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Anglija Apsaugos Indiją 
nuo Bolševikų 

Pakrinka Augščiausioji 
Talkininkų Taryba 

TALKININKAI PASIUSIĄ KRINKA AUGŠČIAUSIOJI 

ANGLAI ŠAUKIASI PAGEL 
BON AMERIKOS 

LEGIJONĄ. 

Kitaip, tarp Anglijos ir Ameri 
kos gali pakilti nesutikimai. 

— 

KARIUOMENĘ KAU 
KAZAN. 

Tenai ir toliaus rytuose bus 
sulaikyti bolševikai. \ 

TARYBA. 

Italijos premįjeras jau 
iškeliavo. 

Paryžius, sausio M.—Čia su 
atsidėjimu lukeriuojainas pa
skelbimas naujo ir didelės 
įeikšmės talkininkų nuspren
dimo Rusijos reikale. 

Paryžius, sausio 21.—Vakar 
aukščiausioji tarVba patvarkė 
svarbesniuosius reikalus i r pa-
siskirstė. 

Italijos premjeras Nitti iške
liavo Ryman. Anglijos premje
ras gal šiandie apleis Paryžių. 

Tuo tikslu talkininkų prem- i Clemencean tuo jaus rezignuos 
jerai turėjo konferenciją. Kon- j ^ tarybos, 
fereneiją, be to, atliko marša
las Foch, admirolas Reattv ir 

Po šito bus sudaryta nauja 
talkininku tarvba iš ambasa-
<lorių, ar kitų diplomatų. 

Londonas, sausio -1.—Anglų 
spauda daug rašo apie Airijos 
sinn-feinerių veikimų Ameri
koje. Pramato, jog tasai jų vei
kimas už atskėlimą Airijos nuo 
Anglijos sukels karčius nesuti
kimus tarp Anglijos ir Ąhieri-
kos. Tie nesutikimai gali su
drumsti santaiką tarp abiejų 
šalių, (ii tas labai nepageidau
jamas daiktas. £ -

Mįtįm '7MML •' 

Anglai labai užgauk įvyku
siu faktu, kad New Yorkas ofi-
cijaliai pripažino Airijos res
publiką ir jos prezidentą de 
Valerą. 

Kai-kurie anglai šaukiasi 
pagelbon Amerikos Legijoną, 
kad šitas sulaikytų sinn-feine
rių propagandą Amerikoje. 
Nes kitaip toji propaganda ga
li kartais abidvi sali pastumti 
bėrei kai ingon karėn. 

VOKIEČIAI BIJOSI PRAN
CŪZŲ. 

PERSPĖJAMA NEW .YOR 
KO LEGISLATURA. 

Tie gali sulaikyti vokiečius 
karės nelaisvius. 

Sako, legislatura provokuoja 
socijalistus. 

Berlynas, sausio 21. — Pa
darius taiką vokiečiams su 
talkininkais, Prancūzija labai 
išpalengva paliuosuoja vokie
čius karės, nelaisvius. Vo
kietija bijosi, kad prancūzai 
visai nesulaikytų nelaisvių, 
kuomet vojeiečių vyriausybė 
nenorės išduoti talkininkams 
visų tų žmonių, katruos talki
ninkai pašankia teisman. 

* - i - -

VOKIEČIAI NEPAMIRŠTA 
SAVO KAIZERIO. 

• 

Berlynas, sausio 22. — Sau
sio 27 d. yra buvusio vokiečių 
kaizerio gimimo diena. 

Ištikimieji kaizeriui vokie
čiai Olandijon jam pasiunčia j sako priimti socijalistų parti-
memorijalą, kuriame išreiškia-! jos išrinktus žmonių balsais at-
ma nesutepta ištikimybė. Me-; stovus, tai reiškia, kad legisla-

Albany, N. Y., sausio 21. — 
Ne\v Yorko legislaturos teismi
nis komitetas vakar pradėjo 
tardymus reikale prašalintų iš 
legislaturos penkių socijalistų 
atstovų. 

Atstovus gina advokatas 
Morris Hillquit. Norėjo juos 
ginti ir Ne\v Yorko advokatų 
sąjungos parinktas komitetas, 
kurio priešakyj stovi buvęs 
uugščiausiojo^ teismo teisėjas 
Hughes. Bet legislaturos komi
tetas . nepriėmė advokatų są
jungos apginimo. 

Hillquit, pats aitrus socijali-
stas, savo įžengiamoje kalboje 
perspėjo legislatura. Sakė, kad 
jei kitų partijų atstovai atsi-

Juodi Debesiai Užgulę 
Centralę Europą 

JUODI DEBESYS PAKIL? 
ANT EUROPOS. 

Visa centralinė Europa 
pavojuje. 

kur nebug sulaukta reikalingos 
pagelbos, už pusantro mėnesio 
Austriją patiks bankrutijimas. 

Žymi didžiuma darbininkų 
bolševikėja. Reikalauja atmai
nos vyriausybėje. Nori turėti 

Berlynas, sausio 21. — Cen-į sovietų valdžią, 
tralinės Europos pasilaikvmo! * TT .. , , . 
problema šiandie kur-kas dide-j V**™* tollta* ™^™ 
snė i j- labjaus suvelta, kaip 

ikuomet nors pirmiau. Žinovai Ungarijoje yra gerelėsnis 
neatmainomai tvirtina, jog už stovis kaip Yokietijoj ir Ant
kelių savaičių, o gal už vieno, trijoj maisto ir kuro žvilgsnru. 
kito mėnesio centralinė Euro- Bet šalis labai daug kenčia 
pa neatlaikys spaudžiamo ją I nuo vargo€ 
vargo ir turės sukniubti. Jau i Tenai aiškiai pramatomai 
šiandie yra gana aišku, kad naujas radikalių gaivalų paki-
pramatomi nauji sukilimai Vo-1 limas, ty. naujas šalyje tero-
kietijoj, Austrijoj, Ungarijoj, j ras. 
Lenkijoj, o gal dar ir kitose l Be kitko Ungarija turi labai 

> 
TURĖS PAKRIKTI AUG

ŠČIAUSIOJI TARYBA. 

Tas Įvyks, kuomet išeis 
Clemencean. 

maršalas Wilson su savo paly
dovais. 

Panaikinimas blokados Rusi
jos, sakoma, buvus tik maža 
dalis tos naujos politikos, ko
kios tolesniai prisitaikysią tal
kininkai rusų bolševikų žvilg
sniu. Patsai politikos branduo- — 
lys, sakoma, busiąs paskelbtas Paryžius, sausio 20. — Šian-
siandie, ar rytoj. die aagšeiausią talkininkų ta-

_ , rvb a sudaro trvs žmonės, Ang-
Bus pasiųsta kariuomene. ,:. * « *.. T2 ... 

r T Ilgos, Prancūzuos ir Italijos 
Nors talkininkų žygiai dar;premjerai, 

nežinomi, tečiaus iš pasitikimų! p>et Clemencean šiandie jau 
versmių tenka patirti, kad | n ėra Prancūzijos premjeras. Tr 
Kaukazan ir į artimuosius Ry-j kaipo privatinis žmogus jis tu-
tu s busianti pasiųsta kariuo- j rės pasitraukti iš augščiausios 
menė. Tos kariuomenės busią j tarybos. Jam pasitraukus, ta-
ligi poros šimtų tūkstančių. Į r yba turės pairti. Nes Anglijos 

Dalis tos kariuomenės ap- (premjeras Lloyd George Ir Ita-
saugosianti Kaukazą, kad p e r j u o s premjeras Nitti iškeliaus 
ten toliaus nepraleisti bolševi- ^ ^ 

TRAUKIASI TOLIAUS KOL 
ČAKO KARIUOMENĖ. 

įnori jale kaizeris posenovei va
dinamas imperatoriumi ir ka
raliumi. 

Sakoma, jog po memorijaiu 
pasirašę milijonai vokiečių. 

Paryžius, sausio 22. — Sulig 
apturėtų čia žinių, bolševikai 
užėmę visą teritoriją vaka
ru • \. nuo Krasnojarske Sibe-
vijoje. 

Kolčako kariuomenės lieka
nos atsimeta toliaus į rytus.* 

NORĖJĘS TIK PABAUGIN 
TI. 

. » 

t u ra laužo konstitucijos teises 
ir provokuoja žmonių minias. 
Pasekmėje galį pakilti revoliu-
cija. 

Milkpiit saVė: 
44Mes nesibijome prispaudi

mo, kuomet šiandie pusę pa
saulio kontroliuoja socijali-
s t a i " 

Šalyse. 

