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Norėta Pakelti Revo

Liberijoje nužudyta du

Latviai progresuoja Dvin 
sko fronte

REICHSTAGO RADIKALAI 
KURSTĖ MINIAS.

KINAI DUODA PAGELBĄ 
BOLŠEVIKAMS SIBE- 

RIJOJE.

METAI-VOL. V. No. 12

40 žmonių nužudyta ir 105 
sužeista.

Berlynas, .sausio 15.—<Wici- 
jnliui Į»ttskclbtn. jog ėia prie
šais Ik-iclistago ramus ir kito
se tnir^lu dalyse riaušių TOėttl 
sausio 1.3 d. 40 žmonių nužu
dyta ir 105 sužeista.

1’aippat oHcijaliui patvirtin* 
ta. jog tomis riaušėmis radi- 

j cii iru t n i mėgino sti-

joj* >r j°S rianžminkujt kurstė 
patys Reichstago radikalai ot- 
stevfli. £• •- - •

~'Pramanis ' Bauer vakar 
tteįrliMage praneši*, jog vy
riausybė -turinti liudininkų ir 
aiškiausių prirodymų, kaip ke-

SUSIRĖMIMAI SU KOLČA* ! 
KINIAIS SIBERIJOJE.

________
Latvių laimėjimai Lctgalijoje.1.

• • • Londonas, sausio 15.—Dnily
i Mail korrepoudeutas iš llarhi- 
! no praneša, jogei du ameri- 
į koniškti kareiviu nužudyta ir 
i Itvj* sužeista įvykueiojv k«»v*»- 
IjįV. lųovi IKUIių .-U ^VII,
vo Šarvuotu traukiniu tarpe 
ežero Baikalo ir Verebneudin- 
skn,

i Pasekmėje amerikonai vis- 
.gi apvnldę rasų traukinį. 

Daugiau žinių apie tai truk
siu. •
Taipfiat gauta žinių, jog gen. 

Semionovo kariuomenė susirė- 
mus su Čekais-slovakai a.

Iš llygos dejM'šoje šakuma, 
jog latviai Dvilinko fronte 
progresuoja. Jie paėmę Kor- 
sovkn, per kur praeina Dvius- 
ko-Pskovo geležinkelis. 3'okmo 
budu bedžerikų rpėkns periar 
stos imsiau.

Dviejų dienų nmšinoM*. anot 
pranešimų, latrini sunaikinę 
1-ųjj Petrogrado komuniatų 
batnlijoiių. paėmę nelaisvėn. 
Iirigadn? komisarų ir vadų su 
keliais šimtais kareivių.

Bolševikai vengią susirėmimo
r t----  _

Londonas, sausio 15.— Mas
kvoje gauta žinių iš Celiabin- 
skn, jog bolševikų kariuome
nei. katra pasiekė Balai stot] 
Liberijoje (apie 4(H) mylių ry
tuose nuo Taiga), duos pagel- 
hų kinai bolševikai.

Drtdtajv iš Maskvos požy-

KAUKAZE PAKILO BOLŠE
VIKAI.

Maištus kebą Georgijos arini-! 
ja.

TW»> iš Mtekvoa pažy- ŽMONES IŠVIJO fiUPYTO ^^ 
mimn, jog bolševikų kuriuo-1 J-4 NUO RAUPLIŲ.
menė tikisi greilii laiku susi* 
remti mi jtipmų spėkomis, pa
siustomis rytuum Silierijim. 
TVinus bolM'vikat si 
vengti, jai bus galiiiui. imties 
priemonių prieš tas japonų 
spėkit*.

uiskiausių prirodymų. kaip ko-i
n Reichstagu radikalai ntsto- Traukiasi nuo latvių ir lenkų. 

Į j3vni išėję per duris Inukau Sau-j Apie latvių ir lenkų veikimų

I uins.
Bet polieijn ir kuriuomenėl«ieį\ykę. Suko, tai paprasta lo- 

| neleidusi riaušininkų prieiti Įkalė ataka. 
I^Njirie durių.

Karės storis.

Berlyne ir visoj Brandenhur- 
I go piuvincfjpj j>a skelbt a knrės

-l<*vb. Ir, matyt, sukilimas just kino atėmę Ukrainai. Tni nėra 
I |»rn«lžioje numnlšintas. Miesto’jokie bolševikai. M tik ben- 

■ 'gatvėmis pntroliuoja karino- drni su bolševikais veikiantieji 
I menė.

Vyriausiuoju knriuonicm-s 
| -v«*du Brilyiiv ii Blnbdvnbiitg*- 

joj paskirta? apriginimo mini- 
| stori* Noske. Visur uždraOMti 
I parodaviuini. susirinkimai ar- 
| |ui*kokio* noj** demonstracijos.

Ainnciie ypne iuriusi juieniu- 
nių prieš galimu* ra<ji1 alų

Tvčiau? bolševikai pasisako, 
jog jie atsimeta toliau* Dvin- 
sko fronte. .

Ii Muakvus, lw to, praneša
ma, jog < Metisų nuo gen. Th*ni-

AMERIKONAS APIE 
TRANSYLVANIJĄ.

Siaučia tik badas ir gal važu 
dystės.

Tiflicas, g r. 12. (Korespon
dencija).— Išilgai Batum-Tif- 
lis guh žinkcHo pakilu bwevi-| 
Įuji]. Sjuk^įjĮut- JabjuU;-1
liejisnojasi.

Bolš<*vikni |aiėmė geležinke
lio Hotįs Rmiun ir 1 -iinuVol* 
Nukapojo telegrafų ir telefonų 
vielas. Savo ranko-nu paėmė 
vnldiškus namus. Valdininkus 
sukimšo į kalėjimus.

Georgijus vyriausybė iš čin
■ išsiuntė šarvuotų (raukinį su 
artilerija prieš Itolšcvikus. No-

■ rima juos praginti nuo gele
žinkelio, kuris yra vienatinis

■ susisiekimas Tifliso su Juodo
mis jūrėmis.

Georgijos bolševikai, turkui, 
gerai pasirengę sukilimai!. Nes 
ėia pakėlė niništUR 5-asis Ge- 

,orgiją pulkas, norėdamas pe 
raiti bolševikų pusėn.

Pulkų apsti|H> ištikimoji ka- 
.riuomenė. Mi* -t0 gatvėse įvy-[ 
t ko mūšiai.

Bolševikai inaršavo ant 
Tifliso geležinkeliu, einančiu; 
nuo Vladikaukazo. Dushet 

t ’ iuo« . sulnikėi 
; milicija. Fra-i dėjo žiaurus;
mušis.Georgetown, Dėl., sausio 15.

— Čia ajieireiške rauplių epi- 
Vnll»tij<»e_ j 

artumentaš įsake privers ti
nai Įiačirpyti vis-us vietos gy- 
vejitojus.

Atvažiavo spedjalH c-icpyto- 
jas. Siusi rinko keli siuitai žmo-1 ___
nių. pasitarė ir išrijo iš miv* Meksikos

Ukrainos Žmonių Vargai

Paryžius, sausiu 15. — “Kų 
itnmsta gera atrastai Transvl- 
vunijuj. kur šimulio veikiu ru- 

puklilUruU jtaivcl* 
In? Redlich iš Chicagos, kurs 
ėia sustojo keliaudamas į 

j Ame rilių, aptanta;.: paminėtų, 
kraštų, katrų šiandie okupuo
ja rumunui.

“ Atradau nužudytų savo 
pusbrolį”, sakė Resllicli. “Jį 
nužudė rumunų kareivis tuo 
metu, kuomet pusbrolis sau
gojo savo tėvo nuoMtrybę. 

Į “Atradau savo tėvų ir mo
tinų. velkančiu snnkų pragyve
nimų siaučiant nugštoms kai
noms.

“Atradau, jog žydai ta* pasi- 
! galėjimo -tiimRmi, plakami ir 
žudoiiii.

Viskas brangu

“Atnutau duonų ]*arduo>ta- 
inų svarui po iu kurmių (nor
maliai $2). Gi anglių niekas 
negali gauti nei už junigus.;*

BAISENYBES BUVO CHAR 
| KOVE ATEINANT BOL

ŠEVIKAMS.

Gyventojai galvatrūkčiais bė- 
p-n i< nde«tn

Traukiniai aplipę žmonėmis 
kaip birių spiečiai*. Negalima 
nuprasti, kaip tokių sunkenv- 
ta* gali atlaikyti vagonų ratai.

Nekasi ka* ka «mlt ’

CHABKDVAS (Ikraina). 
gr. 7 (kore-|win*lvnrija).—Bo|- 
-t*rikni ktreltan vis eina arčiau 
miesto. Miestas, kurs prixkai- 
touuis prie didesnių Ukraina* 
miestu, galvntrnkriais nplei- 

!dvianUK gyventojų. Apleidžiu 
'riie-tų visi tie, katrie pnjtua- 
,t« snu Imdų arlm ir avilį nfc- 
ėjus IhjIšc, ikams.

Ketvirta diena kaip dešini- 
tvs tūkstančių žmonių bėgu į 

{pietus. Jų iH-gimns pasiliaus 
tik atėjus bolševikams:

Gyventojų evakunviiiiui 
ra užtektinai lokoniotivų.

l‘er keturias dienas žmonės 
iš viso miesto knip vilnis pinu- 1 
kė visomis gatvėmis i geležiu- !

■ kelio stotį. Pėsti, važiuoti tni 
visokios rųšies vežimais, tni 
rogėnu>«. Ir visi nešini snu 
reikalingiausių daiktų nuša
ltais.

Matėsi kai-kurie vilko su sa
vimi lovų jHiklodidus. kiti net 
lovas.

Ofictanj šeimynos ir iurtin-

ne
imi

gvsnieji žnionėu apleido miestų.

j
ūžtelėjo minios vargdienių.

Tr visi nnt Rostovo; nnt Ku- 
bnniaus.

Didžiūnui bėdinų žmonių tu
rėjo nuržiis našulėlius. Nešėsi 
i ivnų-kitų kepaliukų juodos 
duonos, arba kiek nors džiovin
tų žuvų. ..; *

Geležinkelio stotyje.
tfp'•]<>>(> geležirtkefid .leivje

anksčiau. Jiems nebuvo tokio 
baisaus susikimšimo. Paskui

vagonu. Tukstan<*iai žmonių 
■m: našnliata traukia sniegu ap
klotais keliais. Einu žmonės 

{skaitlingiausiai? būriais |>er 
laukys, kur praritiesia geležin
keliai. Kuda-nnkadn pro juos 
praūžia traukiniai, kimštini

[

I
Į Už vaiku-, lankančius mokvk-izlll",n^’• < • • • 
lų. tėvams prisieina mokėti p* 
500 kurmių. Nes veltui neuio- 
korm:.

“Visi traukiniai prikimšti
■ kareivių. Civilini iš tranki-

Visais keliais kaip didžiau- 
Imago trankia nnt

pietų- Ne- tuė-tuujaus gali at- darėsi tikros baisenybės. Nie-
«aX*4 1 .z-. 1^.-•» * I-* «a ■ •*« a*el«aw^,*? I* u M «,<>■ tM.iMitil «l«aT m*« ar tūžti bolševikui ir juos atkindi 
nuo to šono, kur jie tiktai gzu- 

. Nv> liolševikų 
Šone laukia juo? I*nisiausia.< 
vnrgn-.

Aplipę visi vagonai 
Kiekvienam pirmos klraės 

metų pralindau ten natrių ka-'vagom* yra <huiginr žmonių.; 
rę. kaip vielų. .Nelengvu kaikur.
Turėtų interesuoties Amerika. "11 P11'1"''*’*-

lai m* viskius. Žmones prikt-Į 
Toksai tui vaizdeli? iš vie- Ih- prie vagonų -ienų, apačioje 

nu. mažai kum žinomo. Euro- vagonų ir ant stogelių. Kiek- 
įmik kampelio.

Tų vaizdelį amerikonas ]>ar- knip viduj, taip iš lauko, 
sivež j Suv. Valstija*.

