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Lenkai sake
| JAPONIJA IRGI ATŠAUKSlinhivinie Kovncio KA^°^,S
rieapleisią Vilniaus Bolševikai grūmoja Lenki

ANGLAI ŠAUKIASI PAGEL VOKIEČIAI BIJOSI PRAN- 
BON AMERIKOS

T»rTrn*«
CUZŲ.

I

Sakosi nenori ji ten jokių 
teritorijų.

Kitaip, tarp Anglijos ir Amen 
kos gali pakilti nesutikimai.

VILNIAUS KLAUSIMAS RIŠAMAS OELSINGFORSE.

< ttl’KKHAUKN. įmunki 19 (Rašo augt laikrašė. korespon
dentas).—I’ahaltąjhf viešpatijų konfervucijojo atlikta mažai 
tmžangaus darbo. Pirmiausia viešpatijos mėgina iš savo tarpi 
prnšnliiili vištikių* skirtumus ir nesutikimu*, lyuinuet gi la* 
Ims atlikta, tuomet lengvinu bus joms padaryti sąjungų prieš 
išlaukinius priešininkus.

X’<*sulikimus prašaliuti ir susitaikinti yru iielougvus daik- 
.taa. Generole j (plermrėj) konferencijoj buvo apibrėžtos skir
tingumą problemos ii kiekvienai anų išrišti paskirti komitetai.

A| sckinn<ftrii| kuuutrlni buvo susirinkv į valdiškuosius 
husru.*% kuriusKT jiems kutą turėti rusiitukoitus. (r.utr žinių, 
knd komitetai |makrlbluost* klausimuose nemtsprendę nieko gil
intum.

Man teko kalbėtu* su 1x-nkijos atstovam. Tie karčiai prie- 
šinasi lietuvių roi kilia vi mui. kad lenkų užimtas Vilnius butų 
sugrųžintas 1 Jctuvni, kaipo pastarorius sostinė.

Lenkai atstovai tvirtina, kiui devynios dp.šiintosio* dalys
y A <»*,J**«*4« j— ■ •- - - / m

suumiiv iv tikai CUri u/x-uą< Alinių irsuunku, kari ienai Imtų

Tokyo, sausio 22.—Japonija 
1919 metni.* buvo mfariusi sii 
Suv. Valstijomis pajusti Sibe- 
rijon paskirtą skaitlių kariuo
menės mi tikslu ten apsaugoti 
sukrautų karės medžiagų ir 
duoti pageltas < 
armijai.

Kadangi Suv. Valstijos šian
die atšaukia iš Si tari jos savo 
kariuomenę, tų pat j nusprendė 
padaryti ir Japonija.

Japonijos vyriausybė skel-

Londonas sausio 21.— Anglų 
'spauda'daug rašo npi<* Airijo« 
'rinn-feinerių veikimų Ameri
koje. Pranulio, jog tašui jų vei
kimas už utskėlimn Airiji- nuo 
Angliję šukei, karčius ne.-ut*- 

čekų-stavnkų kimus tarp Anglijos ir Ameri
kos. Tie nesutikimai gali su
drumsti santaiką tnrj> abiejų 
šalių. Gi tas laimi nepageidau
jamas duiktn.-

Angiai labai užgauti įvyku-

I
I

IVOVV**rTTii p a T!TTCTreT t»tt *
•Vokietijos rytuoju*, apie tą ge
rinusia pm*ako baronas v<m 
bieVardstein, buvęs kituomet 
Vokietijas amlutsitdorint* ls»n- 
<loiic. Baronas turi didelius že
mės plotus Silezijoj.

••Esu pasirengęs ilgam ap- j 
giilimni,“ sakė laironas. ••Tu
riu gana įvairaus muisto: mė- 

.... .,i .>os, mi’tii, ciikrni!- ir tabokos
vokiečių vyriausylrtj Pavaromis dienomis iš pidi-kukini įnirai menkių.

aUKumjU VOKUUUa 
karės nclaisvius. SŲ BOLŠEVIKŲ.

Nes iitie gali sutraškinti Len 
Jdją ir užpulti vokiečius.

Berlynas, sausio 21. —- Pa- 
•iariu.* teik^ vukiečianui su 
talkininkais, Prancūzija labai 
išjMilcngvn ĮMdiuosboja vokie
čius knrės neliiisvius. Vo
kietija bijosi, kad prancūzai: 
visai nesulaikytų nclnisvių. įm< pakelia daug nesmagumo, 
kuomet 
nenorės išduoti talkininkams 
vidų tų žmonių, katruos talki
ninkai pašaukia teisman.

VOKIEČIAI NEPAMIRŠTA
SAVO KAIZERIO.

Berlyną#;, -apJo 22. Ka.-:
įvyks su Lenkija? Tasai klau
simas čia valdiškuose ndeliuo- ,

» Airijos re.«. 
publikų ir jos prezidentą do! 
Valero.

Kai-kurie anglai šaukiasi

bin. jog ji nenorinti Sitarijoj rijaliai pripažino 
“ ltpasisavinti jokių teritorijų, 

kaip kiti myli nuomoniatiti.
Nesenai Japonija buvo pa- 

siunėitisi Silu’rijon daugiau ka- imi gelta) n Anierikos Irtgijoną. 
riuomenės. Taip padariusi, kad 
atpildyti įvykusius nuostoliu* 
pirm i h u įsiustoje kariuonu*

Berlynas, -a tįsio 22. - Sau
sio 27 d. ym tavojo vokiečių 
kaizerio gimimo diena.

Ištikimieji kaizeriui vokie- 
eini (Htmdijon jam pasiunčia 
jnemorijnlą. kuriami* išreiškia- 
inn n**su(epta ištikimyliė. Me- 
morijale kaizeris posenovei vn-

‘ "Ar--

kad Šita* nulaikytų rinn-feinv- 
rių propagandų Amerikoje..
Nes kitaip ioji propaganda ga-; dinamas imperatoriumi ir kn

Be U*. Japonijos minūderų 
praverta* plehiscitas. Tni, esu, butų tcieingiuasiuK pačių žmo- kabinetą* nutarė nosimaišiti i 
irių nuo#prend!t«. Zmoiiė* pasisakytų, ka* jie |x*r vieni ir kur vidujinius Siborijos reikalus,

1 ---- ,4 . -
RUMUNAI UŽIMSIĄ 

ODESS4?> - V ■ •

- iui jmri prigulėti. .
lu-itkų atstovai m-al“*joja, kml plcIŪBcilo pasekmės butų 

Ji jiimtfi.prielankius. .................
Bei jei lietuviai mėgintų, sako lenkui. \’ilnią atsiiii.ii ls 

plebisritn, fimmet lenkai kautum ligi |*n«kutlniųjų.
Ta p čia reikalai stovi tarpe? Sėtuvių ir lenkų atstovų, Pn- 

kil«; nesutikimai ir tarpe kilų už tautine* |iažiuras.
Todėl aln*jutimo daiktas, knd konferencija tystųsi dar 

st-sunčią savaitę ir duotų gerų pasekmių.

ftr ‘.Ai' '♦
- ..

Taip pfaneša lenkai

NEBUTIKIMAI LIETUVIŲ 
SU LENKAIS.

Leukai posenovei šmeižia 
lietuvius.

lt knrtnia'abidvi šąli padumti in’itnbi. 
heroikaiingr>n karėm

mn«.

Oelsingforsas. sausio 22. — 
(Asooc. Pro*s telegrama).— 
Vakar čia pasibaigė Estonijo*, 

Uetttvoi, ir l>*nkijos 
atstovų korifenmcijii. 'Pasek
mėje paskirta komisija javta
ryti pienus Pabaltijos viešpati
jų sąjungai su tikslu gintie* 
prieš sovietų Rusi jų. Taikos su 
bolševikai* ■ klnnsinms lęorife- 
roorijoje uvlgivo nri sptarift-

ti anglų intaku, lenkai paliovė 
veikę keros reikalais.

Lenkų atstovas Varilevi'rici 
pareiškė:

•‘Lenkija nenori užalakuoli 
sovietų Kurijų bė Kpoeijalio 
talkininkų leidimo?*

(Gano aišku, knd tų telegra
mų Assoeiated Preoa’ob agen
tui padiktavo laukai utatovni. 
Nes nieku* kitas tnip bjaurini 
lietuvių nežaidžia, kaip lenkai. 
Kad lietuviai turėtų dėties mu 
vokiečiais -tai lenkų sugalvo
tas šmeižta-, lankai bjnnriojit 
lietuvius, knd šitie protestuoja 
prieš imperijaJisiiniuš lenku

Skirtingumai tarp,, Lietuvos 
ir Lenkijoj taip dideli, jog lie
tuviai nLrisaku ineiti tokion

kčtinų versmių apturėta žinių*, 
katros vokiečiuose silkeliu 
daug juodų minčių. Būtent, 
tvirtinmim. knd lx*nkiju pada- artinsis. 
rv> taikų >u bolševikai*, nr ne. 
visvien neužilgo rusų bolševi- 
kai lm> Vokietijos kaimynai.

