARSIDUODA, 
buėeruų ir gTucerąe liet, up 
gyventoj vietoj. Priržasti pa 
tirrilc ant virtos. Ataišaukitry

T

4064 S. Artesian Avė.

iLietuvių Skyriaus Vedėjas. 
Room 847 Finit National 

Bank Blde

68 W Monro© Su.

Chicago. D'.

Gmui rtu krankti f • tano M>vaum«i>.
IU* ji. l'Miltn.* Mr.

l’usakė neturįs nieko f»ra 
pasakyti, imm neturėjo laikoįiunu*. S. Misiūnas, K- Korze

4- 4‘va, . ■

ta kis. IV. M Skirtus, P.
Bujanauskas J. Liimh>, J. Hku- 

P’ bm.i-,.1 Povtlullta.l PHkę<- 
; ta. 4. tašu* 
^^urknnme. ta

’-ta* šj tų iš biografijos gar- 
iutnk nišų rašytojo Maksim 
G/.rkio. kurią iJ^'rrtęs it pant

' Kaip ir pradėjo 

kurios turrja para*^

VHM K. J. Nitvaniausku*. jo 
)Nidėjėjas—J. Lairnitia, virži- 
•‘••‘ta**—J Si

Valdyta nusideda iš gabiau
sių narių, t«H tikima* i penui- 
žo veikimo.

k AHA* Ak* 4*.UU<AU*4«.
Marint, nkm^nlnu frmrt*a. bmm- 

mnnloa Ir I uukUUu, vMa* Kvtfuu- 
Matn parRJttne ku, otais tirnaMKaUe* 
KM kiekvtMBMH MUte*. • itat**** 
<.'kie*KCd nitu* Imiikrt mi**r rctki* 
«. SOUlu *lMrv U- ..— rUtta* i«.<ri.^

• «

l>tic*A»Hc> U««a. AtatNlUklla:
Kuom.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, moterių susirinkimai

d..

PRANEŠIMAS.

Pirmadienis, sausis 
Sv. Taliona, kank.

Antradienis, sausis 
šv. Potitas, kank.

12

13 d..

PAIESKOMA GAUJA PLĖ
ŠIKŲ.

Iš tos gaujos 13 žmonių 
suimta.

jau

PRIEŠ BRANGENYBĘ.

Įvyks sanrio 21 keliose vieko 
se mokyklose.

Chicago- moterys veikėjos 
ligšiol tik .-avo siauruose ra 
tdiuose ir per laikraščius kal
bėjo prieš maistu ir kitų daik
tų brnngi-nylię.

Dabar pranešama. jog jos 
tai* yk*lnia jau sauks moterių 
susi rinkimus (mass-mit ingus 1 
ir plačia* ir atviriau im* 
veikti prieš aiigštns kuinas.

Pirmieji moterių sudrinki- 
UUU sausiu Jį «i. Gus

"Draugo Bendroves šėri- 
ninkų susirinkimas bus utar
ninke, Sausio 20 d., 1920 m. 
šv. Kryžiaus par. svetainėje. 
W. 46th ir So. WooJ St., 
7:00 vakare. Chicago, III.

“Draugo” Valdyba.

ATVIRAS LAIŠKAS 
“DRAUGO” RE

DAKCIJAI

IŠ CHICAGOS LIETUVIO
KOLONIJŲ

diiimgun atkelinvo iš N, iv 
Yorko “Oeenn Areident ln- 
demmty” kompanijos reprezon 
tnntn-i John I \n«ilnnkė
valAlijinio prokuroru u||»un. I
Konferavo su prokuroro sek- tn <lienų net 10 susirinkimų 
netariu.

I^aaiškėjo, jog Chicagoje{mm prasidės 
paieškoma 14 žmonių, katrie 
priguli prie organizuotos plė
šikų gaujos, katra veikia įvai
riuose miestuose.

Trylika žmonių iš tos gaujos 
jnu suimta Ne\v Yorke. Ketu- 
riolikn kitų žmonių yra Clii- 
cagoje. Ir tuos reikia suimti.

Apie tų ir kalbėtasi su pro
kuroro sekretorių.

John Ijouisi pranešė, knd to
jo organizuotoje plėšikų gau
joje yra politikieriai, advoka
tai, policmonni, bankų vnldi- 
nirikht ir daiLininkai.

