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E5TERED AS SKCOMM'UlliS MATTKU MAHCH SI, l«l«, AT C’HICAIK*

Washington. sausio 6. —- Su 
-vctinišalinis radikalais apsi- 

...«i

Industrijalistag Havwood 
aidavė.
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Tečiaus opinija žymiai 
pasidalinusi, r
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FIRST EDITIOn

t

PIRMOJI LAIDA

c

Latviai Sulaužė
Bolševikų Frontų

i-J*i.bh.iuu-sj ui uui
<monių. Juos suareštuoja ir gali 
! tuojau^ deportuoti.
' Br-t ra piliečiais radiki'Jais 
yra kitaip. Vyriausybė jų ne
imli ĮMilraukti atsakomybėn už 

pdtokalbiavimtm. nrtgi už vmki- 
Imų 'bendrai su avotimšalihi* 
j mdikaiais.
I ’ Gcncrnlis prokuroras pa
skelbdama* tą faktą raiką Inu 
. ,jn kongreso kuoveikiaus pra- 
jvodi nnujų įstatymų.

Proknrorn* sako, jog jstaįv
irę* reikalingas prieš r'agi- 
mins piliečius radikalu* ir 
prieš ncturaliauotu* piliečiu* 
radikalus. Pirmieji už radikali 
veikimų turėtų būt baudžiami 
pinigiukai arba kalėjimu, gi

LATVIAI SUTRŪŠKINO 
BOLŠEVIKŲ FRONTĄ.

Mūšiai seka; latviai einA 
pirmyn.

Copenhagen. sausio 6. — Iš 
Rygos pranešama, jog latvių 
kariuomenė pradėjo nfensyvų 
prieš boltaviktts ir sulaužė jų 

. frontų išilgai Dauguvos.
PnŽymima. jog latviams tekę 

*' daug nei ai s vių ir grobio.
Dvi latvių divizijas su pagel- 

ta Pabalti jos “la»dwero” u»- 
Atakav" bolševikus visu frontu.

Seka žiaurų* mūšiai. Pirmą
ją dieuų sutraškinta bolševikų 

■ i j..",
| i 1 jitvim nuolat eina pirmyn. ■ 
I Bolševikų pozicijos krinta ki- 
■ ui kita?. Ložriai per-

vju

galėdami diunia alinsi.

APIE 100 ŽMONIŲ UŽMUŠ 
TA IR SUŽEISTA.

Kareiviai šaudo į demonn- 
trantus.

Gencva, sausio 7. —• Iš Bei- 
Į gi ado pranešama, knd ana 

iienę Bulgarijos sostinėj So
fijoj gyventojai padarė milži
niškas demonstracijas prieš 
knn.lų dinastijų, katra Šalį 
lutrnukė taisinn vargau.

Jli.leliausios 'žmonių minios, j 
knribNt buvo ne lik darbinin-l 
kai, bet ir buržujai, iš visų 
miesto dalių snplaukė prieš 
karaliaus ramus, katruos su-; 
spėtai apstatyti stipriais ka
riuomenės būriais.

Sakyta kalbos. Paskui paai-

galėdami dumia atimt. Rnhrt iaindiuM

■tino antrųjų turėtų Imt atimn- 
mo< pilietybės teisės irvpnskiii 
įtuiėtų tat deportuojami.

Nėra abejonės, jog atsiras 
; kongreso atstovų. kntrie tiio- 
Ijaiis parūpins reikalingus i.«tn- 
' tymui projektu*.

t.

irirdo šauksmai:

. “Tffui gynioja ;«rpiihtika 1
‘ * * >♦» *

>

1 PAŽANGIUOJA ANGLUOS
DARBO R ARTU A.

Gal greitai ji valdys šalį.

Londonas, sausio 6.—Angli
jo* r politikoje pramntomos 
svarbios atmaino*. Nepapras
tai sunirkini savo skaitliiimi 
didėja dnrho partija. Manomu, 
jog sekančiai,, parlamtmtan at 
Movų rinkimais darbo partija 
l>erriršy> visas kitas partijas. 
Jei taip įvykt, tuomet darbo 
partija paims kontrolėn šalies 
valdžių. Suprantama, tuomet 

[ Auglij oš politikoje turėtų įvy
kti laimi svarbios atmainos.

fcfandie darbo pnrtijn nepa
prastai žymiai auga savo na
rių skaitlitiini. Dar Imi pnrtijon 
|>er*ini»-ta vidurinieji luomai, 
įstoja žymi dalis liberalų. 

uMiira klerkai ir visokios rn- i 
Sies jauni profesijonalni.

Scnųsia- partijas apima no
ri nmvuuas. Ne* dnrta įnirti jo* 
platformoje pažymėtinu du 
svarbiu apKiroiškimu—rapini- 
inųsi savo šalies žmonių h*ng- 

| vtjounnjn pragyvenimu ir sn- 
siauriniu m ginklavimosi.

14ukra»uMai rašo, jog tos at
mainos įvyks prieš dabartines 
yyriausybės norus.

TALKININKŲ MIS U A PA
BAIGĖ DARBĄ UNGA

. RIJOJE

ini talkininkai pripažino t®-J •>’“) k«*<>Wfc taUfevfcinri pro-< J —• - t *

su

— ■ r
lęiutuM -ui-ijulistai 

lestaujn radikalus, prješ ka-1 
truns imkeltu kova. Jie ga
minasi rin surengti ntass-riu- 
tingus ir padaryti pradžia to-, 
kiems

!xuose

[prieš areštavimus ir |s»r.«ekio-l'lraiidžiamn guininti ir pnnln* 
iji.mus radikalų (kairiųjų soči-1 
jnlistų). Be to. Ims renkamos >vaignltis.

'.aukos legaliam
Žinomas

suriju!' tas

! patino, jog svaigalai *n ž.73 1
.jųiuš. ulKuliutiu yra *xai£ųiu|i- - 
tieji ir patį karės moto įstiity- 
mų pripažino kunstitucijiniu.

Tečiuu- mig'iin ilsiojo teismo 
i teisėjų nuomonė* pasirodė žy 
mini pasiskirariltsios. Už įs'n 

stymn balsavo 3 terauni Gi 4 
kiti pririk Pastarieji stovėjo nž -* 

j2.73 nuoš. nlkohnlin gėraluos**, 
i Ir ji,, dnr tvirtino, jog vvriau- 
-vbe neturėjo teikės uždrausti 

Ignniinti ir |»ardavmėti*yvaiga- 
. lūs.

Visgi didžiumos buvo vtt- 
j šils.

Ihiltnr tas )w«t atigš«*mu.S'na 
teismas turės tarti savo fiaiku-

Parvrius. <«»i
UUlH'Hlu UlslUVl 
dėt, rojalistas, 
jis ;m raginsiąs 
i musyta paimt 

,< nulis
siutulio daroma
*e.

Bandėt sako 
“•ij"j’* gyvuoja 
kalbi*. Čia. sal d. 
perai aprūpinti 
kitakiioin reika 
k»n bendrai su i merikoniška'B 
bolfevikais.

Bandėt tvirfiųn.
v :kni
v.ūkti. knip tik 

 

vietos pasitrauksiąs pcTnji*- 
ran ("emenreau

Kmiel boiacriinii nieko n* - 

 

veikia premjerajtjnnt ('•••men- 
c •nu, I tandefi

» 1a*uu 
pųstkelbėr jog 
prancūzų vy- 
nagmt 1‘ian 

knip ht* 
»tiv. Valstijo-

jog Pranui- 
xdševikų šuo- 

bolševikai 
finansais ir 

Dgu. Jie vt»i-

nutra-initingams vi- Washington. sausio G. Kn- 
miestuose. Mass-mitin- rėi- meto svaigalų prohibirijos 
liūs padaryti protestai įstatyme yni pažymėta, jog už-

«’*a tuoj
jog boišft- 

iu« prade-:*; 
iš ūži matuos

SIR PAISH W
I

sako.

GTONE

BERGER SAKO, JIS GAL 
BUS SENATORIUS.

I - - -
Piliečiai” JĮ palminį” išrinkda-:

Dalis demonstrantų stengė
si prieiti arčiau ramų ir inci- 
ti j vidų. Nepaklausyta ka
reivių perypėjimų. .

įsakyta kareiviams šauti 
tiesiog j nžiančių minių. Tnsixn‘*Jo: 
pudnryta. Po to iš minios pa
sigirdo šaudymai, 
»irodė plytos, akmenys.

mi kongresam

New York, rausio 6.—Išrin
ktus imtrukart kongresini at
stovu Milwnukees socijatates 
Betger <’ia kalbėdamas pažv-

“Jei kongresas neleis ir vėl 
paskui pa- ”mn būt atstovu kongrese, se

kantį rudenį uš busiu išrinktas 
. - gubernHtoriu Wisconsino val-mmnomene su durtuvais *.. , . .

'stijūj ir paskui keliausiu n n- 
shingtoutin kai įsi senuloriu*.“

Rerger iškeliavo Washingto- 
nun. kur išnnujo mėgins ineiti 
kongreso atstovų sųstntųn.

Bergeris denuncijavo prisie
kusius teisėju*, katrie jį atra
do kaltu ir sulig tos kaltė* jis 
buvo nutaustas *.lvidešimčini 
me(ų kalėjimai).

Sako. 25.OUO piliečių balsų 
knip vienas prirodė, jog jis 
<*sųs nekaltas, šita iPt<innė. ra
kė. daugiau raiškia irt dvyli-Į 
kns fnrmcrių ištarmę.

išvaikė demopstrantus.

PASIBAIGĖ BELĄ KUN 
BYLA.

Bus atnaujintas reikalavimas 
jį išduoti. |

Vuoiua, šauniu 6.—Talkinin
kų misija veikiai apleis Vnga- 

| rijų, nes jau pabaigė savo ur* 

tojesniai nereikalingumas kuo

Budapeštas, sausi□ G.—Belą 
Kun kituomot čia buvo bolše
vikų valdžios galva. Jis skaitė
si U n gari jos diktatorius.

Kuomet boiševikų vablžia 
nuversta, tarai diktatorius hu 
kitais savo sėbrais puiipnido 
Atiširijvn. Čia ir kitur paliko 
tik jo adjutantai ir mokiniui. 
Iš šitų daugelis jau atsakė sa
vo galvomis nž atliktas pikta
darybes.

Naujoji Lngnrijos vyriausy
bė bu\h reikalavusi Austrijos 
išduoti tų diktatorių. Pef ir 
ligšiol Austrija nepak Irius*.

Datai reikalavimas bu5 nt- 
nnujh^as. Nes vietos augl iau 
Mam ♦®i.«mę pasibaigė jo byla. 
13tdRU«nnėtl visi, kokio baro 
liudininkai.

