
'4orauqa: 
hililKItcd IHtily SimdayM 

TKKMS ()»• SĮ BSTKUTION 
' 

Ynir S6.00 
^..s;t.5o f 

JSiiiiiuit S2.00 t 
uu upplu'ittion 

/> . 
* \1>S Jie A IDPY 

o., Inc.. 

^S<v y. Ot - 
^ i,,inois- ' 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FIRST EDIT10N 

PIRMOJI LAIDA 

t lisliccl aiul tli>lril>uto<l unrter pormit (No. 1GS), aiUlioii/.od by thc Acf «f Oetober C. 1017, on filo nl tlio Post Offuo of Chlcago. III. Ky tho oi<lcr of llu; Pirsidcnt. A. S. Ilmlcson, Postmastor General. 

KAINA 9 CENTAI 
CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, SAUSIS (JANUARY) 8 D., 1920 M. 

ENTĘRED AS SECONB-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT OHICAGO, 
ILLINOIS INDER THE \ęT OP MARCH 3, 1879. 

METAI-VOL V. 

Bolševikai Neteko 
Dvinsko 

Latviai veikia išvien su 
Lenkais 

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI IŠ 

DVINSKO. 

Prieš juos susijungę latviai 
su lenkais. 

Londonas, sausio* 7.—Bolše-į 
vikai iŠ Maskvos vakar ofici-< 
. . 

! 
jaliai pranešė. joiv j u karino-j 
menė apleidusi miestą Dvi n-j 
>ką. 

' 

j 
Pranešime pažymima, joi** i 

i m »iši» vi kai tai padarę smarkiai 

-paudžiant priešininkui. 

Latviai eina pirmyn. 

Latviu ir lenku armijos, kat- 

ros Dauguvos fronto pradėjo 
olVnsyvą prieš l>o!ševikus, va- j 

r«»i pirmyn. Paėmus Dviuską 
j<»> pasiekė Pskovo geležinkelį. 

Apie tai iravo žinių vietos 

latviu pasiuntinystė. 

Susisiekimas Dvinsko su 

Ryga. 

Paėmus Dviuską. spėjama. ! 

kuoveikiaus Ims atnaujintas ! 

susisiekimas iieležinkeliu šito 

miesto su Kyjra. * 

Kaip šiandie iŠ Dvinsko R y- j 
1:011 turi išvažiuoti pirmutinis; 
traukinis. 

Tokiuo laidu Latvija tiesio-j 
• iniai susisieks <u Lenkija. j- 

Depešojo i latviu pasiunti-Į 
nystę pažymima, j o ir Dvinsko 

uvv«»ntojai džiauicsminirai su- 

tikę pergalėtoju kariuomenę. ; 
i 

Latvių pranešimas. 

Ol'icijalis latviu pranešitlia^i 
toksai: 

"šeštadienio ryte po žiau-į 
raus mūšio mes atėmėm nuo 

bolševikų sodžius Kalkuni, Te-'i 

rifą ir Mishyele; popiečiu per-; 
ėjome Dauguvą ir išmušėm i 

bolševikus iš stoties Liksna. ;1 

Paskui su niusų talkininkais, 

lankais, inojonie Dvinskan. 
"šalo Liksim mes paėmėm i 

šarvuotą traukinį." i 

BOLŠEVIKAI MARJU- 

POLYJ. 

Odessoj'e pakilusi pasiauba. 
— 

Londonas, sausio 7.— lš Mas- 

kvos pranešama, kad bolševi- 

kai pamilo miestą ^larjupol ; 

tios Azovo jūrėmis. 

Marjupol priguli .Tokateri-' 

iioslavo gubernijai, už (50 įny-! 
liit i vakarus nuo Taganrogo. j 

Podraug bolševikai savo j 
pirnešimo pažymi, jog 0<Ieškos 
Imržujns apnykusi pasiauba, : 

kuomet tie nugirdo apie bolše- 
\ i k 11 laimėjimus ir brioviuiąsi 
:mt .Juodųjų jūrių. 
Daugelis Odessos gyventoju ; 

I :'ga i." miesto. Kai-kurie ko- 

iauja i Konstantinopoli. nioko- 
jami augštas kainas už kelio-1 

i 
• • • 

no garlaiviais. 