Tn gauja per praeitus G mė
nesiu* apiplėš*’* daug bankų 
įvairiuos** miestuose. Pasida
lino dauginu kaip du milijonu 
tlciliorių.

Tn gauja nužudė New Yorke 
vaikiną, kuris iš vienos firmos 
ofiso hankon nešė $170,006 
laisvės bondsu.

Omahoj apiplėšė bankų, iš 
kurio* paimta $110,0o0.

Gaujoje yrn ir jaunų pnto- 
gių merginų. Tos su savu mri- 
lnmnis prieina prie bankų vnl- 
dininkų ir iš nnų gudriai iš
gauna reikalingas 
ti*, ypač npie 
siuntimų iš vienų 
tų į kitas, iš liaukų į Įninka*-.

Po to atliekami užpuldinė- 
jinini.

Prokuroro ofiso dotektivni 
pasiteiriaus apie tuos plėšiku* 
Chicagoje.

pn-1n|i- 
pinigų 

vio-

SUIMTAS KOMUNISTŲ 
PAKTUOS SEKRETO- 

RIUS.

Tai esąs stiprus radikalų 
vadas.

L. VYČIŲ CH. AP8. DRAMOS 
RATELIO NARIAMS.

viešose mokyklose. Sudrinki* 
2:00 po pietų.

Susirinkimui įvyk* šitose
mokyklose:

LE MOYNE SCHthiU S45 
\Vavelaml a\enm*.

CLEVELAND
3R50 North Alhany

KOSCIUSZKO
1424 North Cleaver

BYEORD 
Iowa street.

IRVINU SCHOOL.
We*t lx*xington street.

EARRAGIT SCIKMIU 233C. 
Soutli Spauhling avenue.

3037

SCHOOL. 
avenue.
SCHOOL. 
street.

SC1IOOI 5GOO

2140

Rytoj, t. y. sausio 13 d.. 19*20 
lik |vvks L. V. (’li. Anskr. 
pinui. Kuteliu jiumuKus 41c- 
Kiuley l’nrk’o svetainėje, prie 
Arcbcr ir AVeatcrn avenue*.

Visi nariai ir dar nrpriklau- 
sa ntieji kviečiami suvažiuoti, 
lin* uoli vaidinti teatru*, tas 
piniiinurin turi išmokti valdy
ti balsų ir daryti judėjimu*, 
t'in-gi kiekviena* galės to iš
mokti. ,

Kadangi pamokos gnli būti 
iki 10 vai. vak.. todėl meldžia-, 
me visų laiku suvažiuoti.

Pamoko* prasidės lygiai 7:3O 
vnl. vakaro.

Raštininkas.

lt* T0WN OP LAKE.

UEALY SCHtKlT*,
AVnlince street.

LFAVIS CIIAMPLA1N
SCIHiOL 320 5Ye*t Engle- 
wood avenue.

SCANI.AN SCHOOU 11725
Pcrry avenue.

l’AltKSIDE SCHOOL. En*t 
End nvenue.

Tai busiantį kovos pradžia hų įr f 
prirš brangiTiybę. Pankui t**-1 užganėdinta*, 
kie Misirinkimni įvyk-it,. daž
niau įvairion* miesto dalyse.

Visiems tino tina.

Hv. Cecilijos gitai. <lr-jn. prie 
(Mirnp. 6v. Kryžiau*, rengi* 
“lietuviškų vodevilių,“ zvicuų 
iš ]>iiikiniisių vakarų. I’ragrn- 
nuis - tisidės iŠ juokingo vt-iku- 
hiko: ••SJoscr* dukterys,’’ mo
nologų, Hilų, duetų, nikių, dai- 

Ka* atsilanky*, bu*

ILLINOIS MANUFACTU 
RERS* ASS'N. POKYLIS.

Pasakyta indomių kalbų.

Sausio 9 <1. Congress vieš- 
butyj turėjo savo metini nuvi
rinkime ir pokylį lllinois Mr 
nufactnrer-’ . 
vo keli knlhėtojni.

Kalbėjo kongreso atstovas 
Good iš Iowrt. Ji* pasakojo 
apie taupumų. Ekonomija bū
tinai reikalinga. ne* šalie* 
vyriausybė turi milžiniškas 
išlaidas.