Susekta, jog Belą Kuų p n 
žlnitaifc sta'Oaff ♦.» 1O
ajiiplėšitnų ir išleidime 197 mi-

| Tariamasi apid tarptautinė 
paekola.
--------u

Į W»shtagtfi!i. Ąssrio 7. 
•< 4a vieši Angliji^ {mansiamj •

• Aplankė jis aną dienų wk.ro- i 
•toriu Glmot pinigyno dcp«irta- 
imente. Konferavo su kdais 
vn’dininkais jr kongreso na- j 

[riais npio stovj Europoje.
Nors jo misija su paskol< s j 

I sumanymais buvo užginta* 
(užgminmi 
kuomi t 
prie* "iiriia»'.onią puri*olą), te
einu* pirmesiiiuceu* praiu *t- 
nuura* Imvo daug Irisyltfif;

Kiumlic Kir George l’nish 
jau darbuojasi įvykdinti tarp
tautinę paskolą 35 niiliinr-lų 

ldolicrių. Tuja imskoln turėtų i 
iuiisiiinti kadir tautų sąjunga.

Tu milžinišku paskubi r>*i- 
kiiinjui Anglijai ir Eorofini 
pokarinės rekonstrukcijos ti
kslais.

Paskolų laimi galiom. Reikia 
.tik surasti pritarėjų tam su- 
į manymui. Tuo tiksiu Sir 
Ipnisb čia ir dnrimoinsi. Ir 
joti gavęs priehinkumo.

vinėti nlų. vynų, ar kitokiu* 
katruose yra dnn- 

apsiginimui. 'ginu pusė** vieno tmošiincno nl- 
1'liicngoje turtin- 

|ga> Mh.juli la.- \Villmtu 
ilJrojy l.lcv’d tr.i|*|./;t'. šaknimi, 
i busiąs patrauktas teisman. 
Nes pasirodo, jog ir jis ko- 
tiiunistas ir prisidėjęs prie 

jasicellito komiiuisi^ mani
festo. >

ln<liistrijalistas IlavMood 
|»ats pasidavė ieškantiems jo 
federaliama 
jus Patu jj juiliuosavo su $ 10,- į 

_<MM> į si ninku, kokia už jj sa-j 
jnian padėta pnliuosavus jj 
’iš kalėitriio.

koholio.
Uravarninknnis tas nepatiko, 

jjų advokatai pntdėoj aiškinti, 
jog svaigalai tik tuomet gali 

‘Imt svaiginantieji, jei juose 
yni dnuginn 2.75 nnoš. alknbo- 

1 tl • f»IO.
I -Visas raik'nhis imi vestu iš-• • • •
Įrišti teismams. Kai-kiiric*teisė
jui svnignlus su 2.73 nuoš. nl- 

. . w. . . .tabidm pripažino aesvaiirintni- agenhrtns. Teise- ' ... . ..em».-. kilt Ii irimo pnesingm. 
Galų gale ta* klausimas pa- 

dpofii apspręsti nngšciHtiriam 
šalies teismui, šk. teismas pri-

! RAGINAMA MIESTO TA-
RYRA APDĖTI MO 

KF-STIMIS VISUS -
IR VISKĄ

Sako. butanai reikia surinkt:
7 milijonus.

j mis įrodė tuojau* pririnkime 
viešoji opinija stojo

i — _------------ -------------- _.— r-

įlinj patiri pnibihioijipįo

JAPONAI PAGELBON 4 
KOLČAKUI. •

Honolulu, sausio 6. -Iš To- 
kvo vietos japonų laikraščiui 
pranešta, jog Ju|>oiiij«>* vyriau
sybė Sitarijon pasiunčia skait
lingų kariuomenę.
- Ktipn/s kariuomene* būriai 

’jan purinsią ant Trkncko. Tni 
[pagelta admirolui Kolčakui
♦ prieš bolševikus. į
I -----------------------r !
UNGARA1 taKELIAVO GAU 

*TI TAIKOS SUTARTĮ
—

Ungarijog atatovyta. kurioje 
yra grafas AnponvL iškeliavo 
Paiyžiun gauti nro talkin'a- 
kų ^iitartj.

garų 'vyriausybę (ministerių 
etų), ir knomet timmmi 
uuienė ti|»lcido žalį, 

rinkimai ai
ITrt,

e”* v
j kabint

miiemlinento klausimo. Tni bus 
atlikta Minis dienomis. Nes 
pro Iu biri jos konstifiicijinis

lamendinentM* ims veikli prade- . ’A 
; jus sausio 16 diena. 
Rimties dienų.

Tai paskutinė 
griltėjiutosi lenta.

•‘Snusieji’* gi krikšfnnjft.

‘.y. už dė- 

šlupiųjų” . j

Vokiečiai pasirašysią pog *1 -

ii

taikos sutartimi
TALKININKAI SUSIAURI
NA SAVO REIKALAVIMUS.

Pastarajam miesto tarybos i 
• Hldermanas Ccr- 

nmk pnsiųl.' -umanyn ų neįdė
ti moke.-tiinis kuom* visus 
pi ofesijonalus žmones ir kiek
vienų. kadi r mažiausių, veda-' 
mų miesto “l»□Mne.«^>^ų,,. • .

« .Miestu*, si ko. Imtina i tuo! 
k* !iu turi svib-kti 'kas meta: 
7 milijonus dolierių^ ką seniau 
jh-lnydnvo už licencijas Hiliu- 
nnms.

Ir vėl skiriama ratifikavimui 
diena. •

UŽ $9.124,202 KARĖS TAU 
PYMO ŽENKLELIŲ.

■ Pirmiau taryta re:kala»o 
ntio vokiečių 400.000 tunų vi- 
sokios karės laivyno medžio 

Į gos. Bot dabar sutiko su 27f«,-
• MM' tunų.

Santikių klausimas.
Augščinusioji taryta vakar 

aptarė, ar tuojaus atnaujinti 
diplomatinius -antikius «n Vo* 
kietijn ir Turkija, knomet I 
inlifikuotn taikos sutartis 
Vokietija.

Nutarta to nedaryti ir Jaiky* ■ 
ties armislicijos* sųlvgų. ko! 
1‘hgnliam* riebiu apridirbtn su 
Torkija. Ir tik kuomet bus 
įvykinta taika »ii Turkija, tuo
met atnaujinti -antikių*. *u 
Vokietija ir jos talkininkėmis.

■

■

bu?
«u 4

■ I 1

Paryžius, raudo G. •— Aug- 
ščia tįsioji taiko* konferencijos 
taryba ižnaujo atidėjo taiko* 
sutariies ratifiknvimų.

Nesenai buvo paskelbta, knd 
sutarties ratifikavimas būtinai 

j turėsią^ įvykti rausiu fl. Vakar 
"(gi taryba ratifikavimų perkėlė 

į ra tįsio 1(1 dienų.
Tnipptd vnknr taryta vokie

čių atstovybei indėvė visus do
kumentus. po kuriai* vokiečiai 
tnrė* pn«iru«yti. Voki<*čių at
stovui Nutiko jMirirašyti, kno- 
met taryta sumažino reikala
vimus už Dttskandinimų vokik-

Washington, sausio G. — l’ž 
viršjNuninėtų sumų [aininota 

‘|Jt.

----------------------- r
SUIMTA MAŽAI RADI-

JlH1' 
gruodį.

4

ženklelių jier praeitųlkų laivų Scapa Flow.

NORIMA, KAD AMERIKA 
MAITINTŲ AUSTRIJĄ.

Turbnt

*1
________

slapstosi, nuomoniau- 
ja agentai.

KALŲ. MINKŠTOSIOS ANGLYS 
BRANGESNĖS.

SUAREŠTU0TA8 BOLfiEVI 
KŲ “AMBASADORIAUS“ 

ŠTABO VIRŠININKAS.

York, ramdo 
fienktadienj

Paryžius, -ai įsi o 7. — Augš- 
riMiirioji taiku* koitfereutijus 
taryta atkartojo* atsiliepimų 
j Suv. \ n I-1 i jus kad šito* pa
rūpintų reikalingo maisto Ane- 
11 i.:<k gyventoja ms.

J

Turbut, jis bus deportuotas.Kuomet nngteknfiiam* išdi
dintu nžmokest i*, šiandie žino-1 
nes anglie* tonui turi mokėti į 
jau daugiau 3Oe. Apie tą pra
neša anglių pardavinėjimo! 
kompanijos. Jos gavusios ži
nių nuo kasyklų operatorių' 
INibranginti anglis.

Ir prieš tai nieko neturi nei 
vyriausybė, nei paty- angle 
kasiai.

DUONA BUS BRANGESNE.New York, aausio 6.—Vakar 
čia federalini agentai siitrež- 
'tnvo iKilševikų valdžios “am* 
misadurinns” Alnrtenso stata 

Įv»rioninkų Or/’gory AVeinstęhu 
Turima aarnntas jj deporiuo* 

. |ti.
Anot talendių valdininkų. 

\Veinstem šiai šaliai vra di- 
'džiai pavojingas, nes ji> turi 
didelę intakų radikalų grupė-

New
Praeitų 
liat n gi-litai čia sugaudė apįe 
7<IO radikalų. Vakar vakare 

itic patys agentai atnaujino mi<- 
džiokl? prieš radikalu-.

Federalių agentų viršinin
kas Flynn pasfcėlhtf, jog, tur
but, rndikulni saugojasi ir 
slapstosi. Nes viaa eilė namų 
nerkratria ir suimta vos apie

(i. -
federn-

roj

Pįįgnmim tik vienoj Austrijos 
e ostinėj Vicnna. *

Praeitų, savaitę au kitais <*«*- 
'gųįiihuUar bolževikAa Kerefics 
llVtrit Tn««i ihetata<»* JJTĮri'p“- 

mvo ranka nužudęs

t
Iw nr.. <-
jjaua pusė IHlliUOMUOta.
50 intariarnų. Iš Suimtų tuo-

Įk /Kiti 
Į užtaikyti tolesniems išklanri- 
Dcjimains.

—- <r-

Duonos guiiiinimo loompahL ..kj 
jOa »n tinka pakelti užmokantis 
duonos i’vežiotojums. Jei U* 
įvyks. tad ir duona bu* bran
gesnė.

šiandie duonos išvefcioUijsi 
gerai uždirlui. Ahelnaj minui, 
tdvaitėjf. jir gmina jai $5”. V- 
ra išvežiotųjų, katrie pe- ra*

«•.
\Veinstein yra “sovietų am 

.. dipPonftlinio depjtr :
tnmento viršininkas. “Anita-I 

Itiadoji’” ji- ir suinitaa.
— Salonikai, sausio G.—Oku- .Pina kelių melų Amerikon ' 

padjinė graikų kariUGiuenė|jiii Inu u ai keliavę?, su Truckiu., 
5^ tnrtair it Arijaj.; 

..l-.—ia daktorium rusų socijalistų or- 
ląanu “Novu Mir.“ - I

G.—Mirė admirolas Ctunira.
Jin dalyvajo isimnų-nmeriko tabū
nų kanoje.