MŪŠIAI IRKUCKO 

GATVĖSE. 

Konolulu. sausio 7.—Vietos! 
japonų laikraščiui iŠ Tokyo 
>raneš:i»>!a. kad Siberijos mie- i 

•to li kiu-ke, kur laikinai apsi-1 
•lojusi Koleako valdžia, paki-: 
usi tikra revoliucija prieš, 
\olėnką. Seka mūšiai mieštoj 
/atvėsę. 

v i 

Vladivostoke darbininkai i 

tilt aro pakelti streiką prieš ne- 

patenkinantį Kolėako valdv- 

uą. Nutarimas padaryta po 

1 a rl > i n inkų demonst racijų. 
Del streiko suspenduota va- 

inojimas Siberijos geležinke- 
li! pietus nuo Nikolisko. 

Prokuroras Šaukiasi Kongreso 
Pagelbos 

RADIKALAI DUMIA IŠ 

SUV. VALSTIJŲ. 

Agentai apsaugoja Kanados ir 
Meksikos rubežius. 

Washington, sausio 7.—Kuo-' 
met imta krėsti visi miestai iv j 
pakelta kova prieš radikalus, 

daugeli;; pastarųjų, kaip patir- 
ta, nusprendė išsisukti iš agen- 
tu tinklų. Teškomi žymesnieji 
radikalai ir nesurandami. 

Tą išaiškinti galima tik tuo,! 
kad radikalai kame nors slap-! 
>1osi ir laukia progos išdumti 

Meksiknn arba Kanadon. 

šiandi(» tad vienas ir kitas 

rubežius stipriai saugojamas. 
Xenorima, kad radikalai iš- 

dundu ir paskui iš ten grūmo- 

tu Suv. Valstijoms. 

Šaukiasi pagelbon kongreso. 
Kovoti prieš radikalus Teis- 

darystės departamentus sau- j 
kiasi pagelbon kongreso. Ko-į 
vai reikalingos naujos išlaidos, 

reikalingi nauji įstatymai. 

Departamentas pažymi, jog j 
svetimšaliai radikalai gali butj 
deportuojami. Bet vargas su 

namiškiais radikalais. Šitie 

aprūpinami reikalingomis lėšo- 

mis, turi jie išlavintus advo- 

katus. 

Nereikalingas prisidėjimas 
karės departamento. 

Darbo* departamentas pa- j 
skelbė, jog pastaromis dieno- ! 

mis suareštuotiems visur radi-j 
kalams nebus reikalingos nei; 

stovyklos, nei kareivių pagel-! 
ba. 

Darbo departamentas sako, 

jos suareštuotus svetimšalius 

radikalus lokalės valdžios iš- 

klausinos. Paskirtus deportiuo- 

PERDAUG IŠLAIDŽIOS 

SUV. VALSTIJOS. 

Taip sako milijonierius 
Schwab. 

New York, sausio 7. Aną 
dieną, milijonierius Cliarles M. 
Sclnvab oia kalbėdamas pa/v-, 

mojo, jog visa Suv. Valstijų 
nacija pinigus leidžia, kaip 
girtas jurininkas, ir atlieka to- 
lias niekybes, kokiu nekuomet 
nepraktikuota. 

Seh\val> susirinkusiems pa- 

reiškė, jog taip ilgai negalės' 
but. Sako, ateis laikas, kuomet 
šalis už tuos savo darbus turės 

karėiai atsakyti. Persergėjo, 
kad darbdaviai gerai ir tinka- 

mai apsieitu su savo darbinin- 
kais. 