Redlirli sakosi yra Ameri* sukrauto.- angly* lokoinotivui). 
ko? Legijono nnrys. Sukosi, jis Apkibusi ir puti loknmbtivn. 
užinteresunsiųs veteranu* dn-t Inžinierių* 
bortiniu stoviu Europoje. Ir 
]*rud«riųs gaivinti Amertkų,į 
knd šita labjaus intera<notu«i 
Europi? likimu.

Kvriknmn BETEISIAI NUGALABIN- , V G nors maisto.
nrta.n.5^ TAS OMlTA!r«tlS. 'i**"" tara- Kukio j.

" ' “Visuj- žiaurumai ir baisus
Taip nusprendė Meksikos teis vargus.

mo* “Jei Transylvania pasiliks
------------ Rumunijos valdžioje. į porų 

Washington, sausio 15. —'metu urniioihtn ten natrio kn.
1,____ „___i fetleralis teisėjasj
telio <-iepytojų. Migud Zubia Juarezu apskri-i

ĮinrąjaT.Tftįrąt SKUNDŽIA ‘"' j I^o^kelb*- oficijalį nuspran-,
JER8EY CITY VALDI

NINKUS.

prieš gen. Deni kinų.

Permainos Denikino armijose.
Gauta žinių, jog gen. Deniki- 

nas nrnšalinęs gen. Schilingų 
iš vado vietos Odessoje. Jo vie
ton paskyręs gen. Ignntjevų. 
Aitam buvo uakvta organizuo-
ties ginti miestų.

naujus nukiltum?, nes jie pa 
mini aavo kelių vadų nu&udy 
mo metiirer sukaki u ve«.

Vyriausybė paremiama.
Radikalų sukurstyto? žmo- P^^taimo. 

Yrta ndnW irflkoritėy* Ir 
žygi? prieš vyriauųybę 
niekais. Nes komunistai 
Ševikai)

• • —“

dimų. Sako, kml mieste Cbi- 
liuuliuii militarinis teisina.-, 
kuris miriop pasmerkė gene-* 

New York, sausio 15. — rolę Felipe Angeles, ir katras 
Jersejr City socijalistai imi-, buvo nugulu bintas, veikė be 
traukia federaliu teisman to jokio autoriteto, Salio, mirties 
miesto policijos viršininkų, i ištnnnė to teismo Imvo prie- 
vienų policijos kapitonų ir ke-<šingu federnUema Meksiko*; 
lia paprastuosius polirmonus, įstatymam*-.
katrie andai ta-lridu ten aooi-i Netelsylu’’ išvelkama aikštėn 
jnlistų susirinkime kalbėti so- tuomet, kuomet jo* negalima 
cijalistui Bergeriui. • ,jau atitaisvti.

i virini mažinusiu vietelė užimta

Filiui žmonių tenderyj (kur• . . ... j

vo? gali apsisukti, 
peekury? 'vos guli įmesti |»r- 
riun anglių.

kur uei pereiti, nei jgisiglnusti. 
Eibų-eilės žmonių jier kelioii- 

,ką valandų laukė prOAč 7’ 
ti prie langelio, ir Nusipirkti 
hilėtų.

Buvo |Hisklydnsių žinių, kad 
spekuliatorini išnaudoja žmo
ni**, imi linai didelius pinigus 
už bildu.-. Prisiėjo generolui- 
Majev-kii paskelbti jierspčji- 
mn išnaudotojams. Pagrūmotą, 
juos tuojaus I** jokio teiirnn 
sušaudrii.

Ta? gal kiek ir pagelbėjo.
Didžiausiu iš visų nelninr . 

nelaimė žmonėm? tu, kud jie su 
savimi galtenosi ir visokias 
prie jų pritipusin? epidemijai. 
Yjiaė šiltinė*? epidemijn smau- 

I gin ėin žmones. Tos epidemijos 
perils jie išvežė ir toliau?.

=š—y-

KAIZERIS IŠVENGS JAM {Italija j tni neatkreipia nei du- 
G RŪMO J AMO TEISMO, mos.

Kuomet prasidėjo taikos kon- 
Anglijos premjero paaiaUty- ierenrija, prezidentas Witao-

! mas yra. tik prisidengimas.

p^Sm, ratui, H (Bara ra. jog Oranburgo >r Uralo ap-i...... . .... ._______ _____ _
► kriviuose mdtclikę priešininko. 
sp*kų. ’J'urkcstano fronte Imi- 
še vi k mus nelH*likę jokio pasi-*

Pagalins ir pntsai pranemų 
premjeras demeneeau atšalo 
tame klausime.

Salin, katrie kėsinasi prieš 
Vyriausybę!

4.000 SVETIMŠALIŲ JAU

nuėjo 
(bol- 

ir naprigulnungirji 
aocijalitfai (lahai giminingi 
iuilševikiMiiH) neturi šiandie 
tiek daug šalininkų kiek jų; 
turėjo seniau.

yisŪŲUit jų. |>arerniu vyriau- 
►•yl*ę. Tai daro ne dėl jos geru
mo, .......
Vel-inXi«; vm nmmmmda no r*

LAKŪNUI LIEPIAMA 
LEISTI MIE8TĄ.

AP-

Vienna, sausio 15. — Pa- 
nona, žiuių, jog nueste Fiuine 
pakilo stipri opozicija priešI pakilo atjpn opozicija pnes į. . - 

iinknną d’Annunzio. I^akunasį ,U™ 
• viešiu intariamra. knd jo fcėi-l . **Iviribu intariamra knd jo Mi 
mininknvimra sunaikins nuc*-

i . i - • ta Fiume.o. 1*1 dol vargo tnunaziniruo. 9
Lakūno oponentas Buggerio

angį, lai krak koreiųiondentra). 
—Talkininkų 
kuomet neteis 
kaizerio. Be
<b»ug abejoti, 
pareiknlnu* Olandijos IMunti 
buvusį iuųjcrnlorių,

Tas yrn gana aišku ištyrus 
visų dalykų stovį.

Anglijos premjera* Lloytl
George yra tik vieųas asmuo, 

i grūmoja buvusiam kaize- 
kuru kalba apie jo išda

rinių, nor> gerai pats žino, kad 
jo i«*ai darbas neduos jokių 
geistinų pasekmių.

tribunala? ne- 
bvuKio vokiečių 
to, reikia dar 
ar talkininkai

nns ir vnl-tybės sekretorių- ** tieorge panitko vienas.
p-žyr.^n, jeg kaiz-ri.- :,u,:a

neturės būt teisumui*-. , [ai-iliko vienas ir dar šianili.>
Teeinu? IJovd George nuolat nepaliauju veikęs tuo tikslu 

apaudė savo reikalu vi mų, at-> Nes jo politiltiniai priešininkai 
kreiptų prieš kaiz<>rį. Gnlų-ga- duodn jam vėjo. Sako, kaipgi, 
le Lansing sutiko, kad Suv. jok jmižadėjai žmonėms teisti 
Valstijos galės dalyvauti bu- |u kaizerį, tni pildyk piiimieji. 
ivusia kaizerio byloji*. Teviau? .mų.
tam tikslui jureikalavo mula-, riruKi. jog visa Ang-
ryti talkininkų trihnnalij. kn- |ijw aristokratija vm priešin- 

tvrf yio jutrviga Imtų tikrai surasti teiainmi b. kaizerio. iTie-
kaltininkus, siu pradėjo karę. ,įingiVt suprantama, ir put® 

Japonai pakėlė balsą.

Japonai atstovai ilgas laika*!
tylėjo, liet imgnimuH ir jie

UfirŪKTUŪtA.I
Bus deportuota jų daugiau.

įtiume. Bet kuomet jis mėgina 
savo (MižAHlgns su prievarta 

. lUitmesii tau ir Įtariai K Vai- 1-3 
stijų vyrinu»yla«i, toksai neturi 
teisės nei ruguti, jei vyriaasy- 
1h pasiunčia jį atgal irių iŠ 
kur jis y ra atėjęs.*’

Kulbėjo ir senatorių* l/cn- 
root iš Wis<x>iisiiio. Jis -sakė, 
jug sulinkus su Daibu tiepur-

nur-inanhiti it imti nor
maliau gyventi. Sako, gana tųi 
visų per ilgu* metu* vargų. 
--- ——   ------"---- -TT—

SAUSIO 15,19® M.

Gottardi mieste įlipamo pas- razazuna žmonėms. 
Knrė* metu kaip Prabcu 

jon, taip Anglijo? angšticji val
dininkai užtikrinu įmones, jog 
kaizeris po karės bus tfetiantns

kelbimn?. Tuose statomi lakū
nui viaokic klausimai ir duo- 

)darni publikai atsakymai.
Tie atsakymai labai karius.

vieni militariniai žmonės 
-kas sn juo seb

' Sakomu, jpg ctnlini r.mone,, sutir. jei nu? i*Intais* fcnlms. ino-

vizaia laikai* neoi
>akunu neturi mrko bendra, jaus bus uubaueUa- 

Bei 
pino

Anglijos karalius.
Bet premjerui reikia veikti. 

_____ _  Ir jis šiandie tikrai nori pa- 
įnhilo K kairio’klnmirne. ^’0’' ,(reikalavimų 
Nesutiko, kad jis hutų teisia- **• kaizerį. Bet jiudniug

didecn*
■ Paskiri Be.gija pranešė. j0R S vkžpat i ja palaikytų Olandijoj 
ji mažai interesuojasi h. kaize
rio leisimu ir nenorint^ kad jis 
butų teisiamas Belgijos žemė-

pusę »u tiksln pa-iprii*s'*nti iš
duoti.

Jei taip pavyktų padaryti. 
; tuomet angių premjero pozici- 

ragavau- ir patiai prancūzų ja ‘>ptų »gri»"’tn. Tai mrtų ps-
reikėti nuomonę tame kiauri. ritetainima*.

; Newark, N. J., sausio 15.— .
.Vakar vakare ėia knllH>dniiins
Daria* sekretorius Wilsoii ]m«- 
ko1l»ė pt*rs]M*jitnn visiems ave- 
'tini-’iiliiuns, katrie kėsinasi mi-] 
.griauti šalies vyriauayhę. Na-tantpuiv departaviiuo prngrn- 
lkė, lokie ii rin l«v atodairos bus 
! pa-niuisėmmi ten. iš kur yra at 
•ėjo. ir taip veikiai, knip vei- Bergerį pareiškė, 
kini Ims galima gauti laivų.

i Sokretorina pnžyim’Jo, jog lHM> ^ijg
■ su anniatieijon pradžia iš 
Jšuv. Valstijų jau Jvpoituula 
4.<XMI svetimšalių, fiziškai ir 
protiškai nesA'eikų. J jų dt>por> 

-A ».A« i
neftikrvi|HiiM.

Sekretorius ]«areiškė, jog 
kiekvienam suareštuotam 
suoiiK't bus leista pasiaiškinti, metų, 202 Enst Snpetitę gnt. 
“Kas tik šioj šalyj gyvena1 ak patiko negyvų gatvėj*^ssr- 

lę. |yjko vaganr aerj

mn.
Senatorius apie smijaltat^ ■ 

j<*« taraT 
kongresai! atstovu neįleidžia- 

y pa t ingo jo jstnty-
mo.
SUVARINĖTAS IR PALIK- 1 

TAS GATVĖJE. j

Neiinontm ptkias žtuogtte. ar-- 
jų keli su automobiliu nužu
dė Williain Ilarry Watere, 50

t

trakeaekretorius, “ton tmsę*
turėti radikales įžvalgus ir Supcrior ir Rusli gatvių.

Bet kitaip gi ir hnt negale?. Į turi teioę pertikrinti tave ir Tai kas vrikia<i



2
—1

DRAUGAS
-r

tt - r.-.

.........

gali norėti, kad redakcija, 
UEsuvii oataijjcv orE?mABra duodama vietos abejonėms a- 

pie tikėjimo dalykus, neduotų 
jos abejojantiems apie finan
sines Lietuvos Ontarijas. Tik 
tas yra skirtumas, kad “Drau
go” redaktorių# jaučiasi gu 
lys aiškinti tikėjimo dalykus, 
bet jis pripažįsta, kad finan
sinius reikalus, ypač surištus 
su dabartino Lietuvos pasko
la, kur kas geriau galėtų iš
aiškinti Finansinė Lietuvos 
Misija. Iš jos mes ir tikimės 
atsakymo p. Ncfinansisto klau
simams.