B 

vi *ię uMiirna įųp.fvo, *ry*y;ia« 
Ir to jiems neužtenka. K au- 

{nn:jo» įtinka difftstr 
I v*tj. Nes ka- juui*. los Žino, 
Irai taį npinokės publiki 
branginus do< ių. Dar tr pn- / ’ 
niums kuni|au ■ “
šaus pritin.

Taip tai nt]
inAB.

- ,

i

Matiri-Jan. rimsso U lira- 
n,nj“ otyritataff k*-• •• ’ 9 a . •, .

si-

miuiuiHHuuuuiimmimmmHmuMiii
____ ______ įMMOCT :

pini-c. jei negausių dide-uio MO ŽENKLELIUS (W.8.S). Kakotim. turkai Intai n u kent ė- [daktoriiun rasų socijalistų or- 
'rtm^kesčin. | iMĮrmnununnim iiitMWiiimumri i:n -'-S* B
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padaryti, tapo sugalvota jval-
UETi-viv katalikų DitAiumtis riu priemonių. Spaustuvė at

spausdina užsakytą skaičių 
paskolos ženklų l>c nmuariu 'ir 
be parašip Jie tampa sudėti į 
tam tikrą kambarį matant 
valstybė* iždininkui. Jis ir po
ni parlamento atstovų turi to 
kambario raktus. Langai ap
saugoti stipriomis geležimi?. 
Iš lanko stovi ginkluoti karei
viai su įsakymu peršauti kie
kvieną. kuris drįstų laužti* į 
tų kambarį.

Iždininko (Higvibiuinkui pu 
j<> ir parlamento atstovų aki
mis suskaito pifrkolos ženklus 
ir sudeda juos serijomis. Iždi
ninkas patikrina, ar tas dar
iais gerai ntjiktus. Pagalbi
ninkai išeinu. Jų vietą užima 
dnrhrrnnTrnl tiem**
įduoda savo parašo negatyvą 
(cut’ą), kurį darl)ininka$ į- 
statu : ten pat esaiųmi maši
na. Mašinoje yra skaitliavimO 
prietaisas. Per tą mašiną dar
bininkai pvrlvidžiu visus pas
kolos ženklus. Iš mašinos jie 
ikeinn su iždininko parašais 
ir su numurtais. Iždininkui 
išėmus iš mnšinos savo para 
šų ji,. tamjia vėla sudėti ari
jomis. Jų serijos ir numeriai 
tampa užrašyti į tam tikras 
knygas. Tas savy jmrašu pat
virtina finansų ministras. Kny
gos parodu žemiausią ir augš- 
čiuusią paskolos ženklo nunui- 
rį ir serijas. Jeigu pus įrodytų 
nimuiris ar serija nepažymėta 
knygose, tai butų melagingas 
arba vogtas paskolos ženklas. 
Pž jį viešpatija nmiiokėtų pi
nigų. Kur didelės viešpatijos 
paskolas leidžia bilijonais.Jtcu- 
vieno kaiubario ir vieno iždi- 
ninku neužtenku.

Nor* juu iždininkui *avo 
>LLh»V‘»*į h U iri* ant negali pa
sidaryt i. kad tas puta nuniūri* 
atsimuštų du kurtu, bet |ta- 
tikrinimo darbų atlieka dar 
fimmsų ministras, arba jo j- 
galiotas žmogus, taip-gi par
lamento atstovams matant. 
Tie patys paskolos ženklai dur 
kartų eina per mašinų. Tuo 
žygiu kitoji- vieloje, atsimuša 
ir finansų ministro parašas. 
Darbui imsibaigus jis išima 
iš mašinos savo parašą ij- su
naikinu jį.

Suvienyta* Valstijos prie 
to dar vartoju ir antspaudų. 
M v- galėt milų apseiti *u dviem 
jaitikrinimo juirašnis be ant- 
spumlo. Tik reikia nepasiten
kinti vienu. Gali Imti kitokių

LabdarybSs Turtas.

..... se.oo

• f

iaJienis,

■■■

ŪracraMs rvUUvliv tUrcfciortav*

f

%

Kokui «iaU.- > larta, uMllkuM I* prfe-4aaUv« 
kali- įlahar l«H Imli atlikt*. lai »m ta. 
»»••• n-ikallnan ncap-'koutal .Itil^lb 
t*Ht«*f»* kart -enrt<lr,l vtan* v,_*r_
V '4*H J^HiUuu >a ga>- laiM'gali, uu>uw
iruK<l»u> prlrruclmMl Krlšk«<Mv, kad KAlr<<| 
iHitarnauli įtinai iallr* <nu*M>or<**'U*l prr- 

Um Ul|.
». 1UNK.

riopą tikalą ]>ardavinšjinio žiu Į 
markučių, nugštnnum jų kur-Į 
so yra laikomas pilimi- |*tei-t 
*1IU1IIIIU i

Markutė* yra }*$<nlnvinšja- 
mos po direktyvų abiejų Fon
dų, per jų skyrius, per laik-' 
tuščią taduki-ijas ir per *ipe- 
rijalthi paskirtus ngentu.< |M«r 

i Lietuvos Neprignhnybės Fon- 
IJą ir TauĮos Fondą. Jos bus 
pardavinėjamos tiktai Iki ko
vo 30 <d.. o bus išmniiioino' 
ant pinigų Lietuvoje iki lie- 
jais I d, 1929.

Lietuvių Ekzvk^ityvis Kom. 
(liet. Atatovybė Amerikoje)

M. J. Vmikas, 
Pinuininkus.

Suvienytą Valstijų liūdnybės. 
Woodrow Wilaon. 
F? eiršr 1*1 eufn *' 
Wihtun Phillips, 
Veikiantys valali- 

. jo* sokrvtori

Kolinnbijos Distrikte drabn
ią dieną lapkričio Vieš|»atira 

tai deiynlulikt utk-H* ir šimtas 
kei n rii»s*h‘šimty$ ket virt now

I ’
‘---f

Numūrami.

Kadangi pinigai netapo 
mokėti i 

ĮinoVti nuuiitidSni. 
išmokėta šitaip:

- u)
b)
e)
d)
e)
f) 3
g) 9

Lietuvių Kultūros įstaigos, i
Katalikų lietuvių viauonr-: 

nė išaugino netoli pusantro 
šimto kultūros įstaigų kiekvie 
nojc kolonijoje. Tos įstaigos 
tai yra parapijos bažnyčios ir 
mokyklos.

Malė tu vietiniu pi nulinei- 
gris židiniu yra dar’ir vndeuiv 
lu-nrlrų' įstaigų nemažas skai
čius. Av. Kazimiero Seserų 
vicnuulynas užima pirmąją vie 
tą. nes jo reikšmė yra neap
sakomai didelė visai Ameri
kai. Av. Kazimiero kapinė* 
f'liicagoje yra turtingųjų* už 
j|, bet jos turi didele rei. inię 
tik Cbicagai, dėlto jas stato
me antroje vietoje. Tblidti ei
nu lokio.'* vieous, jsUngu*-, 
kaip “Draugas”, “Darbinin
kas.” “Žvaigždė,” “Garsas”,

ui- 
susyfc, dėlto reikėjo 

. ‘ Jtj tapo

. vs.00
.. 3.00

“DRAUGAS” 

fina k*a<lksk4 lAkyrui ni-JMdludus.

PiiEXr.MKK.ATOS KAUTA:
ancAG-u ut r«aiL"<YjEt 

Melam. ..................
Pusei Mėly

STV. VA1AT.
M da m* • •«••• • • •
Pusei Melų ...........

rranutsoraia u dumi tMmloo. Lai
kau akallOal tauo utiirUnao dluoa n# 
•uo KaojŲ kietų. Nonai perruuinjt: 
»drM« visada re’Ida prlalųaU ir aeaaa 
■dreaaa Pi«lr»l rerlauala duali llpor- 
kant krano)# ar capreae "Moner Or
da. • arba įdedant plnlrua | reria- 
tructa

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

TdcfnuaM MeKink-y 0114

*

Paskolos Ženklai ir 
Parašai.

Poporinj* pinigas yra 
kus dauginu knip raštas, 
riiiomi viešjMitija prisipažįstu 
esant kalta pinigo savininkui 
Liek auksu, kiek nnt to pini- 
gu^yra parašytu. Točimis |x»- 
pefiniui pinigai nesivadinu 
viešpatijos skolomis dėlto, kad 
tvarkingai vedama viešjmti- 

ja tik tiek išleidžiu ]>ojM*rinių 
pinigų į žmones, kiek turi 
aukso savo sandeliuoM*. Pa
prastai kiekviena* imperiniu 
pinigo savininkus kiekviena
me viešpatijos pinigyno sky
riuje kada panori gali guuti 
tiek aukso, kiek grąžina |m>- 
perinių pinigų.

Vidujinė valstybė* jMiskolu 
rauinaM irau poperinių pini
gų, pirmiausiui, tuomi, kud 
paskolos ženklų negalima mai
nyti auksu tol, kol ateina pa
skolos išmokėjimo laikas. 
Antra, poperinis pinigas neve
da palukų, o paskola vedu. 
Trecia. po|>* rinių pinigų būva 
mažų ir didelių, sakysim do- 
tieris ir šimtu.- dolierių. rub
lis ir 5(K» rublių. 10 frankų ir 
19Qo frankų. Paskolos ženklų 
nebūvu Jiiuži-.-nių kaip 50 do
lierių Amerikoje, bet būva I'' 
tūkstančių.

Vfc poperinį pinigą ir už 
paskolos ženklą "viešpatija 
vienaip atsako savu turtu. To- 
del ir ant pojierinių pinigų n Įut*argitiuo priemonių negu ėia 
aut paskolų-, ženklų turi Imti 
parašas nsinen.-. kurį viešpa
tijų įgalioja priimti paskolų*

■ pinigu* iš žmonių. Be toklb 
asmens parašo neturi vertė* 
nei poperinis pinigą.*, nei pa 
skolų* ženklas, taip fvgiui. 
kaip ir pnprastu žmogaus -ko 
los rasta* neturi vertė* 1h* 
pAmšri

Ant viešpatijų* dokumentų 
paprastai biiyn ir mitspiuidn- 
šule parašo. Paskolo* ženklus 
yra vjeSputijo dokumentas, 
todėl pritiktų, kad ant jo bu
tą ir viušfMiti.m* nntspa nin*.

Viešpatijos paskolos ženk
lai negali būti ranka rašyti, 
nes tiiekaiI nesuskubtų jm ra
šyti apie J”” tukslanėių ženk
lų. N**i savu paraią finansų, 
įuinisiteris neruakubtų ranku 
parašyti ll<*k duug kartų. Bet 
jei jįsai pu\elytų spaustuvei 
dėti jo ]«rašą ant spaudžin- 
tmtrn joje paskolos ženklu, tai 
ta *paū»tuvė galėtų sau prtsi. 
dįrbti tų ženklų daugiau, uogų 
BMafcytu Tokiu budo spaus
tuvė. neduvnri vii-špatijai pu 

įh mykimo Inikn t Jok pinlgi.u

lie
ku-

1 Ba.1. 1916 m. .. .'IG0.O0 
29 lingė 1916 ra. 360.00 
14 Kovo 1917 m. 58.10
2
1

Ital. 1917 m. .. 360.00
Spdio 1917 m. 330.00
Balnn. 1918
Spalio 1918 iu. 129.85
* *'• ------------

1.897.95
3. Wvsteni ava. se*er fytftent.

b)
'<')

* • 300.00

1916
1917
1918

• • • • • • •

107.74
100.26
95.00

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
AMERIKOS PREZT- 

auiju Ax*»l- 
ŠAUKIMAS.