"Mes, pramonininkai," sakė 
jis, "buvome ir esame dideli 

autokratai. Darbininkai neturi 

žmogiškos dalies šios šalies 

gerbuvyj. Apsieikite su darbi-į 
įlinkais gerai. Padarykite juos: 
savo bendrininkais." • 

.Milijonierius Sclnvab gražiai 
nukalba apie darbininkus. Bet j 
jo pasielgimai nekuomet nesu-; 
tinka su tais gražiai pasako-j 
mais žodžiais. 

MATYT. NIEKO NELAIMES j 
ITALIJA. 

Rymo laikraščiai išreiškia 

, abejonę... 

Rymas, sausio 7. — Italijos' 
premjeras X i 11 i lankosi Parv- \ 
y i 11 jo ir Londone ir tenai kon- j 
feruoja su premjerais LJoyd. 
Cieorgp ir Clemenceau Adria-! 
tikos klausime. 

Pareina žinių, jog premjeras 
X i 11 i sutinka visokių klinčių; 
Italijos reikalavus. .Prancūzų! 
spauda skelbia kok;us tai I 

prieš italus atkreij)iamus do-j 
knmentus, kokiais norima <lis-1 

k»edituoti Italijos veikimą ka- 

rės metu. 

Svarbiausias Italijai prie- 
kaištas, jog ji karė< metu buk] 
norėjusi padaryti atskiriu tai- 

ką su Austrija, kuomet austrų- 
vokiečių armijos briovėsi Ve- 

necijos lygumas. 

POTVINIS PRANCŪZIJOJE. 

Išsiliejo upė Seine. 

Paryžius, sausio 7.—Tšsilie-j 
11 s i upė Seine vakar pasiekė j 
audriausio laipsnio. 7 tuk- 

siančiai gyventoju laikinai ne- 
teko pastogės. 
Be šito potvinis užliejo ]vai- 

ku rias darbo įstaigas. 2l-,C09į 
darbininkų tuo tarpu neteko \ 

avsiėiuiiiiO. 
Oro biuras paskelbt', kad jei j 

patarnaus sausas oras, ligi sa-'; 
va i t ės pabaigos vanduo nu-! 

?lugs ir viskas bus normaliai, j 

PRANCŪZIJOS PREZIDEN-i 
TAS BUS RENKAMAS 

SAUSIO l7. 

* j 1 

Paryžius, sausio 7.—Prnncu- 
sijos ministerių kabinetas nu- j 

-prendė, jog naujas šalies pre- 
zidentas bus renkamas sausio 

ti pasius New Yorkan. Tenai 

jie bus pavesti immigracijos 
komisijonieriui. 

PADARYTA KRATA RUSŲ 
'LAIKRAŠČIO IŠLEIS- 

, TUVĖJE. 

Suimta 15 žmonių. 

New York, sausio 8. — 

Teisdarystės departamento; 
-agentai padaro kratą čia ru- 

su bolševikų laikraščio "Novii 
M ir" išleistuvėj ir ofisuose. 

Suareštuota H vyrų ir vie-' 

na moteriška, katrie buvo su-1 
sirinko komunistų darbo pa r-!; 
ti.jos susirinkimai). 

Be to, agentai atrado lapeliu 
su tukstam-iu komunistų pa- 

vardžių, gyvenančių įvairiose 
' 

S. Valstijų dalyse. 
r 

Atvežta komunistų. 

Tuo metu, kuomet laikraš- • 

čio išleistuvėj buvo atliekama 
krata, salon Kilis nugabenta 

daugiau .">7 komunistai suo-.' 

kalbininkai. 
J u tarpe buvo Alexander| 

Dorman, Xew Jersey ir rytinės 
IVnnsvlvanijos komunistų va-1 
, 

* 

W i 
das. 

Su stipria sargyba jie nu-j 
lydėti salon, kur jau yra keli . 

šimtai sugabentų suokalbi-m 

ninku. 

Nerimauja ir saloje. jl 
Pranešama, jog suimti ko- I 

munistai dažnai pakelia truk-' 
šmus Kilis saloje. Jie mėginai, 
išsiveržti laisvėn. 

