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METAI-VOL. V. No. 24 

Denikinas Pabėgės 
Turk įjon 

ATMAINOS WILS0N0 KA 
BINETE. 

Vokiečiai maldauja talkininkų 
susimylejimo 

GEN. DENIKINAS PASPRU- VOKIEČIAI DAR MAGINA 

Paskirtas naujas pinigyno se-
kretorius. 

hm •• I I • • • • • • 

Washington, sausio 29. — 
Prezidento Wilsono kabinete 
įvyko atmainos. Pinigyno se
kretorius (ilass pasitraukė iš 
užimamos vietos. Jis išrink
tas senatan atstovu (senato
rių) iš Virginia valstijos. 

Tad prezidentas \Vilsonas 

DO ANGLIJOS LAIVU. PALENKTI TALKININKUS. 

Sakoma, iškeliavęs i Kon
stantinopoli. 

Vyriausybė paskelbė 
proklemaciją. 

_ _. 40 TW _ Londonas, .sausio 28.—Vakar 
Paryžius, sausio 28.—Is Zu- ' n •• • •* 

. , , . , ' * - ' ' .Paryžiuje apturėta naujau vo-
riHio laikraščiui Lcbo de ?*-:k[^ų v v r i a w y b ė s m e k l i m a c . 
ns pranešta kad gen. Deniki- j M e W i i a - d f l r k a r t j J t a j k i n i n . 
nas, priesbolsevikinių armijų [kų a t , i s a k v t i p i l d v t i t a i k o s 

s u s a v o sutarties sąlygą, sulig kurios štabu anglu karės laivu pa-
sprudęs i Konstantinopoli. 

reikalaujama išduoti buvusį 
kaizerį ir kitus vokiečius ka
rės metu prasižengėlius. 

Kaizeris negryž Vokietijon. 

Iš Mayence, Vokietijos, pra-
Paryžius, sausio 28.—Iš Ha- .nešama, kad vokiečių laikraš-

ue į laikraštį Matin praneša-!<'™ paskelbę buvusio kaizerio 
ma, kad jei kartais Snv. Vai- laišką, rašytą 

GAL OLANDIJA GLOBOS 
ARMĖNIJA. 

ANGLEKASIAI AUGŠTAI GREY, BŪDAMAS AMERI 
APMOKAMI. KOJE. NEUŽSIIMDI-

m . . . r , , , NĖJCS POLITIKA. 
Taip tvirtina anglekasyklų o-| 

Oratoriai. Taip pranešama iš Londono. 
Washington, sausio 29. — 

• 

Patvarkyti anglekasių streiką New York, sausio 28. — Si r 
komisija i5' trijų žmonių nuojv}rey nesenai buvo laikinas 
anglekasyklų operatorių parei- \ Anglijos ambasadorius Suv. 
kalavo pristatyti visas savo Valstijom. Po Naujų Metų jis 
reikalų vedimo knygas (sąs. iškeliavo Anglijon. 
kaitas). Operatoriai sutiko. \ Jąm iškeliavus pakelta kal-
J ie sako, tegu publika patiria, i bos, kad (Jrey čia būdamas 

jo vieton pinigyno sekretorių! kad anglekasyklų kompanijos užsiimdinėjęs politika. Buvo 
paskyrė Houstoną, žemdirbys
tės sekretorių, (jį žemdirbys
tės sekretorių paskirtas Mere-
dith iš Des Moines, Ia. 

Laukiama dar viena svarbi 
atmaina. Išreiškė norą atsi
statydinti vidujinių reikalų 
sekretorius Lane. Šito vieton 
kol-kas dar neparinktas tinka
mas žmogus. Teeiaus tas bus 
atlikta artimiausiomis dieno
mis. 

ne tiek daug pelnija, kaip a-įsakoma, jog jis kandidatu į 
belnai manoma, ir kad dau- šalies prezidentus -rėmęs Ho-
gelis anglekasių kasyklose už:overį . 
darbą painįa #erus piniaus, j Tos kalbos atsidūrė Angli-

Rusų bolševikai turtingi 
ir stiprus 

Taip sako jų atstovas Martens 
BOLŠEVIKŲ "AMBASADO 

R I U S " PRIEŠ SENATO 
KOMITETĄ. 

tuo labjaus, kuomet jiems 
pripažinta 14 nuoš. daugiau. 

Operatoriai skundžiasi, kad 

jon. Pakilo nesmagumai. 
Dabar iš Anglijos ėia gene-

raliam anglų konsuliui pra-

savo vienam 
stijos ateityj nesutiksiančios personaliam draugui, 
globoti Armėniją, tad ta šalis i Laiške bu ves kaizeris pa reiš-
busianti pavesta Olandijos «lo- kia, jog jis atsisakąs gryžti Vo-J"" * 
bai kietijon. Sako, pa manąs jo 

>ugryžimas galįs suskaldyti į 
dalis vokiečių politikines par
tijas. v 

Paskelbta proklemaciją. 

Po pasikėsinimo prieš finan
sų ministerį Krzberger ne tik 
kariuomenė sutraukta aplink 
valdiškuosius bustus Berlyne, 

s k a i " bet vyriausybė dar paskelbė ir 

PRANCŪZIJOJE ĮSTEIGTA 
NAUJA MINISTERIJA. 

Paryžius, sausio 28. 
Pracuzija susilaukė naujos mi
nisterijos. Tai busianti neva 
tarvba, kurios uždaviniai bū

ti ingesni žmonių gimimą. Xe? 
šiandie prancūzų tautai gru 
moja išnykimas. 

MADRIDE VEIKIA VIE
ŠOSIOS VIRTUVĖS. 

Madridas, sausio 28. — Is
panijos karalienė Viktorija 
atidarė ėia vieną iš penkių 
viešųjų virtuvių. 

ATSISTATYDINO S. V. 
AMBASADORIUS 

MEKSIKOJE. 
Washington, sausio 28.—Čia 

paskelbta, kad atsistatydino 
Suv. Valstijų ambasadorius 
.Meksikoje Henry P. Fletelier. 

Atsistatydinimo svarbiausia 
priežastis yra ta, kad ambasa
dorius per praėjusius keturis 
metus neįstengė suartinti Mek
sikos su Suv. Valstijomis. To 
negalėjo padaryti del Meksi
kos prezidento Carranzos at
kaklumo. 
Buvęs ambasadorius Fleteber 

yra nuomonės, kad kaip ilgai 
Meksikoje Carranza turės už
ėmęs vadovaujančią rolę, taip 
ilgai Meksikoje siau s betvarkė 

proklemaciją. 
Proklemacijoje pasikėsini

mas pavadinamas kriminaliu 
politikiniu prasižengimu. Sako 
toksai kovos būdas yra pa-
smerktinas ir kaltininkai kuo-
aštriausia bus baudžiami. 

Išreikšta simpatija. 

Sužeistam finansų ministe-
| riui Erzbergeriui pasiuntė sim
patijos išreiškimą respublikos 
prezidentas Ebert. 

Be to jį aplankė Italijos ir 
Anglijos pasiuntinybių palydo-

i • ^ • vai. 
Berlin Tageblatt korespon

dentas iš Essų praneša, kad 
į talkininkai pranešę vokiečių 
vyriausybei, idant ji savo ša
lyj sustabdytų darbininkų 
riaušes. Nes kitaip talkininkai 
sustabdysią maisto siuntimą į 
Vokietiją. 

Daug atmainų buvo kabinete. 
Prezidentaujant Wilsonui jo 

kabinete mainėsi žmonės. Val
stybės sekretorių išpradžios 
buvo Bryan, gi dabar* yra 
Lansing. Karės sekretorių ki-
tuomet buvo (larrison, dabar 
Baker. 

Dabartinis generalis proku
roras Palmer yra jau trečias; 
pirm jo buvo MeReynolds ir 
Uregory; pirmasis šiandie y-
ra augščiausiojo teismo .tei-

kai-kurios kompanijos vos su- j nešta paskelbti oficijaliai, kad 
veda galus su galais. Kitos tu- |Sir (Jrey būdamas Amerikoje 
rės bankrutyti, jei nebus paJ nepalietęs politikos ir nerėmęs 
naikinta 14i nuoš. didesnė už ..j jokio kandidato į šalies pre-
mokestis darbininkams. 'zidentus. Tad tos visos kalbos 

Sulig operatorių tvirtinimo,,esą pramanytos, 
daugelis anglekasių šiandie 

Sako, bolševikija yra stipri, 
gali su visais kariauti. 

Washington, sausio 28.—Ui* 

dienoje uždirba po 10 ir 12 dol.jRYTlNĖ EUROPA PALIES-
(ii turtingesnėse anglimi; ka
syklose — po 15 doU dienoje, 
dirbant 275 dienas per metus. 

Tai visa bus prirodyta ope
ratorių pristatytomis komisi
jai sąskaitomis. 

KALBA PRIEŠ VISATINA 
MILITARINI LAVINI-

Komercijos sekretorių buvo 
Redfield, gi dabar Alexander. 

Pagaliaus pinigyno sekreto
riais buvo pirmiausia McAdoo, 
paskui (llass, gi šiandie Hous-
ton. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI ITALI
JON ATSTOVU SIUNČIA 

MOTERĮ. 

Rymas, sausio 28. — Vienas 
soči jai istas parlamento atsto
vas painformavo socijalistų 
partiją, jog rusų bolševikų val
džia Italijon savo pasiuntiniu 
pasiunčia moterį, Angeliką 
Balbanovą. 

VVashington, sausio 2f). — 
Žemesniajam kongreso bute 
republikonų atstovų lyderis 
Mondell kalbėdamas pasiprie
šino visatinam militariniam 
lavinimui. 

Mondell pasakė, jog tas dai
ktas labai brang ;ai apsieisiąs 
saliai. Pirmaisie'»s metais tam 
tikslui reiktų išleisti mažiau
sia vienas milijardas dolierių. 
Paskui sekančiais metais kas 
metai reiktų po 700 milijonų 
dol. išlaidi). 

TA EPIDEMIJŲ. 

Vienna, sausio 28. — Rytinėj 
Europoj baisiai platinasi į-
vairių ligų epidemijos. Čia 
prisibijoma, kad tos epidemi
jos nepersimestų ir Austrijon. 

Influenza jau ima smarkau
ti čia ir Budapešte. 

Teschene žmonės miršta gat
vėse. Uždaryta valdiškieji o-
!i*ai. šalies radikalų nerimavimais 

Dakšluota šiltinė, baisi e- (<\n% „ako, nerimavimus pakėlė 

Mallot valgomų daiktų 
krautuvės, Forest Parke, ko
lektorių Hartman užpuolė ke
turi automobiliniai plėšikai ir 
atėmė" $250. • 

pidemija, platinasi Ukrainoj, 
Besarabijoj ir Lenkijoj. 

ANGLIJOS PREMJERO SU 
NUS AMERIKOJE. 

Esą, jam Maskvos valdžios 
aštriai uždrausta maišyties į 
vidujinius Amerikos reikalus. 

: Ir todėl jis nieko bendra nern-
ris su radikalų veikimu. 

Bolševikai turi pinigų. 