Mes dur pridėtume vienų 
klausinių nuo savęs: Ar Fi
nansinė Misija išdavė lionus 
tiems žmonėms, kurių pinigus 
išsiuntė Lietuvon! Tas klau- 

Isimas vnt Inlmi s-vnrbua. Kns 
kita jiu juuugui liueli bonų, 
t, y. dokumentų su Lietuvos 
valdžios, arba jos įgaliotinių, 
parašu, o kns kita vrn už sa
vo tikrai uždirbtus pinigu* 
gauti tikini korčiukę su Bonų 
Pardavinėjimo Stoties iždinin
ko parašu. Viena, tas pnnišas 
gali būti mažo* vertės dėlto, 
kati stoties iždininku.* neturi 
nekilnojamu turto. Antra, jei 
jis vra, kuip Misijų ivikuluu- 
ju. jhj kaucija, tai priaeis 
daug pinigų išmokėti kompa
nijoms užstntnnčiujiis kauci
jas. Kuo ilgiau turėsime sto
čių iždininkus laikyki jk> kau
cijomis, tuo daugiau pinigu 
teks komjmnijmii*. Jie liktų 
Lietuvai, jei lamai taptų grei- 
tuj jmnipinti.

Tai-gi su visa Finansinei 
Misijai tinkančia pugarba mes 
jos iMlrįslaine klausti:

Nauji Raštai iš Lietuvos. ŽINIOS Iš LIETUVOS.
. “DRAUGAS” 

Kin* knadien* Li»kyru> orOMdlmlua.
rRESlTULKATOS kUNA:

CHICAGOJ IR VfcSlI*5YJEi
Metanu ..................   |*.00
eu>d Stelę ._. .••■«••• • *..,0

suv. VAtar.
Metam- ............................... 95.00

Metu 2.00
Prenumerata mokiai Ukalno. Lai

ka* ekallort nuo ulatratymo <li»no» no 
nuo N*uJų Metų. Norint permainyti 
adr«M Vianda reikia prUlųatl tr aenaa 
•draean Pinigai gvrUueU nlųsU lApar- 
kant kraaoje ar esproee “Money Or- 
dc. ** arba įdedant pinigui j regto- 
truotg lalMu*.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Iii.

Telefoną, McKlnicy dili

Dėl Lietuvos Pa 
skolos.

Gavome laiškų nuo žmogaus, 
kuris nori, kad ju nevadintu
me finansistn. bet piniginius 
dalykus jis išmano. Viename 
laikraštyje musų Nefinansistas 
išskaitė šitokį pranešimų: 
“Du milijcdmi auksinų jut- 
siųsta Lietuvon. Lietuvos Fi
nansinė Misija pranešė Lietu
vai sekančių malonių žinių. 
Surinkus už Lietuvos Laisvės 
Bonus pinigus Finansinė Misi
ja nelaiko sudėjus čia į Inui- 
kns, bet jau pasiuntė Lietuvon. 
Jau likosi pasiųsta kablegra- 
mu Lietuvos valdžiai du mili
jonu auksinų” (“Lietuva” 
J920 m. N. 7).
„Tų žinių įkaitęs musų Ne.

nariu, 
kuris 

minis- 
pajus

finnurislas nišų:
•

Ar tai tiesu? Jeigu taip, 
tai norėtume žinoti, p-r ko
kį tuniką mus Finnnsinė Mi
sija pasiuntė tuodu nulijo- 
nu auksinų. ir j>o kiek mu- 
kūjo už nuksinų. Man prisi
mena. kad pirm trijų metų 
viemis asmuo. esantis dnlmr 
Finansinės Misijos 
drauge su p. Yču. 
tapo jm.sk ui finansų 
toriu, pardavinėjo
(Serus) Lietuvos Komerci
jos Banko. Tasai asmuo, da
bartini* Misijos narys, kaijj 
tik pnrduodavo |Mjų, n r >‘k- 
ciją. ir gimdavo už jį Ame
rikos dolierinis. taip tuo-: 
jaus Uuuiiuydavo jm-s ru- j 
riškni.- rubliui.*. Aš nežinau ■ 
nr tn.* Komerrijo* Bitukas 
dnlmr tebeveikia, nr ne? K 
su skaitęs. kad minėtieji 
ruhliui buvę užrakinti Nevv

1. Kokiu budu ta|x> išsiųs
ti Lietuvon du milijonu 
auksinų f

2. Kiek tupi užmokėta už
tuos riu milijonu f

3. Ar nėra Misijoje minų 
nava buvusiomis finan
sinėmis operacijomis ku- 
kėlusių žmonėse nepu
ri tenkinimų 1

4. Kokiu budu Fiiuuuunė 
Lietuvos Misija galuti
nai vykinu tų |in.*kolą! 
Kitaip sakant, ar ši pa
skolų prisidės prie pa
dauginimo auksinės al
su rgus I Jet u vos rždė, 
nr net

Seniau jau mes paduvėiuu po
rų klausimų. Tikimės, knd Fi- 
nansinė Misija pimiškj* juos 
arlia visus drauge, arbu pavie
niui. Tadu mums lengviau 
pardavinėti Ių paskolų.

A. A. MYKOLAS F. 
SULUVAN.

Yorko ir saugojami jh> 
dvieir antspuiidum. Kas žiu 
ar TMuiUikartnĮn tn jmti is
torija su doUcriais maino
mais j auksintu.'

Aš žinau, kad viešpitijos 
nesuko Ii na pojierų. bet sko
linusį auk»o ir jį veža j .*a- 
vo kraštų, arba eiaimiu tų 
auksų saugioje vietoje. Tų 
pudnritisi viešjuitijii išlei
džiu savu paperimus pini- 
gus. kurie guli tujiti išmai
nyti auksu tane banke, ku
riame guli jiasiskulintasi* 
arba kitaiji įgytasi“ miksas.

Norėčiau, kad Finansinė 
Lietuvos Misija teiktųsi pa- 
uAkino, kaip yra vedami
l*»etu^ finansai!

bus

rytą Hv. JarlaUios knta
likų Imžiiyčioj“ ant knmjio W. 
Jacksun Blvd. ir 8. licruiituge

’ •«•<%«• ««•« ««w«V I «t«».« ••C M •«

Vienus iš pačių didžiųjų L»e- vokų.” Ji# žymus ne vien *a- 
tuvo# mokslininkų Pranas Do- vo moksliškumu, bet ir malu- 
vydaitis suuumė nušviesti vi-jnu krikščionišl.cmos 
suomenei Lietuvos mokyklų 
klausimų, išgvildenti jos pro
blemas, nujūvšti jos kryjNHUUM. 
Su tuo tikslu jis leidžia didžių 
knygų pavidale moksliškų 
laikraštį, vudiiuunų “Lietuvos 
Mokykla.”

Apie to klausimo svarbumų 
kalbėli butų tuščius darbas. 
Juk kiekvienas žino tų priežo
dį: “Knm ]>riguli mokykla, 
tain priguli uteitis.”

Tatai kiekviena tauta rū
pinas savo mokyklomis, kiek
viena juirtija stengias mokyk
la paimti i savo rankns. Beveik 
ugi viemuue kiusU.* dalau i*r- 
apsienn žmonės Im? kovus už 
mokyklą. Tokia kova jau pra
dėjo virti naujoje Vokietijos 
respublikoje. Pirmieji to* ko
vus trimitai jau girdėti ir 
Lietuvoj. Mat .*wijalistni ir 
luisvaiuiuūni savo fanatizmo, 
netolerancijos vejami, visas 
jMLstangus dedu, knd išauklėti 
bedievystėje m* vien savo, "bet 
ir katalikų vaikus. Iš kitos pu
sės yra katalikų veikėjų, ku
rie stungius apginti kntulikų 
teisus ir nurodo, koks turi bū
ti vaikų mokinimus, kad butų 
miudinga- ir jMitiems moki
niams ir visuomenei. Viena iš 
tokių pastangų yru ir j»-no Do
vydaičio leidžiamusis inik ras
tis “Lietuvos Mokykla.”

Tau laikraštis yra taip rim
tas, taip įvairus ir taiji turi
ningas, kad juo galėtų jiasi- 
dziangti ir pasididžiuoti ir j»- 
cios apšviestosios Vukmų Eu
ropos tautos.

Bandymu lienl trumjmi jm- 
rudyti, kaiji išrodo pirmoji 
1919 metų to laikraščio kny
ga.

Pirmoje knygos vietoje įdė
tas kun. D-ro M. Reinio straip
sni* “'Sąmonė” p*-ychologijos, 
pažinimo teorijos ir pedagogi
jos žvilgsniu. Straipsnis turi
ningas, moksliškai parašytas. 
Kadangi autorius, tų straips
ni rašydamas, plačiai nuudo- 
jos psycliofizika ir psycliofi- 
ziologija, nors ir vengdamas 
formulų l>oi teolmiškų termi
nų. tas straipsnis nėra kūdi
kiams skiriamu lengvai su
virškinamu pienu, bet kieta, 
labai maistingu inteligencijoj 
subrendusiems vyrams duona. 
Tų straipsnį iiatarčiiiu ne skai
tyti. bot studijuoti.
Toliau.* eina strnijisiiLs “Apie 

Pislajrugijų ir Auklėjimu Ką-

U aUiUJAMPOL*^.

,nu KriKscionist.cmoti dvasios 
Į kvapu, kuriuo j ' jiersuiiktnz 
nuo pradžius iki galo.

Tolinu* yra mokytojų st 
manymai, pageidavimai, pra 
nešimai, dabar Lietuvos mo
kyklon- vartojamųjų vadove- 
lių kritiku, mokslų progrmmū, 
valdžios parėdymai.

Antrųjų knygos pusę užima 
I trūnijai psvcliologiju ir pirmo- 
ji logikas dalis.

Galime nesutiki) su daug 
nuomonių, kurias išreiškia mo
kytojai. ar jų susirinkimai, ar 
valdžia savo parėdymuose. Bot 
*m’«m mnh’MA- • -n t*r ’> f* 
v litai t v- ne tam juos ir uvjn 
lyg butų į m t s su tomis nuomo
nėmis sutinkąs, -Inai rujh\įo 
taiznigai :;upiožt< dabartini 
Lietuvoje i nokiu inm st"vį .*u jo 
tobulumais ir ydomis.