Tenai jie telkiasi salos "so-iJ 

vietaif \ koki įsteigė anarcliis- I 

lė (ioldman su anarchistu Į.1 

Berkinan prieš iškeliausiant j> 

Rusijon laivu Buford. i 

Priversti fotografuoties. ! 

l'Vderaliai agentai nutrau-j] 
k fotografijas bolševiku" M 

"ambasadoriui"* Maijens ir < 

jo "diplomatinio štabo" vir- ? 

šininkui \Veinstein. 

Abudu bolševiku išprad/iii 
atsisakė fotognifuoties. Agen- 
tai juodu varu privertė mo- 

mentą ramiai stabtelti, kad ] 
nutraukti fotografijas. 

20.000 suokalbininką. 

Senatorius Lusk tvirtina, L 

jog tik vienam Xe\v Yorke j 
busifj, daugiau 20.000 svetim-js 
saliu \komunistu suokalbinin-ii 

" 

V i' 
ku. kaVie susiorganizavę nu- i 

• Va j 
k 

|J 
versti s:\lies vyriausybę. "A • * 4 .i 
Lusk t\irtina, jog kuniunistai j 

<avo propagandai panaudoję j 
ne tik sSVo leidžiamus laik-jį 
rašeius, boA dar sekmadieniu j 
mokyklas, Kokios jie visur bu-ij 
vo steigę. \ 
Tose ju mokyklose buvo da-i 

romi tiesiog bolševikiniai su- y 
brinkimai, platinami Lenino' 

laiškai ir kiti bolševikiniai 

raštai. 

v 

DAR DU AMERIKONU NU- 

ŽUDYTA MEKSIKOJ. 

\ 

Washington, sausio 8. —^ 
Dar du amerikonu jaugiau 
nužudyta Meksikoje. Tai Rone 

' 

ir Bowles, International Pe- 

roleum Co. darbininku. 

Valstybės departamentas 
ms veikti. 

•• 
v 

Paryžius, sausio 8. — Pran- 
cūzijos premjeras Clemenceau 
prasitaręs Italijos užrubeži- 

nių reikalų ministerį Nitti,]^ 
jog jis sutiksiąs but preziden- 
tu, jei tik misiąs jis renkamas. 

ČEVERYKAl BIIS LYGĮĮS 
SIDABRUI. 

Cincinnati, 0., sausio S. — 

NTational Shoe Traveling As- 
jociation turi čia motini su- 

v. * 

važiavimą. 
Suvažiavime paaiškėjo, jog 

iteinanėią vasarą, čevervkai. 

l vi guba i busią brangesni, 
kaip dabar. Ju verto bus lygi 
j u svarumui su sidabru. Bet 

ai b 11 s i; { parinktinos' kokybės 
•everykai. 
Paaiškėjo, jog dirbtuvės 

gamina daug ir pigesnių čeve- 

tykų iš menkesnės rūšies sku- 

ros. J3et niekas nenori anų 

[)irkti. Sako, publika reikalau- 
janti augštrtsios rūšies, skuros: 

'everykų. 

AIRIAI NUSAKO ANGLŲ 
ŽIAURUMUS. 

A-irija šaukiasi pagelbos pa- 

saulio. 

. 
•« ..! 

Paryžius, sausio S. Airi- 

os atstovai ėia paskelbė apie ! 

itliktus Airijoje anglu žiau-1 
•lis darbus l!)li) metais. Tai i 
;arti tiesa drebiama tiems, 
catrie sakosi kovoja už pašau- i 

io demokratija. 
1910 metais anglų valdžia 

\ i rijoje atlikusi užpuolimų 
2.589 privatiniuose namuose, 
suareštavusi 075 airius repub- 
i komis. 2f)9 žmonės buvo tei- 

nami. 389 išvežta iš šalies. 

Sulaikyta -<> laikraščiai. Pa-! 
įaikinta politikiniai mitingai.! 
Airiai atstovai pažymi, kad! 

ei Airijos nenžtavs Amerika, j 
Vanc.ir/ija ir visas pasaulis, 
ad šiais metais ta šalis dvi-j 
;ubai aršiau nukentės nuo 

iiii*lu valdžios. 