Jis pasakojo, jog bolševiku 
vakar prieš senato komitetą j v a W ž i a t u r i p a s k v r u s i apie 
buvo pašauktas ir apie bolševi- >r,oo,00(),0()0 auksu praleisti 
kizmą liudijo rusų bolševikų j p r e kvbai su užrubežiais. Kes 
valdžios "ambasadorius" i š j v a i d ž i a s a v 0 r a n kose turi kuo-
Xew Yorko, S. A. K. Martens. I n e v i s a r n s n a u k s a S a k o ^ į į 

Išklausinėjant jis komitetui i b a n i e k o > a r b a l a b a i m a ž a i 
pranešė, jog išpradžių Rusijos | a u k s 0 r a n d a s i privatinėse ran-
bolševikizmas turėjo savo pro- ]<0i4e 

gramoje mėginti savo prieši-i 0 v „ . . . . 1 f t n n h 
Pažymėjo, jog apie l,(K)0 a-

merikoniškų kompanijų ir 
įstaigų yra pasirengusios pra
dėti prekybą su bolševikine 

Sako, šiandie bolševiku vai- „ .. 
,v. ,. , . . . . . \ , 'Rusija, 
dzia tiek sustiprėjus, kad jau > . . . . . 

. . ,, . • , . 4 . Martens Amerikoje turis 
visai neatkreipia domos į tai, . \ , . . 
, , . , • , ,v lanie 35 apmokamus darbinm-
kokia kur gyvuoja valdžia i r . 1 . ., , . , 
, . _ i* • o i i i - !kus ir tam tikslui kas savaite 
tas jai negalvoję. Sako, bolse-j. . n . . . v. ,. • -5 , ,. • I įsletrrzias apie $2,.)00. l)au-vikai siandiej jau tiek galingi,. . . , , . • j . , , i ,. , w- *• , •, • tgiausia tų darbininkų diraa kad gali kariauti su bile prie- ° Z ^ , . • -. v i n i n k u j o ofise. Pasakė jų pavardesir 
' Martens užgvnė, kad j is t u Jad resus T a n * anų yra ^anK'-
rėtų bent kokius ryšius >u & « * * ^ l W«*frir ste«og«rf*u. 

Pinigų jis apturįs iš Rusijos 
kaimininių šalių banknotais. 

Rvtoi senato komitetas ctar 
lolesniai išklausinės Martei 

savo priesi- j 
ninku šalyse pakelti revoliuci
jas. Bet šiandie ta programos i 
dalis jau visai atmesta. 

šalyje viešpataujančios sąly
gos. 

PREZIDENTAS STOVI UŽ 
MAISTO FONDĄ. 

New York, sausio 28.—Gar
laiviu Mauretania Amerikon | 
atkeliavo Anglijos premjero 

Paragins kongresą paskirti 
150 milijonų. 

MOTERŲ LYGIATEISĖJ 
KLAUSIME. 

Cheyenne, Wyo., sausio 20. 
NVyoming valstijos legis-

latura specijalėj sesijoj ratifi-

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

KO ČIA BIJOT! JAPONI- J a P ° n ^ o s l a i y ynas mažas. Turi priverstiną kareiviavimą 

! 

ANGLIJOS DARBININKAI 
PAREIKALAUS DI
DESNIO UŽMOKES

ČIO. 

JOS. 
— i 

DIRSTELKITE Į DABARTĮ 
NĮ JAPONIJOS 

STOVĮ, 

Japonijos karės laivynas y 
ra kuone lygus Amerikos Ra
miojo vandenyno laivynui. Gi 
pastarasi s yra t 'k Viena pusė 
viso Amerikos karės laivvno. 

•r 

Vadinasi, Amerikos karės 

sunūs, majoras Ricliard Lloydj Washington, sausio 28.—Pi- : } - a v o m o t e rų lygiateisės amend 
Oeorge. nig>Tno sekretorius (Jlass pTA-įnienta. 

Sakosi atkeliavęs ' 'busi- l i ešė, kad pats /prezidentas ftita v a ] s t i ja iš eilės yra 
nesso" reikalais. * Wilsonas paragins kongresą !

2 7 _^ k a t r o s r a t i f i k a v o t.j* a-
neatsakyti paskirti maisto fon- j n 0ndmenta 
,!an 15(11 milijonų dolierių ^..^ ^ m ^ ^ 

Juo tikslu prezidentas kon- -
gresui parašysiąs laišką. Nes _ 

U e„ A \LiZ • M r Reno, Nev., sausio 29. —Gu-
tas fondas Imtinai reikalingas . >-JL v , . 
snSelpti maistu Austriją, Len- > ™ a t o n u s Boyle sušaukė spe. 
kija, Armėniją ir kitas .šalis. ' ' ' Ia l™ s e ^f n l p g ' s l a t " r 9 . « 
i v. , , tikslu ratifikuoti moterų Iv-
kur siaučia badas. Y • 

j — giateisės amendmentą. 
Legislatura susirinka vaka

rio 7. 

Japonija palaiko skaitlingą 
nuolatine, armija ir turi dide
les išlavintas atsargas. Čia gy-
vuojįa priverstinas kareiviavi
mas. . s 

^ pečiaus ta skaitlinga armija 

MARŠALAS FOCH NEIS JO 
KION KARĖN. 

• 

laivynas yra dukart -Idesnis butų užkorkuota salose, jei pri-
už .Japonijos karės laivyną, sieitų kauties su Amerika. 

Japonija yra neiyiri sulygi-Į Amerikos- Atlantiko laivv-1 Veikiančioje japonų armijo
mis ją su S. V. 

Londonas, sausio 28. — Ang
lijos anglekasių organizacijos 
delegatai šiandie turės konfe
renciją su premjeru Lloyd Ge
orge. 

Darbininkai, sakoma, parei-
ir anarchija. Nes tam žmogui kalaus papiginti kainas mais-
nerupi Meksikos likimas, tik tui, drabužiams ir kitiems rei-
nuosavieji asmeniniai reikalai, kalingiems daiktams. Nes M-

Meksikai reikia atsakamojo 
vado ir šalies patrijoto. Tuo
met kitaip visi reikalai butų 
vedami. 

taip jie pakils uz didesnę už
mokestį. 

Sako, turi but vienaip, ar 
kitaip. 

Tokyo, sausio 29 (Rašo a-
merikoniškų laik. korespon
dentas). — Japonija mylau-
jasi svajodama apie savo at
eitį "aštuoni ir aštuoni" — 
aštuoni mūšių h»vai ir aštuoni 
skraiduoliai bus padėta tar
nybon 1927 metais. Šiandie 
Japonija turi musių laivų 4 
ir skraiduolių 4. 

, Tuo tarpu Amerika (įSuv. 
Valstijos) tr.ri 18 musių lai
vų ir dar kitų 12 pienuojama 
dirbdinti ir 8 didelius skrai
duolius. 

Mes (amerikonai) turime a-
pie 300 naujų "destroyeriu/', 
vis4 eilę nardančių taivių ir 
išmėginama jūrių lakūnų kpr-
pusą. Tai gražus ateityje ap
sidraudimas. 

nas kur-kas veikiau butų per-, je yra'21 divizija. Pastarai-
keltks Ramiajin vandenynan \ siaįs laikais kareiviams tar-
Panamos perkasu, ne kaip Ja-'navimo terminas sumažintas. 
ponijos laivynas galėtų < at- į Nuolatinėje veikiančioje ar-
puškuoti į Californijos pa- mijoje skaitoma 370,(K)0 vyrų, 

pirmoje atsargoje 435,000, an
troje — 660,000. Taigi išviso 
Japonija turi 1,470,000 išla
vintų kareivių žemiau 40 me
tų amžiaus. 

Studijuoja naujus armijos 
, pienus. 

Šiandie Japonijos militarinė 
komisija Europoje studijuoja 
armijos klausimus su tikslu 
pamainyti armijos sistemą. 

Ta pati komisija darbuojasi 
nupirkti užsilikusios nuo ka
rės visokios medžiagos *—" tur
būt, nuo Prancūzijos. B e to, te
ko patirti, kad japonų armi-
jon kalbinami įstoti šimtai 
vokiečių lakūnų. 

kraščius. 
Japonija nevari lakūną. 
Japonijos. I.\\r<M laivynas 

praktikaliai n-^url lakūnų. 
Visa japonų armija t'iri apie 
100 lėktuvų ir apie 25 prala-
vintus lakūnus. 

Šiandie lakūnų korpusas y-
ra svarbus daiktas. Atsitikime 
Japonija pasiliktų tikrai bejė
gė prieš mūsų lakūnus. 

Šiandie Amerikos lakūnai 
skraido abiejų vandenynų il
gais pakraščiais. Kad tuo tar
pu Japonijai stinga lakūnų ap
saugoti savo svarbiausius uo
stus nuo priešininkų pasikėsi
nimų. 

Paryžius, sausio 28. - To- Richmond, Va., sausio 29. -
mis dienomis lenkai su savo Žymesnysis legislaturos butas 
prieteliais buvo paleidę pa- sutiko, kad moterų lygiateisės 
saulin išpustas žinias, buk amendmento klausimas hutu 
maršalas Foeh keliausiąs Var- P ie s tas referendumui. 
šavon ir iš tenai pradėsiąs 
kampaniją prieš bolševikus su 
tikslu ginti Lenkiją> 

Pasirodė, kad tas netiesa. 
Maršalas nemanąs keliauti 
Lenkijon. 

ITALAI KAREIVIAI ŠAUDO 
Į STREIKININKUS. 

Motervs turi vilties laimėti. 

MEKSIKOS SOSTINĖJE 
SIAUČIA ŠALTIS. 

Florence, Italija, sausio 27. 
— Čia vienam susirinkime kal
bėjo parlamentan išrinktas a-
narchistas Malatesta. Jis kur
stė gyventojus pakilti revo
liucijom 

Po susirinkimo pakilo riau
šės. Riaušininkų minia užpuo
lė būrį kareivių pėstininkų. 
Šitie gindamiesi ėmė šaudyti 
į minią. Daug žmonių užmušta. 

Mexico City, sausio 28. — 
Šitą miestą palietė nepapraši 
tai dideli šalčiai. Sušalo 40 
žmonių. Tai vis vieni vargdie"-
niai. Šalčiai sunaikino javus 
šiaurinėse Meksikos valstijo 

Londonas, sausio 28. — Iš 
Maskvos telegrafuojama, likd 
Pabaltijos vieSpatijų konfe
rencijoje Gelsingforsė buvę 
tariamas; suneutralizuoti Bal
tijos jūres. 

To klausimo galutinas išri
šimas teeiaus paliktas sekan
čioms konferencijoms. 
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liBKTTTIŲ KATALIKŲ DHUTRAffnS 

"DRAUGAS" 
Kiną kaadten* i&skjrua nedėldieniu*. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OmOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

M.oo 
Metų > ^ . . . S.50 

1TJV. VALST. 
Metams , $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokami tSkalno, Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti liper-
kant krasoje ar esprese "Money Or-
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Erzbergerio 
Pašovimas. 

Prie didelės politišku žmog
žudysčių eilės prisideda dar 
viena — Motiejaus Erzberge
rio pašovimas. Gydytojai sako, 
kad Vokietijos finansų minis
trui Dėsa didelio pavojaus. 
Tat gali buti tiesa. 