“Tasai klnosima- pakeliu 
niuinyse nesmagumų,** jinroiš- 
kė aną <livną vienas nugštes- 
ny.ris voki«*rių valdininkas iš, 
Užsienių reiknlų ofiso. Nes jeijvyj, 
Lenkija atsisakys taikintie* su Į 
b<»lš<*viknis, sjiėjama.. pastarie
ji taisius skaitlinim armiia iri 
•u puvasuriu gulės pairuti Var-. 
ŠHVŲ.

“Ir joj bolševikams pivyktų 
įveikti lenku.**, tuomet mm bol-lkijoj. 
ševikų tektų nukentėti ir pa
čiai Vokietijai.

Lenkai nėra gana stiprus.

“iamkų armija nėra tiek 
stipri, kad galėtų pasipriešin
ti arbn atsilaikyti tailšcvikams. 
katrie pastaraisiais laikais vi
sur parodė .*«avo nepaprastų 
stiprumų.*’

“Alumi nuomom*, lmlšcvikai 
turi progos užatakuoti ir įveik
ti Lunkijų. Ir kuomet jie į čia 
.............   aš **ii savo Šeimyna 
|M*rsike1siu į kalnu- Silezijoj Ir 
tenai lauksiu, kol prnuž rnudo- 

. noji vėsula.

Daugelis prielankiauja 
bolševikams.

“Lenkijn nėra tokiam ma- 
kad gulėti) atsilaikyti 

prieš bolševikų išmėgintų stip
rumą. Tuo iabjniis. kad lenkno- 
km dį.kUtc Ajjmjjjm*- -J
nori- tuikos >u Imiėm’MUUa ir g 
daugelis priciaiikiauja net bol
ševikinei valdžiai pačiai lx*n-

Sakoma, jog j»o niemorijidu 
jiasiniši* milijonai vokim’ių.

NORĖJĘS TIK PABAUGIN 
' TI.

UNGARAI NEPATENKINTI 
TAIKO8 SĄLYGOMIS.

Vienna, šaudo 22.-*-* IR Pa- 
ryžiau* čia pan’ežė talkininkų 
jsidarytą taikos sutartį Vngu- * 
rijai grafu- Albert Apponvi, 
buvęa premjera* ir šiandie at
stovas taikos konferencijoje.

Apponvi suko, jog taikos nų- 
lygos tiesiog pražūtingos un- 
gnrų tautai. Tai aiškus Vaga-1 
rij<o« pavergimai ir pergalėto-

jjų botagus {H'rgalėtiems.

Variavas. Mansio 22. — Alė
tos lenkų laikraščiai skelbia, 
jog e-aiiut žinių, kad rumunų 
kariuomenė užkilsianti Odespų 
ir patvarkysianti juodųjų Jo
riu uostus su tikslu ginties 
prieš iMilšeAikus.

AUSTRIJA NETURI MAIS
TO.

Amerikonams ziųlomos 
liikos pilys.

•»Cairo. sausio 22. — Arian 
YousMif. kur- praeito gruodžio 
15 d. kėsinusi nužudyti prem- 

jjerų Walibo. teismo nuhaii-tas 
Ui metų prie sunkių darbų.

Youseff teisme teisinosi, 
kad nenorėjęs premjero nužu
dyti. bet tik pabauginti.

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

r.—r

BULGARIJOJE PAKILĘ 
RADIKALAI.

kara

••Jei taip, tuomet Vokietija ■ 
atsidurtų talše.'ikų inaloiiėn. ų 
Musų (vokiečių) armija pilnai I 
Im* demobilizuota kovo pra
džioje. Ir tuomet nebūt* ko pa 
-tatyti prieš bolševikus.

••Ateis laika-, kuomet pa-, 
šaulį fiažadins talševikai. airi-- 
durę į Purvinį. Ir kas tad bus 
paskui f"

sser
OLANDIJA NEIŠDUOSIAN
TI BUVUSIO KAIZERIO.

A
“Amerikos milijonieriai te- 

gu jmskolinn niurna pinigų ir 
itegu tuos ramus valdo, tegu 
juosi* ji« gyvena, kol mes neiš- 
.mokėsime jiems skolų.’’

Reikalingi amerikoniški ban
kimokai.

Toliau* l)r. Zifferer pnreiš-’ 
(kė, jog Amerikos bankiniu- 
jkui reikalingi Viennojr. Ten 
'jie gali reorganizuoti Austri
jos narijonnių lunką, kuri at
skiria nuo m*tio« A u-(rijo*- 
l’ilga rijos lui ūko- padaryta 
taikos sAtnrtimi su taikiniu 
kais.

Visas Austrijos finansinis 
stovis reikalingus jmstalyti 
nnt nauji) kojų. Tą guli jmda- 
ryti Amerikos Lankiniukai.

Austrijai reikalingi Ameri
kon inžinierini. Anglių kasyk-! 
lų Austrijii neteko. B *| ji tu- M1k laikraščio Zeitung atu Mit
ri nvpnvRrtoto* vnnden* upė-'tąg, Vokietija gims pa-kota 

Ikus daugiau, kaip visa Europa, npii. ,wo milijonų dol. Olandi-I 
iSii vandens spėka gulima ga-.j(lj«.. Tuo tikslu taiigianu^ ta- ' 
,minti elektrą n anglys jai ne- 
t reikalingu*.

Karalius yra pavojuje.
Vyriausybė paruošusi ataaky-

Vienna. sausiu 22. — Iš Ag 
mm dep-šoje sakoma, jog Bul- 
giirijos bolševikai įsteigi.* tie. 
Joginį telegrafu su.Jbešimą su 
Rusijos sovietų valdžia.

Daugel vietose Bulgarijoje 
bolševikai įsteigę sovietu* ir 
|insiak<*ll>ę ncprikhiusomuis.

Sofijoje apturima žinių iš siuntiniui Paryžiuje, 
įvairių miestelių ir sodžių, kur indiiosią^ talkininkams, 
lilntiiuisi bolševikiniai ~»iV»!•_ .

Hague, Olapdija, sausio 22. 
— Olandijos vyriausybė jau piu 
ruošusi at-akyinų talkininka i-- 
buvusio vokiečių kaizerio > i 
kale. Aių savaitę atsakymu 
šių- jMi.-iu.-tas Olandijos į i 

. T asai g

Paryžius, sausio 22. — Aus
trija re i kn lingu šimto ameri
konų. krtrie kiekvienas Aus
trijai gn.ėtų paskolinti po mi
lijoną dolieriu. Tą paskolą 
Austrija npdrnudžiA ivairiis 
mis savo Šalyje karališkomis 
pilimis, rūmais ir daugeliu vi- 
rok iu n Jų puošnių vasarnamių, 
kituomet prigulėjusių impera-! 
toriams ir Hnb*burgu šeimy-i 
nai. 1

Be Rito nįmIraudoj pasiuta
ms įuuzejai. viešieji bustai, 
tvirtove* tr kitos viriausybes 
nuosavybė*.
. Tni visa skolintojai gali 
laikyti ir naudotiem taip ilgai, 
kol nebu» išmokėtus akolus.

NoriAia gauti paskola.

$U»uinn pn«tata* Anurija? 
apie KM) milijonų dolieriu ža
dėjo talkininkai. Bet ligšiol 
lasai žadėjimas neįkunytns. 
Kad tuo tarpu Austrijoje ba
itas sinnrkėja ir šalį laukia 
pragaištis.

Čia vieši ausin) publietatan, 
Dr. Paul Ziftenr. Jis taigi ir 

Jdnrbrojnri pykotas reikale.

a——1—- -----—
. • • mi iaaw f nv4im»~

mas. Bet spėjama, kad Olandi
ja atsi-ako išpildyti talkininkų 
reikalavimų—išduoti kaizerį. 
To neleidžianti daryti šalies 
konstitucija.

Olandijos spauda stovi bu
vusio kni> erio pusėje.

Svarini“ fnlrtn» 1n«. kffd 
< tlandijos vyriausyln* apie tul- 
kiiiinkų reikalavimų uepram- 
susi ofirijaliai himi-iain kaire 
Įnui.

kelintus pinigus. Nes reikia 
pinigų duonai. Gyventojui bu- 
d h uju. įi

Jis parode vieną fotografi
ją mokyklą lonknnėių vaikų 
iš Vienno* Tie vaikui yni pu
splikiai, išlaolėjv, su induliu- 
rimui* akimis, su sudribusiai- 
veidais, su nuogomis, iškrypu- 
siomis kojomis.

Nėra laiko vesti tarybas.

“<^>>knH ta'gn ir iue- iurimei 
gauti kreditą’’, sako publicis-į 
tas. “Nėra laiko vesti ilgas ta-' 
rytas, kmiferencijas. disku-1 
šuoli, kuomet jnimų /.mom'*. 
tad u mirštu.

"Argi negalėtų tuojaus mus 
pagelbėti Amerika? Me« pn- 
riątame vi^dcj njidrandimą. 
kokio tik norima. Yru šimtai 
amerikonų milijonierių. Jei ga
lėtų mums jmstalniti nors >>o 
inili.įoną dolieriu dešimčiai ar
ba įienkiolikai metų. Ir išgel- 
ta-lų visą tautą nuo pražūties.