“Vytis’’ ir kiti. Jų turtas y- 
ru nemažas; jų kultunms dar
bu* yni zda diderais. Kitą 
uore svarbiu ir didelių im»m- 
uėsime.

Labdaringoji Sąjunga.

Prie kultūrinių įstaigų pri- 
klauso tai]>gi Lietuvių R. Ka
talikų loibdm ingoji Sąjunga I 
Amerikoj-. Ji pasistatė tiks
lą: užstoti tėvus netekusiems 
pi vaikam**, r aprūpinti svua- 
tvę tiems, kurie negali tikėtis 
mylinčios vaikų glulms senat
vėje; , aprūpinti sergančius. 
Prie to tikslo eidama Labdu- 
rybė pirmiausiai pasirūpino 
įgyti kelnės. DuImu Sąjunga 
rūpinasi ant to* žemės pasis
tatydinti namus. Tą 'įvykdžius 
ji galės žengti trečiąjį žings
nį: sutelkti našlaičiu-; į tno« 
nnmns.

žemes pirkimas.

3D3.1M)
4. Savo žemėje sewer eystein.

a) 1916 m. 59tt47
h) W17 m. .............. 572.13

Plūs-..'.............. 2.35
1918 m. 545.00
1919 m. ......... oJl.701 prasidės antrą sunsiotūkstan

tis d<*vyni šimtai tlvėlešiniluo; 
se metuose; ir

KADANGI, Teisinga žmonių 
sąskuita reikalaujama kus He- 
šimti metai 'Suvienytų Valsti
jų Konstitucijos įstatais žino
jimui žmonių skaitliuos, sulig

e) 
d)

• • • • • ••••

• M • • • • .♦

2.232.00
5. M*.kesčių j miestą už žeinęū

a)
b) 
r)

1917 m.....................368.13
1918 m. ............... 374.99
1919 m. ..............  353.06

KADANGI. Kongresus kovu 
3 d.. 19i» m. užgyre Keturio
liktąjį Dešimtmetinj sąrašą 
Suvienyto**- Vfl|*tijowe, kuris

1 (I! H*.' . kurio renkami atsiuvai |iarln-
•dvokuli; „,mi,ni: irG. Teismo ir i

u) Chieugo Title &
Tnu-t ................ 37.15*
h) Otto H. Heiitlcs .. 15.(MI

‘ c) llyed rvcorder .... 0.70 
di V. W, Rutkuuskas 30.80

Daugiau darbo-
. Daugiau produkto-

Daugiau uždarbio-
Bet mes nėgulini platinti musų produktų, 

j»'igi( nvpraplntiiisim uitis golžkelių transpor- 
taeijo*.

rkėa, kasyklų* ,ir ilirbtuvės, negali plėtotis, 
negali platinti savo iždirbinių, jeigu negali
oms tų produktų |M*rguh<*niinas ten kur reikia.

tielžkvliai turi būti arti keliu, kml butų gali
ma parankini transportuoti. Be gi-lžkelių išsi- 
platiaimo, datigiau lukoiiįvtyvų, daugiau 
karų, dauginu kelių. įlaugiau stočių ir labai 
grnžni gnliiiik'platinti iiheinn išdirbystė.

Bet šioje šalyje uuginui* — besiplėtojimas 
gelžkclių neapriirtos. neš yra n? i k alinga abelnn 
industrija.

Kalbant ajiie naujus įnvestiiumus, iš kurių 
plaukia kapitalai per'besiplatiniiuą gelžkelių, 
abeląpje industrijoje, tni turi turėti žmonių 
(Kudtikėjimą. kad ateityje laimia su su tvirtė
jimu gvftkdrų.

Aalies ndkttlni gali augti taip sparčiai, kaip 
sparčiai augs gidžkelini.

KADANGI, Begalo svarbu 
lvisų Suvienytų Valstijų žmo
nių gerovei, kad sųrušas Imtų 
pilnas bei teisingas visų žmis 
ntų Htisknillinvimni ir tautinės 
jiegus sužinojimui:

DABAR, TATAI, Aš, Woud- 
row Wilson. Suvienytųjų Val
stijų Amerikos l’n^identns. 
skelbiu ir sujiužindinu 
kad Hidig viršminėtų teisių 
įUatyijjų yra prfederyrtė J&ek- 
neuo žmogaus aiškiui ir teisin
gai atsakyti j visus kluiuiuiu» 
kaldink jo patiek Lri šeimynos 
kilmi-s ir kaslink ūkio jo Imi h> 
šeimpms Tahlomo, gi kuris 
priešintųsi teisingni užsirašyti, 
pakliūtų hausniėn.

Vienatinis kųrušo tikslu* 
yra, kad sužinojus žmonių 
skaitlių bei šalies turtingumų 
ištyrus, klausimai bus duoda
mi asmenims vien tik viršmi- 
nėticius tikslams n i kai i ugi. Jo
kiu budu žmogus teisingai at
sukąs į klausimus neužsikenks 
sau. Sąrašas nieko neturi lion- 
dro hu jokiais mokeačiak, nei 
su kareiviavimu, nei su priver
stinu mokyklon ėjimu, nei ra 
imigracijos (įvažiavimo) var
žymu. m*i su jokiu tautiniu, 
valstybiniu liei .vietiuiti teisda- 
vystės bei įsakymų leidimu. Jo
kios Imimės neguli Imti, kad ke
lio kokios paslaptys butų iš
reikštos. Apsaugojimui asme
niškų teisių l*i reikalų ypatų

2

1

Viso labo .... 18.690.00

turint nnt įvairių pngarsmi-

—

nuo

=
=

-

vitnatinr užtikrinta proga .-u- [pardavinėjimo...... . odl . - . •

Kaluzny & Co.
5041 So. Ashland Avė.

Tel. Buuleverd 7899

niukL" Finansų.PrėkvbTfh-Įstatinei valstybės rai kutams.
Pramonės Ministerių Galva-IM’A1*“:. užla,VIUU4

9

Tie, kurie rrikalauja plau-anly tnlurnuu'IJu 
kaa link sHlkrUp iMuM-JImo, sali Katuli Utį-- x 
nlnrra, mi Uui tikrai* Im> tikinimai*. IU»)- 
Ule I«- Ttir AsNM'iatkni of IUllx.t Karcu- 
ik«m, ei BrtMdnny. Mrw York. X. Y.

siekia

Pirk SaVu Plaunamą naSlną

ii makok* ženklai. 
Nnnn'ttiv*- negalėta, '

UETVVOS VALSUA SUTEKA UMAtNYTi AKT ru«Gv 

PAŠTO MARKES. SIUNČIAMAS Iš AMERIKOS.

77.G5

Pristatome j visas miesto
rlalvc

■---------4 •"

= 2804 Milwaukee Avė.
1 y. IrMUig 5095

i
:ttunuiuiiiiitumiiuuuuaiiiiiuiuuniiuiuuiuuutiuuuMuuu>uuuuu4Mumuua

čia paduodame, kaip lab
darybė įgijo žemę. Susyk 
nebuvo ganėtinai pinigų, dėl
to prisiėjo mokėti dalimis.
2 Liepos 1915 p. Pude-

va užmokėta ........... 1500.00
6 Liepos 1915 p. Pude-

vu užmokėta ......... 500.00
1 Spalio 1915 p. Piidevn

užmokėta ............... 3,300.00
1 Spalio 1915- p. J.

Klius užmokėta .... 820.00 
14 Kovu 1917 p. J.

Klias užmokėta .... 57OUD0
Balnn. 1917 p. Pu-

įlevn užmokėta .... 1000.00 
Spalio 1917 p. Pu- 
įlevu užmokėta .. 1000.00

3 Balan. 1918 p. Paduva
užmokėta ............... 5000.00
Spalio 1918 p. Pude-
va užmokėta ........... 5000.00

]Hirašyto*iu*, l»et reikia, kml 
jus apsuugtų ir viešpatiją ir 
jo* akoliiiinkuH nuo nuosto
lių.

l’iiskolo* ženklai, kuriuos ga
minant nėra pavartota užtek
tino iiisarumno. iurmi leng
vu; guli tapti neturinčiais ver- 
lė,, ]>ojicrgalinis ir kenkti juos 
pirkusiems už gryną pinigą 
žmonėms. Viešpatijai toki 1x? 
tvarkos išleisti paskolos žen
klui guli juidniiginti skolą ke
leriopai, visai neįnešdatni pi
nigo j iž/lą. Dieve apsaugok 
Lietuvą nuo nevurkingus pas
kolos.

24.29C.78

Kitas turtas.I
Kitokio įlaigtinm lobio Lab- 

• iniitiguji Snjungn turi ma
jai. Jis susideda iš keleto 
knygų, vsanėii oentru ir kuo
pų rnšfinmlfiį*’Hei iždininkų 
rankose. Prie to priklanso 

;dtaugijo« antspaudas, esantis 
pas pirmininką ir maža skait- 
liavimo mašinėlė, kurią l^ab- 
dnrybei dovanojo “Draugo*’ 
bendrovė. Knygos ir antspau
dai Sąjungai atsijų išviso 
$24.75. Žinant, kad loibdary- 
lx«s įeigos kas metai buvu a- 
pie 13 tukstanrių dolierių. 
reikia stebėtis, kad labui ma
žai teišdeta pinigų rafttve- 

jdyatei ir knygoms. Du iki 
šiol buvusioji Sąjungoje iždi
ninkai rašomąją poperą, kon- 
vertus ir krasoa ženklelius ap
mokėdavo iš savo kišenių.

Kkaitliavuuo mašiuelė, nors 
nenauja, liet dar nei trupučio 
netmgedusi ir yra mažiausiai 
20 ar 25 dolierių verta. 

I (Pabaiga bus).
F'i.

nuo pasitikimos kompanijos 

čia pat, nereikia nei j miestą 

važiuot.