Knd tai jmsiekti. p. Dovydai
tis nesi naudoju šaltu protavi
mu ar atitrauktais išvadžioji
mais. jis griebės paties gyveni
mu ir jo veiksnių, ji.* lieja* jia- 
ėuun gyvenimui kallirli j skait- 
tylojij gyvais konkretiškai* til
sit ikinmis. pngviduviuiui.i. nuo- 
itionėuiis, iMintangomis ir tt. 
Tomis gyvomis spalvomis p. 
Dovyilaitis taį. teisingai nu
piešė dnlmrtiių Lietuvos moki
nimo stovį ir jo ju< k i’a i j ais, kad 
tų j«> raštų galime sulyginti su 
anais llulandų mokyklos daili
ninkais, kurie savo nupieštose 
fotogrnfjjiMM? sugebėjo ne vien 
sielų išreikšti, bet, ir viršutinę 
išvaikių pieši Jam i. priėjo prie 
lukio akuratnuuH'. kad nei vie
na ĮSIUS rukšdriv nepusisleja* 
nuo jų iivj>«ižyiiM*tn. Tokie raš
tai kaip p. Dovydaičio leidžia
moji “LietuvoSjAlokyklrt’’ yru 
tikru Limuvos rušrijo* papuo
šalu. Reikia dr.r pridėti tikrai 
didvyriiių to mokslininku pa 
sišvcnlimų. Už tai|i sunkų sa
vo derlių jis nereikalauju jokio 
uŽĮnnkesnio. jis leidžiu tų laik
raštį brisdamas vis gilyn j sko
las ir kovodamas su žiauriu 
skurdu. .Musų priedermė yrn tų 
moksli niūkų, tų Lietuvon aužė- 
lusiųjų dirvonų arėjų, jiaremti. 
užsisakyti tų jo leidiiamųjį 
laikraštį. Jis kaftuojn metams 
su pamiuntinm 4 doliorini. J j 
galima gauti “ Drauge.“

Be to laikraV-Mj negali apsi
eiti nei virimų inteligentus, 
yjMiUngai kuriaiii rūpi, kud bu- 

, tų švirsi Lietuvoj ateitis.
A. Maliau skis

Lenkų iš Seinų išvytai musų 
semi nurija dnliar jau šiaip taip 
susitvarkė nusikrausčiuai į 
Zyjilių dvarą (Šakių apskrity
je). Mokslatv joje prasidėjo 
baigiantis ląjįkričio mėnesiui. 
Klierikų yra daugiau kaip dvi
dešimts. Mokina tuo tarpu ke
turi profesoriai: Rrictoriun 
kun. Dr. Visgirdu, kun. Dr. 
Naujokus, kun. Dr. Stankevi
čius ir kun. Navickas teol. inag. 
Kun. Rektorius kviietė į ueuii- 
rinrijų profesoriau,ti kilti. Bo- 
risevičių, mokiiianlį tikyboj 
Marjanipules bernaičių gimna
zijoje. kun. Dr. ( ūsaitį, tikybos 

. .ii«u my*
gairių gimnazijoje mokytojų 
semimirijoje ir mokytojų kur- 
*ii<i.m- ir kun. I)r. Totoraitį, mo
kinantį istoiajos abiejiiM* tono 
gimnazijose. Bet, turbut. nei 
rieims ių Į seminariją neis. 
Girdėjome, kml gimnazijos di
rektorius p. Dr. Jokantas ir 
mokytojų seminarijos direkto
rius jk Danilinuskas rašė Jo 
Ekscelencijai Seinų vyskupui 
prašydami, kud visus tris 
liktų MnrijanijMtlėjv, visi 
esą reikalingi gifnmudjai 
mokytojų seiuinurijui.

Seinų vyskupui lenkų karo 
Vhtufau umu pakurai iš Seinų 
išvažiuoti už deuuiikurijos li
nijos j lietuvių pusę, norėjo, 
kad nuvyktų į Lnzilijus. Vy
skupas ilgai tu lenkų įsakymo 
uejiaisė, bet galų gali* nuolat 
klausiamas, kada išvažiuos, ap
leido Seinus ir apsigyven,« 
Punske, kuris vra dubu r lenkų,
niiAose. Seimutsc vyskupus • ~ 
nivn vietoje paliko kini. kan. B 
Grigaitį, buvusį iiispeklm.!ų g 
dabar jnu iširiMius Prtrapilės g 
akademijom. '«

Ketvirtadienis, Miusis 15 1920 

jie išeis palikdami risų turtų, 
ginklus ir n. Grobio Rudviliš- 
lry> paimta laimi dmtr* armo- 
tų. kulkoavaidrių, šautuvų, šo
vinių, automobilių, lakstytuvų 
ir lt. \'okiwmi Imvo berirotlgę 
susivienyti su Rusijon bolševi
kais. Turėjo visko daug prmi- 

D-raa J. T.

reikalavo, kad mušini butų su
stabdyti, nes vokiečiai ir taip 
npaiinui išriti. Vokiečiai huvof 
siuntę prieš lietuvius peukto 
><šelonus ir risi buvo pilnai ira- 
drnpalyti. Vokiečiai diauliųoae 
nusigandę šnukėsi btfvfeliu te-1 
legrafii į Vokietijų prie savo1 
valdžios, ir ta prašiusi Antan- vežę 
ta (talkininkų), kad leistų 1^777 
siųsti knreivijas pageltam. 
Antanu (talkininkai) atsakiu
si, kml liet leisiu ramiai išeiti 
iš Liet u vos. Dnlmr suturiu, kad

1 *•»+•«*«••• >•••••• Miaaa *<a

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

pa- 
jie 
ir

Sargu Jusu Sveikatos
yra visame pasaulyj rinoma

DAKTARAS KENDftS PAVIDALE 
valanti kraują ir vidurius. Mums laimi reikiu būti atsargiem* 
irtam nereikia jokių ypatingi) jm^tangų. Būt kuomet mux aj»i- 
mu Htaigiu tai ji hairiai brangiai aUeina, ir mes praleidžiame 
kruvac pinigij ir turime begales nemalonumų.

Kad užbėgti už ūkių tokios rųšies ligonis, tai geriausia var
tokite prieš gulsiant tris jmrtolos kendes, kurios išvalo kraują 
ir viduriu*. Tokiu budu prašalinami iš musų organizmo kenks- 
*aiingieji elementai ir mikrobai, darantieji tiek bėdų ir trim 
sėjimo. ‘

Pnrtolos keiideš kvepiu ir yra labui gunlžios net vaikai jas 
mėgsta. Neatidėliokite ir šiandie jų dėžutę užsisakykite.

IhiktunL* Pnrtolos kundė« jiavidule yra geriausiu draugu 
vyrų, nuAsrų ū- vaikų. Kickricnoj įduboj 
I rudžių.

Partola įvkumt-uduujaiun ir jiarsiduotln 
kurios kainuoju $1.(10, 6 dėžutės $5.00.

APTEKA PABTOSA,
160 Second Avė., Dept, L. 1., New York City (144)

didelėse dėžulrim,

—■

■ 
f Ihmkums, knip ir risicmslic- j e 
tuviams, rupi Seinai N’ewimi ig 
Seinų njiskriėio delegacija bu- g 
vo Kaune prašyli Antantes tai- E 
kiiiiukų misijos, kad Si'inus su- į a 
grąžintų lietuviams. Misija žu-;g 
dėjusi pastumti dciimrkncijos g 
liiijjų tolyn į pieta*. Dr-ukai ue- ~ 
ulaųoju. kad Seinai sugrįš Lie- 
tuvni.

Seinų gyventojui laukia lie-* 
tuvių ateinant. |grmo jiems 
lenkų Žiaurumai. B«< to dnr. 
prie lunkų duona lnl>ai paliran- 
go ir pradeda pritrukti maisto, 
įlenkijuje laužii yra duonos; 
dėlto čin viską išporka ir |m- j 
varariiMius h imi hramni ir

E

PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

%
-

SuUivtm pelnėsi duoną tar
naudamas ant Vakari) gele
žinkelio klūpo vvater l>oy. liet 
vakarais ir visais liuostuikinis• K ••••• *•••

Mykolą F. Sullivan’ą. Dauge- 
lis žmomų, vjMič nelietuvių 
mirštu Chicagoje: aj»io juos 
nieko nerašome. Bet SuUivan'- 
n* išrodo minėtinas, viena, 
dėlto, kad jis pasižymėjo vie
šame šio miesto gyvenime, 
antra, dėlto, knd' ji< žemai ir žymėjo sąžiningumu. Tapęs- 
vargingai pradėjęs gyvenu* 
darbštumu, ištverme ir suina- 
ningumti iškilo į pirmnsias 
didžiojo miesto veikėjų eiles.

Amerikoj!- tat pasitaiko 
tankinu negu Eurojioje, bet iš 
mažo kildami augštyn veikė
jai dažj-iaus’mi netenku tąži- 
nčs. o upic augėlesnių bei gra
žesnių pažiūrų ir įsitikinimų 
išdnhojirnę nėra ką nei kn!. 
b<>ti. M. F. SuUivan’as retas 
buvo ir Amerikoje tuomi. kud 
iš mužv iškildamas angštai są
žinės neprastojo, ir dagi išlai
kė, arba įgijo, gražių pažiūrų 
ir ji Pikhnmų.

... ------------------------------------

mokratų juirtijoje nebūtų jmi- 
sidnlinę bnlsai dėl Ueurstu 
luikmši'ių nUimetiina, tai Sul- 
livan’u kandidatas butų lai-

makinori. Galų gnle jum pasi
sekė užbaigti teisių mokslų 
universitete ir 1897 nt jis tAP“ 
ml vok u t u. «lis buvo gunęs 1869 
m.; tai-gi mokslus užbaigė 28 
metus eidamas.

Kaipo teisininkus jis jnsi-

ajiskriėio jirokurntorinus pn- 
gclbininkn jis veikliai ir sii- 
nuuūiųpu kovojo prieš vagis 
bei žmogžudžius. J u nuojiel- 
uais tujiu sugauti ir skaudžiui 
nubausti žmogžudžiu i Kori 
Dour ir lx>lyd Bopji.

Sullivnn’ns jw?ižyni*jo ir 
politikoje. J U savu o pikui į 
aUtor-ivo Ulinojaun KouftHu- 
rjjo* Konvencijoje Jis rėmė 
iiucijatyvos ir refereuduino 
sumanymų. Šiaip Suvienytų 
Valstijų jx)litikoje jis buvo 
vieuu.- iš Ftamhiausių Chicą- 
goje dejuok ratų partijos vci-

mėjęs rinkimus.

A. u. Sullivaa’as buvo iš tų 
žmonių, kurių ilgai pasigenda 
pergyvenusioji juos. Tas pat.* 
Chicago Hendd and Exami- 
ncr. kuris tnip nesenai suga
dino paskutinį stambųjį Sul- 
livnn’n politiškąjį darbų, da
bar rašo: “Mr. Sullivan in his 
firtv yiiirs of life pluvod wo!l 
bis puri. ,Tlu- llerald and Exa 
ininėr pay» Iri Imte tn bis na*- 
mury, t. y. Pjbullivan per 
ponkuiadešimts savo gyveni
mo metų gi nti atliko savo da
lį. Urruld and Fhsmtucr pu 
gerbia jo atmintį”. Jų pager
bia ir “Draugas”.

Viri žino, kad “Draugo' 
redakcija priisuj-tu Knkščio- 
nijte tuoksiu. Teėjau* kiekvie
nus abejojantis apie Kristų, ar 
pievų, ^]i »vo abejoneiš- mShmįHPI 

j-uvijųl*- Uavu ncUnti^go vUrbt-
rūvkciju Aiškina tas ubejones muko s.uuu*. Knip tik pradi- 

dftevo TTirkar na- m, mokyklų pabaik.. M. F. už B. M. Si»weit»er’j. dų-|
- i \ *•; y • 4 -<£.<

kčjų. Jis pereitai.’ actais ve .
i*A Vftmnant 4ti «^L mnv. 1

muko 6UUUR. Kaip tik pradi-

tws.s
dė kampaniją už uurflo nnj* Į 
iv rinkinius. Tada jis Movėjo* 

a -•

W*R SAVINOS STAMPS 
|i»t>r^įįr th? " 

L'NlTk& ACO&kA
GOVrUNMJLh’T
■ ■■■■ w .m M

X.

1 -38BE*

vargeliams b»b«i brangu ir 
sunku gauti. Uždarbių nėra, o 
1h> tu lenkų pinigui daug ma
žinti vertė* tnri nž lietuvių ir 
jų nelabai kas nori imti.

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gentinis į Lietuvą pinigų 

jHL-iklanskilc pus mus jųjų kurso. Mes siunčiame 

ginu,, negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.
4

Kursus mainos kasdien. Rašykite Šiandien:

pi

Centralis Bendras Lietuviu Bankas
Oenlraa: 32-34 Cross Str., Borton, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadway. S. Boston, Mass.
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NEPAPRASTA PROGA
l'ciuuiUora* M*nua naru u. Ir trtulAalieiua iluuJu*. moa ak v; i nu tuo 

pinigu, »nt laimi l"DF>*ų ikirru- ba jokit) liknSuio.
rilnaa informacija* ■alima rauti kaa l’lrmadu-nj nt><> 7UW ,«L 

»*k. Iki a »ol. vak^ Av. uJraio purapUlnūjc »v*UU»*in. K1* *«»»• ei**** 
ir A abu m a«»au«. arba paa BaadrovA, vaMybą. *-

V-ii..— -----------------,į», ą. „

laipkriėio 27 d. Kcinum** bu
vo iš Varšuvos įlelrgutas Mū
ry an Kr»KWwski <iel naujos 
demarkacijos linijų*. Menama, 
kad ta uuujoji linijų busianti 
A * limsta vo kaiialas. Jm,h ht.v*i 
pifjiusakolos skriuudus jnvla- 
rytos J. K. vyskupui, kiuiigauu? 
ir seminarijai, nekaltų kunigų 
šmeižiliu*, gimunsijų ir prie
glaudos išgr.ovunas. klaidi n- 
gus lenkų vaidininkų žinios ve- 
žumoH į Vuršavų.