BERGERIS PRAŠALINTAS 
' 

IŠ JERSEY CITY. 

Teleista jam kalbėti socijalistų 
susirinkime. - 

New York, sausio 7.—Vakar' 
akare mieste Jersey City vi e-' 
įas socijalistu kliubas biivoj 
u rengęs prakalbas. Kalbėti, 
iuvo pakviestas soeijalistas 

' 

Serger, išrinktas kongresan ( 

t stovas iš Mihvaukee. 

Kuomet Bergeris išlipo iš; 

;atvekario ir norėjo eiti salėn,, 
uojaus ji sulaiko miesto poli-' 
i jos viršininkas Battersby, j 
•olieijos inspektorius Cody ir' 
isa eilė detektivu. 

* * 
t 

Sii Bergenu buvo laikraščio 

)klalioma Sočiai ist redakto-1 

i us Ameringer. 

Pagrūmojo policijos 
viršininkui. 

Sustabdytam Bergeriui poli- 

ijos viršininkas tarė: 

"Tamstai nebus leista Čia 

albėti. Tamsta taippat turi 

uojaus apleisti miestą." 
''Kas tanlsta esi ?'' paklausė 

lergeris. 
11 Esu policijos viršininkas?" 
'4 Tamsta už tai turėsi per- 

onaliai atsakyti." 
"Aš imu atsakomybę," pa- 
akė viršininkas. 

i 

Ir tu o jaus Bergeris su soci- 
alistu redaktorių nulydėtas 
ersikėlimo laivą sugryžti 
rew Yorkan. 

Pasekmes Žemes Drebejimo 
Meksikoje 

• - 

- • 

DAUGIAU TŪKSTANČIO 

ŽMONIŲ ŽUVO. 

Žmonių lavonai ištraukiami 
iš upės. 

Mexico City. sausio 7.—Alio- 
siąs Couztlan sunaikinta^ že- 

mės drebėjimo, Įvykusio pra- 
eito šeštadienio naktį. 
Žuvo daugiau Hukstaneio 

žmonių. Tiek pat bus ir sužek 

stų. > 

Apie tai ("ia pranešė ofieija- 
liai is V era Cruz militarinis 

provineijos komendantas. 

Sunaikintas garnizonas. 

Miestelyj Teoeelo žemės dre- 
bėjimas sunaikino visą karei- 

viu garnizoną. Visi kareiviai 

arba žuvo arba sužeista. Žuvu- 

sių busią 30 kareivių. 
Anot apturimų žinių, tenai 

visi aplinkiniai keliai arba su- 
naikinti arba vandens užlieti. 

300 žmonių žuvo Barranoa 
(-i rande, arti Couztlan. 
Port Barrarica del Agua 

vanduo pakilo 25 metrus aug- 
seiau normalės Ivgmalos. 

Išimami lavonai iš upės. 

Vienuolika žmonių lavonų 
ištraukta iš upės San Francis- 
co de la Peną, Vera Cruz.-Ki- 

ti 24 lavonai ties Raconda. 

Coscomatepec nugriauta baž- 
nyčia, kurios griuvėsiuose žu- 
vo daug žmonių. 

Miestelyj Jalapa 2 žmogų 
žuvo ir 20 sužeista. 

Augščiausioji Taryba Užtaria 
Komunistus 

VOKIEČIAI PRIEŠINASI i 

SKAITLINGAI KA- 

RIUOMENEI. 

Norima išgelbėti ungaru 
komunistus. i 

' 

Paryžius, sausio 7.— Vokie- 
ėių atstovybe r i a pareikalavo 
talkininkų, kad šitie nesiustų 
perdaug skaitlingu savo ka- 

riuomenių i Vokietijos terito-į 
rijas, kur turi b u t pravestas j 
plebiscitas. 
Vokiečiai atstovai sako, jog! 

toms kariuomenėms užlaiky-j 
nuj turės duoti Vokietija. Vai-1 
tižia tad nenori pariesti didelių, 
išlaidų. Vokietija jau ir taip 
daug pavargusi ir nukentėjusi. 