Ateinančiais fi-kalininis me
tais šalie* vyriausyl*- turi** 
$5,250,000.000 išlaidų, ka* iš 

šio* šalies 
žmogui jm $47 jx-r metus.

Pats kongreso atstovas ste
bėjosi tokiomis milžiniškomis

Vakariu- įvyk*. vn*ariu 15 «1., 
1920 m, t'olnmbia *vet. 48th 
ir So. Pnnliun st. Pradžia 7 
vaL vilku re.

Aumnietė.

IŠ BRIDGEPORTO.
«

Sv. .J ingi o mokyklos nluiimų 
susirinkimas įvyks utarninke, 
sausio 13 <1.. 1920 m. Nariai

As.MH'iiitioii. Bu . malonėkite visi priimti. Taip gi
1 I ..... . .... . .Talė.vjte linkbinui laikų praloi- 

..i, lies Ims ginčai.
Rašt.

IŠ BRIGHTON PARK.

Nauja A L. Kareivių Kuopa.

Muline. III., suareštuotas ir.
Chicagon atvežtas lllinois val-.pnoln kiekriennm 
stijos komunistų partijos sek
retorius Edgnr Otrens. Čia 
jam teisėjas Pam |*askir^ pa-

Gruodžio 9 «i., 1919 m., buvo 
Hiišauktn* susirinkimas per J. 
A. M ickeliunų. 13 priežastie* 
šalto oro, nr|K*nlaugiauaia nt- 
silnitkė kareivių ir šiaip žmo
nių. liet vis-gi nuorganizuota

______ ____ -t-/. „—ii-—n— ••^4*«•••<» •* «rt
met prezidentaujant 'Hiomas 
Jeffer.Minui išlaidų kiekvie
nam žmogui čia išpuolė po 
47c. Civilis karė* metu kiek
vienam žmogui parėjo }ki $11.

Hct šiandie jau kitokin ga
dynė.

Ve kode! ekonomija raikn-

, Gcrbinnioji Redakcija:—*
“Draugo" 288 num. tilpo 

ncninlonu* ūžgnvitna* nuin^*K. 
taip-gi ir i* Vyčių Iki kp.

1) Pasakyta: “Girdėjome, 
knu p. J. MickėUnna*. vietinė* 
vyčių ktioim* narys, nežinia 
kokios komizijo* vardu kviečiu 
kareivių ir šiaip žnu «:ių lietu
vių susirinkimą į p. A. Saldu ko 
raštinę, gruodžio 9 d.. “ :3D vai. 
2) Suairinkitim tikslas yra pri
siruošti prie priėmimo Miiim- 
rė* Misijos, kurių į Ciningą už
krėtė lilN<ralų-tniitininkų orgn- 
nizacijo*. P-a* A. Snldukas yra 
pasižymėję* soeijalistų veikč
iau. ypač “N*mi«»nn” platin- 
lujua. Aiutyi. iirighUm i’iMKo 
vyčiai eina j naujas vėže*, kad 
pa* *ncijnli*tą ausi rinkinių da- • •ro.

Kuriaudniuait anapus jūrių 
(Arrhnngeiską, Rusijoj) ir iš- 
girdęs, kad Ajnrrikr-s lietuviai 
organizuojasi į buriu* grįžti į 
tėvynę ir kovoti už jo* laisvę, 
visuomet sutikau tuomi.

Pagrįžęs iš Suv. \”td. kariuo
menės, tapau nnriu Su*. Am. 
Liet, kareivių. Būdama* Cen
tro vice-piriuininku. buvau įga
liota* sutverti Prightou Parko 
kolonijoj A. 1*. Kar. kuopi).

Tikslas niusų, kareivių, ka
riavusių Suv. Vairi, karinonie- 
aėj: 1) Sv.daiyti tani tikra* re
zoliucijas. reikalavimu* ir Įtei
kti Suv. Vnl. valdžiai ir kitoms, 
kad pripažintą musų tėvynę, 
Lietuvą, iicprigulniinga valsty
be-; 2) Imti prisirengus grįžti į 
tėvynę ir kovoti iki paskuti
niam už jos laisvę ir teises: 3) I 
pasitikti IJctuvo* M iii tarę lli- 
bijų, neatsižvelgiant kas ja pa-< 
kviestų C'liicagon. Pasitikti ją 
ne knip kokios griovė* pastim
tinius. liet nulenkti gaiva* 
prieš Lietuvo* vakižio* pasiun
tinius, per kurių mes. amerikie
čiai, galėsimo pasiųsti savo jie 
gaa Uetuvon ir sustiprinti jw 
kariuomenę, kad nugalėti jos 
priešu*.