Cairo, sausio 22. — Arian 
Youssef, kurs praeito gruodžio 
15 d. kesinosį nežudyti prem- j 
jerą Wahba, teismo nubaustas [ 
10 metų prie sunkių darbų. Vienna, sausio 22. — Iš Pa 

UNGARAI NEPATENKINTI 
TAIKOS SĄLYGOMIS.. 

m, 
Vokietijoje stovis. 

Pe r praėjusias šešias savai
tes studijuojant centralinėse 
Europos šalyse stovį štai kokie 
faktai susekta: . 

j karčius ginčus su Čekija-Slova-
kija del rubežių. Nesutikimai 
didėja. 

! 
Lenkijai grūmoja bolše-

vikizmas. 

Daugelis są protą uja, 

ŽUVO 37 ŽUVININKAI. 

Youseff teisme teisinosi, 
į kad nenorėjęs premjero nužu-
jdyti^ bet tik pabauginti. 

kų. Kita dalis užimsiant i pozi
cijas toliaus rytuose su tikslu 
sulaikyti bolševiku^ nuo brio-
\ imasi ant Indijos. 

Suprantama, didžiuma tos 
kariuomenės busią Anglijos. 
Mažuma—prancūzų ir italų. 

Anglija taį armijai prista
tysianti ginklų ir reikalingos 
karės medžiagos. 

Neveltui tad, sakoma, ir an
glų karės laivai siunčiami į 
Juodąsias jūres. 

Bendras veikimas. 

Pasirodo, jog talkininkai 
prieš bolševikus veikia ben
drai. Ir.nemano jų paliuosuoti 
iš to užburto rato, iš suterori
zuotos Rusijos; 

Nors blokada prekybai pa
naikinama, bet norima juos ap-

Christiania, sausio 22. — 
Arti Troudhjem pakilusioje 
jūrių audroje žuvo 37 žuvi
ninkai, katrie tuo metu žūk
lavo. 

ryžiaus čia parvežė talkininkų 
padarytą taikos sutartį Unga
rija i grafas Albert. Apponyi, 
buvęs premjeras ir šiandie at-

Berlynas, sausio 22. — Pa-j stovas taikos konferencijoje, 
sak laikraščio Zeitung am Mit- \ Apponyį sako, jog taikos są-
tag, Vokietija gaus paskolos j lygos tiesiog pražūtingos un-
apie 80 milijonų dol. Olandi-!garų tautai. Tai aiškus Unga-
joje. Tuo tikslu baigiamos ta- \ rijos pavergimas ir pergalėto-
rybos. ' j jų botagas pergalėtiems. 

.jog 
Vokietija stovi ant bankre- Į Lenkijai grūmoja rusų bolSffvl-

tijimo kranto. Daug kenčia į kai, katrie, 'girdi, užpulsią tą 
nuo stokos maisto ir anglių. jgan 
Stovis kasdien labjaus blogėja. į ^ rų&ų ) ) 0 i ž e v į k a į tvirtina, 

Vokietijos skaitlingose d i - U r į * neveiksią-prioš I^nkf-
džmlėse industrijose su P ^ - | j ą . J e i butų norėję, sako jie, 
(iukcija nei kiek nepasistumja-, L e n k i ^ ^7]mh] s e n a i b l T t u ią 

ma pirmvn. Kas savaitė tuk-;' n j o w , 

AUSTRIJA NETURI MAIS 
TO. pinigų duonai. Gyventojai ba

dauja. 

Veiks ambasadoriai. 

Visokie surišti su taika ne
pabaigti svarstyti klausiniai ir 
reikalai, sakoma, busią pave
sti čia paminėtų šalhj amba
sadoriams. Tad ambasadoriai 
sudarys tarybą. 

Naujas Prancūzijos prenvje-i 
ras Millerand, sakoma, neapsi-
pažinęs su "taikos klausimai^. 
Kuomet jis apsipažinsiąs ?u vi
su stoviu, sakoma, tuomet ir 
vėl visų trijų saliai premjerai 
susieisią konferencijosna rišti 
svarbesniuosius klausimus. 

Clemenceau turįs palaukti. 

Pranešama, jog buvęs prem
jeras Clemencean per kelias 
dienai neapleisiąs aug^čiau-
sios tarybos. Reikia baigti 
pradėtus darbus. 

Pirmiausia Clemenceau nori 

Amerikonams siūlomos kara
liškos pilys. 

gu paskolina mums pinigų ir 
tegu tuos rūmus valdo, tegu 

J is parodė vieną fotografi-j juose ji© gyvena, kol mes neiš-
ją mokyklą lankančių vaikų j mokėsime jiems skolų." \ 
iš Vieimos. Tie vaikai yra pu- R e i k a U n g i amerikoniški ban-

Paryžius, sausio. 22. — Aus
trija reikalinga šimto ameri
konų, katrie kiekvienas Aus
trijai galėtų paskolinti po mi
lijoną dolierių. Tą paskolą 
Austrija apdraudžia įvairio
mis savo šalyje karališkomis 
pilimis, rūmais ir daugeliu vi
sokiausių puošnių vasarnamių, 
kituomet prigulėjusių impera
toriams ir Habsburgų šeimy-
nai. 

Be šito apdraudai pasiūlo
ma muzejai,. viešieji bustai, 
tvirtovės i r kitos vyriausybės 
nuosavybės. 

Tai visa skolintojai gali 
laikyti ir naudoties taip ilgai, 
kol nebus išmokėtos skolos. 

kolintus pinigus. Nes reikia) "Amerikos milijonieriai te-

splikiai, išbadėję, su indubu 
šiomis akinus, su sudribusiais 
veidais, su nuogomis, iškrypu
siomis kojomis. .. . 

Nėra laiko vesti tarybas. 

"Laikas bėga ir mes turime 
gauti kreditą", sako publicis
tas. "Nėra laiko vesti ilgas ta
rybas, konferencijas, disku-
suoti, kuomet mūsų žmonės 
badu miršta. 

"Argi negalėtų tuojaus mus 
pagelbėti Amerika? /Mes pa-
siųlome visokį apdraudimą, 
kokio tik norima. Yra šimtai 
amerikonų milijonierių. Jei ga
lėtų mums paskolinti nors po 
milijoną dolierių dešimčiai ar
ba penkiolikai metų. Ir išgel-

juosti stipria tvora, faip k a d !
p a b a i ^ t į r i § t i F i u m e klausimą 

jie negalėtų išeiti iš Rusijos ir T a i s v a r b u s daiktas. Prisieina 
platinti savo propagandas. 

Ir tas reikš ne kitką, kaip 
taikinti jugoslavais su italais. 

Pagaliaus Clemenceau pa 
tik naują karę su įsigalėjusiais j lauks ir Olandijos vyriausybės 
bolševikais. Šiuo kartu arti
muose Rytuose. 

6 ŽUVO, 5 SUŽEISTA. 

Philadelphia, P a , sausio 21. 
—Robert Tarlo & Son dirbtu
vėje pakilo gaisras. 6 žmonės 
žuvo ir kiti 5 sužeista. 

atsakymo buvusio vokiečių 
kaizerio reikale. Talkininkų 
vardu Clemenceau yra parei
kalavęs išduoti buvusį kaizerį. 
Tad jam bus duotas i r atsaky
mas. 

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

Norima gauti paskola. / ^ ^ visą teutą^uo pražūties. 
Mes UKstatome viską, ka> 

Seniau paskolos Austrijai 
apie 100 milijonų dolierių ža
dėjo talkininkai. Bet ligšiol 
tasai žadėjimas neįkunytas. 
Kad tuo tarpu Austrijoje ba
das smarkėja ir šalį laukia 
pragaištis. 

Čia vieši austrų publicistas, 
Dr. Paul Zifterer. J i s taigi ir 
darbuojasi paskolos reikale. 
J is sako, jog austrų vyriausy
bė šiandie, pasirengusi užsta
tyti brangiausius savo tautos 
daiktus ir palikimus už pas

tik turi kokią nors vertę, už 
paskolintus pinigus, kadir pa
čią sostinę Vienną. Štai turi
me Schoenbrund rūmus (pa-
locius) kurie yra kaipir Ver-
sailles rūmai. Juose gyveno 
buvusieji imperatoriai. Tuose 
rūmuose yra įvairiausių bran
gintinų daiktų ir retenybių. 

i \Užstatoine ir kitus puoš
niuosius karaliukus rūmus, 
dailės galerijas su parinkti-
niausiais paveikslais, stovylo-
mis. 

kininkai. 
Toliaus Dr. Zifferer pareiš

kė, jog Amerikos bankinin
kai reikalingi Viennoje. Ten 
jie gali reorganizuoti Austri
jos nacijonalę banką, kuri at
skirta nuo senos Austrijos-
Ungarijos bankos padaryta 
taikos sutartimi su talkinin
kais. 