Nežinia, kaip šitų 'klausimą,! 
atsineš augščiausioji taikos! 
konferencijos taryba. / 

Augšėiausiąjai tarybai pra-1 

SUSIŪTA ŠIRDIS, 2M0- i 
CHS SVEIKSTĄS, 

Omaha, Nebr., sausio 7.— 

Vietos Šv. Juozapo ligoninėj 
vienas gydytojas išėmė laukan 
Stovo Zakich širdį, iš anos iš-j, 
įraukė revolverio kulipką, pa- 
žeistą vietą apklostė ir tą žmo- 

gaus gyvybės organą išnaujo 

indėjo ir prisiuvo paskirtoje 
jam vietoje. 
Šiandie Zakicli jau ragaująs 

ralgių ir, manoma, pasveik- 
siąs. , 

Jis širdį buvo persišovęs, no- 
gėdamas pasidaryti galą. I] 

(Tokių "stebuklų" dažnai j] 
pasitaiko rasti Amerikos spau- 

1 

lojo. Ir dažniausia jie nesutin- j 
<a su teisybe. Anais metais ? 

•pandoje buvo paskelbta, jog ] 

dienai 90 metų amžiaus bedan- j \ 

;ei moteriškei pradėjo dygti 
lantys). j 

Paryžius, sausio 8. — Čia i 

girdima, jog Belgijos vyriau- f 

?ybę užtrauks naują 25 mili- 1 

lonų dol. paskolą Amerikoje'j 
1 vi dešimčiai metų su 7 nuoš. '< 

nešta, jog Suv. Valstijos nega- 
linčios pristatyti nuskiltos kie- 
kybės kareivių plebiscito vie- 
tas Vokietijoje. Tad nutarta 

pasitenkinti tokiuo skaitliumi, 
kokį paskirs Suv. Valstijos. 

Talkininkai saugoja 
komunistus. 

Augiausioji taryba telki-, 
ninku komisijai Ungarijos sos- 
tinėj Budapešte įsako padaryti 
tam tikrus žygius su tikslu iš- 

gelbėti nuo nugalabinimo kai- 
kuriuos neperdaug radikalius 
komunistus, katruos teismas 

yra pasmerkęs miriop. 
Dešimtys komunistu Buda- 

>v»sto jau nugalabinta. Dauge- 
lis jų laukia sušaudymų. 

Sutartis su Ungarija. 

Vakar augšėiausioji taryba 
aptarė taikos sutartį su Unga- 
ri ja. 

Kaip šiandie i a turi atvyk- 
ti ungarų atstovybė. Ateinan- 

čią savaitę tai atstovybei tal- 

kininkai induos taikos sutartį. 
Lieps paskirtu laikotarpiu per- 
žiūrėti ir patvirtinti. 
Nežinia kuomet taryba ims 

-varstyti Turkijos klausimą. 

NORI KELIAUTI SU RAU- 

DONAJA VŽLIAVA. 
i 

« 

Bet, turbut, negaus tos malo- 

nės. 
N L 

Boston, Mass., sausio 8. — 

Keturi šimtai radikalų, su- 

ireštuotų praeitą savaitę Nau- 
joj Anglijoj, nutarė nepakelti 
egalės kovos prieš deportavi- 
ną. Visi apsima keliauti so- 

dieti] Rusijon. 
Sako jie ''tegu gyvuoja 

iovietinė Rusija". Nes tik 

Rusijoje šiandie radikalams 

įžtikrinama pilna laisvė. 

Kaikurie rusai radikalai 

eikaląuja, kad jie butų pa- 
lesti bolševikų "ambasado- 

iaus" žinybai. Tasai "ambą- 
adorius" (jis yra New Yor- . 

:e) jiems parūpinsiąs laivą i r j 

ie tuomet keliausią po rau- 

lonąja vėliava. 