"Mes užstntoine viakų? kn- 
tll turi kokių taro 'vrlę, už 
imakolintus pinigus, knd.ir |ia- 
rią sostinę- Vicnną. Štai turi
mi* Rrimetthnmrt štamo (tm». 
locins) kurie yra kai pi r Vcr-, 
saillcs ripuu. Juose gyvenoj 
bu vašieji imiienitoriai. Tuose 
Hunuose yra įvairinusių bran
gintinų daiktų ir retenybių.

“t’Žstatome Jlr kitus puoš
niuosius karališkus runiua, 
daili* galerija* su parinkti- 

nov, net Kas teitas nežino, kMnwrvti branrianriur navo tautos niauriais pavritalais. stovyta
• ----------------- --  ----- ’

(žygius. P ra įmūrijo* valdžioje 
įvyko atmaina. Gal ateityje ki
taip turės užgiedoti ir lenkai).

į'
ŽUVO 37 ŽUVININKAI

i
viešpatijų Mjjungon, kurioje 
butų lentai.

Lietuvos n t stovai pi rutiauzia Į ., HHHHH
čia bnvo sumano Erionijos.i Arti Troudiijem pąkihmiojei

Chrūtiania. sausio 22.

• Igitvijos ir Lietuvos Sąjungų audroje žuvo 37 žuvi-
I ntkreiptą prieš Išakiją. Bet n«»»kai; -katrie tuo metu žuk- 
t estai ir bilriai m**ntiko au tuo!^BVo*estai ir biriai n»*ntiko su tuopBVO-

-iiniaiiimu. Po to lietuviai at- u .*■ g................- ■

siuvai ataiMikv dulyvouti kou- OCMIAkini/ NCflUH VIID 
fimmeijoje ir pasiliko kaipo OCmiUNUl IILZINU) RUn

YRA KOLOMS.
. Payi AiUui laukų tuuaizUu.

—
Anot latvių ir lenkų ub-tovų Harbūi, Manriiuria. sausio 

Į ĮMiMikojimn, Lietuva linksta|17 (Suvėlinta). — Visų prieA- 
prie Vokietijos, kaip lygint su-i Mšovikinių nišų armijų vy
tinta |»udaryti nruiisticiją su1 ruiusins vadas, gen. Nemioimv, 
taBevikak L •••••■

ix*nkai invjo šiton konferen- 
rijoii su tikslu traukti Pabalti- 

rie>.pntijjis pakilti b*Mn) 
juįK prb*š sovietų Bosiją. Bet vų, jo valdymą* burių* tik lai- 
H*’1

'paskelbt* proklemnrijf pareikš- 
idniim.**. jog jis imąs, vaidyti 
Sberijų.

Anot gen. Semiono™ stsfoj

VIENNA NEMATO NEI 
SPINDULIO VTT TI?”

u lomi- divno- kinas, kadangi nei gvn. Si-ruio-

-iaprirmėta admirolu- Knlčakns. i

Ji> »ako, jog austrų vyriauuy- 
be šiandie jituurenguri užsta

daftttt fr nalftinra* nl Mm-
> •*

mui. 1‘riribi jomu užpuolimo 
prieš karalių Borisų ir jo sese
rie

Talkininkų kariuomeiu*.* va
da* Balkanuose, gen. d’Espe- 
rev, |.aragintu^ turėti pttge- 
mintų knriimmenv su tikslu sii- 

į traškini i radikalų sukilimus 
Bulgarijoje.

a
Berlynas, sausio 22. Pn-

rylios.

(

Vienna, sausio 16 (suvėlin
ta). — fti diena bus žinoma, 
kai)>o ‘‘-Juodasis penktadie
nis." nes kuone viskas mieste 
sulaikyta ir uždaryta dėl sto
kos kuro (anglių). Gatvoka-kos Kuro (anglių*, naivetui-. 
risi nevažinėja. diriUuvė* uj.li

HMMdarytos. gi krautuvininkai be 
‘tiesa* U žilumos ligi LOG j»

TRAUKIASI TOLIAUS KOL. 
ČAKO KARIUOMENĖ.

i

i
< 3Paryžius, sausio 22. — Sulig 

njiturotų čia žinių, talševikai 
Utt’mir visą terihiriin Valttž 
ruo“p nuo Krasnojarsko, Sih 
rijoje.

Kalenta kariuonirnė* lieka
nos atsimeta tolinus j rytus, 

- 1 1 —------------ *>■ 'j-, u

SAU8TO 22.1920 M

- - j- 4 •< •' T*w-r-*tr |cni* - -1
to nei spindėta vilties..Vilti* žus oras šiondie. į ryiėjš fišt- - J 
t < • -V » *♦> * a a • •

pietų atlaikė savo vietose. Bet į 
kuomet saulė pasislėpė nž a{*;
«Iv* v 1«« a....*?
- ii llii ir ~~ bt V ik**••*■*•••«•Vt^*^** J 
but nžibirytos ir krautuvės.

Katrie dnrbininkai turi dar 
kokio,darbo, ‘.ir ėirni pėsti 
vos-ne-vos pavilkdami koja*. 
Gatvėse tik vietai nešvarumai.

Miesto gyr-entojai ncprauui-j 
to i> niekur pageltas. Neimi Chiciigu.—1 ‘raina tomu.*

lankia vienoda.-, likimą.**: ha ko nauja apie atnminą Lsuipi
,daa ir MiiilU. rmuro.H*.

s. ^- - 7
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2 DRAUGAS

UKTmv KATAIJKV DlKXHA»na 

“DRAUGAS”
U** tlMilcui ankjTUii ncdvidh-uluA.

FRKJUMl.RATOS KADIAi 
VcsaCAGOJ m UlSIENTJKl

Mrtanui .................

3«lv. valst.
SSMem .................  5.00

Prraumonta mokiai UJcalno. Lal- 
kaa skaiioa) auo uUInkymo dlinoii ne 
auo Nauju Mėli;. Norint permaiayu 
a4r«»u iluuila reikli rrl*lų»U Ir ncnu 
»dr«—«. Plnlr*I goriausia alusU lipor- 
kant kntocjo ar etprrsc “Money Or- 

arba įdedant pinisus j regis
truoti luUlkv

“Draugai” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

TdcfuuaA McKlnlry 4114

»4JK> 
J. 50

•5,00

-
Nauja Kometa

i Kometomis vadinusi žvaigž- 
■ dės su uiHlegumis.

prie hurtų žirninės
. mintiju ir kalba, kud kometų 
pasirodymas t«q» žvaigždžių 
reiškia kokių nors viešų dide
lę nelaimę. Nuo sejių senovės 

pttškščiomja stabdydavo tų 
klaidingą jmžiurą. Pcnkiolik- 
tame šimte metų rodėsi viena 

; didelė ir baugi kometa. Iš ry 
tų tada ėjo didis kares pavo- 

-juft. Baimė plito žmonėse. Tų 
r laikų gamtininkai nežinojo 

kai tai yra kometos, kodėl jos 
pasirodo ir išnyksta.

£_ Popeliu.- išleido raštą ra- 
Fminantį žmones ir tiunc rašte 

išreiškė nuomonę, kml koiue- 
E tu* esančios _ liktai nesveiki 
L garai, iškilę augšriuii ore ir 
f užsidegę. Ugniniu gilinto* mo- 
| ksliti sustiprėjo ir ta Sikstaus 
»/Ketvirtojo nuomonė joisirodė 
| klaidinga. Koinetos nėra žom' 
;•> garai iškilę nugščiau oru ir 
A UŽujdegv.

Jos yru skirtingi nuo plitne- 
f tų ir stovinčiųjų žvaigždžių 
t kūnai, iekiojantieji ]ia*aulio 
• erd v mm* kiekviena savais ,ta- 

kai*.
• Kurnėtus prie šviesos liran- 

liuolio dar turi šviesių uodegų 
*. arba šluotų, kuri visuomet 
r buvo nukrypusi į smilei ]>rie- 
į šingų pusę.

► Nesenai pasiliovė žmonių 
L gųmlinimas pramanyta piisiiu- 
L lio pabaigų. Dabar jau vėl ky- 
E in šneko.- apie kometą. Ją pu- 
r mulė isjianas adronuimis Su

la 13 sausio šių metų. Kol

Palink*; 
dažnai

Todėl Ši Šalis juos nusiuntė į 
bolševikiškų Rusiją. Bet Pet
rogrado bolševikai sako-iš to 
viso pulko tepriimsią tik tris, 
t. y. truputį dauginu negu vie
ną nuošimtį.

Nevienam gal būti stebėti
na, kodėl bolševikai taip daro. 
Bet jų apsėjimns yra supran
tamas. Jie nežino ar tie at
siųstieji yra tikri bolševikai. 
Leninas ku Trockiu bijosi, kad 
tarp jiedviem įteikiamų bolše
vikų yra ir žmonių susitaru
sių bolševizmų griauti iš vi
daus. Bolševikai labai mėgda
vo įsibrukti į svetimas organi
zacijas ir joms kenkti. Jie ti- 
H*d. knd ir '?nri»mvtos Valsti
jų* gali apseiti taip pat *u 
holsoA'iknis. Th*lto bolševikai 
yni atsargiis.