Eina pns mus' giuatas, kad 
lenkų kareiviai lietuvių Imisini 
bijų. Iš Syiun buvo vienų kartų 
bvsircngitf išeiti, d vurinin* 
kni susirinkę prikulbiiię juos 
likit

Liet mos ■ kiueivi jui < labu r 
pant*kc ruinusti Beringotūiu- 
knf. kitaip saknnt. vokiedta. 
kurie iki šiol aibinę buvų 
ftiauliu* ir Eeiuniciur. Kruus- 
tvtis iš Lietuvos, nors įlaug 
kartų būvu raulėję, vs ncm»i**- 
jo. Jų U*u r*ų j 40 tukstanrpi 
1 .i-»« Is* 1‘uėmš R-

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association

Jurai* Žako. l*1rrn.. P. Baltuli*. Itait.. H. SciOnckta. iMm.. !' 
t alau A»eauc. 3M1 So. lialvud St. **25 Aulnjrn Aveaur.

Vienalum: Amsr. ktilisriais įtiekę ir pašaipos laikiažžU 

"PERKŪNAS" 
ličiu* kult tetai inėne»Į. Leidžia garai * Perkūno' Bendrin ė. 
Vžaivikyk 'Perkūną* tuojau. Perkūnui tliuvaifiiui nenusidėk.

Prenumeratos kaina
Metams: SL50; pusmečiui 85 centai; pavienis numerui 15 
centų ‘Perkūno’ Bendrovės šoras $10 00.

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė, Delroit, Mich. 
I*inu*> 'Pcrliuna* nuinort* i**jo h. MM*i<i>M

TvtKuaųf ,-rvUri>lin|>k*oi* ^siu*u*4 Aixurikv« hdut.ų i«|)uu*|, 
IMM-tal. cUlinlnk'il. Ivaireaniii Ir irtuaMMo UikraAMo n*raut viauao 
tMaMlhJ.

* a

UETUVBKOS GAIDOS.
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ir brimų Ši.nilm*.,
rtt»r :t«Ha»iukvp-r,t
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I LIETUVIAI AMERIKOJE?!
4*.---- -- . , ............ .. ■ .į{.

CLEVELAND OHIO. Į sų ausLs. Maloniai ji yra gabi 
scenos mėgėja, gražini varto
ja1 savo prigimtų hetuviikn 
knllų)

Tntrovo rolę lošė p. Jo
nus Vilimas. Nora silpnai mo
kėjo savo rolę, liet nndavimai 
buvo geri ir tas pridengė pir
mų r r ilk ūmų. (Po vaidinimui 
programa vedėja pranešė, kad 
p. Vilimas, atsisakius p. Žiekai- 
ciui, vos dvi dieni mokinosi 
taip ilgų rolę. Tat yulyginu.o 
kiek laiko mokinosi su tokia ro
le, tai laimi gerai atliko). Jo 
MMAžūri buvo aiškiai girdėti.

Du Rnchorta—j. Stankus 
*..*’*•• *v^nr^vvr»

Htokavo.
Knsimiero—S. Žylius gerai 

ir gyvai, ir jausmingai loėė. 
Anteimo—i. K. Snkaiatisktis 

labai puikiai nudavė kidinj se- 
nukii. Jo knllrn griaudeno visų 
publikų, bet smuikų goriau 
griežė ant aštuonioliktos. Bi
liūnui, čia scena nebuvo tam 
pritaikinta kaip .eiuii. Kiti vi
si lošėjai, k. t. kareiviui: Vol- 
kas ir Banis. taip-gi tremtiniui: 
P. Karšis, K. Žerumskas, K. 
Kilkius, Čemerys ir Pumputis 
savo roles gerai atliko.

(iarbč L. V. 36 kp. lošėjams, 
l- ypač p. Z. itatalauskienei u> 
jos gabų lošimų ir kitų išniuki- 
nimų. Kiek num teko matyti 
įvairių kuopų L. V. artistu? lo
šiant. manau Brightoiųmrkie- 
čiai jdrmdje vietojo stori.

Jei dar kaine statys ‘‘^Sibiro 
Žvaigždę," tai lietuviai, kurie 
nesate* matę, stengkitės puma- 
trti. Afras.

Kasinis lietuvių susirinkimas 
Lietuvos paskolos reikalu.

M ūsų kulouijus lietuviai ir-gi 
nc[Misilioka nuo kitų kolonijų. 
Lietuvos ]his kolos vykininie 
lietuviuose yra gvrn sutartis, 
tat ir darbus gul atuoS geras 
pasekmes. Katalikai su tauti
ninkais tuo reikalu liendrai 
veikia. Komisijti darbuojasi, 
kad kuopascknnngiautda pri
ėjus prie tikro darbo. Tam tik
slui sausio 16 d. šaukia visų 
clevelniuliečių lietuvių bendrų 

jus reikalų, bus Įtrinkta vaidy
ba tvarkyti Lietuvos piu*fe<‘b.‘* 
bonus.

Susirinkimi^ šaukiamus į 
Moosv Cluh sv«*tninę, 1(KM> 
Valant nve_ 7 vnl. vakare.

GeistiiiH, kad clevciandiečiai 
skaitlingai dalyvautų tame su. 
sirinkime, nes ji? los svarbių 
rolę dėl iuųs nuvargintos tėvy
nės. .Jei visi dirbsimo, dauginu 
pnrduosiiu bonų ir didesnė bus 
Lietuvai nauda.

Todėl jiasirodykiiiK* tikrais 
tėvynainiais ir rėmėjai* savo 
tėvynės ir valdžius. Clevelan-
diecini nevyki jau pusi rodė tik- 
r«i»< minate. 8mm<- momente ir
gi pasirotlyldiiM* tikrais pain
iotais.

Susirinkime kalbi*? kun. V. 
G. Vilkutnitis ir Dr. J. Šimu- 
JiniiM^ s)

Kviečiame ko* įmiginusia nt- 
silntikvti.

M. J. S.

CICERO, ILL.
NE W ARK. N. J.

REIKALINGI LEIBERIAI

Dėl foundres, darbas pašto 
vus. Atsišaukite

Link Beit Co. 
39-ta ir Stovvart Avė.

PAIEŠKO
I»AI KABOJIMAS IA LIETt.VOH.
Kun. 8t*ntala*u latumnaa, pauto- 

** Hiu btullUI Juo»r ■ 
Mvveoautiatu. kad ..." __  .
kl i e bakam o Ir soriiuv kad eole «n- 
*»

JuiiygL Kiurti*, u J o 
utvi v|«i dur HV«I- 
‘-- J

var»*ytuiU0l tlm* sutratu: 
Kk-bomil l«lmanul

JiMM.ui Hairno Apgkr.
Lllluutnta

PAIEŠKOJIMAM Ik LIKTI'VOS.
Julijona* (Juta uotam |i*rtn«niu l* 

Kauno rub. Skaudvilė* AtivkrlJio 
Kaltinėnų parap. pairjko aavo bro
lio Jono Ouiauako kurta prie* karo 
gyveno ChiragoJ ant Mortran putvo*. 
Ka* apie Ji Hn.Ho arba ji* pala lai 
ataiAaukta pa* mase randasi ta* laiš
ku*.

,lKi*ta JUlk-nr.
c »VT.r,rt4 *»W rfOripn Ui

PARSIDUODA
l*v>rju tonų nauja* murmi* namu* 

au krautuvėm* ir pojryvcnlinnia turi 
būti t*o t duota* tuokiu* dideli* b*r- 
Renoa. tiaminai ant N. W. kampo 
>0.|n* ir ftarrainaintu Avė. u taikau- 
kit:

IL N. KOMES. 
240« lauarcncr Are. 

Telefoną*. Itin ct><*«M>o<t atai

P XI t Si Iii Ol»A III ( ULSt IH 
GBOCUUti

lUlvkaatie* kad aavlnlnkaa truui- 
lalku turi Iteroliiiuti ) IJi-tuv*.

Nor.ntivjl

t*
pu
Ulani* yra cuah Ir Retoj riel«.J. <ų. 
ovcatojn visokių uutų 
poro* pruyu* * talka u kito
I70S X. Huyur *«cų tlikniRu. Ul. 
Arlm TolrlouuokHr Uutubokll 2315

PARSIDUODA. < 
ap 
pa

bučorne ir grocerne liet, 
gyventoj vieloj. Pricinšti 
(irsite unt vietos. Atsišaukite:

J. Naudžiūnas.
4064 S. Artesian Avė.

System

t
S. D. LACHAWICZ

l.lrtus,. <l|*borta* i^larnAlUu. laldo- 
*Mr*«* ko V'V"*!**** «•<*» ■» imUllu *!•
■tteukii. o iii*** x*rt>n hvitli. uioaMlhtl 

2314 W. 23 PI. Chicago, III.
T*4. cnital 31 M.

1“

WAUKEGAN. ILL.

TelrliHMi vvdiinas ir jo <i|»erarija naknotnct nes
tovi ant vietok .Jį negali stoiMi ant vi*»tns. 
l'iL'-itikėjimoi- kuki žuiiiib*- turi ant .jo kid|><> 
faktorius imisų komervijoj. iiidii*irij«ū ne- 
duodu jum laiko ant p ibio.

šj Llidėjj Kan* padarė daug trukumų nes ma 
terijoloj, buvo vartojamas kitiems daly
kams. Dabar kadangi kan* jau pa-*ihiiigė 
Heli Sysh*in plianuoja praleisti $r2.\BOO.UiM) 
imt nuujos konstrukcijos kuri bus gatavu j 
• Iii metu?, taip kml pasivarius pinnin kud 
ir vėl irnlėtų

“t O ’.
pAtnrnnuti žmonijai visuose

taip sutaisytos knd apsiūto- 
kumos )mkvliitmo> žmonijai

Kainos tini būti 
kėlų. Bet. šios

* «1»‘l Jiintnijoš gerovės Telefono putaituivimiis
yni viešus patarnavimas ir turi būti iižhtiku- 
iiuis neatsižvelgiant kiek kainuotų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

□C9EKSL . 'J*«aX2 .TiU M

"=j

I

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS ■nrrvvis

Q»*lytoJ** lt < hlr*rrr** 
>*wlMl* **vv CT.nlmo rt«t* | 

tiri, M u* l**rtl.
nu w. pnl mn*L.
T.l. McKinie, 5<> 

OOM» i:»l W. 411b K- 
K> I, lv«*d rvt.l

V*las<1 o*: 1* r»l. Iki 3 po pinų. 4:M Iki 
l.»» »*k*r. NnUllami* * Iki U rytai* 

Trt n*ox,*m t<*
■».

>K11-

Dr. M. StuDnicki*
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILUNO3S
THefoo** Yanl* 5U33

VataoUit*; — t Iki 11 IS ryta. 
* po ptaltj Iki I rak. NadiUta- 
toli nuo ti Ikt * vai. vakaro.

- --------------- -iX

M
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Zjį \ Uždirbk 
?35iki550 

į savaitę
Klrp«Jl*l ir krtau<*l*i yra rvlkatau- 

Jntnl vtauomeL Ji« turi trumpa* t*, 
landa* ir lengva durta.

Mr* Uuliiuc Jų* Hmukytl lio įlaibo 
) trumpa laika dlrnotul* ar vakarai*, 
ul mala kulną. Kpecljalta skyrių* 
niekiuimo ant aluvnu.ų I’ovar mali
nu.