Tiesa yra taip-gi, kad kiek
vienas suvis, leidžiamas į po
litikos priešą neišgydomai žei
džia mųs laikų civilizaciją. 
Mųs laikų žmonės didžiuojasi 
išradę geležinkelius, garlai
vius, telegrafus telefonus, lak-
stytuvus. Visi tie daigtai yra 
geri ir naudingi. Jie pagerina 
gyvenimą turintiems pinigų. 

Bet mokėjimas suvaldyti sa
vo piktumą, doros taisyklių 
branginimas daugiau negu sa
vo politikos tikslų visai nei
na geryn mųs laikais. Seniau 
žmogžudžiai liedavo artymų 
kraują del pelno. Dabar nesi
drovi žmogžudybe naudotis 
partijos tikslams. Tiesa, ir se
novėje yra buvę tokių laikų. 
Bet jau rodėsi jie toli pasilikę 
praeitije. Tai buvo tamsiųjų 
amžių laikai. 

Ir mųs amžis negali vadintis 
šviesus. Airiai žudo anglų val
dininkus, bolševikai buržujus, 
Portugalijos radikalai protin
gus prezidentus. Vokietijoje 
spartakai žudo savo priešinin
kus. Spartakams priešingiausi 
monarchistai žudo republiko-
nus. 

Pereis keliom dešimtys, arba 
pora šimtų, metų. Istorikai su
rinks j krūvą anuos kruvinus 
atsitikimus, kuriuos mums 
kasdien praneša laikraščiai. 
Iš tų atsitikimų vėlesnėji kar
ta, jei ji bus nors kiek civi
lizuota, turės padaryti neklai
dingą išvadą, kad pabaiga de
vynioliktojo ir pradžia dvi
dešimtojo šimtmečio buvo kru
vini karių ir žmogžudysčių lai
kai. 

Naudinga yra mokėti auto
mobilio vairą laikyti, bet daug 
reikalingiau yra kiekvienam 
žmogui skyrium ir visuomenei 
mokėti valdyti save. Į mate
riją įklimpę, tik materiją vie
ną tebebrangindami meg kaip 
tik ir užmirštame naudotis to
mis priemonėmis, kurios valdo 
širdis ir mintis. Jug jo s galė
tų suvaldyti ir žmogžudžio 
ranką, kad kraujo nepralietų. 

kas ketvirti metai išleidžia 
nauja tikėjiminiu. ainių sąra
šą. šiai9 metais taipgi iština 
"Year Book of the Churthes" 
(Bažnyčių metraštis.) 

Sulig to sąrašo pasirodo, 
kad Amerikoje dabar yra 195.-
513 kunigų, rabinų ir šiaip 
dvasiškių. Žmonių prie įvai
rių tikėjimų priklauso 44 mi
lijonai, 709 tūkstančiai, 521. 
Skaitant, kad Amerikoje yra 
viso labo 100 milijonų žmo
nių, išeina, jog didesnė pusė 
gyventojų yra neprisirašę nei 
prie vieno tikėjimo. Teeiaus 
bažnyčių Amerikoje yra dau
giau negu Europoje, nors Eu
ropoje nėra mokesčio už pri
klausymą prie tikėjimo, o A-
merikoje yra. • • 

Bažnyčių skaičius auga A-
merikoje. Per ketverius pas
kutinius metus tapo įkurta 5,-
350 naujų bažnyčių. Dvasiš
ki jos skaičius padidėjo 3,519 
asmenų. Tikinčiųjų skaičius 
priaugo dviem milijonais 779 
tūkstančiais 667 žmonėmis, t. 
y. netoli trijų milijonų. 

Didžiausia tikėjimo organi
zacija Amerikoje yra Katali
kų Bažnyčia. Sulig minėtojo 
Year Book ji turi 17 milijonų 
548 tūkstančius 324 žmones. 
Katalikiškieji sąrašai rodo žy
miai daugiau. Priskaitant 
Philipinus prie Amerikos, ben
dras šios šalies katalikų skai
čius išneša netoli dvidešimties 
milijonų. 

Antra pagal didumą yra 
Metodistų Episkopolų bažny
čia. Ji turi 4 milijonus 175 tū
kstančius 502 narių. Sudėjus 
visas protestantų rųšis j vie
ną, bendras jų skaičius išneša 
25 milijonus, i)8l) tūkstančių 
456. Sakoma, kad į tą skaičių 
Įeina tik konfirmuotieji. pro
testantai, t. y. asmenys 16 me
tų ir senesni. Pridėjus prie 
protestantų skaičiaus kitą 
tiek vaikų, neturinčių 16 me
tų, išeitų galutina jų skaitli
nė apie 50 milijonų, t. y. pus
trečio sykio tiek kaip katali
kų. Bet katalikai sudaro vie
ną organizaciją, o protestantai 
yra pasidalinę į nesuskaitomą 
daugybę visokių mažų ir di
delių atžalų. 

Minėtasis Year Book pa
duoda labai mažą skaičių ti
kinčių žydų: tiktai 260 tūks
tančių. Tuomtarpu viename 
New Vorke yra daugiau negu 
pusė milijonų žydų tautos as
menų, Matomai žydų tikėji
mas ataušta dar labiau negu 
krikščioniu. 
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Juodukai turi savo tikėji-
minę organizaciją vadinamą 
National Baptist C'onvention 
(Tautinė Baptistų Sueiga). Ta 
organizacija turi 2 milijonu 
938 tūkstančius 579 narius. 

Mažiausia užregistruota re
ligija vadinasi primitive 
Friends (Pirmieji Draugai). 
Jį turi 50 narių, tat reiškia 
jog jie yra. dar mažesni už 
lietuvius nezaležninkus. 

Sudedant protestantus ma
žus ir didelius, t. y. 50 milijo
nų, su dvidešimčia milijonų 
katalikų, su 260 tūkstančių žy
dų i J- apie pusę milijono įvai
rių nekrikščioniškų ' ir nežy-
diškų tikėjimų, išeis Amerikos 
tikinčiųjų skaičius 70 milijo
nų suviršum, t. y. žymiai 
daugiau negu pusė gyventojų. 
Demokratiškai dalykus imant, 
ir politika turėtų remtis reli
gijos pagerbimu. Amerikoje iš 
dalies taip ir yra. 

Kuom ir kaip šelpti Lietuvą. 

• • 

a ir 
tos Valstijos. 

Protestantų tikėjimo orga
nizacija, vadinama Churches 
of Chritft in Anierica (Kris
tau.- Bažnyčios Amerikoje) 

Mūsų tėvynė Lietuva šian
dien jau nebe kokia "Dievo ir 
žmonių užmirštas užkampis", 
bet šalis garbingai žengianti 
į visišką laisvę. Lietuvos žmo
nės šiandien jau nebevergai ir 
pastumdėliai, bet liuosi pilie
čiai, tikri laisvos giminės šei-
mynįnkai. Šiandien ja u negin
čijamas faktas, kad Lietuva 
pastojo į eiles kitų pasaulio 
valstybių, kaipo lygi su lygio
mis, kaipo nauja nepriklauso
ma respublika. Lietuva iškė
lė nepriklausomybės vėliavą, 
ją ir laikys ir visiems su tuo-
mi ankščiau ar vėliau prisieis 
ir prisieina jau dabar skaity
tis Didžiuma Europos. valsty
bių Lietuvą "jau pripažino. 

Šiandien Lietuva intempusi 
visas morales ir materiales pa-
jiegas stato sau naują gyveni
mą, stato naują laisvos, de-
mokratingos ir nepriklausomos 
Respublikos rūmą, kuriame 
butų linksma gyventi visiems 
Lietuvos vaikams. Lietuvos 
liaudis jau niekam nebever
gaus ir nepakęs vergijos lais
voje Lietuvoje. 

Bet to šviesaus rūmo staty
mas yra nelengvas ir nepigus 
darbas: to rūmo plytos yra 
krauju ir prakaitu sulipdo
mos. Tad skubinkite talkon 
visi, kam brangus tautos idea
las, kam rupi nuvargintos 
Lietuvos gerovė. Stokite visi, 
kas neišsižadėjote lietuvio var
do, kuriuomi šiandien nesigi
riant galima didžiuotis. 

Lietuvai reikalinga visoke
riopa pagalba: piniginė, tech
nikos, sanitarė, militarė ir t. 
t. 700 tūkstančių Amerikos 
lietuvių tik piršto pajudinimu 
lengvai ta. pagalbą gali duoti 
ir be abejonės duos, nors po
no Padere\vskio ir kolčakinin-
kų agentai iš kailio išsinertų. 
Tik nemėginkime kalnus griau 
ti, bet pradėkime nuo mažo 
ir nepailstamai varykime 
planingą <Tarbą. Visas mintis, 
visas pastangas ir darbus tu
rime koncentruoti apie tą di
džiausią idėją, kurią šiandien 
vykdintį mums tenka. Mums 
tenka garbė kurti nepriklau
somą, demokratinę Lietuvos 
Respubliką; mums tenka Lie
tuvos valstybę pastatyti ant 
tvirto ekonominio pamato. 
Bet štai dabar jauna Lietuvos 
respublika kenčia finansines 
sunkenybes, ir iš niekur kitur 
negali gauti tikros pagelbos. 
Lietuva dabar kreipiasi j skai
tlingas Amerikos lietuvių ko
lonijas prašydama paskolos. 

Pirmosios paskolos dienos 
parodo; kad tai lengvai įvyk
doma. Bet šį kartą "aš ne apie 
Lietuvos paskolą noriu kal
bėti. Aš noriu akimirksniui at 
kreipti patriotiškų Amerikos 
lietuvių domą į narsiųjų Lietu 
vos kareivių reikalus, kurių 
didvyriški darbai patįs už sa
vo iškalbingiausiai kalba 
Man nekartą užeina mintis, 
kad kiekvienas Amerikos lie
tuvis žingeidauja, kaip gi tie 
Lietuvos ginėjai, kareiviai gy 
vuoja, kaip jaučiasi, ar jiems 
ko netrūksta. Taip gerbiamie
ji, Jus tėvynės ginėjams, ka
reiviams šio-to stinga. Lab-
jausiai jieuis stinga širdingos 
užuojautos, prijautimo jų pra 
kilniame darbe. Lietuvis ka 
reivis tai sargyboje būdamas, 
tai apkasuose ginklus šveii-
damas labai tankiai mini a 

Kunigas Stanislovas Irt- merikiečius. Sako: "ot kad 
manas praneša savo broliui {Amerikos atvažiuotų, tai mes 
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Juozui, Amerikoje gyvenan
čiam:, Mes vi*i dar sveiki te
besame ir norime, kad apie 
save parašytumei šiuo adresu: 
Jonava Kauno > Apskričio, 
Klebonui Kun. Irtnianmi. 

paliokams tokių štukų su
galvotume, kad jie beregint 
"do lesų" susmuktų". Pir
majam kareiviui antras pri
taria: "Žinoma. Bet įa l ame
rikiečiai nieko nežino, gal 

mislija, kad Kaune vietoje 
Žukausko sėdi Gindenburgas 
su Trocjdu ir geria kouiaką". 
Girdėdamas tai puskarinin-
kas Dūda neiškentė nepridė-
jęs:- "Šia tau ir nežinos! Tik 
amerikiečiai, sako, labai pra
lobę, gal jau į ponus pavirto. 
Mes neturim tabako nei parū
kyti, o amerikietis, nebijok, 
cigarus sau piškina." 