Pas p. A. Saldukų. šaukda
mas ri rėminė tą susirinkimą, 
pirm ne*iteirnviru, ką jis tiki, 
tik žinau, kad pinu mano išva
žiavimo į kariuooienę pagulė
jom katalikiškoj dr-joj ir da
lai r nėra priešinga* katalikiš
kom* dr-joms ir niekas nega
lėtų prirodyti, knd p. Saldukas 
yra *oeijali*tus.

Apie knriuomenę kalbant, 
mums visai apie ypatą nejiriva- 

kalbėti.
Su pagarba,

J. A. Mickelirmfs, 
4410 S. Riolr.nond ri.

n Redakcijos prieraiza. Susta
čius tą, ką pn rąžė “ Drai'^n* ■ 
<mxi mm _ 4^. t-_ _i_

lėtų

Ow<*ns, kaip pranešama, sa
vo Minų Aroidų lavina muzi
koje. Jis nori, kml jn šuniui 
butų revoliucijoninės orkes
tro* vadas pirmoje amerikoniš
kų revoliucijonierių susirinki
mo sesijoje.

Oh-mir pinu kelių mėnesių 
huvo parašy. lnišką j Jobu (linga. 
Reed, katra* yra lamino ir 
Trockio artimas draugas, dcrick Ijindis iš Indiana. Jis 
Reed yra Amerikoj gimęs ra-1 sakė, jog didelė klaida daroma 
d įkala*. < e|M<rtuojnnt raudonuosius.

Owens rasė apie savo sūnų: Geriausia. sako, juos snstaty- 
“Mano visa ambicija. kad(ti prie sienos ir sušaudyti. 

j»« turi Būti sukilėlis. Aš no 
riu, kad jis butų revoliucijos'tiktai viena kalba — Lincolno 
muzikas, f r jaučiuos bučiau la- knlhn”, sakė 'kalbėtojas. “Čia 
bni patenkintas, jeigu jis kuo neturi būt svetimšalių įnik-

kitokio reikalai.

Prieš radikalus kalbėjo Ere-

|ra .-K, v..
“Amerikoje tnri gyvuoti

».•*>• • 1 ““ “ “

nor* prisidės nuversti dabar- Rišėjų, jokių uždarytų dirhtu- 
tinę valdymo sistemų, jmver- vių, jokių gvneralių ar siuipa- 
gianrių minias. ' .tijinių streikų... Panaikinti

Arvid (hrens eina 14 ino- konstitucijonalius advokatus 
tu*. Nesenai jis vienoj nugš-|katrie gina raudonuosiu*. Ui- 
tc-nčj mokykloj Roek Islan- kalti užpakaline* durk, pra 
de, IU.. at-i>jd;ė ataistoti, kuo-1vesti visatini) miliUrinį hn i-

»»>> • »-♦ •
Valdylion pateko sekantieji: 

.1. A. Miekeliimas—pirtn„ -S. 
Petrauskas—vice.jiirni„ Pr. 
Pumputis—rnšt., A. Saldukas 
—ižd., A. Kleira—iždo glob.

Nutarta surengti prakallta*. 
Ižarhas fmvostas vaidybai. 

Pr. Pumputis, rašt..
4410 S. Richmond St

Pranešimas.

Amerikos Lietuvių kareivių 
k ik rengia p rakai Imu, kurion8

bu* sausio 13 dM 1920 m., Ne
kalto Prn*. P. Av. parap. sve
tainėj, prie 44-to* ir So. Fair- 
field avė. Pradžin 7:3B vai. va- 
knre. įžanga visiems liuosa.
Nebus nė kolektos.

Kalima žynius kalbėtojas tik
ką pargrįžęs iš Lietuvos. Ne
praleiskite progos.

Po prakallm bus galime pri
sirašyti prie kuopos.

imvo gropmuL* 3uv. Vni- Tnmą ir nnt visuomet skirtie#
I himnu. Įsu politika“. <

J. A. Mickeliunas. pirtn„ 
Pr. Pumputis, rast, 

4410 S. Richmond St.

W.W^AV.V.W.W.V
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Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
- 100 Auksinų už $5.00 *'

t. y, 20 auksinių už kiekvieną deherį. na

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaranluojamas. 