Pn ”*11101 nvutrntrtk. k*<1 r*ri»u 
».**• «ai»ta» tavo a*iltlul >l» taATU- 
NJC- vi»u» neumrumiu
«utir*k.nluiL o ta* retakta. kad rei- 
kia panieki n u r.on*. Varduodama 
Mu. visu* aptlokorlua

MASTER SCHOOL,
J. F. Kasulcka. PcnlėUnb

190 N. Statė Str.
Kauip. laike Gat. 4 luboi 
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V. W. RUTKAUSKAS ADVfWAT4<?
V.xla llita. VImmmc litatBOH'

< iftau l» Vln. W~«i j J t
SB XV. UAKKIMUTOM HTKEET

Kambarį- OO0
*7*1 Centrai 5171

Gyvctilnut**. SIS W. 33nl SL
TcL Tarti* 40*1 I 

X

« 
= 
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Dr. L E MAKARAS 
l.U-tuil, G/dylujM ir CliininnM
li«.l«*.lr ta-a* *•. Mlrtaroa A>«. 

Trlrf*a>» 1-ullm.n MI Ir 1‘ullm** HM j 
Chk-agitJ: 4&1& Km- M'ood SU.

TIK kH»rrrw «»IimLp cmm* SU* u.» • .ut»
TeivfoMt Tarti m.

X

X

------------- -- ------------------------------------ 1

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja 21 melai 

Ofisu 314h bu. Morkau SL 
Ki-rti- 33 rv M., CUIoųp>. IU. 

SPECIJAL1STA8 
Motcrikkų. VjrrUkų, taipgi eliro 

nltkų ligų.
01*180 VALANDOS: Nuo > ryto 
iki 10. nuo 13 iki X po plot. nuo o

Iki k valandai vakar*.

įT StjkttnidlrHyje. smirdu -4 d., 
š. uu, L. Vyčių 36 kp. blaU* čia 
scenoje trijų aktų, keturių ati
dengimų dramų — “Sibiro 
Žvaigždy.’’

6is veikalas yra laimi jaus- 
miagub ir graudu? savyje, gry
na kalba skambėjo maloniai, <> 
žodžiai, išsiverždami iŠ artistų 
lupų, neskriejo oran,' kaip 
vėjo pučiama pluukbiia, bet ra- 
do t<au vietų žmunių lietuvių 
širdyse. Daugumos kaip mote
rį}, luip ir vyrų akyse matėsi 
niūros. Jiems priminė, kada jų 
seneliai, gnl broliai, gal tėve- 
Hai, lietuviai, vargo tuose ty
mose* ištrenUi iš tsavo tėvynės.

Nors |p|ė .Jakai t ė, vakaro 
vedėju, pirm prutleaiimt vaidi
nimų. prašė publikos (mat .ji, 
turimi, atjautė), kad ramiai 
užailaikytų, net* kitaip, sakė, 
mes tų taip gražų jierstatymų 
sudarkysime. Jai kalbant pab-

StiUMio 5 <L L.- D. S. 14 kp. 
buvo surengti.** prakallms S6 
programų. Kalbėjo p. F. Kuui- 
zis, •• 1 >«i ridinu ko” admiuistra 
torius.

P-1Č4 Gribaitėa iš Paterson, 
N. "J. viena paskambino pija- 
nu, kita solo pndainuvo keletu 
dainelių.

Solo dainavo taip-gi ir vieti
nė ilniuiiiinkė, p-lė E. Bradų- 
uiutė. Pijami jai pritarė p-lė 
G ri bailė.

Žmonių prakalbošua susi
rinko mpenbiugiaiisiH Keikia 
pasakyti, kad p. Knoižis gana 
gerai, aiškiai ir visiems bu- 
prantamui gali kalbėti nĮiie 
įlarbiuiukų reikalus. Darbiniu- 
kų kuo|MMi Tryniui gali jam run
gti maršrutę.

Didelis Susirinkimas.

Įvyks Nedėlioję, 18 d., sau
sio 1920 m.. Lietuvių avėtai 
nėję, Lincoln ir 9 gatvė 3 vol. 
po piety. Wankegan. Dl. Įžan
ga liuosa. Kolektos taippat ne 
bus.

Kviečia visus skaitlingai su- 
sinnkli. Komitetas.

(Apgarsinimus).

VAKARINE MOKYKLA

Ut-ruiiMui* bu*ha piMiuntnnu pirngij Lietuvon, lai Ll<-tuvos Puštų 
Ženklui (marins kuri*s >ru aiyri|04 iš Li<-tuvis< kad umcrikiičun nn- 
aipirkų pilėtų jiumijrii Mvicuncnn* netik dėl laiškų, bet ir ilidssuę au-

Kiekviojuis |n r..utitis Lietuvos Paštai jankių iivuuižiiiii kaip už ■*> nuk
autu* isiiinn j'idniilijiiiui. kurt nusiiuiltM Metiivun ka l-tll XII .
I’iisto Ii.idT'ja* !. *<•'** \ ;,t*pin p. | *:» gyvai* piut^iia f'itįbi iirlm 
Ižilinn* alaitv**-.

r<udazv)iklini i.a šatnkuj k.ninj: |><> 10, lū. 20, ;M, 40. .*>0 ir I>U skun
kų, taipgi (>** r |hi j unksinus Mena, (loti skalikų su Jani auksini)). 
Pandduud.-: jio 23 reninu už auksam;.

Liciiiviu* Paštu ieaklui parsaliHM lik iki .11 d. Kovu, j'.rjo m. Mažiau 
knip už vieną .lolb'rj nuirkių ucmunčiarac.

Iteikiiiaiikiti vietiniuiM- Tnutas Fondo skyriiKMC arlm pa* <x-ulru M*k- 
I returių.

K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
ttmuiKiiiiiiiiiiiiuuiMiuituiiiiiiitntiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiinii

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

x
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CICERO, ILL

Sekmadienyje. sausio 18 d

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETI VIS ADVOKATAS 
4512 8. U'OOD STREET 

CHICAGO.

k

rieūrnvmi* nuv r ia, i ikt prtn.
TelafcDu Tard* 447

- I

Mka taip nutilo tr viai ziumia 
tni j jų mds suk»*: “Taip“... 
Urt tava truputi kitaip.

Vargu* su uiamutmiBs. kad 
greitai pamiršta kur esu ir 

itna rikdytios «u vahuiū. Lyg 
tyčia, kuomet lošėjui geriausi 
ir veikalai perstulcmi gražiau- 
ai, tooiuot daugmu^iu vuikų 
■sUiinešuma nor? ir šalčiausiu 
britų.

šiuo kartu vis-gi dar iteHo* 
grnumu laivu, nes iv* dvi mu- 
tuios turėjo rikdyūes, lutus tu- 
utim užteikė. Tas. žiimjąa, pri , 
JŠgus- nuo motinu Krrirtftmi 
v<ikų apiaejum*- M arUbUųjįt 
tafnažai kepki* jnkiyti savo 

Ninn» nubūta labai

Lrayjriuma—je J. įtarta ge
rai U& tik rolę liu\-> pamir
kęs. Geram lutėjo mokėti rolę 

f dalto. kad jau trečių žygį lošė.

v

• •««-. aow* •*••**•%*•»t • ••••♦ f*»* tr**’ ——r—•
J Antano parnp. svetainėje, bus

K

Angliškos Kalbos.

KlinMHi prasidės patuktėlio vu. 
kure, šaudo 19 d.. 1920 iil. 8 vnl. 
Bus uiukitiiuiut puarddio ir k<u- 
vergu vakarais.

M

draiigijų ir kuopų prikiuusun- i 
rių prie Knt. Vicnyla* ir puru- ] 
pijos iHniirinktniu*- reikale nn- j 
kimo atstovo j L. K. K F»*de- ! 
radjtMH* Tarybos Kiiva/davuiv/, ! 
kuris lam sausio 27 ir 28 d., 
PH4«lmrgh. I*s.

K viekui Kat. Vienybei H 
skyrius per Valdytų.

HOMESTEAD. PA.

"Mirga" scenoje.

j Sekmadienyje, bamdo 18 d., 
vakare, Canirįfiv Libiaij avė-

, Uinčje. bu* vaidinta "Mirga." 
Veikalas "Mirga" perstatė 

vyiruio mukus. Tokis dniuiin
veiknlair, kaip šitos pinrm 
knrtų recnoji* Piltjdnirghu upj- 
iinkėj.

Tai-gi vist, kam tik aplinky
bė* teis. įtritenkykit.

___ ii "5 - • — - -- ----------

Jaunuli Vytė.’

L. Narmontaitė.
3333 l'aruclt .!•»>. ctlksųcu. IIL 

Trk-«UM*. UuuJeianl U»33

Į DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St

Knni|i. HI CuuH 
Ur-. 13311 *•*•«■*

* Ttf.tcnn i^Bcrc
CCm* Cuxra 47 

, KAI4LVHE LIETI* VUILM • 
---------. —  ------------- --—iii

■ - —> jr-
.* (*_ A VA \ AA.-. » XAA A

T,lr4MU*- M- *
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dcntislas ;
ff. 10637 Ho. MiebUpuų Araavo 
ė IomO. ul

VOlASiMJSl » tai » vakar*.
X- X tf-<- < rf-

I

I 
i

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

3« bl>. LA MALLE HTKEKT 
Uyranlmo Tel Humboldt *7

Vakarai* S»!l W. tS-nd Slraot 
Tai. Recbw*ii CB*i 

CHJCAOO. l^U

I

X

4
Krald. 033 So. A-hl'JKl lUv. Uliicaso. 

Telt-faua* Haymariu-t 3.-.11 

DR. A. A. ROTH, 
IIumm gydytoja* ir ciilrurira** 
HivlJaltaCa* Moti-rUkv. Vyriokų 
Valkty ir »l»ų <tan>ui*kų lipų 

un«a«: Ufri Hm llalolcd Hi.. CbtaOBU 
lrkfuivi« tiru n-r IMP3

VaiJANDAM: 10—11 ryto 3—3 I“ 
Jucių 7—4 rak. KcdHkitnb JO—13 <1.

I

<4 
X

I

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
3301 Mr»l 331X1 SI.

Kampa* K. lajvlll KL 
Tvlclutvu* l'mtal 4X32 
Vuland<u )—« ir 7 Iki V takui*.

«
31II U. Ulld M. 

TiOfona* M< Kinta* 0*4 
VUando*. iki 10 liiita

KCMHltDyJllt

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

—■
A*, AUOMAS A. MAKALAI BKAS, hEKAHClAl 11AAAU. '

A* labai alrmu P«r > metu*. nu*iabnt-Jp* ptlralt* buvo. Dtapap- 
aij*. nerlrmiru** pilvelio, nualabnljitnu. Kraujo, takotų Ner«a ir 
abalna* lipiku nuatojunu vtao kūno, ir buvau nuato.'p* tllllaa, kad 
l>*(yv*n*>ta Vlaur laUtotau *au papalboa. nq*l<ail< Joa vioul* Ameri
koj tr ui ruboliy, bet niekur ne<*rau «avo are Ik* tai pagelta**

Tlel kada pareikalavau KaJutara* raunu. Hi t torio. Kraujo valyto
jų. NenalMM, lakoti; ir rxun»UE.-.-.c jr-suolta, ta: pr> r-rwto«*—• 
mtaHo* ayduolėa pradėjo mano pllvaa ataivavL <it.. >. w
Kraujo* Uarvale. Kerrat 4-m* »tiprl*i dirbu, lakotai ktMga-u. aiau- 
manam** pranyko, tantalai nabetaule po kruutm. Vidurių rtttma* 
t įtark o po ufmuftitnui viaų Jitax B*-<iu * mėneuMy l*<*rd*vau ka* aa- 
raita pu butali Halutara*. nutaria, tr po 1 min. aavo pavcjkala pa
mačiau tok) atartum* kaip tarp di*«ir>* ir nokti**. *’ _ * 
atnaslal ir «au Įtakotu** Ir 1400 uykly dėkoju 8*1 u tara* mylimų re- 
radėjui Ir tinklu vtaalma oavo dr*u<au>> kreipti** pne Halutara*:

•X

buteli Halutara*. 
atartum* t_ 

linkiui** 
vi*«lui»

1
- saku**.