Lietuvos kareiviu labai rū
pinasi kiek galėdami ir Lie-
tuvos valdžia x ir visuomenė, 
pavyzdžiui "Kareivių priete-
lių draugija'' Kaune ir įvai
rus moterų komitetai. Bet mū
sų kareiviui netaip jau links
ma iš saviškių ką nors susi
laukti kiek graudu ir linksma 
susilaukti širdies žodelį iš už-
jurinių brolių lietuvių. Ir nė
ra rodos, nei vieno Amerikos 
lietuvio, kas neturėtų gimi
naičio Liet. kariuomenės ei
lėse. 

Todėl prie šios progos skai
tau sau už pereigą kreiptis 
su keletu paaiškinimų į vi
sas tas Amerikos lietuvių or
ganizacijas, kurios sau užda
viniu stato aprūpinti Lietu
vos kareivių reikalus ypatin
gai į Raudonojo Kryžiaus or
ganizaciją, kuri jau suspėjo 
šiame svarbiame reikale pasi
žymėti net laivą su įvairiomis 
reikmenimis Lietuvon pasiųs
ti. 

Nepasiliks užpakalyje, ma
nau, ir besiformuojanti "Liuo-
sybės Sargų Sąjunga". 

Dažnai statomas klausimas: 
kokiu būdu Lietuvos kariuo
menę ir jai geibstančias įstai
gas genaus šelpti, ar pinigais 
ar reikmenimis! Patarčia-ir 
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pinigais ir reikmenimis. Tei
sybė, pašalpa pinigų formoje 
daug patogesnė iš visų atžvil
gių: lengviau ją surinkti, 
lengviau ją nusiųsti, patogiau 
ir tiksliau ją galima realizuo
ti pačioje Lietuvoje. Už tuos 
pinigus daugeli* reikalingų 
reikmenų galima pirkti pačio
je Lietuvoje ir net pigiau, ne
gu čia AmerikojeV Galop šel
pėjai gali visados nurodyti, 
kad už pasiunčiamus pinigus 
butu tas arba kitas dalvkas 
nupirktas, taip arba kitaip 
suvartotas. • Žodžiu - piniginė 
pašalpa yra pamatimė ir tik 
slingiausia. Apie tą pati kal
bama ir ką tik gautoje iš L. 
K. Kr. pirmininko dr.-R. Šliu
po telegrama. 

Vienok rinkimas ir siunti* 
nėjimas reikalingų kareiviams 
sanitarėm^ įstaigoms ir įvai
rioms prieglaudoms įvairių 
reikmenų nenustoja savo svar
bos ir tai štai delko: kai ku
rių reikalingų daiktų Lietuvo
je nei už pinigus nenupirksi, 
arba ir pirksi, tai nepasi
džiaugsi. Antrą vertus, čia 
Amerikoje nekuriu daiktų ga
lima visaį pigiai gauti arba ir 
tiesiog dovanai iš žmonių 
gauti, nuo ko butų neišmin
tinga atsisakyti. Galop skai
tau labai svarbiu ir naudingu 
dalyku, kad tam tikri daiktai 
butų siunčiami tiesiog karei
viams į rankas mažų dovanė
lių pavidale, atskirame pa
ketą su vardu, dar gi ir adre
su aukotojos ir aukautojo. 
Geistina butų kad tokiuose 
pakeliuose butų sjuo&auia ke
letas nosinukių, rankšluostis, 
ar pirštinaites, cigaretų dėžu
tė, ar tabako pakiukas, siūlų 
špuliukė)su špilkele ir adata, 
laiškams poperOs su marke, 
šukos ar peilufcas, muilo gaba
liukas ar tani panašiai. Pana
šus daiktai kareiviams yra 
brangesni už pinigus. Tokios 
dovanėlss labaygfffiai atsįjiep 

KLAUSIMAI IR ATSA-
M M Ali 

Apie pinigus į Lietuvą. 

Klausimas. Ką tat reiškia, 
kad "Drauge 0 viename daigte 
pasakyta: "Pirkite Pačtos 
Ženklelius ir siųskite į Lietu
vą, nes pinigai tenai neina nei 
kokiu būdu. "Kito vietoje ta
me pačiame laikraštije para
šyta: ''Pinigus Lietuvon gali
ma siųsti už kiekvieną dolierį 
20 auksinų". Tuomtarpu paČ-
tos ženkleliais už dolierį gaH-
ma gauti tik keturis auksinus. 
Kaip čia galėtų buti; nejaugi 
katalikiškas dienraštis galėtų 
prigaudinėti žmones? 

S. Puskepalis. 

Atsakymas. Visi katalikiški 
ir nekatalikiški laikraščiai da
lį savo poperos parsamdo 
žmonėms, užmokantiems už 
vietą, ir už išsiuntinėjimą. Tos 
parsamdytosios vietos vadi
nasi apgarsinimais. Nei vienas 
laikraštis, taip pat nei "Drau
gas" neatsako už tą, kas pa
rašyta apgarsinimuose. Už ap
garsinimus atsako tie žmonės, 
kurie pasirašo po jais ir paduo
da savo adresus. 

Labai tankiai būva, kad 
vienas k žmogus, nusisamdęs 
laikraštije vieną vietą, parašo 
vienaip. Kitas žmogus, nusi
samdęs kitą vietą tame pačia
me laikraštije rašo kitaip. Lai
kraščio redakcija mato tą jų
dviejų prieštaravimą vienas 
kitam, bet ji negali kištis į 
jųdviejų tarpą nei mainyti ap
mokėto apgarsinimo žodžių, 
nors tie žodžiai neabejotinai 
klaidingi. 

Kus nuolatai laikraščius 
skaito, tas greit įpranta ats
kirti apgarsinimus nuo paties 
laikraščio raštų. Apgarsini
mai dažniausiai būva su viso
kiai^ apvadais, su pamargini-
mais patraukiančiais akis, at
spausti didelėmis įvairaus 
augštumo raidėmis. Prie ap
garsinimų vis yra paduotas 
vardas pirklio, banko, ar dirb
tuvės pasiūlančios parduoti 
savo išdirbinius, prekes arba 
patarnavimą, prie firmos var
do vis būva ir jos adresas. Po 
redakcijos raštais, nors būva 
pasirašyta pavardė, bet nebū
va adreso. 

"Draugo" redakcija nepri-Įkurso atmainomis. Jos maino-
ima nuodėmingų apgarsinimų, si tankiai, kartais kasdien, 
bet netyrinėja, ar kartais ap- j Poperinio pinigo nepastovioji 
garsinimuose nėra klaidos. Jei į kaina yra bankinė kaina. Vy-
ir norėtų ištirti tai negalėtų tojriausybė kartais draudžia tas 
padaryti. Nei teismas ant to I bankines kainas, bet dažniau-
budamas nevisada išranda tie- šiai tyli. 
są, o redakcija turi daug ki-Į atsiuntus į Ameriką kelis 
tokių darbų. Jai nėra kada ieš- j § į m t u s tūkstančių auksinų 
kinėti, kolis apgarsinimas tei-! p a g t o ženkleliais, Lietuvos vy-
singas, kokis klaidingas. Iriausybė per Bkzekutyvi Ko-

Tamistai rupi, kodėl parda- \ mįtetą įsakė tuos ženklelius 
vinėjant Lietuvos Pašto ženk-1 pardavinėti standartine, ne 
lo imama 25 centai už auksi- j bankine kaina. Tas įsakymas 
ną, o bankai auksiną skaito tik j įg^jo bankams ant naudos. 
5 centus? Tą skirtum^ yra sun- ^ e s yie p įg įa u imdami už auk-
ku išaiškinti. Bet reikia žino- s m ^ pritraukia žmones noriu, 
ti, kad Lietuvos Pašto ženklai įms s į ų s t į pinigų į Lietuvą. 
priklauso Lietuvos valdžiai, j j e i p a £ t o ženkleliai butų par-
Kiek ji nori, tiek ji ima u ž ; d u o d a m į bankine kaina, tai 
juos. Ji galėjo juos parduoti j n i e k s p e r bankus pinigų ne-
arba bankinėmis kainomis, ar- j pĮ^g^ visi leistų krasos žen-
ba taip vadinama standartine! Į ^ j į ^ 
k**UL- . , . y - ! Valdžia dar ir dėlto paskyrė 

Standartine kaina yra ta ku-1 g t o ž e n k l e l i a m s standartinę 
ną turi auksiniai pinigai, šun- ^ ^ k a d į k a į n a p a s_ 
tas auksinių hetuviškų auksi- ^ ^ į ^ ^ y i e n o d a > Q 

nų sveria tiek kiek 25 auksi- b a n k i n . ^ ^ n i a i n o g i J ą ^ 
niai Amerikos dohenai. Todėl i g u s e k t i y k b a n k i n i n k a i > 0 ir 
standartinė auksino kaina yra , t . e ^ ^ į v a l d ž i a i M . 
25 centą.. Kitaip sakant auk- J ž e n k i e U u s s a k y t l } , kad 
smas yra keturisyk mažesnis 
už dolierį. 

juos visus pardavė tada kada 
jie buvo pigiausi, o nieko ne-

Lietuvoje yra daug popen- j p a r d a v ^ kada jie buvo bran 
nių auksinų, o maža aukso, j g u s T Q v i s k o nenorėdama val-
delto poperinis auksinas yra \ d ž i a i š d a v ė į s a k y m a laikytis 
pigesnis už auksinį auksiną, j v i e n o s n u o i a t m ė s kainos lygios 
Poperinis doliens yra lygus, a u k s m i o a u k s į n o vertei. 

Kun. P. Bučys. 
. 

PRANEŠIMAS. 

-
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auksiniam dolieriui, nes Ame
rika turi tiek aukso, kiek po-
perinių pinigų. Bankininkai 
imdami dolierius Amerikoje, 
nežada Lietuvoje išmokėti au
ksu tik poperomis. Kada Liet. Alumnų 1 kuopa laikys su-
aukso padidėja, tada poperinis j sirinkima utarninke vasario 3 
auksinas pasidaro brangesnis, j d. 7:30 vai. vak. Davis Sąuare 
kada sumažėja aukso, tada po- j Park svet. Visi teiksitės atsi-
perinis auksinas eina pigyn. j lankyti ir po susirinkimo 
Tos permainos vadinasi pinigų [ linksmai pažaisti. Valdyba. 
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tų ant kareivių upo, jų dvasia 
moraliai sutvirtėtų. 

Be to, dar reikalinga žino
ti, kad L. kariuomene dėvi a-
merikonišką viršutinę unifor
mą, ko pakankamai neturi; 
kad karo ligonbučiai ir patis 
kareiviai neuztektinai aprū
pinti skalbiniais. Todėl tokie 
reikmenis, kaip: pusbačiai, 
viršutinė garniturą, apsiaus
tas ir kepure, diržas, brezento 
ar kitokios medžiagos karei
viški maišiukai, nerti šiltmar-
škiniai, kapišonai, nepermer
kiami apsiaustai, žalsvi vir
šutiniai vasaros marškiniai, 
chabatai ir tufles ligoniams, 
skalbiniai apatiniai ir kitoki 
dalykai, kaip paprastos spak-
tylos, dviračiai ir t. p. vis Lie
tuvoje ypatingai branginama, 
ir yra rinktini čionai, tik žino
ma jei pasitaiko prieinamiau
sią kaina arba dovana. 