Kol ka* visi 249 yra įleisti 
į Rusiją. Bolševikai žiūrės į 
juos ir tyrinės. Jei jie pama
tys, kad visi 249 yru tikri 1k»1- 
ševikai. tai pasilnikys visus. 
Jei tiktai katras nors kiek 
si rody* nebolševikiškas, tni 
gaus kraustyti* laukan iš lx»- 
Tihio žemių. Kitai]* sakant. 
iKilsevikai su įtariamaisiais 
apsčia tai]*, kaip apsėjo Su
vienytos Valstijos.

Nors vrn dideli* skirtumas 
turp liolševikų ir Suvienytų 
Valeli jų. bet abeji vienaip kvė
puoja oru, abeji vieJiaip atsi
remia kojomis į žemę eidami. 
Abeji vienaip kovoja sii 
prieSi'ninkais.

. Kalendoriai.

Apleistasis Svarbus Reikalas.
Parašė kun. Antanas Malinusias, 

Socijologijos Daktaras.

savo

• ka* ji matoma tiktai per dide
lį žiūrimą tarp stovinčių

S. L A. kalėhitorius 
metams. Sutvarkė V, K. 
knuskas. Kuiną 25 centui. 307 
\Vest 30tli St., Nvw York.
.Tas kaiemlurius yra gnmi 

storas: redakcija* dalis apima 
18.3 puslapių. Jis utspaustus 
nnt brangius ]»operos. Bet tvar
kymo jame yra maža. Lietuvių 
kuliais redaktorins mokinosi iš 
"Saulės,” nes rašo, jog šie 
metai yra 426"nuu atradimo A 
merikus per Kristoforų Ko- 
Inmlių" (p. 26)."nuu apėmimo 
šiaurinės Amerikos prr ang
lus" (p. 27). "Saulė” taip|>at 
rašo, kml "pol iri jautas lapo 
l^ršimtas per rnkbaininkų.” 
Suprantamą, kad |*u to razbai 
ninku ture jo Imli didelė sky
lė, nes per maž^ skylę policf- 
janlus neimtų ištiljĄ*.

P-nas Račkauskas S. L A. 
narius mokipa: "Akmens yra 
puškirti ir pagal mėnesiu*: »*a- 
diiuisi gimusioms sausio mėne
syje reikia nešioti to mėnesio 
ukiimiiį.” t p. 29). Toliau sųži- 
ningni įvardyti dvylika akme
nų, kad kiekvienas Iiliernliškų 
paž.št’rų tau?inisikH“ gulėtų ?j- 
noti. kokį akmenį ji* turi nėšio- 

žmonių snkoiun. buk

1920 
Rač-

F H *iuru,.ą uup Movm. ni n ||uk

................... .. ......... ..
tl’uppl- lotyniškai reiškia lai- h|ii „ (

- vo . užplikai]). ZvuigziiziŲ 
iitokdininkni dar nežino nei 
knip greitai lekiu ta kometa, 
nei kokiui* takais.

1
h LfikrnšUninkai kare.- nete

ku pritrukau ukivų žinių. Jie 
irupįai* išpu.-ti nulijo-.o- ku

rnėto* pasirodymą. Nevienus
, žmutuų gųzdinlojas,

kaip tat buvo *u melagingųjų
> piisanlin pnbuigu. Tuomtarpu 

Ue«ofl yni tiek, kad kometos
■ pasirodo girna tankiui. Vieno* 
. hnvu didestita kilus mažesnės, 

I* vieno* graže«nės kitus praętes-

I
I

t Laikraštini
kę pritruk-t.i 
rimiriii išiin-.

B
 Jų buvo daugybės. Nei 
ia iki šiol nieko nepadarė 
blrilios uei naudo*. Bari-

į rt«dė. išnyko, ir tiek.

Bolševikų Atsar
gumas.

-■ _ -----------------------------

(Pabaiga).

Skaitymas blogu raitu 
neprotingas.

Tatai kiekvienas blogų kny
gų nr laikraščių skaitytojas tu
rėtų gerai pagalvoti:“Jei Šim
tai ir tūkstančiai paliko bedie
viais, lieskaitvdntni laisvama
nių ar socijalistų raštu*, delko 
negalėtų tas pala atsitikti ir su 
manimi?” Kiekvienas katali
kas, kurs skaito socijalistų ar 
laisva m snin rašt™ turi rimtai 
bavųs puKtausU: " iv u a* geimu 
atsižadu, ar savo tikėjimo, kurs 
yra vieninteliu keliu j išgany
mų. ar melagingų bedieviškų

Yra kalendoriuje ir statisti
nių žinių, sulig kurių 1920 me
tais Imp. ’bibl. Iliblmtokoje 
Petrapilyje Imm 1.33fl.fkHkny
gų, British MusriimV* isimloiir 
buvo o Bubliotrspif
Nnrionflilt* (sic) 2,600,000. 
Tunui tarpu 1914 metais, kada 
IVtrapilės Bihliųtrkn šventė 
savo šimto metų juhilėjų. ji jnu 
turėjo 3.000,000 tomų. Tada ji 
buvo knygų skaitliumi treciu 
pasauly v, ne* Paryžiau* kuy-j 
gynas, kuri* ištiesi] vadinasi 
BibJietetjn? v«t ir>nat«» k»jv<, 
pirma*, e Britirii >fusenm an
tra*. Tat reiškia, kad tuodu 
knygynu turėjo žymini daugiau 
negu po tris milijonus. Iš to 
mes spi'ijAiiH*. knd S. L. A. ka- 
leisb»rmii* statistikos y ra m*ho- 
kox.
_ Turp Evnrhiattfiu ?t«*tikimu

raštų?”
Ta* katalikas, kur* perka ur 

pintimi bedieviskua. raštu*, pu
si rudo esą* kiliai neprotinga*. 
Ji i tu turi namu*, ir jei tie na
mai tnu yra reikalingi, ir jei 
kokie valkatos ima griauti tų 
namų kertę, ką tu darai tiejns 
niekšams, nr tu jiem* dėkoji 
už tai? Ne, tu, paėmę* vėzdą, 
veji juos šalin. Nu. o jei tu. 
užuot viję* šalin, tuo* valkata* 
dar apdovanotum**!, kad jie ir 
tolinu tavu namus griautų, juk 
tuomet kiekvienas jmsakytų, 
kad tu iš proto išėjai.

•Ar-gi ne ta* pat* yra su ta
vim. katalike, kur* ]>erki ir 
skaitai bedieviškus rastu*?

Jei tu esi katalikus, tikėji
mus tnu tebėra reikalingu, ne* 
tu jo dar telx-*ilaikui. I.aisva
rnam ų ir socijalistų laikrašcnu 
griauju tą tikėjimą. Ir tu, 
užuot jį gynę*, dar moki savo 
jiiuigus griuvikatns liuuirViaiūš 
už griovimą tnu reikalingą ti
kėjimu.

Tie katalikui, kurie perku ar 
dar platina laisvamanių ur *o- 
dj&Ustų ruš-tus, yra 1x»dievy- 
*tė* platintojai*, arlm misijo- 
**ie:iai*.

Tų raštų pirkimas yra klaidos 
platinimas.

Juk tie pinigai, kuriuo* už
mokėjai už iMidievišku* laikraš
čius, eina į tų laikraščių redak
cija*. Aio*-gi su tavo nusiųstai
siais piuignis leidžiu kltUS bė- 
tlievišku* raštus, plačiau sklei
džiu ir giliau įkala į skaitytojų 
mintį bedievystę. Tokiu budu 
ta* kataliku*, kure moku pini
gus už laisvamanių nr socijnb- 
*tų rustus, kure juo* platina 
arlm pat* arba |H*r savo vaiku* 
yra tikru tikėjimo ir doros ar
dytoju. I*>dievy*tė* bei ištvir 
kimo palaikytoju ir platintoju, 
a *nvo tauto* i arintojn bei 
gr. ’siriu.

Nedoro rašto palaikymas yra 
nuodėmė sunkesnė už palei

stuvystę ir vagystę.

Daugyliv yru katalikų, kurie 
skaito ar platina *ocijaii*tų nr 
laisvamanių raštu* ir tui sau 

w, Įnei nuodėme nelaiko. Mut bent 
kui kuriose vietose niek* jiems 
apie (ai neskelbia ir nruikkina. 
Jiem* nuo put nuižon* yra ka
lama j galvą, knd sunktis ntud 
dėjimu* yru žinopj užmušti nr 
]*alpi.stnv.*tnti. liet mažai arini 
v:*hi nosnknrėn. knd sunkus

jos, kuomet jis yra jiažangie- 
♦i« Tam tn ntmtikmni neini- 

cy- •• *TxiT ~ '-11* j ■"

Bell (A) Syštem

man*, lokiui* iiununMU«iotiuui> 
kritikai* yra ti*?, kurie mažiau 
tenusimano.

Neprotingi kritikai.