HoJuura*
pn*

Itabar Jaučluo* 41S W. Marln Mr.
PoltavlUc. Faama.

DAUTARAS.
|M4HAW • •O-l

■K

DIDŽIAUSIA ĮIETUVim KRAUTUVE CHICAGOJE

Su

E

X-

v:*onua haomla priima ooo
Nuo ( Ikt 14 rak ryto
Nuo 1 iki 3 rak po platu
Nuo * Iki * ral. vakaro.

ė

Telefoną* INI Ubu a €•

DR. W. A. MAJOR
OrDYTOJAS U4

CiUKLHGAfc
ottaa* 11711 Mlchlcaa Ar*.

Adrnoa 4:34 tkt • llrytu — 1 Ikt 
> po platų — • iki rakar*.
Nodėlloml* nua 1* 'kl 11 Mrrta

■a

——a—>

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

1*40 w. «Tlk «u

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIK.ALO
Musu krautuvė- vieno iš didžiausių Chicagoje
Pantnudoin už žmbuiimiij kuinų, kur kitur taip ucg*u«. 

MpHindių hiukanm drukunti ir ofino darbatu? yra naujau 
rioa nuuioa. ližiaikum viaokia-. I—'jodžiua, Ledu*, Uiubi- 
nuu tr damaauMiuaj giatuaiuuiM miu****** «-s*vtw»ui « 
kuiKvituuų aarUmaų, ūZūiOuikų iratikų ir praeitų Sdir- 
byočių. Balalaikų, gitarų ir amuikij. kokių tik reikia. Dir- 
biunn visokiu* trakiu* drau*>*utnDvi, tuiamnc loikrodiiua ir 
Slankai likti* u*«rumei>ttNi atsainumui

Steponas P. Kazluwskt

--------------------—M 
TeL Drovnr 7043 Dr* C. Z. Vezehs 

LIETI VIS įMOTriSTAN 
Valanda* auo 0 ryta- Iki * vak.

NvdfUomi* pAg«l autoriui* 
4*. IJ bO. AaULANI* tlLME 

arti 41.Um Gatvė*
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4 DRAUGAS

te
Į CHICAGOJE. ,
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, drabužiai eina bran

_______ GYN.

PRANEŠIMAS.

Ketvirtadienis, sausis 14 
Sv. Povilas atsisk.

Penktadienis, sausis 16 
šv. Marcelis p. Priscila.

d.,

Tame klausime Chicagoje yra 
konferencija.

CHICAGOJE PAKYLA 
INFLUENZA.

Gyventojai perspėjami 
persišaldymą.

prieš:

Grcat UikvM stovykloje np. 
eirėiškė influonzos epidemija. 
Pa-kelbtn kvarantana. I j niky 
H-yUi Al ii Fili) H-
kmns uždrausta apleisti sto
vyklą.

(Iiicngos sveikumo komisi- 
jonierius Dr. Robertson pra- 
neša, jog ir Chirngnje ima 
sinimti influenza.

Per pniėjn>ins septynias 
dienns pninvšta npie 15S sn- 
sirgimus. 14 žmonių mirė.

Užpraeitų trociniiienj pra
nešta 2 susirgimu. Ant ryto
jaus pranešta jnu 13 naujų. 
Penktadienį — 27. Praėjusį' 
pirmadienį jau 42. Gi praėju
sį antradienį buvo .50 naują 
snsirgimų.

Plaučių liga irgi platinasi. 
Per praėjusias .septynias dic- 
lĘKS pranešta apiP 335 su-ii gi
mus. Tuo laikotarpiu mirė 74 

* lntonč<.
Dr. Robertson snšnukin kon-

1 ferencijon sveikumo departn- 
mento gydytojus. Bus taria
masi apie priemones.

Komisijonieritis perepčjn 
žmones saugot ies pendžaldy- 
mo. kojas laikvti sausas ir šil-- w * - i

E »«*•

5* ’
MAJORAS STOVI UŽ RE- 

"organizaciją poli 
OJOS.

National Rvtail Chilbicrs* 
Asaociation Chicagnje turi 
konferencijų. Iš visos šalies 
suvažiavo daugiau 1,000 at
stovų. Aptariamas klausimas, 
kokiuo bildu papiginti dra
bužius.

Drabužių pirkly^ King iš 
|Seattle štai kaip aiškina dro
bužių |»;iliningimą:
”Mre» gyvename lėktuvų ?- 

(Mat. lėktuvai kvln ntipA- 
lyn). kainos kyla vis augslya 
ir augštyn. Su ateinančiu pa
vasariu drabužini turės jmi- 
brangli dauginu nuo 25 ligi 40 
nuošimčių.

"Pabrangimui yra įvairių 
priežasčių. Svarbiausioji 
lai pmlidinimas užmokesti?# 
darbininkams.

“Nuo 1914 metų darbas pa
brango 275 įmošimčiais.

“Kita priežastis — tni su
mažinimas skait linus darbo 
valiimlų. Darbo savaitė prie 
drabužių sumažinta nuo 54 
valandų ligi 44.

*• Pagalinus puti gelumbė’ 
pabniugusi. Austndijo^ vilna, 
iš kurios daromos geriausios 
rųsies geluinlH>s, Ulip-pnt žy
mini pabrango. Pirm korės 
tos vilnos svarui buvo mokn- 
mn $1.15, gi šiandie $4.10.
“Ateinantieji metai bus ki

bai sunkųs drabužių pirkliams. 
Nelengva bus padaryti pinigo, 
kad sudurti galus su galais.

“Žmonės pigiomis prekėmis 
ncpasitaBkhia. Nuolat reika
lauja atų^tesnės njšivs pre
kių.”

Chicagos majoras ’riiunųp 
son sutiko su reorganizacija 
miesto policijos ir patvirtino 
sumanymus. Sunianytiuii vei-j 
kiai bus paduoti miesto tary
bai.

Sulig pienų, miesto policija 
turėtų but |>udalinta į tris 
distriktu*: šiaurinė miesto du-, 
jis, pietinė ir vakarinė. Kiek
vienam distrikfp butų vienas i 
policijos viršininko padėjėjas Į 
turįs atsakomybę prieš patį 
viršininką. Vidnmiestis įme
tu priklausyti pietiniam dis- 
triktui.

Tiems pienams yra daug

senatas pavadinamas 
PENKTUOJU VEŽIMO 

TEKINIU.

Washington sausio 15. — 
(II Aną dieną selinto senatorius 
jj.hilin &bnrp \Villinins iš Missi- 

ssippi valstijos, dvImtuodanVH 
apie vandens spėkos bUių kur
čių tiesą ]msakė selintai.

Pažymėjo, jog paminėtas bi
lius yra lubni svarbus, 
senatoriai neatkreipia 
donios. Nes debatų metu sena
te pasirodė vos tik keliolika 
senatorių. >

“Ši<>s šalies gyventojai”, 
kalbėjo jis, “Inipsniškni arti
nusi prie tos vietos, iš kurios 
butų gulima m*<1 ve jojančiai

Bet
ų ••
1 JI

pritarėjų. Nes, sako, tuomet P^reikabiuti panaikinti srruv 
mieste labjaus butų nnikinn- 
man visoks piktas.

vvAvas/* v\4trn r stva mwtv VdbAAUO VAUU UAŽUV AW w

SAUSINTI" CHICAGO.

Taip tvirtina prohibicijos ko- 
miiijonierių viršininkas.

“štai ėja svarbus bilius. Ir 
niekas j jj neatkreipia domos. 
Reikia pripažinti tiesą Benja
minui Franklinui, katras pa
sakė, jog Suv. Valstijų sena
tu* yni knipir |H*itk1it>’te teki- 
nii vežimui.”

HUGHES PAVADINAMAS 
“TRO VOKIŠKU.”Valdiška- svaigalų prohibi-

F rijo* komiai jonierh] viršinin-
Jum Guylvid tvirtina, jog mie-
stą Chicago “iitisutisiiiti” r.< Kati buvęs augs?tauriojo šalies 
bus lengvn. Prisieis. sako, teismo teisėjas llughes tarė 
smarkiai pasidarbuoti kokius savo žodį už 5 ftocijalistUg nt- 
Wtori.« mpfu®, knd gmifi pagei
daujamų pasekmių.

Gaylord sako, jog čia mies- 
f tas didelis, yrn visokių žmo- 
x nių. Daugelis yra įmirkusių

Albany. N. Y., patino 15.

rform, nepeidžinmns legisla- 
įluron, pavadintas ”pmvokiš
ku.”

PRANEŠIMAS.

“Draugo” Bendrovės šeri- 
ninku susirinkimas bus utar- 
ninkc, Sausio 20 d., 1920 m. 
Šv. Kryžiaus par. svetainėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7:00 vakare. Chicago, III.

“Draugo” Valdyba.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ z

Iš NORTH SIDE.

šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjos vakare prieš Naujus 
ihMiim hnvn srnrenm<io« rpkn 
retį. įspūdžių neminėsiu, ka
dangi anksčiau buvo rašyta, 
tik negalima praleisti nopaini- 
nėjns iiorthridieeių užuojautą 
piakituii’iits dnrimtus. Tnt ir 
šiame vakarėlyje šv. Kazimie
ro Akademijai aukavo Mitin
tieji asmenys:

P. Mureika
A. rrlMinnričietiė $2.00.
Po I dol.: A. Gerdžiunns, J. 

Čepaitis, J. Dcksnis, S. Bitau- 
tns, A. Bnškis, M. Andriuškevi- 
ėin. K. Keleši'iutr, P. Valaitis, 
Pilėną*, J. 1 .*Ixmižiiįskas. kun. 
P. Meškauskas, J. Gerdžiunns, 
O. Jaškulaitė, S. Kregždė, K. 
Rimkus, J. šalna. P. Maskotai- 
tis, A. Rugienius, B. Tarnaitė, 
E. Nausėdienė, B. Naujokiem*, 
A. Btiei'vičin, A. Variliukas- E. 
Preskinienė, E. Nnujnlienė. .1, 
Berkelis,

Smulkių $3.41,
Viso $36.41.
Visiems aukautojams Aka

demijos rėmėjų 3 skyrius taria 
širdingą ačiū. Rėmėja.

Cin telpa surašąs draugijų, 
kurion i-utnrė priklausyti prie
A. 1*. K. K. Federacijos: Rv. 
Mykolo Arkaniolo, Av. Jnoza- 
]m» A pirkinio, Liet. Gieeminhi- 
kų jm) priegloba ftv. Cecilijos. 
Veikdamos iš vieno atneš dide- 
los naudą tautai ir Bažnyčiai.

Malonu hutų, kad ir visos 
kiton draugijos priklausytų.

J. K. Sloksnaitis, 
Kat. Vien, sekretorius.

MUZIKANTAMS.

G< -himni Liet. Muzikantai:— 
Maitinėkite skaitliugni susi

rinkti į repeticijas, kurinis bū
va kiekvieno ketvergo vak. 
Pradžia 7:30 vnl. vak. p. J. 
Skinderio svet., 4523 So. Wood 
gat. Visų lietuvių 
priklausančių prie 
t u va” pribuvimas 
kalingas, kadangi
vnrkvti reguliarižkai repetici
jas. išrinkti atiminint racijų ir 
Įkurti Mum, Klubų ir daug ki
tų svarbių reikalų.

8u pagarba Benas “Lietuva” 
Ant Town of Lake.

muzikantų, 
Beno “Liu- 
butinai rai
tu rime sut-

REIKALAUJA
REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilieriai.
Boilicrių Plovnimi
Anglių Nešejiai

Ketvirtadieni*. <nttris 15 1

Geros pastovios vietas
9 vai. j diena

Atsišaukite Rosm? Slr. ir 
California Avc.

■■ "T
22ra ir Fisk. Gatvių

25th ir Qunrry Gatvių 
Commonuealth Edison Co.

RETRAT.TNfS.

tlitrlm

i

I

Mekanikai prie Viso 
tari Imli geri filleriai, darinis 
viduj.

A įsišauki i c

Union S pečiai Machine Co.
311 W. Anstin Avė.