Visas Austrijos finansinis 
stovis reikalingas pastatyti 
ant naujų kojų. Tą gali pada
ryti Amerikos bankininkai. 

Austrijai reikalingi Ameri
kos inžinieriai, Anglių kasyk
lų Austrija neteko. Bet ji tu
rį nepavartotos vandens spė
kos (iaugiau, kaip visa Europa 
Su vandens spėka galima ga 
minti elektrą ir anglys jai ne
reikalingos. 

P' 
stančiai darbininkų netenka 
darbo. Netekusieji darbo padi
dina bedarbių eiles, katrie rei
kalauja maisto iš viešųjų vir
tuvių, šiandie plačiai veikian- 5T" T " T ! 
v. . . . r . . I Nes lenkuos 
cių visuose didesniuose mies
tuose. 

Vokietijai trūksta tinkamų 
vadų, ty. apsukri*} vyrų, suge
bančių drąsiai statyti petį 
prieš kiekvieną apsireiškiantį 
saliai ir tautai pavojų. 

Kol-kas šiandieninė vokiečių 
vyriausybė su kariuomenėj pa-, 

f f, I prašalinti. Gali tai padaryti 
gelba vargais-negalais palaiko!, , . , r L. 

£ , . . . ., . i bendras ir abelnas pasaulio pa-

padare. 
Tečiaus to nedarą Ir neda-

rvsia. Rusu bolševikai įsitfki-
nę, jog Lenkija pati savaimi. 
pavirsianti bolševikiška šali>. 

e bolševi k i zm n ̂  
bujojąs. 

* Tik vienas vargas ir kapai. 

Toksai šiandie stovis c e n W 
1 i no j Europoj. Jis lemia hi » 
nijai tik vieną vargą, ligas ii 
pagaliaus mirtį. 

Kas čia gali tuos vargui 

tvarką. Bet vargiai taip ilgai 
bus. 

Austrijoje badas. 

sidarbavimas. 
Bet sotus ir turį šilumą žmo

nės nejaučia kitų baisaus var-
Šiandie Austrija jau badau7 | so- Stipresnės šalys rūpinasi 

sala. Austrijos gyvento- tik savaisiais reikalais. ja ir 
jams, ty. {autos gyvybei grū
moja mirtis trūkstant maisto 
ir kuro. 

Finansinis Austrijoje stovis 
yra kuoblogiausias. Jei iš nie-

Buvusioji karė visą EurOJTą 
nuklojo kapais. Artimiausieji 
mėnesiai pagamins daugiau" 
milijonų kapų. Centralinę Eu
ropą laukia vargas ir kapai.* 

IR VĖL FIUME KLAU- (vyriausybei Belgrade ir parei-
SIMAS. 

Jugoslavijai duota keturios 
dienos. 

jkaiąvo į keturias dienas duoti 
galutiną atsakymą. 

Kaip žinoma, talkininkai 
Fiume palieka tautų sąjungai. 

•D__V. ~ ~T~~7n * iVietoie to miesto Italijai Dal-
Paryžius, sausio 21. — Aug- . •' • : vv. . , J . 

. . . , , , . . . , , matnos pakraščiais duodamos 
sciausioii talkininkų tarvba sa-i . J "T. 

kitos svarbios koncesijos. 
Jugoslavija tokiam parėdy-

vo nusprendimai Adrijatikos 
pakraščių, taigi ir Fiume, 

VIENNA NEMATO NEI 
SPINDULIO VILTIES. 

Vienna, sausio 16 (suvėlin-
fa). — Ši- diena bus žinoma, 
kaipo "Ju6dasis penktadie
nis ," nes kuone viskas mieste 
sulaikyta ir uždaryta del sto
kos kuro (anglių). Gatveka-
riaį nevažinėja, dirbtuvės už
darytos, gi krautuvininkai be 
šviesos ir šilumos ligi 4:00 poĮdas ir mirtis. 

klausime indavė Jugoslavijos,mui priešinasi. Gi talkininkai 
Į stovi neatmainomai ir reika
lauja nuo Jugoslavijos galuti
no žodžio. 

Ir jei Jugoslavija gražumu 

pietų atlaikė savo vietose. Bet 
kuomet saulė pasislėpė už ap
siniaukusio gorizonto, turėjo 
but uždarytos ir krautuvės. 

Katrie darbininkai turi dar 

nesutiks, arba paskirtu laiku 
neduos atsakvmo, tuomet Adri-

kokio darbo, tie eina p ė s t i > t i k o * klaupsimas bus išrištas 
vos-ne-vos pavilkdami kojas. ] ^ ! ^ P r a r y t o s santarvės pra 
Gatvėse tik vieni nešvarumai. 

Miesto gyventojai neprama
to iš niekur pagelbos. Nema
to nei spindulio vilties. Visus 
laukia vienodas likimas: ba-

džioje karės Anglijos ir Pran
cūzijos su Italija. 

Reiškia, prezidento Wilsono 
reikalavimai bus pilnai atme
sti, nes Italijai turės tekti 
Fiume. 
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kasdieną Išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
GBICAttOJ m UŽSIENYJE: 

Pusei Metų 
MTV. VALST. 

> •, > • • • • 

(T 

$4.00 
•JM 

95.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
akaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 

nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresaa Pinigai geriausia slysti iaper-
kent krasoje ar ezprese "Money Or
da. * arba įdedant pinigus i regis-

"Draugas" Publishing Co. 
1800W.46thSt.Chica2o,Ul. 

Telefonas McKinley 0114 

Nauja Kometa. 
Kometomis vadinasi žvaigž

dės su uodegomis. Palinkę 
prie burtu žmonės dažnai 
mintija ir kalba, kad kometų 
pasirodymas tarp žvaigždžių 
reiškia kokia nors viešą dide
le nelaime. Nuo'senu senovės 
krikščionija stabdydavo tą 
klaidingą pažiūrą. Penkiolik
tame šimte metų rodėsi viena 
didelė ir baugi kometa. Iš ry
tų tada ėjo didis karės pavo
jus. Baimė plito žmonėse. Tų 
laikų gamtininkai nežinojo 
kas tai yra kometos, kodėl jos 
pasirodo ir išnyksta. 

Popežius išleido raštą ra
minantį žmones ir tam e rašte 
išreiškė nuomone, kad kome
tos esančios tiktai nesveiki 
garai, iškilę augšėiau oro ir 
Uižsidege. llgainiu gamtos mo
kslai sustiprėjo ir ta Sikstaus 
Ketvirtojo nuomonė pasirodė 
klaidinga. Kometos nėra žem" " 

Todėl Ši šalis juos nusiuntė į 
-bolševikišką Rusiją. Bet Pet
rogrado bolševikai sako iš to 
viso pulko tepriimsią, tik tris, 
t. y. truputį daugiau Degu vie
ną nuošimtį. 

Nevienam gal būti stebėti
na, kodėl bolševikai taip daro. 
Bet jų apsėjknas yra supran
tamas. J ie nežino ar tie at
siųstieji yra tikri bolševikai. 
Leninas su Trockiu bijosi, kad 
tarp jiedviem įteikiamų bolše
vikų yra ir žmonių susitaru
sių bolševizmą griauti iš vi
daus. Bolševikai labai mėgda
vo įsibrukti į svetimas organi
zacijas ir joms kenkti. J ie ti
kisi, kad ir Suvienytos Valsti
jos gali apseiti taip pat su 
bolševikais. Dėlto bolševikai 
vra atsargus. 

Kol kas visi 249 yra įleisti 
į Rusiją. Bolševikai žiūrės į 
juos ir tyrinės. Jei jie pama
tys, kad visi 249 yra tikri bol
ševikai, tai pasilaikys visus. 
Jei tiktai katras nors kiek pa-
sirodvs nebolševikiškas, tai 
gau s kraustytis laukan iš Le
nino žemių. Kitai]) sakant, 
bolševikai su įtariamaisiais 
apseis taip, kaip ai>sėjo Su
vienytos Valstijos. 

Nors yra didelis skirtumas 
tarp bolševikų ir Suvienyrų 
Valstijų, bet abeji vienaip kvė
puoja oru, abeji vienaip atsi
remia kojomis į žemę eidami. 
Abeji vienaip kovoja su savo 
priešininkais. 

DRAUGAS 
n u •")' 
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Apleistasis Svarbus Reikalas. 
• 

-

Parašė kun. Antanas MaJiauskis, 
Socijoloffijos Daktaras. 

(Pabaiga). 