Dalykas ganėtinai aiškus. 
Daugiau kalbėti nepriseina. 
Reikalingas tik pasišventi
mas, nes Lietuvos, reikalai 
šiandien yra labai svarbus ir 
labai dideli-Lietuva per vie
nus metus turi padaryti tą, ką 
kitos šalis dešimtmečiais ga
minosi. 

Į darbą tad vyrai ir moters, 
ypatingai motars. 

POVILAS ŽADEIKIS, 
L. A. Majoras. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
Rinkinys atygų orkestrcl. 11 1. šokių 

knygučių. 
2. šokig Kinkinys Ko. 2 stygų orkestrai 

10 knygučių. 
3. Trimitas, šokių Rinkinys pučiamai or-

kastru i, 10 knygučių. 
4. 6oki« Rinkinys, Planui. Jame yra l t 

liotuvioKU šokių. 
Ciu yra |vairiau«ių lietuviškų šokių, maršų, himnu, cakttatu, «v«rtwų ir t.t. Pia
no knygutės po $1.00. Kitų instrumentu po Wc. Visai orkestrai tiktai $4.00. 
t FuniHMui, rfmuikui solo, su priturimu Piano 75c. 
6. Pemkios tlaino*, Pritaikytos mokyklų chorams 60c. 
7. šešios RieFmes lotynu kalboj maišytam chorui 35c. 

Parduodam gaida*. Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas yra nrucykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10808 Michigan, Ave., 

3 
Chicago. 

Uismšyk Lietuvos Laikraštį 
"KARIŠKIŲ ŽODIS". 

Išeina karta į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia-
mavS Krašto Apsangos Ministerijos. Mes gavome sekanti ingalio-
jima tą laikrašti užrašinėti Amerikoje: 

K. A. M 
GcrtcraUe štabas 
literatūros Balis 
Gruodžio 19, 1919 m. LIKT. PREKYBOS BENDROVEI, 

• 
• No. 437 

Kaunas Boston. Mass. 
.šiuoini įgal iojamo "l»ietuvių Prekybos Bendro-

, vč" Amerikoje rinkti prenumeratą "Karišku Žodžio" laikraš
čiui. Kaina Amerikoje metams 4 S ^auksinai, p w e i inettj 24 

auksinai 
(Parašas Kapitonas Kuseckas 

Generalio štabo literatūros Dalies viršininkas. 
(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponait 

"KariSkiu Žodžio" Redaktorius. 
Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir p&remkit 

Lietuvos narsiąją kariuomenė kuri kovoja už mūsų tėvų ialį. 
Prisupki to mums $2.00 ir savo adresą ir gausite "Kariškių 
Žod|" per VMJUS metus. Prisiuskite $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont St., Boston, Mus . I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

iiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiiiiiiTttnntffiiiiitiiiittfftTHmN 

I PINIGUS LIETUVON 
• i . »„ . , " . ! ! • — mm*m 

JT 

/ i 

JAU VEL SIUNČIAM 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
Pirai negu sicsįtc savo gentims į Lietuvą pinigu — 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-
giaiijj negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

Centrais Bendras Lietuvio. Bankas 
Centras: 32-M Cross Str., Boston, Mass. | 

f Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. * I 
i i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
GRAND RAPIDS, MICH. 

Parapijos reikalai ge-

J 
I pasiekė savo tikslą. Savo pra
kalboje kapitonas C. S. Paine 
pažymėjo, kad buvęs daugelyje 

CLEVELAND, OHIO. 

rai stovi; po visotmo parapi-j t a n t k a r ė s m e t tet l i e t u v i u s 
jos susirinkimo atlikto sausio 9 v i s a ^rdim p a m v l ė j c s . J i s ža_ 
4 , paaiškėjo, kad visos bilos ({(4JO p r a g v t i p r i p a i i l l t i u « u . 
net ir senosios nuo 1916 m. ap- v o s n e p r* t a i aomybę savo ra-
mokėtos, du tūkstančiu skolos p o r t e > k u r i t u H i g į u o t i A m e H _ 
atiduota ir dar ižde liko 700 k o s v a l d ž i a i a b u v i m o L i e t n _ 
dol. šiems metams. Naujai baž- xo^ 
nyeiai statvti surinkta pinitm T • . . . . .. 
. *\ . , \ v . . r v

6 k i Lietuvių tauta, sako, esanti 
keturi tūkstančiai su viršum. v . . . 
. , . 1V. .. verta tapti savistovi viešpatija. 
Labai nudžiugę parapijonvs 
prisižadėjo dar daugiau aukoti dvylika mokyklos mergaičių, 
parapijos reikalams ir už sėdv- b a l t i l i pasirėdžiusių įteikė kal-
nes pakėlė mokestį dviem do- > t o j u i ^ėliii bukiete. Viena 
Heriais brangiau. Tapo išrinkti L l e t l l v o s vaikučių vardu, ku-
nauji komitetai šiems metams. 

Po susirinkimui išsiskirstė į 
riuos sušelpė Amerikos val
džia, išreiškė širdingą padėka 

Naudingas L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų darbas. 

Kuomet prasidėjo tvertis L. 
Raud. Kryžiaus rėmėjų b y r i a i 
lietuvių kolonijose Amerikoje, 
Clevelando lietuviai taip-gi su
skato ir padarė Septinta kuo
pą. Pradžioje dirb 0 tam tikra 
komisija, išskirta iš Tautos 
Fondo 22-ro skyriaus. J i grei
tai ir pasekmingai surengė 
koncertą su prakalbomis. Iš to 
buvo daug pelno ir tapo su
rinkta dar daugiau aukų, visas 
tūkstantis dolierių su viršum. 
Prie Raudonojo Kryžiaus rė
mėjų tada prisirašė daug 'na
rių. 

Vėliaus liepos 24 d., 1919 m. 
tapo sušauktas viešas didelis 
susirinkimas. Jame tapo iš
rinkta 7-tosios L. Raud. Kry
žiaus rėmėjų valdyba. J i ir 

—— 

kas subata yra "Basketball" . 
Vai parai ei ečiai pirmoje da

gyje padarė 30 punktų, o Lake 
Forestiečiai padarė tik 6. An
tra dalis buvo įdomesnė; Val-
paraiziečiai padarė 15 punktų, 
o Lake-forestiečiai 4. Žaismė 
užsibaigė Valparaiz iečių 45 
punktais, o Lake-forestieČių 
10 punktais. Augštolėlis. 

FARMA ANT PARDAVIMO 
116 Akrų" su gerais budinkais ir 

mašinerijomis. Kaina $70.00 už akrą. 
Mane, savininką Kalite matyti ypa-

tiškai Chicatroj iki 27 dienos šio mė
nesio nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. 
Nedėlioj per visą. dienjį po Šiuo adre
su: 

litoO \V. 112 Street 
Chieago, m. 

P o 27 dienai rašykite ant f a n u o s 
adresu: 

J. AICDAS 
Kfd No . 2 

l&lgewuod Ui. 

namus su vilčia, kad ateityje kiM>- Paine far visai Amerikos 
dar bus -eresnių pasekmių, ir vyriausybei. Tat padarė labai 
kad neužilgo turės naujų baž- d u i e l * i s P u d l 8 e r w n amenkie-
nvčią, nes sutikimas tarpe kle- r ' i n K , ] l s ***** ^ į e n i e l ž k l s e ' ėmė savo pareigas eiti greitai 
bono ir parapijonų pavvzdhi: * ° * P©P»«™v Lietuvos vėlia-
<yn. va, kurią buvo gavęs Kaime 

Sausu. 13 d., tuojau* po su-; l u l ° " u l s valdžios, ir pasisako
mos buvo sušauktas draugijų ""' ' u a " « l m ^ kalP° " tn" n t l -
atstovų susirinkimas, kad suor- N<'turtniKa ir mmaikuita tauta, 
ganizuotn kuopę Lietuvos Pa- **»*»*• • »' vėliava tiktai po-
skolos bonus pardavinėti. Iš 1-^nn..-davė. Bet ta maža vol.a-
kataliku pusė. i Ut komitetą Vi l , , r a u " 1 k*P l t«'"> *»»*••»• 
išrinktas pirmininkas i,- kusie- Z m o m ' ' s P ^ * » ° l , l o t l , a l l k ° -
rius. o tautininkų sekretorius. m i s "' S m , k t l b t t l s u t e •T"***, 

Amerika, te gyvuoja Lietuva! 
Dar po tam kalbėjo vienas 

lietuvis kareivis. Paskui vieti
nis choras į d a i n a v o pora lie-

Raudonieji savo atstovų ne-
prisiuntė, gal iš baimės, kad 
Dėdė Šamas neišpirktų jiems 
tikietą per jurų. 9 

Sausio 18 d., 4 vai. po pietų *»***! dainelių ir lietuvišku 
turėjome iloles'e nepaprasta* him»n tapo užbaigtos nepa-
prakalbas; kalbėjo kapitonas prastos prakalbos. Vietinis kle-
C. 8. Paine, amerikietis, Rau- ***** užprašė svetį pas save 
donojo Kryžiaus narys, buvęs vakarienės. Tada tapo įteikta 
valdžios siųstas į Lietuvą gel- kapitonui Paine $77.00 sukolek-
bėti mūsų nelaimingus žmones. t l l t ) t i prakalbose, kad pasiųstų 

J i s daug įdomių dalykų pa- i sietuva pagal savo nnožiu-
pasakojo apie Lietuvą, daug "*» k a S* l'ažadėjo išpildyti, 
vietų parodė ant atviručių, nes * a i P greit galėsiąs. 
buvo apsilankęs Kaune, Kalva- Kapitonas Paine yra aineri-
rijoje, Raseiniuose, Šiauliuose, kietis. J i s gyvena (iraml-JRap-
Radzviliskėj, Panevėžyj ir ki- 'dse. Metų turi 56; kaip pat-
tose vietose. J is buvo ypatin- 9š» sako, tankiai rašo į vieti-
gai atlankęs ligonhučins ir iš- nius laikraščius apie Lietuvą, 
dalino daigtus nupirktus M jo raštų ir svetimi pradeda 
už Lietuvių dienos su- interesuotis mūsų tauta, 
rinktus 1916 m. pinigas. Vi- Taip-gi pasiunčiu*•Draugo" 
suomenė dabar jau gali imsi- UedakVijai ir atskaitą, kurią 
raminti, nes tie pinigai jau gavau iš kapitono. 

iRiMKi A . 
.f ui v Stot, 1919. 

TO LITHUANIAN R E U E r . 
Valiu* Kigiit Carą Supplics (Aštuoni vagonai). 