Kiekviena* tuk* kritikile 
laikraščio g »• r h mų niieruoja rii 
vo nuomone. Kas su jo nuomo
ne sutinka, ta* uuot jo yra ge
ra, o kn* nesutinka, tas yrn 
bloga. Bvt tokiam kritikui rei
kėtų atsiminti, kad nėra visai 
objektyvia ir neatoiainaus ma
sto 'kiekvieno rašto gerumu* 
įmeruoti. Žmogum* ntierus. ku
riuo jis mivrimja. sakysimo, ka
talikiško laikraščiu gerumų ur

yrn nusidėjimii* skaityti ar 
platinti Aorijalistišku* ir lais
vamanišku* laikraščius nr kny
gas. Jiems kart kartemis aiški
nama, kad šventvagiška bu* iš
pažintis, jei netarė* tikro pa
siryžimo pamesti palcistuvj- 
*tės nr didžio* vagystės, arba, 
jei tų nusidėjimų tyčia per iš
pilantį nepie-įsakysi, bet ma
žai kur jam teaiškiuamn, kad 
šventvagiAka bu* išpažinti*, jei 
neri*nky«i per išpažintį skaitą* 
ir ntnfiėn* r re5m«
ir jei jų skaitymą nepamesi.

Tuo tarpu Bažnyčia griežtai 
tvirtina, kad skaityti tikėjimą 
ardančius 'ašltu^- juo- kaip 
nore ]»latinti ar jMirdavinčti 
yru sunkus niisidėj'iinns. (A. 
Lehmkuhl. Tneolcgm Morniis, 
islitiu decima, t. L L 397, §§663, 
664,665: t. II, L 656, §920).

Kunigų priederme.

Gyveuinuis tūkstančiais jm- 
lĄzdž.ių rodo, kad skaitymo* 
bedieviškų raštų musų žmones 
stačiai veda prie atsižinlėjimo 
tikėjimo ir pagaliau.- doros ar
ini kitaip sakant yni jiems 
"(Tccasio pruzima” nu*t«iti ti
kėjimu. Kiekviena* kunigas ži
no, kud noku<*nH't, pagaliau* 
mirties valandoje negalima 
duoti išrišimo tam žmogui, 
kurs yra in iH-ruMonc prozuna 
sunkiai nusidėti irhuo tu neat- 
sižadn. Timm tarpu kitojo ku
nigu jiurupijomti rikaito surija- 
bstiskus ar laisvamaniškus 
raštus ir paguliau* juo* plati
na ir be jokio vargo gauiui iš- 
risimų. Fikrat »i<«. ko
kiai.': sufizmatais. toks kunigas 
paliuostioja save nuu tai]* 
griežto Bažnyčios ir Jiačios sa
kramentu esybė* reikidarimo.

Jei koks žmogus neatsisako 
nuo skaitymo socijaJistiskų ar 
laisvamaniškų raštų, tokiam 
kunigas neturi teises duoti iš
rišimo taippat, kaip tam stani- 
binrfi vagiui, kure nežada liau- 
tic* vogę*, arki jmleistuviui, 
kuri* neatsižada paleistuvy
stės (I/ohinkuhl, Thcologiu .Mo
rali* L II, L 307 §4»).

Ižsikalbmėjimas.

Kitasia kunigu* savi* ramina 
tuonn, knd žmonės per išpažin
tį to nesisako. Bet juk kunigo 
priedermė vrn taip išaiškinti tą 
dalyką žmonėms, kad jie kuti
nai sakytus. Jei žmonės to ne- 
* i sako per išpažinti, kunigo 
yra prmtlermė to paklnusti. 
(ladimknbl, Tbeulogia Merelis 
t. II. L 304 §419).

Jei kunigus]**! išpažintį tin
kamai ir maloniaS paniškiiui 
žmogui tokio skaitymo ar pla
tinimo hlngnnui, lw»voik kiek- 
viena* nuo tų rnšti| atsisako.

r) Trečia jiriei^niif* yra ka
talikiškos draugijos;

Geros spaudos platinimas
d) Ketvirtu priemmiė kavoje 

su socijalistų ar laisvamanių 
sjniuiln yru geri raitai. Ižvc- 
dnnt bedievių ra.-tiikj jų vtefį 
reikia išplntinti g-iųją spaudą. 
Juos iškaitydami žmonės tup* 
snripratnsinis kntrtlikni*. pe
rais tėvynė* Simais knrie savo 
tčvvnri meilę jiarodo ih* žo
džiais it dnrluiis.

Reikia platinti lietuvišku* 
katalikiškus laikraščius paga-

blogumų yrn objektyviai suls 
wVtw*n.. Ti<dr. ki««k tn« mi*- 
lu.-v-yiu U^JCKlj Vis 41 UVplĄ- 
gult K nuo žmogau*. tiek ji* 
yni neAtiuainus, kaip svaras 
nr mastas, ar jnrilas, ar
metras. Kiek j»* )ra sub
jektyvus ir priguli uuo žiuo- 
gau* jNĄcLikois tiek jis yra 
atmainų* ir klaidinga*. Juo 
kur* žmogus yra švieaftaus ir 
kritiškesni*, tuo labiau ji* jia- 
jiegin sumažinti ntuuiiniąją. 
klaidingų to* miene dalį. Jnu 
mažiau kurs teturi šviesu* ir 
kritiškumo, tuo ji**yru nekoin- 
]n*triitiške*ui* spręsti nr tas 
raštus yrn geras ur ne.

(iyvenmie dažnai matome 
kaip tik ikvirk-Viai. Tie. kurie 
noniunaim ir delta turėtų tylė> 
ti, tie pirmieji skelbia savo ne- 
koni|>etenti*ką, dažniausiai 
klaidingą nuomonę.

Tok* visuomet ruano. kad re
daktorių* tikrai suklydo, para
šę* tai, ka* nenutinka *u jo

l’blnvvnini taiko*, taip|mt kaip ir uždnvyniai 
karės, Telefono Komjtanijiai atsiėjo gana 
brangiai. .

Yni labui daug dalykų ]Mitai»yuiui. o dabar tie 
darbai padidėjo kol bus gulima ateiti į savo 
buvusia- vieta ir Patarnauti žraon-ms visų 
greitumų.

luihai mažai ai<ba visai ne jokios pataisos nebu
vo daromos per dų melus, o reikalavimai du 
>yk |Mi«lnlėj<» ir dar didėja, taip kad padeji-' 
mas telefono Kompanijos yra labai keblus.

arlm pat urna vinto kiek pirmiau, užtat tas ir 
padidina esančius kenkimus.

Atsižvelgiant į tn riša Telefono Kompanija turi 
priimti vienų btidn virime* biauiriitiin- Stim- 
mą. tai paroknnti už savo pntamavima augi- 
tesiu* kaina.

A ilgšiu*- kaino.- yja apsaugojimas geresniu 
patarnavimu dėl gero ir jmrnnkuino kiekvie
nu prenumeratoriau*.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

J. P. WA!TCHES
ATTORNEY AT LAW !

lAFTIVUi ADVOKATAS 
4513 S- WOOD STKE.ET 

CHICAGO.

K'

DR. S. NAIKELtS
l.lKTTVt*

nuomone. Rot jam nei i trfivų i 
neineina, knd gal jis pats kly
sta, nosutikdamns su redakto
riaus rastu.

Redaktorius neša sunkų jun
gų ir jį neša visuomenes labui. 
Visuomenė pasirodytų žemo 
budo, nedėkinga ir nesubren
dusi, jei. užuot dėkingumo, tų 
jungų dar pasunkinti) savo ne
pritarimu, neteisingomis, ne- 
kumpetent iškurni* kritikomis, 
nemandagumu ir tt

- Kur patį* katalikai, neišma
nydami. peikia katalikiškuo- 
sins raštus, ton jie patįs pri
rengia dirvij laisvamanių l»ei 
*<»cijali*tų ruštauis.

j tų musų visuomenė? žniztlą 
būtinai reikėtų atkreipti dides
nę at vdy ir kiekvieną* katali
kas tėvynainis, o ypatingai ku
nigas, turėtų rimtai savęs pa
klausti, ar aš padariau viekų, 
kml išblaškyti tamsybes, kurio
se pintinas l»edi<‘vy*tė, kud su
laikyti liesiplatinanėins.socijH- 
listų ir laisvuimuiių raštus ir 
tuo ajumugoti tikėjimų, dorų ri
tė vynę.

iiHinninniHiHiuiiiminiHtinimiiniinn

Uždirbk < 
$35 iki s50

į savaitę
KlrpcJI*! ir kriauklai yra relkalau. 

Jaml visuomet. Jie turi trumpas va- 
Ir len«va darba.

Mes galime Jos Mmokytl *lo darbo 
| trtttap* laika durnomis ar vakaratc 

‘tnf mala kaina. *pacf)alM sOyrliir 
‘oiokininio nnt siuvamu Pow«r tnakl- 
|bq. •

l. t sargų reikale

|

Lietuviu* Liuv<ybi'i> Sargi]

S. D. LACHAffICZ
Or»WtM t >llrwu)u

K.Mr ko plnsMKK. ll«k*k« »l-
■iMukll. OMMdub, l'UTl. uMKnMUtt 

2314 W. 23 PL Chicago, BL

Dr. P. P. ZALLYS J
Lietuvis Dentistas f

1®4M 80. Mk4>l<Mi, Atemn 
_ VALLSlMMti MM » vakar,. J

K

.Tai. nr»vw ?»u

Dr. C. Z. Vezelis
UCTi vis Durnar/u*

Vaistui**.: auo V ryto lld * r*K 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street anoaoo  ̂jianoa 

TtMaaM Yarda &O1»

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRKOL’IS

X
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JOSEPH C. W0L0N ' 
_ Jetuvis Advokatas 

»» so. i-A sallf tniuun Gyvenimo Trl riutt^oldt •?
Vakariu »»I1 W. X»-nd mr«Mrt 

T»* RockvvH O»» • ’
CAUCAUO. OU

■. ... ■, ,;

Dr. L E MAKARAS
Liutnia Ujibtup* U Chirurgą* 
IlKClMMlr IM>M *«•. MIiMcm Af«.