DARBO DEPARTAMEN
TAS Darbo Statistiką IUurah 
prunvŠA, knd naminiai inknn- 
dni ir drabužiai iKibmngo 
139% daugiau nuo 1913 ui. iki 
spalio 1919 m. Valgi,; jiakilo 
daugiau negu 80%. ir nrtsigy- 
venirmu 17.75%. o.nngiyn ir 
švicmi siekia dmigian negu 
45% sulygmūs ra 1913 nt 
Alielnas jųikilimas šeimynos 

■ nuimtų iš j<w paskolos pragyvenimui, iniiuant vrikų. 
Ate skaitmens

• - ---- -  _
Šiomis dienomis lietuvių šiem* Lietuvoj*- ir atnešti 

Ekzekutyvis Komitetą* (Lie- naudą sau ir lietuvo* Yalsty 
tuvos Atstovybė* Amerikoje) bei. Kitoki* bud n* siuntimo 
gavo iš Kauno nuo Lietuvos pinigų į Lietuvą iki šiol, n«- 
valdžios ktthlogrnniiiotą pra
nešimą, kad: “Su išdėstytu1 mų, nėra užtikrintas ir yrn 
raštišku puaiulyutu, lupkr. 28^grynu spekuliteija.
dienos, reikale .-ąlygų jmrtln- Pinigai, surinkti ]taidavinė- 
vinėjimo Lietuvos Pašto mar- jąnt rnarknt*-*, kaip jau buvo 
kių it jų išmninyiuo Lietuve- pranešta, bus siunėnuiii j Lie- 
je nnt pinigų, — laetnvus vai- duvą per karjerus ir bus nnn- 
<lžin sutinka —■ murkutta Lie dojami tiktai pa<|ongimui iš 
tavoje bu* npnmkmmis iMi-\nokZjlruų nž markutes, kaštai 
nėse. Platesnės žinios bus su- kelionių kurj«-nuns ir apmokė- 
teiktos paštu. jimui operatyvių-kaštų, laku-

PaEiraie, AlishterL ***•?* P’11’?”

duodančių rinkėjams žinias, 
kiekvienas lĮtąrnšn rinkikus yra 
užgintas jai didžia bausme ne- 
paskelbti jokių slaptybių, ka
rins jis Imtų rinkdamas sužino
jęs.

1'žtai širdingai reikalauja
vJm>. kad atsakytų j visus kinu-1 
sinius aiškini, teisingni ir atvi * 
rai ir tuomi jau prisi<b'*ių tame' 
svarbiame ir Jaliui rrikoliugn* • 
me viauomeitės dariu1, kad jvy- į 
kinas jį pasekmimrai.

l’ATlKRINiMri TG. Šiuo-Į 
uū savo ranka jmsirnšau ia*i | 
priapaudžiu Surinuytų Valuti-]

I

—r

įmukus.” "• ‘IMihtares Misijos."AmerikoniA
k^ Brigudor ir kitą rdkslin 

Amerikos Lietuvių vrarn*-.^ valstybinių įstaigų, Aim- 
wnė yn< dar karią raginamu | rikoj*«. Tikini tl^imlu.- 

lAfttdr mtj-.tų VOfftžnni n»*ad.G n-uii tyrinėjimų. dnw^ niliiinu*in
♦».••• « a w a * • M • _ • a. _ u* _• a 1___-.t_.tt 2 Z
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Gruodžiu 30 tl. vieton lietuvių 
įvyko Hvarlms susi rinkimas 
ftv Jucaapn |Mirnpijos svetai
nėj, kad nutverti komitetų par- 
daviųėjiniui Lietuvos valstybės 
paskolos formų. Susirinkinuui 
atsilankė nemažai lietuvių.

Gerb. kun. J. J. Va ia r. t iv jus 
paniškom. kokiam tikslui buvo 
muktas tas susirinkimas. Nu
rodė reikalingumų pirklį Lie
tuvos paskolos lamų ir kokių 
naudų ta paskola atneš musų 
tėvynei. !-i et n vai. Po tn Irtivn 
trrHhenro ii kn rė'Hi kotniloh, •
IU 40 UlUUgIJŲ UUUMtų, ui 44 
viauumeitės. Didžiuma pagei
davo. kati butų rcuknitui iš vi
suomenės ir palikti viėtų drau-
gijoms. Kuomet visus dmtigji- 
jos oficijaiiai prisius snvu at
siuvi;.., tuGinnt bus padidhrfau 
komitetas iki 23 ypatų. J kon). 
pirmininkus liko išrinktos p. J. 
Tercila; jo pagdbiįlinkais: p. 
I*.Tutoroilis ir p. 1*. Gudiškis; 
raštininkais; p. Stankevičia ir 
ji-nia ftaliunienė; iždininku: p. 
K. Kiuteinekus. Sutarta, kad iž-

. dininka* butų po kaucija 1 C.tMK) 
, dril. Iždu glolujais; B. Buškus 

ir P. Tiskinas.f,
Tautos Fondo 49-tas skyrius 

padavė sumnnyiųų. kad sutiki
mas Lietuvos .Misijos butų iš
kilmingas. būtent: surengti dc- 
z&Otistracijft* ir kad butų su 
rengtos trejus prakaltais, ims 
kitaip jokiu litidu negalės pa
tenki liti VVaterburio lietuvių, 
kadangi lietuvių U'nt*>rluiryj 
yru apie 13 luksuiiiuų, u r-vc- 
tainos turi tik dėl dviejų tuk- 

- r sžsnrių. Tat jokiu budu negali 
užtekti vienų prakalbų. Jia*ši- 
mai liko priimti ir jei tik bus 

-----galima, t m bus įkunytF.'
Sekantis KiisirinkimaK sutar

ta šaukti sausio 4 d., š. ul

S. M. D., Komisijos narys.

CHICAGO HEIGHT8. ILL.

Nelaimė ant geležinkelio.

Gruodžio 31 d. automobiliu 
jum gydytojų Clūeagou. važia
vo p-ptn J. B n kilio n ė ir p-ttiu 
fthlimienė su vaikeliu, taip-gi p. 

^Kasjianti: vyra* su žmona. 
Atvužinvus jiems prie Illinois 
Centrai geležinkelio, netoli 
Homeu'ood, IIL, |>atiko nelai- 
mė. Grložiukeliu vienon pusėn 
tuo tarpu bėg<» (raukinis. Tam 
praiiegus. nutuuiolūlius vafcm- 

• vo skersai bėges ir jo valdyto
jas ne|mtėmijf». kad iš jirioKin- 
gus ptMMia bėgo kitas traukinis. 
Tas visu snutrkutnu užls-go ant 

liliu ir aut vietus užinu-

1! 

gits. nes daug traukinių tomis 
bigėmis bėgioja, o skersai ei
na didelis vieškelis atltoniobi- 
liauis.

Paukštelis.

ELIZABETHPORT. N. J.

Pastaruoju Jniku Elixalicth- 
pnri.i t. Rami. Kryžiaus r^- 
iia-j'ų skyrius didelį dnrlių nu
veikė, nes išsiuntė pinuiaus 
200 dokant paskirtus ųuotos ir 
jiaskui surengi* lialių, kuris da
vė jiehio $118.45.. Tni-gi ]m» to 
<1nr pasiuntėni Centran 200 
dol. ir viena skrvnia drabužių.
i turo? m tau
jMHičinkų tebėra išdalintos ir 
darias sparčiai eina. Kai-ku- 
rios nmterys ir merginos savo 
darbu.*- er< itai (inlmigs. Iš to 
matosi, kad inųs kolonija ne
stovi unt vietos. l*et dirhame, 
kiek |iajiegibim* ir eitame pasi
ryžę toliau dirbti tėvynės labui, 
kiek niurna Dievas jiegų duos.

Presus komisija:
M. Stapinskas, 
S. Markevich.

Netik L. R. K. rėmėjų aky r. 
eucrgirųrai veikia, bet ir visa 
kolonijų tiesiog iš pat pamatų 
susi judinus su visokiais auiua- 
n>mnis. Apie viską kol kas ne
rašysiu, tik pažymėsiu Darbi
ninkų Sąjungos kp., prie kurios 
pritinu*" nemažą* skaitlius 
nariu ir energingu darhiAitojų. 
Kp. sumanė surengti Spaudos 
Savaitę, kuri prasidėjo sansįo 
2 d. l’rijgrnman ineiua: pra
kalbus, t cnt nu ir kitokie pa- 
mnrgniiiiuii. Kaip iiusiduos, 
kitu aykį jin rašyki u.

Vietinis.

DŪQUESNE PA.

Pirmų koncertų ir vakarų 
1920 ui. rengia 102 kuopa 8. L. 
R.-K. A. skyrius Apšvietos 
Dailės choras. Koncertai* bus 
sausio 17 <1, 1920 m.

V/EBTVILLE, ILL.

iiedurbė. 
žmones, 

pasitaikė

Jau praslinko 
Streikas suvarginu 
kuris, lyg tyčia, 
gerinusinnio Inikotarpyj, ka<ia 
visi maineriai gerinusia dirb
davo. Dalmr reikia prastovėti 
6 savaites. O nuo pavasario, ži
nai. ir vėl pradės dirbti po 2 ar 
3 dienas savaitėje. T<»kj nuo
šimtį gavę negreit atsigriuba*

Haičio pus mus biskj jau bu
vo. Sniego dar kaipir nebuvo.

Musų ni’estulis, galima sa
kyti. luti p kokiam nuodais ux- 
krėsUis: ne»uttkiinni, neapy
kanta, apkallnjuuni.
Gruodžio 26 d.,' pr. iu., moterų 

R«žam\ dr-ja buvo surengus 
vakarų su dviem perstaty*mais: 
‘•Kurėios žentas” ir ’*Kerš
tinga meilė” L. Raud. Kry-

.2J
tavus šelpėja i s. nekaip paniro- 
<1 o.Jie tik partijos žiuri, u mei
lės dėl tėvvnės nematyti

Mamerto Pati.

L. R K. R. KAMPELIS.

*4

T

V. W. RUTKAUSKAS

A-B Stove Polish
Seniausias ir Geriausias Visam Pasaulyj9

Jis šveitė pečius visokių tautų 
žmonėms per pusę šimtmečio.

MASTER SCHOOL
J. F. Ka>nklu». PrrdėllnU 

190 N. Statė Str.
Kanip. Lako GaL 4 tataa* 

iiiiiniiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuni

DRAUGAS

iitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnnnnini

Uždirbk 
‘35 iki *5 

į savaitę
Kirpr)ia> Ir krianCUU yra rrlksli 

Jutui vlauoniot, Jlv turi IruaipMU 
landų* ir lt neva duba. ■’J

Mm cultm* jin, lamuKyti Mo & 
I trumpu laika dlcnamto nr Takuti 
u£ mota kalnu. Simtųnlia aky< 
niokiniiuo unt uununu ISi»ar mi

Kalėdini Fondas.