Perrinntim? Jus Palis KontroKuosite.
Mes išduosime Tamstai Čeicj kuri Tamsia pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyk.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antraša to kam .norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolieq kuri mums 'prisiusite mes pasiųsime Lietuvbn 20 auksinų.

9

■■

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St.,

■■

■

Boston, Mass. į

____ —_______ <MH — 1 — ♦ t-- 1- 
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bar rašo p. Mickriiunns, pasi
rodo, jog “Drauge“ buvo ra
šyta ties*. Mi*.< iiiahada neaiw>. 
jojome, kad p. Mickoliuna* bu
vo kariuomenėje D dalyvavo 
Archangelsko ekspedicijoje.

Militarė Lietuva* Misija vi
su* lietuviu* norinčiu* ir galin
čius prisidėti prie sustiprini
mo karinės lietuvių jiegos 
kviečia prisidėti prie Lietuvo* 
lmisvės Sargi; organizacijos, 
p-a* Miegeliu naa pasisako po
guly* prie kito* organizacijos. 
Mes tiktai pažymime, kad Ame
rikos Lietuvių Rn~'.i7,ų Susi 
vienijimas pasirodė nesutinkąs 
su Lietuva* I ji i arės Sargais ir 
riešo orinaži romo/iš mus Miti-

tų socijalistas, tai jia pats pa
rašytų aiškiai ir stačiai, kad ji* 
nėra socijalistai. Bot jis to ne
daro. Tik p. Mickoliuna* jam 
pnsitnrnaujs, knd p. SaldukM, 
neužstgindama* savo soeijaliz- 
mo, galėtų savo tikslu* vykin- 
•j tose katalikiškose draugijo
se, kurio> įtikės p.Miekvliunui.

Mos nelahai džiaugtumės 
tai* veikėjais, kario nekaiali- 
kain> lengrina įeiti į katalikiš
kas draugijas ir likus jose.

~ - -l-1 —■ - ' -"-l.-l

1 S. D. LACHAWICZ
LlM«rr« prakortaa *»MrMIU*. UU4»- 

k» mkmi*. Mitalą mMS* •*- 
nuuti • ma*M <ta,*m buMia 
2314 W. 23 PL Chicago, IIL

Irt OUUJ 1IH.

tarė* Misijos ncpnrodė.
Toliau p. Mirkcliunav liarnlo 

jtiknnti “Draugo'’ akaitrto- 
jur, bnk p. Saldoka* nėra soci- 
jaliptaa. Nežinia ar tat pavyk* j 
Bnghton Parke, kur žmonės p. ■

įSabluk* pažįsta. Manu* teko į 
girdėti, * ' -----

{lietuviškai rašy

—

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tencnplunkia jm nri viena*. Turime įvairių nesvaiginančlt} 

gėrimų Turime ataivėsinti ir K'E CREAM'O. Turinu* krano* 
įkyrių išūunčiaiur laišku* ir kitos reikalus atliekam. Turime * 
į vairių ūda Marių.

Turim? Prezidento A. Smetoia* paveiksiu ir npaiviuotų 
žvirgvaikių. Tegul kiekvienu* vienų ii jų įgijo

Čia yra “DRAUGO” agentūra. Galima čia gauti “Drau
gą” nturipirkti, paduoti į jf pagartrinitnų ir darbų. Turime 
taippet burgu ir mridntmygių Pričknrit* at-Hankyti.
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VicEAtuiii Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikrattis

“PERKŪNAS"
■.JM

Į rfafahdk tnojaii PerkOmt! dk

v Prenumeratos kaina
I Metams: $1-50,- pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 

B centų 'Perkūno’ Bendrovės ščras $10.00

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė. Detroit, Mich. 
l*ir»M VFw*«ao* nsmeri* j»m iM-ju M a*«»<>•*-

“—iiic-T *1« ri*»«mi*iu*uin ąfrftaii Aa*M-ik<* lietimu itayluja*. 
poetai, taiimt>k*> |vntvtal® U arentai* Uikraitto a«r*«i *i«um 
imaaulH
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