Skaitymas blogų raštų 
neprotingas. 

yra nusidėjimas skaityti <ar 
platinti aociįalistiškus ir lais
vamaniškus laikraščius ar kny
gas. Jiems kar tkar tėmis aiški-

Tatai k i c e n ą s btogųj&iy- narna, J^dtšventviųpška bus iš-

garai iškilę augšėiau oro IT 
užsidegę. 

Jos yra skirtingi nuo plane
tų i r stovinčiųjų žvaigždžių 
kūnai, lekiojantieji pasaulio 
erdvėse kiekviena savais ta
kais. 

Kometos prie šviesos bran
duolio dar turi šviesią uodegą 
arba šluotą, kuri visuomet 
būva nukrypusi į saulei prie-

į 41 îng*> pusę. 
Nesenai pasiliovė žmonių 

gązdinimas pramanyta pasau
lio pabaiga. Dabar jau vėl ky
la šnekos apie kometą. Ją pa
matė ispanas astronomas So-
la T3 sausio šių metų. Kol 
kas ji matoma tiktai per dide
lį žiūroną tarp stovinčių 
žvaigždžių Sirijaus i r Pupio. 
(Puppis lotyniškai reiškia lai
vo užpakalį). Žvaigždžių 
mokslininkai dar nežino nei 
kaip greitai lekia ta kometa, 
nei kokiais takais. 

Laikraštininkai karės nete
ko pritrūkstą akyvų žinių. Jie 
rupįsis išpusti naujosios ko
metos pa s i rodymą. Neviena s 
atsiras žmonių gązdintojas, 
kaip tat buvo su melagingąja 
pasaulio pabaiga. Tuomtarpu 
tiesog yra tiek, kad kometos 
pasirodo gana tankiai. Vienos 
būva didesnės kitos mažesnės, 
vienos gražesnės kitos prastes
nės. Jų buvo daugybės. Nei 
vįena iki Šiol nieko nepadarė 
nei blėdies nei naudos. Pasi
rodė, išnyko, ir tiek. 

1 

H 

Kalendoriai. 

II 
t 

Bolševikų Atsar
gumas. 

Kiekviena šalis nori turėti 
t kuodaugiauBiai veikėjų. 249 

žmonės pasižymėjo bolševi
kišku veiklumu Amerikoje. 

S. L. A. kalendorius 1920 
metams. Sutvarkė V. K. Rač
kauskas. Kaina 25 centai. 307 
\Vest 30th St., New York. 

Tas kalendorius yra gana 
storas: redakcijos dalis apima 
183 puslapių. J i s atspaustas 
ant brangios poperos. Bet tvar
kymo jame yra maža. Lietuvių 
kalbos redaktorius mokinosi iš 
"Saulės, ' nes rašo, jog šie 
metai yra 426"nuo atradimo A 
merikos per Kristoforą Ko
lumbą' ' ( p. 2(i), "nuo apėmimo 
Šiaurinės Amerikos per ang
lu s " (p. 27). " S a u l ė " taippat 
rašo, kad k * policijautas tapo 
peršautas per razbaininką." 
Suprantama, kad po to razbai 
ninke turėjo būti didelė sky
lė, nes per mažą skylę polici-
jantas nebūtų ištilpęs. 

P-nas Račkauskas S. L. A. 
narius mokina: "Akmens yra 
paskirti ir pagal mėnesius; va
dinasi gimusiems savisio mėne
syje reikia nešioti to mėnesio 
akmenį.' (p. 29). Toliau sąži
ningai Įvardyti dvylika akme
nų, kad kiekvienas liberališkų 
pažiūrų tautininkas*galėtų ži
noti, koki akmenį jis turi nešior 
t i, nes "žmonių sakoma, buk 
brangus akmens turi įtekmę į 
žmogaus likimą " (p. 29). 

Vra kalendoriuje ir statisti
nių žinių,-sulig kurių 1920 me
tais Imp. Publ. Bibliotekoje 
Petrapilyje buvo 1,330,000 kny
gų, Britisk Musoum'e Londoue 
buvo 2,000,000, o Bublioterjue 
Nacidnalo (sic) 2,600,000. 
Tuom tarpu 1914 motais, kada 
Petrapilės Biblioteka šventė 
savo šimto metų jubilėjų, ji jau 
turėjo 3,000,000 tomų. Tada ji 
buvo knygų skaitliumi trečia 
pasaulyje, nes Paryžiaus kny
gynas, kuris ištiesų vadinasi 
Biblioteąue Nationale, buvo 
pirmas, o British Museum an
tras. Tat reiškia, kad tuodu 
knygynu turėjo žymiai daugiau 
negu po tris milijonus. Iš to 
mes spėjame, kati S. L. A. ka
lendoriaus statistikos yra seno
kos. 

Tarp svarbiausių atsitikimų 
Lietuvos Valstybės Gyvenime 
1919 metais p. Valdemaras 

gų ar laikraščių skaitytojas tu 
retų gerai pagalvoti: " J e i šim
tai ir tūkstančiai paliko bedie
viais, beskaitydami laisvama
nių ar soeijalistų raštus, delko 
negalėtų-tas pats atsitikti ir su 
manimi!" Kiekvienas katali
kas, kurs skaito soeijalistų ar 
laisvamanių raštus turi rimtai 
savęs paklausti: " K o aš geriau" 
atsižadu, a r savo tikėjimo, kurs 
v ra vieninteliu keliu į išgany
mą, ar melagingų bedieviškų 
r a š tu? 0 

i 

Tas katalikas, kurs perka ar 
platina bedieviškus raštus, pa
sirodo esąs labai neprotingas. 
Jei tu turi namus, ir jei tie na
mai tau yra reikalingi, ir jei 
kokie valkatos ima griauti tų 
namų kertę, ką tu darai tiems 
niekšams, ar tu jiems dėkoji 
už tai ? Ne, tu, paėmęs vėzdą, 
veji juos šalin. Na, o jei tu, 
užuot vijęs šalin, tuos valkatas 
dar apdovanotumei, kad jie ir 
toliau tavo namus griautų, juk 
tuomet kiekvienas pasakytų, 
kad tu iš proto išėjai. 

Ar-gi ne tas pats yra su ta
vim, katalike, kurs perki ir 
skaitai bedieviškus raštus* ̂  

Jei tu esi katalikas, tikėji
mas tau tebėra reikalingu, nes 
tti jo dar tebesilaikai.. Laisva
manių ir soeijalistų laikraščiai 
griauja tą tikėjimą. I r tu, 
užuot jį gynęs, dar moki savo 
pinigus griovikams bedieviams 
už griovimą tau reikalingo ti
kėjimo. 

Tie katalikai, kurie perka ar 
dar platina laisvamanių ar.so-
cijaiistų raštus, yra bedievy
stės platintojais, arba misijo-
ūeiiais. 

pažintis, jei neturės tikro pa 
siryžimo pamesti paleistuvy
stės ar didžios vagystes, arba, 
jei tų nusidėjimų tyčia per iš
pažintį nepasisakysi, bet ma-
iai 4*ur jam teaiŠkinama, kad 
šventvagiška bus išpažintis, jei 
nesisakysi per išpažintį skaitąs 
ir platinąs bedieviškus raštus 
ir jei jų skaitymą nepamesi. 

Tuo tarpu Bažnyčia griežtai 
tvirtina, kad skaityti tikėjimą 
ardančius raštus? 'juos kaip 
nors platinti' ar pardavinėti 
yra sunkus nusidėjimas. (A. 
Lehmkubl, Theologia Moralis, | ^ a n s psychikos, tiek jis yra 
editio decima, t, 1,1. 397, §$(>63, 
664, 665; 1.11,1. (£6, §920.). 

Kunigų priedermė. 

niais. Tokiais nenumaldomais 
kritikais yra tie, kurie mažiau 
tenusimano. 

Neprotingi kritikai. 

Kiekvienas toks kritikas 
laikraščio gerumą nųeruoja sa 
vo nuomonę. Kas su jo nuomo
ne sutinka, tas anot jo yra ge
ra, o *ka& nesutinka, tas yra 
bloga. Bet tokiam kritikui rei
kėtų atsiminti, kad nėra visai 
objektyvio ir neatinainaus ma
sto kiekvieno rašto gerumui 
mieruoti. Žmogaus, mieras, ku
riuo jis mieruoja, sakysime, ka
talikiško laikraščio gerumą ar 
blogumą yra objektyviai sub
jektyvus. Tiek, kiek tas mie
ras yra objektyvis ir uepri-
gulįs nuo' žmogaus, tiek jis 
yra neatnminus, kai]) svaras 
ar mastas, ar jardas, a r . 
metras. Kiek jis vra sub-
jektyvus ir priguli nuo žino-

Bell System 

Tų raštų pirkimas yra klaidos 
platinimas. 