Pastaromis dviem savaitėm 
gan daug lietuvių kolo
nijų atliko savo "ųublns*’ L. 
Rami. Kryžiaus Rėmėjų Ka- 
lėdinin Fomian. Kaikurios 
liet, kolonijoj:, pnsiųsdamos 
savo “ųuotas” su kaupu, pa
sižada dar ir unt tolinu* Ka
lėdiniu Fondnn parinkti au
kų. Taigi reikia tik džiaug
tis. kad musų broliai ir sesers, 
nmerikieciai . lietuviui, turi 
jauslių širdį ir neduos savo 
hmliimk, h»>i •iesnfėm* n4mnwi 
yuigtb >. L

Sekančios liet. kolonija* 
prisiuntė savo “ąuotas” Cen
tran: Brolis, N. Y. su dide
liu dvigubu kaupu, Ainster- 
dam, N. Y., IVestfiekl. Mass. 
Bloamficld, N. J., Kingston. 
Pa., Uartford. Conn., Cleve- 
land, Ohio prisiuntė tūks
tantinę. Waterbury. Conn. 
su kaupu, Eliaabeth. N. J., 
Lewiston, M«% Racine, Wis.. 
Miincbester, N. H.

Gauti Pinigai.
Gauti pinigui iš sekunėių 

liet, kolonijų:
Brunx, N. Y....................$198.00
Rockford. Iii.................. 40.00
Amstcrdani, N. Y.......... 250.00
Brooklyn. N. Y. (13 s.) 75.00 
Westfiel<l, Man................. 91.75
Blooinficld. N. .1 
Kllswortli, Ptt. ... 
Rumford, Me..........
Kiugston, Pa...........
Wntrrbury, Conn. 
Hartford, Čonu. ... 
Clevelund, Ohio .... 
Nebark, K. J. . 
EliiaheUi. N. J 
Leviston, Me. .
N. Fond Du Lac, Wis 
Philadelphia, Pu. ....’ 
Racine, Wis..................
Worcestcr, Mase..........
Mancheater, N. H.........

Reikia pastebėti, kad dau
gumus 
siunčia 
R. Kr. 
vardais 
kitimų 
kud ateityje visus inonev or
derius nr čekius rašytų ant 
vardo 
siųstų juos Centro 
riui J. Tutnasoniui. 456 Grand 
St., Brookljm, N. Y.

Nauji Ženkleliai.
Liet. Raud. Kryžiaus Rė

mėjų nauji 1920 m. ženkle
liai jau gatavi ir juos tuo
jaus po Naujų Metų išsiųsime 
skyriams.

fttomiu riionrimiK taiiuri ti. 3K ** w 
kosi nupirkta vilnų net (100 
svarų ir jas pasiųsime sky
riam* mezgimui nveterių.

Virai.* reikalais krerpkitėe 
pas;

• •••••

t *

.. 50.00
.. 1.00
. 13.50

. 400J>0
900.00

. 150.00
1000.00

, 200.00
. 300.00
. 100.00
. 102.00

100.00
150.00
200.00

. 200.00

L R. Kr. R. skyrių 
pinigus Centran L. 
R. nr Tautos Komio 
ir tuo budu daug k<<- 
IMidaro. * Prašytunfėni,

B. Vaškevičiutės, o 
sekretu-

%

Jis taip žvilgia, kad net akims 
malonu pažiūrėti.

Jis niekad neturėjo sau lygaus 
pališio. Pirmutinis buvo geriau
sias.

A-B—niekas negali užmiršti 
tn vardo. Tiktai pasakyk A-B— 
pirmutines raides alfabetoj kiek
vienos kalbos.

ADVUKAlAk
Veda 1141a* VtiuioM- TcGunoote 

OOroa DklmlcuOJ: 
VVA8H1NGTON 8T1U.I

Kambarį* 408
TcL'CmtraI M78

Gytcnimaa. 813 W. 33nl SL
limb 40* t

Diena už poryt mes pfašysi* 
me jus, kad pamėgintumėt šilą 
nepaprastą Pečiui Polish ant mu
sų kašto.

Bus šiame laikraštyj kuponas 
vertės 5c ant 1 Oc butelio.

Kuomet pamatysi šitą kuponą, 
iškirpk jj ir nusinešk pas -avo 
krautuvninką. o jis tau duos 10c 
butdi A-B Polish už 5c.

.Atsimink—diena f» rytojaus.

A-B FOLISH COMPANY, 1515 Haddon Avė., Chicago
Telefonas: monroe lloS

Dr. G. M. GLASER
I'raktlkuoja 11 motai 

on«a« 3I4S So. Miliui *U- 
Kerti- 33 ro 81.. chienco. t 

KI'KCI JAUSTAS 
Moteriškų. VyrUkų, taip*l eUr, 

atikų Ilgis
OFISO VALANDOS: Nuo » ry 
Iki 18. nuo 14 iki rpo put. nuo

Iki I valandai vakare.
Noūviiamia nuo > IKI S PO pH 

Telefonua Yarda IK

X-

Ma
I 

1 I

i!
K.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

iuuup- 48 lourt
IU.-*. 1338 W. 48 Aicnne 

Telefoaaa Cicero 7484 
Otlao Cleers 4k 

KA1J1AME LIETL'VUKAt
.................---4..

REIKALAUJA.

Kcikaliqr> luibvruu dol fondras. 
darbai pajrtovu*

IJnk Ik4t Omoiuuij
3»U1 ir Slraarl Ate.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boib-riai 
T .;iliei ių Pluvvjini 
Anglių Nešejiai

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: ansliBko* ir lleturiBkoe 

kalbų. arlUnetlkue. kn>cvedyatė*. ate- 
t nogratijo*. typevriUng. plrklyboe tel- 

■tų, 8ur. V-’et. Iitortjo*. a be Ino* uto- 
I njo*. ge-^ra'Uo*. polillkln** ekono- 
mijoe, piliet- Aė* daillanUtyKfea.

Mokinimo valaudoi: nuo 8 ryto iki 
< ralando* po plotų: vakarai* nuo C 
Iki 10 vaL 
3106 So. Halsted St., Chicago.

J. P. WAITCHES 
| ATT0RNEY AT LAW

LICTIVIS ADVOKATAS 
4M1 8. U OGU 8TRKET 

CHICAGO.

■XI

K

I
i

X

TiIMiui TullaaM • 

Dr. P. P. ZALLYS
i £ Lietuvis Dentistas

4> 104417 So. Mlchl<aii. AvoMM.

VAlAMIKMl • IU • takara
K4-e4ee*Koe< < t ssaaaat

—
F.

Atsišaukite Rottcoe Str. 
'. Culifornia Avė.

22 ru ir Eiak Gatvių

25lli ir Ųuarry Gatvių 
Cotnmonwealth Edison

ir

Co.

Geros pastovius vidus
9 vmI. į dienu

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

S» 80. LA KAU K HTILEET
Oyrenlmo TvL Huuiboldt 17 

Vakarai* 1111 W. M-nd Blrvvt 
Tvl RocktroU «»»» 

CHICAGO. ĮSU

X DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
asui We*t aiiui st. 

Kalu pa* K Leavitt St. 
Tnlafona* Canul <173 
Valandos ! - . tr “ Iki "9 vakar<; 
ncaldakniju:

3111 W. ISnil Sk
TtlVfuoaa McKmloy 4>M

VnlnlHlua. Iki 1<> ikrytd. '

S. D. LACHAW1CZ
Lletvrir Ombo-tur r’-muiA tildo- ivr**r L* auriaaM*. IUUmU* at.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJETfVIS AKIŲ srECIAUKTAS 

l'alrtųr-rr. aklų 
trtui.mu> kia v ra 
l»t«taMln>l U..U.V- 

I »'<>• *aHM. na>*V' nu. •iM.u.ifT « S ne- 
v <*luii'«. aMuaiaiirtai» ulaia.fu.iu. KirU-iu krrtro. »kx.

Mlmkii.. u^uhu>«. y.a.kru. ūki. .a.|«l*m 
'«• -danuiM* biuru fual..lautla m*. 

bau..*, ktaliiaa. Aluntai nrlKlKun-i luun- 
«»l Inu ir nu mtmitirmo Šnar
ini' an racr.’lmo ir raikai itun.*iaa nu, 
k»kiw. l.liaAg, nta. II Uu » vakaru Nr 
Orumu, i.u* ia imi i vai p*. PH,
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

Trlrfma. DmiU VMV.

Dr. L E- MAKARAS 
Lirturu Gydytojaa tr (lilrarpu 
M—rlaadri IMT* H». Mlrfelcaa Ar*. 

1r>WMuw FmIImumi >11 Ir rallrnaa 31M 
CblcucJ: 4&I& Ko. Wuod tiu.

TU krtwr». «afcah» —• #»J» Iki !<*• 
Tartu Hl

X

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

418 W. M-arkrt Ur. 
l‘u(bilUc, rraim

8u viaomla iKomia Diuma Bt 
Nuo i iki 10 vai. ryta 
Nuo 1 Iki B vai. po ptatu 
Nuo B UU B vaL vakaro

REIKALINGOS
šė visus tris moteris ir vaikų. 
Vyras dur buvo gyvus. I»ct at- 
VHŽtn»i ftv. Zigmantu iigunba- 
tin, Chicago Heights. tuojau 
mirė.

į. ■ a* P-nia ’ Buknienė tyuvu geru
katalikė. Priklausė prie Ar. Liaus naudai. Garbė tai drau

gi I Kazimieru parapijos, l’kliko 
senų vyrų ir 21 m. sūnų.

P-uin ATusnirnė su vaiku 
buvo ir-gi katalikė ir priklau- 
sė taip gi prie beturiu $v, Ka- 
auiui-io (Mtraiojos. 1‘aLiku vyrų 
su mažu vaikeliu.

T-rud Kasparai buvo lielu-
:or.ai. gr:

Paliki) <lu mažu vaikeliu. Goi tėvynė umsų. Gaila tik,_lcad 
la tokių žmonių.. P-nios Buk- 

va4« mikn dar vrn ir
LiHuvnj. MS ’ '

Tokius baisiKs nelaimės lujc

gijai. Ji daugiausia toj ųrityj 
dariiuujHM. 5 <*u t šiltoka taip-gi 
ir niusų vyriai. •

Reikia pažymėti, kad tųdvie
jų vdkalukų ir vyrų role* atti
ko motery*. Lunuuus ktigviiau- 
siu Ituvyko. A|»art lošimu dar 
jMMlauiuotu lietuviškų tautinių 
daindių, o ’ifhnigujr Lietum.

publika* mažai atsilankė. Prie
žastis žinoma—streikas. o an-

J. Tutnasonis.
456 Grand fit.. 

Rrooklyn, N. Y.

MERISAITES IH MOTERYS 
DĖL LENGVAUą FARRIKINTO 
t'AKRO. TKl MIU is VALAN
DOS; VCMOKERTIS GERA l’RA 
OŽIAI. DARBAS YRĄ SVARUS 
IR LENGVI, TAIPPAT TTRI- 
.ME VIETOS DBL MEROAlf lU 
TARPE U IR 1« M AMŽTAVS.

GARDNER 4COMPANY 
3024 S. Wabash Avė.