IrUfMuu Hallmui >** Ir tSriliniM >1W 
4*1 s So. Wood mr.

Ilk «•*«*• OM •>« IM IMI

j I—............-— ~ ------------ I

būriai ir imvieiiiai, kuriu iki 
šiol ausirašiurjot j** vurdu J. 
K. Milius, 458 Grand Street, 
Bn»uklyn. N. Y., ir kas tik ko
kius reikalus tu re jut ar J4ii< 
po minimu adresu, .iiuiginu 
tuomi adresu nerašykit, lx’t ri
sią* reikalai* kreipkitės po žf*- 
i litą n tmrtkfyftt ndrrsn.

Atvužiavu- Lietuvoj Misi 
jaį į Amerikų. liko jai viskas 
pavesta, r Jėttrvrik atidarai voųj 
dalykų va* ir koiitreliuos, kad 
niekam nereiktų <lri tuščios 
garbės polemika* \ arinoti. kaip 
iki *i<»l kai-kurie darė.

5. Visiem* L. L. Sargų *
nota, knd bolševikai užėmė Vil
nių, nei Uu*. kad vėliau nių* 
sostinė patek" lenkam**.

Žinia,.knd liberalui eorijolo- 
gai nepataikauju samdiuin- 
kams. Tui-gi ir S. L A. Kalvu 
doriuje tilpo upVMikn vardu 
"Kinihirauskvi” (p. 65—-71).**■*!*< -i

linus ir dėl paties ju Jtorumo. nariams nuo savre nuturiu, ir
Juk kiekvienas Iniališkn- žn»<» 
rus turi pripažinti, kad lietu
vių kataliką Inikril^Aai yra 
dnug gi ria u v< .i-imi. u-xu lie-

prašau, kurie iki šiol dol Jan
kūnų kų t’k minėtų nesu.sipm- 
tintų, būro *uriJ*dJtę veikime, 
kati dtdun risi visomis pajie-

to»ę pelė* i petį stokime į dar
bą, kovokim ui laisvą ir m*pdk 
gulamus Lietuvą.

v. w. Rutkauskas]
ADVOKATAS j

<*» w. MAMiiavius hTKiurr]

Lietuvos Valstybė* Gyvouimc Toje apysakoje ūkininku lier- "triripirne Soli* t»ri turėti 
atnšmųpMUStMl 2a’J

IĮ pa*įžymi’jo t_
eilĮnmą Amerikoje. Krikštionin Drtuokratu parii

21’19 artais p. t’oMcjnnras 
bolševi- klaidingai priskuitvliu prie

ims aprn*y»e« už v«4nin jm.
dtvouc. Tokia teudvucija mums ųiegsiu peikti na 
Inlmi neputiuka.

tnvjų 'UM-ijalisių ar.JaisMuuu- gomi* imlųai dadxa Juuu 
‘ ' ’A* yru brangi Uis^. Stokim ]

Tio«a. jMffiiaitn^ukiiM’knrao kfetuią.' i r 'ri^p>ūiawMwt.tMMM» ki
■

r _r. 4—'Z-T** M _ _ Ii L.
ikėhum. Ytni v.r.ii

Jonui K. Milius.

darni tuo pa*.
s. matpt 
rvjt«|.

257?Ue
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LIETUVOS TATYMC
iniiiiiiiiiiniiiiitiinimiiiiiiiiiiiiiiiniiHHiiiiiiiuiii 

tiiiiiinnntmiitiiiniiniiiiHinmnnntiiitimiiiniii

Current Assets: ■'
CASH IN BANK.......................................................... 65,088.67
CASH ON HAND.............................. ,.............................  220.00
EUROPEAN BRANCH DEPOSIT FOR REMITTANCES .. 4.341.04 

1RESORON MFG. CO. LOAN..................................  35,821.55
BUiLDING..................................................................  44,050.09
FUR. AND FBTURES ......................................  848.92
NOTĖS RECEIVABLE   109,828.72
EUROPEAN BRANCH DEPOSIT..............................  174,750.00 434,949.99

investments:
RESORC1N MFG. CO STOCK ... 
LITHUANIAN PUBLISHING CO. ..
PROGRESS SHOE COMPANY 
LITHUANIAN LAND ASSOC1ATION

Bonds:
LIBERTYBONOS ....... 
ANGLO FRENCH ....... 
W.S. S. ..........................
DUE FROM SUBSCRIBERS
MAIL1NG LĮST................ t

<

L'abi lities:
LOANS PAYABLE..................

DEPOSITS ON RESERVATiON

FOREIGN DEPT. DEPOSITS

. CCP.UED COMM1SSON .-
4

146,000.00

. . 109.20

....L... 1,172.45

... 12,955.20 160,236.85

. 8,000.00
.. 5,000.00 
.. 1,000.00
.. 1,800.00 15,800.00 -

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

Capital Account:
CAP. STOCK AUTHORIZED

CAP. STOCK UNSUBSCRIBED

CAP. STOCK SUBSCRIBED

.. 209,250.90

.... 2,000.00 SURPLUS

.... 4,931.09 216,181.09 ................
... 22,630.23
.... 1,000.00 23,630.23 NET PROFIT

4

/.jr • • • r

g 
! S

1000000.00
i t c eon AA

523,480.00

6.629.29 6,844.46

690,561.31 ■

Pereitais Metais Lietuvos Atstatymo B-ve padare gryno pelno $6.629,29
' “MOKĖTA METAIS L A B-VE-S PĮĮNAIS IMSĮMOKF. .11 ĮSIEMS NARIAMS 5 NUOŠIMČIUS DIVIDENTO NUO ĮDĖTO KAPI

TALO. P1RMESNLAIS METAIS BUVO IŠMOKĖTA PO 4 NUOŠIMČIUS DIVIDENTO.
r

0><

URDUOTA SUVIRS 45.000 ŠERU
KAUNE VEIKU LIETUVOS ATSTATYMO SKYRIUS, KURIO VEDĖJU YRA ANDRIUS VOSYLIUS. LIETUVOS ATSTATYMO B-VĖ 
iŠ AMERIKOS PRIE SKYRUUS KAUNE VEIKTI V. K. RAČKAUSKĄ.

* -

LIETUVOS PRAMONES BANKAS KAUNE YRA KORESPONDENTU LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES

Lietuvos Atstatymo Bendroves Direktoriai yra

i-a

M. W. BUSH, KASIERIUS,
JONAS STRIMAITIS. SEKRETORIUS

DIREKTORIŲ VALDYBA: DIREKTORIAI: 
KUN. P. GUDAITIS.
V. K. RAČKAUSK AS 
A. B. STRIMAITIS, 
P. J. ŽIŪRĮS,

v •

ADV. J. S. LOPPATO.

£■

! 
i
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CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, prokuroras prieš re 

----------- I ORGANIZACIJA PO 
LICIJOS.Ketvirtadienis, sausis 22 d., 

sv. Vincentas ir Anastiuijus.
Penktadienis, sausis 23 d., 

Sv. Panos Mnr. suiiedavimas.
Sumanyti pienai karčiai 

lieps j gyventojus.
atsi-

INFLUENZA PASIEKĖ 
AUGŠČIAUSIĄ 

LAIPSNĮ.

Tečiaus nepavojinga, klausant 
gydytoju patarimu.

Cžvakar (liiragoje išviso 
HiliiU'U/41 J/ii4 žipunių. 

Ta dienu nuo influenzos mi- ! f H ' ~ ■
rė «K» žmonč*.

1918 metų )Milinigoj<*, kuo
met čia luii.-iai rinatė tu vpi-' 
tlrmija. >|inliy 17 «l. buvo 2,490 
sergančiu žmonių. Ir tų dienų 
250 žmonių miri*.

Taigi, sulyginus buvusių c- 
|iidctnijų su dabartine, pasta
roji atrodo visai menkutė taip 
vadinanin, vidutinė epidemija, 
kokia Cliicagoj buvo apsireiš
kusi pirm trisdešimties metij.

Trūksta slaugotojų.

Nors epidemija nėra per- 
diiug pavojinga, sako sveiku
mo komisijonierius, tečinus 
reikalingos prieš j« kuonštriau 
fiiou priemonės. Nes tlaugvlis 
žmonių M*rga.

Komisijuiiierius dur karių 
perspėja visus sergančius, knd 
jie pirm laiko nvatsikoltų iš 
lovos. Neų Im* laiko ntsikėlu- 
šieji dažniausia išnaujo sit- 
svrgit ir' tuomet |*agnnnn 
plaučių ligų, fiita yra kur-kas 

1 tvojillgebnė.
Komisijonierius nusiskun

džia, jog penruižai yra slau go
to jų. kntros turėtų lankyti |>o 
rnnnti- scrgniH-iu^ ir duoti rei
kalingų nurodymų.

Vakar ISO slaugutojų aplan
kė 338 namus, kur yrn ligo
nių.