Juk įie pinigai, kuriuos už
mokėjai už bedieviškus laikraš
ti us, eina į tų laikraščių redak
cijas. Šios-gi su tavo nusiųstai
siais pinigais leidžia kitus be 
dieviškus raštus, plačiau sklei
džia ir giliau įkala į skaitytojų 
mintį bedievystę. Tokiu būdu 
tas katalikas, kurs moka pini
gus už laisvamanių ar soeijali
stų raštus, kurs juos platina 
arba pats arba per(savo vaikus 
yra tikru tikėjimo ir doros ar
dytoju, bedievystės bei ištvir^ 
kimo palaikytoju ir platintoju, 
o savo tautos marintoju bei 
gr. bortu. 

Nedoro rašto palaikymas yra 
nuodėmė sunkesnė už palei

stuvystę ir vagy&ę. 

Daugybė yra katalikų, kurie 
skaito ar platina soeijalistų ar 
laisvamanių raštus ir tai sau 
nei nuodėme nelaiko. Mat bent 
kai-kuriose vietose nieks jiems 
apie tai neskelbia ir neaiškina. 
Jiems uuo pat mažens yra ka
lama Į galvą, kad sunkus nusi
dėjimas yra žmogų užmušti ar 
^paleistuvauti, bet mažai arba 
visai nesakoma, kad sunkus 

sostinė pateko lenkams. 
Žinia, kad liberalai socijolo-

gai nepataikauja. samdiuin-
kanis. Tai-jgi ir S. L. A. Kalen
doriuje tUpo apysaka vardu 
"KįmbirąuskasM (p. 6 o V n ) . 
Tojcapysakoje ukinįnko.b$r-r 
iu*s 'aprašytas t-už velnią' juo-

klaidingai pr ika i ty tas ptie [desi>is. Tojda.teudencįja niurna 
Krikščionių Demokratų parti- ' labai nepatinka. 

jos, kuomet jis yra pažangie
tis. Tarp tų atsitikimų nemi
nėta, rkad lx)lševikai užėmė Vil
nių, nei tas, kad vėliau mųs katalikiškus laikraščius paga 

(iyvenimas tūkstančiais pa
vyzdžių rodo, kad skaitymas 
bedieviškų raštų mūsų žmones 
stačiai veda prie atsižadėjimo 
tikėjimo ir pagali aus doros ar
ba kitaip sakant yra jiems 
"Oceasio proxima" nustoti ti
kėjimo. Kiekvienas kunigas ži
no, kad nekuomet, pagaliams 
mirties valandoje negalima 
duoti išrišimo tam žmogui, 
kurs yra i n oeeasione proxima 
sunkiai nusidėti ir nuo to neat
sižada. Tuom tarpu kitojo ku
nigo parapijonai skaito socija-
listižkus ar laisvamaniškus 
raštus*!r pagalbaus juos plati
na ir be jokio vargo gauna iš
rišimą. Tikrai stebėtina, ko
kiais sot'iziuatais toks kunigas 
paliuosuoja save nuo taip 
griežto Bažnyčios ir pačios sa
kramento esyl)ės reikalavimo. 

Jei koks žmogus neatsisako 
nuo skaitymo socijalistiškų ar 
laisvamaniškų" raštų, tokiam 
kunigas neturi teisės duoti iš
rišimo taippat, »kaip tam stam
biam vagiui, kurs bežada liau
nos vogęs, arba paleistuviui, 
kuris neatsižada paleistuvy
stės (Lehmkuhl, Theologia Mo
ralis t. I I , 1. 307 H25). 

i 
Issikalbinejimas. 

Kitasis kuuigas save ramina 
tuonu, kad žmonės per išpažin
tį to nesisako. Bet juk kunigo 
priedermė yrą taip išaišk'uiti tą 
dalyką žmonėms, kad jie būti
nai sakytus. Jei žmonės to ne-
sisako ^ per išpažintį, kunigo 

lyra priedermė to paklausti. 
(Lehmkuhl, Theologia Moralis 
t. II , 1. 304 *419). 

Jei kunigas per išpažintį tin
kamai ir maloniai paaiškina 
žmogui tokio skaitymo ar pla-l 
tinimo blogumą,, beveik kiek
vienas nuo tų raĮtų atsisako. 

c) Trečia priemonė yra ka
talikiškos draugijos. 

Geros spaudos platinimas. 

d) Ketvirta priemonė kovoje 
su soeijalistų ar laisvamanių 
spauda yra geri raštai.. Išve
dant bedievių raštus, į jų vietų 
reikia išplatinti gerąją spaudą. 
Juos beskaitydami žmonės taps 
susipratusiais katalikais, ge
rais tėvynės sunais, kurie savo 
tėvynei meilę parodo ne žo
džiais, bet darbais. /* 

Reikia platinti lietuviškus 

ir klaidingas. Juo 
žmogus yra šviesesnis ir 

atmanius 
kur 
kritiškesnis, tuo labiau jis pa-
jiegia sumažinti atmaiuiąją, 
klaidingą tos mieros dalį. Juo 
mažiau kurs teturi šviesos ir 
kritiškumo, tuo jis yra nekom-
petentiškesnis spręsti ar tas 
raštas yra geras ar ne. 

Gyvenime dažnai matome 
kaip tik išvirkščiai. Tie, kurie 
nenumano ir dėlto turėtų tylė
ti, tie pirmieji skelbia savo ue-
kompetentišką, dažniausiai 
klaidingą nuomonę. 

Toks visuomet mano, kad re
daktorius tikrai suklydo, para
šęs tai, kas nesutinka su jo 
nuomone. Bet jam nei i galvą 
neineimr, kad gal jis pats kly
sta, nesutikdamas su redakto
riaus raštu. 

i 

Redaktorius neša sunkų jun
gą ir jį nešii.visuomenės labui. 
Visuomenė pasirodytų žemo 
budo, nedėkinga ir nesubren
dusi, jei, užuot dėkingumo, tą 
jurtgą dar pasunkintų savo ne
pritarimu, neteisingomis, ne-
kompeteiitiškoniis kritikomis, 
nemandagumu ir tt. 

Kur palįs katalikai, neišma
nydami, peikia katalikiškuo
sius raštus, ten jie patįs pri
rengia dirvą laisvamanių bei 
soeijalistų raštams. 

į tą nuisų visuomenės žaizdą 
būtinai reikėtų atkreipti dides
nę atydą ir kiekvienas katali
kas tėvynainis, o ypatingai ku
nigas, turėtų rimtai savęs pa
klausti, a i aš padariau viską, 
kad išblaškyti tamsybes, kurio
se platinas bedievystė, kad su-
Jaikyti besiplatinančius soeija
listų ir laisvamanių raštus ir 
tuo apsaugoti tikėjimą, dorą ir 
tėvynę. 

Iždavyniai taikos, taippat kaip ir uždavyniai 
karės, .Telefono Kompanijiai atsiėjo gana 
brangiai. 

Yra labai daug dalykų pataisymui, o dabar tie 
darbai padidėjo kol bus galima ateiti į savov 

buvusia vieta ir Patarnauti žmonėms visų 
greitumų. 

Labai mažai arba visai ne jokios_p»taisos nebu
vo daromos per dų metus, o reikalavimai du 
syk padidėjo ir dar didėja, taip kad padėji
mas telefono kompanijos yra labai keblus. 

Vienas dolieris dabar nenuperka tiek inaterijolo 
arba patarnavimo kiek pirmiau, užtat tas ir 

. padidina esančius keblumus. 
Atsižvelgiant į ta visa Telefono Kompanija turi 

priimti vieną būda visiems biznieriams žino
mą, tai parokuoti už savo patarnavimą augš-

• tesne kaina. 
Augštos kainos yra apsaugojimas geresnio 

patarnavimo del gero ir parankumo kiekvie
no prenumeratoriaus. 

Ketvi] 
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J. P, WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S^.WOOD STREET 

CUIOAGO. 

• 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 

HR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i M'isus ir Gyvenimo viet i 
3252 So. Halsted Sir. 

V;ilatiilos: nuo 9 Iki 11 ryte: nuo ^ iki 
po pivtų: nuo 7:30 Iki 9:30 va'-ioro 

Telefonus Vurds 2544 
O f i s a s : 4 7 1 2 S o . A s i i l a i i d A v e . 
Vai. 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Ihrover 7012 
— ^ — i i i — — . i 

Kirpejiai ir kriaučial yra reikalau-
I jarai visuomet, jie turi trumpas va-
1 landas ir lengva darbą. 

, . 