Beikullncu inrrglnu ar moterį*. ra
li turėt Ir virtu* kūdiki prleabelno 
namų darbo gera mokoriin, marių 
kelmyno) pinui tfrnburių nereikia 
Kreipkite* 
3A4H S. flabtlcd Str. dtlvago.

Menate Laiptai*

Ilciknlingtai muKrys taivirš 16 
metų tinimus dėl Irnirvaus fabri
ko darbo. Prityrimu* šiame tlnrbc 
nrreiknlingna. Darbas pastoms. 
Fabrikus nubūtomis užmdarn aut 
piet.

Continental Can Co., Ine.

5411 W.«6».h Street

l’uintkilc šinurĮaj ar Pietinį vu- 
žiųojau: j karą Hst 63-čšū guire; 
((kirti & Austin) ttanj ilu Centrai 
avriioc, parikiu- du uukua į pietų*.

—

--------rr-
KK! KALINGOS 

75 mergta* 
dėl fabriko darbo 

nuo it ūkto
418 iki $21

American Insulated Wire & 
Cable Co.

954 W. 2 iMt St.

REIKALINGOS MERGINOS.
Mokinti?* už Kuršė*. Kum 

dirbti keno kukiuose už $15.00 
į Nivaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $40 į savaitę 
būdama Nurae, ]rf> kelių savai
čių mokinimo*). Me* pri.-tatoin 
j ĮSmftViuHM

D0UGLA8 PARK H08PITAL 
1900 S K ėdria Avė.

ANT PARDAVIMO 
FARMOS!!

49 akrų tarma juodo* trinr, *n 
budink*)* Ir tn*Mnouil*. pul

ku* aodna*. l& karvių J arkliai S 
kiaule* lt vikių. vi«ka* |tarul<luoa *u 
tarma arba 'inalnyala unl namų Chl- 
caioj

ato

AI«Mntlkll«- pa*
C. ROKMEDCA

W. 33 Str. <11 karo, III.

REIKALINGI VYRAI!
Ar esi užsiganėdinęs su 

darbų?

n? tai Minnudok 
įniko dirbdamas

o uždirbsi didesne alga

savo

savo 
prie

i

k svaigaluose. Ir jie dnr ilgai 
J VRirks. kol federalini agentai Jj

— —t_4Tr* *fvn»a ai immtnu*v«
kum tuos kaltinius, i- katrų Chicagoje teiksis susirinkti

Lietuvo? laisvės Bonų Par
davimo Komitetas, susidūręs 
Kabiukų Vienyiiri užgiriam i

•■■■■BsssHiRssMmsmssisasKmmKiimMMs
b KAPITALAS

$200,000
PFRVPWS 

$25,000
S

3

I

S

i 
I

Už Pinigus Padėtus iki 15 d. Sausio
Mokame Nuošimti Nuo 1-mos Sausio

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus j Parankų Saugų ir Stiprų Lietuvių 
Valstijinj Banką

Banko Turtas Virš $1,900.000.00
z HTiriirM.iH m salofmas. yotvaml Otelo Uaaka* >ra tetp zuptu* ir **u«u» kmp u kmjfc- 

vlrnai dldliauataa banku* vidurntlealrJ. tto* yra V* aMnnnala val»tųtu<-a vuldim* ukaiura ir po 
nuolatine prlr»lur* Htlklmų direktorių ir paarktiitntnt ir palminių banko valdininkų, turinčių 
pht-j fr ilųmetin! patyrimų ba&klnuusr reūcalne*’, Į.’niretml mate Banke amonių *u>lAtl puti, 
irai >rn pilnai oposumu U niekad notrafl luti, nr* bankn* turi arryn* kupttalų. prrvIrMI Ir ne- 
Piulnlintų pelnų nicklanu dnupiau* ludn 3131.999.00. <• au virti Iti *«-rtnlnku aavo turtu duoda 
urpovtnrinm* dnr didran) uttlkrinlmtj — dodtln sakant yra tal įmonių ntu»naln<' tvirto*f 

VTSlftMIMAH riMlię. l'nivarnai Stato Įlanka* aavo dopanltortama ICmolta pinigus ant 
kiekvieno tmrrlknlavlato. nr* banko tumiai yrn akollnaml Uk ant tramp-laikmlų pirmo* IUIumm 
trraranetiu tneeurltl*«l. kuria* nuiImu apvcratl 1 plnirtui kiekvfotiaj valandoj.

Nl’o^lMTIK. Vnlveraal Htet* įlanka* moka ant pndėtų pinigų 1-čių nunMmt). kurj llmok* 
ortui |n**o I knygut* du nyk | motu*. Kuttalo Ir Uepn. in< noalu«w.

I*AHANKI.'MAK VIKTitK fnlvarml Stale Banku* randam labai parankioj ir pririnnniud 
virtoj, rrivatluotl galima t* naų dailų įnirai o J luitai trumpų laikų. Ilalated garvokarial auntuju 
tioaiog pri* banko durų.

VARANKVMAK VA1.ANT»V. Vnlveraal Stato įlanka Valanda* yra' laitai parankia* nrtlk 
biraierlam bet Ir darbininkam. Ranku* -ra atdara* ktuallnn nuo Mtn* vaL ryt* iki S po pietų, 
o Vtarnlnkal* Ir Sultatomia p*r vl*ų dienų Ihl 1:30 raj. vakar*, duodant progų darbininkam* 
atlikti nameniAku* bankiniu* reikalu* b* ataitraukimo nno darbo Ir l>« jokia nuostolio.

HI "SI K A LH ĖJIMAS. VniveraaJ Stato Banke kiekviena* gali *u*lkn)bttt *avo prigimtoj kalboj 
ir utllku MMnenikku* bankiniu* reikalu* be kitų tari'inlnkyatėa.

IIANKINRS KKKYNELJtK. Vnlveraal Stale įlanka* randavo)* bankini* *kr>uelra po 33 09 
mrtam* aunldCJitnuI lJbertr Bond'aų. Dokumentų Ir įvairių brangenybių. Ule* nkrynoUa yra 
apmigote* nuo ugnie* Ir vogtų mnderni*klau*tala Itaiavmala Viprtihom* a trilauki11 ir *pitu- 
rCtl. o tikriname jog burite pilnai utganMIntl saugumu Ir etlprumu

1NVKXTMKNTAI. Jeiru Tamlata norėtum IMduoti aavo pinigu* ant dtdeatlo nnnAitnflo noru 
lionkune yr* mokama, tai me* temintai noriai airtelkrime ištarimų kaip tų padaryti Ir kokia* 
uvaratteipt* t neeurhmt', tūrittt. Maianinmv atej-lannrli lt ,.skalvė?:.

INSl'tlAN«*K SKYRIVK Vnl varnai Hiate įlanka* turi Inaurance ak yrių, kuriame aptlrau- 
nattift* ;r naminiu* rakandu* nnn tumia* gnrutnriaae Ir allprlavaioao tlraUCUo*e (kompaoljo- . 

nei. Jeigu Tani Intų innurnnc* įmiginai, tai atnaujinkite Alamr banko, o Sunite vttmni* ulganAdintL 
1’ATAItIMAS. Vnlvorml Stato Banko valdytu* vlaado* noriai nuteikia kiekvienam aulinukų 

paturimu Jvnlriuoao BnaitnlikutM** rrikaluonu. uttnlgl atalUkmi progai galite drųntnl kreipti* | Uų 
ittrilturljų.

---------------------------------------------- VALDYBA:-----------------------------------------------

JOS. J. EUASL PRESIDENT WM. M. ANTONISEN, VICE-PRES.
JONAS I. BAGDŽIVNAS. V1CEPRES. IR KARTERIUS

UNIVERSAL STATĖ BANK
■ 3252 South Halsted St., 
"~~asMMUiuuiBun»/H
r.i —I!—

S

I

i

Chicago. S

BALIUS
* . .9'

Rengiamas

NORTH - SIDES
13 DRAUGIJŲ

Nedelioj, Sausio-Jan
ATLAS SVET, 1436-40 Emma St.

Labdaringos Sąjungos Naudai.

18 d. 1920

Pradžia 3 vai. po pietų. 
TIKIETAS - 25c
UeilBIAMIKJl ir <}kKHlAM<<MK>M!

Noriu lietuviui ir IJKttvuU<* jau per kelely nt«<tų.turu dirbom* tnm naodlnmim darbui drl aavo tauto* >
padidinltnu. tr naJUalt'ių ir •mnllų K*lbėjltt«o.

Toj l*bd*rmira* Sųjungu* Prlrclaudoj. kuri kati* atimt* llutuvlal Ir llaturaltA* bu* •uklvjaml. 
T<»tel prnfaimr vutua atallaakj'tl j vtrtkntni>t* vakarų Ir parvmtl. tuomi rutnaile paty* aar* Ir mvo tautų, ktirt.vl

mr* prlklanaout*. • KvteCiu |>ralHfIja* ATHTUVAN 3Z .

B88BWaaW3«ni!SBBll!i333!ia3WMWWSSBSBSSBl 
•.’.V.V^.V.W.,.W^ZZ.V.W.V.V^.".V^.".W.W.

lUinojaus Formos.
S2 akru gero* Aatnaa via* dirbama. 

S kamltaMų nauja* tikinu Ir tvaria* 
vilku garlnualoj tvarkoj. Paralduo* 
tt* labai nuSrminta kaina Ir | trum
pa laika. Ka* norit* pirkti malonu, 
kltr ataMaukita Mud ndranų:

P. IVlRSttKA
MO W. 33 Str. I’hicngn, III.

kum tuos šiltiniu*, f“ 
semiami svaignlm nuodai. ’pėtnyčioje 16 sausio 1920 in.

Ypač turtingesnieji laumės 7ųJ0 vakare ftv. Jurgio moky- 
ilgai plaus wu burnas svni- kloję prie 33-čios ir Auburn 
valais. Ne* jie turi pasigaminę gatvės. Posėdis prasidės lygiai 
to akynlimo ilgiems molams (paskirta valanda; meldžiame

NAMAI ANT PARDAVIMO! 
i 3 p*<rruuwu naujas tr.<Clnt«'ns 
. ina*. r»tnrr>lr. fundamente*, ’tlta* Ir 
kalte* vanduo. nteudynCa. r*xa*. kle- 

' ta» medi* Ir kito* |tet*oa. 1 matai 
kaip Matyta*. riB.i* ne«a | metu* 
im 09 l'armduo* nl labai tema pre
ke 13990 09 |r«okM ralkia 31 Ul 09 
lik n*; u* po j H»*t»<M'i pit^anv-
UnkHr, prupene rundarl irti Ar*»- 
«tati AV*.
First Nat. Realty Const. Co. 

ChieafO, DI

nesi vėlinti.
Kviečia Valdyba.
A. D™, 726 W. 18 SL 840 W. 33 8L>.

J?!

liuosn 
mnsų, 
negu dirbtuvėj. Mes r?iknfnu-
jnm<! gerų inti legentiškų. vy
rų dirbti nnohitos arim !iuo- 
sam? nno darlto laike. Atsi
šaukite knstiiena nuo 10 ryte 
iki 5 vai. po j»'.?tų arba Utar- 
ninko Semlrs ir Ketvertro va
karais, sausio 13, ir 14 ir 15 
nno 6”J0 iki 9 vnl. vo- 

tbn-“ki* B;. 3'

J. MOZERIS.

Wm. D. Murdeck & C«.
17 N. La Šalie Str. Chica«o.

* R<wn -10

I
I

į
į
H

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

-. I

»• e I •Pinigus Li
GALIMA SIŲSTL

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje Į
%

■■

100 už $5.00 ^8^
L y. 20 auk&inių už kiekvienų dolicrj.

, Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 
Persrantima Jus Patu KontroGuosite.

Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lictuvų. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausi* ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus de! 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 

AnĮi*vt Įnyri mtmM nricincit? rmciiicmw» I irtmnn ?fl M.ilrcimt
t f « • - • —- ' • - • .——— — -w.« ... - - -r.”' v

s
■■ 
■■

■»
*

H

Lietuviu Prekybos Bendrove ’ ’
Room 505B

I
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