Nuomoninujamn. jog epide
mija dabar pasiekusi 
šių Inijisnį ir su 
siunti iiuižėti. liet 
žinoti.

Serga visokių

Senrs, lioelitiek & Co. firmo- 
je nedirba apie šimtas darbi
ninkų* Jie paliesti influenzos.

Daug N»*rga ir kitų 
duriu u i akų.

Influenza palietė 200 
karių konduktorių ir 
manų.

Sveikumo dejmrtnmento pa
liepimu uždaryta du krutan
čių paveikslų teatrėliu.

Gutvekarių konduktorių ir 
motnnmuių unija nusprendė 
prisidėti prie sveikumo de
partamentu veikimo, kad gnt- 
vekuriai butų gerai pravedi- 
įmini, ir kad juose bntų rei
kalingai* švarumas.

augščiau- 
šinndio im
kim čia gali

žmonių.

firmų

gatve- 
motor-

l’olirijus viršininko suinn* 
nyti plonai policijos rcorgnni 
aaviiuo reikale pamnerkiami 
valstijinio prokuroro Hox*ne. 
Prokuroras sako, kad jei mies
to taryba patvirtins tuos plo
nus, tuomet «lar labjaus nu
puls jNilirijn ir ji l»ti« tik kni-

lloyne suku, jog sianuiv po
licijoje siaučia in-gildėtn-riė- 
mntyta liet verkė. Policijos vir
šininko llrtdy laikais pedicijn 
buvus nupuolusi nnt žemiau- 
*-io laipsnio.

Bet šiandie yra aršiau, Miko 
prokuroras. Nekuomet (liic.i- 
gnj nėra buvę tiek daug pik- 
tadnrysčių. kaip šiandie. Ne- 
kuomet policija nebuvu* tiek 
iliiug jsimniŠŲisi žemiausios 
rtišies politikon ir pnpirki- 
mnosna, kaip dabar.

Gi kuomet taryba patvirtins 
naujai sugalvotu- plonus tuo
met miesto policija dar že
minus nupuls. Tuomet rinkimų 
metu (Milicija burinis piliečius 
varys i Imlsavimų vietas ir lie- ' 
ps Imi šuoli sulig city Imli’ 
nurodymų. <

Sulig prokuroro Iloyne, ' 
t'liiengos policijai vra hutiniii 
reikalingos reformos, liet ne 
tokios, kokias vra suinnniu*i I 
daliortinė miesto vuldylm.

DUNNE SMARKIAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

ULSTERIEčIUS.

Airijos provincijos Vlsterio 
I irutes tuntų dvasiškiai, kaip
jnn buvo čiu praneštu, Įlinkėsi 
Chicagoje ir vie&un susirinki
me protestavo prieš sinn-fei- 
nerius kum tie nori Atriju at
skelti nuo Anglijos. 14c to
pačiam susirinkime lmvo jhi- 
darytn 1'i‘zoltui’iju,

tiun

REIKALAUJA

mergaičių draugija atstovė, |vasario. 1920 nf. i v«|. po pla
tonu iMiniuuiskione, priuiers-.
kml minėta draugija įstoja j L. 
S. gurbe* narius. įmokėdama 
Ilki dol. statymui nnšlniėiams 
prieglniiduM, c’in put pridavė ir 
!(*• dol., kuriuo* priėmė proto
kolų raštininkas.

Siildž. Nirdies \ icš|mfn\s Jė
zau* draugijos atstoja*, II. fili- 
rauskas, pranešė, kad ir ta 
draugija nutarė patapti L S. 

■ garbės nare. 100 dol. sutarė iš
mokėti dalimis. Pirmutinę dalį, 
I. y. 25 dol. atstovas pridavė.

NutnrtujMi/iųsti toms drau
gijoms padėkoti laiškni.

Komitetai išleidimui auksi
nio InikriMlėlio, kuris buvo 
gruodžio 14 d.. 1919 uu luižny- 
Umj . \\ ... pių,u-.'*, lylU UUiUo 
dėli* teku A. Kinstai, Im<1 ii jo 
dnr neatsiėmė. Pinigi; už se
rijas surinkta $52.08. 1 ji ikro 
liūlį aukojo )»-|ė J. StcĮMOlknitr. 
Ka]M>rtas priimtas.

Knygų pcržinrėjimn komite
tai 1*’.Vizgirdns prnm*šė, kad 
pajamų per 1919. buvo $1,312. 
70. Centran per 1919, išmokėta 
$1.023.80. Raportas priimtus.

Aukų rinkimo ]m> namus ko
mitetai pniueši*. kad aukų su
rinkta $204125. Pinigai ĮMisių- 
sti Centran. Greitu laiku vėl 
prasidės rinkimas. Raportas 
priimtas.

Atstovu* į Katalikų Vienybę 
pranešė, knd ta organizacija 
laikė seimų Dievo Apveizdos 
parapijos svet., gruodžio 17,18 
<ld.,'1919 m. Seimaa pavyko; 
daug darbų užsibrėžta.

Ka(Mirtas priimtas.
Nutarta po velvkų surengti 

Imzarų j»anipijos darže. Pelnas 
eis statymui nnšlni’inms prie 
glaudo*.

Kadangi kitose parapijose 
yra rus.itvėriirier Sv. Karitnie- 
ro A kai lemi jos rėmėjų dr-jos, o 
Brighton Parke negirdėti, tai 
i nešta ir priimta, kad tam tik
slui padaryti rinkliava. Sume
sta apie $30.00. Daugeli* savo 
aukų tam tikslui žadėjo atneš
ti į kitų susirinkimų.

Aukotojų surašąs
“Drauge.”

Reikia pažymėti, knd 
kuopa turi vienų garbė* 
ir teieylM** ta narė yru gurliės 
verta, tni p-lė Jish^ga Stepon- 
knitė. Knd mos dauginu tokių 
arls** nartų turėtumėm, tni vi- 

h :s katalikiškos įstaigos kitaip 
stovėtų. P-lė Ntepoukaitė yra 
pnsižymėjus gausiomis nuko- 
mis. Ji aukojo: I*. Sųjungni 
$14NUX), dėl bažnyčios $.'100.00. 
Av. Kazimiero vienuolynui 
Sluo.oo. T. Fondui $110.(M).

Tiek tik man yra žinoma, liet 
ji yra daugiau aukojus kaip 
čia padaviau.

Valdyba šiems metams L N. 
N kp. susntiMia t*: J. ittųiši*— 
pinu., D. Klimienė—jo jmg.. 
A. Petraitienė—iž<lM l". Paule- 
šin—fin rašL. J. Petraitis— 
pr'-t. rast.. 4504 So. Wnshte- 
tiau avc.

tų.
Visi drangai yrn kviečiami 

atsilankyti. *
Parkeliui* prieinsli* vm 

dol motino susirinkimo Dievo 
ApveiiuloN jvtirnpijoN. 
______  i? Valdyba.

til|M»

Kad turėti* niimylię jura- 
džiaugti *0**Wnui ir jo nm-

Kcikulnukite tUojnua
PARTOLO

v&amc ponulyje žinonuui 
vaistu* livnlvmui kraujo ir 
pilvo.

PARTOLA yrn gvriau*iu 
draugu vyrų, aiotcrų ir vai
kų. Kiikvicnojc lietuvių Žei
my noje turi nuuia Partoln.

PARTOLA rckoinenduojn- 
mn ir parduodama didriėac 
.lėiėsr. kurio* kainuoja tik
tai *100. KickvieuoH <|ėič* 
užtek* piilaikjmui m-imynoj 
avcikatiM 3 uiėiieniniits. t ‘xsi- 
Mkvkiir šiandien.

DYKAI
Grnži ir naudingo dovana 

vtsirnts ufertsakiumcni* ir «t- 
aiunlusiein* pinigu* kartu hu 
šituo iipskeibhnu.

APTEKA PART0SA 
imi Smok d avė., 

Ncw York. N. Y. liepk L. 4.
taS)

PARSIDUODA
PAKSIDl <>DA ni < RHXr. IR

(.noa-n\r:
U prietastic* k.rtl ^»hriainkn» trum
pa laiku tnrl IHvaJJuoli * “ 1 
Iltimi* >ra cuuth iri "" 
gyventoj* riaukia ..-w . 
Krnm r toro* *t*lk<Mtlt«
173* X. lloyiM* nvc., llUcago. III. 
Arba TriefoanoklM Huniboldl 1113

J L4«tu*«. 
‘ grroĮ vituij, ap- 
L'uių. Norintieji

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilieriai
Boilicrių Plovejiai t
Anglių Nešejiai

Geros pastovios vietas
9 vai. j diena

Atsišaukite Roscoc Str. ir 
California Avė.

22ra ir b'isk Gatvių

2nfli lr Qunrry Gatvių 
Commonwealth Edison Co.

Reikalingu* motery* ’*uriti 16 
metų amžinu* dėl lengvau* fabri
ko darbo. Prityrimą* šiaiuc darbe 
nereikalinga*. Darba* paatovu*. 
Fabrikas aubatuuii* užsidaro ant 
pirk

REIKALINGOS MERGINOS
Ilel Interesinginusio

Darbo 
Fanui i j

. Darbas
Pastovus 

Vžmokvstis
, • Gera.