Ouantity To ta i l'rice 
Blankeis ' 8263 $44,620.20 
Bet Spreads , *29*r>4 5,317.20 

7,470.40 
. . . . 876.75 

Bath Robes 725 1,812,50 
Convaleseent Robcs ; 1204 v* 2,347.80 

1,000.00 
337.32 
765.82 

,$ Jackets . . . , *. 5152 
, ( 8ocks% 3501 

Gloves (\Voolen) 2000 
" uMcchank's) 1874 

Handkerchiefs 6962 
Jackets (Cardigan) 1020 1,938.00 

(Pneumonia) 1031 721.70 
Kiurių Flannel .6 Balęs 2,073.00 
Locker Clothes 1336 574.4S 
Mittens 2050 922.50 
Mufflers : . 5162 2,477.76 
Malt. Cases 630 585.90 
Pajamas 3770 5,655.00 
Pillow Slips 10606 2,545.44 
Pillows (Comibrt) . 221: 33.15 
Quilts [; 42 105.00 
Soap (Shaving) 62624 5,009.92 

" (Laui idn) i 1000 Cakes. 10 Ca«es 60.00 
Skirte (Day) 10128 14,584.32 
Sweaters 5973 10,751.40 
Shoes (Canvas) . . . : 1854 2,261.88 

(Sneakers) 841 958.74 
(Slipi^ers) ./ 1235 1,111.50 

Socks 12910 . . . . . . 5,422.20 

» » 

>» 

13,991.60 
250.00 

2,119.32 
2,272.32 

30.00 

SheetvS . . 9994 
Surgical Dressings (a*st.) 5 Balęs 
Towels (Face) 11774 

" (Bath) 4734 
Thread (Spools) 1 Case 
Lndershirts . ' . . . . . 6070 7,284.00 
rnderdrawers 4544 7,36L28 
Balęs Received tron London Donated 
Supplies Collected by Countess Laura 
Gozdo\va Turczvnowicz 30 B*iles 

Kap.S. Paine 

ir smarkiai. 
Pirmiausiai tapo sustatyta 

komisija drabužiams rinkti. J i 
umu laiku prikrovė penkias 
skrynias rūbų ir avalynės. Pas
kui atsidarė siuvimo ir mezgi
mo skyrius. J o vedėja yra p. 
P. Skužinskienė, o pagelbinin-
kė p-lė Skuiinskiutė. Darbų 
prižiūrėtojas p. A. Baeinskas. 
Tania skyriuje mačiau dirbant 
keliolika moterų ir merginų. 
Visos linksmos, darbščios ir 
susiklauso gražiai parodyda
mos reikale kaip kc siūti ar 
mėgsti. 

Po Naujų Metij atsidarė nau
jas skyrius rūbams gaminti p. 
V. Bruožio siuvykloje. J is vel
tui davė kambarį ir siuvamą
sias mašinas naudotis. To sky
riaus vedėjas yra žinomas spe-
cijalistas p. F . Baranauskas. 
Dabar bus du vakaru savaitė
je: ketvergais Cioodrich House 
K. 31st St. ir pėtnyčionris p. 
Brazio siuvykloje, Superior 
ave ir E. 68th St. Butų gražu 
ir gera, jei daugiau darbinin
kių prisidėtų prie to taip nau
dingo darbo. Vietos yra užtek
tinai. 

Sausio 5 d., 1920 m. buvo su
sirinkimas. Mokesčių raštinin
kas J . Jonuška išdavė apyskai
ta nuo įsikūrimo Septintosios 
L Raud. Kryžiaus kuopos iki 
galui metų. Pasirodė pajamų 
$1,717.20 ir išlaidų $1,337.16. \ 
Centrą išsiųsta tūkstantis do
lierių. Kiti $337.16 išleisti vil
noms ir gelumbėms pirkti, o 
kiti tebėra skyriaus ižde. Grei-
tai jau vėl iš iido pinigai eis j 
Centrą. 

Kun. V. J . Vilktftaitis daug 
pasidiirbavo, kad išeitų tokios 
gražios pasekmės. J i s bažny
čioje iš sakyklos ir šiaip su
sirinkimuose ragino žmones 
remti Lietuvos R. Kr. Daug 
pasidarbavo ir p. J . Jonuš-
ka, P. Dagilaitis, R. Žitkus, 
p-nia Skužinskienė ir daugelis 
kitų. Tiems visiems lai būva 
garbė ir padėka. 

Dabartinė valdyba yra: pir
mininkas—J. Klimavičius, pa-
gelbininkas—J. Dubickas, su
tarimų raštininJa*--J. Knžas, 
mokesčių raštininlūM—F. Ba
ranauskas, iždininkas—R. Žit
kus: iždo globėjai: P . Jackus 
ir K. Žagulis. Naujai valdy
bai, visiems; nariams ir visam 
darbščiam skyriui velijame 
kuogeriausio p&sisekimo gra
žiame ir gerame nelaitningii 
Lietuvos žmonių šelpime. 

Septinto L. B. K. R. Sky
riaus korespondentas Kuxas. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Kas žino, kur dabar gyvena Ado

mas Kersulis su šeimyna iš Mičlunų, 
Sfcoptškio imrap. Rokiškio Apsk. 
pirm karo buvo Cljicagoj. 

Jonas, Antanas, Stasys, Felicija su 
motina Kazlauskas pirm karo gyveno 
PhUadelphia Penna. 

Jie patys arba kas apie juos žino
te, meldžiu pranešti Šiuo adresų: 

P. Mačiulis. 
Pr.. Margttna 32 

Roma. liūlia. 

Paieškau Jurgio Levinskio ir 
Mareeles Levinskiutės jiedu paei
na iš Kauno G u b. Raseinių Pa v. 
Jurbarko miestelio, gyvena Cliien-
go, 111. Malonėkite atsišaukite ant 
šio adreso: 

JONAS ŠIDLAUSKAS, 
P. O. Box 20:> 

N'ilcH, Ohio. 

Parsiduoda grosern^ geroj lietuvių 
apgyventoje vietoje biznis labai ge
rai eina, Pardavimo priežastis savi
ninkas išvažiuoja \ kita miestą, jei 
kas norėtu galima sykiu ir narna 
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu: 

A. Gedrimas, 
4330 So. Wood St. Chieago. 

ONIC 5TET1 

* * * * * 

P o va.l«lul neulmlrfk, kad 
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kta pamėginu ri«na. Parduodama 
pai. rlsu» aptieiconu* 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo Dry Goods Krautu

vė Lietuvių apgyventoj vietoj. Atsi
šaukite j 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 4«th Str. Chieago. IIL 

ANT PARDAVIMO 
•gt»ra 40 akrų fauna. 100 obuoliniu 
UHHlžiij 1 akr*8 uogų g<ra burne 
4()x5() pėdų 6 kambariu uaniae, 
uelxk<>lis bėgti uįi»akalij fai'inos. 
tiktai 2 mylios i (Jrand llavtMi. 

Pars4duo« laimi pigiai ir ant iš- suomet krpipkittis p r i e : 
uiokem'io jeigu reikalas. Atsišau
kite : 

WM. MILLLU. 
4239 So. Halsted Str. 

P E A R L O U E E N 
K O N C E R T I N O S 

B U B f i l A U 

LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atlie

kame Sekančius reikalus: 

1) Siunčiauie prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

o) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai
vus, affidavitus ir t. p. 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia; 

5) suieškome giminės Lietu
voje; 

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškaį beatly-
ginimo. 
Turint svarbių reikalu; vi-

Dabar yra patvirt'ntos Ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jlja koncertinę ir augštal rekomen 
duojama kaipo geriausia koacertanr 
padaryta Suvienytose Valstijos* A 
marike. Mtm galime jas parūpint 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite kotjalogo, kur] lftsr.11. 
čiame dykai. 

GEORGI & ViTAK MUSIG CO, 
lft«U W. 4fth St,, Ohioago, SI 

•U 

Pr. L L MAKARAS 
, Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
I ttoselMMlr: ie»(M> Ke. MloMg«a Are. 

Tt'iefMUM P u l l m u M t ir PUILBIMI 31M 
C h i c a g o J : 4 5 1 5 8 0 . W o o d S tr . 

Tik Ketverge vukitke nu* 5:30 Iki 7:©W 
TeiefiMBM Tardą 7t3. 

« - - • a 

1 
J.P.WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD /STREET 

CmCAGO. 

E\i»TRA 
Nt»gird*'tus Bargenas. N a m a s turi 

būti parduotas labai t rumpam laike, 
nes pinigai reikalingi, ae s savininkas 
perka namą su bianiu. N a m a s staty
tas 1*11 metais ant 6 pagyvenimų 
paraiduos labai pigiai. 
JOHN' VISKO.N'T. 

4812 S. W e o d V... 
Telefonas; Melvinley 6111 

BALT1C C0NSULTATI0N 
BUREAU 

105 W. Monroe St., 
Chieago, 111. 
i 

Telefonas, Majevstic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

VALPARAISO, IND. 

SniUšio 24 d. Valparai^o Uni
versiteto žaidėjai žaidė 
• 'Basketball" su žaidėjais iš 
Lake Forest, BĮ. Žaismė bu
vo įdomi ir publikos buvo 

$155,U48.4D J daug. Valparaiz iečiai gali 
linksmai praleisti 'laiką, nes 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iskaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Piraaadi«ij nuo 7:»© *al. 

vak. Iki 9 vai. vak., «v. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro ^lace 
ir Aubarn avenue, arba paS Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiyi Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast., 
3S27 Union Avenue. 8241 So. Malsted St. 

. Sekiaukis, Iždui.. 
3425 Auburn Avenue. 

Bell System 

Pinkgai i^eikalingi del praplėtimo plantu Tele-
pono Kompanijos turi būti gaunami per iš
davinio stocko, bondsų ir notų. 

Rekonstrukcijos projektai ir naujai prasiple-
eianti industrijos darbai lankia naujo kapi
talo. 

Svetimšalių valdžios ieško paskolų kad atsta
čius savo sunaikintas ženres. 

Konkurencija del kapitalo nekuoanet nebuvo 
taip aštrį ir skolintojiai turi tą parodyti savo 
galį uždirbti ir mokėti nuošimti ir dividen-
tus. 

Kainų nustatymas yra vienas išėjimas skoli
nimo Telefono Kompanijos. Turėtų turėti 
pakaktinai kad butų galima demonstranci-
jas daryti ir pilnai išnešti reikalavimus 
stoekholderių ir bondduoklerių. 

GHIOACrO TELEPHONE COMPANY * 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

! Kooui 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO. U.LINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

DR. S, NAIKELIS 
UETUFIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OfUobs ir Gyveninio y*ot* 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 2 iki 
4 po pic-tų: nuo 7:80 liti 9:*l0 vakare 

Telefonaa Yards 8544 
l O f i s a s : 4 7 1 2 S o . A s n U i a d A v e . 

Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 
Telefonas Diover 1%€i 

I 

IDr.CZVezetisl 
LIETUVIS DENTISTAS 

> 
Tel. Orover 7042 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą, 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

i i 

Telefonas Pullman 69 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11712 Michl«au Ave. 
Adynoa 2:8t lkl » lSryto — 1 Iki 
2 po pietų — <:8t iki 8:30 vakarą. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 lSryto 

ŪR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wost 22od St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal €222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakaro. . 
Residensija: 

31 M \V. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandose iki 10 išryto. 

8"*«. 