Telefoną* 1 ulliuun 8 5 6 $ 

g Dr. P. P. ZALLYS 1 
Lietuvis Dentistas f 

10657 So. Michigan, Avemie 4, 
Keeeland. UL * 

VAULNDOS: U iki 9 rakftre. £ 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina.« Specijalis skyrius 
mokinimą ant siuvamu Powef maši
nų. ' 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasoicka, Perdėtinis 

190 N. State Str. 
KJunp. Lake Gat. 4 labo* 
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L. L. SARGŲ REIKALE. 

GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32ro St., Cbicago. III. 

SPECIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piėt 

Telefonas Yarte 687 
SS b 
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S. D. LACHAWICZ , 
Lietuvys Graboriua patarnauju, laido-

uvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
aifiaukti, o mano Uarhu busite užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 

Tel. Canal 2180. 
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liaus .ir tiel paties jų gerumu 
Juk kiekvienas bešališkas žmo
gus turi pripažinti," kari lietu
vių katalikų laikraščiai yra 
'^Hg geriau vedami, negu lie
tuvių soeijalistų ar laisvama
niu. 

Tiesa; jpa^i^kp.takįų,! kurie 
mėgsta peikti savuosius, niany-
damivtuo p a i į f į ^ i ę gu*li4s-

Lietuvos LitiQsybc|s Sargų 
būriai ir pavieniai, kurie iki 
šiol sųsirašinėjot po vardu J. 
K. Milius, 458 (irand Strei^t, 
Brooklyn, N. Y., ir* kas tik ko
kius re ik lus turėjot ar ̂ r i t 
p6 minimu adresu, \iaugiau 
tuomi adresu nerašykit, bot vi-
sias reikalais kreipkitės po že
miau nurodvtu adresu. 

Atvažiavus Lietuvos Misi
jai į Amerika, liko jai viskas 
pavesta, jbietuvos atstovai visų 
dalyką ves ir kontroliuos, kad 
niekam nereiktų del tuščios 
garbės polemikas varinėti, kaip 
iki šiol kai-kurie darė. 

P. /S'. Visiems L. L. Slargų 
nariams nuo savęs patariu, ir 
prašau, kurie iki šiol,del kai-
kurių kų tik minėtų nesusipra
timu, buvo susilaikė veikime, 
kad dabar visi visomis pajie-
gomis imtųsi darbo, kaju.: tifc 
yra : braiįgi.įai^Yė. Stokim;\^Y-

Tel. Drover 7042 

Dr+lP. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENLE 
arti 47-tos Gatvės 

i 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

UKTtJVlS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vietą 1 
Brighton Park. 

MM W. 43rd SteM*., 
Tel. McKinley 2«r 

0 6 w 8 : 1757 W. 47tb 8t„ 
(47 ir W<Md «mt.) 

Valandos: 10 ryto tkl 2 po pietų. 6:30 iki v lanuoB : i o ryto tkl J 
8:30 vakaro NedeJiomi8 9 iki U rytaia 4 

Tel. Boulevard 160 
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J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Uumboldt 97 

Vakaraie 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, 1ZJL. 
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)r. M. Stupnidd 
3109 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonae Yards 60S1 

Valandos: — 8 Iki 11 ii ryto: 
& i»o piety iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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ikėfūm*». TrtVi vynu ii įncrgai-

Resid. «»3 So. Ashland Blv. Cbicago. 
Telefonas Hayriiuiket 3!i44 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chiroreas 
Spccijalistas Moteriškų, Vyrišky 
Vaikų ir visų cliituii>kii ligų 

Ofi.sas: S»54 So. Halsted St., Ciucago 
Telefonas Drover 0693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
Pietų 7—8 vak. Nedėliotais 10—12 d. 

VEsass. 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Boselaade: 10UO0 8o. Mlrhtr— Are , -

T* letenas l'ullman 348 ir Pullman 8198 
Chieagoj: 4615 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 iki 7:00 
Telefonas Tards 798. 
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teSy petis į petį stokime į dar-
ba, kovokim už laisvą ir nepri-
gulniiiigjiL -LiGtuvjį. 

Jomv'K. Milius. 
• LUhuajĮjan Mission, 

Kareivių skiriu*, , 
f 257^fest # l^ t is t re^ , 

: , i Sw. Yoik v?lt; 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Biarket Str. 
PotlsMUe, Penua. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 yal. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo « iki 8 vai. vakare. 
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V. f . RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS 

Veda B i la s Viauuee Teiuauuae 
Ofisas DldmiestyJ. 

M W.. V A S H U S G T O N f s i R E E I 
lUmbaris 909, " 

Tel. Central 64 įg | 
tiy\ eninias, 412 W. »«rd įm.'( 

Tel. Yėbte 44Š1 } 
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Current Assets: 
CASH INJANK 65,088.67 
CASH ONHAND 229.00 
EUROPEAN BRANCH DEPOS1T FOR*REMITTANCES 4,341.04 
RESORCIN MFG. CO. LOAN 35,821.55 
BUILDING 444150.09 
FUR. AND FCCIURES 848.92 
NOTĖS RECE1VABLE 109,828.72 
EUROPEAN BRANCH DEPOSIT 174,750.00 434,949.99 

Investments: 
RESORCIN MFG. CO STOCK «,000.00 
UTHUAN1AN PUBLISH1NG CO 5,000.00 
PROGRESS SHOE COMPANY 1,000.00 
LITHUANIAN LAND ASSOCIATION . . . 1,800.00 15,800.00 

Bonds: 
LIBERTY BONDS . . . 209,250.00 
ANGLO FRENCH 2,000.00 
V» . v), i j . HftJO MmVtJ 4t;X<Vy lO' l«V«7 

DUEFROM SUBSCRIBERS 22,630.23 
MAILING LIST ; 1,000.00 23,630.23 

690,561.31 

L'abilities: 
LOANS PAYABLE 446,000.00 

DEP0S1TS m JtESERyASMJN 109.20 

FOREIGN DEPJ. DĘBOSITS 1,172.45 

/ CCRUED COMMJSSION 12,955.20 160,236*5 

B 

Capital Account: 

•S 
= 
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CAP. STOCK AUTHOMZED 1MMMMMI0 

C AP. STOCK UNSUBSCR1BED AHC cnn A A 

CAP. STOOK SUBSCRIBED 523,480,00 

SURPLUS 215.17 

•NET-PROFIT 6,629.29 4»,844.46 

I 
1 
S 
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690,561.31 

Pereitais Metais Lietuvos Atstatymo B-ve padare gryno pelno $6 
• . 

IŠMOKĖTA 1919 METAIS L. A. B-VĖS PILNAIS UŠSIMOKE JUS1EMS NARIAMS 5 NUOŠIMČIUS DIVIDENTO NUO JDĖTO KAPI
TALO. PIRMESNIAK METAIS RUVO IŠMOKĖTA PO 4 NUOŠIMČIUS DIVIDENTO. 

VISA 45.000 
KAUNE VEIKIA LIETUVOS ATSTAT¥MO SKYRIUS, KURK) VEDĖJU YRA ANDRIUS VOSYLIUS. LIETUVOS ATSTATYMO * # f i 
IŠ AMERIKOS PRIE SKYRIAUS KAUNE VEIKTI V. K. RAČKAUSKĄ. 

UEIUVOS-PRAMONES BANKAS KAUNE YRA KORESPONDENTU J4ETUVOS ATSTATYMO BENDROVES. 
- • - . • 

Lietuvos Atstatymo Bendroves Direktoriai yra: 

mm 

S 
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DIREKTORIŲ VALDYBA: 
JtOMANASsKARUŽA,PIRM.; 
M. W. BUSH, KAS1ERIUS; 
JONAS STRIMAITIS, SEKRETORIUS. 

DIREKTORIAI: 
KUN. -P. OTOAITIS, 
V. K. RAČKAUSKAS, 
A. B. STRIMAITIS, 
f . J . j a H R B , ' 

ADV. J. S. LORPATO, 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, PROKURORAS PRIEŠ RE-
ORGANIZACIJĄ PO 

Ketvirtadienis, sausis 22 d., LICIJOS. 
šv. Vincentas ir Anastazijus. 

Penktadienis, sausis 23 d., Sumanyti pienai karčiai atsi-
Šv. Panos Mar. sužiedavimas. 

INFLUENZA PASIEKĖ 
AUGŠČIAUSIĄ 

LAIPSNĮ. 

lieps į gyventojus. 

Tečiaus nepavojinga, klausant 
gydytoju patarimų. 

Užvakar Chicagoje išviso 
sirgo infhienza 2,514 žmonių. 
Tą dieną nuo influenzos, mi
rė 36 žmonės. 