Uaioa ll»t» Ul«U>«Alt>tl

2314 W. 23 PL Chicago, UL
TcL tanai 11W.

tra. gal nentjantimas Lietuvos

Aptr muMĮ inrkmmntkus n ar 
kų nė kalbėti. Jų meilė Imk 
Liijtuvoe atšalus. Jis nnkidos

NORTH SIDE LIETUVIAMS 
fttuomi pranešu visitin “Drau

go” alaufytojvn kurių prrrune- 
rtu jau pauiMuiii:, uu Tuaims kiuj 
atnaujinti Kurie dabar atuaujinit 
prenumeratų arba nauji prtaume- 
VtsAtžV' ftoihiMl < M *' m-t
1920 tu. tai gana kdendorių dykai. 
“ Brangiui'*juctaoM S6.00. Taipgi

Kon- Mikola* lukattio. kiliu 14 K»- 
MMIIH. I«*ko Anutrpiajo aaivo <1 Uli
nių ir tMLt)ota>»u. Romu dėkingo* 
jrlgu prnri-4 man rovė adresu*

Mano ndmaa*
Kon. M. Kauno, 

tomui lainęt. Vw. l'anirMna
Š-;/- Kai,

■išauk v. s

SERGĖKITE SAVO AKIS.

PAIEŠKO
»■

-------------------------------------------------------------------- 

Talafo&ai Pullman 81 
DR. W. A. MAJOR

GYDYTOJAS IK 
< linit BGAS 

oruos 11718 Mldblcaa Am 
Aitrinau *;>• Iki 8 IMTU, — ii 
I po plotų — 4:18 Iki 3:48 rakai 
No44|loa>l» auo 11 UU 11 tlryt, 

x—---------Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morpan Street 

L1UCAUU, 4JUANO1* 
Trk-iooM VmJi 8033

Valnado*. — ■ iki ll 14 ryto; 
4 po ptoty Ui t vak. Nodbllo- 
tnl» nuo B Iki 8 vaL vakaro.

Tvl. l«rov«r

Dr, C. Z. Vezelu
UETI.VM, UKNTlKTAS 

Valandfm! auo » ryto lirt" » vn 
S><x4> 4li>i0la Italai hUtaCilM Vį^. 

4713 SU. .UiHUA&O VVUNV 
aru 47-to» Galina

. Smctonro gerai eritaiktnil altiniai 1 
? Kliu ->a*engrititma dol Ju»ij akli). / 
SKuoinH tq kenti nuo galvon *kan- ( 

dMlm". koomat raida* fw,**4 f tiru .'
i rv Kuoras t skaitai ar nldvi ar ta- < I 
, tai. tai tuoniH yra Imkim,, kad / - 
( reikta Jums akinių, tlaao tB metų į
' t*at>r<*aa ęrtduro Jum* crrtatMig . 1 
) patarnavimų ut nrtetnnrai kalnu > _ 
S Mt tarp gemai- nei iki 8F««. ( *

JOHN SMETANA
Akių Bpecijalfcts-

1801 S. Ashland Av. Chicago 
raramtaa- -^irikianui- tl/kai. /

■aaniaa ia-4®» gMrto.
I • BAlo* lobo* vftB HatVo npOrkn*.

Kamkana JA Ik, 14. lt ir I* >4

ir IMumroa Ii’Chicago.

•o

nėjHrmų sykį atši- 
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ATALIK1SKOS ŠVENTĖS.
* ""
Trečiadienis.
• Lucionas, kan. Devota.
Ketvirtadienis sausis 8 d..
, Severinas.

ASIDEDA PREZIDENCI- 
JALĖ KAMPANIJA.

slbiami platformos ruožai.

lepuhl ikonų įtarti ja paleng- 
ima įsiūbuoti prezidencija- 
kampanijų. nelaukiant nei 
•ijonalė* partija.* konvenci- 

Pinu konvencijos parti- 
f|m-ęrijo* pašnenka *au 

<ainas pozicijas. l*o kau
cijos prasidės gvneralė 
npanijn.
taip gi. Ateinantį rudenį į- 
S nauju prezidento rinki- 
. Norinčių būt kandidatais 
rezidentu* vra daug. Iš 
.gelio kandidatų konvenri- 
parinku tik vienų. Nežinia 
n ta laimė gali tekti, 
dorintieji patekti j karuli
us pinu konvencijos daro 
džiuvimus, parengia poky- 
, paskelbia partijos plat- 
uai ruožu*, stato visokiam 
• pažadėjimus. Ypač nt- 
ipia domų į darbininkus 
reius, katrie rinkimuose 
a labai svarbių rolę.
nų dienų Cliicngoj turėjo 

ią jtokylį du stambiu re- 
-likpnu. norinčiu būt kan
tinis į prezidentus. Tai llli- 
, valstijos gubernatorius 
rdcn ir generolas Wood. 
okylyje buvo dauginu tuk- 
tr»o svečių, republikonų 
lijo* vadų, veikėjų ir inli- 
cų. Buvo ir republikonų 
ijos-taamjunalio komiteto 
ainmka- Hays.
asakyta visa eilė knlbii. 
lijo* komiteto pirtmnink&'i 
’s pakloji partija* platfor 

svarbe. niuosiu* ruožu*, 
jie:
Pasekmingus, sąžininga* 

■konomiui* vedimas udies I 
rijosi reikalų.

Numažini mu* mokesčiu; 
•s mokesčių paskirstymas 
•tn.« metams.

Sumanymą* jr prnvedi- 
/ geresnių uintikių ta. p 

ir knp talo su prid *ri«- 
teisybė tieius ir kitiems, 

ai h* nuoskaudos ir nbel- 
li publikai.

Užtikrinimas, kad ssli«s 
inistrn •i.-a nuodiigipal pn- 
ytų šal:es įstatymu» it ' 
•kų, ir kad vyriaus; b s 1 
imas ne’šeitų iš konstitu- 

< ribų.
i’pubhkonai veikėjai did**

-------------------------—
Dnrl*o žmonėms prezidenci- 

jilini rinkimai yra svt rbn* 
sausis 7 d., daiktas. Ne* duodama ptogos 

pasirinkti tinkamiausią pre
zidentų. nuo katro <lnnx g’-rų 
daiktą gali *ulaukti darbi
ninkai.

šįmet prezidenrijalėn karu- 
jmnijon Imj deinokralų ir re 
publikonų |*akyln dnr trečia 
irinja |Kilitikinė partija. Tai 
<h.riw» partija. Jei šita Įinrti- 
jn Rus liuosa nuo radikalų ir 
i.lielnai imant, nuo socijalistų 
intako*, tuomet ji gali pasi
varyti pirmyn ir Ininiėti žymią 
vietą politikoje.

SUARESTUOTAS S. 
VALDININKAS.

v.
Eoderaliai agentai Chicngo- 

jc suareštavo fcderalės Preky- 
bo* komisijos statistiką Ra- 
fael Mnllcn.

Jis intariamns suoknlbiavi- 
:ne prieš šalie* vyriausylię. 
Kares metu jb tėvas Meksiko
je veikė nidiknlų organizaci
jose kaipo oratorius. Buvo 
uolus t'nrrnnzos šalininkas.

Suareštuota* valdininkas 
n<*senai yrn sugryžęs iš Meksi
kos.

PLYŠO PAMESTA BOMBA

tie.* rezidencija 
blv. Sunaikinta 
priešakinės da

Užvakar naktį plyšo pames
ta bomba 
4464 Oram! 
reziilenrijos 
lys.

Policija vru nuomonė.*, tas 
busiąs rasinių riaušių atgnr- 
sis. Neg riaušių metu toj re
zidencijoj buvus gyventi* vie-
na juoda šeimyna. Buvusi, 
sako, stiprini apsiginklavusi.

GAISRAS SUNAIKINO 
BUSTĄ.

Nudegė penkių augštų bus
tas |*o num. 214-16 \Vest Mon
ro* gilt. Nuostolių esamą 
$250.000.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

£

IS BRIDGEPORTO.

—į •ABW»v.a 
u, mti katrų ateityje iš- 
*s priklausys nugste-niiijų 
m t*a><uninkų i&rinldmat 
.■publikom; jHirtijo* \eikė- 
atkartoja smųjų giesmę, 
š kiekvienus rinkinius jii 
ų žada, pasirodo darbo 
nių prietpilat.

agi su demokratų pjųlijr.. 

ymokmfų ■mcijonalė jMirti- 
kntrn šiandie šalyj r.žiina 
>vaujunėių 
įrodo sava 
Žasčių. 
rnnian.«in.
t spėkomis.

prezidrn'a* netaria vie- 
| indžio, ar jis panorai

rolę, kol-kas 
veiklumo. Yri

daug pidtiki
Paskui —

Nedėlioj, sausio 4 d. Lietuvos 
Vyčių 16 kiio|ui statė scenoj 
triveiksmį dramos paveikslėlį 
iš liaudies gyvenimo ••Katriu
tė.” Nors publikos nedaug pri
sirinko. Im4 huvo tai rinktinė ir 
gražiai bei ramiai užsilaikė vi- 

1cŠimo laiku.
Lotam tieji asmenys buvo: 

.I.iIcuIm*. ūkini likus.—V Siul- 
pinas, jo duktė Katriutė—K. 
(inruckiiitė, Stasys, .I<>knl*<» 
kaimynas—A. Budria, Jotims 
Stasio suims—V. Rėklaitis. 
Rožė, kaimo mergaitė—M. 
Stambriutė, Darata, senutė 
našlė—O. Prancinkevičiutė, 
Pranas, našlaitis—M. Kulys, 
lakus—*1. Kailiukaitis. I»šėjai 
visi savo roles atliko kopui- 
kitiusia. Scencrija buvo tinka
mai išpuošta. Kiek teko sužino- 
u, tai p. J. Kailiukaitis ė; vei
kalą išmokino. Garbi'* jam už tai 
ir jiatartinn. kad daugiau to
kių įeikalų pastatytų.

A Z.

bnua ir talentingo jnnno dia- 
matisto imraiytą. užtatai ir 
suplaukė tiek daug. kad. roios. 
atuViiilivji ka įliejo į Mena*; 
“traukitės, duokite daugiau 
virtos.”

lštiknjjų taip ir buvo. Di
džiuliui sakėsi* nuvargo 
vėdami.

L. Vyčių 5 kp. didelę klaidų 
padarė, knd paėmė tokių pras
tų svetainę. Statydami tokių 
<1 rainų šernoje, turi-jo paimti 
mieste vienų iš didžiųjų svetai
nių. Dabar ir žmonės turėjo 
stovėti, ir scena lig kubilas, nnt 
kurios vos keturios ypatos ga
lėjo greta sustoti, o dar gntve- 
karių šone ir gab- bildėsis tik 
ncrvavii publikų, l.yg tyčia, 
kada jau įtempi visas mintis kų 
nors dmnėties. štai ir klintis nt- 
suanda.