Tu patnronuji pulilikni, M iš privatiškų ofisų kurie

%

randasi visose dulvse miesto. •
Mokamų kuomet mokiniesi prie Ideal Training De- 

partmente, 311 W. Wnshington Street.
Atsilankykite, rašykite arba telcfozuokitc Official 

300, reikalaujant Booklet K arlm gokite j arčian- 
■ia prie nanjų telefAno “lot? jy pąj*uk*iauii?pv pilnu u>- 
fommeijn.

CHICAGO TELEPHONE C0MPANY

iuiiiimHiiitiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiimiiiniimiumiitiiHnmimiiuiintiiiiiuiiuitM

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus

I

l’antlduoda ertmėm* gero) Jlatun* 
urmini")* virio}# bianl. leUol gv- 
rai eina. Pardavimo prlcl-urtl* Mvl- 
ninkue IfivalluoJ* | * kita miestą. Jei 
kaa norėtu gailina sykiu Ir narnu 
pirkti: AtaIAaukito Nuo aatralu:
• A. (UMrituu*.
4330 So. U«XH| SU Cbtrngo.

Geriama** bodo* pasiuntimu pinigų Lietuvon, tai Lietuvo* Pusto 
ženklai (markės,) kurion yrn atvežto* ii Lietuvon, kad amerikiečiai nu* 
atpirkę galėtų nutiųoli MvicmKicnt* nelik dėl laiškų. bet ir didesnę nu* 
mų, pinigų vietoje.

Kiekviena* perkanti* Lietuvo* I*aifo ženklų uemaiiau kaip ui 5 auk* 
«inu« (61.25.) gauna paliudijimų, turį nuriuntu* Lietuvon kartu NU ( 
Pakto Žcnklaia, Lictttvua Valdžia pakai* gyvai* pinigai*. Vaito nrlia 
Iždinės atotvae.

Paitaienkliai yra atlekiu kainų: po 10, J5, 20, 30, 40, 60 ir 60 akuti* 
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skalikų, »u<lnro auksini}). 
Punuduoda pu 25 centus nž aukšlių.

Lietuvo* Paktu Ženklai pnntiduoa tik iki 31 d. Kovo, 1920 m MaZiou 
kaip už vienų dolierj markių ncaiutiėiume.

Iteikalaukitr virtimuose Tauto* Fondo skyriuose arba pa* centro at‘k* 
rotorių,

•p 
nmsų 
narę.

Continental Gan Co., Ine.
kad 

kenkti šioj šalyj Airijos 
publikai privatinę paskolų.

Prieš tų rezoliucijų aštriu 
protintuoju buvęs 1llinoiK val
stijos gubernatorius Du n ne. 
Jis Miko, jei Amerika leidžia 
čia užtraukti paskolų l>*nkijui. 
Lietuvai ir kitoms naujoms 
respublikoms, tni kodėl tufe- 
tų Imt užginta pa-kula Airi
jos respublikai, kntrn nori pa- 
siliuosuoti iš |X> Anglijos val
džios.
• S: ko. juk ir pati Anglija čid 
rūpinosi gauti 35 milijardus 
paskolos, nur> Angujūn k«Tv^ 
laivynu® jau šiandie dominuo
ja kuone visflose vandenyse.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

res- 5411 W. G5lh Street

I*araidunda Ulini, pulki grocerne Ir 
Ir- Cream Uodu l*bal |i«to*x>) vie
toj prie pat Ur Kry*Un» b«tnyein 
AtaUka ūkite.

4&10 N. Ifr

I’oinikitc Siaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą iki 63-ču.i gatvei 
(63rd & Auottn) karų iki Centrai 
avrune-. paeikite du bluku* i pietų*.

PASKELBTA PAGIRTMAI 
P0LICM0NAMS IR 
GAI8RININKAMS.

Policijos viršininkus Gurri- 
tv ir gaisrininku viršininkas! 
()*(knfn<»r jioskelhė pagiritnust 
kaiknrivtiis savo vyrama už nt*- 
pnpriotu. pasižymėjimu* 1919 
matam.

Pagirimai paskelbta 30 pn- 
lictnonų ir 27 gaisrininkams. 
T* • ••• a w_-_ .VIy»ei u* OU im-tnn," - ------

16 BRIGHTON PARK.

Senai jau buvo • • I iraugrr.”
rašyta iš veikimo ludslnriiigo-

I u
I Sųjutlgus fytos i-o

, Daugelis gul pamanė.
jau nieku

kad 8
nuveikia.

Tat neprnšnli bus šis-tns pa
brėžti iš jo:- veliumo.

A. m, sausio 13 iL kuppa I
kt< metinį susirinkimų hažnyti-

la’^k Ii >4 *>U iinnimiM

už didryrybę tarnyboje. Vie- ’“‘įe 
na* nuulnlis tenku policnionui 
kitas gaisrininkui.

,. 1918* metais Chicagoje buvo 
MjXK» gimimai. Gi 1919 me- 
tai* — 33,494.

Dr. Hackard iš sveikumą
departamerto tų ginumų «i-(gos su gnr'nėr nori:; siiiošu. kn- 
mah umn suverčia ant infln-• kių iminane L. S. Centro*. 
tmutį ir kariu.

į Susirinkimų ntidnrė pirm. J. 
Itujišis. Atstovai iš Centro sn- 
sirinkimo išdavė rajmrtų. ku
ri* lmvo priimtas.

Nutarto ir įgaliota dvlogntni 
pranešti Centrui, kad 8 kuopn 
pritaria at*p*mndininiui kny-

N. P. Av. V P. moterių ir

J. Petraitis.

L§ TOWN OF LAKE

------------------------------------— — 
Telefoną* Pulltnaa C* 

DR. W. A. MAJOR
UYDVTUtfafi IR 

crtncBOAS 
Oflae* 11*1* MJdMtmn Ava.

▲dynce Iki * Starto — 1 tkl
1 po pMų — <;>• Iki 1:1* nkm.
NedMIoml* nuo 1* Iki 11 tfryto

1 [-....... .. ........... ....... ............. *

■■

REIKALINGOS MERGINOS.
Mokintie* už Nursės. Kam 

dirbti kcno.kukniose už $15:90 
į savaitę, kadangi galima užai- 
diridi nuo $30 iki $44) į savaitę i 

• •••**«» l*«ll**« —O*—* i• r««K*«A*a*«a A*** —1 '
čių inokinimotd. Me« priatatom 
į darbų išmokusias.

DOUGLAB PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

—-

Pranešimas.Pranešimas.

Liet. Ilaud. Kryžiaus Mpė-
jų skyrių metinis >u.-iriuki-
mas įvyk* sausio 22 d Av.
K ryžiau* bažnytinėje x svetai
nėje, 7:30 x*nl

Visi nariai ir veikėjai ma
lonėkite būtinai atsilankyti į
šį susirinkimų. Daug turime
ko nauju pranešti. Taigi ne
praleiskite taip .svarbaus su
sirinkimo. X- ■X

LEIBERIAI
Reikalingi 25, pašiūru* dar- 

lia*. Atsišaukite;
23čia ir Ratine Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI.

Dėl fouadrei, darbas pasto
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stevvart Avė.

Valdyba.

PRANEŠIMAS

Dr-jos Av. Jono Evai 
metini* MtMrinHma* neįvyk* 
ncd.. 25 sausio. 02$ nu bot 
liko parkelius j nędėlių, I d.,|^.

I

DR. J, SHINGLMAN
Gydytojas ir Omaras
Otrns 4930 W. 13 St

PAIEŠKO

LENGVA IŠMOKTI

Lekcijos feŠ Dabar $3.00
JEIGU LEKCUOB NEPATIKS, GRĄ2Į8IME JUMS 

PINIOUS •
Nėm svėrėms bud* ui M kurą* Umoktl «n«li*k»l kalbėti. akMtrtl Ir 

ra*r11 JO H* fmrriaoaUa. «TriClauaiaa Ir tlkriavataa tHHtaa ltm<All rta* 
a**l* kalu* luuun. Okcl> luv kursu kalba al*«utu» <Ul>kiln
taip aupnuttoiuai Ir partlkrtnanMe bu*u. kad mukUiya nauk gali, bri turi 
>i*ka atminti Jua rrratatn dalyku* UU1> allkuu ir praklikkaL kad intarv 
rta*umaa klnkrianv* «Unt*-«. kiekrtrno Sudilo apaudliaai I mokinio ratui) au 
tokia M>*kA. kad pa aekrila akla l>»o tekoljoa. knH alakv ueUmokMa. IKa- 
tlmaa anyllikt, tudiių tr <*-rllmo» linturitkn* kallM.*n taip*! vtu prėkoMn*.

Al* kyryu* luatdrda t* I* cralial Atrpaurdlnlit ant grro* jmp.rroa Irt- 
rijų 1*1 raut irkrija «MldOda 1* * dMkdį* pmdapi* — »*■«• kUua U « dldrbtiB 
pualaplu. ?

I*>Jc«kan Jono VHM'kce M Kaune 
CuMo-. VOIlMina* nuroto pirmiau <ry- 
♦me Ide-'Hn ir .Antane »
i* ——---r- -įiMtur- t9 *0r*ena

D. BEN. WATTCHES
4456 SO HEKSuTAGE *• :ca
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