DR, J. SH4NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 42 Court 
Ree. 1229 W. 42 Avenue 

Talefonas Cicero 3€&6 
Ofiso Cicero 42 

KAIJiAME LIETLV1ULA1 

• » 

PIRKITE 
UETUVOS PASKOLOS 

BO^US 

Vyru ir Moterų Rabu Kirpi-
w Designing Mokykla. 

Musųs istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku iaaioksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateil i bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

ft^rns daromos sul ig mieros, v i -
OOKIO . . . . .u i i s ir dydžio iš bet kuriSJ 
mady knygos. 

MASTER DESIGNING 
SGHOOL. 

/ . F . kasn icka . VedCjas 

100 X. STATE STREET, CHICAGO. 
Kampas Lake St., ant 4-tų. lubų 

i . i t i • 

• Tdefoa&a Pnllmaa 85<9 

i 
Dr. P. P, ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10467 So. Michigan, Avenue 

n—ntosi. m. 
TALAND08: 9 lkl • vakar*. 

S. D. LACHAWICZ 
Lieturys Graboriua jiatarnauju, laido-

r.uvėse ko pjgiausia. Reikale meldžiu at-
flįaukti. o mano darbu busit* uagaaedinti. 

2314 W. 23 PL Chieago, HL 
TeL Canal 21ft . 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTUV18 
Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkėlė «avo gyvenimo rista } 
Brighton Park. 

J»14 W. 43ri Htreet,, 
Tel. McKinley 261 

Ofisas: 1U7 W. 47th 8L. 
(47 ir W««4 «vt.) 

Valandos: 10 ryto tkl 2 po pietų, «:30 iki 
8:20 vakare Nedėliomis t iki U rytsia 

Tel. Boulevard 160 

t f » » - » - i» »3Jt 

% • » - * » - * * - » — • 

Dr. M. Stijpnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, tLikmom 
Telefonas Yaudi M83 

Valandos: — 8 lkl 11 « ryto; 
6 po pietų Iki 8 -rak. Nedėlio
mis nuo S iki 8 vai. vakar*. 

•a 

Su 

! 
I 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
rottsvllle, Peuna. 

visomis lig-emis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 lkl S vai. po piety 
Nuo 8 Iki 8 vaL vakare. 

nuo 

• 

m m » , » » 

, , - , , - a 

! Y. W. RUTKAUSKAS 
. ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON 
Kambaris 608 

TcL Central 6478 

l 
*,•— — — M 

STREET 

I 

Gyvenimą*, «12 W. Mvd St. 
TvJ. , Vari* 1C81 

1 

K • - • » • • 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 88 

O&aas 3M8 «k>. Ofiaaa 3MI «k». "^tr- St* 
Kertė 32ro St., Chieago, IIL 

SPECIJALISTAS 
' Moteriškų, Vyrišku, taipgi caro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo » ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t 

iki 8 valandai vakare. 
• Nedėliomis nuo S Iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
t~m «•»«•» »»••»»«•»•«•»• f • • m • • • • • J I 

K— 
J0SEPH C. W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
99 SO. LA SALLE 8TRKJET 

Qyv*aimo Tml. HumboUt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd 8traat 

TeL RAokwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

—r-

• 1 M » ^ » « « # l # M i # t # 9 > t # l i # 9 > t « « « * 

Resid. 988 So. Ashlood Blv. GUcajo. 
Telefonas Haymaritct 8644 

DR. Ai Ai BOTU, 
Husas gydytojas Ir 
SpecUalista* Moterišku, Vyrišku 
Valka Ir visu chrouAsky fjfu 

Ofisas: 8864 So. • • į H l i į SL, CWot«o 
Tsiefonas Drover 9988 

VALANDAS: 19—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 99—19) 4U 
*fk9*W»»#a4»*f /w»*fr<i*ayt/$«f* 

file:///Voolen
http://lftsr.11
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ŪRKUGAS Ketvir tadienis , sausis, 29 1920 
- Ua— 

M- M • • • 5 Ž 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES- | PRAŽUVO LEDŲ SULAIKY-

TAS LAIVAS. 
Ketvir tadienis , sausis 29 d., 

Šv. Pranciškus Salezietis. 
Penktadienis, sausis 30 d., 

Šv. Martiną ir Sabina. 

REIKIA DAUGIAU ATSAR 
GUMO. 

Turbūt, smarkus vėjai jį nu
vilko ku r toliaus. 

P i rm savai tos taiko ežeru į 
Chieaga. plaukė laivas Nel'f. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
• KOLONIJĮĮ 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Po influenzos reikia atsilsėti 
kelias dienas. 

Anot ofioijaliu pranešima, 
susirgimai influenza mažėja. 
Bet užtaigi tomis dienomis 
didėja susirgimai plaučių liga. 

š i t as apsireiškimas lengvai 
išaiškinamas. 

Kas serga influenza, to plau
čiai yra labai silpni. Mažiau
sias neatsargumas pakenkia 
plaučiams ir žmogų paguldo 
ant ligos patalo. 

Kas perserga influenza, be 
gydytojo užtikrinimo nepriva
lo tuojaus kelti iš lovo s ir už
siimti kokiais nors kasdie
niniais reikalais arba eiti 
darban. 

Po persirgimo influenza, su
lig gydytojų tvirtinimo, žmo
gus turi atsilsėti mažiausia 
dvi-tris dienas, kad sustiprė
tų jo plaučiai. 

Kas elgiasi priešingai, tasai 
pagauna plaučių- ligą ir tuo
met pagydyma s nėra jau len
gvas daiktas. 

Tad sergantiems influenza 
patar t inas kuodidžiausias at
sargumas. 

Sveikumo departamentas pa
gamino statistika apie influ
enza. Iš tos patir iama, 
kokio amžiaus žmones dau
giausia paliečia influenza. 

Iš šimto sergančių žmonių: 
SKS nuoš. vaiku, neturinčių ifl 

metų. 
Toliaus seka: 
Ta rp 10 ir 20 metų amžiaus 

3Vį nuoš. 
20 — •!() metų 18 nuoš. 
30 — 40 metų 18 nuoš. 
40 — 50 metų 12 nuoš. 
50 _ 60 metų 13Vį nuoš. 
Augsčiau 60 metų 13V-> nuoš. 
Pasirodo, kad didžiausias 

nuošimtis tenka vaikams, ne
turintiems 10 metų. 

Apsaugokite vaikelius. Ne
leiskite jiems persišaldyti arba 
kojų sušlapti. Namie tegu j i e 
visuomet kvėpuoja šviežiu 
oru. 

žmo-

Tž kokių šešių mylių nuo Chi-
cagos pakraščių jį pagavo le
du lytys ir tiesiog apkaustė. 
Laivas neturėjo jėgų pasiju
dinti iš vietos. 

J a m e buvo keliolika 
nių. Įgulos. Per kelias dienas 
buvo apgalvojama pagelba. 
Bet del ledų nebuvo galima 
tas padaryt i . Tečiaus vargais-
negalai s įgulai buvo prista
tyta maisto ir drabužių. 

Bet visas vargas buvo su 
anglimis, kokių laive neper-
daugiausia buvo. 

Dalis įgulos po didelių var
gų ledu sukaustytą laivą ap
leido ir ledu pasiekė pakraš
čius. Kita įgulos dalis pasili
ko. 

Dabar pranešta, kad tas 
laivas jau nežinia kur pražu-

fves. Pasiliuosavo ledai i r vėjai i . . . laivą su likusiais žmonėmis 
nežinia katfon pusėn nunešė. 

CHICAGOJE LANKĖSI ANG
LIJOS FINANSINIS 

EKSPERTAS. 

Anglijai reikalingos didelės 
pinigų sumos. 

Chicagą aplankė Anglijos 
finansinis ekspertas Sir Geor
ge Paish iš Londono. J i s A-
merikoje vieši jau kelinta sa
vaitė. 

Tuojaus jam atvažiavus ne
prielanki čia Anglijai spauda 
paskelbė, kad Paish atkeliavo 

«s u tikslu gauti čia Anglijai 
! milžinišką paskolą. 

Sausio 26 d. §y. Kryžiaus 
parapijos salėje vietos lietu
vių Laisvės Paskolos Komite
tas suorganizuotas iš Katal i 
kų Vienybės, buvo sušaukęs 
viešą susirinkimą išaiškinti 
žmonėms bonų naudą ir reikalą 
Lietuvai. Žmonių buvo prisi
rinkę pilna salė. Stoties pir
mininkas Al. Panavas paskir
tu laiku at idarė prakalbas, 
pasakydamas keletą žodžių, 
kokiam tikslui šis susirinki
mas įvyko. Paskui pirminin
kas paprašė kalbėti kun. Pr . 
Bučį. Tas visiems suprantamai 
išaiškino,kokią begalinę naudą 
neša Lietuvai mųs amerikie
čių pirkti bonai, kalbėtojas 
išdėstė viską nuodugniai. J a m 
užbaigus kalbėjo mušu ger
biamas klebonas kun. A. 
Skrypko jis dar pridėjo naujų 
dalykų, ir ragino pirkti bonų, 
pagal išgalės, nes pinigai Lie
tuvai šiandien labai reikalin
gi. Po jo kalbos, pirmininkas 
Al. Panavas vėl mandagiai 
prabilo pranešdamas, kad 
šiuomi prakalbos užsibaigia ir 
kvietė susirinkususius ateiti 
prie stalo ir užsirašyti Lietu
vos bonų. Viskas butų buvę 
gerai, bet kitos partijos Kom. 
nariai ėmė ieškoti priekabių 
vienas po kitam. J i e ėmė da
vinėti bereikalingus klausi
mus ir nuslopino susirinkusių 
upą. Pirmininkas atsakė ži
noma jų visiems klausimams 
bet neiškentė nepažymėjęs: 
vyrai čia n e diskusijoms su
šauktas surinkimas, o bonams 
pirkti . 

Kun. Pr . Bučio jau tuo lai
ku nebebuvo svetainėje. 

Tautininkai nesiliovė truk-
dinti nonų pardavimą savo 
klausimais, iki žmonės i svaik-

sausio 29 d., 1920 m., 4358 So. 
Fairfield gatvė i r 44-tos kam
pas P . Šymkaus name. Visos 
narės esate kviečiamos atsi
lankyti šiame svarbiame susi
rinkime i r atsivesti naujų na
rių. x 

Kviečia J. Steponkaitė. 

ff 

I š NORTH SIDE. 

North Side susitveręs Lietu
vos Laisvės. Paskolos bonų 
pardavinėjimo komitetas ren 
gia prakalbas šioje pėtnyčioje 
30 d. parapijos svetainėje. 

Pakviest i kalbėtojai gerb. 
Kun. Vaičiūnas ir ponas Žal-
tlokas. Bus ii- kitokių pamar
gini mų, todėl meldžiame, visi 
Northsidiečiai atsi lankykite 
skaitlingai į šias p raka lbas / 

IŠ NORTH SIDE. 

SUAREŠTUOTA INTARIA 
MAS ŽMOGŽUDIS. 

Bet Anglijos vyriausybė .'ščio 
pusoficijaliai užgynė tos vizi-
tos tikslą. 

Šiandie pasirodo, jog Ang
lija t ikrai nori gauti pinigų 
Amerikoje. Sir Paish tarėsi 
su Chicago* bankininkais, bi
tuos jis kvietė prisidėti prie 
4 ar •") milijardų dolierių pas
kolos, kokijį Anglija nori gau
ti Amerikoje. 