Iš tikro kritikos atžvil
gio matėsi truputis silpny
bių: kai-kuriems artistam* sto
ka buvo drąsumo ir artistinių 
jhusinų. A. V. Grrdžjunas, An
tonijaus. Turkų ciesoriaus ro
lėje, gerai lošė. Alena, ji* duk
tė. p-lė Z. Jurevičiūtė, puikiuo
se rubtiose ir vjsame kartinos 
blizgėjinu-, pirmoje vietoje 
publikos traukė domę. Tiktai 
stoka gal buvo didesnio jaus
mo. Girdėjau, kad ji pirmą knr- 
tų tokiame veikale pasirodė 
scenoj. Jei tiesa, tni labai gerai 
los*-. Klnrisa, jos užžinrėtoja, 
p-lė O. Ualiuliutė gabiai ir 
drąsini savo rolę loši-. Tarno 
rolėje p. J. Is-lM-žtnskas taip-gi 
gerai lošė. Enriko. Anglijos 
valdono rolėje, p. A. Rugie
nius labai gerai lošė. Uršės, 
senės karalienės rolėje, p-lė K. 
Kišonaitė persilpnai kali m-jo, 
liet nudavė gerai. Vatsono, ku- 
nigaikščio iš Klaueiiester’o p. 
P. Sriubas lošė gerai. Kožnas 
jo Aodis buvo piltis* jnUniTiO. 
Jis liene geriausia atliko savo 
užduotį. Marės, jo m-mtm rolė
je. p-lė O. Ambrožiutė nors 
trumpai. Is-t drąsiai ir jaus
mingai lošė. .Ii turi artistinių 
įminimų ir su laiku gali Imti 
Apskričio artistė. Dunstoim, 
tarno rolėje, p. A. Mureika 
drąsini ir rimčiai su pasiunti
niais :t|*siei<lainns. padarė di
delį publikoje įspūdį, už kų jis 
užsitarnavo nnują |*agyriiną. 
Pakonijatis, vyriausio Nardini* 
j «s karvedžio rolėje, p. P. Na
ta tis pusėtinai lošė, lx*no- 
Martviiu rolėje p. M. Andriuš
kevičius silpnai ir nedrąsiai, 
gal pirmą kartą. Rans.itės- 
Brikciatis rolėje p. Pr. ,i. Pa
liulis laimi gerai nudavė, drą
siai ir jausmingai kalbėjo ir 
publiką žavėto žavėjo. Dogu, 
turtingo princo rolėje, Pr. Ki
šimas taip-gi lo|ė gj vai. Tar
no rolėje p. J. Martišius per- 
greitai kalla-jo. |xmgin<>. vv- 
skii|M> rolėje, p. A. Valonas nie
ko ypatingo nepanstė. Ilgi ru- 
bai, turbut, jnm kliudė, kurie 
taip paprasti ir nevvskiipiiki 
huvo. Reikia žinoti, kad vysku
pai nenešioja mitros palociuje, 
nors ir priimant svečius. Tea
rus vartojamas vien Imžnytinė- 
w ajieigose, pav. Įniko dinun- 
vonės, pašventini tuo liažuvčių 
ir prie iv. Mišių.
. Čia pasirodė nežinystė, ko

kius rubns vyskupas nešioja. 
Vietoje mitros, turėjo vartoti 
trikampę raudonų biretą ir 
vietoje balto rul*o-sutono, turė
jo būti š\Hesiai vysniava suk
nia. Ciesoriaus. Karaimas 
Princo ir vyskupo pnlociai bei 
kambariai buvo iterprnsti. Tas

I

liduoti trečiąjan. temti- 
ar užleis vietą kitam kan

dai t
adaagi (y5 prezidentas, 
i jos veiki mą* k ai pi r šil
ta. Ir taip ji*- t.iriiut. pn- 
« JHjfi m:»«i iručio* <talOo- 
t partijos narijcnalč* kon-

ir ...

anl tvirtų faktų jfbudnvojęs tą. 
liūdnų veikalą |*nro-l<-. kad l*c 
uoros nėra pnsnitlvjo gi*nmm. ■ 
kurie gaivių aum-^u |>akiumti S 
ir siižiiię nuriuiiiiUi. Aš tikiu, m 
jeigu jaunus dmauitislns hutų ■ 
savo mintis kitokiame imvidale P 
reiškęs, žmonėm* Imtų buvęį3 
aiškiau*, ik-* ko| kas musų linu- ■ 
dis nėra pratusi filozolimti. to- , J 
dėl ir skonis jai sunku suprasti ; 
Bet reikia atsiminti, kad ir mos1 
einame prie augėlesnė* tobuly
bės.

f
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Afras.

Lietuvos Vvėių Chicagos 
Apskričio metinis susi rinki
mas įvyks subatoj, sausio 10 d. 
Av. Mykolo parapijos svetainė-

-

Kuopų atstovus kviečiame 
skaitlingai važiuot i.

=

Bestų veiksmų devynių paveikslų drama

Scenoj Teatrališka* Kliubas “Lietuva” Tchi«goLme
r.Fiiui aMiKJli—

Ka* noiilr pamaljtl craly tHIuil* tai mclrtilaai alMIankill ant ‘-Kantri Urna” falai nr 
tk-,ia* ii<-prah-l-kltr ni-fiamalč tio fraUuin* frikaln. prtMatffim -ogiai |»r»< |>wiks*- ■nul
ini- KfirHa T<-n«raU-k>, kllabn*. -l.tfTTl VA“.

C.S.P.S.(School Hali) Svet, 4758 S. Honore gatvė
Durys atsidarys 6 vai. vak. Pradžia 7 vai. vak.

Nedalioj, Sausio-Jan. 11d., 1920
y.\v.\w.%^\w.sw.\^vuv\iV%,i»w.\wwwį
5-15 a

• •

A lillgUd JL-ilCIUVUli S
Apskr. Valdyba.

ROSELAND. ILL

Pranešimas

1. Vyčių s kp. susirinkimas 
įvyks seredos vakare, sausio 7 
d.. 7:30 vnl_ Visų šventų pa
rapija svetainėje. Nariai ir 
narės mnlnnėkitc laiku susi
rinkti. nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti, ’hdp- 
gi nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių. Valdyba.

L VYČIŲ 36 KP NARIŲ 
DOMEI

S
d" 
■■ 
d" 
■P i 

i

Ket vergo vakaro, sausio 8 
d., š. m., 7JtH vai. vakare į- 
vyks metinis L. Vyčių 36 kp. i 
susirinkimą^ ;»arnpijinėj svo-1 
Utinėj. Visus narius ir nurosi 
kviečiame atsilankyti. Turime 
npknllw*ti daug svarbių reika 
lų. Valdyba.

------------------------  
CICERO, ILL.

š

GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje *

100 Auksinų už $5.00
t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Pcrsiuntimhs gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu. Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra grdčiausis ir leisingiausis. Nieks ■■ 
pinigų negalės sulaikyti.

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

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505Bį

s 120 Tremont St, 
l«

"*a=a"a"a'*a™a"a’"^
—.■

Vyčių susirinkimas.
Sausio 7 d.. Av, Antano par. 

svetainėje. bin* L. Vyrių 14-1 o* 
kuopos metini* busirinkiirias.

Korės p

RED. ATSAKYMAI

Svečiui iš Roselnnd. III.
Korespondencijos, prisiųstos 
be tikro j išrašo ir adreso, ne
galime talpinti.

S

4
■■■

» • ■ s
Boston, Masž. į
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LIET PILIEČIŲ DR JOS 
VAK. PA.

PitUburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai:

Pirm.—V. SatiiMin, 1924 Caraon 
Street.

V»cc-piru»—J. P. Petrai t m. 1313 
Carson Slrvct.

Prut. rait — J. W. Patekcvich, 
2104 Mrrriman Strcni.

Fin r«4t —W SUMinritSa 9102 
Mrrriman Street

Iždininką*—J. Joneli*. 157
Mcul trio Avenue 
Direktoriai;

J. JanaiMkAs, 75 So. ltflli St
P. Kilduiia, 2007 jAe St.
8. Liutinkk-.-. Itoz 524, Castle 

Shannon, Pa. *
A N’nnnanttui. Roz 441 f"a«tTr 

Shannon, Pa.
J. Mareinkrvie/. 

Strret, S. S.
S. Simanavičius, 

Slroct, S. S. 
Ligonių Komitetai:

P. Bardiilauzkaa, 
Alley, 8. S.

P. Mannukaa, Buz 342, Gaide 
Shannon. Pa.

Suririnkimai ai* i būna pirmutini 
ev< ■mtlnbu Vls»V v- »v*ft1 
vai vakare.
Jonai II’. Patiktvick. Trot. rait. 

L. P. D, VzL Px

Chicagicčiai lietuviai senai 
laukė pamatrti tą veikalą, ga-

Lietuvos Vyčių n-ta kuopa 
stata* pirma karta Manoje dra-

gadniojspud;. Abninai imant, 
“Kantrių Alenų” t* V. 5 kp. 
sulošė gerai. *»

mų “Kantri Alenu,” kuri buvo 
atlošta Naujų Metų vnkare, 
samdo 1 d., 1920 Yondor**s 
svetainėj. a

ftioa dramos rašytoja*, p. Pr. 
M. Juras, atsiekė savo tikslą. 
Dramattatas nesirūpino krno 
pataikavmiaina, bet tiesą para-
šė be ajtsirikimo ii pevcbolo- 
giikn žvilgsnio. Jia teisingai

PIRKITE LIETUVOS VAL-
5TYB&S BGKŲ. Šk- 

Draugu Ofi*a, 1800 W. 46 St 
nimtiiiimimmiimiiNmmmiM

■

■

VIDURMIESTYJE

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.

Ned., Vasario 8tą, 1920
Sėdynes Rezervuotos. Tėmykit Apgarsinimus.
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BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyri) Ir Jauti* Vaikinų MdlrbU 
im vrvM'iv aiuia, w w.wamai. U»i 
ooaltaauktl; rillauiilŲ modali u buo 
*34 00 Iki *45.00.
Vyry ir J nonų Vaikiai) patari 

sietai tr cTcrtecta: Sis iki
vyrv Kalia** po »*.o« ir
Vaiky Siutai pv »’• OB ir • urbilau
Pirk aaiu» u»»rk<z£» dabar priU 

tiem*, knornrt kaino* i>akjia
Hm lalppal turima pilna 1 

akut) nckiott) atuti) tr ovarkotii «Um 
Ir aukMlau.

FuU Drcaa. Tuaado, Frock Siu
tai Ir ti. SIC tr ■neartu

Atdara- ktakrioa# aakara Iki » 
vai. KadAltomla iki • valandai. Bu
ba lomia vlM dieno Iki 1* valanda1 

K. QORIX)K
Įtik H tuiatrd M.. t1<k*«O, IIL

l-tcirta IBB>

ISO Bo 19th I. NAUSIEDA Savi

222H Sarah

2233 Larkina

I
PRANEŠIMAS!

ftioomi duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu 
vės kurios rand&sc po num.

4605 So. Ashland Avė. ir 917 -919 W. 33rd St.

Bus uždarytos Nedėlioms pradedant sų Ima Diena Sausio 
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto 

I iki 9 valandai vakare.

Su Pagarba
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