1918 metų pabaigoje, kuo
met čia baisiai siautė ta epi
demija, spalių 17 t\. buvo 2,400 
sergančių žmonių. Ir tą dieną 
2.">0 žmonių mirė. 

Taigi, sulyginus buvusią e-
pidemiją su dabart ine, pasta
roji atrodo visai menkutė ta ip 
vadinama, vidutinė epidemija, 
kokia Cliieagoj buvo apsireiš
kusi pirm trisdešimties motu. 

Trūks ta slaugotojų. 

Nors epidemija nėra per
daug pavojinga, sako sveiku
mo komisijonierius, tečiaus 
reikalingos prieš j$ kuoaštriau 
šios priemonės. Nes daugelis 
įmonių serga. 

Komisijonierius dar kartą 
perspėja»visus sergančius, kad 
jie pirm laiko neatsikeltų iš 
lovos. N e s be laiko atsikėlu-
sieji dažniausia išnaujo su
serga ir tuomet pagauna 
plaučių hgą. Šita yra kur-kas 
pavojingesnė. 

Komisijonierius nusiskun
džia, jog permažai yra slaugo-
tojų, katros turėtų lankyti J>0 
namus sergančius ir duoti rei
kalingi) nurodymų. 

Vakar 180 slaugotojų aplan-
kė 338 namus, kur yra ligo
nių. 

Nuomoniaujama, jog epide
mija dabar pasiekusi augsčiau-
sią laipsnj .ir su šiandie im-
sianti mažėti. Bet kas čia gali 
žinoti. 

Serga visokių žmonių. 

Sears, Roebuck & Co. firmo
je nedirba apie šimtas darbi
ninkų. J i e paliesti influenzos. 

Daug serga ir kitų firmų 
darbininkų. 

Inflnenza palietė 200 gatve-
karių konduktorių ir motor-
manu. 

Sveikumo departamento pa
liepimu uždaryta du krutan
čių paveikslų teatrėliu. 

Gatvekarių konduktorių ir 
motormanų unija nusprendė 
prisidėti prie sveikumo de
par tamento veikimo, kad gat-
vekariai butų gerai pravėdi
nami, ir kad juose butų rei
kalingas švarumas. 

PASKELBTA PAGIRIMAI 
POLICMONAMS IR 
GAISRININKAMS. 

Policijos viršininkas Garri-
ty ir gaisrininkų viršininkas 
O'Connor paskelbė pagirimus 
kaikuriems savo vvrams už ne-

Policijos viršininko suma
nyt i pienai policijos reorgani
zavimo reikale pasmerkiami 
valstijinlo prokuroro Hoyne. 
Prokuroras sako, kad jei mies
to taryba patvir t ins tuos pie
nus, tuomet dar labjaus nu
puls policija ir ji bus t ik kai
po papras ta city ball mašina. 

Hoyne sako, jog šiandie po
licijoje siaučia negirdėta-ne-
matyta betvarkė. Policijos vir
šininko Healy laikais policija 
buvus nupuolusi ant žemiau-
sio laipsnio. 

Bet šiandie yra aršiau, sako 
prokuroras . Nekuomet Cliica-
goj nėra buvę tiek daug pik
tadarysčių, kaip šiandie. Ne
kuomet policija nebuvus tiek 
daug įsimaišiusi žemiausios 
rųšies politikon ir papirki-
muosna, kai]) dabar . 

(Ii kuomet ta ryba patvir t ins 
naujai sugalvotus pienus, tuo
met miesto policija dar fo-
mians nupuls. Tuomet rinkimų 
metu policija būriais piliečius 
varvs i balsavimu vietas ir lie-
ps balsuoti sulig city ball 
nurodymų. 

Sulig prokuroro Hoyne, 
Chicagos policijai yra būtinai 
reikalingos reformos. Bet ne 
tokios, kokias yra sumaniusi 
dabart inė miesto valdyba. 

DUNNE SMARKIAI PRO 
TESTUOJA PRIEŠ 

ULSTERIEČIUS. 

Airijos provincijos Vlsterio 
protestantų dvasiškiai, kaip 
jau buvo čia pranešta, lankėsi 
Chicagoje ir viešam susirinki
me protestavo prieš sinn-fei-
nerius, kam tie nori Airiją at
skelti nuo Anglijos. Be to tam 
pačiam susirinkime buvo pa 
daryta rezoliucija, kad pa 
kenkti šioj šalyj Airijos r e s - j i r teisybė ta narė y ra garbės 
publikai privatinę paskolą-. 

Prieš tą rezoliuciją aštr ia 
protestuoja buvęs IUinoi s val
stijos gubernatorius Dunne. 
J i s sako, jei Amerika leidžia 
čia užtraukti paskolą Lenkijai, 
Lietuvai ir kitoms naujoms 
respublikoms, tai kodėl turė
tų but užginta paskola Airi
jos respublikai, ka t ra nori pa-
siliuosuoti iš po Anglijos val
džios. 

Sako, juk ir pat i Anglija čia 
rūpinasi gauti 35 milijardus 
paskolos, nors Anglijos karės 
laivynas jau šiandie dominuo
ja kuone visuose vandenyse. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUĮI 

IŠ BRIGHTON PARK. 

11 Senai jau buvo " D r a u g e 
rašyta iš veikimo Labdaringo
sios Sąjungos 8-tos }ry™poą. 
Daugelis gal pamanė, Kad 8 

'**.*" "*\\7"' ~^n7n kuopa jau nieko neveikia. papras tu s pasižymėjimus 1919 r 

metais. 
Pagir imai paskelbta 30 po-

liemonų ir 27 gaisrininkams. 
Bet tik du medaliu paskir ta 
už didvyrybę tarnyboje. Vie
nas medalis tenka policmonui, 
k i tas gaisrininkui. 

neprošalt bus šis-tas pa
brėžti iš jos veikimo. 

S. m., sausio 13 d. kuopa I;. .-
kė metinį susirinkimą bažnyti
nėje svetainėj. 

Susirinkimą at idarė pirm. J . 
Rupšis. Atstovai iš Centro su
sirinkimo išdavė raportą, ku-

mergaičįų draugi jas atstovė, 
Ona Karinanskienė, pranešė, 
kad minėta draugija įstoja į L. 
S. garbės nar ius , įmokėdama 
100 dol. s tatymui našlaičiams 
prieglaudos. Čia pat pr idavė i r 
100 dol., kuriuos priėmė proto
kolų raštininkas. 

Snldž. Širdies Viešpaties J ė 
zaus draugijos atstovas, B. Ša-
rauskas, pranešė, kad i r ta 
draugija nutarė pa tap t i jL S. 
garbės nare. 100 dol. sutarė iš
mokėti dalimis. Pi rmut inę dalį, 
t. y. 25 dol. ats tovas pridavė. 

Nu ta r t a pasiųsti toms drau
gijoms padėkos laiškai. 

Komitetai išleidimui auksi
nio laikrodėlio, kuris buvo 
gruodžio 14 d., 1919 m., bažny
tinėj svet., pranešė, kad laikro
dėlis teko A. Kinstai, bet j i jo 
dar neatsiėmė. Pinigų už se
rijas surinkta $52.08. Laikro
dėlį aukojo p-lė J . Steponkaitė. 
Rapor tas pr i imtas . 

Knygų peržiūrėjimo komite
tai F.Vizgirdas pranešė, kad 
pajamų per 1919, buvo $1,312. 
W. Centran per 1919, išmokėta 
$1,023.80. Rapor tas pr i imtas . 

Aukų rinkimo \fb namus ko-
initetai pranešė, kad aukų su
rinkta $264.25. Pinigai pasių
sti Centran. Greitu laiku vėl 
prasidės rinkimas. Rapor tas 
pri imtas. 

Atstovas į Katalikų Vienybę 
pranešė, kad ta organizacija 
laikė seimą Dievo Apveizdos 
parapijos svet., gruodžio 17,18 
dcL, ,1919 m. Seimas pavyko; 
daug darbų užsibrėžta. 

Rapor tas pr i imtas. 
Nuta r t a po velykų surengti 

bazarą parapijos darže. Pelnas 
eis statymui našlaičiams prie
glaudos. 

Kadangi kitose parapijose 
vra susitvėrusios Šv. Kazimie-
ro Akademijos rėmėjų d r-jos, o 
Brighton Pa rke negirdėti , tai 
inešta ir pri imta, kad tam tik
slui padaryt i rinkliava. Sume
sta apie $30.00. Daugelis savo 
auką tam tikslui žadėjo atneš
ti į kitą susirinkimą. 

Aukotojų surašąs tilps 
"Drauge." 

Reikia pažymėti, kad mūsų 
kuopa turi vieną garl>ės narę , 

vasario, 1020 m., 1 vai. po pie
tų. 