RUS TAUPIAMA VASAROS 
ŠVIESA GYVULIŲ 

SKERDYKLOSE. 

Tam tikslui nereikalingas 
joks įstatymas. 

Policija suareštavo Ray 
Mann, kurs buvo paliuosuotas 
po paranka už vagiliavimus. 
,lis intariamas nužudyme Ame
rican Express Company ko
lektoriaus Amidon. 

J . Hanley, kuris matė už
puolimą ir nušovimą Amido-
no, nuėjo detektivų biuran ir 
tenai ^ lann pažino iš daugelio 
piktadarių fotografijų. 

Po nužudymo Amidono po
licija suareštavo daugiau 30 
intariamų žmonių. 

American Express kompani
ja už galvažudžių susekimą 
paskyrė 1,000 dot. dovanų. 

s 

PLĖŠIKO DARBAS. 

Ateinantį pavasarį gyvulių 
kerdyklų darbininkai , jei jų 

didžiuma norės, galės eiti vie
na valanda anksčiau į darbą ir 
viena valanda anksčiau iš 
darbo. 

Tokią sugestiją paskelbė 
Swift & Co. prezidentas, Lo-
ui s F . Swift. 

J i s sako, kad tai atmainai 
nereikalingas joks įstatymas. 
Nes tas priguli nuo pačių dar
bininkų noro. Je i didžiuma dar 
bininkų panorės tos atmainos, 
skerdyklų kompanijos mielai 
sutiks. Nes ta* bus naudinga 
patiems darbininkams. 

jo. 

Kur buvo galima iš tiek 
žmonių parduot i bonų už ke
liūtą tūkstančių, komitetas 
vargiai pardavė už keliatą 
šimtų dolierių. 

Katal ikai veikėjai, jus nie
kada nedaryki te taut ininkams 
taip, kaip taut ininkai padarė 
i mins Town of Lake. J i e pa
kenkė tautos reikalui savo 
partijos ' tikslais. Nedora butų 
sekti jų pėdas. 

D. P. 

BRIDGEPORTAS. 
— — 

Ant kampo Benvyn ir Ber-
nard gat. nežinomas piktadarį s 
ana vakarą užpuolė Mrs. Min-
nie Whit t lesay, 29 metų naš-
lę, gyvenančią po num. 3600 
Foster ave. 

Lžpuolikas moteriškę par
bloškė, atėmė laikrodėlį ir $6 
ir pražuvo. 

Pirmiau toje apylinkėje to-
kiuo pat būdu buvo užpulta ir 
15 metų mergaitė Gertrude 
Schalk. 

PRAILGINTAS LAIKAS JU 
GOSLAVIAMS. 

įgalojimai ir visos kitos 
Lietuvos Laisvės Paskolai 
re i kalingos popero s su nuro
dymais jau parėjo iš New 
Yorko Šv. Jurgio, parapijos 
stočiai. Kad galėtų kuoveikiau-
siai prasidėti darbas visi iš
rinktosios valdybos nariai , 
veikėjai apsėmusieji pardavi
nėti bonus ir šiaip norintieji 
prie to darbo prisidėti krikš-
čionys-demokratai kviečiami 
susirinkti pėtnyčioje 30 sau
sio 1920 m. 7:30 vakare į Šv. 
Jurg io mokyklą. 

Kviečia Pirmininkas. 

Sausio 18 d., 1920 m. įvyko 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 43 
skyriaus susirinkimas. 

Pirmiausiai išduotas rapor
tas iš 1919 m. veikimo. Kapor-
tas pr i imtas . Detališka atskai
ta t i lps vėliau " D r a u g e . ' ' Iš 
rapor to pasirodė, kad mūsų 
skyrius nesnaudė per praei tus 
metus. , 

Taip-gi per šį susirinkimą 
pr is i rašė ir užsimokėjo už 1920 
m. 

P o 2 dol . : P . S. Mureika. 
Po 1 dol ierpaukavo š ie: M. 

Tamočaišienė, B. Steponaitė, 
M. Plančiunienė, A. Preskiutė, 
O. Kaščiukytė, M. Antanavičie
nė, M. Sutkienė, V. Mereckis, 
U. Bapka, J . Vedeckis, J . Ba-
jarskas, K. Kišonaitė, A. Ki-
Sonaitė, P . Valartė, M. Bačiutė, 
Pr. Valaitis, J. Kišonas, J. 
Berkelis, E . Andruškevičienė, 
J . Gerdžiunas (jis kas mėnuo 
moka po $1.00), P. Gerdžiunas, 
M. Maksvitienė, A. Mureika ir 
J . Lebedžinskas. 

Viso $26.00. -
Išsiųsta į Centrą per ši su

sirinkimą $42.48. 
Valdyba liko beveik ta pati , 

išskyrus finansų raštininką. 
Pirm.—A. Kišonas, vice-

pirm.—A. Bačys, rast .—Pr. J . 
Paliulis, fin. rast. - J . Kišonas, 
ižd.—J. A. Berkelis. 

Valdyba daug tr iųso padėjo 
iki sutvėrė ir galutinai sutvar
kė šį skyrių. Garbė jiems. 

Jaunutis. 

: 

DIDELIS KONCERTAS 
rengiamas 

Vargonininku Choro 
NEDELIOJ, VASARIO 1 D., 1920 M. 

McCormick Club House, 2530 Blue Island Avenue 
Pradžia 8 valandą vakare 

8 I S koncertas DUS vienas iš gražiausių, nes apar t choro dainuos da r vjsiems zmo-
'įii solistai, kaip t a i : p-nios A. Pocienė, M. Janušauskienė, p-nai V. Daukša, A. Mika
lauskas ir J . Balsis. Visi kurie mylite muziką ir dainas, neapleiskite šios progos ir 
atsilankykite, o tikrai busite užganėdinti. 

s 

LKIBERIA1 

Pastovus Darbas 

(iera Užmokestis. 

Atsišaukite 

»« 

9541 Baltiniore Avenue, 
South Chiea<?o, 111. 

Union Spceial Maehine Co. 
reikalauja vaiku ir mergaičių 

del lengvaus fabriko darbo. 

Bench Meehanies, prityrę 
prie pietavimo mažu dale
lių, lathe ir milling maši
nų operatoriai, leiberiai 

ir taip darbininkai.-

Svarbios Prakalbos 
-: Rengi* :- v 

TOWN OF LAKE LIET. MECHANIKA K L U B A S 

PĖTNYČIOJ, SAUSIO (JANUARY 30 D., 1920 M. 
BKnstrupo Svetainėje, 4501 South Hermitage Avenue 
I Vadžia ? vr.l. vakare r įžanga \ e l t u l . 

Darbininkai Tėmykit jei Jums rupi sava gryvenimą ir ateiti page
rinti tai atsilankykite ant šiu prakalbų o išgirsite apie tai viską ir 
daug ko naujo dasižinosite. 

širdingai kviečia visur*- L. M. K. KOMITETAS. 
• : • : 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

Oera užmokestis ir pasto
vus darbas. 

Atsišaukite į 

EMPLOYMENT DEPT. 

311 West Aust i n Ave. 

NORTH SIDE. 

Paryžius, sausio 25. — Ju
goslavijos vyriausybė Adria-
tikos pakraščių klausime tu
rėjo talkininkams atsakyt i 
praeitą savaite. Bet pareika
lauta prailginimo laiko. 

Anglijos i r Prancūzijos vy
riausybės jugoslaviams tad 
pridėjo dar tr is dienas. 

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopos susi
r inkimas bus sausio 30 d. 1920 
metuos 8 valanda vakare Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje prie 18 ir Union Ave. 
gatvių. Visi nar iai malonėsite 
atsi lankyti turės im e daug svar 
bių reikalų. 

Nuoširdžiai kviečia 
Valdyba. 

PIRKITE KARŽS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

IŠ BRIGHTON P ARK. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų metinis susirinkimas 
bus ketvergo vakare 7:00 vai. 

Labdaringosios Sąjungos 
balius 18 d. sausi* šių metų 
nepasisekė dėlto, kad mažai 
žmonių atsilankė. Išlaimėjimai 
neįvyko ir tapo atidėti į ne-
dėlią 25 sausio. Bet ir antru 
kar tu žmonių susirinko mažai. 
Neatėjo nei draugijų išrink
tieji atstovai. < 

Dabar sutar ta šaukti visus 
an t 1 vasario dienos. Kas ne 
įvyko 18 ir 25 sausio, tas tur i 
įvykti dabar, nes y ra galutinas 
šaukimas. Meldžiame suseiti 
Šv. Mykolos parapi jo s svetai
nėn 4 valanda po pietų nedė
lioję 1 vasario. Tą diena taps 
užbaigtas bazaras. Kur ie turi
te kokius daigtus atsineškite. 

A. Nausėda. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

50 MERGAIČIŲ. 
Del fabriko darbo; $16.00 į sa

vaite mokinantės; $20 iki $23 nuo 
štukio dirbant. 

Ameriean Insulated Wire & 
Cablc Co., 

954 \V. 2}st Street. 

' MERGAITES. 
-Del Punch Presų Swed£ing Ma

šinų stalinio Darbo 
Boye Needle Co. 

4343 Ravenswood Ave. 

Lietuvos Pašfoienklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliąi yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
ku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 eentus ui auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d.,Kovo, 1920 m. Maciau 
kaip už vieną dolieri markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių. 

. 

K. J. KRUSINSKAS, 
456 Grand Str., BrooUyn, N. Y. 
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R E I K A L A U J A 

REIKALINGI. 
Vyrai Tally sortuoti; filers teams-

ters ir paprasti leberiai dirbti- lumber 
yardoj; darbai geri pastovus ir geros 
algos. Atsišaukite prie L.incoln Qatve3 
vartų ir reikalaukite yardos superin-
tendent. 

Ed\vard Hines Lumber Company 
2431 So. Lincoln Street. Chicago. 
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Kitas LaivasrengiamasLietuvon 
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų pir

miau buvo pasiųsti jau yra išvežiuojami po Lietuva, dabar ren
giami kita blaiva kuris išeis Vasario mėnesi je. Norintieji siųsti 
ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų informacijų. Siunti
niai yisi turi būti mums Bostanąn pristatyti nevėliaus Vasario 
10 d. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
j 120 Tremont Str., Boston, Mass. 
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BIZNIERIAI GARsiNKiTEs Skaitykit ir Platinkit "Draugą" 
7 " D R A U G E . " 

Mums reikalingos prityrę ir nepri
tyrę .merginos dirbti mūsų plantoj. 

Pri tyrė merginos gali uždirbti nuo 
štuko gera piningą. Pradedančioms 
mokame gera alga su mokelimų 
kaip tik išmokstą. Darbo sąlygos la
bai geros. Gera transportacija iš vi
sų dalių miesto. Geros valandos ir 
puse dienos Subatoj. Atsišaukite. 

Piano & Organ Supply Co. 
2100 N. Rac ine Are. 

DIDŽIAUSI* Į lETUVlSKU KRAUTUVE RH1CA60JE 

PBARL. Ql'BBN KONCBRTINA; J 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iŠ didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DBOVER 7309 
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