Visi draugai y ra kviečiami 
atsi lankyti . 

Parkelimo priežastis y ra 
del metino susirinkimo Dievo 
Apveizdos parapijos. 

Valdyba. 

• > 

u 

verta, tai p-lė J edvyga Stepon
kaitė. Kad mes daugiau tokių 
.arbės narių turėtumėm, tai vi-

s s katalikiškos įstaigos ki ta ip 
stovėtų. P-lė Steponkaitė y ra 
pasižymėjus gausiomis auko
mis. J i aukojo: L. Sąjungai 
$100.00, del bažnyčios $300.00, 
Šv. Kazimiero vienuolynui 
$100.00, T. Fondui $110.00. 

Tiek tik man yra žinoma, bet 
ji y ra daugiau aukojus kaip 
čia padaviau. • 

Valdvba šiems metams L. S. 
8 kp. susideda i š : J . Rupšis— 
pirm., D. Klimienė-*-jo pag., 
A. Petraitienė—ižd., U. Pauk
šta—t'in rast., J . Pe t ra i t i s— 
prot. r a s t , 4504 So. "YVashte-
na\v ave. 

J. Petraitis. 

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimu ir jo ma
lonėmis. 
Reikalaukite tuojaus 

PARTOLO 
Visame pasaulyje žinomas 

vaistas išvalymui kraujo ir 
pilvo. 

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai: 
kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turi rastis Partola. 

PARTOLA rekomenduoja
ma ir parduodama didelėse 
dėžėse, kurios kainuoja tik
tai $1.00. Kiekvienos dėžės 
užteks palaikymui šeimynoj j 
sveikatos 3 mėnesiams. Užsi
sakykite šiandien. 

DYKAI 
Graži ir naudinga dovana 

visiems užsisakiusiems ir at
siuntusiems pinigus kartu su 
šituo apskelbimu. 

APTEKA PARTOSA 
160 Seeond ave.. 

New York, N. Y. Dept. L. 4. 
(88) 

m 
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Krutami 
Paveikslai 
iš Lietuvos 
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BUS RODOMI 
MICKEVIČIAUS SVET., 

Prie 33čio Place ir Morgan Gatv. 
Sausio 23,1920 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Pamatys i te Lietuvos VakJfc*, t: 'aivius,kariuomenę, i r daug kitų dalykų, rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 
= S = = ± = 

L 

[ ^ ^ J 
R E I K A L A U J U 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Yardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

Atsišaukite Roscoe Str. ir 
California Ave. 

PARSIDUODA 
PARSIDUODA BUOERNfi IR 

tiKOt'KRNfc 
Iš priežasties kad savininkas trum
pu laiku turi išvažiuoti J Lietuva. 
Biznis yra cash fr geroj vietoj, ap
gyventojo visokiu, tautų. Norintieji 
geroa progos atsišaukite 
1730 X. Hoyne ave., Chieago, 111. 
Arba Telefonuokftc HtunbokR 2815 

22ra ir Fisk Gatvių 

25th ir Ųuarry Gatvių 
Commonwealth Edison Co. 

• 

REIKALINGOS MERGINOS 
Del Interesingiausio" 

Darbo , 
>, Pasauli j 

Darbas 
Pastovus 

Užmokestis 
Gera. 

Tu patarnauji publikai, bet "iš privatiskų ofisų kurie 
randasi visose dalyse miesto. 

Mokamų kuomet mokiniesi prie Ideal Tra in ing De-
partmenfe, 311 W. Washington Street. 

Atsilankykite, rašykite a rba telefonuokite Official 
300, reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite į arčiau
sia prie namų telefono stoti į r pareikalauki te pilnų in
formacijų. 

CHICAG0 TELEPH0NE C0MPANY 

la grosernė .geroj lietuvių 
apgyventoje vietoje biznis labfti ge
rai eina. Pardavimo priežastis savi>>. 
įlinkas išvažiuoja į kita miestą, jei 
kas norėtu galima sykiu ir narna 
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu: 

A. Gedrimas, 
4S30 So. Wood St. Chicago. 

Parsiduoda labai .puiki grocerne ir 
Ice Cream Soda. Labai patogioj vie
toj prie pat šv. Kryžiaus bažnyčio. 
Atsišaukite. 

4586 S. Herniitagc Ave. 

ATONIC 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

1918 metais Chicagoje buvo; ris buvo pri imtas. 
44,605 gimimai. Gi 1919 me- Nuta r ta ir įgaliota delegatai 
tais — 33,494. * pranešt i Centrui, kad 8 i r aopa 

Dr. Heckard iš sveikumo pr i ta r ia atspauzdinimui kny-
departamento tą gimimų su-', gos7 su garbės narių snrasu, ko-
mažėjimaT^uverčia ant influ-!kią sumanė L. S. Centras. 
enzo s ir, karės. N. P . &v. M. P . moterių ir 

Liet. Raud. Kryžiaus šelpė
jų skyrio metinis susirinki
mas įvyks sausio 22 dr, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetai
nėje, 7:30 vai. 

Visi nariai ir veikėjai ma
lonėkite būtinai atsi lankyti į 
šį susirinkimą. Daug turime 
ko naujo pranešti . Taigi ne
praleiskite taip svarbaus su
sirinkimo. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Dr-jos Šv. Jono Evangelisto 
metinis susirinkimas neįvyks 
ned., 25 sausio, 1920 m., bet 
liko parkeltas į nedėlią, 1 d., 

CKJEjafeū:-
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistaa tavo sktlvlui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
veu. rimam aptieKorms. 

Telefonas Pullraan l t 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michlgan Ave. 
Adynos 8:tt Iki 9 Išryto — 1 lkl 
t po pietų — 6:36 iki t:80 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 11 išryto 
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DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Lcavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 \V. 42nd St. 
Telefonas MeKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

Reikalingos moterys suvirs 16 
metų amžiaus del lengvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. 

Continental Can Co., Inc. 

5411 W. 65th Street 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą iki 63-ciai gatvei 
(G3rd & Austin) karą iki Central 
avenue; paeikite du blokus į pietus. 

REIKALINGOS MERGINOS. 
Mokinties už Nursės. K a m 

dirbti keno kukniose už $15.00 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 
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Geriausias .būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiusti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.26) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. # 

Paštaienkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 d r 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dblierį markhj nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek-r 
retoriu, ^ 

, . , K. J. KRUŠINSKAS, 
į savaitę, kadang! gahma uZsi- ^ g ^ & ' 
dirbti nuo $o0 i k i $40 į savaitę | ' * • 
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čių mokinimosi. Me§ pris tatom 
į darbą išmokusias. 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite 

Link Beit Co. 
39 ta ir Stewart Ave. 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Coart 
Res. 1929 W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 8656 
Ofiso Cicero 49 

KAJLBAME LIETUVIŠKAI 

LEIBERIAI 
Reikalingi 25, pastovus dar

bas. Atsišauki te : 
23čia ir Racine Ave. 

PAIEŠKO 
Paieškau Jono Veličkos iŠ Kauno 

Guber. Vieliuonos miesto pirmiau gy
veno Lincoln ir Antano Pilipausko ir 
i i Vieliuonos miestelio, jo adresas 
buvę* Box 88 Plantation, Tariffvtne, 
Conn. 

Ona Rocklte 

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

"V. 

28 Lekcijos ^ g Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽĮSIME JUMS 

PINIGUS 
Nėra geresnio budo už šį kursą, išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą, 
anglų kalba namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu būdu, kad mokinys netik gali", bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere-
eingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas Hetuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

Sis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių. 

Štai ką mūsų mokinys sako a4>le mūsų kursą, išmokęs angliškai: 
''Gerbiamieji:— Meldžiu priimu nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už -jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškžTs lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia-
siją (patarimus).. Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pa
garba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovvn. Pa., July 11, 1917, 

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo
kėdamas dabar Uk $3.00 už tą patį kursą. Bet užsiraevk tuojaus — dabar, 
Vėliaus gali but pervėlu. Atminkit, mes turime tik 150 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. 8iųsk $3.00 Šiandien. Jdėk markių už 16c. del iškaščių prisluntlmo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeįgu nepatiks, prlslųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (8) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Sis 
kursas yra vertas $30.00. Mūsų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti jį uf $8.1 S su markėmis. Naudokis Sia proga. Prisiųsk pini
gus „šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Money Orde-

šiuo adresu: ' riu 

(Jucevičienė) 
429 Island Ave.. Rockfort, III. 4456 SO HERMITAGE AVE. 

D. BEN. WAITCHES 
CHICAGO, ILL. 
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